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سی و ششمخبش
آغاز فرمانروایی خاندان غزنوی
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الپتگین

عت این خانواده پیچیدجبانب الپتگین یکی از امرای معظم خبارا در عهد عبدامللک سامانی والی خراسان بود  چون سر از طا
ل بر افراشت و سبب این امر آن بود که چون عبدامللک دست از تصرف که در آن وقت قریه ای بود شتافت و علم استقالغزنین 

مردم خبارا با الپتگین که در آن ایام در خراسان بود در باب امر . جهان کوتاه کرد منصور پسرش هنوز به سن متیز نرسیده بود 
تا قبل از وصول اینجواب  » ت منصور هنوز جوان است و سزاوار سلطنت عم اوس« :او پیغام داد که. سلطنت مشوره کردند 
. چون منصور از صورت حال مستحضر گشت الپتگین را به خبارا طلب کرد . را بر ختت نشاندند امرا اتفاق کرده منصور

.هلذا الپتگین مستحضر گشته با معدودی چند از خواص خویش قدم از جاده متابعت بیرون هناده بطرف غزنین رفت 
او با مهین عدد قلیل مجع کثیری را که . این قضیه جز هفتصد و یا هشت صد نفر با وی بیش نبودندچنین مینماید که در اول 

و . ه  پایتخت آنرا غزنین منود آوردمتعاقب وی فرستاده بودند شکست و بدین سبب و اسباب دیگر ملک کوچکی بدست 
لکا تگین  را که مهرت ،م. یز راه پدر گرفت با اندک مدتی او نبودپسرش اسحاق که مرد ضعیف و عیاشچون الپتگین مبرد
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، و او مرد عاقل و متقی بود  از مبارزان جهان ده سال در امارت بود و در گذشت ، و امیر ترکان بود  به امارت بنشاندند 
سبکتگین در خدمت او بود ، و بعد از ملکا تگین  امیر پری به امارت نشست و او مردی مفسد عظیم بود ، مجاعتی از

، چون در حد چرخ هبم آوردغزنین به نزدیک ابو علی انوک چیزی نبشتند و او را استدعا کردند ، ابوعلی انوک پسر شاه کابل را مبدد 
رسیدند  امیر سبکتگین با پانصد ترک  بر ایشان محله برد ، و ایشان را بشکست ، و خلق بسیار را بکشت و اسیر کرد  و دو 

ه بودند به اتفاق  امیر آمدمهه از دست پری سیر آمد، و چون چنین فتحی بر دست او بر ردآوپیل بگرفت و به غزنین 
1.سبکتگین را  به امارت بغزنین نشاندند

:اما قول دیگر این است 
سبک .ند و سبکتگین را که مرد متین و مناسب به کار امارت بود جبهت فرمانروایی غزنی بر گزیدندآمدلشکریان گرد 

بعضی دیگر بر آنند که از قراوالن خاصه او بودو بدین . د ترک بود و بعضی گویندغالم زرخرید الپ تگین بود تگین مر
سبب او را غالم شاه میخواندند چنانکه در بین ملل شرق رسم است که شاهان و امرا غالمان زرخرید خود را که در آن  اسباب 

سعادت و سبکتگینو بعد از وی چنانکه مذکور شد مهگنان . د رشد و هومشندی را میافتند در تربیت وی میکوشیدن
اندیشه ایشان خطا نکرد و غزنین در حتت اداره . سالمت خویش را در ترقی او دیده متفق الکلمه بامارت او سر هنادند

2. سبکتگین عروس ممالک گشت مملکت را وسعت وابطال  ملت را دلیری افزود و خود سر سلسله قبیله گشت

چرا که وی  از فضالی خراسان بوده که در آمدا قول افصح مهین است که از قاضی منهاج سراج جوزجانی  در باال گفته ام
هد انکار دهلی می زیست و با مسایل و رویداد های تاریخ غزنه  وارد و در کتاب طبقات خود  متام تاریخ خراسان را مستند با شوا

هقی که از جنبه های گوناگون از مجله تاثیرات آن بر نثر فارسی، شیوه تاریخ نگاری و نا پذیر تاریخی از قول ابوالفضل بی
نچه دقت خاص بیهقی اقابل کنکاش است ، چنمهچنین گزارش و ضبط صحنه های خمتلف  زیست مردم به مثابه رمان تاریخ

وه یادداشت های خود بست او عالقه داشت انبه دادن شرح تفصیلی امور نیز برشد و تکامل انشاء بیهقی کمک کرده او تصمیم او 
.قی میتواند یک اثر تاریخی قابل وثوق باشدکه در نتیجه تاریخ بیه. ر ثبت کندرا با اسناد و مذاکرات دقیق ت

بھ تصحیح  و ) ه در دھلی658نوشتھ شده در (طبقات ناصری تالیف  ابو عمر و منھاج الدین  عثمآن بن سراج الدین محمد الجوزجآنی - 1
.227،ص )11(اول، طبقھ /خورشیدی  ج1342فغآنستآن  طبع مطبعھ  معارف ، تحشیھ و تعلیق  عقبدالحی حبیبی  نشر  آنجمن تاریخ  ا

تاریخ ایران ،  جآن مالکم،کتاب اول باب نھم ، بیآن احوال سالطین غزنھ ،- 2
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بیهقی منت حوادث را سال مشار و ماه مشار و گاه روز مشار منظم و مرتب بر پایه اسناد و سنخیت نامه ها ، صورت مشافهات 
خطبه های در باره ر عربی و فارسی گریزی میزند و گاهبه اشعا، و هر جا الزم باشدآورداختیارش بوده ، می که در

به تناسب حوادثی که ذکر مبیان آید ، در . ندگی آدمی انشاء میکند، که نشانه فضل و ژرفای فکر اوست فلسفه تاریخ و ز
بدینسان در کار رنگینی نسخ تاریخ میکوشد و . طروحه ، مبیان می کشد مواردی قصه های از تاریخ ، یا سوابق رویداد های م

نم از اینجاست که منهم  سعی میک. آنرا شندنی و خواندنی و مؤثر و هیجان آور میسازد  و بقول خودش دیبای خسروانی می بافد 
یداد های وا  پیدا منوده ام مطالب ومنت و رکه اقبال پژوهش آنرخراسان بویژه تاریخ غزنویان راتا در گزارشاتی مربوط به تاریخ
شاید در اخیر این آثر اسلوب فکری شیوه تاریخ . جنبه های استمراری آنرا  از بیهقی نقل منایموتاریخی را در جنب سایر مورخین 

ز ستیغ های وسی یکی ازیرا بیهقی در دنیای  نثر فارسی دری مهانند  فرد. نگاری  بیهقی را در یک فصل علحیده گفته آیم
. دری میباشدِردشکومهند 

:آغاز فرمانروایی خانواده سبکتگین

آغاز کار او چنین بود که وی از غالمان ابو اسحاق بن الپتگین . ال سبکتگین غزنه و حومه آنرا زیر فرمان گرفتدر این س
سبکتگین .. ها بدست او بود وی نزد الپتگین جایگاهی داشت و گردش کار.سامانی سپاه غزنه،بوده، فرماند

بروزگار منصور بن نوح سامانی مهراه ابو اسحاق به خبارا رفت  و کار گردانان آن حکومت  او را پرهیزگار ، خردمند و 
و از گشت  و اندکی پس ابو اسحاق مبرد سبکتگین مهراه ابو اسحاق بغزنه باز ..پاک دامن و نیکو رای و نیرو مند یافتند

ند تا پیرامون کسی سخن آمدپس سپاهیان گرد هم . دیکان خویش کسی را که شایسته پیشوایی باشد نشناساندخاندان و نز
پس از ناسازگاری ، بر فرمانروایی سبکتگین هم آهنا.. و مهدستانشان گرداند . فرمان یابدآهناگوید که بر کار 

و .و از مهین روبر خود پیشش افگندند.داشتندسراغ رای نیکو و رادی و سرشتهاسخن شدند ، زیرا در او خرد و دینداری 
و او کار ایشان می گرداند و رفتار خوش در پیش .کار خود بدو سپردند و برای او سوگند خوردند و فرمانش بردند 

ان داشت و او خود را مهسان دیگران میداشت و از زمین های خود چندان اندوخته میکرد که دو بار در هفته مهه را بر خو
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قبل از این که موضوع فرمانروایی سبکتگین را دنبال کنیم هبرت خواهد بود ابتدا از شهر غزنه 1.گسرتده خویش فرا میخواند
:سخن آریم

هــزنــــــــغ

م683/ه64در سال . اوایل عصر اسالمی بود  قبل از اسالم وغزنه در گذشته یکی از مراکز دودمان رتبیالن و لویکان در
بن زیاد حکمران سیستان که میخواست بکابل لشکر کشد در حملی بنام جفره با  سپاه کابل مقابل شد که بگمان اغلب یزید 

توصیف ) گوشت(که بشاری جغرافیدان عرب  این شهر را از حیث پیداوار . مهان حملی که امروز بنام غزنی یاد میشود باشد
و از حیث  پیداوار یکی از خزینه های سند مشرده است که قلعه ها و بنا کرده است و این شهر را یکی از فرضه های خراسان 

: غربی واقع بوده است  که این شهر چهار درب بنامهای های دولتی در مرکز شهر و مسجد جامع و بازار های این شهر در قسمت 
ه مشال غرب؛درب سیستان جبانبدربامیان ب:به این موقعیت ها واقع بود؛در بامیان ، در سیستان،در گردیز و در شنیز

.شنیز  بشمال شرق شهر بوددربجنوب؛درب گردیز به شرق 
در این شهر معبد عظیمی از دوره بوداییان وجود داشت که حکمرانی از خانواده لویکان بنام وجیر یا هجویر بنا کرده بود که تا اوایل  

این مرانان غزنی که تازه اسالم را پذیرا شده بود کان یکی از حم خاق784ه160در سال . فتوحات اسالمی پایدار  و آباد بود
بت خانه را به مسجد تبدیل منود که اولین مسجد در غزنی بشمار می آید که آنرا مسجد افلح که نام یکی از نوادگان لویک غزنی 

. بود شهرت یافت
در مورد او می پردازد » سی یو کی «او از کتاب ای هیونگ تسنگ زایر چینایی که  شادروان عبداحلی حبیبی زیادتر به نقل قوهل

:غزنی چنین  یاد داشت کرده بود
وی حمیط این شهر . د بو) اراکوزیا(پایتخت تسوکو چا ) غزنه(م  در هوسی نه 644جون 25هیونگ تسنگ زایر چینی  بتاریخ «

1.میل میداند که خیلی حمکم و استوار بود 10=  لی 30را 

؛ جآن ملکم ، ھمان19-5218دوازدھم،صص / تاریخ  کامل  ، عزالدین ابن اثیر ، برگردآن بفارسی دکتر سید حسین روحآنی ، ج- 1
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ط آنوری غزنویان  وحایامپراط

پسرش مسعودبزرگرتین امپراطوری غیر عرب را در زمان القادر با خلیفه عباسی و پسرش القائم بامر ا در  قسمت وحممود
از دست مهامجان )دندانقان(و تا شکست مرو .ندآوردقمری بوجود شرقی ایران در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم ه

. اولین کسی بوده است که پس از سالم خود را سلطان خواند حممودو . دولت دوران اوج  خود را طی کرد سلجوقی ، این
ایالت های مرکزی و مشالی –خراسانوری موافق به جغرافیای امروز  عبارت بود از این امپرات)حایط(ا به اصطالح بیهقی حمدوده ی

خبش مشالی هند که –کرمان و سیستان و بلوچستان –متام افغانستان –قسمتی از تاجکستان و ازبکستان  امروز —ایران
که بعدًا (خوارزم-هند و سند-)سیستان(–نیمروز-نخراساموافق به جغرافیای ایام غزنویان ؛ .امروز پاکستان نامیده میشود

-)علیای جیحونمسیر  ناحیه ای در(چغانیان-)خبش دیگری از سیستان(زابلستان–) حکومت نشین خیوه نام گرفت
ختالن–) بلوچستان(و والشتان مکران-)گویا از شهر های نواحی سند (قصدار-)خبشی در ازبکستان امروزی(ترمذ

) خبش مرکزی ایران از اصفهان تا کرمانشاه(جبال- ری–) والیتی در سند جبانب خراسان(کیکانان–) والیتی نزدیک مسر قند(
–) در جنوب هرات و مشال غزنین (غرجستان–طربستان . گرگان –) سرپل و قصر شیرین ناحیه (عقبه حلوان–

–) بعدی ایالت هزاره و چهار ایماقدر مشال غزنین حمل(غور–) بین بلخ و غور مرکز آن شبورقان(گوزگانان
.     صه خالفت بغداد بودعقبه حلوان که پس از آن عر«یعنی از مرز چین تا ) والیات بین بلخ و بدخشان(ختارستان

و از کجا؟چطورخانواده سبکتگین

در زمان منصور اول سامانی  الپتگین غالم ترک که به ریاست لشکریان سامانی رسیده بود کدورتی حاصل منوده جبانب غزنه 
اوت و عمل و الپتگین غالمی داشت موسوم به سبکتگین که بواسطه هوش و ذک. رفت و در آن جا تشکیل حکومتی داد 

77- 676تاریخ افغآنستآن قبل از اسالم ، تالیف  شادروآن  عبدالحی حبیبی ، صص- 1
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رؤسای لشکر در آمدگفته لپتگین و پسرش اسحاق که شرح آن اپس از . درایت  طرف توجه واقع گشته داماد او شد 
.سبکتگین را برای این امر از دیگران شایسته دانستنده 366سال 

منهاج سراج جوزجانی در . د واما در مورد اینکه سبکتگین به چه خانواده ای نسبت دارد تاریخ  نویسان اقوال خمتلف دارن
 یاد کرده و از قول  )سبکتگین(جلد اول  طبقات ناصری او را در طبقه یازده  داخل ساخته او را امیر غازی ناصرالدین  ا

:آوردابوالفضل بیهقی  می 
را برد ، چون آثار نصر حاجی مرد بازرگان بود  در عهد امارت عبدامللک  بن نوح سامانی  سبکتگین را خبرید  به خبا«:که

. ظاهر بود ، او را الپتگین  امیر حاجب خبرید ، و خبدمت  الپتگین به طخارستان رفت کیاست  وجالدت بر ناصیه او 
امیر سبکتگین خبدمت ] و پس از آن چون ایالت  خراسان به الپتگین حوالت شد [وقتیکه ایالت طخارستان  حواله او شد 

حوادث  ایام بغزنین افتاد  و ممالک زاولستان فتح کرد ، و غزنین از دست امیر نوک  بیرون کردند  و امیر او بود، چون الپتگین بعد از 
1» ...و. الپتگین بعد از  هشت سال  برمحت حق پیوست ، پسر او اسحاق جبای پدر نشست 

امیر از پدر خود : چنین روایت کند کهطیب ا ثراه،حمموددر تاریخ ناصری  از سلطان سعید ) رح(ابوفضل احلسین  بیهقی 
و ) غژگاو را برتکی جبکم خوانند(و . قراجبکم گفتندی  و نامش جوق بود ) را(که پدر سبکتگین: نید سبکتگین  ش

.هر جا که در ترکستان نام او  شنیدندی ، از پیش او هزیمت شدندی .  معنی قرا جبکم سیاه غژگاو  باشد
امیر سبکتگین  از فرزندان یزدجرد  « :ه آوردمد علی  ابوالقاسم عمادی  در تاریخ جمدول چنین ام حموت او  اماز جالدت و سّخ

و ومنین  عثمان  رضی ا عنهملشهریار بود ، و در آن وقت که یزدجرد  در بالد مرو  در آسیابی کشته شد ، در عهد خالفت امیر ا
ا ایشان قرابتی کردند  و چون دو سه بطن  بگذشت ، ترک شدند و قصر های یزدجرد  به ترکستان افتاد و ب) اشیاع(اتباع و 

تا در نزد پادشاه  عامل خلد ا ملکه و آوردکه در قلم (ایشان  در آن دیار هنوز پا بر جاست  و ذکر نسب ایشان بر این منوال بود 
رایغمان ، بن فیروز ، بن قراارسالن  بن قرا ملت ، بن قم قراجبک) بن جوق(امیر سبکتگین ) سلطانه و ناظران آید ، انشاا العزیز

2.]ملک العجم[، بن شهریار  الفارس ) یزدگرد(بن یزدجرد 

. 226طبقات ناصری، ،ص - 1
.226و225ھمانجا، صص- 2
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.سبکتگین قبل از فوت خود پسر کوچرت خود امساعیل را جبانشینی خود بر گزید

:کار های که سبکتگین در دوره  فرمانروایی اش حبیث حکمران غزنه اجنام داده است

.. ری او دل بستند یی میان مردم یافت و مردم به یاپس از اینکه سبکتگین حبیث حکمران غزنه  انتخاب شد جایگاه واال
بنام طغان که بر بست فرمان می راند ، به درگاه سبکتگین رسید و از او یاری و یاوری ارآمددر این هنگام یکی از امرای ن

.طلبید 
را زیر فرمان گرفته بود و پس ، هی بنام بابی تور  بر او گردن فرازیده بود و شهر بست چگونگی آن چنین بود که فرماند

ست کرد و برای طغان باژی را قرار داد که بپردازد و سبکتگین به یاری او آهنگ ب. از جنگ سخت طغان را از آجنا رانده بود
بابی تور در . به بست رسیده طغانسبکتگین سپاه بیاراست و مهرا. از او خواست سر از فرمان او نپیچد

و .برابرسبکتگین باستاد و جنگ سخت در گرفت و در فرجام بابی تور در هم شکست و او و یارانش پراگنده شدند 
.طغان شهر را بدست گرفت 

باژی را که به گردن گرفته بود خواستار گردید و طغان دیر کاری)امیر سبکتگین (، چون طغان در بست جا جبا شد 
نادانی طغان او را واداشت تا مششیر . با وی درشت گویی گرد در پیش گرفت و سبکتگین خباطر دیر کاری طغان

سبکتگین نیز  تیغ آخت و طغان را گزند رساند و سپاهیان آن دو را از هم .. بیازد و دست سبکتگین را زخم رساند
او از آجنا سوی .شکست و سبکتگین بر بست چیره شد و از آن پس نربدی سخت آغاز شد و طغان در هم .. جدا کردند 

قصدار که کار گزار آن به او گردن فرازیده بود و گمان میکرد که سبکتگین را حاالت و دشواری راه مانع شود ولی 
و او را از سرایش بیرون .سبکتگین به تگ بدان جا تاخت  و وقتی حکمران آن حمل فهمید که سبکتگین بوی رسیده بود 
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لیک سبکتگین بر او سپاسه هناد و به کار گزاری بازش گرداند و دارایی نامزد کرد که ساالنه به سبکتگین . دند کشی
1.بپردازد

:یورش هندیان به سرزمینهای اسالمی و اجنام کار شان با سبکتگین

تیغ کوهها را فرو ستاند و بی برساد هبند شتافت و دژ های استوار چون سبکتگین از کار بست و قصدار فارغ شد برای جه
.گزند و پیروز باز گشت

مردمان نو یافت ، نیرو بسیجید و شهریار هند این یورشهای مصیبت بار را دید و سر زمین ها را از هر سو زیر فرمان جیپالچون 
».شسته بودختم شیطان بر سر او جبوجه ن«تو گویی  . و خود را بقلمرو سبکتگین رساندآوردسیار گرد بفیل های 

سبکتگین با سپاهیان خودمهراه نیرو های داوطلب فراوان  سوی او شتافت و دو سوی سپاه هبم پیچیدند و روز های بسیار 
.به پیکار هم برخاستند و هر دو سپاه شکیب ورزیدند

اگر چیز ناپاک در آن نزدیک اردوگاه دو سپاه بر گردنۀ غورک ، چشمۀ آبی بود که هیچ چیز ناپاک و پلید را منی پذیرفت و
نان ببود ش و باران فراوانی می یافت و مهچافگنده میشد آمسان چهره در هم می کشید و طوفان وزیدن می گرفت و آزرخ

و این چنین بود که .پس سبکتگین فرمود چیز ناپاکی در آن چشمه افگندند.تا آن افگنده ناپاک ، پاک می گشت
هر گز چنین چیزی را ندیده بودند آهنازیرا . گویی رستاخیز هندوان بر پا شد چندان ابر و آزرخش  پدیدار گشت که 

.و مانده ها راه گم کردندآزرخش و باران  پیاپی می رسید و سرما فزونی یافت چندانکه گروهی جان سپردند. 
. و شد میکردندآمدشهریار هند پیکی نزد سبکتگین فرستاد و خواهان سازش شد و پیک ها میان آن دو سوی سپاه 

باو می سپارد و دادن جیپاله در برابر ستاندن پول و شهر های کبا او هم عقیده نبود پذیرفت تا حممودسبکتگین با آنکه پسرش 

.؛ جآن ملکم ھمانجا13- 212صص / 12تاریخ کامل ابن اثیر ، جلد - 1
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را  بسان گروگان نزد خود جیپالاین سازش هناده شد و سبکتگین مشاری از کسان. باو بپذیرد پنجاه فیل سازش را 
جیپال می . بدو سپرد و کسانی را مهراه ساخت تا شهر ها را  از او بستانندی را که پیمان کرده بودنگهداشت تا او  شهر های

از آن کرانه دور شد مسلمانانی را که سبکتگین باو مهراه ساخته بود تا جیپالپس چون . لها را با شتاب می داد باید پوهلا و فی
.که نزد سبکتگین هناده بود به گروگانشان گرفت یآهناشهر ها بستانند دستگیر کرد و در برابر گروگ

و سوی هند روان شد و هبر شهری که رسید درمهش کوبید و آوردسپاهیان گرد . سبکتگین چون این گزارش بشنید 
ر کرد و شعاسبکتگین آن را به تیغ کشود و بتکده ها را ویران . لغمان از استوار ترین دژ های ایشان بود . آهنگ لغمان کرد 

پس چون خبواست خود رسید بغزنه بر . را خون می ریخت آهناهای اسالمی برپا کرد و مهچنان شهر ها را می کشود و مردمان 
.گشت 

پس سبکتگین . و با صد هزار رزمنده روان شد آوردرسید سر گشته شد و سپاه گرد جیپالچون این گزارش به 
هندوان نیز از جنگ با . نیز چنین کردند آهناهندوان را در چند نوبت بگزارند، با او رویا رو شد و یارانش را فرمود جنگ با 

مسلمانان نیز . ند و در این هنگام کار گران شد و سختی زور گرفت آوردند و یکباره یورش آمدمسلمانان بستوه 
ری اسیر شدند و اگروه بی مش. هندیان درهم شکستند ند و سپاهیان درهم شدند ، و در فرجامآوردمهگی یورش 

.دارایی ها و کاال ها و چارپایان فراوان به تاراج رفت 
ای دور دست مین خوشنود بودند که در کرانه ههندیان از این پس خوار شدند و از آن پس دیگر درفشی نداشتند و هب

یز سر بفرمان او فرود چون سبکتگین پس از این رویداد نیرو یافت افغانیان و خلج ن.. سرزمین خود جبنگ کشیده نشوند 
1.ندآورد

مهچنان بست و قصدار را . سبکتگین چند مراتبه خباک هند لشکر کشیدو با هندو ها جهاد کرده پنجاب را بگرفت 
که دولت آل سامان در خبارا 384در سال . و بقدری متانت خبرچ داد که افغانان مطیع او گشتندآوردحتت امر خود در 

ه آمدخبراسان حممودی پیمود ، نوح بن منصور سامانی از سبکتگین استمداد طلبید  و او هم با پسرش مراتب ضعف و زوال م
فصل سی و دوم ، تاسیس دولت سامانی تالیف نگارنده –به کتاب دوم .[و ابو علی سیمجور و فایق را شکست دادند 

؛تاریخ ایران جآن ملکم جلد اول باب نھم . 15- 213ھمانجا ، صص- 1
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ه وفات کرد که جریان آن بعدًا 387ین در سال منصور از طرف نوح حکمران نیشاپور مقرر گردید و سبکتگ] مراجعه شود
1. گفته آید

امیر سبکتگین مرد  عاقل  و عادل  و شجاع  و دین دار  و نیکو عهد  و صادق قول  و بی طمع از مال مردمان ، و مشفق بر رعیت  
کرده بود ، و مدت ملک او بیست و منصف بود ، و هر چه در امراء و ملوک  از اوصاف محیده بباید ، حق تعالی مجله او را کرامت

ضی گویند وبع. ه قمری 385وئی  بود در سال سال بود ، و عمر او پنجاه و شش سال بود  و وفات او در بلخ  به دیه  مدر
ناگوار است و او را به غزنین برند که در راه بین بلخ شپسرخویش خواست که هوای بلخ برایحممودمریض شد و از  یمین الدوله 

.غزنین وفات یافت  که جزئیات آن بعدًا می آیدو

بر خراسانبن سبکتگینحممودفرمانروایی
)م994/ه384(و رانده شدن ابو علی از آن

فائق یکی از فرماندهان  در این حین. بن سبکتگین را در این سال بفرمانروایی خراسان بر گماشت حممودامیر نوح سامانی 
که او در مقابل ه بود،مانی را کرداو اهنگ تسخیر خبارا مرکز فرمانروایی سکه به امیر نوح فرازیده بودن ببود در خراساحنوامیر 

دولت سامانی پیوست و بو علی فرازیدهخراسان،ی یکی دیگر از فرماندهان سپاه  نوح سامانی شکست خورد و به نزد ابوعل
و چون چنین کردند امیر نوح به سبکتگین که . ی محله به امیر نوح را می پرورانداز پیوسنت  فائق با او خوشنود شد و در سر هوا

امیر نوح سبکتگین را بر . و بفرمودش تا به یاری سوی او رود.در غزنه بود نامه نوشت و وی را از این هنجار بیآگاهاند
.خراسان فرامانروایی داد

. آنچه میان خبارا و خراسان می گذشت  توجهی نداشت بود و )هندوان(با سبکتگین در این کشاکش سرگرم جهاد
و کنار نوح جای گیر شد و قرار .باو رساندچون فرستاده و نامه نوح بدو رسید به خواست نوح آری گفت و خود را بتاخت 

ق چون این گزارش به ابو علی و فای.. سبکتگین بغزنه باز گشت و سپاه بیامود.آنچه را باید ، با یکدیگر گذاردند

190اول  فصل ھفتم ، ص /خورشیدی، ج1347داکتر عبدهللا رازی ، چاپخانھ اقبال، آبآن : اریخ کامل ایران ،تالیف ت- 1
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ند و او و فایق از او درخواست سرباز کردابوعلی.ند و به فخر الدوله بن بویه نامه نوشتند و از او یاری خواستندآمدرسید گرد 
.وزیر فخر الدوله ، صاحب بن عباد ، فخر الدوله را به اینکار واداشت. و سپاهی کالن به یاری شان فرستاد .پذیرفت 

و نوح و سبکتگین بکنار هم رسیدند و آهنگ ابوعلی و از غزنه سوی خراسان روان شد حممودسبکتگین مهراه  فرزندش 
در این گیرو دار دارا بن ومشگیراز اردوی ابوعلی جدا شده به . فائق کردند و در کرانه های هرات با هم پیکار گزاردند

خته اسیر میکردند و خون می ریختند و تاآهناو یاران سبکتگین پی .نوح گرویدندو بدینسان یاران ابوعلی فرو پاشیدند
و آنگاه سوی .ابوعلی و فایق  سوی نیشاپور باز گشتند و سبکتگین و نوح در هرات آسودند. یغما گری میکردند 

جرجان هنادند و گزارش خود به فخر الدوله نگاشتند و بو علی و فایق این بدانستند رو بهچون ا.. نیشاپور  روان شدند
.فرستادو در جرجان جایشان دادآهنای آن دو دارایی هاو ارمغفخر الدوله برا

بن سبکتگین را بر آن سامان و سپاه خراسان فرمانروایی داد  و لقب سیف الدوله بدو خبشید حممودنوح بر نیشاپور چیره شد و 
سبکتگین هبرات باز نوح به خبارا و .. به پدرش نیز لقب ناصر الدوله داد و هر دو خوشرفتاری در پیش گرفتند. 

1. در نیشاپور ماندگار شدحممودگشتندو 

بن سبکتگین سرگرم جنگ با برادرش حمموددر هنگامیکه امیر نوح سامانی فوت شدو امیر منصور جبای پدر نشست 
.امساعیل بود 

)م997/ه387( مرگ سبکتگین و فرمانروایی پسرش امساعیل

او در بلخ ماندگار بود و در آجنا سراها بپا کرده .ر الدوله سبکتگین در گذشت اوگست مهین سال ناص/ در شعبان 
پس بیمار شد و بیماری اش بدرازا کشید و برای هبره مندی از هوای غزنه ، از بلخ بداجنا رفت و در راه آه پایانی کشید و . بود 

.سال فرمان راند او نزدیک به بیست. پیکر او به غزنه بردند و در مهاجنا خباک سپردند 

.330-327اول ،صص/ تاریخ کامل ، ج- 1
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ی دادگر ، نیک خواه، جوامنرد، و پیمان دار بود و بدین سان خدای به سرای او برکت داد ابن اثیر می گوید سبکتگین مرد
1.بیش از سامانیان و سلجوقیان وجزء ایشانو خاندان او چندان فرمانروایی یافتند که

بن سبکتگین بود حممودی خطاب کردند یمین الدوله نظام الدین  ابوالقاسم اول کس را که  در اسالم از پادشاهان  بلقب سلطان
.1

چون سبکتگین فرشته مرگ در کنار خود دید ، پسرش امساعیل ، را به جانشینی خود بر گزید ، و چون دیده بر هم هناد 
ن دارایی خبشید ، او از برادر سپاه ، دست امساعیل به بیعت فشرد و برای او سوگند خورد ، امساعیل نیز در میان ایشا

و چندان درخواست روزیانه  زیاده رفتند که  گنجینه مانده از .برناتر بود ، پس سپاهیان او را خورد مشردندحمموددیگرش 
.پدر هتی شد

:فرمانرواییبربن سبکتگینحممودبرادر امساعیل ،چیرگی 

در نیشاپور رسید به سوگ نشست و پیک نزد حممودن الدوله و گزارش مرگ او به پسرش یمیچون سبکتگین در گذشت 
خود بر را جبانشینی ] امساعیل[و بدو گفت که اگر پدر او .برادرش امساعیل فرستاد و او را در مرگ پدر اندوه گسارد 

و از .پیش داشته شود که بر پایه آن باید برادر بزرگرت آوردبوده است و شروطی را بدو یاد ] حممود[گزیده از هبر دوری وی 
فرستادگان دو .. او خواست تا ساز گاری و مهیاری در پیش گیرد و آنچه را از مانده پدر برداشته سوی او فرستد

از نیشاپور هبرات رفت و آهنگ دیدار برادرش را در غزنه کرد و حممود. ک پایه استواری سامان نیافت و شد کردند ، لیآمدسوی 
جق در کنار او ایستاد و او را بر برادرش امساعیل یاری رساند و سوی بست روان شد که زیر فرمان برادرش در هرات عمویش بغرا

.نصر نیز در پی او رو براه غزنه هناد.نصر بود

.355اول ،ص/؛ تاریخ کامل ج228اول ص/طبقات ناصری، ج- 1
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. پیشی جستحمموداو با شتاب راه غزنه پوئید  و در رسیدن بغزنه به برادرش .این گزارش به امساعیل رسید که در بلخ بود 
نامه نوشته بودند و او را سوی خود خوانده بودند و نوید گرایش بدو گذارده حمموداندهان مهراه امساعیل به برادر ش فرم

را ه غزنه با شتاب در نوردید و در بیرون غزنه با امساعیل رویا روی شد و جنگ جانگیر جان گرفت و در حممود. بودند 
او را میان گیر کرد و از او خواست تا با حممود. فراز شد و در آن پناه گرفت فرجام امساعیل در هم شکست و به دژ غزنه 

او را نواخت و در حق او نیکی کرد و جایگاهش باال برد و او را در حممودآمدگرفنت زهنار فرود آید ، و چون امساعیل فرود 
یافت و به بلخ باز گشت و شهر ها برای او سامان فرمانروایی  خویش انباز ساخت

و در خطبه های روز آدینهبود و هم شعر می سرود و هم نثر شیوا داشت او مرد فرزانه و دانا . ی کرد امساعیل هفت ماه فرمانروای
ید دای پتو مبن فرمانروایی دادی و گزاردن خواب مبن آموختی !پروردگارا «: میخواند که این آیة را بعد از ذکر نام خلیفه

2-1».تنها تو در این سرا و در آن سراسرور منی ، مرا مسلمان مبیران و مرا به شایستگان پیوند ده! مین و زآهناآورنده آمس

های فرا هشته  سبکتگین را باز منود و در گنج خانه قول دیگر این است که امساعیل جهت مولفته القلوب عساکر دِرو نیز 
این در هنگامی صورت می گرفت  که سبکتگین ساهلا . ردمدت اندکی مقادیری از این خزاین را به عساکر بذل ک

بعوض اینکه شاکر نعمت نتیجه بعکس داد و عساکر را به نظم و قناعت و قاعده  خو داده بود که این بذل و خبشش بی حساب
ی دهل من که هبیچ چیز فرو ننشستی و هر چه  بیش یافتندآتش آز و شر ایشان چنان باال گرفت . شوند جالب نعمت شدند 

منودار  گشت امساعیل را گذاشته بدو حممودمزید زدندی و باالخره هیچکس راضی نشد و حاصل این شد که چون 
در بدو امر آنچه الزمه جهد بود منود که حممود. جمبور شد که به برادر پناه برد و خود را بدست او واگذاردتند و امساعیل پیوس

به امساعیل پیغام داد که ملک موروث حق من است زیرا  که اکرب و ارشد اوالدم  و از اثبات . شودکار منجر به جمادلت و مقابلت ن
راضی شد که ملک . حق خویش  نیز عجز ندارم  ولی مقصود این است که بر سر ملک دنیوی تیغ بر روی یکدیگر نکشیم 

3.آمدامساعیل هبیچ راضی نشد تا از پای در . کنند موروث برادر وار تقسیم 

من تأویل االحادیثفاطر السماوات واالرض  آنت ولی  من الدنیا  رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی  «: 101قرآن ، سوره یوسف، آیھ؛- 1
»واالخره  توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین

.56- 355دوازده ،صص /تاریخ کامل ، این اثیر ج- 2
. ذکر سالطین غزنھ.اول ،باب نھم/ جآن مالکم ، تاریخ  ایران ج- 3
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ت عمل وی پوشیده اگرچه امساعیل را قید ابدی فرمود ولی جز آزادی سایر اسباب آسایش او را القصه سلطان چشم از سیأ
در سن رشاد بود و در امور ریاست لشکر و سیاست کشور جمرب و آزموده حممودتفصیل حروب سلطان . فرمود مهیا ساختند

حسبی و جد مهت او بود و در زمان حیات سبکتگین مبالحظات چند ظهوری وانحسب امر و اعالی اعالم مذهب که از آ
چندانی نداشت ، پس از سبکتگین موانعی مناند چنان بروز کرد که باعث تعجب عاملیان گردید و نام او در اطراف آفاق 

نسبت بوی حممودبغداد بود  و در آن اوقات القادر با خلیفه . دائر و رعب او در قلوب وصیع و شریف ساری و سابر گشت 
و مهچنان خلیفه القادر نیز دوستی چنین کسی را نور عظیم دانسته او را بر نشر احکام و اعتالی اسالم و . اظهار ارادت مینمود 

مت شریعت نیز عهد کرد که مادام احلیات در خدحممودو . و او را یمین الدوله و امین امللة لقب داد .ترغیب منود) ص(دین حممدی 
پس از آنکه بدوستی خلیفه مستحضر گشت و بند و بست حکومت خراسان در وی . از پای ننشیند و مششیر در نیام نکند 

و چون از این مهم فراغت یافت امور مملکت داری  را بسامان آوردمنود دخرت ایلک خان  پادشاه ترکستان را به حباله ازدواج در 
1.ساخت

انندگان تاریخچند با خویسخن

تاریخ کشور ما مانند  سایر کشور های شرقی مشحون از رویداد های غم انگیز؛ درست و نا درست ، اشتباه  و گزارشاتی 
و ترس از پادشاهان خباطر اظهار واقعیات و که از روی واقعیت و یا عدم آن بنا بر ذهن گرایی و دید فلسفی و عقیدتی

یسان  صفحه های را خبود اختصاص داده است که در مهه احوال اگر یک کمی با دقت تاریخ نوگسرتش متلق درباریان
در این صفحات نظریات . مطالعه گردد خواننده میتواند از الی جاجبایی الفاظ و مفاهیم به رویداد های حقیقی تاریخ  پی برند

گرچند شیوه این .ار میگرددمنودو حتی شاعرانخمتلف و گاهی متناقض مورخان و جهان گردان و صاحبنظران
جآن مالکم ، ھمان جا- 1
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را خواننده تیز هوش نوع نگارش مالل آور جلوه میکند، ولی تاریخ نویس ناگزیر است برای کشف واقعیات الزم و ضروری
آشنا گرداند که منظور تاریخ نویس مجع و جور کردن وبیان ی اجتماعیت گوناگون ورویداد ها و پدیده هامبطالعه به نظریا

در این پژوهش ما از قول مورخین  . و رویداد های اجتماعی است که در مهان مقطه زمانی رخ داده است گوناگون بافتها
شرقی و غربی به بیان یک سلسله واقعیاتی که دیدگاه های هر کدام آن  را در یک مقطه زمانی متناقض نشان میدهد بر میخوریم 

یم  به مناسبت های اجتماعی ، فرهنگی ، حمیطی و عقیدتی و ارمانی ای که ما در تاریخ غزنویان که هنوز در شروع آن قرار دار
بر میخوریم که اقوال مهدگر شان را در تعاطی به کشف مسایل و واقعیت ها خواننده را به کنکاش وا میدارد و یا اگر 

د که را فراهم می سازاننده وی قرار گرفته مایه دلسردی و تشویش خوطرز فکر وی در ارتباط به عقاید خالف میل و اراده و 
ما نا گزیر هستیم خباطر روشن ساخنت موضوعات و بی طرفی کامل و امانت داری در انعکاس داشته ها و اسناد تاریخی 
جمبور خواهیم بود که به سگالش بپردازیم که البته این طرز بینش و اراده  شخصی تاریخ نویس را  جتلی منیدهد بلکه   بنمایش 

.قایق تاریخی ای که در بساموارد و از دید گاه های خاص متناقض بنظر میرسد میباشدگذاشنت از ح

ات تاریخی  مهم  هیچگاهی به آرامی از کنار جوامع بشری  عبور نکرده است تغییرچنانچه هبمگان  معلوم شده است که 
رد وجدان و احسان بشری را در حضیض رویداد های تکان دهنده و ظلم گونه ای است که در بسا موابلکه مهۀ آن ناشی از 

ترین مرتبت آن قرار میدهد ولی اگر از کنار این  صفحات تکان دهنده و هولناک تاریخ بگذریم در طی مدت کمی متوجه می 
شویم که مهان رویداد های تند و متناقض که جامعه را مصدوم ساخته است نتایج پر باری را حاصل میدارند که میتوانند حتی در 

.گردندی از شگوفایی و رفاه بر خوردار رتو آن نسل های زیادپ

ه  ها و عقاید اگر در داشته های قرآن کتاب آمسانی مسلمین توجه شود خداوند مهه گونه حاالت مردمان را با اندیش
در زمان ) ص(امرب اکرم و غیره را بیان داشته است و حتی در بعضی موارد پیغ) زرتشت(یهود و نصارا و صائبینمتفرق از قبیل

فتح مسلمین خباطر احیا و گسرتش اسالم به جنگ آوران  دستور داده اند که به  اطفال زنان و پیر مردان مدارا داشته باشند 
به هشام و آهنابا کسانی که در کنیسه ها هبر اسم و رمسی به عبادت مصروف هستندنباید مورد آزار قرار بگیرند و یا 

ولی متأسفانه ما در جنگها چه . شود، و جنگالت نباید پی شود و منابع آب آشامیدنی از بین برود بزرگواری رفتار
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اوضاع سیاسی و اقتصادی و حتی تغییره خباطر جنگهای مسلمین با کفار و چه جنگهای کفار با مسلمین و جنگ های ک
تاریخ مهه گونه جنگها در پی خود مصیبت های ، زیرا بگواهی جنگ های ایدیو لوژیک از این امر مستثنی شده منیتواند

.گذاشته استانساهناهولناکی را منحیث یک میراث شوم به 
فرمانروای مهه فرمانروایان ) . از آن خداوند است(قدرت پاداش و دادن پادافره از آن اوست: زیرا خداوند در قرآن تصریح دارد 

این صفات و توانایهای  اصلی موجود حاکم  ن اراده کند از او باز می ستاند،وفرمانروایی زمین هبر که خواهد دهد  و چ. اوست 
1.و خود خمتار ، صرفًا خبدا تعلق دارد 

:قرآن  تعالیم سیاسی  که در زیر گفته می آید به سردمداران و گردانندگان کشوری و فرماندهان گوشزد میکند
ندارد  و منیتواند داشته باشد و نیز هیچکس دیگر ی در این حاکمیت در این عامل  جبز خدا  هبیچ کس دیگر تعلق

2.حاکمیت شریک خدا نیست 

3. واقعی  صرفًا خبدا تعلق دارند ییهوم از عامل ، قرآن قایل است  به اینکه فرمانروا بر پایه مف

4. بپدیردپروردگار انسان مهان پروردگار عامل است  و انسان باید این مقام  را برای خدا در یابد و

 راه راست جز این  . آوردانسان جز در برابر او  سر تسلیم فرود . فقط خدا حق حکم کردن  و فرمان دادن را دارد
5. نیست

 6.حق حکومت خمتص  خداست  زیرا او آفریدگار جهان است

7.زیرا او فرمانروای عامل است. آن خداست حق فرمان دادن و حکومت کردن  از

ت و عادالنه است فقط اوست که واقعیت را میداند  و هیچکس جز او در مقامی نیست  که رهنودی حکم او درس
8. بدهد  که از خطا بری باشد

؛5/ ؛سجده26/؛روم8/؛طھ 52آیھ / اعراف- 1
70/؛ قصص2/؛ فرقآن26/؛ کھف17/؛ نحل16/؛ رعد57/؛آنعام154/؛ ال عمرآن 107بقره ؟ایھ - 2
؛ 27، 26، 11/ ؛ مھف41، 9؛ رعد65،107/؛ یونس128/ ؛ اعراف 18/ ؛ آنعآن1/؛مائده26،83/؛ آل عمرآن255،284/بقره- 3

8/ ؛ تین16تا 13از /؛بروج23/؛جن1/ ؛ ملک 23/ ؛ حشر83/ ؛یس88/؛ مؤمنین 23/آنبیا
.3الی 1/ ؛ ناس31/ ؛ یونس54/؛ اعراف164/ آنعام4- 

.10/ ؛ شوری40/؛یوسف154. آل عمرا- 5
.54/ اعراف- 6
.40تا 38/ مائده - 7
.10/؛ ممتحنھ59، 58/ ؛ نور60؛ توبھ ؟175/؛ آنفال 11،176/؛ نساء 216،220،255،232/ بقره- 8
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و . م ها باشد  کبه این دالیل قرآن می گوید  که اطاعت حمض فقط سزاوار خداست ، حکم او باید  برتر از مهه ح
1. م خدا ، راه صواب نیستکبرابر حاطاعت از دیگران بر پیروی  امیال شخصی  در 

 هیچکس  حق ندارد  از حدودی که خدا  برای تنظیم امور  بشری مقرر فرموده  است : قرآن مهچنین می گوید
2. ختطی  کند

 قرآن خاطر نشان میکند که  مهۀ تصمیم ها  و احکامی که با قانون اهلی  تعارض دارند نه فقط نا صواب  و نا مشروع
را منافی دیانت  آهناچنین احکامی را  ضد اسالمی می مشارد و اطاعت از .  ه ظاملانه  و شرک آمیز  استاست ، بلک

3.می داند

 و فقط پیغامربان حاصل وحی اهلی اند  و . قرآن می گوید تنها از طریق پیامربان اهلی میتوان  قانون اهلی را دریافت
و نیز خداوند به ایشان حق این را داده است  که . را به آدمیان برسانندی پروردگار آهنامیتوانند رهنمود ها و فرم

ایند و بدین دلیل دبنا بر آن  پیغامربان جتسم حاکمیت  حقوقی  خ. فسیر کنندگفتار و کردار خود  ترا به آهنااین فرم
4. استاست که اطاعت از پیغامربان  عین اطاعت از خدا  و ایمان به ایشان  از کفر مشرده شده 

ی خدا  و پیغامرب اسالم  بر ترین قوانین اند ، و مسلمان ، اگر مسلمان باشد ، جز آهنابر طبق دستورات قرآن ، فرم
مسلمان حق ندارد  در مسائلی که حکم صریح  و قاطعی از سوی . تسلیم حمض  در برابر این قوانین  کاری منیتواند بکند 

5. صی خود پیروی کند ، زیرا این کار منافی دین استخدا  و رسول او دارد ، از تصمیمات شخ

 بر طبق دستور قرآن ، صورت صحیح حکومت  برای انسان حکومتی است  که در آن دولت دعوی حاکمیت شخص
را در برابر حاکمیت اهلی  کنار می هند، و پس از آنکه تبعیت خدا  و رسول او را در امور حقوقی  پذیرفت ، مقام 

و بدین عنوان ، قوای مقننه ، جمریه و قضائیه  . احراز میکند )  خدا(»حاکم حقیقی«ت حکومت خالفت را  حت
6. حکومت،  مهه حتت قید هایی  که در باال  بیان کردیم قرار می گیرند

؟/ ؛ بیّنھ18/؛ مؤمن 2،11،12/؛ زمر36/؛ محل37؛ رعد 3/اعراف - 1
.1/ ؛ طالق4/ ؛ مجادلھ 229/ بقره- 2
.14/؛ یونس 129، 74، 69/اعراف - 3
7/؛ حشر64،65،80،115/نساء - 4
.36/ ؛ احزاب48؛ 47> ؛ نور 51/نساء 5
.26/ ؛ ص48/مائده - 6
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 در واقع خلیفه خدا در آن قلمرو ها است آوردهر ملتی که قدرت  و حق حاکمیت  بر قسمتی از جهان  را بدست می
هر دولتی . مشروط بر اینکه این خالفت  تنها در صورتی درست و مشروع است  که تابع اوامر حاکم حقیقی باشد ؛ 

1.که خبدا وابسته نباشد  و از او فرمان نربد  خلیفه خدا نیست  بلکه یاغی بر خداست 

 ه خالفت اسالمی ، آنرا از و این جنب. هر مسلمان  صاحلی میتواند خلیفه شودحسوره نو55نظر به نص صریح ایه
: حکومت اسالمی  حتی با دیمو کراسی  جدید تفاوت دارد . سلطنت ، حکومت خواص و تئوکراسی متمایز  می کند

بنای دیموکراسی بر پایه  حاکمیت مردم استوار است ، اما در خالفت اسالمی  مردم از استقالل خود در برابر حاکمیت 
ز های که قانون اهلی معین کرده است  حمدود میکنند و وعده ررا طوعًا   در ماهلی چم می پوشند  و قدرت خود

.خالفت اهلی فقط در صورتی به ایشان داده میشود  که عمل صاحل داشته باشند
می باشد ، نباید از مردم توقع  اطاعت مطلق  و بی حد و حصر داشته الحکومت دولتی   که میخواهد  خالفت اس

باید از این دولت  فقط تا آجنا اطاعت کنند  که قدرت خود را مطابق  قانون اهلی  که در طبیعت و باشد ، بلکه مردم
2. و در گناه و جتاوز  نه اطاعت  معنی دارد و نه  تعاون. قرآن  بر ما وحی شده است  بکار می برد 

ئیس  حکومت  و اعضای جملس  آن مسلمانان باید  در مهه امور  حکومتی ، از تشکیل حکومت گرفته  تا انتخاب  ر
3. و نیز در امور  تقنینی  و اداری ، قاعده مشورت  با یکدیگر را رعایت کنند

 و خصوصیات  زیرین در انتخاب اشخاص  که مسئولیت گرداندن  مملکت بدست شان سپرده میشود ، باید شرایط
باشد هرا در نظر داشت

  و روشن است که یک نظام . مطابق به آن بگردانند  اعتقاد داشته  باشندبه اصولی که میخواهند  امور خالفت را
4. عقیدتی  منیتواند بدست کسانی  که به اصول آن معتقد نیستند  اداره شود

 بلکه  باید شریف  و امین و خدا ترس  و . نباید ظامل و بی بند و بار  و غافل از خدا باشند و از حدود اهلی جتاوز کنند
5.باشندبا فضیلت 

.6، 11/؛ فجر 17، 24/ یر؛تکو39/؛فاطر55/نور - 11
24دھر/ 12/ ؛ ممتحنھ2/مائده - 2
.38/ شوری - 3
.16/؛ توبھ59/؛ نساء 118/ آل عمرآن- 4
.151،152/؛ شعراء28/؛کھف124/ بقره - 5
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 نباید بی خرد و جاهل باشند ، بلکه باید درس خوانده  و خردمند و با هوش  واز حلاظ جسمی  و روحی  برای سکان
1.داری  حکومت شایسته باشند

2. باید مردمان امین و صاحل باشند، تا بتوان مسئولیت  امور عمومی  را با اطمینان  بدست ایشان سپرد

:مبتنی بر اصول زیر خواهد بودقانون اساسی  چنین دولتی
ای اهل ایمان  خدا را فرمان برید  و رسول و کار داران خویش را  فرمان برید  و چون در چیزی «: خطاب به اهل ایمان

این هبرت  و سر اجنام آن خوبرت اختالف کردید ، اگر خبدا و روز جزا ایمان دارید ، آنرا خبدا و رسول  ارجاع  کنید  که
3» .ستا

:کندمییروشنه اساسی  از حلاظ دولت اسالمی این پنج نقط
.باید اطاعت از خدا و رسول او  مقدم  بر اطاعت  هر کس دیگر باشد.1
.اطاعت از قدرمتندان  تابع از اطاعت خدا و رسول اوست.2
.منان باشد رئیس دولت باید از مجله مؤ.3
.ر داشته باشندان آن  اختالف نظبا حکومت و رهربمردامان میتوانند .4
.در مورد اختالف ، مرجع هنایی  که باید میان ایشان  حکم کند  قانون اهلی  و رسول اوست.5

لکه اصول کلی آن  را معین ی  در مورد حنوۀ انتخابات  و شوری تعین منیکند ، بتغییرقرآن هیچگونه  قواعد  قطعی و الی
به مقتضیات  زمان و نیاز مندیهای جامعه وا رارای عملی  آن تصمیم گیری  در مورد مسائل مربوط  به اجمیکند بلکه
.میگذارد

قانونگذار فقط حق صول معینی  بر قرار ساخته اند در موردی که خدا و رسول او  حکم صریح صادر  فرموده اند  یا ا ،
اما در مواردی که . وضع کندهناآدارد  که این احکام و اصول را تفسیر کند و قوانین جنبی  و دستورالعملهایی  برای اجرای 

قانون اهلی ساکت است ، قانونگذار حق دارد  که با در نظر گرفنت اصول کلی  و روح اسالم برای مهه مقاصد  و نیاز 

. 13/ ؛حجرات28/ ؛ ص55/؛یوسف5،83/؛ نساء 247/ بقره - 1
.58/نساء - 2
.59/نساء- 3
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شارع مقدس  تصمیم در مورد آنرا  به تشخیص مؤمنان  واگذارده  های جامعه قانون وضع کند و در این گونه موارد
.است

هر گونه فشار و نفوذ فارغ باشد تا بتواند بی آنکه  حتت تإثیر  توده مردم یا قدرمتندان  منحرف شودقوای قضائیه از. ،
مهمرتین وظیفه این قوه این است که فقط بر طبق  قانون و مقتضیات عدالت  حکم صادر کند ، بی آنکه . بیطرفانه حکم کند

1.از راه راست بدر کندراآن، افراد این قوه  یا دیگرانعواطف و پیش داوریهای خود

 و دوم اینکه  2. اول اینکه  در امور و روابط بشری  عدالت و انصاف حکمفرما شود: این دولت بدو منظور بوجود می آید
3. تواناییها و منابع دولت  برای هبزیستی  مردم ، یعنی برای ترویج خوبیها  و از بین بردن منکرات بکار رود

سی  زیر برای  مهۀ شهروندان ، چه مسلمان و چه غیر مسلمان  تضمین شود  وظیفه دولت است  که جلو هر باید حقوق اسا
.فریبی به این حقوق را بگیردگونه جتاوز  و عوام

4.امنیت شخصی .1

5. امنیت مالی .2

6.امنیت حیثیت .3

7.حفظ حریم اشخاص.4

8. حق اعرتاض در برابر ظلم .5

پلیدی که شامل انتقاد از کارنامه های دولت و اراکین و موسسات حراست از قانون هم حق امر به نیکی و هنی از .6
9. می شود

آزادی اجتماعات ، بشرط آنکه  برای مقاصد سازنده و نیکو  بکار رود  و بصورت ابزاری  برای گسرتش  .7
1. ن  اختالفات  بنیادی در جامعه  در نیاید آوردناراضیها  و پدید 

.24/؛ ص48/ ؛آنعام58/نساء - 1
25/حدید- 2
.41/ حج- 3
.24/اسراء - 4
.29/؛نساء188/بقره - 5
.11،12/حجرات- 6
.12/ ؛ حجرات 27/نور - 7
.148/نساء- 8
.165/ ؛ اعراف 79، 78/؛ مائده 110/آل عمرآن- 9
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.و وجدان آزادی اعتقاد .8
قرآن در این مورد  صراحتًا میگوید  که در مسائل 2. حفاظت اشخاص از توهین  به اعتقادات دینی  ایشان .9

3.مورد نزاع دینی میتوان  حبث علمی کرد ، اما اینکار باید  برعایت ادب و مالیمت  صورت گیرد

4. مسئول مشردن هر کس فقط در برابر کرده  های خودش .10

5. ص  از اینکه  بر پایه  گزارشهای نا درست  اقدامی علیه ایشان صورت گیرحفاظت اشخا.11

6. حق بینوایان و هتی دستان  به اینکه دولت ضروریات  زندگی ایشان را  فراهم کند.12

7.رفتار یکسان  با مهه شهر وندان  از سوی دولت  بدون هیچ گونه تبعیض.13

:رار زیر است بقداردحقوقی که دولت اسالمی بگردن شهروندان 
8.باید در برابر قدرت آن مطابق به مفردات قانون سر فرود آورند.1

9. باید مطیع قانون باشند و نظم و آرامش عمومی را آشفته نسازند.2

10.از کار های درست دولت پشتیبانی بدون چون و چرا کنند.3

11.باید در صورت لزوم مال و جان خود را  در راه دفاع از دولت  نثار کنند.4

.قرآن رهنمود های  مهم زیر را  در باره سیاست خارجی  دولت اسالمی  می دهد
12.آهناتعهد و پابندی  به تعهدات و پیم

13.پابند بودن به شرف و امانت در مهه معامالت و معاهدات

 14.عدالت بین املللی

.11/ آل عمرآن - 1
.99/ ؛ یونس256، 191/ بقره - 2
.46/ عنکبوت - 3
؛ 15/؛ اسراء 166/ آنعام- 4
.6/ ؛ حجرات 36/؛ اسراء 58/نساء- 5
.38/ ؛ نجم18/ ؛ فاطر15؛ اسراء 164/نساء - 6
.1/؛ طالق 7/؛ مجادلھ229/بقره - 7
59/نساء - 8
.85/؛ اعراف 33/ مائده- 9

.2/مائده - 10
.26/ ؛ ص47/مائده - 11
.34/؛اسرا94/ ؛نحل 7/؛توبھ42،58/آنفال - 12
.94/ نحل - 13
.90/ نساء 14
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 1.احرتام به حقوق بیطرفها در جنگ

 2.صلحدوستی

  3.مبنظور توسعه طلبی  و جتاوز  در جهان  صورت  می گیردشرکت نکردن در اقداماتی که

 4.رفتار دوستانه با مهۀ  قدرهتای که سر دمشنی ندارند

5. معامله منصفانه  با مهه دولتهای  که در معامالت خود  امانت و انصاف  را رعایت  می کنند

6.دمعامله  به مثل  با مهۀ جتاوزات  دیگران  و جتاوز نکردن  از این ح

تا طبق رهنمود ها و دستورات  کتاب خدا  و سنت رسول او مقام خالفت اهلی را از هر گونه دولت اسالمی الزامیت دارد 
این دولت ابدًا  به طبقه خاصی از . حوادث خود خواهانه و هر گونه دعاوی در برابر داعیه  خالفت اهلی حفاضت  مناید

به زیرا حق خالفت خمتص . نیت برود دارد حکومت اهلی بطرف مطلق العناروحانیون تفویض منیگردد و هرگز آرزو ن
متام  ساختمان اجرایوی این حکومت  بسته به اراده . مؤمنان صاحل است که از طریق  شوری به جامعه مطرح  وقانومنندی می یابد

لت اسالمی منیتواند  قوانین دولتی و  ایدیو و هرگز دو. عموم داشته و حقوق مردم  در این نوع حکومت منیتواند نا حمدود باشد 
زیرا قوانینی که بر اساس آن دولت اسالمی مبقام . دهد تغییرلوژی و  سیاست داخلی و خارجی کشور و منابع  آنرا بدخلواه خود  

قی  آن دارای ده  و قوانین  حقوقی و اخالوقدرت دست می یابد و نضج می گیرد  متأثر از قانون متعالی خدا  و رسول او ب
تغییرر میتواند  آنرا ی  وارد شده منیتواند و صرف قوه  مقننه کشوتغییردر آن ضابطه های قوی و انکار نا پذیری است که هر گز 

دهد  مگر آنکه تصمیم بگیرند که دین را رها کنند  و تغییرجمریه ، نه قویه  قضائیه  حتی کل ملت هم منیتواند  آنرا دهد  نه قوه
.ت خود را با خدا بشکنندتبعی

در مورد .  این حکومت را صرفًا کسانی می باید اداره کنند که  ایدیولوژی  و اصول اساسی آنرا  از دل و جان  قبول داشته  باشد
دولت مهان حقوق مدنی را که  . کسانیکه به این طرز تفکر یا ایدیولوژی  پابندی ندارند  و در کشور اسالمی زندگی میکنند 

.90/نساء - 1
.61/آنفال - 2
.83/ قصص- 3
.8/ ممتحنھ- 4
60/ رحمن - 5
.42و40/؛ شوری 126/ ؛ نحل 194/بقره - 6
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شهروندانی باشند که از قوانین مملکت پشتیبانی و آهناگر ساکنان از آن برخوردارند  برای ایشان تضمین میکند بشرطی که دی
. پیروی منایند

در نزد دولت اسالم تبعیض های از قبیل  نژاد رنگ ، ایل و تبارو لسان قابل قبول نیست  زیرا این دولت در برابر عامه  افراد کشور 
این نوع حکومت عقیدتی  اگر در رهنمود های  قرآنی صادقانه عمل . اشد زبانی و جغرافیایی را پذیرا منیبرزهیچگونه م

ت و ارادت لی چنانیکه شایسته است از خود قابلّیفراد و ارکان آن انرا مو مبو  تقویه و حتکیم خبشند و در روابط بین املّلاکند و 
اگر این کشور ها که از یک جهان بینی معین . ومت  جهانی و یا شبه آن شودبیک حکنه نشان دهد میتواند تبدیل بالقوه  حس

عه هنایت برادرانه و حسنه یک جاممیتوانند با قایم ساخنت مناسباتاسالمی که مبانی آن در فوق ذکر شد  پیروی منایند
جهان مقابله منوده  یک خط سبز ی و اقتصادی گرتی را که در هر مورد  مهدگر شان را در مقابله با بالیا و فتنه های سیاسبزر

این گونه  دولتها قادر میشوند تا مهه گونه فتنه های ظاهر و باطن  در ن کشور های خود می کشند و در واقعونیت را بیمصئ
ر از صلح  عالوه بر ان این دولت ها در ظرف مدت کمی قادر خواهند شد با ایجاد فضای برادرانه پ. جامعه خود را مهار مناید

.بیک دیگر پیوند نزدیک ایجاد کرده  و یک احتادیه جهانی را پدید آورند
در . و این در صورتی امکان پذیر میباشد که سیاست را تابع  اخالق کند  و امور مردم را از روی وجدان و خدا ترسی اداره کنند 

باید در جنب شخصیت های امانت و انصاف. سگی داشته باشد وباین گونه دولت ها برتری باید  بکمال اخالقی  بست
ود را جامعه مبانی خای توانا بکمال برسد تا کشور زمینه های فرمانروایی را تا بسرت عدالت اجتماعی با در نظر داشت نیازمندیه

.خبشدبرای مهیش تقویت و حتکیم 
افراد بردۀ آن ، و نه به افراد نه نه دولت مطلق العنان  است  ودر این نوع  نظام  راوبط میان  جامعه  و افراد  آنچنان متوازن است  که 

از سوی این نظام با تضمین  حقوق اساسی شهر . حق داده شده است  که بی بندو باری کنند  و منافع جامعه را  خبطر بیاندازند 
یک  شورا ، فرصتهای بسیاری  برای یت قانون  شرع و جریان دیموکراتن  قدرت حکومت  در حتت تبعآوردوندان  خود و با در 

و از سوی دیگر  فرد را آوردتکامل شخصیت افراد  و حفاظت آن در برابر دخالت های  ناروای دیگران  فراهم می 
که از دستور دولت ، اگر مطابق به قانون اهلی باشد ، ؛ او را جمبور میسازدد میکند بدستورالعملهای اخالقی  خاصی مقّی
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، دولت را از صمیم دل  در راه نیکیها  یاری کند ، آرامش آنرا بر هم نزند ، وحتی مال و جان خود را  در راه دفاع  از اطاعت کند 
1.آن ایثار مناید

مثال در زمانیکه  . ت های بدی هستیم که چندین نسل از آن آسیب می بیندما شاهد حرکمتأسفانه کهاما  در صفحات  تاریخ
که خباطر مجع کردن طالهای مناطق  حتی به کشف کردند دیده شدقاره امریکا راما مناطق امریکا یا هبرت بگوییهسپانیولی ه

سرخ پوستهای را که از هزاران تابو  ها یاار ادامه دادند که دربسا مناطق حتی نسل حملی یا مهان آمدنسل کشی های مستمر و دو
را  از اثر کوچ های دسته مجعی و آهناد نسل شان را به انقراظ مواجه ساختند و یا سال به اینطرف در آن مناطق زندگی میکردن

اجباری برای مهیش از زندگی کردن در مناطق اصلی شان حمروم ساختند که صحنه های هولناک و شرم آوری را در قوس 
ا گذشت  صد ها سال حاال می بینیم واما پسانرت ها ب. در زمان  کشف و فتح امریکا ایجاد کردند انساهنازندگی تاریخی 

که مردم در آن قاره  نسبت به سایر  مناطق روی زمین دارای زنگی مرفع ای میباشند که حتی سیاه پوست ترین افراد نیز از اثر 
و جهانی حدودًا پنجاهگاروپا در طی دو جن. استعمال مساوات میتوانند به کرسی ریاست مجهوری ایاالت متحده امریکا برسد

روی زمین میباشد که ه ای از جنایات بشر در بیشرتین نواحی ر داد که یک رقم تکان دهندنج ملیون کشته زمخی ، اسیر و مهاجپ
جهان مشولی از حفاظتی تاریخ بیاد ندارد ولی در ظرف چند سال آینده می بینیم که جوامع اروپایی به یک سیستم انظیر آن ر

بیک سند یی بین کشور های اروپاو گذر نامه را  درکه مانند هزاران سال قبل   پول می آیندحقوق و وجایب مدنی خود نایل 
. احد و ارزش مهگون تبدیل منوده اندو

غزنوی که در حبث آینده روی آن مترکز  میشود مشحون از مهچو حوادث و تناقضات می حممودزندگی و گزارشات  سلطان 
نویس جمبور هستم وقایع و رویداد ها را چه خوب و چه زشت  از قول مؤرخین بیاورم که امید وارم  باشد که من منحیث یک تاریخ 

زیرا این . مورد سؤال در نزد عده ای که با شنیدن آنچه که منحیث واقعیت های تاریخی عرضه شده است مبن خرده نگیرند 
ا بقول شاعر در هر جامعه ای بافت های خمتلفه ای از مردم با زیر.تاریخ است که مسایل و رویداد ها را در ترازو قرار میدهند

:افکار و آراء و عقاید گوناگون زندگی دارند 
مؤمن و صابئی وگرب و نصارا و یهودهر چه در مجله افاق در آجنا حاضر

280تا266، تھرآن ، صص1362اول ، ترجمھ فارسی زیر نظر نصر هللا پور جوادی ،/ تاریخ فلسفھ در اسالم ، میر محمد شریف، ج1
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به اصفهان است آهناکه گویا از اثر محالت افغکه میگوید» دروویل«اگر بعضی مطالب اغراق آمیز  مانند سخن مهچنین
روویل در سفر نامه خود که در عهد فتعلی دسرهنگ «:که تعداد نفوس ایران هفت هشتم مجعیت خود را از دست داده است

اقداماتی که تا کنون برای هتیه آمار تقریبی مجعیت :شاه قاجار برشته  حتریر کشیده است در مورد مجعیت ایران چنین می نویسد
ها در ایاالت خمتلف »بیگلربیگی «گمان می رود که این کار تا موقع ایکه . ی نتیجه مانده است ه است بآمدایران بعمل 

زیرا بنا بر اصول اداری کنونی ایران ، اگر شاه مملکت از تعداد واقعی نفوس  . ایران قدرت را بدست دارند بی نتیجه می ماند 
عی از اینان از اعقاب ، ماد ها ، پارتیان ، و باکرتیایها  هستندافراد با خرب شود ، به تناسب درخواست عایدات مالیه مجآهنااست

بی گفتگو بیش از : درویل در سفر نامه خود اینطور اذعان میداردسپس . هر قبیله خود را وابسته به قبیله یا ایل خود میداند
.هرج و مرج های شاه حسین صفوی ، ایران مجعیتی زیادی داشته است 

یشماری از دیه های ختریب شده که در سراسر ایران بچشم میخورد و مهچنین توجه به وسعت شهر هایی که جز نظر به تعداد ب
مجعیت خود را از هفت هشتمکشور ایران  ) هوتکیها(آهناویرانه ای از آن باقی منانده است ، روشن میسازد  که پس از محله افغ

و تابلویی که نامربده از اصفهان و حوالی آن ترسیم منوده "شاردون"ه اگر هر کس نظری خباطرات شوالی. دست داده است 
بسنجد تصور درستی  از مصائب و بالیایی که تاریخ انقالب و اغتشاشات ایران است بیفگند و آنرا با گزارشهای پیکو در

1.ه است خواهد داشت آمدصد سال بر سر ایران در مدت یک

امساعیل ، شاهرا که صفوی  ها برهربی   شیخ صفی الدین اردبیلیایدتیولی اگر زندگی سیاسی و جنگهای عقی
یکم، شاه حسین صفوی ، شاه طهماسب براه انداختند تا بتواند شیخ صفی الدین شافعی اهل تسنن  پوستین ته پایی خویش را 

ی خود گذشت و تشیع را بر گزید قسم یاد کرد و از دین رمسو سریر  اکاسره تبدیل مناید مانند مذهب تسنن خود به تشیع به 
بود و هفت سال از سنش می گذشت در بین ملل شرق متصل به پدرش حیدر و نام مادرش مارتانامو شاه  امساعیل را که

توانست از عمرش بیشرت نگذشته بود ،د که سر اجنام شاه امساعیل در حالیکه چهارده سالفارس حاکم و شهنشاه گردان

چاپخانھ سپھر تھرآن  ، آنتشارات امیر کبیر؛  بھ استناد ) 1340چاپ اولسال (1358خ اجتماعی ایران ، مرتضی راوندی ،چاپ سوم تاری1
بھ بعد و 289؛ مسافرت بھ ایران و ارمنستآن ، ترجمھ مّحمود مصاحب ، ص42از سفر نامھ دروویل ترجمھ جواد کنجی، چاپ دوم ،ص

.306ص 
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بیاری  وحشت و دهشت اساس کشور صفوی قوی نظامی ایجاد کرده و یک رهربی آزری هازبکان و قزلباشان در میان ترکان ، ا
بیست و هشت هزار سپاهی  ار نفر را در مشال شرق ایران و در یک نربد هفده هزا را در میان آتش و خون ایجاد کند چنانچه ه

به وجه بسیار دردناکی  مقتول ساخته و این حرکت را رنگ مذهبی داده شیبک خان ازبک را  قتل عام مناید و خود شیبک خان را 
ساخته و حتی به مردگان نیز رحم نکردهکله مناره های به ارتفاع بسیار زیاد انساهناو از سر بقتل عام اهل تسنن دست یازید

شیخ صفویبه سلطنت رساندن خانواده تاریخ آتش کردند  در اد را از قرب ها کشیده و آنرا طعمهو  اجسقبور را نبش کردند
به ولی این تنها خانواده صفوی نبودند که در تاریخ از این دست اعمال  هولناک را .مذکور قسم خود را حبقیقت پیوست داد

اجنام داده باشند بلکه در جهان هر متدن آرامی که در اوج بزرگی و رفعت خود رسیده است مهواره باالی سوگند 
پس در هر مقطع زمانی ممکن است این فعل و ساخته اندو آبادسوخته یک نسل پیش از خود افتخارات خود را پهنی آهنااستخو

تاریخ نویسان می کوشند تا آن آنطور که در باال ذکر کردیم جهان را بیشرت آلوده خبون گرداند ت اانفعالت رخ دهد که میزان واقعی
قوام را که هر کدام شان دارای مدنیت های قوی و گسرتده بوده اند را در علت و انگیزه صحنه های هولناک  زندگی ا

. خود را داشته باشندو معمول شد در این سوگ جهانی نشانی ی انباشته از دودباروت و خون که بعد قرن هجدهم مرسومتاریک
شده  است و جنگ ها ا و دفرتچه هابت کتاهبهای تاریخ وجود دارد که ثبعضی از سخنان اغراق امیز دیگری نیز در دفرت چه

این اغراق گویی ها بیسار بنظر از مجله شاعران درباری ایکه در دربار  سامانیان ، ترکان و غزنویان وجود داشته اند از
نقل میکنماز قول ظهیر الدین فاریابی د که منباب منونه یک منونه آنرا در اینجا اندنرس

ینه کرسی فلک هند اندیشه زیر پا
تا بوسه بر رکاب قزل    ارسالن  زند
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فصل سی و هفتم
سلسله شاهان غزنه

غزنویحممودسلطان 
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دولت آل سبگتگین ملوک غزنه و آنچه از سرزمین خراسان و ماوراءالنهر از سروران 
تصرف کردند آغاز کار شانخود گرفتند و آنچه از هند 
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سر اجنام بانیان این دولت فرمانروایی عظیمی . ه است آمددر واقع این دولت از شاخه های سامانیان بوده و از طریق آندولت پدید 
را در سرزمینهای خراسان بست و غزنه برپا کرده بر دولت آل سامان در دو سوی جیحون یعنی بلخ و خبارا ، و خراسان و عراق 

.جم و ترک و سرزمین های هندوستان استیال یافتندع
و موسس این خاندان قسمیکه در خبش قبلی . مرکزی افغانستان امروزه بوده است اندان از غزنه یکی از والیات آغاز کار این خ

ربار رسید  سبگتگین میباشد که یکی  از موالی آل سامان میباشد که از طریق آن دولت  به رتبت  حاجبی دآمدنیز گفته 
الپتگین در زمان امیر سعید منصور بن نوح که حاجب کل بود در آن ایام  با امیر سعید بن نوح به خبارا وارد شد و این مقام را در . 

چون پسرش . ه امارت داد 365چون الپتگین مبرد امیر سعید منصور بن نوح سبکتگین  را  در سال . پیش داشت 
امارت رسید ابواحلسن العتبی را وزارت داد و ابواحلسن بن سیمجور را سپه ساالری خراسان و ابوالقاسم نوح بن منصور به 

.سبکتگین از او نیک فرمان می برد و در اجنام نیاز  های او قصور منی ورزید . حکومت نیشاپور داد 
ن را فراهم ساخته بودند چنانچه در عهد در این دوران ترکان ماواءالنهر قدرت هبم رسانده و مهیشه مایه تشویش  خاندان آل ساما

در این زمان ابواحلسن بن سیمجور .. امیر نوح یکبار ترکان بر خبارا استیال یافتند و چون ترکان را براندند بار دیگر باز گشت
ه ولی او نسبت ب.سپهساالر خراسان که از طرف دولت آل سامان تعین شده بود مبرد و پسرش ابو علی خبراسان امارت یافت 

در حالیکه او یکی از عوامل کشیدن ترکان به ختتگاه سامانیان بود . نعمت خود امیر نوح راه خودکامگی را پیش گرفت 
چون امیر نوح بار دیگر بر ختت فرمانروایی خود مستقر شد مهین ابوعلی در خراسان عصیان کرد و امیرنوح ابو منصور . 

ه بود  یاری آمدی که از اراکین دولت پدید را در فرو نشاندن فتنه ی ابو علی و خلّلسبکتگین را بیاری خود فرا خواند تا او 
.رساند

امیر سامانیان فرمانروایی و امارت  خراسان را بوی داد تا ابو علی سیمجور . سبکتگین در دربار امیر نوح مقام ارمجند یافت 
1. را از آجنا براند 

.  آمددر خبش قبلی گفته مابقی گزارشات سبکتگین الی در گذشتش 

.596تا 549جلد سوم ،صص ) العبر(تاریخ ابدن خلدون- 1
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ملک ایاز پشت سر شیخ استاده در مست راست–فشرد دست شیخ را می –با جامه سرخ حممود:( و ایازحممود

نکته سنج طوس را دیدم به بزمرا دیدم به   رزمحممودلشکر  
و صد هزار افسانه ایستادر دلخیرب از مردان حق بیگانه نیست

)م997/ه387( حممودفرمانروایی یمین الدوله امیر 

ن سبکتگین در گذشت و گزارش مرگ او به  پسرش یمین الدوله  چو:آمدقسمیکه قبال در حبث گذشته  گفته 
، در نیشاپور رسید ، به سوگ نشست و پیک نزد برادرخود امساعیل فرستاد  و او را در مرگ پدر انده گساردو بد و حممود

که آورددو یاد بوده است و شروطی را ب] حممود[را جبانشینی بر گزیداز هبر دوری وی ] امساعیل[گفت که اگر پدر او 
بر پایه آن باید برادر بزرگرت پیش داشته شود و از او خواست تا سازگاری و هم یاری در پیش گیرد و آنچه از مانده پدر 
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از نیشاپور هبرات حممود.و شد کردند لیک پایه استواری سامان نیافت آمدفرستادگان دو سو .برداشته سوی او فرستد 
بغراجوق در کنار او ایستاد و او را بر برادرش آمدغزنه کرد و در هرات قسمیکه گفته را در رفت و آهنگ دیدار برادرش 

. نصر نیز در پی او رو براه غزنه هناد. امساعیل یاری رساند و سوی بست روان شد که زیر فرمان برادرش نصر بود 
پیشی جست حممودو در رسیدن بغزنه از برادرش او با شتاب راه غزنه پویید. این گزارش به امساعیل رسید که در بلخ بود 

نامه نوشته بودند و او را سوی خود خوانده بودند و نوید گرایش بدو گزارده حممودفرماندهان مهراه امساعیل به برادر او .
ام امساعیل در هم در بیرون غزنه با برادرش امساعیل  رو یا رو شد و بین شان جنگ سختی  واقع شد ولی در فرجحممود. بودند 

او را میان گیر کرد و از او خواست با گرفنت زهنار حممود. شکست و در دژ غزنه حصار گزید و در آن پناه گرفت 
قرار گرفت ، او را نواخت و در حق او نیکی ها کرد و جایگاهش باال برد حممودو مورد تفقد آمدامساعیل فرود . فرود آید 

.ساخت و به بلخ باز گشت و شهر ها برای او سامان یافت ) شریک(ود انباز  و او را در فرمانروایی خ
1.امساعیل هفت ماه فرمانروایی کرد 

السلطان  : ه استآوردچنین )11(قاضی منهاج سراج جوزجانی که ذکر آن قبال گذشت در کتاب طبقات ناصری  در طبقه 
پادشاه  حممودسلطان  غازی . بن سبکتگین  انارا برهانه حممودلغازی ، نظام الدین ابوالقاسم  احمموداالعظم  یمین الدوله  

والدت او در شب عاشور . بزرگ بود اول کس را که  در اسالم از پادشاهان  بلقب سلطانی خطاب کردند  او بود  از داراخلالفه 
که : یش از والدت او بیک ساعت ، امیر سبکتگین خبواب دیده بود و پ. ه قمری در هشتم سال از والیت  بلکاتگین 361

از فزع این خواب . ی و چنان بلند  شدی ، که مهه جهان در سایه او پوشیده  گشتی آمددر میان خانه او  از آتشدان درختی  بر 
. ه حق تعالی ترا پسری داد ک: و بشارت داد آمد، چون بیدار شد در آن اندیشه بود ، که تدبیر چه باشد ؟ مبشری در 

که در (نام کردم  و هم در آن شب که اوالد او بود ، بتخانۀ ویهند حممودپسر را : سبکتگین شادمان  گشت و گفت 
و . برلب آب سدره بود ، بشکست و او را مناقب بسیار است و طالع او با طالع صاحب ملت  اسالم موافق بود) حدود پرشاور

ر بلخ بر ختت پادشاهی  نشست، و تشریف داراخالفت پوشیده  و در این عصر مسند  خالفت بامیر د) ه387( در سال 
املومنین  القادر با مزین بود چون به پادشاهی نشست ،  اثر او در اسالم بر جهانیان  ظاهر گشت که چندین هزار بتخانه  را 

555،556، ص 12/ تاریخ کامل ، عز الدین ابن اثیر ، ج - 1
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هور گردانید ، و جیپال را که بزرگرتین  رایان هند بود مسجد کرد و شهر های هندوستان را بکشاد و رایان هند را مق
تا هشتاد درم او را خبریدند ، و لشکر جبانب هنر واله و گجرات  برد و : بگرفت ، و در من یزید  خبراسان بداشت  و بفرمود

م بر در کشک ، و چهار قسمت کرد ، یک قسمت بر در مسجد جامع  غزنین هناد و دیگر قسآوردمنات را  از سومنات بی
ه آوردسلطنت ، و دیگر قسم مبکه  فرستاد ، و یک قسم مبدینه  و عنصری درین  فتح قصیده  مطول گفته است این دو بیت 

:شد
آثار غــــزوه را علم     معجزات کردتا شــاه خسروان سفر سومنات کرد
هر شاه را بلعب دگر شاه مات کردشطرنج ملک باخت ملک با هزار شاه

.مسلم شد حممودیم مهه ملک بر آمدقسمیکه گفته . بن سبکتگین بر ملک پدر و بر برادر پیروز شد حممودهبمین ترتیب 

:بر خراسان حمموداستیالی 

امیر . و نزد ابواحلارث بن منصور بن نوح هدایا و حتف فرستاد آمدبعد از فراغت از کار برادرش امساعیل به بلخ حممودسلطان 
بار دیگر حممودو از تسلیم نیشاپور به او معذرت خواست و .منصور بن نوح نیز امارت بله ، هرات و ترمذو بست را بنام او کرد 

اما منصور بن نوح او را به وزارت خود بر گزید و او . ابواحلسین احلمولی  را که از ثقاط درگاه او بود و درخواست مکرر کرد 
.شترا فرو گذاحممودرسالت 

از نیشاپور به مرو رود حممود.بکتوزن از آجنا بگریخت ومنصور بن نوح روانه نیشاپور گردید . روی به نیشاپور هناد حممود
و با برادرش .و بفرمان بکتوزن چشمانش را میل کشیدند.پس از این واقعه بود که امیر منصور بن نوح را بگرفتند. رفت 

.عبدامللک بن نوح  بیعت کردند
نزد فائق و بکتوزن کس فرستاد و آنان را به سبب کاری که مرتکب شده بودند سرزنش کرد و لشکر بسوی آنان برد حممودلطان س
خواستند که بر حممودو سپس از . ند ولی ، هر دو شکست خوردند و بگریختندآمدآن دو با سپاهی از مرو به مقابله بر . 
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باز گردید و مهۀ آن مجع حممودبعضی از اوباش بر پی او تاختند و بار دیگر . باز گردید حممودایشان ببخشاید ، 
عبدامللک بن نوح و فائق به خبارا باز گشتند و بکتوزن به نیشاپور رفت و ابوالقاسم سیمجور راه قهستان در . پراگنده شدند 

. ه بر سراسر خراسان مستولی شد 387در سال حممود. پیش گرفت 
ارسالن جاذب را از پی او فرستاد تا او را از حممودروی بر طوس هناد ، بکتوزن به جرجان گریخت ، حمموداقعه پس از این و

در . پس ارسالن را امارت طوس داد و خود هبرات رفت  تا به مطالعه اوضاع آن احوال بپردازد .آن ناحیه خراسان بیرون راند 
.را بگرفت و بر مرو گذشت و آجنا را غارت کرد و بسوی خبارا رانداین احوال بکتوزن به نیشاپور راند و اجنا

ارسالن جاذب را به قهستان فرستاد ، تا ابوالقاسم بن سیمجور را از آجنا حممودچون عرضه خراسان از بکتوزن خالی شد ، 
سپس به بلخ رفت و آجنا را پایتخت . براند و سپه ساالری خراسان را به برادر خود نصر  تفویض کرد و او را در نیشاپور جای داد

آنگاه از برادر خود امساعیل بیمناک شده او را در یکی از قالع حمبوس منود و مهه اسباب معیشت و تعیش او . خود گردانید 
آن چنانکه عادت بر . را مهیا ساخت و انگاه بیعت خویش را به القادر با خلیفه عباسی نوشت او نیز خلعت و علم فرستاد 

سلطان فرمود که امرای خراسان در پیش ختت او مساطین بکشند و مهه را به جوائز و صالت بنواخت و بر ختت پاد . جاری بود 
1.شاهی خراسان استقرار یافت 

.602تا 600سوم صفحھ/ تاریخ ابن خلدون ، ج- 1
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و هشتم فصل سی
بن سبکتگینحممودجهانکشایی سلطان 
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:بکتگین به سیستانسبنحمموداستیالی 

آشوبوری سامانیان دستخوش فتنه و طخلف بن امحد که از حکمرانان آل سامان بود در سیستان در زمانی حکم میراند که امپرا
هند رفت ،در باز  تافت و چون سبکتگین به غزایبزرگ گردیده بود از این رو خلف بن  امحد سر از طاعت دولت سامانی

چون سبکتگین پیروز مندانه از غزای . آوردو خراج آن را گرد آوردت را نیز در تصرف خود در بسراه عزیمتش به هند 
وقت تا آن . و حتف و هدایا تقدیم او منود سبکتگین آنرا پذیرفت آوردهند باز گشت خلف بن امحد نزد او رفت و عذر ها 

که با بوعلی سیمجور یکی دیگر از سرداران  خراسانی در نیشابور مصاف داد  و خلف در موافقت از سبکتگین  در راه 
خلف اگر چه بظاهر . و جبان و مال در ادای حقوق او قیام کرد کامیابی او  در مقابل سیمجور گام های استواری برداشت

خلف . خواست از بو علی سیمجور توسط سبکتگین قصد بگیرد در یاری سبکتگین می کوشید و لی در باطن می
بکتگین وی را در پوشنگ بگذاشت و خنواست که پیش از آن باوی مهسفر سمهرکاب سبکتگین  تا پوشنگ برفت ولی 
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شریف سبکتگین لشکر او را با خود بربد تا  در طوس  با بوعلی نربد کند و چون به بوعلی پیروز شد لشکر خلف را با ت. باشد
.و نواخت خبدمت او باز فرستاد

نگام خلف هدر این . بعد این واقعه سبکتگین جهت  یاری با امیر نوح سامانی برای دفع ایلک خان  روی به ماواءالنهر کرد
حکمران  سیستان نامه ای به ایلک خان نوشت و در آن او را در مقابل سبکتگین حتریص به نربد  کرد و خود طمع والیت بست 

سبکتگین از این عمل خلف خبشم شد و عزم سیستان منود ، که او را مرگ برسید که قبال به آن در حبث . در سر می پخترا
. ا به قهستان و پوشنگ فرستاد و آجنا را تصرف منود رخلف فرصت را مغتنم مشرد و پسرش طاهر بن خلف .قبلی اشاره کردیم 

از کار خراسان فراغت یافت نزد عم خود لشکر حممودکتگین میشد و چون این سرزمین ها مربوط به بغراجیق برادر سب
. بغراجق جبنگ طاهر بن خلف رفت . و او را به باز پس گرفنت قهستان و پوشنج فرستاد .    فرستاد و آجنا را تصرف منود 

.هر دو گروه منهزم شدندطاهر خنست منهزم شد ولی به ناگاه باز گردید و بر سپاه دمشن تاخت و بغراجق را بکشت و 
او را حممودو خلف به دژ اسفهبد پناه برد که آن دژ بلند و استوار است ، آورده بر خلف ابن امحد لشکر 390در سال حممود

.آزادش کرد ، و بسوی  هند لشکر کشید حممودخلف بن امحد صد هزار دینار بداد تا . حماصره کرد تا تسلیم شد 
در آجنا پانزده هزار از سپاهیان خودبر گزید و حممود. هزار سوار و سی هزار پیاده به سرزمین هند رسید با دوازدهحممود

در .بقتال  جیپال رفت و سپاه جیپال را در هم شکست و او را با پسران و نوادگان و بسیاری از خویشاوندانش اسیر کرد 
ر می ارزید و از این قبیل بسیار بود که مهه را میان سربازان و یارانش میان جامه  های جیپال گردنبندی بود که صد هزار دینا

حممود. ه اتفاق افتاد 392در این جنگ مشار اسیران و بردگان  به پانصد هزار تن رسید این واقعه در سال . تقسیم کرد
. سرزمینهای را که از بالد هند گرفت از خراسان بسی افزونرت بود 

به گروگان گذاشت و به بالد خود رفت حممودپنجاه سر فیل  باز  خرید و پسرش و نوه اش را نزد جیپال خودش را به
جیپال را مردم هند بریاست نپذیرفتند که این یک عنعنه در بین هندیان است  او نا گزیر سر ،چون بعد از شکست و تسلیمی 

.تراشید و خودش را در آتش افگند و بسوخت
ال را بساخت از آجنا  بسوی ویهند شتافت و آجنا را پس از حماصره بکشود و برای تصرف نواحی آن لشکر کار جیپحممودچون 

.ه بودند بکشتند و تاراج کردندآمدکه برای غارت گرد راسپاهیان او  بسیاری از اوباشانی . بفرستاد 



42

یستان ترک دنیا منود و پسر خود طاهر را از سحممودبغزنه باز گشت خلف بن امحد به هنگام غیبت سلطان حممودسلطان 
کرد که خود زمام ملک بدست خود گیرد ولی پدرش طان به درازا کشید عزم آنلچون غیبت س. تان فرمانروایی داد بر سیس

ی او را پسر خود را به  هبانه نشان دادن گنج و تظاهر به اینکه بیمار است و به او وصیتی باید بکند نزد خود خواند و به هبانه ا
.در بند کرد و به قتلش رساند

تسلیم منودند و از او طلب حممودبا کشته شدن طاهر که مرد جسوری بود سربازان او درد مند شدند و خود شان را به سلطان 
. ه اتفاق افتاد 393و این در سال آوردکردند که به سیستان محله  

خلف به دژ طاق که بر باالیی واقع بود و اطراف آن خندق حفر شده بود آوردن به خراسان محلهجهت فتح سیستاحممودطان لس
سلطان چند ماه دژ طاق را در حماصره گرفت و سپس فرمان داد سپاهیان درختانی را که در آن حوالی . حصار گزید 

فیل بزرگ در دژ . ر حرکت بودند فیلها پیشا پیش او د. موجود بود بربیدند و خندق را بیانباشتند ، سلطان بسوی دژ پیش راند 
یاران خلف د ر  جنگ  پایداری کردند و  دروازه دژ را نگاهداشتند و با . را فرو کوفت  و از جایش بکند و به سویی افگند

امان خواست حممودسنگ های منجنیق و تیر ها و زوبین ها  نربد سختی آغاز کردند ؛ چون خلف عرصه را بر خود تنگ یافت از 
ر گردانید که سلطان او را بنواخت و خمّی. ا تسلیم سلطان منود رو بسیاری از ذخایر اموال خود آمده نزد او به تسلیم بیرون و ب

سلطان اجازت داد که به جوزجان رود، ولی خلف در آجنا در . جایی برای زیسنت خود بر گزیند ، او جوزجان را بر گزید 
. د هنان با ایلک خان رابطه بر قرار کر

.سلطان بر پسرش عمرو ابقا کرد .ه خلف بن امحد هالک  شد 399در سال  
و بیست هزار دینار هزینه آوردعلمای آن ایالت را گرد . خلف بن امحد زایران و عاملان را می نواخت و به آنان نیکی میکرد 

ر مدرسه صابونی اصفهان قرار داشت و اگر این تفسیر د. کرد تا تفسیری که حاوی اقوال علما و مفسران باشد  تالیف کنند
.کاتبی خبواهد از  ان نسخه بردارد مهۀ عمرش را در بر گیرد

چندی  . امحد قنجی یکی از سرداران پدرش را در آجنا هناد و خود به غزنه باز گشت حممودان سلطان تپس از تسخیر سیس
برادرش سپه ساالر . طان با ده هزار سپاهی بر سر او رفت سل. بعد خرب یافت که امحد درسیستان عصیان آغاز کرده است 

اینان امحد قنجی را حماصره . نیز با او بودندابواملظفر نصر و التونتاش حاجب و زعیم عرب ابو عبدا  حممد بن ابراهیم الطایی
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سبکتگین را افزون به ، سپهساالر نصر بنحممودپس از تصرف سیستان  سلطان . کردند و بار دیگر شهر را بگرفتند 
.او نیز و زیر خود ابو منصور  نصر بن اسحاق را جبای خود در سیستان هناد و باز گردید. نیشاپور  امارت سیستان داد 

1.بقصد دیار هند عازم بلخ شد حممودسلطان 

حممودرفنت ایلک خان  و شکست او از طرف یمین الدوله 
هدایای . و شد شدند  آمدبه او هتنیت نوشت و میان آن دو سفیران در حممودن چون ایلک خان خبارا را گرفت سلطا

گرانبهایی توسط سهل بن حممد بن سلیمان الصعلوکی را که امام حدیث بود وطغان جق والی سرخس با هدایای گرانبها چون 
شد به سلطان فرستاده شد که مورد  قبول دو شوشه های دّر و مرجان ، جام های زر پر از عنرب و امثاهلم که با پیالن بدرقه می

ولی از اثر سعایت سخن چینان و جهل . طرف واقع شد  که باعث ایجاد دوستی و رشته های احتاد مستحکم گردید 
.انگاران دیری نگذشت که این دوستی را به کینه  توزی مبدل ساختند 

ت مشرد و سباشی تگین سپه ساالر لشکرش را خبراسان بدان هنگام که سلطان  آهنگ هند منود ، ایلک خان فرصت غنیم
سباشی تگین بلخ را گرفت و جعفر . ه بود 390این واقعه در سال . برادرش جعفر تگین را با او مهراه منود . فرستاد 

ی داده او را در هرات  هناده و فرمان حکمرانحممودارسالن جاذب در هرات بود ، سلطان . تگین را در آجنا شحنگی داد 
حسن بن نصر را به نیشاپور فرستادو او . و در آجنا قرار گرفت آمدچون حادثه ی پیش آید بغزنه رود و سباشی هبرات . بود 

.آجنا را بگرفت و به نواحی ، عمال فرستاد و خراج بستد
در بلخ قرار  گرفت و گریخت و سلطان)ترمز(این خرب به سلطان رسید ، از هند آهنگ بلخ منود ، جعفر تگین به تر مد 

ارسالن جاذب را با ده هزار سپاهی خباطر سرکوب کردن سباشی تگین  هبرات فرستاد ، سباشی به مرو رفت ، ترکمانان راه 
سپس به ابی ورد رفت و از آجنا به . سباشی با آنان نربد  کرد و فرار ایشان داد و خلق زیادی از ایشان بکشت . بر او گرفتند 

او در هیچ جا درنگ منیکرد و مهیشه در کوه  ودشت و نیزار ها در . ن مهچنان در پی او بود تا به جرجان افتاد نسا، و ارسال

،398تا 396، 394،396؛ الکامل عز الدین ابن اثیر ،چلد سیزدھم ، 605تا602سوم ،صص/تاریخ ابن خلدون ، ج- 1
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مجاعتی از یاران او که دیگر مرکبی نداشتند به قابوس بن ومشگیر . که  بربنه و مردان او تسلط یافتند . حالت فرار بود 
.پیوستند 

و کشت و  ابو عبدا الطایی  مششیر در یاران او هناد ، و برادر او را با هفتصد کس سلطان او را توسط لشکر عرب دستگیر
.از یارانش اسیر منود  و به غزنه فرستاد 

.سباشی با اندکی از یارانش از جیحون گذشت و جان بسالمت رهانید و خودش را نزد ایلک خان رساند
ولی این کار . به بلخ فرستاد ه بود تا سلطان را از تعقیب سباشی باز دارد ایلک خان برادرش جعفر تگین را با شش هزار  سوار 

که در نتیجه سباشی  توسط نصر بن . و برفت تا سباشی را از خراسان بیرون راند آورددر عزم سلطان خللی وارد نی
.سبکتگین برادر سلطان در حالی که میخواست از جیحون بگذرد رشته حیاتش را بربید

خرب به ایلک خان رسید لشکر بیسج کرد و از پادشاه خنت قدر خان پسر بغراخان به سبب قرابت و مصاهرتی که میان چون این
خرب به سلطان رسید که در آن هنگام در . ایشان بود نامه نوشت و  با پنجاه هزار تن سپاهی از جیحون بگذشت 

براه انداخت و در ترک و خلج و هند و افغان و غز آنگاه مجاعتی از. سلطان به بلخ راند و آماده نربد گردید . ختارستان بود 
برادرش امیر نصر سپهساالر خراسان و ابو نصر امحد . سلطان لشکر خویش تعبیه داد . چهار فرسنگی بلخ لشکر گاه زد 

امیر کبیر . دو در قلب جای داد الفریغونی صاحب جوزجان و ابو عبدا حممد بن ابراهیم  الطایی را با دالوران کرد و عرب و هن
.حاجب التونتاش را در میمنه هناد و ارسالن جاذب را در میسره و با پانصد  پیل صفوف سپاه را استواری خبشید 

قدر خان پادشاه خنت را در میمنه و برادرش جعفر تگین را در میسره قرار دادو خود در قلب . ایلک خان نیز لشکر بیاراست 
و به در گاه خداوند تضرع آمداز اسپ فرود حممودسلطان . ه درازا کشید و دو جانب دل بر هالک هنادند جنگ ب. استاد 

ترکان . باند نمحله کرد و قلب سپاه را از جای جبو آوردبر خاست و پای بر پشت  پیل خاص سپس. کرد و روی بر خاک هناد 
1.ه اتفاق افتاد 397یت گفتند  این واقعه در سال بسیاری از شعرا در این فتح سلطان را هتن. بگریختند 

.بھ بعد615؛ الکامل جلد سیزده ، ص 641تا 639ھمان ، صص- 1
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:حممودفتح دژ بهیم ُ ُنغر توسط سلطان 

پسر اندبال 2ابرمهن بال 1)هندمند.(ه بار دیگر بغزای هند رفت و بشط ویهند رسید 398در ربیع اآلخر سال حممودسلطان 
این  دژ یکی . تال ایشان کرد ، بگریختند و به دژ هبیم ُنُغر  پناه بردندسلطان  آهنگ ق. آمدپادشاه هند با سپاه گران  بیرون 

از دژ های بلند آن سرزمین بود و در آن خزانه ی بت کده قرار  داشت که انواع جواهر نفیس و قیمتی که مردم خباطر تقرب بتان می 
ع کردند ، عاقبت امان خواستند و سلطان دژ را خازنان بتکده چند روز از آن قالع دفا. ند در آجنا  ودیعه می هنادند آورد

بر گماشت ) اموال(بگرفت و با ابو نصر الفریغونی بدرون قلعه رفت  و حاجب کبیر التنتاش و اسغ تگین را به نقل اموالک 
ثبت شاهی بود که الکامل  آنرا نود هزار هزار  ) درهم800،000،000(آنچه از آجنا نقل کردند هشتاد هزار هزار درم . 

و سوسی آنقدر که حبساب ]شوشرتی رومی [و نیز جامه  های ] هفتصد هزار و چهار صد من[ کرده است؛ و از زرینه و سیمینه 
مهه از ختته های سیم و با لوله . و پانزده زراع عرض آن بودسیم خالص یافتند که سی زراع طول از مجله خانه ی از . منی گنجد

بر دو پایه و پرده ی بود از دیبا چهل زراع  در بیست زراع. ع کردن و بر پای کردن آن آسان بود ها هبم متصل شده ، چنانکه مج
.سلطان آن دو را حبفظ این اموال مامور منود. سیمین نصب شده بود 

ند و مدآچون به غزنه رسیدند فرمان داد تا این گوهر ها در صحن سرا ی بگسرتند و رسوالنی از ملوک اطراف  به متاشای آن 
3.از آن مجله بود طغاخان برادر ایلک خان

428،ص 6/13الکامل ابن اثیر - 1
.429؛ الکامل 428ھمان ، - 2
10-609سوم ، ص/ تاریخ العبر ابن خلدون ، ج- 3
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:خرب آل فریغون  و استیالی سلطان بر جوزجان
. آل فریغون والیت جوزجان را در استیالی خود داشتند و این در ایام آل سامان از ایشان مبیراث رسیده بودآمدقسمیکه گفته 

سبکتگین دخرت او را .حممد بن امحد  فریغونی از نام آوران آن خاندان بود ابواحارث. آنان را در مکارم اخالق اشتهار متام بود 
.آمدرا به پسر او به زنی داد و روابط دوستی میان آنان بوجود حممودبه زنی گرفت و دخرت خود خواهر حممودبرای پسرش 

ه که مبرد 401و منسوب منود و او  تا سال ابو نصر  پسرش را جبای احممودچون ابواحلارث حممد بن امحد در گذشت ، سلطان 
.به آن مقام ببود

.ابوالفضل امحد بن حسین مهدانی  معروف به بدیع الزمان بنام او تالیفات کرد و به هنایت آرزو های خود رسیده بود 

)ه400(: غزوه ناروین
در زیر  پی سپرد و پادشاهش را گومشال در راس مهین سال سلطان باز هم به غزوه ی هند رفت و بار دیگر آن سرزمین را 

پادشاه هند آن مال مقرر باز فرستاد  مال عظیم بود و افزون بر آن هدیه ی که پنجاه فیل قسمتی از آن . داد و به غزنه باز  گردید
.بدین گونه بار دیگر عقد صلح میان دو طرف  بسته شد. بود 

:غزوه ی بالد غور و قصدار
د غزنه و یکی از والیات مرکزی افغانستان کنونی است که مرکز آن  چغچران میباشد ؛در زمان غزنویان غوریان بالد غور جماور بال

این اقوام مدهتا در راه مترد و . راه این کوه ها دشوار گذار و باریک بود . را می زدند و به کوههای خود می گریختندآهناکارو
بر مقدمه . ه روانه ی غور شد 401و برای بر کندن ریشه فساد در سال آمدشم خبحممودفساد و کفر خود بودند تا سلطان 

اینان به تنگنایی میان دو کوه رسیدند که غوریان سپاه . حاجب التونتاش والی هرات و ارسالن جاذب والی طوس را بفرستاد 
را آهنابرفت و راه  های فرار چون جنگ آغاز شد غوریان منهزم شدند و سلطان . گران به نگهبانی گماشته بودند 

غوریان که پراگنده شده بودند نزد بزرگ خود موسوم به ابن سوری رفتند تا به شهر او که آهنگران نام . مسدود گردانید 
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، آنان در برابر سپاه  مسلمانان صف کشیدند و جنگ آغاز کردند ، سلطان فرمان آمدابن سوری با ده هزار مرد بیرون 1داشت 
آنگاه بر آنان محله کرد، سپاه خصم منهزم شد و بسیاری 2.که سپاه باز پس نشیند تا دمشن را در میان دشت وسیع کشانید داد 

سلطان دژ ایشان را تصرف کرد  و مهه ی . ند آمدابن سوری و خویشاوندان  و خواصش به اسارت در . از ایشان بقتل رسیدند 
ابن سوری از شدت تأسف از زهری که مهراه داشت . ز فزونی حبساب منی گنجید اموال شان را بغارت برد ، اموالی که ا

.خبورد و خود را بکشت
پس از چندی از ارسال اموال . ه عزم غزو قصدار منود   هر سال مالی را  به عهده گرفته بود می فرستاد 402سلطان در سال 

آن مرد سر . سلطان بسوی او راند . د که خراج منی فرستاد باز استاد و به ایلک خان گرایش یافت و به پشت گرمی او بو
کالن سلطان او را ملزم کرد که پانزده هزار درهم بپردازد و بر او مو. عجز بر زمین هناد و پوزش طلبید و بیست فیل هدیه داد 

.گماشت  تا آن مبلغ از وی بستدند و به غزنه باز گردید 

):غرجستان(تان خرب شار و استیالی سلطان بر غرشس
معنی شار . چنانکه کسری لقب پادشاهان ایران بود و قیصر لقب پادشاهان روم عجمان  پادشاه غرشستان را شار گویند

ون به موجودیت این پادشاهی بزرگ در خراسان که سوا از ایران است معتقد بوده است و این در بزرگ است  که ابن خلدپادشاه
نویسان  از موجودیت  حکومت ها و قیادت در خراسان منکر اند اما دیده میشود که بزرگرتین حالیست که بعضی از تاریخ 

امپراطوریها از قبیل  سامانیان ، غزنویان و بعدش هم  سلجوقیان و  غوریان از سالله های هستند که  در خراسان حکمروایی طویل 
.املدتی داشته اند

کیلومتر از 15آھنگرآن اکنون دیھ ی کوچکی است کھ فراه راه  شھرک و چغچرآن  در دامنھ  پایآنی کوتل بایآن واقع بوده و حدود  - 1
چغچرآن فاصلھ داشتھ  منطقھ ای زیباست کھ از مراتع و  مرغزار ھای شاداب و پر آب و علف  پوشیده میباشد کھ  پیشھ اھالی آن  

در این منطقھ معموالً مالداری و .مالداری  است کھ از محصوالت آن  پشم ، قروت و روغن  بدست می آورند و گلیم و نمد عالی می بافند
ی  مربوط بھ آن توسط بآنوآن صورت می گیرد و مرد  ھای این مناطق معموالً در  ششماه سال در  شھر ھای نظیر ھرات ، و کار ھا

قندھار و دیگر شھر ھا و حتی ایران  جھت پیدا کردن کار میروند و این ھا در تابستآنھا در زیر چادر ھای پشمی چھار گوشھ ای و یا ھم 
ن و درون آن  با آنواع رنگھا تزئین یافتھ است کھ از بافتھ  ھای الیاف نباتی آنرا تیار و در اطراف دیواره  در بین  یورت ھای کھ بیرو

.ھای یورت  نصب و می آرایند
این دشت کھ در مجاورت آھنگرآن واقع است  صحرایی است کھ از سطح مرتفع  ھمواری  تشکیل یافتھ و  شرقاً تا آھنگرآن  ، از - 2

بھ شھرک و جآنب شمال  بھ دریای ھریرود و جنوب   بھ کوھای پساوند محاط میباشد کھ در زمستآن از سرد ترین مناطق جآنب غرب  
.غور محسوب میشود
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. بن اسد بود تا آنگاه که پسرش شاه حممد به سن رشد رسید  و بر پدر غلبه یافت شار غرجستان ، ابو نصر حممد بن امساعیل 
.ابو نصر به سبب شوقی که به حتصیل علم داشت مهچنان به حتصیل و مذاکره علم پرداخت 

ستانرا به که بر امیر رضی نوح بن منصور عصیان کرد ،   شار های غرج. فرمانروای خراسان در این ایام ابو علی سیمجور بود 
ابو علی بن سیمجور لشکر به  غرجستان . ند آمدکمک خود خواند ولی چون از فرمان سلطان سر  پیچیده بودند زیر فرمانش نی

شار در این فتنه مهدست .سبکتگین به نربد ابوعلی لشکر بیرون برد . برد و چندی آنان را در حماصره افگند 
را بگرفت و حکام اطراف سر خبط فرمانش هنادند  از شاران غرجستان خراسان حممودچون سلطان . سبکتگین بود 

.ندآمدخواست تا خطبه بنام او کنند، آنان نیز پذیرا 
چون سلطان از آن غزوه باز . سلطان در یکی از نربد هایش از شاه حممد بن ابی نصر  لشکر خواست ولی او  در اقدام درنگ کرد 

آن دو نفر . بر سر او فرستاد و ارسالن جاذب والی طوس را نیز از پی او روان داشتالتونتاش،گردید ، حاجب بزرگ خود 
ابونصر از حاجب التونتاش امان خواست .ابواحلسن منیعی را نیز با خود بردند ، زیرا او از پیچ و خم راه های آن سامان آگاه بود

. به دژی که در ایام ابو علی سیمجور ساخته بود متحصن شد ولی پسرش حممدآوردالتونتاش او را به اکرام و احرتام به هرات . 
سپس اموالش را . مدتی او را در حماصره گرفتند و عاقبت دژ را جبنگ کشودند و حممد را اسیر کردند و به غزنه فرستادند 

سپس به . زیانه اش بزنندند ، فرمان داد تاآوردچون او را به بارگاه سلطان . بردند و حواشی و اطرافیانش را حماصره کردند 
ند او را نیز در عین اکرام  آوردپدر را نیز از هرات بی. زندانش فرستاد ولی گفت وسایل رفاه و آسایش او را فراهم آورند 

1.ه از جهان رفت 604واحرتام در زندان ، نزد پسر جای دادند تا سال 

2.رابا نیشاپور  سلطان به برادرش نصر سپردبفرموده الکامل در این جنگ  خوهنای زیادی ریخت و آجنا 

399دوازده، ص/ ؛ الکامل ج612و611سوم ، ص /تاریخ العبر ابن خلدون ، ج1
399دوازدھم ، ص / الکامل ، ج- 2
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:مرگ ایلک خان 
ایلک خان  تقریبًا متام دوره  حکمرانی خود را  در اغتشاش و جنگ با  شاهان  سامانی و بعدش هم با  سبکتگین و پسرش 

در برابر  امرای خراسانی  گذراند او با وجودیکه نتوانست در  نواحی خراسان سلطه خود را پهن سازد مهواره حممودسلطان 
او .حتت فشار قوی جنگ  قرار داشت که به   تذکر  ابن خلدون او در آخرین روز  های زندگی اش اظهار پشیمانی میکرد 

باوجودیکه نتوانست به قلمرو سامانیان تسلط دائمی پیدا کند ولی عنصر اساسی در  شکست و زوال این دودمان حمسوب 
حممودشاه غزنه نقض عهد کرد که برادرش طغان او را به سبب مهین نقض عهد با سلطان حممودلطان او بار ها با س. میشود

ایلک خان از این . طغان نزد سلطان   کس فرستاد  واز برادرش برائت جست  و از سلطان معذرت خواست . مالمت میکرد 
.شتی کردندعمل بر آشفت  و لشکر جبنگ برادر کشید ولی پس از چندی بار دیگر آ

ه  هالک شد و برادرش طغان خان جبای او نشست و با سلطان  روابط دوستانه بر قرار کرد و او را گفت 403ایلک خان در 
بعد از آن کار ها و روابط  حکمرانان  در ناحیت خراسان و ماوراءالنهر رو به . تو به غزوه هند پرداز و من بغزوه ترک می پردازم 

1.این ترتیب فتنه ها فرو خوابیدنیکویی گذاشت و به

فتح ناردین
ه به هنگام زمستان به غزای هند رفت ، و مسافت دو ماه راه را در سرزمین های هند پیش 408در سال حممودسلطان 

د ن سلطان بشنید هندوان را از اطراف بالآمدفرمانروای هند در کوه بلند و صعب العبور حتصن یافته بود، چون خرب . رفت 
و اسیران و غنایم بی .ولی خداوند فتح ناردین را نصیب سلطان حممد منود.خبواست و پیالن را برای نگهبانی بگماشت 

چهل هزار سال از «مرتمجان چین ترمجه کردند که . و در آجنا بتکده سنگی یافتند که در آن عباراتی منقوش بود آوردمشار بی
ین فتح به  غزنه باز  گردید و نزد  القادر با  رسوالنی بفرستاد و منشور حکومت  سلطان پس از ا.»بنای این خانه میگذرد 

2.ه بود ، خواستار گردید آوردخراسان و بالدی را که در تصرف 

13- 612تاریخ ابن خلدون ھمان ، ص - 1
613سوم ، ص / ابن خلدون  ج- 2
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:غزوه تانشیر
ژاد خاصی از خباطر غزوه در منطقه از هندوستان که تانشیر نام داشت  و دارای پیالنی از نوع صیلمان که یک نحممودسلطان 

ه از راه  های دشوار گذار آن ناحیت عبور کرد که دارای دره  ها 405پیالن می باشد بدان  سو حرکت  کرد سلطان در سال 
. ی هولناک  بود تا به رودی رسید پر اب و بی گدار ، و آنسوی رود کوهی بلند بود  و کافران اعتماد بدان کوه داشتند آهناو بیاب

ران خود را در آب افگندند و بدانسو رسانیدند  و آنان را جبنگ و گریز مصروف داشتند تا باقی مجاعتی از جنگاو
هندوان منهزم گشتند  و مسلمانان دست بقتل و غارت . سپس جنگ آغاز کردند . از آب بگذشت ) سلطان(سپاه

.کشودند  و با غنایم بسیار به غزنه باز گردیدند
ت راهی هندوستان شد تا غزا مناید ولی راهنمایان راه گم کردند و سلطان گرفتار ه سلطان بر حسب عاد406در سال 

چنانکه بسیاری از سپاهیان او  در آب غرق شدند و سلطان خود چند روز در میان آب . باطالقها و رود خانه ها شد 
.ه بود تا عاقبت خویشنت را برهانید و خبراسان باز گردیدآمدگرفتار 

:بر خوارزمحمموداستیالی سلطان
بدان هنگام که در امل اقامت . مأمون بن حممد ، فرمانروای جرجانیه  خوارزم ، در فرمان امیر رضی نوح بن منصور سامانی بود  

داشت ، که قبال بدان اشارت شده است ، نوح بن منصور نسا را نیز بر قلمرو او بیافزود ولی به سبب مودتی که میان او  وبو علی 
ه مبرد پسرش ابواحلسن 387چون مأمون بن حممد در سال . جور بود آنرا نپذیرفت و از ان پس سراسر خوارزم از ان او شد سیم

را به زنی گرفت و چون ابواحلسن علی مبرد برادرش مأمون جبای او قرار حممودعلی جانشین او گردید و خواهر سلطان 
.گرفت 

رتان سلطان را به زنی گرفت و خواهر خود را نیز به سلطان داد و از هر دو طرف مراتب ابوالعباس مأمون بن مأمون یکی از دخ
.دوستی و مؤدت بر قرار شد 

ابوالعباس مأمون از بزرگان دولت خود نظر . از او خواست که خطبه بنام او کند و یکسره در  طاعت او در آید حممودسلطان 
پس از چندی امرا از اینکه بقول او نکرده بودند از او بیمناک شدند و . د بقتل منودند خواست ، آنان خمالفت کردند و او را هتدی
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این امور سبب شد که از سلطان یمین الدوله . و با یکی از پسرانش بنام داؤدبیعت کردند .ندآوردناگهان بر جستند و بقتلش 
سلطان به خوارزم لشکر برد . خبود امیر گرفتند پس تصمیم مبقاومت گرفتند و الپتگین خباری را. بیمناک شوند حممود

چون خرب به سلطان رسید . شبیخون زد حممودسپاه خوارزم بر حممد بن ابراهیم الطایی ، سردار مقدمه . آمدو بر در شهر فرود 
ن به کشتی الپتگی. خوارزمیان منهزم گشتند و بسیاری طمع تیغ شدند و یا به اسارت افتادند . آمدبا لشکر گران بی

سلطان او را با مجاعتی از سرداران که . ند آوردنشست که بگریزد ، مالحان جیحون غدر کردند و او را بسته نزد سلطان 
ابوالعباس مأمون را کشته بودند بر سر قرب او بکشت  و باقی را بغزنه فرستاد ، سپس آنان را برای نربد به هند روان فرمودند و در 

غور قرار داد و بر ایشان ارزاق و مواجب معین کرد و حاجب التونتاش را امارت خوارزم داد و بدیار خود باز زمره ی نگهبانان ث
1.گشت

:فتح کشمیر و قنوج 
چون سلطان از کار خوارزم فارغ شد و آن را به قلمرو خود متصل گردانید بسوی بست راند و پس از اصالح آن بالد به غزنه باز 

ی آهناه راهی هند شد  وجبز کشمیر کلیه مناطق هند را فتح کرده بود لذا روانه کشمیر شد و از بیاب409و در سال .گردید 
، و نود 2ازمزدوران و منطوعهآوردسلطان از مهه جا  لشکر ها گرد . هولناک گذر کرد و سختی های بسیار حتمل منود 

های عمیق و بزرگی هستند خود و امرایش گذشتند ، که هنر ) رووِی(و جیلم ) سند(منزل پیش رفت و از سیحون 
آنگاه لشکریانش را در آن دره  های ژرفی که از شدت جریان آب  کسی را توان گذرا از آن نبود  پراگنده منود و پیش راند  

ی پسر صاحب درب کشمیر که چنگ. ملوک هند که در آن حوالی بودند مهه اظهار اطاعت کرده بودند . تا به کشمیر رسید 
ه به دژ ماجون 409و فرمانربداری منود و راهنمایی سپاه را بر عهده گرفت ، تا روز بیستم رجب سال آمدسهمی نام داشت بی

از ملوک هند بود که به رسیدند ، تا این هنگام دژ های بسیاری را کشودند  تا به دژ برنه  از کشور هودب رسیدند او یکی 
جنا به دژ کلچند رسید و کلچند از پادشاهان بزرگ  آن سرزمین بود و به سلطان از آ. شد و تسلیم سلطانآمدطاعت پیش 
سپاه او شکست خورد  و هبنگام هزیمت در دره  های ژرفی که بر سر راه شان بود در غلطیدند و در آب . آمدمبارزه بیرون 

615ابن خلدون ، ھمان - 1
)فرھنگ آنندراج(منطوع یا منطوعھ بمعنی فرمآنبردار- 2
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و غنایم سلطان در این نربد صدو هشتاد .ک شدند گویند پنجاه  هزار تن  از ایشان هال. و یا کشته گردیدند .غرق شدند 
.و پنج پیل بود و جز آن چیز هایی که زبان از وصف شان عاجز است 

خانه ی مهه از صخره های عظیم بر . بیکی از شهر های هند رسید در آجنا معبدی بود از آن مردم  هند حممودآنگاه سلطان 
ه بودند و گرداگرد آن هزار قصر بود  مشتمل بر خانه آوردبنا را بر تلی  بر . ه ، دو در داشت که بسوی آب کشوده میشدآورد

دو یاقوت بود  که آهناشهر بتکده ای بود، در آن پنج بت بود از زر سرخ  مبقدار پنج گز بلندی  چشمان یکی از . های آن بتان 
بکار آهناصد و  پنجاه مثقال وزن داشت و زری که در پنجاه هزار دینار می ارزید ، و چشم دیگرش از یاقوت کبود بود  که چهار

مهۀ این بتان را در هم شکستند و بت خانه آمدرفته بود  نود و هشت هزار مثقال بود  و وزن بتان سیمین بر وزن بتان زرین زیادت 
.ها را به آتش کشیدند 

. ه به قنوج رسید 409ران کرد  تا در ماه شعبان  به طلب قنوج بیرون شد و هر دژی را که بر سر راه دید ویحممودسلطان 
ن سلطان را  شنید از آجنا برفت و از هنر گنگ که هندوان خود را در آن  غرق میکنندو آمدراجیپال  رای قنوج چون خرب 

.خاکسرت مردگان را در آن می اندازند بگذشت 
لعه بود که  در کنار آب  با ده هزار بتکده  اعمار گردیده بود مردم قنوج به شهر خود اعتماد بسیار داشتند ، شهر دارای هفت  ق

هندوان چنین می پنداشتند که عمر این قالع دویست هزار و بلکه زیاده سال است که این بتان مهواره مورد پرستش بوده است . 
. را در مدت یک روز تسخیر کرد سلطان شهر . مردم مهه گریخته بودند . آنرا  هتی از مردم دید آمدچون سلطان به شهر در . 

ساکنان شهر ساعتی . سپس از آجنا بسوی قلعه مونج  که آنرا قلعه برامهه  می خواندند راندند . لشکریان شهر را تاراج  کردند 
.جنگ در پیوستند آنگاه خویشنت را از فراز قلعه بر سنان ها و نیزه ها و مششیر ها می افگندند و می کشتند

سلطان فرمان داد تا آنرا . او بگریخت و قلعه رها کرد .بود]هبور[این قلعه از آن  جند بال . ا به قلعه آسی راند سلطان از آجن
. آوردسلطان هبمین ترتیب قلعه  دژ شروه که صاحب آن چندرای از اکابر هندوان را کشود و غنایم  بسیار بچنگ .ویران کنند

و اسیران را به ده تا دوازده درهم می . سیم و انواع گوهر ها  و اسیران بی مشار بود این غنایم به سه هزار هزار دینار  زر و 
.فروختند
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که در جایش به آن می پردازیم  و شهر غزنین را که 1.بعد از این فتح سلطان به غزنه باز  گشت و مسجد جامع  غزنه را بنا هناد
آباد گردیده بود در حبث آینده مو کول میکنیم     بعد از اینهمه فتوح  سرزمین های هند از نو آراسته و

615تا 615سوم ، صص/ ابن خلدون ، تاریخ العبر ج- 1
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خبش سی و هنم
غزنویحممودادامه فتوحات سلطان 
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یادی از فردوسی شاعر محاسه سرای عهد غزنوی

از چین تا مدیرتانه امتداد ست  که در گسرتدگیها سر گذشت اساطیری ایران قدیم نیتندر شاهنامه،وسیمحاسه فرد
بازگو کننده فرهنگی است که در طول هزاران سال در سراشیب نابودی قرار گرفته و دوباره زنده شده بلکه داشته

است
:او خود گوید

ن پراگنده امکه ختم سخن ماز آنپس منیرم که من زنده ام 
هر آنکس که دارد هش و رای و دین     پس از مرگ بر من کند آفرین

408غزنوی بزرگرتین  پادشاه کشور کشای  غزنوی که حاال در سال حممودقبل از آن که به  سیر تاریخی حوادث زمان سلطان 

دیگر مورخین، در مورد آن سکوت کرده است ه قرار داریم ادامه دهم، میخواهم در مورد موضوعی که تا حباال ابن خلدون و
غزنوی شاهنامه شاهکار  حممودیمین الدوله ی زبان فارسی که بنا خبواسترسته  و بزرگرتین قله ادبیات  نظمیادی از شاعر وا

و بزرگی بی این شاعر گرامنایه و بلند پایه  که شعر فارسی را به ارج. ادبیات جهان را به رشته نظم  کشید ، داشته باشیم 
تقدیم کرد که گزارش این موضوع را  در حبث ادبیات و هنر  حممودسلطان ه تکمیل و به 400در سال نظیری رساند این اثر را 

و در اینجا یکی از قصاید بلند باالی  استاد ادبیات  ایران   جناب  شفیعی کد آوردهای اجتماعی عهد  شاهان خراسان  خواهیم 
:ر  درج  کرده است در اینجا نقل منایمیآقای  محید رضا آژیر در پایانه  جلد  دوازدهم تاریخ  کامل ابن اثکنی را که 

)جاودان خرد(خرد جاودان یا 
غزنوی را میگذرانیم  هر چه چشم کشیدیم ، نه در باز گفت رویداد های حممودتا  بدین جای کتاب که ساهلای فرمانروایی «

، هیچ یادی از فردوسی نیافتم ، چنانکه از این پس نیز هم ، از این »دچند رویدا«نه  در خبش های نامیده به یاد کالن تاریخی ، و 
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رو نکوتر ان دیدم که در پایان سال چهارصدم هجری که سرودن شاهنامه نیز به  آخر میرسد خود یادی داشته باشیم از او که 
نین سفته منیگشت ، بویژه آنکه نگارش این کمرتین در این کتاب شاید اگر نبود کاخ سخن فراز منیشد و گوهر هایی چ

.خویشاوندی  دوری با سروده های داشته باشد که چونان خورشیدی ذره پرور بر تارک ادب فارسی فروزندگی دارد 
یغ توامنند فرزانگی و فرهیختگی و آزنده ی تگاه ادب و هتمنتآورددر اینجا بر خویش می بینم با ارجداشت یاد یل 

. . . آزادگی و آفرینشگری ، آئین خردی خویش در کنشت دانایان و دیده وران جبای اورم و
پس به سروده  استاد شفیعی کدکنی دل شاد میکنم که ما را آرام بر جای می نشاند و خوشبویه ی سروده ی خویش را بر جان ما 

1»:می افشاند 

:جاودان خرد
شیواری و داناییه! جاودان مردا !بزرگا « 

نه دیروزی که امروزی ، نه امروزی که فردایی
مهه دیروز ما از تو ، مهه امروِز ما از تو
مهه فردای ما در تو که باالیی و واالیی

چو زینجا بنگرم ، زان سوی ، ده قرنت مهی بینم
که میگویی و میرویی و می بالی و می آیی ؛

ِبشکوهبگردت شاعران انبوه و هر یک قله ای 
:تو امادر میان گویی دماوندی که تنهایی

سر اندر ابر اسطوره به ژرفا ژرف اندیشه
!به زیِر پرتِو خورشید  دانایی چه زیبایی 

هزاران ماه و کوکب  از مداِر جاِن تو تابان

حمید رضا آژیر  بر گردآن  تاریخ الکامل بھ فارسی- 1
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که در منظومۀ ایران تو خورشیدی و یکتایی
ز دیگر شاعران  خواندم مدیح مستی و دیدم

آجنا که در نظمش تو بستاییخرد مستی کند
اگر سرنامه ی کاِر هنر ها دانش و داد است

توئی رأِس فضیلت ها که آغاز هنر هایی
ن  ها را مهه زیبایی لفظ است در معنیسخ

ترا زیبد که معنی را بلفظ خود بیآرایی
گهی در گونه ی ابر و گهی در گونه ی باران

مهه از تو بتو پیوند  جوباران که دریایی
چو دست حرب بستایند مردان در صف میدان

بسان تندرتنین مهه تن بانگ و هرایی
آهناچو جای بزم بگزینند خوبان در گلست

مهه جان، چون نسیم ، آرامشی، بیریشم آوایی
بدان روش روان، قانون اشراقی که در حکمت

شفای پورسینایی و نور طور سینایی
وپناه رستم و سیمرغ و افریدون وکیخسر
دلیری، خبردی، رادی، توانایی و دانایی

اگر سهراب ، اگر رستم ، اگر اسفندیار یل
به هیجا و هجوم هر یکی شان صحنه آرایی

پناه آرند سوی تو ، مهه در تنگنایی ها
تویی سیمرغ فرزانه که در هر جای ملجایی
اگر آن جاودانان در غبار کوچ تاریخ اند
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اری و بر جاییتو شان در کالبد جانی که ستو
ز هبر خیزش میهن  دمیدی جانشان در تن

ند آنان و تو  مهچون مسیحایی1مهه چون عازر
، به گیتی در معمایی است2اگر جاویدی ایران

:مرا بگذار تا گویم که رمز این معمایی 
6پاتانیم5، اگر آتوز4، اگر رازی3اگر خوزی

تویی آن کیمایی جان که در ترکیب اجزایی
رستان و خوارزم و خراسان و ری و گیالنطخا

یی ماییبیک پیکر مهه عضویم و تو اندیشه
تو گویی قصه هبر کودکِ  کورد و بلوچ و لر

گر از کاؤس میگویی گر از سهراب فرمایی
خرد آموز و مهر آمیز و داد آیین و دین پرور
هشیوار و خرد مردی هبر اندیشه بینایی

سرآهناه در آمسیکی کاخ از زمین افراشت
د از باد و از باران نداری کوه خاراییگزن

اگر در غارت غز ها واگر در فتنه ی تاتار
و گر در عصر تیمور و گر در عهد اینهایی ،

!مهاره از تو گرم و روشنیم ای پیر فرزانه 
نگا ، فرھنگ عمید- 1
بھ تمام مناطق شرق ایران موجوده و  خراسانرا تشکیل  میداد ) تخت جمشید و تیسفون مداین و عراق عجم( این نام ِسوا از فارس - 2

اطالق میشده است کھ این نام را در زمان شاھآن صفوی و قاجاریھ از فارس بھ ایران  تبدیل کردندو باالی کشور فارس گذاشتند چنآنچھ تا 
.بحاال خلیج فارس میگویند نھ خلیج ایران

)عمید(مربوط بھ اھل خوزستآن - 3
)عمید(رازی بمعنی  بنا یا معمار ، بنایی - 4
آتوز یا آتوریآنآن ، بمعنی مفرد  آتش و بمعنی جمع  یکی از طبقات چھار گآنھ جامعھ ساسآنی  کھ شامل روحآنیآن ، مغآن ، موبدآن و - 5

داورآن بوده ، فرھنگ عمید. ھیربدآن 
.خت و اورنگ و ھم بمعنی  تبار پشتون نیز میباشدپاتآن بمعنی ت- 6
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اگر  در صبح خرداد و اگر در شام یلدایی
»ستآجنا که زیباییست بشکوهی «حکیمان گفته اند 

چو دانستم ترا دیدم که بشکوهی و زیبایی
چو از دانایی و داد و خرد داد سخن دادی

مرنج ار در چنین عهدی ، فراموش به عمدایی
ندانیم و ندانستند قدرت را  و میدانند،

هنر سنجاِن فردا ها که تو فردی و فردایی
به دانایی که می شاید! رادا ! خبردا ! بزرگا 

»1های این خردان ببخشایی اگر بر ناتوانی

:با هندیان و افغانیانحممودغزوه یمین الدوله 
چون سلطان به غزنه باز گشت بیدا از پادشاهان بزرگ هند ، که قلمروش پر پهنه ترین و سپاهش پر مشار ترین بود و سرزمینش 

ل نام داشت فرستادو او را در شکستنش سرزنش یاوالی قنوج که راجیپا) رای (را کجوراهه مینامیدند  رسولی یا رسوالنی  نزد 
و در این میان راج پال کشته شد  و بیشرت .این عتاب و مالمت چندان به درازا کشید که میان شان آتش قتال  افروخته شد . کرد 

پادشاهان در این هنگام یکی از.سپاهش از دم  تیغ گذشتند و پس از این رویداد  به تبهکاری و سر کشی بیدا افزوده شد 
ه و سپاهش را کوبیده بود ، نزد بیدا رفت و در مشار پناه جویان و چاکران او در آوردقلمرو او را بچنگ حممودهند که یمین الدوله 

بیدا از هبر رسیدن زمستان و فراوانی بارش  از تاخنت سوی یمین . و بیدا به او نوید گزارد که سرزمینش بدو باز گرداند آمد
این گزارش ها به  یمین الدوله می رسید و او را پریشان میساخت ، و او سپاه اماده ساخت و . پوزش میخواست مودحمالدوله 

مجاعتی آهنااین افغ2.آهنگ بیدا کرد تا قلمروش از او بستاند ، او از غزنه راهی شد و در عرض راه کارش را با افغانان بیاغازید
سلطان لشکر به بالد ایشان برد و آن سرزمین در زیر . ها جای داشتند و به راهزنی می پرداختند کفار هند بودند که بر فراز کوه

استاد شفیعی کد کنی- 1
.618؛ ابن خلدون ، ص96/4557الی 95/4556سیزده ، صص / تاریخ الکامل ، ج- 2
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سلطان قطع مراحل کرد  . برو جیپال که میخواست خودش را به بیدا ملحق گرداند . و از گنگ بگذشت 1. پی بسپرد
بود او و یارانش از ان بگذشتند و برو جیپال را با آنکه گذار از آن دره بسی دشوار. میان سلطان و هندوان  درۀ عمیق بود 

سپس از سلطان . بگریخت خود در حالیکه زخم برداشته بود ،او. منهزم ساختند و بسیاری از آنان را به اسارت گرفتند
هندوان بغدر در راه یکی از . برو جیپال برفت که به  بیدا بپیوندد . آوردسلطان امانش نداد مگر آنکه اسالم . امان خواست 

.پذیرفتند و سر به طاعت هنادند2چون دیگر پادشاهان هند این کار بدیدند مهه باج و ساو. او را کشت 
سلطان شهر را خالی یافت ، فرمان . این شهر یکی از شهر های استوار هند بود . سلطان پس از این نربد روی به شهر باری هناد 

پس از پی . آوردو از مردم آن قلعه ها خلق بسیاری را بقتل .جماور آن بود نیز با خاک یکسان منود ده قلعه که . داد تا آنرا ویران کنند
ه وشش هزار سوار و هشتاد  هزار پیاده هفتصد و پنجا. راف او را آب فرا گرفته بود طاو در مکانی بود که مهۀ ا. بیدا رفت 

در دل شب بیدا از آجنا برفت  و . ید و دو سپاه از جنگ دست بداشتند آن روز مهه نربد بود  تا شب در  رس.پنجاه  پیل داشت 
مهه جا باطالقها و بیشه ها بود . اموال و خراین خود بگذاشت ، مهه را مسلمانان به غنیمت گرفتند و از پی ایشان برفتند 

3. گردیدبسیاری را کشتند و اثیر کردند  ولی بیدا جان بدر برد و سلطان پیروز مند به غزنه باز

:فتح سومنات
هند را بتی بود که آنرا سومنات میگفتند و آن بزرگرتین بتان ایشان بود  و در حصنی حصین  در ساحل دریا بدان سان که 

بت از . خانه ای را که این بت در آن جای داشت پنجاو شش ستون بوداز چوب ساج  گرفته در سرب . امواج به آن میرسید 
خانه تاریک بود و با . این بت را صورت مشخصی نبود . به بلندی پنج زراع که دو زراع آن در زمین فرو رفته بود سنگی بود 

).4558(97و) 4557(96؛ الکامل ، ص 618ابن خلدون ھمان ،ص - 1
)فرھنگ عمید(ساو  بھ معنای زر خالص یا زر ریز- 2
)5555(96و) 5553(95سیزده ،صص / ؛ الکامل ، ج618و617سوم  ، صص / لدون  جابن خ- 3
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در نزدیکی آن زجنیری بود بوزن ده من  پیوسته به زنگی که در ساعات . قندیلهای از گوهر های گرانبها روشن میشد 
نیز در آن بتکده خزانه ای بود که . برای اجنام مراسم عبادت بر میخاستند ند و برمهنان عابد آوردمعین از شب آنرا بصدا در می 

بتکده را پرده ای بود آویخته گوهر نشان و زربفت که هبای آن از بیست هزار . مشار بسیاری از بتان زرین و سیمین در آجنا بود 
می ند و انبوهی عظیم  از مردم در آجنا گرد مدآمی هندوان هر شب که ماه می گرفت  به زیارت . آمدمی هزار دینار  افزون 

آهنا-هندوان معتقد بودند که ارواح  پس از مفارقت از بدن  نزد آن گرد می آیند و او را بر حسب اعتقاد  به تناسخ . ند آمد
هر . آن است اینان معتقد بودند که جزر و مد دریا شیوه عبادت کردن . ی دیگری که خبواهند جای میدهد آهنارا در بدن 

بتکده اموال بسیاری ارزانی 1به سادنان. چیز نفی که داشتند تقدیم آن بت می کردند ، چنانکه ذخایر شان مهه نزد او بود 
.میداشتند و بت را اوقافی بود بیش از هزار دیه 

ان مردگان خود را اگر هندوان می پندارند که آن هنر به هبشت میرود ، از این روی استخو. در آجنا هنریست بنام گنگ 
دویست فرسنگ است  و هر روز برای شست و شوی این بت از بزرگان شان باشند در آن می ریزند، میان آن هنر و سومنات

سه صد تن بودند که سر و ریش زایران می . آمدمی هر روز از عباد برمهنان  هزار مرد به  پرستش . آز آجنا آب می آورند 
.های بسیار بودآمدبرای این هزینه ها بت کده را در . د و پانصد زن برای آواز خواندن و رقصیدن تراشیدند و سه صد مر

سومنات بر : بن سبکتگین در سرزمین هند فتحی میکرد یا بتی می شکست هندیان می گفتند حممودهرگاه سلطان 
. ک خواهد  کرد را هالحممودراضی باشد واگر از  پرستندگان خود . ت آنان خشم خواهد گرف

.بن سبکتگین  آهنگ غزوه سومنات  کرد تا دروغ بودن این ادعا را به اثبات برساند حممودپس یمین الدوله 
. یر از منطوعه بود ، بیابان ملتان را طی کردهزار سوار عازم سومنات شد و این غه با سی 416سلطان در ماه شعبان سال 

به دژ هایی آمدچون سلطان از بیابان بیرون . ه و دیگر مایحتاج سپاه را محل میکردند بیش از بیست هزار چار پا ، آذوق
مردان دژ آن چاه های آب را خشک کرده بودند تا سلطان . در نزدیکی این دژ ها چاه های آب بود . رسید  پر از مردان جنگی

دژ ها را بکشود و ساکنان شان را بکشت و آن چاه  سلطان آن. را توان حماصره نباشد ، ولی خداوند بیم در دل شان افگند 
.ها را به آب انداخت 

.بزرگآن ، فرھنگ عمید- 1
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فرمانروای آن که هبیم نام داشت از آجنا برفت و به یکی از دژ های خود  پناه . آمددر حرکت سلطان پس از این فتح سوی  اهنلواره
ی دیگری رسید که در آن بتان کویی مبنزله نقبا و در راه به دژ  ها. سلطان شهر را بکشود و از آجنا غازم سومنات شد . برد 

در آن . سپس به بیابانی رسیدکه آب در ان اندک بود . آن بتها را ویران منودو شکستحممودسلطان . خدمه سومنات بودند 
به غنیمت سلطان گروهی از لشکر را فرستاد  تا با آنان نربد کردند و اموال شان را. ند آمدبیابان بیست هزار به دفاع 

.گرفتند 
.بر آن شهر غلبه یافت  و مردانش را بکشت . سپاه سلطان پیش راند تا به دبولواره رسید و از آجنا تا سومنات دو مرحله بود 

مسلمانان شعار اسالم اشکار . مردم  در بارو ها پنهان  شده بودند . در نیمه ماه ذوالقعده  به شهر سومنات رسید حممودسلطان 
.      چون شب در رسید  دست از جنگ برداشتند. د ، و آنروز نربدی سخت در گرفت کردن

رع مینمودند و به د آن بت می رفتند و تضآنان  پیوسته نز. اد جنگ آغاز کردندو از هندویان کشتار بسیار کردند آمدروز دیگر ب
که زنده  مانده بودند به آهنا. ند منهزم شد. چون مشار کشتگان شان از حد بگذشت . میدان جنگ بر میگشتند 

کشتی ها نشستند  تا جان بسالمت برند ، ولی گرفتار لشکر اسالم شدند ، بعضی را کشتند و بعضی غرق شدند و بعضی 
طان به متام آنچه در بتکده ها بود مستولی سل.زار نفر از هندوان کشته شدند در این نربد نزدیک به پنجاه ه. اثیر گردیدند 

.گردید
به دژی بنام کندهه، که در جزیره ای  است در چهل فرسنگی ساحل ، پناه در این احوال خرب یافت که هبیم فرمانروای اهنلواره

ولی منصرف شد و راهی منصوره شد ، زیرا . سلطان خنست قصد آنداشت که به آب زند و او را فرو گیرد . برده است 
رون شد و در نیزار ها و ن سلطان را شنید  از شهر بیآمدچون خرب . کرده بودفرمانروای آن مرتد شده و از اسالم اعراض

.سپاهیان سلطان برفتند و آنان را در حماصره  گرفتند  و مهه را کشتند.ی اطراف آن پنهان شد باطالقها
به ه417ات در ماه صفر  پس از این فتوح. مردمش سر طاعت بر زمین هنادند  و تسلیم شدند . سلطان از آجنا به هباطیه راند 

.غزنه باز گشت
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یمین الدولهحمموداستیالی سلطان 
بن سبکتگین به ری و جبال

این در . م یمین الدوله بن سبکتگین رو به ری هناد و منوچهر بن قابوس از مهراهی او روی بتافت 1030/ه420در  سال
ی آل بویه بود در ری فرمان میراند که شخص ضعیف االراده و زن باره بود دوله که از امراهنگامی  بود که جمدالدوله پسر فخر اّل

. که مهیشه اوقات خود را به تعیش هبمراه زنان سپری میکرد که مادرش متام کار های  کشور را در دست داشت 
رسید  حممودطان چون نامه  های او به سل. چون مادرش مبرد سپاهیان بر وی آز ورزیدند و کار ها رو به آشفتگی رفت 

چون سپاه به ری رسید جمد. سپاهی ای بفرماندهی حاجب  خود فرستاد و به او دستور داد  تا جمد الدوله را دستگیر کند 
.او را با فرزندش بوزلف دستگیر کردندآهناالدوله به پیشواز رفت ، 

د و در ربیع االخر مهانسال بداجنا رسید و به وی ری روان شرسید خود سحممودبه یمین الدوله چون گزارش دستگیری او
شهر داخل شد و هزاز هزار دینار دارایی  نقدینه و پانصد هزار دینار گوهر و شصت هزار  پارچه جامه  وکاال های بیرون از 

؟و آیا تاریخ آیا شه نامه را که تاریخ ایران است خوانده ای:د الدوله را به درگاه خواند و بدو گفت و جم.مشار فرو ستاند
را آهناچنین منی مناید که : یمین الدوله پرسید ! آری : طربی را که تاریخ مسلمانان است از نگاه گذرانده ای؟ گفت

آیا هیچاه در شرتنگ دیده ای شاهی : یمین الدوله گفت . آری : بازی کرده ای ؟ گفت) نجسرت(آیا شرتنگ . خوانده باشی 
پس از چه رو خود را به شاهی نیرو مند تر از خودت : گفتحممودمین الدوله ی.نه: بر شاهی در آید ؟ گفت 

رمان گرفت و ساوه واگذاردی؟ آنگاه او را کت بسته به خراسان فرستاد ، و آنگاه  قزوین و دژ های اطراف آنرا زیر ف
والکین بن  وندرین پادشاه آن ساحت را و دژ های آنرا زیر فرمان گرفت و نیز فرو ستاند ، و آنگاه قزوین را، آیه و یافت 

به ری حاکمیت یافت به خلیفه ، قادر با نامه  نوشت و در آن یاد حممودو چون سلطان . گرفت و او را هم خبراسان فرستاد 
او پرسش کرده ه است و چون ازآوردالدوله  بیش از پنجاه زن آزاد مانده است و او از این زهنا سی و چند فرزند که از جمدآورد
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بر دار کشیده شدند و معتزلیان 1بسیاری از یاران باطنی جمد ادوله . این شیوه گذشتگان من است : اند گفته است 
2.خبراسان تبعید گردیدند 

هر منوچ. سلطان آهنگ آن کوهها منود که برایش هیچ دشواری نبود . منوچهر قابوس پادشاه جبل به کوههای صعب العبور  پناه برد 
سلطان نیز بپذیرفت .آوردبن قابوس که به کوهها گریخته بود برای سلطان پانصد هزار دینار فرستاد تا سلطان را بر سر لطف 

ولی منوچهر بن قابوس پس از این واقعه مبرد و پسرش انوشیروان جبای او .و او را واگذاشت و به نیشاپور باز گردید 
.نشست

سلطان بنام یمین الدوله . م او بپردازد درش پذیرفت و مقرر داشت که  پنجصد هزار دینار هسلطان نیز حکومت او را جبای پ
پسرش مسعود  نیز  زجنان و اهبر را از ساالر ابراهیم بن مرزبان  .. بن سبکتگین در بالد جبل تا ارمنیه  خطبه خواندند حممود

.ستد و مهۀ دژ های او را تصرف کرد بن مسافر الدیلمی بود بحممودکه از فرزندان و هسودان بن 
و بنام او خطبه خواند و سلطان خبراسان باز آمدمهچنان عالءالدوله بن کاکویه که در اصفهان فرمان می راند به طاعت او در 

مردم . بعدًا مسعود اصفهان را  نیز از عالءالدوله ستانید . گذاشت) هتران کنونی(گشت و پسر خود مسعود را در ری 
وقتل و تاراج بسیار کرد و پس به ری آمدهان بر عامل  مسعود بشوریدند و او را کشتند و مسعود بار دیگر به اصفهان اصف

3.مراجعت منود و در آجنا ماند

بن سبکتگین  بر خباراحمموداستیالی یمین الدوله سلطان 
سلطان . بن سبکتگین دست اندازی میکرد دحممودر خبارا جای استوار کرد گاه گاه بر بالد سلطان چون علی تگین

علی تگین از خبارا . ت از بلخ آهنگ خبارا منود و از جیحون بگذشت و راهی خبارا شد سدر سال چهار صد و بی
و از مسرقند جزیه بستد ، .آوردو بالد اطراف را نیز در تصرف در آمدبگریخت و به ایلک خان پیوست و سلطان به خبارا در 

او را بگرفت و بیکی آمدچون ارسالن بی. زان و ارسالن سلجوق  مهربانی منود و ارسالن را بدرگاه خود فرا خواند ولی با غ

.ھوا خواھآن  خلفای فاطمی و علویآن کھ مقر آنھا در مصر بود و با عباسیآن رقابت و دشمنی داشتند- 1
)5620(160و) 5619(159سیزده ص / تاریخ  کامل ج- 2

.623تا 621سوم ، ص / بن خلدون ، جتاریخ العبر ا- 3
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و اموال شان را تاراج  کرد و بسیاری از ایشان را بکشت آوردآنگاه به غزان روی . از قالع هند فرستاد و در آجنا حمبوسش منود
1.از گردید و بسیاری را اسیر منود و به خراسان ب

با غزان در خراسانحممودخرب سلطان 
ارسالن بن سلجوق را به زندان فرستاد و چادر های شان را تاراج کرد و آنان را از اطراف خبارا تار و مار منود حممودچون سلطان 

وال و اوالد شان دراز ند ولی عمال سلطان در خراسان دست به تعدی  و ستم به امآمد، غزان از جیحون گذشتند و خبراسان 
و طایفه ای از ایشان  بیش از دو هرازار خرگاه به کرمان رفتند و از آجنا به  .کردندو آنان را به اطراف پراگنده ساختند 

ای دیگر به کوههای بلجان در نزدیکی خوارزم قدیم  مسکن گزیده بودند دست به اغتشاش و تاراج هطایف. اصفهان شدند 
ه آمدنزد عالءالدوله کاکویه که در اصفهان بود کس فرستاد و از او خواست غزانی که به قلمرو او حممودطان سل. و کشتار زدند

.اند به ری برانند
نائب خود را گفت طعامی ترتیب دهد و آنان را بدان فرا خواند و [ دست به حیله ای زد حممودعالءالدوله برای اجرای فرمان 

غزان . ولی این توطئه نگرفت  و میان غزان از یک سو و سپاه عالءالدوله نربد در گرفت ]. ند مهه را بکشدآمدچون 
.در راه هبر جا که رسیدند  تاراج کردند و ویران منودند . شکست خوردند و از اصفهان راهی آزربایجان شدند 

سای شان بوقا ، کوکتاش ، منصور و د ، رؤا مورد نوازش  خویش قرار داخوبی کرد و ایشان رآهناهسودان  صاحب آزر بایجان با 
ارسالن جاذب ، حممودسلطان . اغتشاشات بسیار بر پای کردند خوارزم قدیم بودند در ان نواحیدانا بودنداما آنانکه در منطقه

راسان و آنان را به اطراف خآمدسپس سلطان خود بی. او دو سال در تعقیب شان بود . والی طوس را بدفع ایشان فرستاد 
کوکتاش، بوقا ، قزل، یغمر ، و :و بعضی از ایشان را خبدمت خود گرفت و سران شان عبارت بودند از .پراگنده ساخت

.ناصغلی 

بھ بعد623ابن خلدون ھمان ، ص- 1
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و فتنه کشیدند و ر سرزمینیکه متوطن شدند  دست به آشوبغزان  در هحممودخالصه اینکه الی  ختم دوره سلطنت سلطان 
مهه اش حممودبن سبکتگین و اولین روز های  سلطنت سلطان مسعود  پسر یمین امللک مودحماواخر  روز های یمین الدوله  

1.مشحون از اغتشاشاتی بود که  غزان در  خراسان و بیرون آن براه انداختند

.626تا 623ھمان ابن خلدون  ،ص- 1
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خبش چهلم
غزنویحممودبرسی های تاریخی دوره سلطان 
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غزنوی و کارنامه هایشحممود

او بزرگرتین  پادشاه  از سالله غزنویان است و اول . او را که بزرگرتین پادشاه خراسان  بود ملقب به یمین الدوله ساختند
پر درخشش سامانی از اثر هجوم محالت پادشاهی است که لقب سلطان گرفت در زمان عبدمللک بن نوح سامانی که دوره

ترکان مشال به سر دمداری ایلک خان و  دست اندازی های ترکان  آل بویه  در حوالی جنوب غربی این امپراطوری رو به ضعف 
به سر حممودبعضی از تاریخ نویسان از قبیل راوندی معتقد به این هستند که سلطان . در خراسان استیال یافتحممودمیرفت او 

زمین های در خراسان و طوس که توسط سامانیان اداره میشد دست انداخت ، در حالیکه واقعیت چنین نیست قسمیکه در 
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کتاب دوم در مبحث سامانیان به این موضوعات  از قول  ابن خلدون  و عزالدین ابن اثیر پرداخته ام  دولت آل سامان در این زمان در 
ه از یک طرف  سرداران آل بویه میخواستند مناطقی را از تسلط آن دولت برون کنند، که منجر به  کشمکش عمیقی فرو رفته بود ک

شد ولی  دولت  سامانی داشت بطرف حممودجنگ های مدهشی به طرفداری سامانیان از جانب سبکتگین و پسرش 
قد علم حمموداگر سبکتگین و سراشیبی سقوط میرفت و حکام و امرای سامانی ،آنقدر  در ضعف غوطه ور بودند که 

منیکردند بسا امکان داشت که سرزمین های خراسان از دست  ترکان  ماورای جیحون که به قسمت بزرگی از خراسان و 
اوضاع نا بسامان خراسان را حممودزمانیکه . به خراسان استیالی کامل یابند آهنادولت آل سامان استیال یفته بودندبیافتد و 

لک خان و آل بویه و غیره دید ناگزیر شد بعوض جنات دولت ال  سامان که آخرین مراحل  اعتالی خود را پشت سر بدست  ای
گذاشته ، و آفتاب اقبال شان در حال افول بود خود با شجاعت و کار دانی که داشت  دولت مقتدرتری در خراسان تاسیس 

.کند
قهستان بدست او افتاد آمدامانیان نیز خارج ساخت  وقسمیکه  گفته او که به خراسان مستولی شده بودبالد را از ید س

به هندوستان لشکر کشید و با هندو ها جهاد منود و آمدسیستان را گرفت  ویمین الدوله بکرات قسمیکه گفته ) ه393(
راءالنهر مسلط گردید  را که قصد اهندام خراسان را داشت بکلی منهزم منود و بر ماو) سابق الذکر(مهچنان ایلک خان ترک 

دیار خوارزم را جزء ) ه407(در سال . فتح کرده احکام اسالم را در ان حدود جمری ساخت )ه401(سپس بالد غور را در 
ن غنایم زیاد بت معروف  آوردقصد سومنات کرد و پس از فتح آن حدود و بدست )ه416(متصرفات خود ساخت ، در سنه 

. ند و اعجاب مینودندآمدمی در صحن مسجد قرار داد تا مردم بتماشای آن آوردبغزنه سومنات را شکست و یک قسمت آنرا
عبد ا رازی در تاریخ کامل ایران از قول راویان چنین  نگاشته . ری و حدود آنرا از جمدالدوله دیلمی گرفت ) ه420(در 

وم و رسایل متعتزله را طعمه حریق ساخت و این سلطان متعصب در این موقع بسیاری از کتب حکمت ، فلسفه ،  جن«:است 
مجعی را به اهتام احلاد بکشت ، مهۀ کتب که صد بار میشده است به غزنه محل گردید، فلک املعالی منوچهر در متام 

ابن کاکویه عالءالدوله در . مسعود ریحان و ابورد را فتح کردحممودخواند ، پسر حممودگرگان و مازندران خطبه بنام  
. ساختدوله  پسر خود مسعود را در ری مستقرفهان اظهار اطاعت منود و در آخر یمین الاص

. در اطراف بالد ایران است حمموداستیالی حممودوقایع مهم ایام 
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ب علم و معرفت را در دربار خویش گرد آریا. ه وفات کرد ، این سلطان مردی بود  عاقل و متدین و حیر 421در سال حممود
را  ) رض(چون اهالی طوس زوار حرم حضرت رضا . را جتدید عمارت کرد ) حرم(مسجد. و به شعرا احسان  زیاد منود وردآ

در غور و هند بیشرت عنوان حممودجنگهای . آزار میدادندقدغن اکید منود که احدی مسبب به آنان ظلم واحجاف روا ندارد 
ولی نا گفته مناند که رفتار . وی مهرفته این پاد شاه جنگجوی  بزرگی بودر. جهاد و ترویج احکام اسالم را داشته است 

او با دانشمندانی نظیر البیرونی ، فردوسی طوسی و آتش زدن کتب فالسفه و حکما در ری لکۀ بزرگی است در تاریخ  حیات 
را و فضال در ن شعآوردگرد علم دوست و معارف پرور بوده و ازحمموداین پادشاه بزرگ به قسمیکه  گفته اند سلطان 

اطراف خودقصد آن داشته است  که خویشنت را در این حیث مشهور کند و دربار او کمرت از دربار سایر امیران و حکفرمایان 
1» . نباشد

چنین مرتضی راوندی در جلد سوم کتاب  تاریخ اجتماعی ایران در مورد این پاد شاه بزرگ و حبث بر آنگیز غزنوی در مورد وی
:ابراز نظر  کرده است که فکر کنم با توهم و تعصب مهراه خواهد بود

غزنوی با روحانیونحممودرفتار سلطان 
اصال چنانیکه تاریخ اسالم را از  صدر اسالم ، خلفای راشدین  تا حبال مرور کرده ایم در زمان صدر اسالم و خلفای راشدین 

د نداشته تنها یک طبقه مردم  که اکثر شان اصحاب بی خانه و بی چیز  حضرت  پیامرب طبقه ای بنام روحانیون  در اسالم وجو
اصال کلمه روحانیون مشتق از  متون ادیان دیگر . است بنام زهاد معروف شدند آهناکه سلمان فارسی نیز جزء ) ص(اسالم 

معموًال . ه در اسالم چیزی بنام روحانیون وجود نداردمیباشد که در تاریخ اسالم  نیز با سایر اسرائیلیات ره پیدا کرده است ورن
کاست ها که عبارت از روحانیون ، نواب ها یا راجه ها و مردمان عام در هندوستان و در دین زردشتی نیز طبقات اجتماعی که 

در اروپای . دروحانیون جزء عمده و با قدرت آن حمسوب میشد از پادشاهان و شهزادگان و رعیت یا کشاورزان متمایز میش
قرون وسطی این کلمه  به کسانی اطالق میشد که روح کلیسا را در اختیار داشتند و اختیارات این طبقه در بعضی موارد حتی از 

بعدش هم  جنیب زادگان و طبقه آخری هم طبقه رعیت بود که بار و  سنگینی متام  دو طبقه . پادشاه نیز باال میگرفت 

.192و191،صص 347تاریخ کامل ایران ،تالیف داکتر عبدهللا رازی ، چاپ خانھ اقبال ، ا- 1
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شت می کشیدند که این کلمه در زمان خلفای عباسی از طریق تعاطی فرهنگ ها در اسالم راه پیدا کرد و جنبا و روحانیون را به پ
.علمای دین خود شان را به آن کسوت پر قدرت ساختند

:راوندی در جلد سوم کتاب تاریخ اجتماعی اش  در مورد فوق چنین نگاشته است 
ا بن امحد نیشاپوری معروف به ابن ابی الطیب  که یکی از نویسندگان یاقوت محوی در معجم االدبا در باره علی بن عبد«

چون بر او وارد شد اذن .بن سبکتگین بردندحمموده او را نزد سلطان 414در سال «:است می نویسدحممودمعاصر 
بغالمی گفت ای سلطان . کرد، بی آنکه سلطان فرمان داده باشد ) ص(نگرفته نشست و شروع  به روایت خربی از رسول 

سپس سلطان پایه او را .وی سخت بر سر او زد ، و آن سبب کمی شنوایی و سنگینی گوش او شد . »ده بر سرش«غالم
مرا :در  پاک دامنی و دین و دانش و ورع او دانست، و از او عذر خواست ، و فرمان داد مالی باو بدهند که او نپذیرفت و گفت

سلطان باو . ایی آن را دارد ، آنچه را از من ستده  است باز دهد ، و آن شنوایی من است مبال  نیازی نیست ، و اگر توان
مرا : گفت ... ای مرد، ملک صولتی دارد که  نیازمند به سیاست است ، ترا دیدم که واجب را فرو گذارکردی: گفت

سیاست؛ و این متعلق به پادشاهان است و و نه برای اقامت قوانین کشور داری و استعمال ... خواستی که وعظ از من بشنوی 
مهۀ اینها را از تاریخ بیهق از ابواحلسن بن ابوالقاسم بیهقی ، مصنف  کتاب ...سلطان شرمسار شد.امثال ایشان و نه دانشمندان 

1» .وساح الدمیه نقل کردم 

غزنوی که  پیرو امام ابو حممودطان نویسندگان و تاریخ نگاران ایرانی بنا بر ملحوظات  مذهبی و گرایش به تشیع به سل
حنیفه و اهل سنت و مجاعت بود یک سلسله پیوند هایی را از رویداد های که از وی نقل کرده اند می آوریم  وقبل از آنکه به  اصل 

قیان که میانه لف آن معلوم نیست و در عهد سلجوؤه این از قول جممع التواریخ که ممطلب بپردازم  در این خصوص  ابراز میدارم ک
: ه اند که من عینًا آنرا نقل میکنمآوردخوبی هرگز با سلطان غزنه نداشتند و به او بدیده یک سلطان فاتح عامل اسالم منی دیدند 

غزنوی ، گاه به قصد عوام فریبی ، برای اعمال وحشیانه و آزمندانه خود ، جموز شرعی حتصیل میکرد ، و از حممودسلطان «
.و فلسفه امسزاج می جست» علم«وحانیان برای مبارزه با قشری ترین ر

پیرامون : رک439، قسمت نھم ، ص 1357، تھرآن تاریخ اجتماعی ایران ، تالیف مرتضی راوندی ، موسسھ آنتشارات امیر کبیر- 1
.702دوم ، / تاریخ بیھقی، ج
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هجری ، در عهد سلطان سنجر ، تالف شده و مؤلف آن معلوم نیست ، می 502در کتاب جممع التواریخ والقصص، که در سال 
القادر با فرستاد ، و قسمتی از آن را نزد خلیفهآورد، پس از آنکه از ری خواسته و اموال فراوان گرد حممودبینیم که سلطان 

سپس میگوید . دستور داد تا بزرگان دیلم را بر دار آویختند ؛ عده ای را در پوست گاو دوخت و به غزنی فرستاد 
و زیر درختهای اویختگان بفرمود آوردمقدار پنجاه خروار از دفرت روافض و باطنیان و فالسفه ، از سر هایشان بیرون «:

و بد مذهبی و بد سیرتی ایشان .از ان وقت کرد که مهۀ علما و ائمه شهر حاضر بودند حممودطان و این معامله سل. سوخنت
1» .درست گشت

در موضع رفتار با روحانیون شهر ید،رده ذکر گقسمیکه از مهین  نویسندحمموددر اینجا اشکال در اینجاست که اوًال سلطان 
از  کار  اشتباهی که از نزدش در مورد ، محوی در معجم االدبا در باره علی بن آنقدر در مقابل علما شکسته نفس است که بعد

است   رخ داد آن سلطان عالی شان حممودعبدا بن امحد نیشاپوری معروف به ابن ابی الطیب  که یکی از نویسندگان معاصر 
آهناابل علما و ائمه شهر بدون آنکه به خمالفت و این در هنگامی است که در ری در مقآوردبا هنایت اخالص سر عجز فرو می 

هم نبوده و تقریبًا یکصد حممودمواجه شود کار های شگفتی را که راوندی از قول آن تاریخ نویس گمنام که هم عصر سلطان 
ست اندازی غزنوی جلو   دحممودسال فاصله زمانی بین شان وجود دارد و آهنم در سرزمینیکه چندین مرتبه  از طرف سلطان 

ترکان سلجوقی گرفته شده است صورت بسته است که کذب حمض میباشد خباطر روشن شدن موضوع به تاریخ الکامل جلد 
دوم او پاد شاه  سنی مذهب بود در . و سلجوقیان مراجعه کنیدحممودسیزده و تاریخ ابن خلدون جلد سه در مبحث  سلطان 

اید  تشیع خاص  بر گزار شده  است که ما هر گز منیخواهم در این موارد جبز حالیکه این صحنه آراییها در جوی از  عق
.مواضع تاریخی آن بپیچم

، مکرر با سیما های گوناگونی از قضاة و روحانیونی بر میخوریم که بعضی حممودافه میکند که در عهد سلطان راوندی اض
انیون رفًا علمای دینی و زهاد وجود دارد و  طبقه بنام روحباز هم میگویم که در اسالم ص(حق گو و صریح و پاکدامن اند

) در اسالم  این نام اعتباری ندارد اگر در متون  تاریخی این نام تکرارًا می آید یک اشتباه حمض استوجود خارجی ندارد و لذا
بنام شیخ ابوالقاسم آمدجفی املثل در این دوره می بینیم که روحانی سبک مغز و. ، و برخی قشری و سطحی و ابن الوقت 

گرگانی ، پس از وفات فردوسی طوسی شاعر عالیقدر و گرامنایه ادبیات فارسی دری از سر تعصب و ریا کاری از دفن 
40- 439راوندی ھمان ،ص - 1
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) ص(بود و پیغمرب » مادح کافران و گربان «این راد مرد ایراندوست در قربستان مسلمانان جلو گیری میکند و میگوید او 
1».فهو منهممن تشه بقوم«: فرمود 

باید این نکته توضیح شود که اگر مقصد راوندی از ابوالقاسم کورگانی باشد او شخصیت برجسته اهل  عرفان و تصوف 
کسانیکه به تصوف و عرفان . بوده و متصوفین  هرگز جمال این را خبود نداده اند که با شحنه شهر وظیفه احتساب را پیش برند 

صیت  کریم را که  از مریدان  شیخ بزرگ ابایزید بسطامی و مراد شیخ ابو یوسف مهدانی است  خوبرت آشنایی داشته باشند این شخ
مع ابو نصر سراج ،طبقات القشیریه لجهت  شناخت این شخصیت عالی عرفان ناب حممدی به کتاب های ال. می شناسند 

علی هجویری غزنوی و سایر کتب  تصوف مراجعه ابوالقاسم قشیری ، تذکرة االولیای شیخ عطار نیشاپوری و کشف احملجوب 
چنانچه  امام غزالی خود  علمای عهد سالجقه را که . لذا این قول بدون سند هرگز قابل قبول اهل مطالعت  منی باشد. شود 

رکاب اسپ آلپ نه کرسی فلک را زیر پای اندیشه می گزارند تا آن عامل چاپلوس و جاه طلب چون  ظهیر الدین فاریابی بتواند بر  (
چنانچه  سعدی .سخت نکوهش  و حتی بر علیه آنان مبارزه  سخت کوشی را اجنام داده است ) ارسالن سلجوقی بوسه زند

.چه حاجت که نه کرسی فلک  هند اندیشه زیر پای: بزرگ به اعرتاض به این موضوع گفته است 
لی و در آن زمان که به متام معنی دوره جد«:چنین نقل میکندخود مرتضی راوندی این مبارزات امام  غزالی را در تاریخ خود 

تعصب دینی بود، از بیم علما و سالطین و خلفای عباسی ، هیچکس یارای آن نداشت که یک حرف بر خالف عقاید عمومی 
آزار دچار س و قتل و شکنجه وبو به حمض اینکه یکی مورد هتمت واقع میشد ، به تکفیر و نفرت عمومی و انواع  ح. بزند

) تالیف نویسنده مراجعه گردد] خلفای عباسی تا سقوط بغداد[به کتاب دوم باز شناسی افغانستان .(میگردید 
به حبث امام ابو حنیفه  جلد دوم  باز ( براستی هم  بعضی از خلفای عباسی از سربی مروتی ، از دستورات دینی عدول  کرده بودند 

) ب مراجعه شودشناسی افغانستان  تالیف اینجان

راوندی ھمان صفحھ1
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:مبارزه  غزالی علیه علمای بد هناد در عصر سالجقه
چون دانست که . در معرکه خرق اوهام هناد و اوضاع دینی و علمی آنزمان را سخت حتت انتقاد قرار داد غزالی بی پروا قدم 

دارند، این طایقه را » بند غروربر سراپای«بیشرت مفاسد اجتماعی زیر سر علمای سوء و دستار بندانی است که بقول سعدی 
که این فرقه در دین  واخالق دارند و مهچنان مضرات  جدل و مناظره را که حمض آهناهم تربیت و هم سخت مذمت منود، و زی

لهای مقنع با دلیو املنفذ و االضالل احیاء العلوم الدینخود منایی و مبالغه باشد ، هم در جملس و عظ و هم در مؤلفات خود ، مانند ، 
. و بیانات رساو شیرین گوشزد جهانیان کرد 

یک باب بزرگ از احیاء العلوم را که از خنستین ابواب کتاب است به علم علما و آداب تعلیم و تعلم اختصاص داد،و در آن زمان که 
یکجا .را خبود واجب مهم مشرده بود ، تالیف این کتاب آوردبقول خودش ، علم و دین تباه شده  و از هر سو خطر های بزرگ روی 

» ...واحرتزعن الغرتابتلبیساتعلماء السوء فان شرهم علی الذین اعظم من شر الشیاطین«:در نکوهش علمای سوء فرمود
مردم عوام که گوسفند شیر ده رؤسای روحانی بودند ، با ... جماهدت غزالی ، در راه دین و حقیقت ، آثار فراوان داشت 

تار غزالی ، با دیگران کم کم از خواب گران بیدار شدند ، و دیگر زیر بار علمای جاه طلب و فقهای مقایسه گفتار و رف
ند ، و آمدیک دسته از علمای راستی در صدد اصالح خود بر . ، و در جستجوی علمای حقیقی بودند .دنیا پرست منی رفتند 

اما آنان که .م باشند، روش خود را عوض کنندمجعی هم جمبور شدند هر چند بر حسب ظاهر و حمض جلب  خاطر عوا
اصالحات  غزالی را خمالف مقاصد و آرزو های دنیوی ، و سد راه جاه  طلبی  خویش میدیدند ، او را تکفیر کردند ، و نسبت 

ست، جموسیت و زندقه و بد دینی بدو دادند، کار جبایی کشید که مؤلفات او را ، به هتمت اینکه سبب گمراهی مردم شده ا
ه و با عقیده خود شان ، عقاید او را رد کردند و کتاهبا در آمدمی سوزاندند، و مجاعتی هم از در معارضه  و مشاجره قلمی بر 

1».ابطال اقوال او نوشتند 

ان و آشکارا با مردم رو برو گشت ، سخنآمداز آنگاه  که غزالی از پرده  انزوا در ...«:استاد جالل الدین مهایی می نویسد
، و مار های خفته بیدار شدند و در صدد آزارو ایزاء آن بزرگ آمدخود را بگفت، در رگهای حسد و بغض ، خوهنا جبوش 

اخبار و احادیثی را که وی روایت میکرد ،بی بنیاد قلمداد می کردند که . ند و به انواع دسیسه ها متشبث گردیدند آمدمرد بر 

1 -
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، و خواندن کتاهبای او را حرام می مشردند و میگفتند که .کفر و بد دینی بوی میدادندوی اسناد روایت نداشته است ، نسبت
سخن می گوید ، و خدا را نور حمض میخواندکه » ظلمت«و » نور«سخنان فالسفه ملحد را با شرع اسالم آمیخته است ، از 

...عقیده جموسان و گربگان است 
پاره ای از عقاید و آراء او با ظاهر شریعتی که در دست عامه بود سازگار ... د پایه سخنان غزالی از اذهان عامه باالتر بو

گاهی نوشته های غزالی را حتریف ... ، و از این رهگذر خاطر  ظاهر بینان کوتاه اندیشه بر وی تیره میگشت آمدی من
از وی ) سلطان سنجر و ملکشاه(سلجوقی مجعی هم به دربار پادشاهان. ، و از این راه دهلا را نسبت به او آلوده میساختند 

شکایت میکردند که بد دین است و مردم را گمراه میکند ، و از پادشاه و امرا و وزرا میخواستند ، که غزالی را به جملس 
.مناظره خبوانند و مقصد شان این بود که از این رهگذر غوغا و هیاهوی راه بیاندازند 

بدان که سؤال کردن از مشکالت ، عرض کردن «:ای نوشت که صفحه از آن را نقل میکنیم او جبواب پرسشهای معاندین رساله
فی قلوهبم «بیماری دل ، و علت اوست،بر طبیب، و جواب دادن، سعی کردن است در شفای بیمار ، و جاهالن بیمارانند که 

ی طبیبی نکند، مگر جاییکه امید شفای ظاهر و عامل کامل هر جا. و عاملان طبیبانند ، و عامل ناقص طبیبی را نشاید » مرض
بیماران ... این بیمار عالج پذیر نیست :و چون علت او مزمن بود و بیمار بی عقل ، استادی طبیب در آن بود که بگوید . بود 

وی از بیمار اول کسی بود که اعرتاض . یکی از آن عالج پذیر است و سه دیگر عالج پذیر نیستند : جهل بچهار گونه اند 
آن بود که او را با آن علت بگذارند واز وی ،پس تدبیر آن ... حسد بود ، و حسد بیماری مزمن و عالج را بوی راه نیست 

1» ...حسود هر چه میگوید ، آتش در خرمن خویش می زند ... اعرتاض کنند

اما آنچه حکایت ... در آن تذکر داد که وی نامه ای به سلطان سنجر در برائت خویش از هتمت سخن چینان و خمالفان نوشت و
اعتماد من آنست که امام ابو حنیفه غواصرتین امت ... کرده اند که در امام ابو حنیفه طعن کرده ام ، این احتمال نتوامن کرد 

من بود در حقایق فقه ، هر که جز این از عقیدت من یا از خط و لفظ من حکایت کند دروغ می گوید ؛ مقصود) ص(مصطفی 
.ما دنباله حبث شناخت غزالی را در مبحث سلطان سنجر به تفصیل باز گو میکنیم. آنست که این کلمه معلوم شود

بھ بعد89غزالی نامھ ٌ - 1
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حممودامه امیر سبکتگین به فرزندش امیر نپند 
از پدر آنرا  غالف ، بعد حممودو ابوالفتح بستی خبط خود نوشت و امیر :امال کردحمموداین پند نامه را امیر سبکتگین به پسرش 

سبکتگین مشۀ :که ما قسمتی از آن را منباب مثال می آوریمگرفته بود و هر روز مطالعه کردی تا کارش به سلطنت رسیدی
آنگاه . از اعمال و رفتار پدر خود و ماجراها ی زندگی   پدر خود و ماجرای زندگی خویش را برای فرزند بیان میکند 

مک بر بندگان خدای کردن کاش که اگر خدای تعالی ترا مهچون من امیری روزی گرداند حاکنون آگاه ب«:می نویسد 
کوچک کاری نیست و پادشاهی کاری با خطر است و در دنیا خطر جان است و در آخرت خطر دین ، باید از خدای برتسی ، 

ه ملک نا پارسا را حرمت  نباشد  واول چون از خدای ترسان باشی و بندگان خدای نیز از  تو برتسند باید که پارسا باشی ک
که ملک مبال توان نگاه داشنت و اگر ترا زر و مال و نعمت نباشد ، . کاری آن کنی که خزانه و بیت املال را آبادان داری 

و جهد هیچکس فرمان تو نربد و مال حاصل نشود الی به عمارت و تدبیر و عقل ، و عمارت حاصل نشود الی  به عدالت  و راستی 
ود میع  نشود ، کن تا مهه مردمان را مشفق خود گردانی ، بدان که دل ایشان به احسان و بذل مال بدست آری ، و هیچ چون خ

او را نباشد، و تو بدهی و باید که بلند مهت باشی  و مهت در آدمی مهچون آتش است که بلندی جوید ، باید مجع الی بدان که 
و من ترا منی گویم که مال از رعایا نستان ، که هر که مال بی وجهی از رعایا بستاند  مال . یل باشد املال از وجهی باشد  که مج

چنان هچون گنج هتی باشد ، گنج به چکار آید ؟ و نیز منی گویم ک. عنقریب وبال او باشد  ورعایا گنج پادشاه اند 
آفریده  ی نگذاری و هر که را حق در  جیب باشد به گرم شو که مال حق از رعایا نستانی، باید که حق خدای پیش هیچ

فرموده است و باید که سیاست و حد های که خدای تعالی فرموده ) ص(لطف از وی بستانی ، بدان مصرف که خدای ورسول 
و  غافل . ی است نگاه داری و جایی که مششیر فرود باید زد با تازیانه کار نفرمایی ، و نیز جایی که تازیانه باشد مششیر نزن

مباش از کسانیکه ساهلای سال عاقلی کرده باشند و ماهلایی که به مدهتا توفیر کرده باشند ، نواب و کسان تو  خرچ کنند، تا ایشان 
را باز بعمل فرستی ، پس باید عاملی که در دو سه سال از موضع یا شهری یا دهی بوده باشد از احوال او خرب باشی و حساب او 

گر حمق شود که غیر راستی از کسی چیزی ستده باشد ، آن مال را باز ستانیده باشی و او را ادب کرده باشی ، و ا.بگیری 
دیگر بار خیانت و اگر مردی عاقل است در یک نوبت بیدار شود  و منبعد خیانت  نکند و اگر.باز سر کار خود فرستی 

جب و روزیهای ایشان با خرب باشی و باید که مال ایشان چنان معلوم و مهمرت کار آن است  که از  لشکر و موا،کند معزولش کن 
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که اگر کاری افتد ، مهه لشکر میخوانی ، و ایشان را چنان آماده و مطیع داری » قل هو ا «باشد ، که هر روز مهچون 
ه فالن  پسر فالن است ، گی با تو با مجلگی سالح و بر عدت تو بر نشسته باشد، و مردان مستعد را نکو دار؛ نگوی کنج

و از برای پدری مال خدای ضایع مکن  و حق به مستحق ده ، مثال کسی را اقطاعی بوده باشد و آنکس مرده باشد و او را پسر نا 
خلف مانده باشد ، یا مال خود دارد یا حمتاج اقطاعی سلطان است ، واگر دهی ، مال خدا ضایع کرده باشی ، و مال به آن 

ه از برای ملک تو کار کند ، و راه ها ایمن دارد و پیوسته مشغول این باش و اگر عیاذ با کاالی بازرگانی در راه کسی دهی ک
ببرند ، تو چنان دانی که مال از خزانه تو برده اند ، و چنان سعی کن که دزد را بگیری و مال بستانی و حد خدای تعالی ترا 

و اما دزد و گناهکار را . رحیم و عفو تو از خشم تو زیادت باشد تا مردمان بتو رغبت کنند و باید که کریم  باشی و .برتساند 
هرگز عفو نکنی ، یکی آن که در مملکت شرکت جوید  ویکی مبال مسلمانان دست دراز کند  این دو قوم را زنده نگهداری  و 

اما مصرب و متلف نباشی    سخی باشی . باقی گنه کاران را هر کس به حسب گناه تأدیب و عفو کنی 

:حممودنفوذ ترکان  در عهد سلطان 
)270،ص3/راوندی ج

استخری در مسالک و ممالک زندگی کوچ نشینی را در پارس که بیش از سایر نقاط ماوراءالنهر و خراسان  معمول بوده است به 
.ق میروندپانصد هزار خانوار ختمین زده است که زمستان به قشالق و تابستان به ییال

در میان این چادر نشینان ترکان  غز به علت خوخنواری و شجاعت و بیباکی فراوانی که داشتند ، در دوران بعد از اسالم ، 
با اینکه ترکان غز یکبار در عهد . مشکالت فراوانی برای مردمان شهر نشین و حکومت های بعد از اسالم فراهم  کردند 

و قوای ایلک خان را شکست دادند ، نباید از نظر دور داشت که غزان به اقتضای زندگی چادر ند آمدسامانیان بیاری منتصر 
نشینی ، از هر فرصتی برای قتل و غارت مردم شهر نشین استفاده میکردند ، و مهیشه حکومت های خراسان بعد از اسالم از این 

.قوم خوخنوار بیمناک بوده است 
در سالخزر زندگی میکردند یکبار ست  که ترکان غز که بیشرت در مناطق شرقی دریای زین االخبار  اینطور بر مشرده ا

. از هندوستان آگهی یافتند نگران و پراگنده شدند حممودند ، و چون از مراجعت آوردبه خراسان روی )ه396(
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ده خویی این قوم پی برده بود ، به نواحی مرو رود و ارسالن جاذب که در خبش دوم این کتاب یگان از او یاد کرده ایم به درن
.سرخس و دیگر شهر ها محله ور شد و عدۀ کثیری از آنان را کشت 

در ماواءالنهر بود عدۀ از مردم عادی ترک برا ی جنات از مظامل سران و سرداران خویش ، از حممودکه سلطان )ه416(در سال
ما چهار هزار خانه ایم اگر فرمان باشد، خداوند ما را بپذیرد ، که از آب «:او گفتنداستمداد  جستندو به حممودسلطان 

گذاره شویم و اندر خراسان وطن سازیم ، او را از ما راحت باشد ، و والیت او را از ما فراخی باشد ، که ما مردمان دشتی 
. را رغبت افتاد ، پس دل ایشان گرم کردحممودامیر . ایم ، و گوسفندان فراوان داریم ، و اندر لشکر او از ما انبوهی باشد 

ند و اندر بیابان سرخس آمدگذاره آیند؛ و ایشان حبکم فرمان او چهار هزار خانه از آب گذاره )جیحون (مثال داد تا از آب 
1».ند و خرگاهها بزدندآمدفرود )ابیورد(آوردو فراوه، و ب

غزنویحممودبه سلطاناعالم خطر اعرتاض ارسالن جاذب
به حکم اجبار یا از روی ساده دلی ، یا در نتیجۀ اشتباه سیاسی  و نظامی پای ترکان سلجوقی را به حممودپس از  آنکه سلطان 

ب اطالع و آنانکه از آمادگی رزمی سلجوقیان باخرب بودند بی حمابا بر این عمل نا آریاباز منود ) خراسان (منطقه نفوذ خود 
اعرتاض کردندو عاقبت این کار را وحشتناک دیدند، سر آجنام پیشبینی آنان به ثبوت رسانید ، گردیزی نویسنده حممودصواب 

:ه استآورددر کتاب خود حممودسیاسی و نظامی آن دوران را به سلطان ،ذین االخبار
ی ؟این آورداندر والیت  چرا این ترکان را :و گفتآمدارسالن جاذب پیش او ... آمداز آب گذاره حممودچون امیر 

، و آمدرا عجیب حممودامیر . خطا بود که کردی ؛ اکنون مهه را بکش یا مبن ده تا انگشتان نر ایشان بربم تا تیر نتوانند انداخت 
اگر نکنی بسیار پشیمان میشوی او مهچنان بود و : سپس امیر طوس گفت. گفت بی رحم مردی  و سخت سطرب دلی 

تشخیص ارسالن جاذب صحیح بود؛ پس از چندی ، ترکان به آزار و اذیت مردم 2ه است ؛آمدیت به صالح بیتا بدین  غا
با سران سپاه جبنگ آنان رفت و با اینکه چهار هزار تن از سواران ایشان را بکشت و عده حممود)ه419(در سال. پرداختند 

ترکان غز در ساهلای بعد ، در حدود خوارزم و آذربایجان بار دیگر به .ای را دستگیر کرد ، به قلع و قمع آنان توفیق نیافت 

90ص؛عبدالحی بن زحاک گردیزی، زین االخبار بھ تصحیح پروفیسور عبدالّحی حبیبی ص271سوم ، ص،/ تاریخ اجتماعی ایران ، ج1
.189تا 
.بھ بعد90،ص1342عبدالّحی بن  ضحاک گردیزی ،، تاریخ  زیّن االخبار ، بھ تصحیح عبدالّحی حبیبی ، مطبعھ دولتی کابل  ، سال2
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قتل و غارت  پرداختند ، و در حمیط ارمنستان چنان وحشتی ایجاد کردند که امیر ارمنستان کشور خود را به رومیان 
. واگذاشت ، و خود با چهار صد هزار تن از اتباع و پیروانش به شهر سیواس پناه برد 

غزنویان ، مسعود مانند پدر خود ، از این قوم خوخنوار فریب خورد ، و بقول  ابوالفضل بیهقی ، در نتیجه این سهو و خطا ، در دوره 
در حدود بلخان کوه رانده شده بودند ، بار دیگر در اثر استمالت سلطان مسعود ، نیرو حممودترکمانان که بزور مششیر سلطان 

.تخوش جتاوزات انان گردید گرفتند و نواحی  ری و جبال دس
در ساهلای بعد بین ترکان غز و ترکمانان سلجوقی ، بر سر اشغال اراضی ، اختالفاتی ظهور میکند و بقول بیهقی ، سلجوقیان نامه 

در خراسان ترکمانان دیگر هستند و راه جیحون و بلخان « : به وزیر سلطان مسعود  خواجه عبدالصمد  نوشته گفتند که
ه است ، و این والیت با ما سلجوقیان داده است تنگ است ، و این مردم را داریم در بر منیگیرد ، باید که خواجه کوه گشاد

بزرگ مبیان  کار آید ، و از سلطان خبواهد که  این شهرکها که به اطراف بیابان است ، چون مرو سرخس و ابی ورد را مبا دهند  تا ما 
1».ان را از مفسدان پاک کنیم لشکر خداوند سلطان باشیم و خراس

غزنوی بن سبکتگینحمموددر مورد تاریخ نویسی و حتلیل های از  جنگهای یمین الدوله سلطان 

بیهقی که خود یکی از شخصیت های است که به بر رسی روند پویه تاریخ عصر خود می پردازد و چه بسا موضوعاتی را که 
از مقام جاه  طلبی خنواسته اند واضح سازند  به پویه گریهای پرداخته است که پس از دگران یا از سر  غرور و نفهمی و یا

گذشت  قرهنا اکنون ما میتوانیم در اتکا به آنچه از این تاریخ نویس شهیر کشور بیاد گار مانده است اعتماد کنیم ، البته در این 
ون و ابن اثیر که در تاریخ های معتربشان  به توصیف رویداد  های شهیر و معترب نظیر  ابن خلدراه جد و جهد سایر تاریخ نویسان

تاریخی ، بدون پیچیدگی های کالمی و  بصورت عام فهم و قابل درک از توصیف های هیجان انگیز و غرور آفرین صحنه 
گان  را به حنوه های تاریخی و اجتماعی از حیات خراسان و جهان ان دوره تذکر های روشنی داشته اند ، میخواهم خوانند
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هایی آنان آمدشاهان و پیش تازه ای از جامعه شناسی تاریخی،  آشنا کنم و از مهین سبب است که  هر دوره ای از کارنامه های
زیرامیخواهیم جویندگان حقیقت و صاحب . نان خود را شریک میسازیم به پژوهش گرفته و در رویداد های آرا  به آسانی 

بحث با ما شریک اند در یابند که ما میخواهیم تاریخ را از آنچه سفسته و قصه است  جدا سازیم ، به استناد و نظرانی که در  این م
. واقعات بر پایه  های اصلوب علمی  جوینده حقیقت گردیم تا بتوانیم مسیر درستی از تاریخ  گذشته کشور را ترسیم مناییم

یل نا درست و ققی که میخواهد حتّلزیرا حم. و پنهانگر عیان خواهد بود زیرا سفسته های شبه تاریخی مهواره گمراه کننده
شتابزده  را بدست خوانندگان دهد  در واقع هر گز قادر خنواهد بود سوء ظن های موجود و بر خاسته از  حقایق تاریخی 

ارنامه های شاهان و درباریان نه بلکه به زمانیکه  کارنامه یک پادشاه را  به برسی تاریخ مد نظر میگیرم ،  به ک. را روشن سازد 
خمصوصًا در زمانیکه سلطان . زیست و پویه انسانی خباطر بقای شان  التزام می یابد ،آن قسمت های از آن توجه میدارم که در آن 

ها نفر از غزنوی در هندوستان بصوب جهاد  می شتابد و در راه به باطالقها و دلدل زار های گیر می افتد که  صد حممود
سپاهیانش را بدون اینکه جنگی در میان باشد بکام مرگ میکشد و حتی حیات خودش را نیز در خطر دائمی قرار میدهد اما 
با آهنم یک نیرو  و کششی او را وا میدارد تا به این راه پر خطر و دهشتناک  ادامه دهد در اینجا متوجه این نکته خواهیم شد که چه 

قات را خبود مهوار سازد ؛ زر انودزی؟ کسب  شهرت؟ جهاد؟ چه؟ وقتی ست  تا سلطان غزنه اینهمه مشعواملی باعث شده ا
فاحتی در منطقه ای خباطر گشایش آن پا میگذارد  طبیعی است که از شروع اولین  قدمها  خط سیر یا هدف را تعین 

و یا مؤظف به اجرای آن هستند، در میان گذاشته و میکند و به مهسفران خود تا جاییکه مهراز و شریک  برنامه هایش هستند
هند . در بازی های هندوستان  چندین بعد  حقیقی وجود داشت اول مسأله جهاد  در برابر کفار بود . آنانرا شریک میسازند

با مششیر آن سرزمین عجائبی که از زمان عبدالرمحن بن مثره فاتح سند در زمان حضرت عثمان شالق پذیرش اسالم را خورده و 
مقاومت کرده است، گاهی ایمان و زمانی بی ایمانی را پشت سر گذاشته است، ولی این بار این  جتربه بطرف  غزنویان و 

شکسنت و ریخنت . خراسانیان  افتخار آفرین و برای هندیان خفت بار و شکننده و با مصیبت  های هولناک هم رو بود
سند  و عالقه  های موهنجودارو در کنار سند تا گذشنت از دریا راوی و بزرگرتین بت خانه های سرزمین هند از

گنگا و سراسوتی و  باال شدن از دره ها و کوههای پر ستیخ سنگالخی  و پوشیده از برف ،و تاریکی ایکه در دامن تنگ 
سنگ های کالن هم در برابر آن دریا ی مارپیچ با آهبای فرو جهنده از سراشیبی های تند بسرت نا مهوار و سنگالخی که حتی 

غزنوی را با عبور از آن مهلکات و بردن و غرق شدن در آب سر آجنام آنان را به قله  حممودآهبای تند  نا ایستا می شد عبور سپاهیان 
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گر  های برف گیر چرتال و  کشمیر که مرکز بودائیان عمده و متعصب هندوستان بود می رساند و قلعه ها را یکی پس از دی
ا میدهند و دین جدید را می پذیرند با کمک و آنانیکه بدون مقاومت با سپاهیان امیر  دست توّل. مرعوب و مکشوف میسازد 

مهراهی سلطان غزنه مواجه میشوند  این در حالیست که تعدادی جزیه را می پذیرند و خودشان و دارایی های شان را از تباهی  
قهر شده و آهناز چنین فکر میکنند که از اثر بی توجهی در امور مذهبی بت بزرگ سومنات باالی نیآهناجنات میدهند و بعضی از 

را مرعوب غزنویان ساخته است ، غافل از آن که در مدت کمی شاه غرنه بزرگرتین مراجع عبادات و اعتقادات  آهنااز این سبب 
دیک آن را از بین میربند و بعد از فتوحات بدون اینکه معجزه ای اتفاق هندیان را یعنی سومنات را می کشایند و متام معابد دور و نز

یک  قسمتی از این ) حممودسلطان (او . بیفتد که شاه غزنه و لشکریانش را نابود سازد ظفر مندانه به غزنه باز گشت میکند 
ته، به سپاهیان خود تقسیم گنجهای بزرگ را که مهه را جهت منایش در صحن مسجد جامع  پهن کرده و به منایش گذاش

میکند و قسمتی را هم به خلیفه بغداد القادر با  می فرستد و یک قسمت را برای مرمت و نو سازی شهر  غزنه اختصاص 
. میدهد و باقی مانده را جهت  جتدید ساختمان مسجد احلرام مبصرف میرساند

جریان آن را نقل کرده ایم از توجه و نقد بگذرانیم مهه کار نامه  غزنوی را که در باال ما مفصال حمموداگر جنگهای سلطان 
های آن داخل قوانین جنگی بوده است و البته در بعضی جا ها استثنا های هم وجود دارد که  سلطان غزنه مهه را از تیغ بکشد 

میشود او  زیاده تر در خراسان و هبمه حال قسمیکه دیده. از مجله قصه ایست که در فوق از  قلم  مرتضی راوندی نقل گردید 
اطراف آن در دوره پادشاهی خود مشالت داشت مهیشه با مقاومت سرسختانه ترکان ، غزان ، و ترک های آل بویه  مواجه بوده 

نتوانسته است باوجود داشنت سپهساالر های جان فدا که به قوانین جنگی  آشنا بودند نظیر  آهنااست که از  عهده بعضی از 
این در هنگامی است که مهه  غزوات  وی در .  جب بزرگ  التنتاش و پسرش مسعود تادم مرگ   از شر آنان در امان باشد حا

هندوستان  با کامیابی توام بوده است و این خود نشاندهنده سلح شوری اقوام اسیای میانه خمصوصًا ایرانی ها و خراسانیها را 
ا در زمان سلطان مسعود دومین و بزرگرتین شاه  غرنه از زبان  این مفسر بزرگ تاریخ نشان میدهد   که ما  سایر گزارشات ر

.غزنویان یعنی ابوالفضل بیهقی حکایه خواهیم کرد
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ه اندآوردبن سبکتگین حمموددوله گزارشاتی را که در مورد  یمین ال

:بنیاد گذار  دولت غزنوی حممود
بن سبکتگین که از فرماندهان  برزگ دولت سامانی در خراسان بودبه امیر حممودرد که چنانچه در اخبار و روایات وجود دا

موافقه به حمموداما تاجاییکه تاریخ گواهی مید هد . حارث منصور شوریده باشد و مناطق به غصب از وی ستانیده باشد 
مربوط به اما چون درطی منازعات. ر دادقراخباراامیر ابواحلارث منصور، حکومت خود را در غزنه مورد تأیید دربار

که در آن ایام از خبارا بکتوزنرا خالی گذاشته بود، برای اسرتداد آن ناچار شد تا بانیشابورجانشینی، برای مدتی امارت
ه بود  در گیر شود؛ زیرا منصور توسط بکتوزن و فایق خلع و جبای وی امارت به عبدامللک وا گزار آمدخراسان به امارت

تا آوردی به دستهناابهحممودبدین ترتیب .گردید که در حقیقت یک کودتای روشن در مقابله با امیر حارث جریان داشت
می دید که دولت آل حممودزیرا .جدا منایدآل سامانی از قلمرواد دربار خبارا آزاد سازد و خراسان را به کّلخود را از انقی

سامان  توسط بکتوزن و  فایق بطرف نابودی و سقوط می رود و از جانب دیگر خلیفه بغداد القادر با نیز از آل سامان 
» یمین الدوله«منشور امارت  خراسان را به لقبحممودت مستقیم از خالفت عّیناراضی بود، او در مقابل در خواست و اظهار تب

. آوردبدست » امین املله«و 
یمین الدوله بن سبکتگین  یکی از امرای آل سامان صاحب اقتدار دولت غزنوی در خراسان شد که حممودبدین تر تیب امیر 

)ابن خلدون، جلد سوم( بر وی نوشت خلیفه بغداد به وی محد و لوا فرستاد و منشور امارت 

: یمین الدولهحممودطرز تفکر و اعتقاد 
او یک مسلمان سنی راست عقیده و پیرو ی از امام ابو حنیفه میکر د از این سبب تاریخ نویسان ایرانی از قبیل راوندی وی را متهم با 

خوش نداشت در قلمرو او جبز مسلمانان حممودت که تعصب در برابر شیعیان و باطنیان می منایند و حقیقتش هم  مهین اس
راست عقیده سنی فرقه  های دیگری دارای نفوذ باشند و این چیزیست که از یک قاعده  عادی منشه می گیرد و طبیعتًا 

انواده چنانچه بعدًا گفته می آییم که در زمان استقرار  خ. هر کسی دیگر هم که میبود  مهین کار را میکرد حممودبعوض 
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روی . صفوی چه مقدار از اهل تسنن توسط شاهان صفوی و شیخ صفی الدین اردبیلی مؤسس این فرقه شیعی از بین رفتند
ا و گسرتش اسالم ادامه داد ولی   کسانیکه در مقابل او خواهان صلح میشد صلح فتوحاتش را برای احّیحممودمهین  باب 

مهان مردم را واپس حتت یک برنامه وموافقت جانبین  واپس می گمارید و تا زمانیکه طرف مقابل را می پذیرفت و حتی که امیر 
او که هتامجاتش را در مناطق غربی خراسان که امروز بنام ایران یاد . در  مقابل دولت وی عصیان منی کرد با وی کاری نداشت

ن آل بویه، دیلمیان و از دست برد های میشود به سببی حتکیم و گسرتش داد که میخواست تا منطقه را از سلطه ترکا
حکمرانان عصیانگر آل سامان از قبیل ابو علی سیمجور و فایق و بکتوزن جنات دهد از این سبب  تاریخ نویسان ایرانی او را 

ن وی را مبارزه علیه شیعیان و باطنیاوی بر یک نیروی هتامجی و بی رمحی متهم به توسعه و حتکیم خبشیدن قدرت استبدادی
ی جهاد او را در سرزمین های هند که سبب شده است امروز نیمی از مردم هند بر عالوه پاکستان مسلمان باشد دانسته و حّت

مهه مطابق به قوانین جنگی آنزمان بوده و اینکه حمموداما باز هم تأکید مینمایم که  جنگ های یمین الدوله . نکوهش میکنند
ین اکنون بنام ایران یاد میشود و در آن گروه  های باطنیان و شیعیان ، امساعلیه ، غالت و سرزمین های خراسان غربی راکه مه

مهچنان گروه  های رهزنان باطنی که مهواره مانند هراس افگنان امروزی میخواستند منطقه را در یک جو ملوک الطوایفی بی 
.گردانیدثبات و به نا آرامی بکشانند مهه را منقاد و داخل نظم قلمرو خود

هندوستان را غارت کرد بتخانه  ها را عاری از بت ساخت و حممودچنانیکه نویسندگان ایرانی ادعا دارند که یمین الدوله 
ه بود حرص سیری نا پذیر خودش را میخواست تسکین دهد؛ ولی حقیقت چیز آوردت هند را نابود و با غنایمی که بدست مدنّی

غزنوی به هند و هر جای دیگر تابع قوانین جنگی مهان زمان بود حممودیم که  فتوحات مدآدر باال گفته . دیگری است 
از جواهرات گرانبها و غنایم حممودو این معلومدار است که در جنگ به کسی حلوا خبش منیکنند البد چیز های که در چنگ 

سمت میکرد یک قسمت را به سربازان خود ه بود  مطابق به موازین ایکه در صدر اسالم مراعات میشد سه قآمدبدست 
تشخیص میداد قسمت دوم را به بیت املال یا خزانه  حکومت انتقال میداد که از آن در هتیه لشکر و استقرار و ثبات دولت 

به ی استفاده میکرد و خبش سوم را به خالفت بغداد به خلیفه ارسال میداشت چرا که تاریخ الکامل و ابن خلدون معرتف حممود
مطه آنقدر خالفت را ضعیف کرده بود که به خمارج عادی نیز قادر نبودند لذا در چنین ااین است که  آل بویه ، دیلمیان ، باطنیان و قر

ت و ه بود هنایت علوی مهآوردموقعیت کمک سلطان غزنه به خالفت بغداد که مبلغ کمی هم  نبود و به آسانی نیز آن را بدست نی
غزنوی را نشان میدهد  این در حالی  است  که بعدًا در تاریخ ترکان سلجوقی می بینیم که شاهان ترک حممودبزرگ منشی سلطان 
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ظهیر الدین «خمصوصًا آلپ ارسالن ترک تا کدام سرحد در عیاشی و فحاشی فرو رفته بودند که جمرب ترین علمای زمان وی  
ته از دانش و اندیشه را زیر پا بگذارد تا بتواند برکاب بوسی اسپ او جمبور بود به رسیدن باو نه کرسی فلک انباش» فاریابی

می خوانیم که او یک جماهد واقعی یک پادشاه مقتدر که برای عیاشی حتی حممودبرسد ، در حالیکه در کار نامه  های زندگی 
. برای یک هفته با آل و اوالد خود  نتوانست وقت بیابد

اشرتاک میکردند وجمیز گویان حممودر عکس نظر تاریخ نویسان ایرانی مطوعه های هم در  لشکر او در متام لشکر کشی هایش ب
ی از هر دولت دیگر مطوعه ها وجمیز گویان و حممودو متملقان را به ثنای خود وا میداشت؛ باید بعرض برسد که در دولت 

) نظم و نثر فارسی (رسد گسرتش زبان و فرهنگ فارسی متملقان کمرت بنظر می رسد ، بر عکس ادعای ایرانیان آنچه بنظر می
نیز با مجع آوری حمموداست که در عهد او مانند  امرای سامانی که دوره پر درخششی از انکشاف فرهنگ و ادبیات فارسی بود 

هیر فرهنگ و ادب در ادبا ،  علمای فقه ، تفسیر ، جنوم ، فلسفه و غیره قدم های حمکمی بر میدارد که من در مبحث مشا،شعرا
.ختم دوره غزنویان به تفصیل صحبت  های در این باب خواهیم داشت که  ادعاهای ایرانیان را بی اعتبار و پوچ میسازد

باید گفت که در عهد سلطان غزنه تصوف اسالمی نیز رنگ و رونق خاص خود را یافت و علما و دانشمندان آن عصر نظیر 
و بعدًا سنایی بیهقی و دهای دیگر در عهد پسرش مسعود نقش های ) وزیر(مشکانعلی هجویری غزنوی ، ابو نصر

قی و دانشمندان آن دوره  یاد که در جایش از قول  تاریخ بیهماندگاری در تاریخ ادب و فرهنگ خراسان  گذاریده است
.خواهیم کرد

طان بدو منظور به هندوستان محله ور شده است اول سر معاندان سلطان  که اکثرًا ایرانی هستند  اینطور  وامنود میکنند که  سل
که از بقایای مطوعیان غازیان  نامیده است و دوم  محایت خلیفه عباسی را )ه396(کوبی ابوالفتح داؤد بن خضر حاکم ملتان در

موعه در ج غز نوی که در این جمحممودباید بعرض برسد که کار نامه  های سلطان . از طریق گشایش جهاد کسب کند 
گردید ه است از اقوال تاریخ بیهقی ؛ ابن خلدون ، الکامل ،  گردیزی ،  ، یعقوبی  تاریخ  طبقات ناصری منهاج سراج  

من بنام ابوالفتح داؤد در ملتان بر خنورده ام و ،جوزجانی و مرتضی راوندی و دها ی دیگر میباشد که در هیچکدام آن آثار
یمین حممودک فرمانده طاغی را سر جایش نشانده است ؛ دوم در مورد خالفت بغداد در زمانیکه اگر هم وجود داشته باشد ی

الدوله بر اریکه قدرت  نشسته بود و مصروف جهان کشایی بود و تا در وازه  های بغداد پیش رفته بود آنقدر ضعیف نبود که از 
رخین معلوم او یاد کردیم جنبه معنوی قضیه است ورنه هبمه  موخالفت بغداد استمداد طلبیده باشد و اینکه در فوق از مطاوعت
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هر گز به جلب محایت خلیفه حممودلذا در مملکت داری . بر قدرت خلیفه پیشی داشت حمموداست که یکهزار فیصد  قدرت 
سرتش اسالم ملزم به از بین را به  گحممودنچه که سلطان بر خالف نظر ایرانیان آ.رت نداشت بغداد جبز  محایت معنوی آن ضرو

رفنت  نفوس اسالم دانسته اند باید عرض کرد که ترکان  آل بویه  که یک صفحه پر ماجرایی را در تاریخ اسالم دارند حتی به کشنت 
بسنت ، آتش زدن  شهر بغداد و جتاوز حبریم خالفت و پردگیان در زمان آل بویه که در قسمت دوم این پژوهش شرحهای مفصلی 

بر پا کردند که خلیفه جمبور شده است چندین مرتبه بغداد را با سران و ارکان و آشوبه ایم و حتی به اندازه ای  اغتشاش و ردآو
ه ،خانواده خود ترک کند و چه بسا که چنان واقع شده است که خلیفه  دگر  هرگز زنده بر  نگشته است و در این را

آهناقتل و چپاول پست گردیده است که  هر گز تاریخ نویسان ایرانی از ی جبزآوردهزاران جان بدون موجب و دست 
در راه   گسرتش اسالم در هندوستان تلف شده است متامًا حممودنکوهش نکرده اند ؛ اما بر عکس در حالیکه  سپاهیان 

در حممودمروز می بینیم که فتوحات های بزرگی نیزبوده اند ، و  عالوه بر آن  اآوردمطابق به قوانین جنگ بوده و دارای دست 
.هندوستان  چه تأثیری در گسرتش اسالم دراجنا داشته است 

:حممودغزوات 
.بود بلکه مایه کسب حیثیت و شهرت نیز بودای برای حتصیل غنیمتوسیلهنه تنها حممودجهاد با کفار هند، برای 

م،1001نوامرب / ق392حمرم ، در)جیپال راجه ویهنه(با حممودجنگ 
م،1004/ ق 394لشکرکشی به مولتان در 

م،1007و 1004/ ق 398و 394ایلک خان در نربد با
م،1008 /ق399تنبیه انندپال فرزند جیپال در 

م،1014/ ق 405در غزوه تانسیر
م،1016/ ق 407در کشمیر در حممودجنگ

م،1018/ ق 409لشکرکشی به قنوج در 
م،1025/ ق 416غزوه سومنات 
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م و10-1009/ ق 400غزوه ناراین در 

م1029/ ق 420در ریجبال و فتحلشکرکشی به والیت

حتت قیمومیت نظم یک بود که سراسر قلمرو خود و دیگران را بن سبکتگینحمموداز کار آزمایی یمین الدولهای منونه
او دمشن ظامل و . الی مردم عادی  ظلم کند طوایف  و زور مندی منیتوانست  بایر که هیچ ملوک امپراطوری مقتدر و با تدب

در اکثر بالد جبال و مردم که در قلمرو او جبز نظم و ترتیب ، عدالت و مساوات ندیده بودند حتی. حکومتهای آغشته به فساد بود 
که فرمانده را به مسعودحکومت متامی این نواحیحممودشد و خوانده میحممودخطبه به نام ارمنستانتاطربستانعراق، از

.شتو خود به سبب بیماری به خراسان بازگواگذاشتطوس و ری بود

مدت دو سال دوران نقاهت، رفته رفته ضعیفرت شد، اما هیچگاه خود که به بیماری سل و اسهال دچار بود، در ظرفحممود
اندر آن حال جان مهچنان نشسته مهی بود و«نکرد و تن به ناالنی و رجنوری نداد و به قول گردیزیرا تسلیم بسرت بیماری

آهنین که یک صفحه پهناوری از بالد ایران خراسان هند و ماواءالنهر  را تا ارمنستان در زیر این است تصویری از یک مرد».بداد
.سلطه خود به تدبیر و دلیری اداره میکرد

:در زندگی شخصیحممودروابط 
از قدر خانرا از دحمموسطری چندی از پذیرایی حمموددر اینجا منونه ای از آشنایی خوانندگان با جتمالت درباری  یمین الدوله 

با حممودوامیر . ،بفرمود تا خوانی بیاراستند هر چه نیکو تر آمدو چون قدر خان بی« :زین االخبار نقل میکنیمقول گردیزی در 
ند ، و جملس آراسته بود سخت  بدیع از آمدو چون از خوان فارغ شدند ، مبجلس طرب . وی به هم در یک خوان نان خوردند 

و جامهای زرین و بلور و آینه های بدیع و نوادر ، چنانکه قدر خان ... ب و میوه  های لذیذ و جواهر گرامنایه سپرغمهای غری
و ... و زمانی نشستند و قدر خان شراب خنورد ، از آنچه ملوک ماواءالنهر را رسم نیست شراب خورند. اندر آن خیره ماند 

ی زرین و آهناتا نثاری را که بایست حاضر کردند و از او:رمحت ا بفرمودمودحمپس امیر  . زمانی مساع شنیدند و بر خاستند 
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سیمین و گوهر های گرامنایه و ظرایفهای بغدادی و جامهای نیکو و سالحهای بیش هبا و اسپان گرانبها  با ستامهای 
خان نیز در مقابل این هدایا را برای سپس قدر » .و مر قدر خان را با اعزاز و اکرام باز گردانیدند.زرین) لگام ، دهنه ها(

حممودو به نزدیک امیر آوردپس بفرمود خزینه دار را تا در خزینه بکشاد  و مال بسیار بیرون ... «:می فرستدحممودیمین الدوله 
و باز و شاهین و زر ، فرستاد با چیز هایی که از ترکستان خیزد ، از اسپان  نیک پا  با نثار وآلت زرین و غالمان ترک با کمر و کیش

1» .برضا و صلح و نیکویی .و هر دو ملک از مهدگر جدا شدند... جاب و قاقم و روباهمویهای مسور و سن

بن حممودقبل از آنکه به مبحث دیگر بپردازم میخواهم مطالبی را که  بعضی از تاریخ نویسان  ایرانی  که با یمین الدوله 
را حممود« : چگونه  آدمی بوده استحممودعصب داشتند روشن منایم که در اصل سبکتگین سلطان غزنه عناد و ت

دانسته او درصفتی او ، نیز جزو خصوصیات غیر قابل تغییر و گدایخست، مال پرست:شخصی بااین خواص میدانسته اند
»اند

لدون و الکامل از زندگی شخصی و خصوصی باید بعرض برسد که از قضایایی که بار بار در زین االخبار و تاریخ العرب ابن خ
ذکر ها رفته است بر خالف نویسندگان ایرانی وی را شخص  دست و دل باز سخی مشرب و اهل ادب و عرفان حممود

دانسته اند چنانچه  در فوق از  موضوع اختصاری مرتضی راوندی که از زین االخبار گردیزی نقل  قول کرده است دیدیم که 
مان مشربی خود بزم  شاهانه آراست و در آن اکثر خوردنی ها و  نوشیدنی های شاهانه را مهیا ساخته بود  و با در مهحممود

این موضوع چنین . خوشباشی برای مهمانش جملس و بزم مساع آراسته بود و در اخیر هم  هدایای گرانبها برایش تفویض کرد 
. بر عکس کریم و خبشنده است شخص خست و مال اندیش نیست و حممودمینماید که 

شخص متعصب و فرو گذاشت  نبوده بر عکس مانند سایر سالطین و بزرگان بزم آرا و خوش بر خورد بوده حممود-دو
.است

را به خرابی مناسبات با مهسایگان خمصوصًا امیران سامانی متهم میکنند در حالیکه قضیه بر عکس است  بر حممود–سه 
مشکالتی وجود نداشت مسایل و مشکالت را در دیدار های هنایت دوستانه با هم به حممودن شاهان  سامانی و عالوه اینکه بی

چندین بار به حممودتوافق میرسیدند و از جانبی زمانیکه  سامانیان از سوی ایلک خان ترک مورد هجوم قرار گرفته بود  لشکر 

اختصار از بھ188،ص1345عبدالحی گردیزی ، زین االخبار ، بھ تصحیح عبدالحی حبیبی ، ، آنتشارات دآنش و فرھنگ ایران سال - 1
.74- 73مرتضی راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران ، قسمت ششم ، ص 
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منوده آمدسوا از دمشنانش با متام دول دور و نزدیک خود  از در دوستی پیش مودحملذا گفته میتوانیم که . یاری اش شتافته بود
ارتباطات بین ملت ها را بدیده احسن مینگرست چنانچه در مورد  خلیفه بغداد او باوجودیکه از حیث قوا و قلمرو و لشکر 

ه بغداد را که مسبول اسالم در بین کشور های در متام منطقه شرق اوسط و جنوب آسیا  در قدرت بی نظیر بود مهواره پاس خلیف
اسالمی بود و چندان از قدرت و مکنت در عهد وی بر خوردار نبود کمک و پشتیبانی و معاونت و حتی برایش بیعت نیز منود و در 

.مقابل  خلیفه القادر با نیز برایش  لوا و خلعت امارت فرستاد و او را نیکو میداشت
اموال افراط در توقیف و مصادره«:اینطور ایراد گرفته بودحمموددر مورد خلق و خوی ..... ادرس نویسنده ایرانی از 

باجهایی که هر از گاهی . کرداعتماد ترسیم میای ظامل و غیر قابلوزیران و مردمان صاحب مکنت، در نزد عامه از او چهره
شد که این مهه پستی، دنائت و مالی گدایی شاهانه تلقی میستاند، نوعاقساط میکرد و از آنان بهبه مردم حتمیل می

1».بودهندوانداد که خزانه وی ماالمال از اموال غارت شدةاندوزی، در زمانی رخ می

که مال وزرا را مصادره میکرد از یک اصل کلی اسالم که عدالت  و مساوات حممودباید بعرض این مقام ایرانی رسانیده شود که 
یروی میکرد به این عنوان که در آن زمان وزرا  دارای شأن و صالحیت بی حد  بودند و زمانیکه سلطان به عزم جهاد و یا است پ

فتح منطقه ای در مشال و جنوب  ایران میرفت مدهتا طول میکشید تا او دوباره بر گشت مناید ؛ لذا در بر گشت مامورین 
و شورطه دولت از بد رفتاری )مت اول این پژوهش از آن به تفصیل صحبت شده استکه قبال در قس(ی برید آهناامنیتی و سازم

و سوء مدیریت وزیران و کارداران ارشد دولتی و اشخاص ذینفوذ حملی  به او اطالعات وثیق میدادند، او بعد از اینکه موضوع را  
و فاسد و ذینفوذ که بغصب مال از مردم می ستاند ، توسط حماکم  عدلی دنبال میکرد در اخیر وزیر خطا کاریا کاردار بی کفایت 

کجای این عمل  محل . را  بر کنار و اموالی  که به غصب از مردم گرفته شده بود، واپس به خزینه دولت واریز و مصادره میکرد 
عانه جلو گیری کرده میکند؟ در حالیکه او  از بد رفتاری و فساد مدیریتی توسط یک حرکت قاطحممودبر سیمای پر از ظلم در 

آیا میشود این عمل را سوء اداره و پستی و دنائت نامید ؟. و دولتش را از فاسد شدن جنات داده،  است 

میتوآنید این مطلب را ) نھفتن(، )ویرایشگر خودش را  پشت صفحھ گوگل پنھآن کرده است(دآنشنامھ آزاد ، گوگل،–ویکی پیدیا - 11
.بطور زنده از دآنشنامھ آزاد گوگل زیر نام  مّحمود غزنوی بیابید
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داشنت عقیده و به اهتام قرمطی توقیف و اعدام کرد که اغلب این اهتامات بی بسیاری را به جرمحممود«  :مهچنان ایراد داشتند که
رذالتی فروگذاری گونهاو برای تصاحب اموال ثرومتندان، از هیچ . به مال آنان را داشتفقط چشم طمعاساس بود و

1» .کردمنی

که یک شاه آهنم شاهی که در دوران خود بزرگرتین آورداوًال باید تصریح کنم که نویسنده ای تا این حد خودش را حقیر و پایان بی
ون تا دریای هند، حتت  تسلط و مدیریت دقیق خود داشت چطور میتواند امپرا طوری را از بنگال  تا ارمنستان و از جیح

اگر نیک بنگرید این گونه اهتام بسنت آهنم به یک از رذالت فرو گذاشت منی کردو یا شخصی باشد کهرذیلشخص 
و بعد از آن حتی در شخصیت متین و یک سردار دالورو با اراده و یک سلطانیکه مناقب عدل وانصاف او را در متام متون آن عصر

متون تاریخ نگاران عصر از قبیل  بیهقی ، منهاج سراج جوز جانی ،گردیزی و اکثر عارفان بزرگ نظیر علی هجویری غزنوی ، 
غیره در متون تاریخی و عرفانی خود از آن به نیکی یاد کرده اندکه گواه بر قانی ، مولوی وشهاب الدین سهروردی و ابواحلسن خر

و شاخص بودن  و کرامت طبع و مناعت نفس آن سلطانیکه  نود فیصد  طول عمر خود را در گشایش و جهاد و نظم سلیم بودن
.ملت ها گذرانده است جفا صریح و تعصب خشک و پوچی بیش منیباشد

:و ابراهیم حصیریحممودسلطان 
ترين عمده« .غزنوی بودحممودربان  سلطان از ندیمان و مق)م1033/ه424(عبدا بن یوسف سیستانی ابو بکر حصیری ، 

زيسته و خود را مأخذ درباره زندگاني ابوبکر تاريخ ابوالفضل بيهقي مورخ معاصر وي است که در مهسايگي ابوبکر مي
ان اشارات بيهقي به ابوبکر، بيشرت مربوط به ساهلاي آخر عمر او و مهزم2.مديون او و پسرش ابراهيم حصريي  مي دانسته است

فرخي سيستاني، ستايشگر و انيس ابوبکر نيز در قصايدي چند که در مدح او . با آغاز فرمانروايي مسعود غزنوي است
؛ پدر ابوبکر، خود 3به گفت مهو. ، به دست داده استحممودسروده، اطالعاتي ارزمشند از ميزان نفوذ و جايگاه وي نزد 

.زرگي را از او به ارث برده استبوده و ابوبکر فضل و ب» رئيس«و » فقيه«مردي 

)ولی غیر مستند(منبع ھمان- 1
210تا 201، مطبعھ دولتی کابل افغآنستآن ، ص 1364تاریخ بیھقی ، خواجھ ابوالفضل محمد بن حسین بیھقی،سال - 2
.180-172ھمان جا ،ص - 3
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قدر معلوم است که به حتصيل فقه و حديث و مهني. از چگونگي حتصيالت و استادان ابوبکر، اطالعي در دست نيست
سراصحاب «دست شده که فرخي از مهارت او در نويسندگي ياد کرده و وي را ادب پرداخته و در اين فنون چندان چريه

نفوذي متام حمموداز ديدگاه سياسي هم ابوبکر در سلطان 1.خوانده است» سپهر آداب«و »حجت شافعي«و » حديث
چندانکه در انتخاب افراد براي مشاغل خمتلف، به صراحت اظهارنظر مي کرده و نيز از اين . داشت و از ندميان خاص او بود

. 2.از بند بوده استحممودرهگذر، واسط رهايي بسياري از مغضوبان 

و » پيل«تر مي کرد و به گفت فرخي  او را نيز به خواجه ابوبکر توجهي خاص داشت و هر روز او را به خود نزديکحممود
که حممودترين دليل نفوذ ابوبکر در دربار غزنه و سلطان مهم. بوده استحممودداد که از امتيازات خاص امراي سلطان » مهد«

که فرمانروايي قرمطي ستيز بود، حممود. استحممودمهسويي ابوبکر با سياستهاي مذهيب فرخي به صراحت بدان اشاره دارد، 
رو وي را به ارشاد ديين و سختگريي با خمالفان مذهب خود از اين3ابوبکر را نيز ضد قرمطي و موافق خويش يافت؛

هاي سياسي او به روزگار سلطان ترين مأموريتمأموريت جنگي ابوبکر حصريي به ترکستان يکي از بزرگ. برانگيخت
فرخي  با تفصيل فراوان از دالوريهاي او ياد کرده و بدون ذکر زمان اين ماجرا، چنني وامنود مي کند  که 4.غزنوي بوده استحممود

غري از 5.جنگيده است) علي تگني(و زماني ديگر بر ضد دمشن خان ) قدرخان(ابوبکر زماني بر ضد خان بزرگ 
منايد که سفر رو چنني مياز اين. منبع ديگري مأموريت جنگي ابوبکر بر ضد قدرخان را تأييد نکرده استفرخي، هيچ 

جنگي ابوبکر به ترکستان، نه براي جنگ با قدرخان که براي مبارزه با دمشن او يعين علي تگني، آن هم در 
سومنات، به ماوراءالنهر رفت و با قدرخان ، پيش از سفر بهحممودبدين ترتيب که . م، صورت پذيرفته است1026/ق417

ق، قدرخان و پسرش يغان ه 417از هند در حممودپس از مراجعت 6.گرديزي، (بر ضد علي تگني پيماني منعقد کرد 
بيهقي، در اين زمان است که بيهقي  به سفر جنگي (تگني به قصد تصرف شهرهاي خبارا و مسرقند، بر علي تگني تاختند 

.44،171ھمان ، ص- 1
.45،320ھمان ،- 2
46،172ھمان،،- 3
.174ھمان ، ،- 4
.321ھمان ماخذ ، ص - 5
410،- 40گردیزی ،- 6
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مرو، اشاره کرده است، سفري که به احتمال بسيار به قصد مساعدت قدرخان و پسرش در مقابل علي تگني، ابوبکر به 
. بدان اشاره کرده است) مهاجنا(تواند مهان مأمورييت باشد که فرخي صورت پذيرفته است، اين سفر مي

مد را به جانشيين برگزيد و اين امر باعث در اواخر عمر خود پسرش مسعود را از وليعهدي برداشت و فرزند کهرتش حمحممود
اي در ديوان قصيده. در اين ماجرا ابوبکر با دورانديشي جانب مسعود را گرفت. دو دستگي در ميان درباريان شد

، مربوط به جانبداري ابوبکر از مسعود در دور )383ص (وجود دارد که به ظن غالحمسني يوسفي ) 322-321ص (فرخي 
.بارها از زبان مسعود، به رجنهاي ابوبکر درنتيجه اين گرايش، اشاره کرده است1يهقي ب. استحممود

م و دستگريي و حبس حممد در دژ کوهتيز، ابوبکر جزء خنستني کساني بود که 1030/ق421در حممودپس از مرگ سلطان 
د رساند و مسعود هم با يادآوري سابقه و اين خرب و نيز اعالم وفاداري بزرگان تگيناباد را در شوال مهني سال به مسعو

3» 2.خدمات ابوبکر، وي را خلعت گرانبها داد

دنباله این حبث را در سلطنت  سلطان مسعود پی می گیریم

.204،207،210بیھقی،ص- 1
.4،55،56ھمان،ص - 2
.1994علی بتھ کن ، مقالھ شماره - 3
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1

)ذ 5594(131تا ) 5590(628سیزده صص / ؛تاریخ کمامل ابن اثیر ، ج621تا 619سوم صص / ابن خلدون ج- 1
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چهل و یکمخبش
باز شناسی افغانستان 

رن سلطنت  غزنویانمقاماورای خرا سانمذهب امساعاعلیان در 
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امساعلیان

.پیروان این فرقه به اسامی دیگری نظیر سبعی ، تعلیمی ، فاطمی، قرمطی،مالحده و حشاشین معروف اند
فلسفی و جهاندوستی امساعلیه را مورد حتقیق قرار ب کالم و جنبه چون ُل«:ادوارد براون ضمن حبث پیرامون امساعلیه می نویسد

چه از اوالد فاطمه زهرا باشند چه نباشند ، در آهنادهیم ، این نکته خبوبی  قابل تصور است که فرمانروایان مذهبی و غیر مذهبی 
ی با قریحه ترین مبلغین ناصر خسرو قبادیانی بلخ... نظر افراد کامل عیار آن فرقه این مطلب چندان مورد توجه و اعتنا نیست

ت و صاحب طبع آتشین ، طینت پاک و ضمیر روشن و این فرقه که لقب حجت خراسان داشت و مردی بود با حرارت و با محّی
.با اصالت نسب  مسلمًا معتمدفاطمیان بود

بود، بر روی هم خلفای فرمانروایان فاطمیان با اینکه با اقتضای زمان  و مکان گاه گاه با ظلم و شدت عمل ناگزیر توأم
چنانچه عقاید امساعلیه در دانشگاههای  قاهره بنا به . آنان  با آزاد منشی و نکو کاری و معارف پروری حکومت کردند

میگویند کتاخبانه فاطمیان در قاهره  یک ملیون و ششصد هزار جلد کتاب برای . تدریس میگردیده Guyardگفته 
.1خواندن داشت 

در خانواده شیعی ین داعی الداة شیرازی است که در اواخر قرن چهارم  ه ور امساعیلی یکی هم ابوالفؤاید فی الداز مبلغین مشه
او آنقدر خلیفه عباسی را وحشت زده ساخت  که از ابو کالیجار خواسته بود تا او را از شیراز اخراج کند؛ داستان . آمدبدنیا 

و خود ساخته و اینکه او به چه ترتیب  ابوکلیجار راحتت نفوس معنوی خود قرار دادتا اینکه چگونه مردم شیراز را مرید و پیر
من خود و دینم را بتو تسلیم کردم ، و سپس اهل سنت بر او شوریدند و او را وا داشتند که از شیراز خارج :آجنا که او گفته بود 

ی مصر املستنصر با نایل شد و بعلت نفوذ سخن و علم ه به زیارت خلیفه فاطم439او از شیراز مبصر رفت و در سال . شود 
را احراز کرد و مهین مؤید بود که ناصر خسرو او را بسوی مذهب )داعی الدعاة(سرشاری که داشت سیمت رئیس مبلغان 

:امساعلیه کشانید و او در دیوان خود باو اشاره کرده است 

94- 91نھم ،ص . تاریخ اجتماعی ایران ، مرتضی راوندی ، ج- 1
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ست کش افالطون چاکرگویم که حکیم ااز رشک مهی نام  نگویمش در  شعر 
1ز حَکم و علم مثالست مصؤرــــــل کــــــــــــــباستاد طبیب است و مؤید ز خداوند

در تاریخ ایران و اسالم امور شگفت آوری از :قق که حتقیقاتی گسرتده در مورد مذهب امساعلیه دارد میگوید مهدی حم
مذهب گفتار های متناقض دیده میشود ؛ مثال از طرفی مردی چون قاضی ذکر شده و در باره مردان این) اساعلیه(اینان یعنی 

با تالیف کتاب دعائم االسالم ، امحام شرعیه  حالل و حرام و اخبار اهل بیت را روشن میسازد ، )ه 363متوفی (وننعمان بن حّی
ه برای این مذهب بنیان عقلی 411ال و دیگری مانند محید الدین کرمانی حجت جزیره عراق  با تالیف کتاب راحتة العقل  بس

ابوطاهر قرمطی به کاروان حاجیان محله برده عدۀ بسیاری را مقتول و فلسفی میگذارد و از طرف دیگر مردی مانند 
و سنگ کعبه را می رباید ، و دیگری مهچون صنادیقی ، جمالسی ترتیب میدهد و در آن زنان  و مردان را در هم می میسازد

را عملی میسازد ؛ و باز مردی چون ناصر خسرو با یک خواب دیدن ترک مالهی و مناهی میگوید و )هرکه هبرکه(م آمیزد و مفهو
دست از کار های دنیایی شسته پشت پا به جاه و مقام میزندو چند بار بزیارت خانه خدا میرود و سر آجنام هم در راه دین و عقیدۀ 

خود را بزندان و تبعید فرو مایگان ؟دچار میسازد ؛ و از طرف حسن صباح و بر گذیده اش از  خانواده و خانه دور شده 
دست از جان می شستند، ) نظیر طالبان(پیشوایان املوت مردانی را پرورش میدادند که در راه کشنت امرا و احکام و بزرگان 

2. ی بودندبطوریکه بزرگان کشور حلظه ای  آسودگی و آرامش نداشتند و هر آن در بیم مرگ ناگهان

املوت)امساعیلیه(منایی فدائیان  منونه ای از فدا کاری و قدرت 
ن دمشنان و خمالفان در کتاهبا آوردچگونگی کارد زدن فدائیان و تدابیر و نقشه  های امساعلیان برای رام کردن و به زانو در 

:فدائیان به چه شیوه ای عمل میکنندمسطور است و این چند مورد برای منونه ذکر میگردد تا فهمیده شود که این
مردی بصورت 3.دکانداری در ساری از گوشۀ دکان می جهد و در اسپهبد شاه غازی در می آویزند و او را با کارد می زند 
که اگر دوباره «دانشجویان در جملس درس امام فخر رازی می نشیند و پس از ختم  درس باو محله ور می شود و هتدید میکند 

. 35مھدی محقق، بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی ،ص: کھمان کتاب ؛ ر- 1
.103،104نھم ، صص/ تاریج اجتماعی ایران  ، ج- 2
.68دوم ، ص/تاریخ طبرستآن ، ج: ھمانجا ؛ رک- 3
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و استاد نیز از فردای آنروز از بیم جان 1».ان تند و زننده در بارۀ بزرگان مذهب شیعه بگویی طعمه این کارد می شوی سخن
میدهد ؛ شخص دیگر که بظاهر از خادمان سلطان سنجر بوده کاردی در خوابگاه سلطان تغییرجان روش درس خود را 

ارادت خیر بودی ، آن کارد که شب در زمین درشت نشاندند در اگرنه به سلطان «فرو میکند و سپس باو پیغام میدهد که 
2» .از آن  پس سلطان از بیم جان خود به صلح با ایشان  مایل میشود »سینه نرم او استوار کردندی 

در خوابگاه سلطان صالح الدین ایوبی که گرداگرد آنرا نگهبانان مسلح احاطه کرده بودند، نیز یک تن فدایی خنجری 
از قدرت پیشوای ما سنان  مگر آگاه نیستی که بدین گونه از حد  :فرو برد و نامه یی در کنار آن  هناد بدین مضمونبزمین

؛ تا انکه دمشن سر سخت و بزرگ 3خود جتاوز میکنی ، ما میتوانستیم ترا بکشیم ولی خبشیدمت تا ببینیم پس از این چه میکنی ؟
4» .به زخم دشنه یک تن فدایی  چشم از جهان فرو می بندد ایشان یعنی خواجه نظام امللک طوسی  

من برای عبادت و پرستش خدای گوشه ی برای خود بر گزیده ام و به ادای گوید » حسن صباح«رهرب این مجاعت 
زیرا انانکه فرایض و سنن اشتغال دارم  و اینان که در راه حفظ شرافت و نام و ناموس جان خود را خبطر می اندازند ، معذورند ، 

طعمه کارد این از جان گذشتگان می شوند کسانی اند که از طرف خلفا بر مردم مسلط شده اند و نه تنها بر جان و مال مردم 
ابقا منی کنند ، بلکه به زنان در حضور شوهران شان  دست درازی میکنندو مردم هم ملجا و پناهی ندارند و اگر هم شکایتی 

واقعیت این است که در زمان  ملک شاه و بعدًا آلپ ارسالن  پسرش  در این در بار  فساد حبد آخری خود (درود بال بر داد خواه آی
)رسیده بود 

5.دست بگیرد سر مششیر تیز وقت ضرورت چو مناند گریز 

)مقدمة الرسالھ الکمالیّھ، فخر رازی:؛رک205ھمانجا ص - 1
.116سوم ، ص/تاریخ جھآن کشای جوینی ، ج- 2
.90رف نامر، سنآن ، صالح الدین  ، صعا:ھمان رک3
.111سوم ، ص/ تاریخ جھآنکشای جوینی ، ج: ھمان ؛ رک- 4
.بھ بعد233نصر هللا فلسفی ،  ھشت مقالھ تاریخی و ادبی ، از ص : ، رک106ھمانجا ، ص - 5
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: خمالفین این مجعیت
گاهی نسبت زنا .و بدنامی این فرقه  نرسیده است ه اند که هیچ فرقه ای به زشت کاریها آوردخمالفان چنان مرتبه آنان را پایان 

خاستگاه » قلعۀ اَلموت«به حمارم به اینها داده میشود و گاه  گفته اند که انان تزویج با پسر را روا میدارند و در مناز بسوی 
شرک و کافر و بت  و بر پشت زین از مهه اصنافِ  مبطالن از م« : عبارت زیر مؤید این مطلب است .حسن صباح می ایستند

پرست ، افتاب پرست و ستاره  پرست ، جموس و آتش  پرست و جهود و ترسا و از مهه اعدای خدا و انیباءو اولیاء و ملحدان بد 
و .می نویسد پیشوای قرامطه ، بیت املقدس را قبله ساخت و فرمان داد تا در آجنا حج جبا آورند ... تر و شقی تر  و ملعون ترند

ه دو روز نو روز و مهرگان تقلیل داد و روز دو شنبه را آدینه قرار داد  و نبید و مخر را حالل ساخت و نیز پیش از این روزه را ب
گفتیم که قرامطه چگونه با قافله حجاج زدند و حاجیان را کشته چاه زمزم را از کشتگان پر کردند و سنگ کعبه را 

صر خسرو اعمالی از قرامطه حلسا نقل میکند که حاکی از نوع دوستی و ولی نا. ربودند و مدتی نزد خود نگاه داشتند 
ند  که فلسفه یونانی را با شریعت اسالمی در آمدشگفت تر  آنکه گروهی از آنان در صدد بر . .. انسانیت آنان است 

زدن نظام عقلی و فکری ، آمیزند و رسائیلی در مجیع ابواب فلسفه علمی و عملی تایف کنند ، و به گفته  طه حسین با بر هم
ص .) (رسائیل اخوان الصفا مقدمه  استاد داکرت طه حسین. (نظام سیاسی و اجتماعی را که از آن ناراضی بودند برهم زنند 

)107راوندی جلد هنم
ن رسایل که از فلسفه  در ای.راسائل اخوان الصفا و خالن الوفا نام هنادنداخوان الصفا در این موردپنجاه رساله تالیف کردندو آنرا 

مهچنان از دیانتهای آمسانی نیز هبره ور شدند . هندی ایرانی و یونانی استفاده شده است تعصبات مذهبی کمرت بنظر میرسد
ومدعی بودند که این عمل را خباطر خوشنودی خداوندو خدمت به دانش و انسانیت اجنام داده اند که از ذکر نام نیز در این 

این گروه  سری که عبارت بودند از ابوسلیمان حممد بن مشعر بستی ،معروف به مقدسی ، . ی کردندرساالت خود دار
فکر بعضی از  دانشمندان ابواحلسن علی بن هارون زجنانی ، ابو امحد مهر جانی و عوفی بودند، که تآثیر زیادی در روشن شدن 

سوف نا بینای عرب با شعبه ای از این گروه ارتباط داشته و از مهین ، از آجنمله ابواعلی معری شاعر و فیل.اندداشته اسالمی 
در مورد حقانیت و یا عدم آن عبدالکریم . جهت در تآلیف خود بنام لزومات از رساالت اخوان الصفا استفاده کرده است

د فرق بسیار گذاشته و که در قرن پنجم بوده انآهناشهرستانی صاحب ملل و حنل میان امساعیلیان قرن چهارم و متأخرین 



106

گفته است بین اعتقاد املعز خلیفه فاطمی و اعتقاد شیخ اجلیل فرق کلی میتوان یافت اما تعصب و غرض ورزی از آجنا پیدا شد 
که چون خلفای عباسی با آنان دمشن بودند و سالطین و امرای مراکز اسالمی خود را مناینده خلیفه بغداد میدانستند در نکوهش 

ه دادن این فرقه که بر عالوه مسایل مذهبی  اختالفات عمیق سیاسی  نیز موجود بود ولی تا جاییکه دیده میشود  نه و بد جلو
ن میکند اختالف سیاسی و نه هم اختالفات بر سر قدرت موجب بد بینی ذاتی بین این فرق شیعه را با فرقه  های اهل تسنن تبّی

از  اساسات اسالم و دستورات نبوی سر پیچی کرده و ما دیدیم که کار را به کجا  این فرقه آمدبلکه قسمیکه در باال گفته 
گرچند این فرقه  های شیعی میکوشیدند تا خود شان را با اساسات اسالمی و آنچه در متون قدما موجود بوده . کشانیدند

، و در .با شیعه  ها مهدستان بودنداز مهین سبب بود که سنی ها در نسبت دادن کفر و احلاد .  است هم آهنگ نشان دهند
لذا .حقیقت مذهب شیعه را دهلیزی میدانستند که از آن طریق روادید های مذهب امساعلیه  به  سایر جا ها نفوذ میافت

حکومات می کوشیدند خباطر  عدم گسرتش و جلو گیری از  این افکار کسانیرا که به این مذهب متایل داشتند از حقوق 
و این وسیله ای شد بدست امرا تا معاندان خود را با توصل به این  اسلحه .و زندانی و تبعید و مقتول گردانند اجتماعی حمروم

1.خطرناک اوًال با داشنت این مذهب متهم میساختند و بعدش هم او را نابود میکردند

:آدم ُکشی امساعلیان
باطنیان پس از آنکه موقعیت نظامی خود را استحکام خبشید ، امساعلیان یا پیروان حسن صباح قوی ترین مرد و رهرب مقتدر 

خنستین کاری را که اجنام دادند قتل خواجه نظام امللک  وزیر مشهور ملک شاه سلجوقی بود ؛ پس از آن خمالفان خود را بفواصل 
ه جناح الدوله  494بلکا در ه ،491ند که عبدالرمحن امسیرمی وزیر  مادر برکیارق در آوردکوتاه یکی بعد دیگر از پای در 

ه ، قضاه 500ه، فخر امللک از پسران نظام امللک در 499ه، قاضی ابوالعالسعید نیشاپوری در 496در مسجد محص در 
دها نفر از  اشخاص . ه 570ه ، مودود در مسجد دمشق در 502اصفهان و نیشاپور و عبدالواحد رویانی در طربستان در 

داشتند از طرف این فرقه  بقتل رسیده اندکه صورت مکمل از کشته شدگان توسط امساعلیه در دیگر کم و بیش شهرت 
.موجود میباشد) زبدة التواریخ ابوالقاسم کاشانی(

239- 236ھشت مقالھ نصر هللا فلسفی ،صص: ؛ رک110تا106نھم ص / تاریخ اجتماعی ج- 1
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قسمیکه دیده میشود این ادمکشی ها راه درازی را پیموده است که در مسیر خود بسا عذوبت ها و نکبت های غیر قابل جربان 
ه است که با یاد آن  انسان موی خیز میشود ، به این معنی که پیروان اهل تسنن نیز جمبور بودند در آورداسالمی بار را در تاریخ متدنی

در نیشاپور به تعقیب و هتذیب مالحیده و آزار . مقام خوخنواهی بر آیند که نتیجتًا انتقامهای وحشتناکی بین  این فرق تعاطی شد
، سعد .ه از طرف برکیارق باطنیان قتل عام گردیدند 494تا 490افر کیش از سال اهل بدعت و افراد بی اعتقاد و ک

هفتصد تن . ه بدار آویختند 501امللک وزیر را با چهار تن از  باطنیان و ابن عطاش  معلوم احلال و برخی از پیروانش را در سال 
خنواهی معین امللک و زیر و عباس رازی در سال ه یکجا کشتند ؛ کشتار بزرگرتی خبو518بسال آمداز باطنیان در شهر 

ه رخ داد که مهۀ این خوهنا توسط  کار داران  سالجقه و در عهد سلطان سنجر  اجرا گردید که در حبث سلجوقیان 521
1.مفصال بآن  می پردازیم 

در این را  چند قدمی پیشرفت کرد ولی سنجر سلطان سلجوقی بر آن شد تا قالع و افراد بر جسته این فرقه را از میان بر دارد و 
به این اقدام او  خامته داد  و امساعیلیان با زور و مششیر و حیله  و رشوه قالع و استحکامات  جنگی 519مرگ او  در سال 

.ندآوردفراوانی رابه حیطه، نفوذ خویش در 

افکار قرمطیان

ه به بعد در جنوب بین النهرین و قسمت های از خوزستان که 264گروهی از تازیان و نبطیان نسبت به خلفای بنی عباس از 
هر کس " امروز  متعلق به ایران است سرکشی کردند که این ها  دارای  مسلک اباحه یا اشرتاکیه بودند که قبال در حبث امساعلیان 

گذاشتند و  هر کس هبر زنی که نزدیک تشریح گردید و عقیده بر این است که اینان زنان را مبثل بین خود  مشرتک می "  هبر که
میشد بدون آنکه   عواقبی داشته باشد به آن در خوابیدند، که شاید از فلسفه مزدکیان پیروی کرده باشندو یا هم از مجله مزدکیان 

ه دارای این گرو. که اینک به این نام نو  ظاهر گردیده اند.بوده باشند که در دوره  های سامانی   در خفا بسر می بردند
ی خمفی زیر پرده بودند که در احسا دولت مستقلی تشکیل دادند که در سوریه و یمن عده کثیری به این گروه آهناسازم

110نھم، ص / ھمان ، ج- 1
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ه و آن را در میان هوا خواهان آوردقرمطیان معارفی را که از یونان مصر و صابئیان  گرفته بودند بزبان عرب در .. گروید
تکی به ظواهر قرآن بود که آنرا شامل مهۀ طبقات و مهۀ ادیان و مهه نژاد ها میدانستند و می تعلیمات شان م.. خود انتشار دادند

این اجتماعات تا اروپا انتشار یافت و باعث ایجاد . باید متکی بعقل و  تساوی افراد بشر و احرتام به عقاید دگران باشد 
هجری در نقاط خمتلف فارس  افکار و نظریات شان را  این گروه در سده  های دوم و سوم . احزاب و اجتماعات خمفی شد 

پخش کردند و از آجنائیکه مبذاق مردمان بدون اعتقاد و پابندی به احکام و اوامر دینی برابر بود و در آن سلسله مسایلی وجود 
دریافت لذایذ دنیوی داشت که حد و حدود را از میان می برداشت لذا این گروه که تعداد آن در هر عصری کم منیباشد خباطر 

و رسیدن به افکار واهی و غیر قانونی شان که هم از طریق جوامع مدنی آنزمان پذیرفتنی نبود و  هم در بین  گروهایی مذهبی 
مؤسس این گروه شخصی بنام محدان قرمط یاد میشد که . اسالم مشمئز کننده و غیر قبول بود  به نفوذ و قدرت خویش افزودند

. تأسیس کرد) داراهلجره(سط بنای سرکشی را گذاشت و در کوفه پاناهگاهی برای  پیروان خود بنام ه در وا277در 
تبلیغات آنان تا دامنه های دولت سامانی  نیز انتشار پیدا کرد  و نصر بن امحد سامانی با عدۀ از رجال  در بار او در سلک قرمطیان 

:صر سامانیان نیز  جزوبا طنیان بودشدند ، چنانچه میگویند رودکی شاعر بلند آوازه  ع
جز به فاطمیکاندر جهان بکس مگرو ن شاعران از رودکی شنیدم سلطا

این گروه قرمطی  به یکی از شعب فرقه امساعلیه بودند که خیلی کمرت  از امساعلیه و فاطمیان به اصول اخالقی پایبند بودند ، 
ر قلمرو اسالم قلق و اضطراب عمیقی ایجاد کرده بودند که از اثر ضد محله  میالدی  د990تا 890این مجاعت مدت یک قرن از 

در مورد  فرقه آمدمی از جانب اهل تسنن گاه  گاهی به  قتل های فجیعی مواجه بودند و خود نیز هر آنچه از دست شان بر 
د چنانچه قبال گفتیم که قرمطیان در برای سران این هنضت قتل و غارت امر عادی بو. های اسالمی  اهل تسنن اجنام میدادند

یک محله مسلحانه بیست هزار نفر از حجاج بیت ا احلرام را بقتل رساندند و سنگ  حجر االسود را دزدیدند و چاه زمزم را از 
1.کشتگان  حجاج انباشتند

تن از پرده دارانش زخم زد ، چون سلطان برکیارق را یک « : ما در اینجا یکی دیگر از فدا کاری های این قوم را می آوریم 
صد دینارش دادند تا سلطان را آهنابگرفتندش  دو تن سگزی را  که با او مهشهری بودند حمرک خویش خواند و گفت 

ند، آخر یک تن از آنان را در آمد، ضارب را کشتند ، اما آن دو تن  سگزی را هر قدر شکنجه کردند به اقرار  نی.هالک کنند 
115تا 111ھمان ص ، - 1
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گندند ، در این حال امان خواست تا هبر چه هست اعرتاف کند ، چون از پای پیلش رهایی دادند  روی برفیق پای پیل اف
سوء قصد البته به باطنی ها منسوب . برادر از مرگ چاره نیست  مبادا به افشا اهل سیستان را بد نام کنی : خویش کرد و گفت

1» .یافت شد و وحشت از قوم حتی در دل سلطان سلجوقی نیز راه

فقط )که بی شباهت با شبکه فعلی آقا خان منیباشند که از گروه امساعیلیه در قرن بیست و یک است  (در سرزمین قرامطه 
کسانی پذیرفته میشدند  که در حرفه و هنر سودمندی ختصص داشته باشند ، فقط در این صورت بانک مّلی آنان پول کافی برای 

مجهوری  حلسا که توسط قرمطیان . مقدماتی ، جهت شروع بکار ، بدون ربح به متقاضی قرض میداد خرید مواد و ابزار و آالت 
و این در هنگامی بوقوع می پیوست که . اداره و کنرتول میشد متام امور را با کمک با اعضای خویش بوجه اشرتاکی پیش میربدند

2.سالم را در مناطق داراخلالفه متآثر سازندباطنیان  یا قرامطه می کوشیدند با رب و حشت فضای  خالفت  ا

:حممودهتارتی سفیر دولت مصر حبضور  یمین الدوله 
او را بار نداد و بفرمود حممودمردم گفتند که رسول  عزیز مصر از باطنیان است  آمدبه غزنه بی)م1010/ه 403(در  سال

تی را بدست خویش گردن بزد و این واقعه در شهر بست اتفاق تا او را به حسن بن طاهر مسلم علوی سپردند و او حسن هتار
3.افتاد

حممودوله غزنوی بعزم جهاد هند میرفت و این در هنگامی بود که یمین الدحممودزمانیکه سلطان : تفصیل قضیه چنین است
و رد کرده بود باو خرب تخمالفغزنوی از شاهان پیرو اهل سنت و مجاعت بود و با سایر فرق اسالمی که با ظاهر شریعت اسالم

دادند که در میان مردم خراسان عدۀ هستند که  دارای افکار باطنی بوده و آن مذهب ملک مصر است  که از حیث ظاهر مذهب 
از راه تاویل متشاهبات کتاب بداجنا میرسند که قصد آن دارند اساس دین و آهنارافضی و از حیث باطن کفر حمض است و 

دستور داد تابه جستجوی انان بر آیندو مردی را یافتند که  خلیفه فاطمی مصر نزد پیروان خود و حممودو . بر اندازندشریعت را
کسانیکه دعوت او را اجابت کرده بودند ، فرستاده بود ، این شخص آنان را به اسم و رسم  میشناخت  واکثر شان  را که در شهر 

.عبدالحسین زرین کوب ، فرار از مدرسھ: ؛ رک215ھمان ،ص 1
ھمانجا س- 2
ه 1342زین االخبار، عبدالحی بن  ضحاک  گردیزی، تحشیھ و تعلیق شادروآن عبدالحی حبیبی  ، چاپ مطبعھ دولتی کابل  ، سال - 3
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ه بدار آویختند  و سنگ بر انان آوردخمتلف برخاسته بودند شناساند و آنان را به دربار های خمتلف پراگنده و از کشور های
و در وجوب ... ابو عبدا بن  کرام بود ، وی مقام بلندی داشت ،استاد ابوبکر حممدبن ممشاد دینوری پیشوای پیروان ... زدند

زمانیکه . واو  حامی بیضه اسالم گشت ... ی بود أاست بر گشته بودند  با سلطان مهرقلع و  قم  کسانیکه از راه ر
ن او موجب شایعات بی اساس گردد،بوی امکان سخن گفنت در آمداز بیم آنکه حممود، امیر آمدهتارتی به نزد سلطان 

مودحمپس از آنکه او را  بدربار سلطان ... ن وی را پرسید آمداستاد ابوبکر باوی سخن  گفت و علت ... دربار  نداد 
ه بودند ، هدایت کردند آمدجملس عمومی که  بزرگرتین علمای روحانی ، از سادات و قضاة و فقه ها در آن گرد « بردند به 

در مورد هتارتی از جانب آمددر ان جملس حسن بن طاهر بن مسلم علوی نیز  حضور داشت ؛ باالخره آنچه که در فوق گفته 
فرستاد که در حممودن در هنگامی بود که القادر با خلیفه عباسی نامه ی به سلطان حسن بن  طاهر علوی عملی گردید، ای

. خواسته شده بود تا او را بقتل برساندحممودآن از سلطان 
از رهگذار تاریخ نویسان ایرانی از قبیل راوندی و دیگران یک سیاست ارجتاعی  حممودگر چند این شیوه سیاست 

تا روزیکه به تن  جان داشت از اساسات  دین  اسالم و مذهب اهل   حممودبازار سیاست و راست دینی حمسوب میشد  اما در
تسنن فرو گذاشت نکرده و در بازار سیاست های جهان آن روز از آجنا ییکه با  خالفت بغداد توامیت در هم پیچیده ای 

چون  . غزنوی نیزمیشد حممودین بود مایه استواری دربار داشت  این سیاست را که با عث استحکام دولت وی با پایه های د
فاطمیان  مصر دمشن بی امان  خلفای عباسی بود و از آن جاییکه دولت غزنوی  دوستی و مودت دو جانبه ای  با خالفت بغداد 

ه باشد که این روش را ایرانیها تعاطی داشتآهناداشت  ، فاطمیان  را یک قدم  دور تر خبود میدید لذا  چندان رغبتی نداشت  تا با 
یک روش  مرجتیعانه میدانند در حالیکه در علم سیاست این یک روش زنده و روشن است که )حمققین وناربخ نویسان آن  کشور(

دولت ها میکوشند تا دوستی و مودت  خود را با کشور های مهسایه  اولرت حفظ کنند تا دولت های که کمی فاصله از نقطه نظر 
د جغرافیایی و  عقاید مذهبی دارد لذا در کار سلطان غزنه کدام منافاتی که سیاستهای مهزیستی  با مهسایگان را نفی کرده بع

ی فرو گذاشت حممودباشد وجود ندارد و از جانبی با این عمل خود  النه فساد باطنیان را که هر آن  در بر انداخنت نظام 
عمال ما به سیاست ناکام احلاکم خلیفه فاطمی مصر که میخواست توسط هتارتی یک شخص در اینجا . منیکردند  ، ختریب منود

برساند  و بدست اشخاص پایانرت  سیاستش نا حممودضعیف که حتی نتوانست با مسئونیت دپلماسی ای که داشت خودش را به 
یان مصر به دربار سامانیان موفقانه به اجنام رسانید و این مبقایسه از خنشبی که وظیفه مشاهبی را از سوی فاطمآمدکارا از آب در 
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در نقطه مقابل این بازی در سیاست و حفاظت از دین پیروز گردید که حممودکیش امیر نصر سامانی نیز شد که تغییرکه باعث 
سان و مصر برابر باطنیان  سر زمین های فارس غرب  خرا) خمصوصًا(هر گز مبزاق  رؤسای مذاهب شیعه حمموداین  پیروزی 

و هم متام ساکنین خراسان که مهۀ شان راست کیش و  دارای اندیشه صائب در پیروی از قرآن و  حمموددر واقع  ، هم . نبود 
احادیث نبوی  پیرو  امامان چهار گانه بودند از این جریانات فوق العاده خوش شدند ، چنانچه خوشی مردم در این قصیده از 

:در مورد قرمطیان می رساندحممودشاعران مشهور دربار غزنوی بود پیام روشنی را از این عمل فرخی که از مجله
قرمطی تا چند کشی کز خون شان تا چند سال

چشمه های خون شود در بادیه ریگ مسیل
راست پنداری که می بینم مهی آیی ز مصر

در فگنده در  سرای ملحدان  ویل و عویل
ند اهل مصر او را عزیزوان سگ ملعون که خوان

ذلیله آورداندربغزنینو خسته بسته
دار او بر پای کرده در میان مـــــــــــــــــــرغزار

کرده سنگ زیر دار او  چون میل میلگرد
نست اری اش هر گز  خودش را جمبور به پذیرش  سیاست های بیگانگان  حتی خلیفه بغداد منیداآمددر زمان زمحممود

ه نسبت بی امنیتی راه  ها جمبور شد از طریق مصر  عازم بیت ا العظمی گردد و او در 416چنانچه میر حسنک که در . 
، خلیفه عباسی از آمدی این  سفر مورد استقبال  صمیمانه خلیفه فاطمی مصر قرار گرفت که به مزاق خلیفه بغداد راست من

بدین خلیفه  خرف « :بر آشفت و گفتحممودآویزد ، که از اثر این  تقاضای خلیفه  خواست تا حسنک وزیر را بدارحممود
شده بباید نوشت  که من از هبر عباسیان انگشت در کرده ام  در مهۀ جهان و قرمطی می جویم و آنچه یافته آید  و درست 

املومنین رسیدی که در باب وی چه گردد بر دار می کشند ، و اگر مرا درست شدی که  حسنک قرمطی است خرب به امیر
1.رفتی ، وی را من پرورده ام  و با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وی قرمطی است منهم قرمطی باشم 
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یل میکرد با  پیروزی چشمگیری بر رقبای کهنه کار مدر ری که عمق اسرتاتیژی امنیتی او را در خراسان تکحممودلشکر کشی 
ش از یک  سده مهواره دست  چپاول و تعدی به  قلمرو  خراسانی خالفت  سامانی دراز داشت  که ما محالت و دست  ترکان که بی

اندازی  های خاندان ال بویه و  ترکان دیلمی  و حتی سلجوقی را در قسمی از  گزارشات   خالفت  عباسی از  قول ابن خلدون 
با عضد الدله دیلمی و غیره اتراک  در نربد بوده حممودصاف ها سبکتگین و شخص یم  که در چندین تا از این مآوردو  ابن اثیر 

بر ترکان  آل بویه  که اساس خالفت عباسی را   متزلزل ساخته بود از طرف منابع ایرانی  یک قدم مرجتعانه و  حمموداست که پیروزی 
را  خوانده باشند نیک می فهمند  که این خاندان  غاصب حمسوب می شده است، ولی کسانیکه تاریخ عباسیان حممودغاصبانه 

خودش  تا کدام سرحد مبال و جان و حتی ناموس خلفا نیز رحم  نکردند و بعضی شان را  بقتل رساندند و بعضی را  بچشم میل 
انروایی خراسان از دولت کشیدند و عده ای را از بغداد بیرون راندند واین از اثر عزم راسخ یک سپاهی  خراسانی که در مقام فرم

در متام قلمرو های مفتوحه خطبه حممودرسیده بود و عَلم و رایت  خالفت را نیز کسب کرده بود و بنام برایش ) سبکتگین(پدر
گنج  های شایگان خاندان ال بویه را حممودادعا دارند که ) ایرانیها(اینکه . خوانده  میشد  که جای سوال باقی منی ماند 

اولین نفری منیباشد که این رسم را  بنیان گزاریده باشدو آخرین حممودج کرد ولی در تاریخ جنگها این حرف نوی نیست و تارا
نفری هم نیست که این کار را کرده است، بلکه دنیا از شروع مدنیت تا به امروز  که سده بیست  ویکم  میالدی است این قوانین را 

.)فاتح پیروز بر مال و جان  مغلوب  استیال میداشته باشد:(با خود دارد کهوضغ  و برای خود تا هنوز در جنگ ها 
در کشور خود مان زمانیکه قوای حافظ صلح و مهکاری برای افغانستان در قریه  جات و دهات عملیات نظامی میداشته باشند 

و  حتی با کشته شدگان از بی حرمتی  نیز بعد از عملیات هر چیزی که در پشت سر شان وجود داشته باشد  ختریب میکنند 
غزنوی که یک مسلمان  با حممودو این از  قوانین جنگی در کلیه اعصاردر بنا های قدرت حمسوب است ؛بنًا دریغ منیورزند

ر ها را در  اعتقاد و  راست کیش است هر چیزیکه در برابر اعتقادات او علم کند آنرا از میان بر میدارد و نابود میکند و این کا
هنگامی عملی میکند که نظم و استقرار امپراطوری بزرگی را که روی اعتقادات  اسالم سنی  وی بر قرار  است ایجاد کرده 

و ایجاب میکند که خباطر ثبات و استقرار در داخل اریکه قدرت خودش و متحدانش نظم و ثبات بر قرار باشد ، لذا اگر  
ش  افکار  اعتقادی خود و دامنه اریکه خود ترکان بویه را با محالتی در ری و طربستان و غیره از خباطر  استقرار و گسرتحممود

هیچ نوع حممودمیباشد که به ارجتاعی بودن ایرانیارسیپاس و بر خواسته از ناسیونالیزم  قدرت بیرون کرده است  کامال بی اس
میباشد که روی تعصبات قومی در منطقه  ایرانیطمطراق ناسیونالیزم  فارسیبافتی منیتواند داشته باشد ، بلکه ممثل افکار پر 
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با حرکت جهانی خویش در راه  گسرتش  اسالم  مهه ملل را حتت لوای اسالم راستین به برادری حمموداستوار است در حالیکه 
.و پیکار  آنچه علیه بد دینی و بی دینی خوانده شده  فرا  خوانده است

های  گسرتش قدرت گرایی هر کسی که دارای سنگی شده است عمال کار های را یا مثبت و یا منفی اجنام در  پویه 
غزنوی در یک حممود. میداده اند  که خبوبی و یا بدی شخصیت فرد حاکم در  هر حالتی از جو زندگی بی ارتباط می باشد 

ته بود که تا اخیر زندگی  این روش خود ش را که به گسرتش خانواده  سنی  و مهچنان سپاهی  پرورش یافته و پاالیش یاف
امپراطوری عظیم و ی  چه در زمان خودش و چه در زمان  احفادش  تا مدهتای طویلی پای برجای ماند حمصول مهین پرورش وی 

هانبینی علمی اش چه بوده است اما ببینیم  که حکیم خردمندی مانند  ناصر خسرو در مقوالت  زندگی با داشنت آهنمه علم و ج
ن ترکان سلجوقی تبلیغات خودشان را در سر زمین خراسان گسرتش خبشیدند و  آمدفاطمیان با . گلی را به آب میدهد 

فرماندۀ پاسداران آل بویه را به شورش وا داشت و اگر خود ) باسیری(م1059داعی بزرگ فاطمیان در  سال ناصر خسرو 
این عمل او باعث گردید تا . اهیان توانایی و استعداد میداشت اینکار را بالقوه اجنام میداد  نیز در مسایل نظامی و تعبیه  سپ

بین سنیان و  شیعیان بغداد که مرکب از دیلمیان و ترکان بود به شورشهای ویرانگر و زد و خورد های که باعث تباهی عدۀ 
آشوبظهر اراده مسلمانان، دچار شورش و فتنه و زیادی گردیده بود  منجرشود،  شهر بغداد مرکز خالفت عباسی و م

ه شد ، قائم خواند» خلیفه فاطمی  مصر«باسری به آسانی بغداد را تصرف کرد و بفرمان او  شانزده ماه خطبه بنام . گردد 
داد را طغرل اطالع داد و سپاهیان طغرل سلجوقی  بار دیگر بغه سری در بند افتاد، او جریان  را بخلیفه عباسی توسط با

ماجرای بایسری که توسط  ناصر . ند ، و باسری را کشتند و دولت خالفت  عباسی را در بغداد سر پا ساختند آوردبتصرف 
. خسرو علوی  طرح گردیده بود آخرین جهد و کوشش برای استقرار نظام  باطنیان و گسرتش قدرت فاطمی  در بغداد بود

اصلی آن   ناصر خسرو علوی است ، به باد انتقاد گیرد  در حالیکه او یک عامل ولی هیچکس خنواست این جنایت را که مؤید 
متبحر بود و ضرورت نبود از راه  فتنه و شورش مرام خودش را که انکشاف و وسعت خالفت  باطنی مصر توسط فاطمیان 

. ای سیاه عباسی بر افراشته ساختبودخبط خون ترسیم  و پیاده مناید و رایت سفید که شعار  فاطمیان و علویه  بود جبای لو
1.واگر محایت  شاهان سالجقه منیبود جهان اسالم یکسره بکام  علویان ، باطنیان و قرمطیان فرو میرفت
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ولی دیده می شود که در مقابل این  حرکت خصمانه ناصر خسرو  علوی  هیچ کسی از تاریخ نویسان ایرانی، خمالفت خود را ابراز 
ایران (چرا که اگر اینکار میشد در جمموع برای تاریخ نویسان فارسی . گر خطاب ننمود آشوبنه انگیز و نکرده و او را فت

و یادی و نقدی  از آنچه در بغداد توسط مزدوران  لذا با تذکری از این نقطه عطف ا.نکته قابل لطفی حساب منیشد ) کنونی 
ع و خونریزیهای بی امان باطنیان در بغدادبرهربی ناصر خسرو و سایر خالفت فاطمی رخ داد تاریخ ایران بدون ذکر وخامت اوضا

.عاملین دولت فاطمی سکوت اختیار میکند 
فاطمیان  فاطمتة الزهرا دخرت پیغامرب را جده خود میدانند در حالیکه خانواده پیغمرب در نزد هر مسلمان سنی و راست کیش هم 

ل خالفت موضوع جداگانه ی میباشد که می باید بر وفق جهان بینی قرآن، از مورد اعتبار و اعتماد و حمبت است اما مسای
و عقد  خبالفت طریق شوری تعین زعامت گردد چنانچه  ابوبکر و عمر و عثمان و علی به مهین شیوه از طرف اعضای حّل

)ن تالیف دیده شودتالیف نگارنده  در قسمت اول مهی) ص(خبش اول رفع شبهات زندگانی  حضرت حممد (منسوب شدند 
ند که آوردولی در عمل ما  به اصطالح ،این طرفداران  خاندان اهل بیت را دیدیم که سر ازگریبان کدام   کیش ها و مسالکی  بر 

با آهنانسبت به غلو حتی مورد قبول شیعه امامیه و سایر مذاهب اسالم هبیچ صورت نبود زیرا افکار و اندیشه و تعالیم اعتقادی 
به زعم خود شان نه تنها آهنا. اسالم تطابق منیکرد که ما مشه ای از آن را در باال در قسمت باطنیان امساعلیه شرح دادیمآئین

بر سر قدرت می بودند  میتوانستند متام  آهنانتوانستند یک مسلمان صادق راست کیش گردند بلکه داعیه این را که اگر 
چرا که ما در . گه دارند که از  یک ادعای پوچ مغزانه و بی حمتوای چیز  بیش منیباشد جهان اسالم را در زیر یک لوا متحد ن

گذشته معاصر در  زمان سلطنت صفوی ها دیدیم که جهان اسالم در چه ماجرای خونین و عربتناکی از آتش و خون  قرار 
.گرفت 

ت ه بود او را بنام حجآوردنگردان در تبلیغات علویت توسط حکیم ناصر خسرو قبادیانی که خودش را در کسوت جها
این حکیم بلخی  سفر تبلیغاتی خود را خنست از بلخ آغاز و سپس در )ه 441(خراسان مشهور گردانید  و در سال

مازندران و نیشاپورتا کناره  های  دریای خزر و تا مصر با حتمل انواع مصائب و سختی ها  امتداد داد که عاقبتًا، زمانی که به بی
حمتوایی سفر خود در فلسفه کاری اش وقوف یافت، درباز گشت با هنایت افوس در ناحیۀ یمگان بدخشان به هبانه عزلت 
خودش را در حبس اختیاری قرار داد و از آن بعد به تالیفات مشهور خود مهت گمارید تا از این طریق بتواند خودش را در 

اشت ولی در عوض توانست ذوس بر نفس خودش نشانی جبا نگثیری جز افسأتولی این آثار . منطق ظاهر سازد جهان  علم و 
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که قسمت های سنگالخی و دشوار گذار بدخشان راکه اکنون قسمت زیادی از پیروان امساعیلی و غالت شیعه در 
ت کردیم که ببینید قبال نیز اشار. بدخشان را تشکیل میدهد، کسانی هستند که نیاکان شان از هوا خواهان او بوده اند

افگندن شرور خباطر بر پایی یک مذهب سیاسی که دین اسالم را به انشقاق مواجه میسازد از حکیم و عاملی نظیر  ناصر 
خسرو  دور بنظر می رسید و می بایدبر  ضعف این عامل بزرگ تاریخ نگاران ، مسایل را چنانیکه بود بر می مشردند، چنانیکه از 

بیان «سپاهیزاده کامل عیار بود صورت دادند ولی پسانرت ها که اشتباهات ناصر خسرو در کتاب غزنوی که یکحممودسلطان 
مورد حماسبه قرار می گیرد و او را در صف ملعونان قرار داده و حسن رازی به قول مهین راوندی در  تبصرة العوام » االدیان

و بودو این ملعون شاعر بود و خلقی را گمراه ناصریه ، رئیس ایشان ناصر خسر« : که در حق او گفته است 184ص
در . ولی می بینیم که  در مقابل تذکرات فوق که واقعًا به فحش آلوده بود زیاده تر عکس العمل نشان داده شده است » ...کرد

خواهد بود  که هبرت.حالیکه اگر این حکیم بلخی راه ناصواب را اختیار منیکرد  به صد ها  هزار جان در این راه  تلف منیشد 
مبارزه  امام غزالی را با امساعلیان و باطنیان برای رد ویا قبول این فرقه  تذکر دهیم و قضاوت را بر عهده خوانندگان 

:بگذاریم
در آهنانوشت در حقیقت با بیان رسواییهای باطنیان مبارزه را که خالفت و سلطنت با  » فضائح الباطنیه«کتابی که غزالی بنام «

گرفته بودند توجیه می کرد؛ وقتی وی نشان میداد که جوهر تعلیم باطنی ها باز گشت به تعالیم فالسفه و جموس است پیش 
غزالی که در این آوان مصروف تدریس در نظامیه بغداد بود » .به قر ان و شریعت حممدی سرو کاری ندارند و نداشته اندآهناو 

ه و دقت خویش قرار میداد تا بعد فلسفی آن چرا که باطنیان نیز این نا رسایی ها و نا بعد اجتماعی مسأله باطنیان را مورد توج
آهناکامی ها را حوالت ظهور دوست و امام غایب خود میکردند که انتظار داشتند در هر حمله ای ظهور کند و باعث جنات 

ن خود رفقای هم آمدست پنهان خنواست با گردد ولی از آن وقت که حدودًا یکهزار سال سپری شده است  تا حبال این دو
ت این ق بود لذا او به  جنبه اجتماعی  دعوچون این مسأله در نزد امام غزالی حم. مشرب خود را از حالت انتظار  بیرون گرداند 

وبیدند که این چرا که با طنیان به طعنه به پادشاهان و علماء خلیفه عباسی را می ک. قوم توجه داشت که هنایت  ختریبگر بود
، واقعًا در آنروز ها باطنیها هتدیدی بودند برای نظم و آرامش عام ، وسعی غزالی .مسایل در زمان خالفت مستظهر وقوع داشت

ناشی از یک تعصب آهناو سعی غزالی در  مبارزه با .در نقطه عکس فعالیتهای پیر یمگان ناصر خسرو بودآهنادر مبارزه با 
این مسایل در یک بعد دیگری صد ها نفر از . ناشی از عالقه ای بودکه وی به نظم اجتماعی نشان میداد فکری نبود ،  بلکه
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اشخاصی که فکر  ثاقب داشتند و افکار شاهان   سلجوقی را منی پذیرفتند و با باطنیان نیز کوچکرتین ارتباطی نداشتند 
رًا بفساد نیز آلوده بودند منجر به قتل  های بی رویه این منحیث یک حربه ختریبگر و کشنده بدست شاهان سلجوقی که اکث

بنام قرمطی و  باطنی گردید، درست با افکاری مشابه که اروپای قرون وسطی بآن گرفتار بود آهنااشخاص و قربانی شدن 
.شباهت های هبم داشتندو دفرت ها و حماکم تفتیش  عقاید را در برابر کوره  های که در آن گنهکاران را به این نام میسوزاند 

امام غزالی در کتاب فضائح باطنیان  در حقیقت با بیان رسواییهای باطنیان مبارزه ای را که خالفت و سلطنت  در پیش گرفته 
با آهنااو نشان داد که جوهر تعلیم باطنی ها باز گشت به تعالیم فلسفه  جموس میباشد که افکار و آراء  بودند  توجیه می کرد ؛

میشد جایز والزم آهناآن  و شریعت حممدی سرو کاری ندارند ، طبعًا تعقیب و آزاری که از جانی  خلفا و سالجقه نسبت به قر
. مشرده میشد و بدین گونه با رد باطنی ها ، غزالی سیاست خلیفه ، سیاست نظام امللک و سیاست ملک شاه را تائید میکرد



117



118



119

چهل و دومخبش 
غزنویحممودسلطان 

از نظر مؤرخین شرقی و غرب
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حمموددر مورد سلطان )484صفحه(تاریخ ویل دورانت 
، از آغاز معموًال کشور کشایی ای که در یک منطقه توسط اقوام اجنبی صورت میگیرد به آرامی درب کشور مغلوب را منی کوید

ود دارد که قدوم اولی شان با میالدی است  بد خبتانه این رسم در بین  متامی کشور های مهاجم وج2011تاریخ تا حاال که سال 
ن هجوم مهامجین  اجنبی در هند و  این محله نه  اولّی. غزنوی به هندحممودخون  رنگین است  و چنان است  محله سلطان ریزش

اشد، بلکه در ساهلای بعد از در گذشت سلطان غرنه اقوام  وقبایل و نژاد های نا شناخته  این کشور را برای نه آخرین آن میب
قرن بیستم  سلطان غرنه را به امریکایی،صد ها سال استیال کردند ، لذا بی جهت است که ویل دورانت فیلسوف و  متدن نگار 

چه حممودفحه از تاریخ و اینکه بیگانگان در مورد فتوحات سلطان باد  انتقاد شدید می گیرد  که خباطر روشن شدن ص
:گفته اند می پردازیم

این حکایتی است نومید کننده که نتیجه آشکارش.رین داستان تاریخ است تکشور کشایی مسلمین در هند احتماًالخونین« 
میتواند در هر آن بدست  ،و فرهنگ و صلحاست که متدن چیزی است سپنجی که تار و پود آن بافته ظریف نظم  و آزادی 

هندو  ها گذاشته بودند تا توش و .باشند ، از هم دریده شود هآمددر داخل آن گرد یاه وآمدوحشیان مهامجی که از بیرون 
در وظایف توانشان  در تفرقه و جنگ خانگی از میان برود ؛دینهای را چون آیین بوداو آیین چین ، پذیرفته بودند  که آنان را 

زندگانی سست کرده بود ؛ نتوانستند نیرو های شان را ساز مان دهند تا از مرز ها و ختتگاهها ، ثروت و آزادی شان در 
، و ترکها نگهبانی کنند؛ اینان پیرامون مرز های هند پراگنده و چشم بر راه ضعف ملی  آهنابرابرقبایل سکاها ، هوهنا، افغ

قسمیکه تاریخ .. ..چشم براه این  سلطه بود که از راه رسید600/1000این محالت از سال . دهند بودند که بدان راه یابن
ولین فتح هند  توسط مسلمین  در پایان هزاره اول میالدی در زمانی اتفاق افتاد که مهدینان عرب شان در سال  امشعر  است  

. در نربد تور برای استیالی اروپا می جنگیدند732
1.، سلطان والیت کوچک غزنه در شرق افغانستان شدحممودبنام )خراسانی(یکی از سرکردگان ترکمیالدی997در سال 

میدانست پادشاهیش تنگ دست و نوپا است و میدید که هند ، در آنسوی مرز او،کهنسال و توانگر است ؛ نتیجه معلوم حممود

در در واقع دولت مّحمود غزنوی از شاخھ ھای سامآنیآن بوده  کھ سبکتگین  یکی از سردارآن آن دولت بھ ایجاد یک دولت مقتدر- 11
ود  جنوب  آمو تشکیل داد کھ قبل بر این کھ مّحمود بھ فتوحات خود بھ ھند ادامھ دھد احاطھ این دولت از کشمیر تا ری و از سند تا امتداد ر

جیحون و مرو میرسید  این کھ  ویل دورآنت  دولت او را  یک دولت کوچک خوآنده است  درست نمیباشد و ھم چنآن قسمیکھ  ابن خلدون 
ھمچنآن . میکند  سلطآن مّحمود میخواست با پذیرش دین اسالم  ھندیآن  از جنگ دست بکشند ولی در قفا ھندیآن با او غدر کردند آشاره
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هندوان دارد و با نیرویی که ملهم از یک شوق دینی غارت بود از وامنود میکرد که شوق مقدسی برای بر چیدن بت پرستی. بود
در هند تا فتح سومنات که واقعًا دولت غزنوی را به غنای کامل رسانید و حممودسپس ویل دورانت به فتوحات . مرز گذشت 

شته شد که مورد تأئید  منایشگاهی از گوهر های بی نظیر هندی در معیت پادشاهانی که او دعوت کرده بود به منایش گذا
تاریخ نگاران  اسالمی نیز میباشد که شرح آن در  خبش های قبلی گذشت  که عین گزارشات  ابن خلدون و سایر تاریخ  

و از ناتوانی هندیان و .  نیز  می پردازدسومناتاو در اخیر به فتح. ه آن  میگذریمنویسان اسالمی میباشد که از ذکر دو بار
او اینطور اذعان میکند که  سلطان . در جوار معبد بزرگ سومنات  ریخته شد به شدت یاد میکندحممودط خوهنای که توس

پیش از هر درگیری مناز میکرد و حمموداو مینگارد که . از غنی ترین شاهانی بوده است  که او در تاریخ دیده است حممود
421تا 398مرد  نیرو مند یک سوم  قرن سلطنت کرد و از این . دست بدعا بر میداشت و از خدا طلب برکت میکرد 

مؤرخان مسلمان او را برزگرتین سلطان زمان و یکی  از شاهان . هجری؛ و جون در گذشت ساخلورده و سر فراز بود 
1» .بزرگ آن عصر  بشمار می آورند

یعنی یکصدو هشتاد وشش سال )میالدی1186/ه564(که بعدًا غوریان ساللۀ دیگری از  شاهان خراسان در سال«
بودند به هند هجوم بردند که شهر دهلی را گرفتند که ویل ) خراسانی(غزنوی  غوریان که طایفه ترک نژاد افغانی حممودبعد از 

دورانت این استعداد بیگانه را که باعث  ایجاد شهر دهلی شد سه صد سال این استبداد بیگانه مشال هند را به زجنیر 
.که در مبحث غوریان در این مورد مفصال می پردازیم2».برچیده شدآشوبفقط با کشتار و کشید و 

غزنویحممودیران در مورد سلطان مؤلفه  های تاریخی ا
که ملقب به یمین الدوله گردید حممود«:ران مینگاردا رازی در کتاب تاریخ کامل ایتأریخ نویسان ایرانی از قبیل داکرت عبد

در زمان نوح سامانی بالد ... رتین پادشاه سلسله غزنویان است و اول پادشاهی است که لقب سلطان گرفت برزگ
سیستان را فتح کرد  و ایلک خان ترک را ه393سپس قهستان را گرفت و در سال خراسان را از ید  سامانیان  خارج ساخت

ووسعت کشور او تمام .منھاج سراج جوزجآنی در  صبقات ناصری او را  خلیفھ بغداد السلطآن العظم یمین الدولھ الغازی لقب داده بود 
.چھارم را حتوا میکرد  بھ فصل سی و ھفتم سلسلھ شاھآن  غزنھ  مراجعھ شودمناطق خراسانی  سده 

486- 484مشرق زمین  گھواره تمدن ، ٌ - 1
ھمان مأخذ ، ص امتداد- 2
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ه بلد غور را فتح منوده احکام اسالم را 401گردید و در و بر ماواءالنهر مسلطکه قصد خراسان داشت بکلی منهزم ساخت
ت را کرد و اقصد  فتح سومن416و در آوردخوارزم را در مجله متصرفات خود در 407و در سال در آن جا جاری ساخت

به پادشاهانی که از این تاریخ نیز مانند سایر کتاهبای تاریخ  در غنایم سومنات و منایش آن.( آورداز آن  غنایم بیشماری بدست 
در » غز«متفرق شدن ترکان حمموداز وقایع مهم ایام .) ... بدیدن آن دعوت شده بود اظهارات مشاهبی داردحممودطرف 

و به آوردب معرفت را در دربار  خویش گرد آریارا شخصیت متدین و خبیر که حمموداین تاریخ که  . بلد ایران است اطراف
جنگهای سلطان به غور و هند بیشرت عنوان ترویج . کرد که در  رشد زبان فارسی قابل حتسین میباشد شعرا احسان زیاد 

را با حممودمهچنان این مؤرخ رفتار ....روی مهرفته این پادشاه جنگجوی عظیمی بود. احکام اسالم را داشته است 
را لکه )هتران کنونی(تب حکما و فالسفه در ری دانشمندانی مهچون ابوریحان البیرونی ، و فردوسی طوسی و آتش زدن ک

علم دوست و معارف پرور بوده و از حممودبزرگی در تاریخ حیات این  پادشاه دانسته و بعضیها نیز گفته اند که سلطان 
1»...ن علما وفضال ء در اراف خویش قصد آن داشته که خویشنت را از این حیث مشهور کند آوردگرد 

:ت غزنویان در تاریخ ایرانجان مالکم  دول
ت این خانواده پیچید به انی والی خراسان بودچون سر از طاعالپتگین یکی از امرای بزرگ خبارا در زمان عبدامللک سام«

پس از الپتگین، ...)و علت آنرا ما در حبث های گذشته  شرح داده ایم(غزنین رفت و علم استقالل بر اشرافت 
صفات نیکو و دست پرورده وی بود بعد مرگ الپتگین به پادشاهی غزنه بر گزیده شد زیرا سبکتگین که کمال اخالق و

غزنین در حتت اراده سبکتگین عروس ممالک گشت ، مملکت را وسعت . مردم سعادت خود را در علو وقرقی او می دیدند 
قلیل بودلکن در وقت از اوقات به جتمل و ایام سلطنتش قبیله گشت باوجودیکهداد و به ابطال دلیری افزوده و خود سر سلسه

بست . سبقت ربود واول فتوحات او فتح بست بودیت جالدت از مجیع پادشاهان آسیا گویشکوه و بسط ممالک و ص
این تاریخ نیز علت و انگیزه محله به بست را ... (شهریست سه صد میل از غزنین دور و  رود هیرمند از کنار آن میگذرد 

وی را پس از این فتح حب جاه و مال و اغتنام و امتثال احکام خدا و رسول.) د که ما در حبث های قبلی ذکر کردیمدالیلی میدان
و تاخت و تاز ممالک پنجاب آوردجیپال را شکست و کابل را بتصرف خود در . ... مایل به غزای کفار هندوستان منود

193- 192، صص، 1347تاریخ کامل ایران، تالیف دکتر عبدهللا رازی ،چاپخانھ اقبال ، - 1
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د مشهور دارد که عبارت اند از ستلج ، بیاد  وراوی و حباب و هبت به منودضلعه پنجاب چنانکه از نامش معلوم میشود پنج رو
زیاده و آب و هوای بغایت موافق دارد  حال در تصرف سیک است که طایفه ای ست که خلق بسیار  وراعتآهناترتیب نام 

در این نتة التواریخاو در کرت  ثانی نیز بر جیپال غالب شد و صاحب زی. هستند جنگی و شریعت و عادات  غریب دارند 
ه شود در آجنا ذکر شده در خبش مربوط به  فرمانروایی سبکتگین مراجع( جنگ مهان افسانه که در تاریخ فرشته مذکور  است 

در این معرکه جیپال به اصحاب صلح  متوصل شد و ابواب مراودت کشود که به سبکتگین هدایای بسیار بفرستد  و ) است
پسر سبکتگین از این معنی ابا کرد و پدر را گفت با کفار به حممود. فرمانروایان غزنین بدهدهر ساله خراجی مقرر به
در نتیجه  جیپال اطفال و  عورات خود را با دست  خویش عرضه مششیر ساخته اسباب و ... هیچوجه معایدت ننماید 

روی بر نگردانیم تا انتقام از خصم بر اساسیه خود را در آتش بسوزانید ،گفت پس موی کشاده بر دمشن می تازیم و 
سبکتگین دانست جیپال در آنچه گفت صادق است بنا بر .اکنون ما را آحنالت پیش است باقی اختیار است . نگیریم

در  تدبیری که حممودبکتگین رجعت فرمودمعلوم شد که سسر باز زد اماچون بعد از قرار معاهده حمموداین از  نصیحت 
بر صواب بوده زیرا جیپال کسانی را که هتیه اخذ خراج  سبکتگین در نزد او گذاشته بود مهه را به زندان اندیشیده بود

قول صاحب زینة خود فرمان داد و بنا برتلکافگند و از ادای شرایطی که موافقه کرده بود سر باز زد و به مجع لشکر بتمام مم
معلوم میگرددکه از رود اتکتا پرکنه ومالوه از یکطرف تا بنگاله از طرف امراییکه باو پیوسته بودندالتواریخ از فهرست

دیگر از مجع ممالک لشکر برخاست گویند زیاده از سه صد هزار  لشکر بود و با اینکه سپاه سبکتگین از مخس آن عدد 
فوق ذکر آن رفت خالف گفته در این جا چیزی که در1» . . .کمرت بود با دمشن مقابله کردو مجعیت ایشان را متفرق ساخت 

را به خونریزی بی حساب متهم کرده است در حالی که قضیه بر عکس آهناهای ویل دورانت در مورد  پادشاهان غزنه میباشد که 
.با قوانین جنگ  تطابق داشته استحممودآن است و متام عملیات جنگی  سلطان 

ا درایت و یک سپاهی با تدبیر میداند او در آخرین ساهلای حیاتش بنا به را یک پادشاه عادل بحممودسر جان ملکم  سلطان 
تربیز  و از مشال به ماورا النهررب به عراق و مکران و ری واز شرق به بنگال و از غگفته سر جان مالکم  وسعت کشورش را 

تظلم جست که جوانی از اهل دربار هر شب مرد فقیری از روی«و جنوب به حبر هند رسانید و او آنقدر با تدبیر و عادل بود که 
مرد بر . گفت چون دفعه دیگر بیاید او را خرب دهدحممود. ه او را از خانه بیرون کرده بازن او میخوابد آمدخبانه وی در 

.جلد اول خطی20- 14ھم در ذکر پادشاھآن غزنھ ، صص تاریخ ایران ، سر  جآن مالکم ،  ،باب ن- 1
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ز ان چراغ بعد ا. ه چراغ را خاموش منود جوان را یافته سر او را با مششیر برداشت آمدخبانه وی حممودحسب فرموده عمل کرد 
و گفت از آوردپس روی مبرد . طلبید و چون جوان  را دید  به سجده افتاد و چون سر برداشت آب طلبید و با افراط نوشید 

که کسی را به ارتکاب این عمل می خورده ام و چنین می پنداشتم آن زمان که تو حال خویش گفتی نه خسبیده ام و نه آب و طعا
کی از فرزندان مرا و از این سبب چراغ را خاموش کردم که مبادا چون روی او ببینم حمبت پدری نا نیکو جرئت نیست مگر ی

1» .مانع شود ، و چون دیدم که  پسر من نبود خدا را شکر کردم و چون از تشنگی قریب به هالکت بودم این بود که آب طلبیدم 

کرمان و از جانب مغرب و جنوب مغربیک حد ملک وی« :است ی را جان مالکم چنین توصف منوده  حممودحدود قلمرو دولت 
و حصه شرقی و جنوب و مشرق سال و بنگاله و دکن تا رق به خباراو کاشغر منتهی  میشد بغداد و از مست مشال و مشال مش

ند چندان قابل آمدشروع و  هم با او ختم شد زیرا کسانیکه بعد از او بر ختت بر حمموددریای هندمیرسید ، میگویند سلطنت 
را غالبًا از حممودسلطان «:نوشته است)ادوارد برون(ستشرقین اروپائی قابل ذکر است که یکی از م2». ذکر نیستند

بزرگرتین حامیان ادب میدانندلیکن در حقیقت وی مردان علم و ادب را به زور یا فریب می ربودو سر اجنام رفتار دنائت آمیز 
3» .در پیش گرفته است

اما قسمیکه دیده میشود نویسنده  تاریخ اجتماعی ایران این موضوع را از روی عنادیکه با  تسنن داشته ابراز کرده است چنانچه 
ترکان غزنوی در مذهب تسنن«:غزنوی چنین استنباط میکندحمموددر مهین اثر در یک پاراگراف دیگر در مورد 

به فردوسی نیز ظاهرًا ناشی از این بود که این شاعر گرامنایه را مرد رافضی  ودحممو اقبال سلطان سختگیر بودند، عدم توجه
نسبت به کسانیکه مذهبی جز مذهب ایشان داشتند و متعزلی مذهب ، به وی معرفی کردند ، کار سخت گیری ترکان غزنوی 

ل مردم شد و چنانکه در تاریخ بیهقی انتساب مبذهب باطنی  وسیلۀ برای  شکنجه و قتل  و مصادره امواجبائی رسید که زمانی 
4» .ه است  حسنک را جبرم قرمطی بودن بر دار کردآمد

غزنوی بلکه متام دولت های که در خراسان   تشکیل شده است مهۀ آن از ادرس حممودباید بعرض برسد که نه تنها دولت سلطان 
داشت یک مسلمان  راست کیش » بت شکن «خود لقب غز نوی کهحمموداسالم بقدرت و شوکت رسیده اند خمصوصًا سلطان 

28تاریخ ایران  سر جآن مالکم ، ھمان ،ص - 1
29ھمان ، ص- 2
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را  در غرب ایران  سنی بود که ساهلای سلطنت او مببارزه  علیه  بت پرستان مشرک  و شیعه هائی که دو دولت  بویه و دیلمی 
ید که این موضوع چنانچه  وی توانست ایران را با جغرافیای موجوده تا ری و کرمان و اصفهان  بکشاتشکیل داده  بوده گذشته،

معهذا قسمیکه در مهین پژوهش روی آن  حتقیق . وارد کرده است  یدر طول تاریخ به رگ ناسیونالیستی ایران  ضربه  خونین
ایرانی ای  خنواسته است  حتی سلطان غزنه را منحیث یک  پادشاه خراسانی هیچ حمقق و یا تاریخ نویسصورت گرفته است  

مورد تائید قرار داده باشند  حکومت کرده اند ،یک قرن  در خراسانکه سالله او بیشرت از 
را حممودتاریخ نویسان حبد  اعلی شخصیت یکی دیگر از چیزیکه در این راستا نزد پژوهنده این اثر  قابل امهیت است که  متام

زی حماکمه میکنند باید گفت که متام  جنگ در کشور داری ستوده و علی رغم اینکه تاریخ  نویسان  غرب او را به هتمت خونری
غزنوی خارج از قوانین جنگی منیباشد و اگر واقعًا ما صفات   خونریزی و نسل کشی را مذموم بدانیم اروپای حممودهای 

. اشد تأمل میب. جنگ دوم جهانی که متام پیکره انسانیت را در  سه قاره اروپا ، افریقا و آسیا داغدار کرد قابل یاد آوری 
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خبش چهل و سوم

ادامه  غزنویان
و حکومت حممودوفات سلطان 
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پسرش حممد
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حممودوفات سلطان 
و جانشینی پسرش مسعود

او پادشاه بزرگ بود بر بسیاری از ممالک  اسالمی و غیر . تم در گذش1052/ه431در ربیع االول سال حممودسلطان 
علم دوست و داد گر بود و علما را اکرام میکرد او در عین داد گری با رعیت مهربان بود و در حق . اسالمی استیال یافت 

رش حممد چون مرگش نزدیک شد  پس. آنان نیکی میکرد او بزرگرتین فاتح در جنب کشور های اسالمی حمسوب میشود 
حممد به سال کمرت از مسعود بود ولی سلطان را بر او گرایش بودو از مسعود نفرت .که در بلخ بود جبای خود بر گزیدرا

و از اقصای هند تا نیشاپور بنام او  خطبه خواندند آمدد از بلخ به غزنه حممحممودبعد فوت پدر نظر به وصیت سلطان . داشت 
1. ه  پایتخت رسید مهه سپاهیان  از او فرمان بردندو او نیز باب عطایا بکشود او که پس از چهل روز ب. 

و پادشاهی پسر بزرگرتش مسعودحممودخلع سلطان حممد بن سلطان 

چون سلطان حممد مرد نرم مزاج بود و قوت دل و ضبط ملک نداشت ، مجاعتی که دوستداران مسعود بودند به مسعود که در آن «
حممد نیز در مقابل . با لشکربه غزنین عزیمت کرد ) غزنین(راق بود پیام فرستادند و مسعود خباطر  گرفنت  ختتگاه زمان  در ع

مسعود لشکر آراست و پیش برادر رفت ، و علی قریب حاجب بزرگ و سر لشکر نیز حضور داشتند  و چون به تگین آباد 
ید ، حممد را بگرفتند و بچشمانش میل کشیدند و حمبوس کردند ن مسعود  به لشکر گاه سلطان  حممد رسآمدرسید ، خرب 

626،صسوم/ تاریخ العبر  ، ابن خلدون  ج- 1
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مسعود . و علی قریب لشکر را بطرف هرات  به استقبال سلطان مسعود برد ، چون بیک منزل رسید خبدمت  سلطان  رفت 
بعد از آنکه  . 1» .فرمان داد تا او را بگرفتند ، و مجله لشکر او را غارت کردند  و در این کرت مدت  ملک او هفت ماه بود 

مسعود  در مقابل  قوای  حاجب بزرگ که قبل بر این برادر وی  حممد را  کور کرده و به زندانش افگنده غالب گردید مدت  
مسعود که یکی از یاران خود را در اصفهان هناده بود ، سپاه بر نایب او 2. هفت ماه  بر اریکه  سلطنت در غزنین نشست 

بکشود )جبنگ (مسعود از غزنه باز گشت منود و لشکرگاه را در حماصره  گرفت و شهر را . آوردبقتل بشوریدند و او را
آنگاه به برادر . و غارت و کشتار منود، او کسی دیگری را جبای خود در آجنا هناد و به ری رفت و از ری آهنگ نیشاپور کرد 

و اصفهان که خود فتح کرده است اکتفا میکند و به او سر منازعه خود حممد نامه نوشت که به سرزمینهای چون طربستان و جبال
اما سپاهیان به . آوردحممد نپذیرفت و سپاه جبنگ برادر . میخواهد که  در خطبه نام مسعود بر حممد مقدم باشد ) اما( ندارد و

.سبب قوت و شجاعت و تقدم مسعود در سن بیشرت  به او گرایش داشتند
بود و فرمانروایی خوارزم داشت به حممد توصیه کرد که با برادر ،راه اختالف پیش نگیرد حممودسلطان التونتاش که اصحاب

به تگین آباد رسید و در آجنا اقامت گزید و به  هلو 421ولی او نه پذیرفت و براه خویش ادامه داد تا دراول رمضان سال 
ان او تصمیم به خلع او گرفتند و خواستند به مسعود برادر لشکری. ولعب پرداخت و از تدبیر امور مملکت غافل ماند

بزرگرت تسلیم  گردند ، از کسانی که سعی بر خلع او داشتند عم او یوسف بن سبکتگین بود و دیگر علی خویشاوند از 
عه به پس سپاهیان مجع شدند و حممد را گرفتند و در قلعۀ تگین آباد زندانی کردندو خرب واق. حمموداصحاب سلطان 

در آجنا سلطان مسعود یوسف و یار پدرش علی . ند ، در هرات باو رسیدند آمدمسعود نوشتند و مهگان بسوی او در  حرکت 
ه بر سریر مملکت پدر استقرار یافت  421مسعود در ماه ذیقعده سال . را با مجاعتی از سران بگرفت و به حبس فرستاد 

و بر مسند وزارت نشاندو امور مملکت را بدست او داد او کسی بود آورداز زندان بیرون وابوالقاسم امحد بن احلسن املیمندی را 
.دینار مصادره کرده بود5،000،000گرفته بود و مبلغ، 416در سال  حممودکه سلطان 

و عمر  منھاج  الدین  عثمآن بن سراج  الدین  محمد ابن منھاج الدین عثمآن الجوزجآنی معروف بھ قاضی  طبقات ناصری، تألیف  اب- 1
، چاپ دوم، جلد اول ، طبقھ 1342سال آنشار ) کابل (ه تحشیھ و تعلیق  عبدالحی  حبیبی  مطبعھ معارف 658منھاج سراج، سال تحریر 

231،232یازده ، ص
.ھمان بھ دوام صفحھ- 2



132

و غزنه و هند و ملک خراسان  . ند آمده به غزنین رسید ، رسوالن ملوک از مجیع آفاق نزد او 422مسعود در مجادی االخر سال 
سلطان «1. سند و سیستان و کرمان و مکران وری و اصفهان و جبال او را مسلم شدند و صاحب سلطنت عظیم گردید

وت  تا حدی بود که او را  ثانی امیر مسعود را لقب الناصر الدین ا بود و کنیت او  ابو مودود  و مسعود نام او بود و او در سخّا
ی و او آمداز اثر شجاعتش پدرش سلطان را بر وی رشک .  عنه و در شجاعت رستم  ثانی میگفتنداملومنین علی  رضی ا

زمانیکه 2» .را پیوسته سر کوفته میداشتی تا اینکه  اسم حممد و لقب  او را ، بر لقب و اسم  مسعود  در خماطبه  مقدم داشتند 
موده که در زمان سلطان الدوله بویسلطان مسعود در غزنین بودفنا خسرو بن جمدمودصاحب ری بود   حمری را از او  بستد واو حم

مبرد و مسعود به خراسان رفت ، فنا خسرو آهنگ ری کرد ولی از نایب حممودچون . از ان شهر برفت و  به   دژقصران  پناه برد
.مسعود در ری شکست خورد و مجاعتی از یارانش کشته شدند 

در این حال بسیاری از سپاهیانش .خرب یافت ، در خوزستان نزد ابوکلیجاربودحمموداکویه از مرگ چون عالءالدوله بن ک
بیمناک بود چون این خرب بشنید به اصفهان  لشکر کشید  واجنا را بگرفت سپس حممودپراگنده شده بودند ، واو مهواره از 

. بود  سپاهش را در هم شکست ، ا وبه اصفهان باز گردید نایب مسعود که در ریآوردمهدان را تصرف کرد و به ری تاخنت 
این قلعه در پانزده فرسخی . جان برهانید و به قلعه فرد جان گریخت،ند و عالءالدوله آوردپس از چندی به اصفهان محله 

سال سلطان مسعود مهدر این . پس از این واقعه در ری و جرجان وطربستان  به نام سلطان مسعود خطبه خواندند. مهدان بود 
کرمان را که در تصرف ابوکلیجار  پسر سلطان الدوله بودبستد و سپاه خراسان شهر برد سیر را حماصره منود، و حماصره را هر چه 

مردم برد سیر نیک پایداری کردند و از ابوکلیجاره مدد خواستند ابو . بیشرت تنگرت منوده و بر بالد اطراف مستولی گردید 
سپاه ابو کلیجار به جیر رسید و خراسانیان . م بن مافنه ملقب به عادل را با لشکری گران به بیاری شان فرستاد کلیجاره هبرا

.از راه کویر خبراسان باز گشتندآهنارا از هر سو تعقیب کرد تا مهه را تار و مار منود  

جنگ سلطان مسعود و عالوالدوله بن کاکویه
مسعود عالوالدوله کاکویه به ری گریخت و چون به قلعه فرد جان رسید ، در اجنا مباند تا قبال گفتیم که در اثر عملیات  

ه بود سپهساالر خراسان آمدسپس از آجنا به بروجرد رفت ، فرهاد پسر مرداویج نیز با او بود و به یاری او .جراحاتش هببود یافت 

.627،28تاریخ العبر  ھمان ،ص - 1
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چون علی به مهدان . ن علی بن مروان از پی عالءالدوله فرستاد چو. سپاهی به سرداری علی بن مروان از پی عالءالدوله فرستاد
علی بن عمران بروجرد را تصرف .گریخت و عالءالدوله به شاپور خواست  رفتبه برو جرد نزدیک شد فرهاد به دژ سلیموه

علی بن .بر انگیخترد هایی که به سپاه علی بن عمران بودند کس فرستاد و آنان را به ضد علی بن عمرانکرد فرهاد نزد ُک
آمدتا بیاساید  ، و آن دژی استوار بود فرهاد بیآمدعمران چون از توطئه خرب یافت  به سوی مهدان راند در دژی بنام کسب فرود 

ابن عمران نزد تاش فراش . و او را در آن دژ مبحاصره  گرفت ولی از اثر باران برف نتوانست علی بن عمران را اسیر گرداند 
ر خراسان کس فرستاد و از او خواست لشکری سوی مهدان روانه  سازد و عالءالدین کاکویه نیز از برادر زاده خود ابو سپهساال
راه بر آنان ) گلپایگان(قان بفرستاد که علی بن عمران در جرباداو نیز.د اسه در اصفهان بود سالح و اموال فرمنصور ک

و بسیاری از ایشان را بکشت و ابو منصور را اسیر کرد و نزد تاش فراش ه بودند به غنیمت بستد آوردبگرفت و هر چه 
عالءالدوله وفرهاد سپاه خود را بدو قسمت کردند و از دو سو بر او محله ور . سپهساالر خراسان فرستاد و خود هبمدان رفت 

اجنا پناه بردشدند اما عالءالدوله شکست خورد و به اصفهان رفت فرهاد نیز بدژ سیلوموه گریخت و  بد
ه خورشیدی 457/ه ق424و اما زمانیکه سلطان مسعود از ری به غزنین باز گشت و بر ختت غزنی استقراریافت در سال 

و او عامل هند بود حممودینال تگین که از سوی سلطان . م از غزنه راهی خراسان شد تا به نظم امور  آجنا پردازد 1078برابر
سلطان خباطر . ، و به این خیال افتاد که از ارسال اموال بغزنه سر باز زند  و عصیان آشکار سازد ، در آجنا کارش باال گرفت 

.آوردتادیب وی به هند لشکر برد ولی ینال تگین بار دیگر سر طاعت بدرگاه سلطان مسعود فرو 
مرداویج متحد شد و دست ه خورشیدی عالءالدوله بن کاکویه سابق الذکر در اصفهان با فرهاد پسر425/436در سال 

احتاد داده و نربد با مسعود را بسیج کردند که در نتیجه مسعود ، ابو سهل را بنربد ایشان  گماشت که ابو سهل آنان را شکست 
)  گل پایگان (داد و در این جنگ فرهاد پسر مرداویج بدست سهل کشته شد و عالءالدوله در ارتفاعات جریادقان 

ابو سهل در مهین سال به اصفهان رفت و آن جا را کشود ه و خزاین  عالءالدوله را تاراج و . ضع گرفت گریخت و در اجنا مو
.کتاهبای وی را به غزنه انتقال داد که این کتاهبا در ساهلای بعدی توسط سلطان  حسین  غوری به آتش کشیده شد 

ی رغم هوشدار های وزرایش در سراسر خراسان  جا جبا کرده علحمموددر زمانیکه سلطان مسعود برای نربد با غزان که سلطان 
بود برای نربد با غزان  عازم خراسان گردید، و بار دیگر امحد  ینالتگین در هند عصیان کرد و به بسیج قوا برای مقابله با 

لوک هند نامه ه خورشیدی با لشکر گران آهنگ هند کرد و به م437/ه ق 426سلطان در سال . سلطان مسعود پرداخت 
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. نوشت  تا راه ها بر او بر بندند چون جنگ آغاز شد  ینالتگین منهزم گردید و به ملتان فرار کرد و از آجنا به هباطیه رفت 
ینالتگین از ملک آجنا چند عدد . چون ینالتگین با عساکر خود به هباطیه رفته بود ملک آجنا نتوانست او را فرو گیرد

قبال ملک هباطیه  سفارش داده بود که او را در جزیره ای در بین رود سند پیاده کرده و . سند بگذرد کشتی خواست تا از رود 
صاحبان کشتی وی و سپاه او را در جزیره  پیاده منود ه و واپس بر گشتند و ینالتگین به زعم اینکه آنطرف . بر گردند 

ولی بزودی دریافت که از هیچ طرف به خشکه راه ندارد در دریای سند پیاده شده است به باز گشت کشتی ها موافقه کرد 
کم کم گرسنگی . نتیجه جمبور شدند در ظرف چند روز که اذوقه شان خالص شد به خوردن چارپایان شان پرداختند 

عضی را به و بعضی را در آب  غرق کرد و بآوردرا از پای در افگند و پادشاه هباطیه به آن جزیره راند ، بعضی را بقتل آهنا
1.امحد ینالتگین خودش را از اندوه زیاد بکشت. اسارت گرفت 

فتح جرجان و طربستان
سلطان مسعود که به پادشاهی رسید او را در آجنا . جرجان و طربستان و اعمال آن بدست   دارا پسر منوچهر بن قابوس بود

یز از ارسال  خراج سر باز زد و به عالءالدوله بن کاکویه و فرهاد ند ، او نآمدچون مسعود هبند رفت و غزان خبراسان . تثبیت کرد 
چون سلطان مسعود از هند باز گردید و غزان را از  خراسان برون راند در . بن مرداویج در هنان قرار عصیان گذاشتند 

بگرفت و این در ه خورشیدی به جرجان رفت  وآجنا را تصرف کرد و سپس به آمل رفت و آجنا را نیز437/ه ق426سال  
مسعود مجاعتی از ایشان را بکشت . حالی بود که مردم آمل شهر را ترک کرده بودند و در بیشه های اطراف پراگنده شده بودند 

، آنگاه دارا نزد او رسولی فرستاد که بار دیگر او را به آن بالد بگمارد و او نیز بقایای آوردو مجاعتی را به اسارت در 
.سلطان این خواهش او را پذیرفت و به خراسان باز گشت منود . ادا کند اموال خراج را

اوحرکت عالءالدوله به اصفهان و هزیمت

424- 419تاریخ العبر ، ج، سوم  صص- 1
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سپاهیان  وی ) ه ق438/ه ق427( بنا بر قول ابن خلدون سلطان مسعود ابو سهل بن  محدوی را به اصفهان هناده بود در سال
بدانند این قریه جات در نزدیکی سپاه عالءالدوله بن آهناف رفته بودند غافل از اینکه خباطر دسیابی آذوقه به  زمین  های اطرا

این . آوردرا بکشت و غنایم بسیاری نیز بچنگ آهناتاخت و مجاعتی از آهناکاکویه میباشد که در نتیجه سپاه عالءالدوله بر 
ابوسهل محدوی . آمدد و به سوی اصفهان در حرکت واقعه بن کاکویه را  به طمع  تصرف  اصفهان افگند ، لشکر گرد کر

ترکانی که در سپاه عالءالدوله بودند به ابو سهل پیوستند و عالءالدوله شکست خورد و لشکرگاهش بغارت آمدمبقابله بیرون 
.رفت و به برو جرد گریخت

استیالی طغرل بیک بر خراسان 
ارسالن بن سلجوق را به حبس فرستاد اجازت داد تا حممودکه سلطان زمانی. نام طغرل بیک حممد بن میکال بن سلجوق بود

سپس میان ایشان و علی تگین . طغرل و برادرانش در نواحی  خبارا اقامت گزیدند . قبایلی از غز به خراسان در آیند 
هم داده بر آنان مردم آن بالد  دست بدست. ند آوردصاحب خبارا نزاعهای در گرفت و بار ها بر لشکر او شکست وارد 

.ه و کشتار بسیار کردندآوردمحله 
سلجوقیان از جیحون گذشتند،خوارزمشاه هارون بن التونتاش، آنان را نزد خود فرا 1م 1058/ه خورشیدی437در سال 

و در ند ، با هارون اعتماد کردند آمدو چون طغرل و برادرانش چغری و بیغو بی. خواندند تا با یکدیگر دست اتفاق دهند 
ایشان راه بیابان  پیش . و مجعی را بکشت آوردند ، هارون غدر کرد و بر سر ایشان تاخت آمدبیرون شهر خوارزم  فرود 

گرفتند و به نسا رفتند و از آجنا آهنگ  مرو کردند ، در مرو از سلطان مسعود امان خواستند و گفتند که حاضرند امنیت 
انگاه لشکری به . ود رسوالن را دستگیر کرد و به خواست آنان نیز پاسخ نداد سلطان مسع. راه ها را بر عهده گیرند

.این عمل سبب شد که آتش فتنه غزان بیشرت سر کشد و زیان شان مهه گیر شود. نسا فرستاد تا آنان را سرکوب کند 
ودند از نیشابور برفت و داؤد بر نیشابور  و ابو سهل محدوی با کسانی که مهراه او بآوردآلپ ارسالن به نیشابور لشکر ] داؤدبدر [ 

ه بودند که ایشان و غزان عراقی را که در آمداین رسوالن بی. ند آمدپس از آن رسوالن خلیفه بی. آمدغلبه یافت و طغرل از پی او بی

.از این بھ بعد سالھا بھ ھجری شمسی گاھشماری میشود1
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غرل بیک رسوالن  داؤود و ط.ری و مهدان دست به قتل و غارت زده بودند از اعمال نا پسند شان منع کنند و اندرز شان دهند
ولی طغرل او را منع منود و گفت که آمددر این حال داؤد را هوای غارت نیشابور بسر . خلیفه را تعظیم و تکریم بسزا منودند 

طغرل . داؤد بر خواست خود اصرار می ورزید . اینک ماه رمضان است ، از دیگر سو خلیفه ما را از این عمل منع کرده است 
و قرار بر . پس داؤد از  غارت  دست بداشت. د اگر شهر را غارت کنی خودم را خواهم  کشت خبدا سوگن: گفت 

طغرل بیک آن مال میان . ند و نزد طغرل بیک بردند آوردنیشابوریان سی هزار دینار گرد . این شد که مالی از مردم بستانند 
ل شد و آجنا دارامللک بود و بر ختت  سلطان مسعود انگاه طغرل بیک به سرای سلطان مسعود داخ. یاران  خود تقسیم کرد 

اینان بنام سلطان مسعود خطبه . او هر هفته دو روز به مظامل می نشست و این شیوه والیان خراسان بود . جای گرفت 
.میخواندند ولی مقصود شان تظاهر به اطاعت مسعود بود

سپاه خود را بسیج کرد و از آمدجوقیان به نیشابور استیال یافته چون سلطان مسعود از این امر آگاهی یافت که طغرل بیک و سل
در آجنا دخرت یکی از پادشاهان خانیه را به . آمدبه بلخ فرود 1062/ه441در ماه صفر سال . غزنه روی به اصفهان هناد 

م پیش از این ، از آن خوارزمشاه خوارز.[ اقطاع داد ] شاه ملک جندی[در امان باشد و خوارزم را به آهنازنی گرفت تا از شر  
و به طغرل بیک  ]چون شاه ملک به خوارزم رفت پس از نربدیکه یکماه  مدت گرفت منهزم شد. امساعیل بن التونتاش بود

.پیوست 
سلطان بدین . چون سلطان مسعود قدری بیاسود و از کار خوارزم و خانیه بپرداخت، سباشی حاجب را به نربد طغرل فرستاد 

سلجوقیان از رو برو شدن با مسعود سرباز زدندو به بیابان . و در سرخس نزول منودآمدنشد و خود از بلخ در حرکت راضی
سلطان مسعود از پی ایشان برفت و در ماه شعبان مهان سال به آنان  رسید و لشکر شان را سخت  .میان مرو و خوارزم راندند

و هزار .این بار نیز مغلوب لشکر سلطان شدند . بار دیگر محله  کردند سلجوقیان قدری واپس نشستند و. در هم شکست 
.و پانصد کشته دادند و به درون بیابان گریختند

مردم نیشابور نیز به آن دسته از آنان که به نیشابور بودند بشوریدند و بسیاری را کشتند و باقی از پی یاران خود به بیابان 
.گریختند

ند که طغرل بیک به ُاسُتوا رفته آورددر این حال خرب . ت تا بار دیگر سپاه  جتهیز کند  و از پی آنان رود سلطان مسعود هبرات رف
تا زمستان را در آجنا بگذراند و بدین خیال که برف و سرمای  زمستان ، سلطان مسعود را از تعقیب او باز خواهد داشت ، 
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طغرل بیک به طوس رفت و در کوههای آن نواحی  مکان . ی او لشکر راند سلطان مسعود بر خالف پندار او از پ. دل آسوده شد
.گرفت و چون از نزدیک شدن لشکر  سلطان خرب یافت از آجنا به نواحی ابیورد رفت 

زیرا مجاعتی از مردم طوس با آنان مهدستی کرده . چون غزان از طوس رفتند سلطان مسعود  آهنگ یکی از کوههای آن دیار منود 
آن گروه چون لشکر . سلطان لشکر بر سر ایشان راند . د و اینک که غزان رفته بودند ، ایشان به آن کوهها پناه برده بودند بودن

سپاهیان مهۀ اموال و امتعه را به . سلطان را بدیدند مهه اموال و متاع خویش رارها کرده در شگاف کوهها پنهان شدند 
بسیاری از سپاهیانش در دره ها و تنگنای کوهها از سرما هالک . کوه فرا رفت سلطان با لشکریانش از . غنیمت گرفتند

برابر با 431انگاه در ماه مجادی االول سال . سلطان عاقبت بر قله کوه بر آنان دست یافت و مهه را هالک کرد . شدند 
آید از پی سلجوقیان راهی تا در آجنا اسرتاحت کندو چون فصل هبار.م به نیشابور باز گشت 1063/ه خورشیدی442

.خوارزم شود 
گویند که . سلطان مسعود رسوالنی با وعید و هتدید نزد او فرستاد . چندی بعد طغرل و یارانش از بیابان باز گشتند

و بر آن هیچ » ..قل اهلم مالک ملک توتی امللک  من تشاء و تنزع امللک ممن تشاء «: برایش بنویس :طغرل بکاتب خود گفت
چون نامه طغرل بیک به سلطان رسید نامه مالطفت آمیز بوی نوشت و خلعت ها فرستاد و فرمان داد که بسوی آمل . ای میفز

الشّط در کنار جیحون حرکت کندو نسا را به او اقطاع دادو دهستان را به داود و فراوه را به بیغو و هر یک را بعنوان دهقان سر 
سپس از فتنه  . هدایا را نپذیرفتندو به قول او اعتماد نکردند و بر فتنه و فساد خود بیافزودندفراز فرمود، ولی فرزندان سلجوق این 

در این هنگام سلطان در بلخ . دست باز داشتند و نزد سلطان مسعود کس فرستادند و به خدعه اظهار فرمانربداری کردند 
. ود بیاورند و چون آشتی میان دو طرف بسامان نرسید از او خواستند که برادر شان ارسالن را که در هند حمبوس ب. بود 

1.سلطان امر فرمود تا بار دیگر ارسالن  را در هند به زندان باز گردانند

شهر های خراسانطان مسعود و طغرلبیک ازهزیمت سل

.34- 631تاریخ العبر ، ھمان ، صص- 1
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ری برادرش حممد و اآمدقسمیکه تاریخ مشعر است متام دور زندگی سلطان مسعود چه  در زمان حیات  پدر و چه در زمان زم
سلطنت خودش مهه اش با جنگ و لشکر کشی و نا آرامی ها توام بوده است  و در مدت سلطنتش که توام با جنگ ها و خدعه 

و خواست مهه جا را با زور و سالح بکشاید که اینکار در دراز مدت  آوردهای نظامی نیز بود  هر گز به سیاست روی نی
باعث اهنزام او از خراسان گردید ، چنانچه سیاست های خام مسعود باعث گردید تا سپاهیان او را خسته ساخت که

ی نظیر خودش را در کشور کشایی و سلطه جویی باز کند و این اشتباهات غالبًا در زمان سلطنت پدرش آوردترکان سلجوقی هم 
زمانی ترکان غز را پدرش یمین الدوله . دبر میگردد که ترکان غز و سلجوق را در خراسان  دست باز رها کرحممودسلطان 

ر ساخت تا در هر ساحتی که میخواهند  به زندگی شان در خراسان ادامه دهند در را  خمّیآهنابه  خراسان جای داد و حممود
ه زایش یک را بفال نیک منی گرفتند و از مهین جا بود  که  نقطحمموداین روا دید حممودحالیکه مشاهر خراسان و درباریان 

ساللۀ دیگراز تبار ترک تبار در خراسان شد که متام سرنوشت خراسان را واژگون و باعث ضعف  شاهان غزنوی 
سلجوقی با سخت کوشی و قبول حوادث دهشت زا در حالیکه خود شان را )داود(گردید که توسط ابیغو و طغرل و ارسالن 

یت شان را آشکارا ساختند که ما دیدیم چطور برنامه صلح مسعود از طرف به  خلیفه بغداد نزدیک ساخته بودند در خراسان  هو
طغرل پس زده شد و عاقبت هم  مسعود با آهنمه گردن فرازی و کشته شدن بی رمحانه   عساکر خودش و  طرف مقابلش بدون 

.گفتاصفهان و نواهی خراسان  غربی را نظر بقول  ابن خلدون  به هزیمت ترک آوردآنکه چیزی بدست 
هزیمت سلطان مسعود و استیالی  طغرل بر شهر های خراسان باعث این شد تا حاجب سباسی منهزم شود و سپاه مسعود از 

او که با سپاه گران که در آن فیالن جنگی نیز وجود داشت با ساز  وبرگ نظامی از  خراسان  . طرف طغرل در هم بشکند
روزی در لشکر . آمدو در نزدیکی او فرود آمدداود نیز با مجاعات  ترکان بی. آمدغربی آهنگ بلخ کرد و در خارج شهر بلخ فرود

گاه  مسعود نزاعی در گرفت  و سلجوقیان نیز محلۀ کردند و اسپان بگریختند و  پیالن پراگنده شدند و سپاهیان روی  
م از آجنا رخت بر کشید و 1061/خه 440) ه ق429(سلطان مسعود نیز برتسید و در ماه رمضان سال . به گریز هنادند 

سلطان از بلخ به جوزجان رفت و والی آجنا را که  عامل سلجوقیان بود بر دار کرد . با صد هزار جنگجوکه در خدمت او بود 
.و خود را به مروشاجان رسانید

. اب صلح بکشایندسلطان رسوالنی فرستاد تا ب. داود به سرخس رفت وبا برادران خود طغرل و بیغو به گفتگو نشست 
مضمون . ندآوردسلطان فرمود تا او را خلعت پوشیدندو به احرتام  واکرام متام .پاسخ این رسوالن را یبغو خود نزد سلطان برد
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رسالت آنکه به سبب اعمالیکه سلطان مسعود مرتکب شده ، سلجوقیان را از او بیمناک کند و اعتمادی به پیمان صلحی که میان 
.ندارد بسته شود آهنا

، مردم مرو مقاومت کردند ، داود هفت ماه شهر را حماصره کردو مردم را در آمدسلطان از مرو هبرات رفت و داود به مرو [
بر دست و پای مبرد  و از هرات به نیشاپور از پی ]چون مسعود بشنید. سختی و تنگنا افگندو در کشتار شان ابرام کرد 

رخس رفتند و از هر جا که سلطان از  پی شان می رفت جبایی دیگر میگریختند، سپور به سلجوقیان از نیشا. ایشان براند 
سلطان در متام زمستان مصروف عیش و . سلطان مسعود در نیشابور درنگ کرد تا هبار برسد . تا فصل زمستان در رسید 

ند، وی را به آمدا و دولتمردان گرد عاقبت وزر. هبار را نیز در هلو ولعب سپری ساخت .عشرت خود بود و از دمشن غافل 
. سلطان از نیشاپور به طلب سلجوقیان روانه مرو شد.سبب امهالی که به دمشن روا داشته بود سخت نکوهش کردند 

سپاهیان سلطان .سلطان نیز بقدر دو مرحله از عقب ایشان به بیابان داخل گردید .سلجوقیان داخل بیابان گردیدند
یک روز مبنزلی فرود . مهچنان در سفر  جنگی بسر می بردند و از این کار خسته و ملول شده بودند مسعود سه سال بود که 

زیرا غالمان خاصه میخواستند آن آب اندک را برای شاه . سپاهیان بر سر آب به نزاع برخاستند .ه بودند   که آب اندک داشت آمد
داود که در نزدیکی .این کشمکش مبجادله و قتال  اجنامید . وم دارند واشی و مالزمانش برند و عامۀ سپاهیان را از آن حمرمو 

خرب یافت ، خود و یارنش به اسپ نشستند و به آشوبلشکر سلطان حرکت می کرد و هر بار دستربدی می زد ، از این 
جای  خویش ثابت تنها سلطان و وزیرش بر. سپاهیان که این حال بدیدند مهه رو به گریز هنادند .لشکرگاه سلطان زدند

عاقبت آن دو با معدودی که باقی .استاده بودندو سپاهیان را به پایداری حتریض میکردندولی هیچ کس بر آنان گوش منی داد 
سپس به لشکر گاه . داود سپاه سلطان را تعقیب کرد و گروه کثیری از آنان را بکشت . مانده بودند رو به گریز هنادند 

ش لشکرگاه سلطان را به غنیمت گرفته بودند و غنایم را میان  لشکریانش تقسیم کرد و خود خود باز گشت ، سپاهیان
داود سه شب و روز در قرار گاه سلطان مسعود درنگ کرد تا مگر سلطان باز . بر ختت سلطان مسعود قرار گرفت 

، خنست آمدهر غزنی در م به ش1063/ه442(431گردد اما سلطان مسعود خود را به غزنه رسانید و در شوال  سال
.سباسی و چند تن از امرا را دستگیر  کرد 
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ه ق آجنا را تصرف کرد و سپاهیانش مردم را431برابر به ) م1063/ه442(طغرل بیک به نیشابور رفت و در اواخر سال
مهۀ این کار . ن جتاوز کردند بسیاری را کشتند و اموال مردم را بغارت بردند و به زنا. عظیمی بر پا منودندآشوبغارت کردند و 

.ها برای آن بود که رعب طغرل بیک در دهلا قرار گیرد و چنین شد و مردم از هر مقاومت و خمالفتی دست برداشتند
بیغو هبرات رفت و اجنا را تصرف منود و داود عازم بلخ شد  حاجب التونتاق . سلجوقیان یک یک بالد خراسان را تصرف کردند 

سوی سلطان مسعود در بلخ بود داود رسوالنی نزد او فرستاد و او را به اطاعت خواند التونتاش رسوالن  بیغو را از )التونتاش(
سلطان مسعود لشکر عظیم به یاری التونتاش فرستاد  التونتاش . و آنرا در حماصره گرفت آوردداود لشکر به بلخ . حبس کرد 

رفت و در آجنا نیز هر که را از ) قندهار کنونی(ای از آن سپاه به رخج آنگاه گروهه.سلجوقیان را از آن بالد براند 
.را از هرات راندند ) داود(و گروهی بر سر داود هبرات رفتند و .سلجوقیان بود بیرون راند ند و بسیاری از ایشان را کشتند

عبدالصمد را با او مهراه کرد  مودود در سال سلطان پسر خود مودود را در نربد بلخ فرستاد و وزیر خود ابو نصر امحد بن حممد بن
چون نزدیک بلخ که مبحاصره داود بود رسید داود بر طالیۀ لشکر او زد و منهزمش . آمداز غزنه  در حرکت )م1064/ه443(

را تسلیم او التونتاش که از ماجرا خرب یافت سر به طاعت داود هناد و خود . چون مودود چنان دید از اقدام باز ایستاد . ساخت 
.کرد

خلع سلطان مسعود  وپاد شاهی برادرش حممد
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پس از آنکه سلطان مسعود پسرش مودود را با وزیرش ابونصر به بلخ برای مقابله با داود سلجوقی فرستاد خودش   هفت روز 
آهناکه در زمست.بودعازم هند شد ، آنسان که عادت پدرش ) م1064/ه خ443(ه ق 432گذشته از ماه ربیع االول سال  

برادرش حممد که قبال چشمانش میل . سلطان میخواست هندیان را به جنگ سلجوقیان  بسیج کند . هبند لشکر میکشید 
ملول شده بودند ، از این رو برای خلع ) مسعود (دولت مردان از اعمال . کشیده شده بود و از نعمت بینایی حمروم بود مهراهش بود 

رسیدند ، خبشی از )سند(چون به هنر سیحون. رش حممد  به گفتگو نشستند و بر آن تصمیم گرفتند او و سلطنت براد
خزاین را از آب گذراندندانوشتگین بلخی با مجعی با مجاعتی از غالمان سرایی واپس راندند و باقی خزاین را تاراج کردند و 

با این حادثه لشکر پراگنده . ر نیمه ماه ربیع االول مهان سال رخ داد این واقعه د. که  نا بینا بود بیعت کردندحممودبا حممد بن 
سلطان مسعود بگریخت و او را در رباطی که در آن نزدیکی بود  حماصره کردند ، عاقبت . شد و نربد عظیم در گرفت 

او قلعه کیکی را بر .انتخاب کند ند و برادرش خمیرش کرده بود که برای زیسنت  خود جاییآوردامانش دادند و از آن رباط  بیرونش 
1.حممد او را به آن قلعه گیگی فرستاد و در اکرام او مبالغه کرد. گزید 

ه آوردقاضی منهاج سراج جوزجانی  در کتاب طبقات خود در طبقه یازدهم  در شرح ملوک غزنین در شأن سلطان مسعود چنین 
:ت دارد به این شرحاست که  با بیانات باال از قول  ابن خلدون مطابق

چون او به ختت سپاهان بنشست ، والیت ری و قزوین  و مهدان ، و وال طارم مجله بگرفت ، و دیلمان را مقهور کرد ، و چند «
، و ممالک پدر  را ضبط کرد ، و چند کرت به هندوستان لشکر آمدبغزنین حممودکرت تشریف داراخلالفه پوشید ، و بعد از فوت 

غزوه بست کرد ، و کرت دوم  به طربستان و مازندران  رفت ، و در آخر عهد  او سلجوقیان خروج کردند  و سه کرت ، و آورد
مصاف ایشان بشکست  در حدود مر و و سرخس ، بغایت چون تقدیر  این بود  که ملک  خراسان به آل سلجوق رسد ، در طالقان  

ال کرد ، روز سوم که مجعه بود ، سلطان منهزم شد ، و از راه  غرجستان  بغزنین با ایشان مصاف کرد ، سه روز متواتر قتال  و جد
ترک و )  بندگان(، و در ماریگله آمد، و از غایت خوف  که بر وی مستولی بود  خزاین بر گرفت  و بطرف هندوستان آمد

را حبصار گیری فرستاد و در شهور  سنه  هندو بر وی  خروج کردند، و او را بگرفتند ،  و حممد را بر ختت نشاندند ، و او

.637- 634ھمان ، - 1
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] و مدت عمر او  چهل و پنج سال بود[ شهادت یافت ، و مدت ملک او نه سال بود  و چیزی ) ه ق 431(اثنین  وثلثین  و اربعمائه 
1» رمحته اله علیه 

، تحشیھ  و تعلیق  پروفیسور  عبدالحی حبیبی ، طبع مطبھ 34- 233طبقات ناصری ، جلد اول ، طبقھ یازده ملوک غزنین ،صص - 1
.، کابل1342معارف ، چاپ دوم ، 
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خبش چهل و چهارم
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پیشینه باستانی زبان پارسی دری
زبان و ادبیات دری در عهد غزنویان
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پیشینه باستانی زبان پارسی دری
زبان و ادبیات دری در عهد غزنویان

ماوراءالنهر  و سند را بشمول -خراسان  -ایران  غزنویان  بعد از  سامانیان دومین امپراتوری بزرگ خراسانی بود که  مناطقی از
. را در اختیار داشتو متامی سرزمین های افغانستان کنونیناطق کابل رخج ، بست و زابل و بلخ م

در این دوره در سیطره غزنویان علمای نامی ای که هر یک آن . دوره عظمت غزنویان با روز گار شهرت  فردوسی مقارن است 
. ادبیات استادان عصر بوده اند ظهور منودنددر علوم و

بعد از استیالی عرب سر زمین  های ایران  بصورت کل و خراسان  بصورت اخص میرفت که سابقه  و کار نامه  های  فرهنگی 
واره  شان رو به فراموشی سپرده شود و اما از آجناییکه مردم  خراسان خمصوصًا اطراف و نواحی رود جیحون خمصوصًا بلخ  مه

) فارسی=(مورد  هتدید و هتاجم   از جانب مشال بوده است علی رغم آن این منطقه را با داشنت پیشینه تاریخی در ادب دری
بلخی وغیره به ظهور پیوست که می شود بلخ را گهواره متدن هید بلخی ، ابو شکور بلخی ، دقیقیاری نظیر شآمدشعرای ن

انست و از مهین جا شاهان  غزنوی هر یک قبل بر این که به اریکه  پادشاهی برسند مدتی را درادب فارسی و بسرت زبان فارسی  د
ضرورت  است برای شناساندن .اندجمموع ادبیات فارسی  گذشتانده در این شهر  تاریخی یا مهد انکشاف زبان  و شعرو در 

.این زبان پر غنا به تاریخ پر بار این زبان مراجعه مناییم  

پیدایش زبان و ادب فارسیتاریخ
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زبان چیست و ادبیات کدام است؟

هر علمی را تعریف و « :بنا بفرموده  جالل الدین مهایی استاد ادبیات فارسی در دانشگاه هتران که این طور بیان داشته است
معنی ادب و تعریف موضوع و بنا بر این الزم است اشاره به موضوع و -موضوع و غایتی است که ذکر آن خالی از فوائدی نیست

:بنمائیم تا حدود  وقواعد این علم فی اجلمله برای دانش آموز واضح گرددتاریخ ادبیاتقواعد آن و 
ادب در لغت مبعنی ظرف و حسن تناول  است وظرف در اینجا مصدر است مبعنی کیاست مطلق یا ظرافت در لسان برائت یا 

ک گفتاری و نیک کرداری میباشدو بعضی ها هم ادب را به فرهنگ ترمجه کرده و ذکا قلب یا حذاقت و به تعبیر بعضی نی
اما در تعریف ادبای متقدمین ادب عبارت . . . گفته  اند ادب یا فرهنگ مبعنی دانش میباشد و با علم چندان فرقی ندارد 

منقول از معنی لغوی تأدیب و تأدب است که بواسطه آن  انسان بفضیلتی آراسته میگرددو این معنی حمموداست  از هر ریاضت 
بعضی گویند ادب عبارت از شناسائی چیزی که توسط آن اعرتاز میشود از هر  . ریاضت اخالقی مأخوذ است آهناکه در 

.نوع خطا و این معنی عرفی منقول از ادب مبعنی حذاقت است
رفت به احوال نظم و نثر از حیث درستی و نا درستی و مع(و اما علم ادب یا سخن سنجی در اصطالح قدما عبارت بوده است از 

که علم ادب علمی است صناعی که اسالیب خمتلفه کالم بلیغ :خوبی و بدی و مراتی آن و بعضی علم ادب را چنین تعریف کرده اند 
–قوافی –ض عرو–تعریف –لغت –در هر یک از حاالت خود بتوسط آن شناخته میشود که این صناعات عبارت اند از حنو 

باشد و فرق مابین ادیب و عامل آنست که آهناوادیب کسی است که دار ای متام این علوم یا یکی از –تاریخ و انساب –صنعت شعر 
.از هر چیز یهرت و خوبرتش را انتخاب مینماید و عامل تنها یک مقصد را گرفته در آن مهارت می یابد

واما یک نوع ادب دیگر نیز . جع به ادب درست میباشد که آنرا ادب اکتسابی نیز مینامندآنچه را تا حبال تعریف کردیم را. . . 
ادب  طبیعی عبارت اند از اخالق محیده . وجود دارد که بین علما به ادب نفس مشهور است و آنرا ادب  طبیعی نیز میگویند 

نیز  گفته میشود و در تاریخ ادبیات خود ادب  وصفات پسندیده ای که با ذات انسان سرشته شده باشد و به صاحبان معرفت
نفس را به اصطالح حکما و صاحبان معرفت عبارت دانسته اند از دانشهائی که  اسباب کماالت نفسانی  شوداز قبیل علم حبقایق 
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چنان است در و مه1» .ومهچنان سایر علوم متداوله را نیز شامل میگردد. اشیا که از آن به حکمت و فلسفه تعبیر منایند 
:مورد ادب نفس

سردهد و تن  ندهد بباد زن که خدایش ادب نفس داد

علم تاریخ و قصص
د و فات اشخاص از قبیل سالطین و امرا و رجال بزرگ و عبارت از معرفت احوال گذشتگان و وقایع ایام وشرح حاالت و توّل

.دانشمندان و رسوم و آداب ملل و طوائف عامل
بًا در اثار شان با منش آزاد اندیشانه بی پروا با صراحت هلجه در ضمن منظومات حکمی عادات زشت و صخیفۀ و شاعران اغل

هیئت جامعه را طرف محله و انتقاد قرار داده عقاید خود شان را اظهار کرده اند و گاهی هم در وضع حکومتها دخالت کرده 
اند که ما منونه های آن را در متون ادبیات فارسی  از قبیل نصیحت امللوک ، سالطین و حکمرانان را مورد نصایح سودمند قرار داده 

.مرزبان نامه ، کلیله و دمنه وغیره به کثرت می یابیم
مثال حکیم عمر خیام بدون هیچ مالحظه و بیمی ریا کاری و سالوسی را نقادی کرده و زاهدان  خشک را طرف انتقاد قرار داده 

:است 
تریمهوشیار با این مهه مستی ز تو تو   پرکار    تریماز ای  زاهد   شهر 

انصاف     بده   کدام    خوخنوار  تریمتو خون کسان خوری و ما خون رزان 
***

یک گاو دگر هنفته در زیر زمینگاویست در آمسان و نامش  پروین
گاو مشت خر  بینزیر وزبر دوچشم  خردت کشاو چون اهل یقین

5- 3تاریخ ادبیات ، استاد جالل الدین ھمایی ، صص- 1
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اما در تاریخ ادبیات لغت نیز در حتت نشو و منو و ارتقاء متواضع است و گاه بگاه و سال بسال و روز بروز طریق کمال می و
لغت عامل بواسطه اختالطی که ما بین ملل . پیماید و سیر تکاملی دارد و احوالی را داراست که با یک دیگر خمتلف است 

ات در زبان باعث تغییری مینمایدو این تغییرود عادات و آداب و شریع در هر عصر  موجود می شود و عوامل دیگر از قبیل وج
در هلجه نیز میشودیا لغت از نو پیدا می شود یا  اینکه لغت می میرد و به این  حساب لغات اهل عامل یک سیر طبیعی و عمر تغییر

ارض میشود  که باعث از بین رفنت و  برچیدن یک  لسان  می شود عآهنامعین دارند که بسته به حاالت و   وانقالباتی میباشد که  به 
لغت در سیر خود حکم مّلت و نژادی را دارد که در بدو امر سرزمینی را حمل خود قرار میدهد و رفته رفته زیاد میشوند و آداب . 

.خمصوصه اختیار مینمایند و دارای ترقی و احنطاطی نیز میباشند
نژاد های که به آن تکلم می کنند  تولد می شود رشد می کند و سر اجنام با از بین رفنت آن متدن  در نقصان ی عامل باآهنالغات و زب

یعنی لغات  عامل  در نوع خود یک پدیده زوال پذیر میباشد که به این حساب ادب نیز دارای تاریخ . مواجه می شود و بعضًا می میرند 
.میباشد

تاریخ ادبی

آهناعلمی عبارت است از شرح احوال ملتی از حیث آداب و علوم و علت پیدایش و تنزل و ترقی علمی  وفکری تاریخ ادبی یا«
و آداب و شرح احوال شعرا و خط ، زبان و علوم بطور عموم ، این موضوع شامل موضوعات خمتلفه مهمی میشود مانند

انشمندانیکه در راه علم  وادب بذل مساعی منوده خود را نویسندگان و علما و حکما و ریاضی دانان و اطبا و غیر هم از د
عاید  جامعه شده آهنابدرجات عالیه رسانده اند و از برکت وجود آنان دیگران هبره مند  گشته اند و نتایجی که از مؤلفات و 

.است و آثاری که از وجود اینگونه اشخاص در صفحه روز گار باقیمانده است
به عباره دیگر تاریخ . بوده است آهنایات  هر قومی تاریخ هر چیزی است که قرائح و افکار موجد پس در حقیقت تاریخ ادب

1» .عقول افراد هر ملتی و تأثیر آن در نفوس و اخالق و آداب ایشان تاریخ ادبیات آن ملت است 

، جا10تاریخ االداب الغةالعربیھ ، ص:، رک 43-42تاریخ ادبیات  ،جلد اول، ھمان ،صص - 1
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ار و انقراض هر مجعیتی مهانا افکار باید گفت که یگانه علت واقعی رشد اجتماعی یا  فرود آن اساس قومّیت و ملّیت و اقتد
با قطع نظر از تاریخ ادبیات باید از هر قسم فائده و نتیجه که از تاریخ منتظریم صرف نظر کرد و هیچ مثره اخالقی . ست آهناو عقول 

.ینه  فردا است اما در صورتیکه متضمن تاریخ ادبیات باشدزیرا تاریخ گذشته آی. برده نشود و یاسیاسی توقع
اینطور خالصه میگردد که تاریخ ادبیات دارای مفهوم وسیعی است و تنها شرح احوال چند نفر شاعر و نویسنده را منیتوان تاریخ 

.ادبیات حقیقی دانست
مسائلی در رشد و ارتقاء ادبیات  نقش تعین کننده  واساسی دارند ؛ مثال مانند موجودات حّیه  مراحل طفولیت ،نو جوانی،  

.پیری را پیموده فنا یا تفرع سیر مینمایندجوانی و 

ساختار های زبان و ادبیات دری
صرف، حنو فارسی دری در جریان تاریخ به حبث در باره «زبان و ادبیات فارسی دارای دستور ها و قاعده  های کلی ای از قبیل 

خنستین فارسی دری ، یعنی از قدیمیرتین ول حروف ، ساختمان مجله ، در دورهّحت) اسم،صفت ، ضمیر (ساختمان کلمه ، نام
1» .آثار باز مانده از این زبان تا اواسط قرن هشتم اختصاص دارد 

منونه های از متون شعر و نثر پارسی که تا قرن  پنجم متداول بود با پیشوند ها و  پسوند ها که بصورت بسیار خالصه  منحیث منونه 
:ه میگرددهای بارز  جهت معلومات  دانشجویان عرض

پسوند پیشوند و ترکیب 
ی متفاوت داشته است که ما از چگونگی آن هشت صورت صرف) ی باستان ، اوستائیپارس(ی ایرانی باستان آهنانام در زب

اسقاط مسوهتا یا . میگذریم و صرف به  این اکتفا میکنیم که از افزودن اجزائی به آخر مادۀ اسم حاصل میشده است 
به این «از هم بپاشد ؛ آهنایک از این صیغه ها ی صرف نام ، موجب شده است که دستگاه حنوی این زبهجاهای آخرین هر 

مذکر ، (طریق دیگر کلمه تنهابر مفهوم اصلی  خود داللت میکند و در آن از انواع رابطۀ کلمه با مجله یا جنس های سه  گانه 

1357تل خانلری ، ج ، سوم ،شھریور مقدمھ  تاریخ ادبیات ، دکتور پرویز نا- 1
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میکرده است تغییرکه بر حسب ساختمان مادۀ  آن )و مجعمفرد ، تثنیه(، یا صورهتای گوناگون مشار )خنثی و مؤنث
».نشانی نیست

.تنها مفهوم اصلی کلمه را در بر دارد پهلوانیک و پارسیکدر دوره میانه دو نوع گویش 
در فارسی میانه و فارسی دری اجزای ماده ساز نیز یکسره ساقط شده یا با ریشه کلمه جوش خورده است که آنرا پسوند های 

در این صورت با اسقاط کامل صامت پیشین ، یکسره ترکیب اصلی کلمه را از یاد برده است و فارسی زبانان . مرده میگویند
با » تار«مثال در رابطه کلمه .از یک ریشه است» سفنت«با »  سوراخ«و کلمۀ »سوخنت«با » سرخ«امروز در منی یابند که کلمه 

هجای در که نشان خویشاوندی است در کلمات  پدر، مادر ، برادر ، دخرت ، .ی  نیست برای اهل زبان دریافتن» تنیدن«فعل  
خواهر باقی مانده اگر چه صورت خمفف این  صامت ، صامت  پیش از آن مشدد شده است  که عبارت از پد ، ماد، براد ، 

.دخت
برادندر، دختندر،پورندر و امثال آن پدندر، مادندر، : مهچنان صورت اندر خویشاوندی و نزدیکی را میرساندمانند

:مثال
مادر از کینه بر او مانند   مادندر شوداز پدر چون از پدندر دمشنی بیند مهی
با پسندر  کینه دارد مهچوبا دختندراجز به مادندر مناند این جهان کینه جوی

بنده ،:ه زبان بدو رخ جدید نقل گردیده است مهچنان در زبان فارسی به این  پسوند ها زیاد بر میخوریم که از دوره میان
.آهنابندگان ؛بستگان، مرگان ، بندگی ، بستگی   وامثال 

از دست یاره بر بود از گوش گوشوارمعشوقگانت را گل و نسرین  ویامسن 
)منوچهری(

:و گاهی  پسوند به معنی تصغیر استعمال شده است مانند
–پنج : وگاهی هم به آخر اعداد افزوده میشود مانند. یارک ، زنک ، نادانک بیدارک مامک ، بابک ، دخرتک ، پسرک ، هوش

.هزاره–صده ، هزار -دهه، صد-ده،چله- پنجه ، چل
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این اجزا در زبان دری جلب توجه دارد و فهمیدن آن برای دانش آموز ضروری است

از گلو بر می آید و هنگام ادای آن گذرگاه دهان مصوهتا آوازی است که با لرزه تار آواها «vowelمصوهتا 
کشاده می ماند ، چنان که جریان هوا میتواند از گلو تالب آزادانه بگذرد ، بی آنکه در این فاصله جائی حبس شود یا از 

1» .وردآتنگنائی عبور کند یا از خط میانی دهلیز دهان منحرف شود ، یا یکی از اعضای بر تر از گلو را به اهتزاز در 

)او (، ) ای ( ،) آ (، ( ِ ) ( ُ ) ، (  َ ) عبارت اند از 

صامت به آنگونه از از صوهتای گفتار، یعنی واکها،اطالق میشود که در ادای :CONSONANTSسامتها
ار از جریان هوا ، پس از گذشنت از نای گلو، در میان نقطۀ از گلو ولب ناگهان برابر سدی متوقف شود، یا با فشآهنا

تنگنائی بگذرد، یا از خط میانین دهلیز دهان منحرف شود، یا یکی از اعضای گفتار بر تر از گلو  را در اهتزاز در  
:و به انواع میباشدآورد

PRICATIVEدر انگلیسیو انقباضی STOPیاPLOSIVEاندادی  که در انگلیسی صامت های 

گویند » رخوه«و دسته  دوم را» شدیده«که در عربی دسته اول را.نامیده شده است
:مصوهتا  

، ق ، غ ، ش ، ،ذ ،" عبارت اند از ا ، ج ، چ، خ ، ث ، 
را از حروف چه تصریح منیکند پیداست که غین مشرده اگر ) یعنی صامت اندادی (را از حروف مفرد » ق«ابو علی سینا  

.میداند ) یعنی صامت انقباضی(مرکب 

:اجزای زبان

.33تاریخ ادبیات ، تألیف دکتر  پرویز ناتل خانلری  استاد دآنشگاه تھرآن ، ص - 1
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ورت اشاره و خلص گفته میتوانیم که زبان دری و هر زبان دیگر دارای این اجزاء میباشد که استعمال جبا در موضع آن در بص
:زبان امهیت  فوق العاده دارد ؛ و مهچنان فهمیدن  بعضی از  این ها ضروری میباشد

حتول واکها ؛ حتول صرفی ؛ حتول حنوی واحد صوهتای ملفوظ ؛دستگاه گفتار ؛ مصوت؛ صامت؛ترکیب واکها ؛ حتول زبان ؛
؛ خانواده زبان هند و اروپائی؛زبان های غیر  فارسی در سر زمین های ایران و خراسان ؛که آهنا؛ حتول الفاظ و معانی ؛ انواع زب

ا در مهین اگر ما  در  هر کدام این عناوین  دقت منائیم خود کتاب ضخیمی میشود که به پژوهش ما ارتباط کمرت می گیرد لذ
.موضع  اکتفا میکنیم

:ترکیب-اجزای زبان
)اسم و صفت(نام

...مثال مرد ، پسر ، زن ، رستم و
:افعال

حروف استفهام
مبهمات

ضمایر
پیشوند های افعال

.کشگی-خشگی ؛کشکی-مشگی؛خشکی–لشگر؛مشکی –لشکر :حتول زبان
1ریخدم؛ -ریختمبسدم؛-شسدم؛بستم–گفدم؛ شستم -یا رفتم رفدم؛ گفتم

:در طی زمان رخ میدهد میتوان به انواع ذیل تقسیم کردبر حسب آنچه که در حتول زبان

.79تا 71ھمان ، صص 1
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حتول واکها.1
)حتوالت صرفی(حتول ساخت کلمات .2
)حتوالت حنوی(در مجلهحتول طرز رابطه کلمات.3
حتول الفاظ.4
حتول معانی .5

حتوالت صرفی و حنوی
و فعل وانواع دیگر ر ساخت کلمات است ، یعنی صیغه های صرف اسم و صفتیغیحتول صرفی زبان خوانده میشودتآنچه
.آن است ) ماده( که معنی خاص کلمه را در بر دارد  جزء اصلی هر کلمه1: کلمه 

،یک )نامها(،)کتاهبا (،)زنان(، )مردان(هر یک از کلمات :برای آنکه فهم معنی آسان شود از مهین فارسی امروز مثال می آوریم
یعنی بیش از (آهناقسمت دیگر تعدد . است ) نام(و ) کتاب(، ) زن(، ) مرد(مت هست که شامل معنی کلمه است و آن قس

.است» ها«و » ان«را بیان میکندو آن اجراء ) یکی بودن 
یک جزء اصلی ماده فعل »میربدی» «میربم«و یا »میخوردی«-» می خوردم«،» می خوری «و »می خورم «در صیغه های 

ی منیدهد اما رابطه آنرا با زمان و شخص و تغییراست که این اجرای ثانوی در اجزای اصلی کلمه » ای«و » ام«ست این اجرا بنام ا
عدد بیان میکندکه بنام اجزای صرفی خوانده میشود که در  هر زبانی دستگاه معینی برای بیان این معانی ثانوی وجود دارد که 

بعضی کلماتی در  گفتار و نوشتار وجود دارد  که از حیث  ترکیب اجرا . یکسان بکار میرود در مورد مهۀ ماده های کلمات
:  ن گویشی و نوشتاری به مثاهلای زیر دقت شودامنی دهد مثال در زبتغییرمتفاوت اما معنی را 

میگم–می گویم 
میرم–می روم 

می دهم میتم
میشم–می شوم 

.88ھمان ، ص 1
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مرد ها –مردا 
مردان–مردا 
کتاهبا –کتابا 

:در مجله زیر . ترکیب اجزاب مجله خود یکی از نکات است که مقام هر کلمه و رابطه آنرا با کلمات دیگر بیان میکند
مهسایه دخرت دارد 
دخرت مهسایه دارد 

یا چوپان دنبال گوسفند می رود 
گوسفند دنبال چوپان می رود

:انواع ضمایر
ضمیر     مفرد         مجع

ایشاناو 

خانه هاخانهاسم
رفتندرفت فعل

آهنازبان فارسی خویشاوند و مادر زب
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ی ملت های متمدن جهان امروز آهنای صرف هند واروپایی است که شامل بزرگرتین و مهمرتین زبآهنازبان فارسی از مجله زب
.ی نیم قاره هند نیز شامل آنست آهناستان و بعضی از زباست که مردم افغانستان ، پاکستان ، ایران ، تاجک

ی آهنایاد شده است که این خانواده شامل متام زب» هندو ژرمانی«یا » هند اروپایی«در مورد  این زبان فرضیه ای است  که بنام 
ی دیگر را شامل آهناباروپایی و اسیایی و امریکایی ، روسی لتوانیایی دمنارکی ، سؤیدی نروژی ، هلندی و بسیاری از ز

بدرازا نکشد از معلومات در باره سایر زبان ها که به خانواده  زبان آهنااما خباطر  اینکه حبث ما در  خصوص انواع زب. میگردد
.فارسی پیوند ندارند از قبیل  چینایی ، ژاپونی و فنلندی صرف نظر میکنیم

)اریائی(ی باستانی ایرانیآهنازب
لفظی است که از دیر ترین زمان نیاکان دو ) آری(اده هندو اروپائی یک گروه آریائی یا هندو ایرانی است کلمه از شعبه  مهم خانو

در هندی باستان این نام به کسانی اطالق میشد که به زبان سنسگرت . قوم ایرانی و هندی به  نژاد خود میگفتند
ی آهناهزاره خنستین پیش از میالد طوایفی که به یکی از  زباز اوایل) ایران(گفتگو میکردند اما در سرزمینهای خراسان 

میخواندند که نام arya) آریا(این مردمان خود را . هند و آروپائی سخن میگفتند در این سر زمین جای گزین شدند 
د که بعد از ی میباشران مهان سرزمین آریائیاننامیدند که ای» اران«ایشان سپس  به  جایگاه و  کشور شان اطالق شد و آن را 

فتوحات و گسرتش اسالم در این منطقه قسمت غربی آن بنام فارس و خبش  شرقی آن بنام خراسان مسمی گردید و ما 
زمانیکه از ایران صحبت میکنیم در حقیقت سرزمینی را در نظر داریم که شامل فارس و خراسان  میگردد و اقوامیکه در 

، سرمتی ،، آالنی ،وچند طایفۀ بیابانگرد اسیای مرکزی را نیز »سکائی«عبارت اند از اقوام قدیم به این نژاد  موصوف بودند 
ی آهنابه زب)آسی ها(و در قفقاز ) در خنت و تومشوق(باید از نژاد آریائی مشرد زیرا که بازماندگان ایشان در آسیای مرکزی 

که نام نیاکان قوم )آالنی(بی گمان ایرانی است ، و کلمه آریایی سخن میگفتند  و میگویند نامهای خاص سکائیان و  ساری
وشعبه دیگری از این نژاد که سغدیان و پارتیان میباشند دارای ادبیات شفاهی . ارتباط دارد ) اریان(آسی است با لفظ کهن 

یان که بنام مهچنین طوائف دیگری از آریائ.. که در دوره  های بعدی دارای ادبیات پر باری بوده اند .بوده اند
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و بعضی طوایف دیگر که شاید ایرانی زبان بوده باشند و سنگنوشته آشوکا مکشوف در Bactariansباخرتانیان
. اما از زبان باستان این اقوام  نشانی باقی منانده است. قندهار  خطاب به ایشان است 

ی ایرانی یا آرین در دست است که از نگاه اآهنبا آهنم علمای  زبان شناسی اسناد و مدارکی که در طی تاریخ دراز زب
ی هند وآروپائی را از مقایسه و آهنازبانشناسی تاریخی بسیار گرانبها است ، زیرا که چگونگی حتول و تکامل یکی از  زب

.است شناخت و تفکیک  کرددوره باستان؛دوره میانه؛دوره جدیددر مراحل خمتلف که عبارت از آهناتطبیق 
که از آغاز دوره اسالمی تا کنون در سرزمین پهناور خراسان رواج و گویشهای اطالق میشود آهناجدید به زباصطالح دوره

.داشته و در گفتار و نوشتار بین مردم این سامان مروج بوده است
ی دیگر اآهنه در تاریخ حتول زبآمدبدست )آهنامادر زب(ی هندو اروپایی آهنااین تقسیم بندی که از مطالعه چگونگی زب

.ی جهان نیز مورد استفاده قرار گرفته است آهنامنسوب به هند و اروپائی ، و حتی بعضی از خانواده  های دیگر زب
و هیچ آثار .شاهنشهی ماد اولین امپراتوری  در فارس بوده است که نظر به تذکرات هریدوت مؤرخ  یونانی از آن اطالع داریم

.ه است آمدنوشتاری ای از این قوم بدست نی
یکی دیگر از تاریخ نویسان  یونانی  می نویسد که در نیمه اول قرن ششم پیش از میالد شاعرانی در دربار شاهان مادی » دیون«

بوده اند که موضوع شعر های خود را از روایات ملی اقتباس میکردندکه چندین داستان و افسانه از دوره مادها در نوشته های 
اگر این گفته  دیون درست 1. ی در بین ماد ها پی برده میتوانیم آهناکه از روی آن  به  رواج داستمورخان یونانی نقل شده

باشد فرضیه  هریدوت باید منسوخ گردد چرا که در نوشته دیون  بر خالف  هریدوت سخن از شاعرانی رفته است که در 
.غشوش و یا مفقود گردیده باشددربار ماد ها شعر و افسانه می سرودندکه شاید این اسناد بعدًا م

، تخلیص161تا 153ھمان ماخذ، صص  1
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زبان مادی

رود جیحون و ( هزاره اول پیش از میالد قبل از انقراض ماد ها در سراسر این حوزه که رود های آمو دریا و سر دریا در 
گاه  در مشال این سرزمین نزدیک دریای ارال والیت خوارزم قرار داشت که شاید جای. است که مسکن آریائیان بود)سیحون

که در جانب جنوب شرقی کشور .زیرا  مرکز بزرگ سیاسی و مذهبی مشرده میشده است . خنستین آئین زردشت بوده باشد
و دیگر ) والیت هرات(و مرو بود و کشور آریا ) بلخ(از این سوی آمودریا سرزمین . سغد قرار داشت که در حدود مسر قند بود 

.شامل میباشد) ریابجوزجان و فا(والیات باخرتا ن از قبیل 
و از مهین ناحیه بود که آریائیان به سوی  غرب در ایران سرازیر شدند و دو امپراطوری ماد و پارس که در مهسایگی  کشور 

با فرمانروایان بابل مهدست » هووخ شرت«ق م  پادشاه ماد 610آشور بود مدنیت های  بزرگی را بر پای کردند که در سال 
. منقرض کردشد و دولت آشور را

زبان هند و اروپایی
» هند و اروپائی«با روش تطبیقی آشکار شده است و مهه از اصل واحدی که آهنای متعددی که رابطه خویشاوندی آهنازب«

از قدیمی ترین زمان تا امروز وسیله بیان عالی ترین اندیشه ها و ابزار ارتباط ذهنی و بسرت . خوانده شده منشعب شده اند 
1».رتین و متمدن ترین ملتهای جهان بوده است بزرگ

بحث سیزدھم 120ھمان ، ص - 1
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ئیزبان سکا
صل و  مفصال توضیحات دادیم در قسمت اآهناقسمیکه در جلد اول این کتاب در مورد خاستگاه  آریائی ها و اولین کوچ نوردی 

یرانی بودند که قسمتی از ایشان در نانچه سکاها طوایف اچ. پیوندد معلومات ارائه شده است ریا  می ریشه این  قوم که به نژاد آ
دیان و پارهتاسکنی داشتندو قسمت دیگر آن در مغرب دریای خزر و دشتهای مشال حبیره خزر و مشال مسکن سغمشرق

سکاهای غربی چندی بر دولت ماد غلبه کردند که در اخیر ماد ها بر آنان چیره شده و دولت شان را  . ساکن بودنددریای سیاه
این سکاها در بین خود دارای تیره  های علحیده بوده اند که هر یک آن به تیره خود می بالیدند و اکثرًا این  قوم . ندواژگون کرد

خالصه زندگی و  سلطنت این دودمان . گرائیها باعث جنگهای خونین و  مهاجرهتا در بین خود شان میگردید
نام برده شده که هر کدام  آن »آن سوی دریا«و سکاهای » دتیز خو«از مجله سکاهای . مهیشه با خون رقم خورده  است 

زبان سکاهی باستان با زبان  های پارسی و مادی درست . جایگاهی در والیت های شاهنشهی  هخامنشیان داشته است  
نفاق یکسان نبوده اما چندان تفاوتی هم نداشته است و هوخوشرت پادشاه ماد با گروهی از جنگجویان سکاهی که  از اثر

آهنااز منطقه شان رانده شده بودند به مادها پناه برده بودند که مورد عطوفت پادشاه ماد قرار گرفت تا اندازه ای این پادشاه با 
از این قوم در کتبه  های آشوری و یونانی  یاد شده . سپردآهناودکان خود را خباطر فرا گرفنت زبان به احرتام رفتار میکرد که ک

از سکائی در قفقار بازمانده » آسی« و چنین فکر می شود که زبان.رگرتین  سند تاریخی در مورد این قوم میباشداست که بز
چنانچه اسرتابون جغرافیا نویس یونانی قرن . در مشال شرقی کاشغر بازمانده سکائی شرقی باشد» ختنی»غربی باشدو زبان 

1.ستان اشاره  کرده است اول میالدی به مشاهبت فراوان و مادی و پارسی با

.16162ھمان ، صص  - 1
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زبان پارسی باستان
ی منصرف است و دارای ریشه هند و آریایی میباشد که گهواره  و منشاء بسیاری از السنه دنیا آهنازبان باستانی ایران از زب

اسالوی خویشاوند تمدن مانند سانسگرت  ویونانی ، التنی و توتنی و اسکانداناوی و ی مهم عامل مآهنااست و از این رو با زب
:مثال می زنیمآهناله روشن شده باشد از  روش و ارتباط ریشه ای این  زبان با سایر زباطریکه این مسأو خب1. است

زاری با نوا و ساز میباشد که عرب » موسوگی«غمگساری را گویند و » سوگس«مویه گریه و زاری را گویند 
مهژیشت در -مه جیشتا«) اعلحضرت(»مهجیشت«میباشد؛) موزیک(» سیکمو«ی اروپائی آهناو به زب» موسیقی «منش آن 

ی اروپایی آهنانوشته شده و به زب) ماژیستاس(، »مگیستا«ه و مهین واژه است که به التین آمد) اعلیحضرت(اوستا به آرش 
باشدیم» ماژسته«و به فرانسوی»جمستی«بویژه با انگلیسی 

نامند و از مهین سبب است که » آریا«و » آری آنا«نویسندگان یونان باستان چنانچه ایران باستان و آسیای میانی را
ه اند که آرینها آورد، چنین »ندآمدآریائیها پیش از تاریخ از یکجائی «: دانشمندان  در چهار صد سال قبل  متفق به این بودند که

برخی از خردمندان گفته اند که .(ند و نیمی دیگر در اروپا می زیست)مشالی(نیمی در ایران و در هند اوخرتی 
و در زبان »هیستوری«که معرب آن تاریخ شده است و در زبان انگلیسی ) از تاریکی(» ازتار«از واژه )تاریخ(»هیستوآر«

2. انگلیسی میباشد Date)دئت(»روزمه«و )کالیندر(» سامله«ی اروپائیان واژه های آهناپارسی بسان زب

ره ای سنگ  نبشته و خطوطی بر روی ظروف و آالت و سنگرتازو ها و نگین ها اثری باقی منانده و از پارسی باستان جز مشا
از حتقیق علمای زبان چنین بر می آید که در بیستون  وشوش و الوند و آسیای صغیر واستخر و مصر بفرمان پادشاهان هخامنشی 

خاندان و شرح ممالک و فتوحات ؛ ستایش یزدان پاک و نفرین خط میخی به سنگ کنده شده که مشتمل است بنام پادشاهان و ذکر 
دروغ و نا پاکی ، که از مهه مهمرت سنگ نبشته داریوش است که در بیستون میباشد که دارای چهارصد و بیست سطر دارای چهل 

3.دو  پنج حرف و هر حرف از سه تا پنج عالمت میخی است که مهگی تقریبًا هفتاد و پنجهزار عالمت می شو

، تاریخ ادبیات ایران،داکتر رضا ضاده شفق- 1
.در کتابخانھ بنگال ھندوستآن ثبت است 30935م کھ بشماره 1920/ه1299نژاد و زبان ، کی استوآن ، - 2
اول/ ج17رضا زاده شفق ، ھمان ، - 3
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مهچنان داکرت پرویز ناتل خان لری نیز  بر این مفهوم اذعان دارد که زبان  پارسی باستان را تنها از روی  مهین نوشته  های شاهانه که 
بر تنۀ کوهها  یا لوحه های زرین و سیمین   که در اواخر قرن پنجم  پیش از میالد چندین نامه اداری بزبان آرامی بر روی چرم بدست 

دیده میشود که آهنادر این کشفیات لغات مقتبس از پارسی با ترمجه لفظی . ه به شهربان پارسی بنام آرشام مربوط است ه کآمد
بزبان و خط آرامی با مرکب باالی چرم یا پاپیروس نوشته شده است و اینها به عالوه  نوشته جات فوق الذکر است که در ختت 

را نزدیک به سی هزار  ذکر کرده که خبط عیالمی بر روی لوحه های آهنال خانلری تعداد مجشید  کشف و خوانده شده که داکرت نات
1.گلی نوشته شده  است 

آثار باز مانده از پارسی باستان
مفصل ترین و مهم ترین آثار بازمانده زبان فارسسی باستان از زمان داریوش اول است که بیشرت بدو منت بابلی و اعالمی مهراه 

:پیشینیان داریوش پنج نوشته کوتاه ماند است به شرح زیراز. است
این لوحه دو سطر بزبان . ه استآمداز اریارمن نیای بزرگ داریوش اول ، بر لوحه زرین ناقصی که در مهدان بدست .1

یز هیچ نشانه ای داللت منیکند بر اینکه در قسمت های از میان رفته  منت بابلی و اعالمی ن. پارسی باستان است 
.وجود داشته است

. از آرشام نیای داریوش اول ، لوحه زرینی که در سه قطعه یافت شده و تنها گوشه راست پائین آن از بین رفته است .2
.ه چهار ده سطر به زبان پارسی باستان است آمداین لوحه  نیز در مهدان بدست 

ه  های کاخ شاهی در پاسارگاد تکرار شده است از کوروش بزرگ سنگ نبشته که پنج بار یا بیشرت روی ستوهنا و بدن.3
.و شامل دو سطر به پارسی باستان است

از کوروش بزرگ در پاسارگاد ،چند پاره کوچک از یک نوشته سه زبانی که الاقل شش سطر به پارسی باستا ن و .4
ر قرار داشته استی بابلی و آشوری را شامل بوده و باالی نقش شهنشاه در سر دآهناچهار سطر به هر یک از زب

162تاریخ ادبیات زبان پارسی  داکتر ناتل خان لری ، ص- 1
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از کوروش بزرگ  در پاسارگاد نوشته ای به سه زبان هر کدام یک سطر ، روی لباس بر جسته شاه بر جرز های کاخ، .5
که منت  پارسی باستان اکنون یکسره حمو شده است

ش کوروش ولی در قسمت دو نوشته فوق اهباماتی وجود دارد که گویا در زمان اردشیر هخامنشی پس از قیام برادر. 
کوچک خباطر گرفنت  و تصاحب تاج و ختت جعل شده باشدتا از این  طریق تاج و ختت را برای فرزندان داریوش بزرگ و 

1.جانشینان آن ثابت کند

بر عالوه اینها یک تعداد آثار ارزش مند دیگر در مهدان، ختت مجشید از اردشیر اول ، در شوش از داریوش دوم، در ختت 
ه که  از آمدیر سوم با سنگها و مهر هایی که هر یک به سه زبان پارسی باستان ، ارامی و  اعالمی بدست مجشید از اردش

.تفسیر آن صرف نظر کردیم

زبان اوستائی

ولی معلوم  نیست کسانیکه  به این زبان . اوستائی یعنی کتاهبایی که آئین زردشتیان به این زبان نوشته  شده است 
بکار هنااهم درست معلوم  نیست که در چه ناحیۀ از سرزمین پهناور ایران یا آری. را چه می  نامیدندگفتگو میکردند آن

ذکر شده و گروهی از » آرّین واج««ه است میهن اصلی این نژاد به لفظ آمدقسمیکه در منت های اوستا . میرفته است 
در » َارین و اج«سرزمین  های . ه است یکی میدانندآمدکتاب  حمققین  این کشور را با والیت خوارزم که نام آن نیز در آن

اوستا مشخص نیست ولی  ویل دورانت مؤرخ امریکایی  در کتاب مشرق زمین گهواره متدن بنام آریایی ویجه یعنی 
ینها میان سر دریا و از روایات یونانی  چنین بر  می آید که این سرزم. سرزمینیکه خاصتگاه این نژاد بوده است  نام می برد

چنانچه در قرن های ششم و هشتم قبل از میالد یک .و آمو دریا یعنی  بلخ  ومسر قند و هرات در  شرق  فالت ایران باشدو
خوانده  میشده که آخرین َکوی آن در اوستا که خباندان »  کوی«خاندان شاهی که منشا زابلی سیستانی داشته است بنام 
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است  که زردشت او را به آئین خود خواند که شاهنامه  فردوسی و اکثر  خسرو » ویشتاسب«تعلق میگیرد » اسپه«
.ذکر شده  است که بعدًا به آن می آئیمآهنانامه  ها  به  تفصیل در 

یا 628-551یا650تا553از این قرار بر  اساس روایات زردشتی ساسانی زمان زندگی زردشت را بین ساهلای 
.)در جلد اول این پژوهش  به عنوان  زردشت مراجعه شود. ( کرده اند حساب .م.ق541-618

اوستای کنونی باقی مانده جمموعۀ از متون دینی است  که به زبان اوستائی که در دوره ساسانی ها گرد آوری و تدوین شده بنام 
از رواج افتاده و تنها مؤبدان زردشتی آن را در قرن سوم  میالدی » َارین واج«ولی بعدًا زبان والیت . یاد میگردد»گاتا ها «

کتاب اوستا که معرب آن جموسی است در روی چرم گاو ) دینکرت (بنا بر روایات پهلوی . بعنوان زبان دینی بکار می بردند
د نوشته شده بود که توسط اسکندر  سوزانیده شده و سپس توسط یکی از شاهان اشکانی که بالش نام داشته است  از نو گر

ح و بصورت بکه بعدًا در زمان اردشیر ساسانی بار دیگر این متون تصحیح و تنق. آوری شده که این روایات شفاهی میباشد
.قطعی ثبت گردید

این کتاب در زمان . ساخته و وضع شده است .منت اوستائی که مروج  و معروف است به خط دقیق خاصی در قرن ششم  م
آن موجود میباشد که 3/1سوم هجری /مت آن سوزانده شده و از دینکرد در قرن  هنم میالدی استیالی اعراب بر فارس  یک قس

به جلد دوم  (ه است آمداین موضوع در جلد دوم این اثر در حبث های کالمی  خلفای عباسی با جموسان و ملل و حنل  به تفصیل 
) خالفت عباسیان مراجعه شود

) صورت کنونی َیسن(که مبعنی  پرستش و نیایش و کال به جشن یسنا سیم شده است  کهاوستای کنونی بر پنج قسمت یا خبش تق
» قانون ضد دیو(که در زبان اوستائی ویدیودات است وندیداد که جمموعه ملحقات یسنا است  ؛ویستپرد . است اطالق میشده

که آن نیز مبعنی ستایش یشتها . باشد فرگرد می22که شامل .که هر فصل این کتاب فر گرد خوانده میشود .معنی میدهد 
موضوع ان نیایش پروردگار وامشاسپندان میباشد؛ و آخری . ویشت وجود دارد 21و نیایش است  که در اوستای کنونی 

مبعنی اوستای کوچک که در زمان شاپور دوم ساسانی تألیف شده و شامل قطعاتی میباشد که از قسمت های خرده اوستا  آن 
با تصرفاتی تالیف  گردید که به زبان اوستائی نیست که مشتمل بر مناز ها و دعا هائی است   که در مراسم دینی دیگر اوستا 

1.ساالنه و اوقات روز و جشنهای مذهبی و هنگام اجنام دادن اداب خاص دینی خوانده میشده است 
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زبان دو هزار ساله یا مادر زبان دری

ت بغالن پانزده کیلو مرت تیر شده از شهر پلخمری در مسیر جاده  پلخمری بلخ در کنارۀ یک  در والی) افغانستان(در کشور ما
ه خورشیدی معبد سرخ 1330/ م1951کیلوکرتی جناح جنوبی جاده باالی ه ای مشرف به کوهپایه  های اطراف در  سال 

ن کتیبه یا سنگ آمدمرت از مهه  بدست کوتل کشف گردید که منایندگی از آتش دان آتش مقدس زردشتیان می منود که مه
.یمآمده آوردنبشه ای است که خصوصیات آنرا در جلد اول این پژوهش در حبث معبد سرخ کوتل یا مها دژ بغالن به تفصیل 

در نتیجه کاوش  در این معبدیا پرستشگاه باستانی آثار آتش کده مقدس نیز منایان گردید که نظر به :ما حصل کالم  اینکه 
یکی از تیره  های  مشهور  غیر آرین این منطقه قیقات باستان شناسی هیئات کاوشگر معبد را مربوط به اوایل عصر کوشانیحت

این معبد نه جای نصب جمسمه  ها به اصلوب . میدانند،که مشهور ترین شهنشاه آنان ،بنام کنشکای کبیر  رسوخ باستانی دارد
دائی یاد گار های بودا را در آن  حفظ میکردند ، بلکه صرفًا در آن آتش مقدس  پاسداری و یونانی بوده و نه هم  مانند عصر بو

نگهداری و  پرستش میشد که این معبد تا شش الی  هفت قرن بعد از زردشت نیز آتش مقدس را در خود شعله ور 
.یسنا در عهد ساسانیان مقدمرت است که منت کتیبه  حاکی از آن است که تاریخ این  آتش مقدس از عهد مزد. نگهداشته بود

آتشگاه سرخ کوتل خنستین معبد آئین آتش  پرستی که در صفحات مشال افغانستان در والیت بغالن کشف گردیده که 
عصری که به کوشانیان معروف . نشاندهنده  ممیزات خاص  ادبی و فرهنگی و هنری عهد باستان را در این خطه نشان میدهد 

که شباهت خاص با نوشته های  ختت  مجشید و (1.یبه  های مکشوفه آن هم یک زبان داخلی و حملی است است و زبان  کت
ی آرامی و اعالمی بوده است دارد که موجودیت یک گویش  خاص را در آن دوره در بین کوهپایه های هندو آهناشوش که بزب

.)کش واطراف آن بیان میدارد
سانتی مرت  و ضلع 117ه ختته سنگی است که ضلع چپ آن آمدم بر 1978/ه1357کتیبه سرخ کوتل بغالن که در سال 

سامتی مرت میباشد 125سانتی مرت و ضلع حتتانی 132سانتی مرت و ضلع باالیی آن 110راست 

، نشریھ آنجمن تاریخ افغآنستآن چاپ مطبعھ )تحلیل کتیبھ سرخ  کوتل  بغآلن(عبدالحی حبیبی  زبان دو ھزار سالھ یا مادر زبان دری - 1
2- 1ھخورشیدی ،   مقدمھ، صص1342دولتی کابل سال 
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:مستشرقین اروپایی که این سنگ نوشته را مطالعه کردند 

سال قبل1800زبان سنگ نوشته  
نامیده اند ولی چون بغالن در ختارستان واقع بوده هبرت باخرتیین کتیبه را مطالعه کرده اند آنرا یک زبان که ا»هینتینگ و ماریک«

چنانچه .. است آنرا زبان ختاری بدانیم که پروفیسور  عبداحلی حبیبی این زبان را در  اثر موجود بنام زبان  کوشانی نامیده است 
نزدیک دانسته اند ) ویا سغدی(ت بین بلخ و بدخشان را ختاری خوانده و آنرا به زبان بلخی البیرونی و البشاری و مقدسی زبان والیا

واما قسمیکه منطقه از روی فعل و انفعاالت تاریخی  و .(و از مهین سب  حبیبی جواز داده است که این زبان ختاری خوانده شود
در )باخرتیا(فکر میشود که این گویش بشمول بلخ خط سیر مهاجرت ها که تاریخ گذرگاه آنرا از بلخ  نشان داده است

سراسر  خراسان آن دوره متداول و مروج بوده چه تاریخ تیره ای از این قوم را که بنام افتالیان  نامیده میشوند سلطنت های شان را 
ر مشار  در یک دایره  وسیع در مناطق سیستان و زابل و رخج ثبت کرده است که  البیرونی والبشاری و مقدسی نیز این منطقه را د

از بدخشان تا سغدیانا یا خوازم میداند، لذا احتمال  آن که این زبان را بیک دوره مقطع ای کوشانی  منسوب بدانیم خارج از 
احتیاط خواهد  بود  ، زیرا جتربه  های زبانشناسی نشان میدهد  که یک زبان به بسیار کندی  منو  وانکشاف و گسرتش می یابد 

شاید  از هزاران سال  جتاوز کندخاصتًا که در آن دوران وسایل انتقال فرهنگی نسبت کندی راه های مواصالتی وعدم که
وابستگی های اقتصادی منطقوی به سایر مناطق کند و کمرتبود؛ مثال آنرا در گویش زبان پشتو می آوریم که نظر به  قول ابن 

ی که به پشتو  صحبت میکردند آهنایخواست  هندوستان را فتح مناید به قبایل از افغغزنوی محممودخلدون  در زمانیکه  سلطان 
و حتت قیادت  حکومت های  حملی هند و در جماورت  فالت  سند در کوههای مشرف به غرب آن ناحیه که حاال بنام ایالت 

تاریخ العرب ابن (را  سر کوب منودهناآسرحد یاد میشود زندگی میکردند که  کار شان  رهزنی و غارت بود که سلطان غزنه 
ویک قبیلۀ دیگر از کسانیکه به  زبان  پشتو صحبت می کردند خانواده  های سوری غور بودند که در طول )  سوم/خلدون ج

در ظرف یک هزار سال این زبان حاال توانسته است بسرت مناسبی را در. هزاران سال از حمدوده خود پا برون نگذاشتند
این سیر کند  انکشاف زبان پشتو در تاریخ . ر کز و مشال و جنوب و غرب کشور به عالوه  مناطقی در هندو پاکستان یافته استم
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نیز سابقه طویلرت از آن را دارا میباشد از قبیل سایر آهناکه آهنااین کشور که مبوازات  گویش پارسی پیش رفته است  از سایر زب
پس میتوان . که نه تنها  انکشاف نکرده اند  بلکه در حالت  فراموشی منجر به مرگ نیز میباشندگویش های حملی افغانستان

حکم کرد که زبانی که در عهد اعتالی  مدنیت  آتش ستایی در معبد سرخ  کوتل به ظهور پیوسته  در یک دایره وسیع تری  مروج بوده 
ره ای نباشد  که از این زبان مزیتی برده  و آنرا مورد استفاده قرار داده است که شاید در مسیر این راه  اقوام کوشانی یگانه تی

.)باشند
را مورد تاریخ ادب کشور مینگارد که ما تا هنوز سند  کهن تری از ) کتیبه سرخ کوتل(پروفیسور حبیبی در این اثر ارزمشند

ولی در قرونی که زبان پهلوی جنوبی در . داشتیم عصور قبل االسالم در باره زبانی که مادر زبان دری فارسی باشد در دست ن
پارس و زبان پهلوی مشالی ، در ماوراأهنر تا خنت  و تورقان پهن شده بود و زبان دربار و ادب و علم ساسانی بود؛ در خراسان و 

لیان ، زبانی موجود بود  مانند هفتا)افغانستان=(دامنه  های هندو کش تا والیت قندهار در دربار کوشانیان و ملوک حملی خراسان 
گفته میتوانیم که قدیمی ترین اثر  این زبان  در کتیبه سرخ  کوتل ) افغانستان=(که انرا مادر زبان دری و فارسی کنونی در خراسان

.ه  است که به قرن دوم میالدی تعلق می گیرد و رسم اخلط آن  یونانی شکسته است آمدبغالن بدست 
این زبان ختاری یا کوشانی را چنانچه در قسمت حتلیل کلمات آن می بینید با « : ار عقیده میکند که پروفیسور حبیبی چنین اظه

واغلب کلمات و تراکیب و حتی افعال آن با زبان  . است ) داشته(و زبان  پشتو روابط حمکمی1) ؟(زبان کنونی فارسی افغانستان
است و ضمنًا ریشه  های ) خراسان=(کل قدیمی مهین  پارسی افغانستانبلکه ش.ولی آنرا منی توان پشتو مشرد.پشتو مشرتک اند

این زبان از . . . یافت ) خراسان=(یا هلجه های دیگر افغانستان) اوغور ( کلمات آنرا در پارسی و پهلوی و سغدی و ختنی 
:و احتمال موجود استو بنا بر این در بیان زبان کوشانی و این کتیبه د. پشتو به فارسی افغانستان نزدیکرت است

یعنی سرزمینی که در آن دو زبان . باشدSO-GLASS-1ممکن است که این زبان به اصطالح فیاللوژی زبان یک.1
.و احیانًا یک زبان یا یک هلجه مشرتکی را از دو یا چند زبان تشکیل میدهد .یا دو هلجه هبمدگر می آمیزند

ماورای  جیحون و سایر مناطقیکھ با این زبان تکلم زبان فاری دری افغآنستآن  در نوشتار بازبان  فارسی دری ایرانی ، زبان فارسی- 1
میکند فرق چندآنی ندارد کھ صرفاً در گویش و لھجھ  ھای منطقوی ھر محل  فرق میکند کھ  تغییر لھجھ در معآنی اصلی زبان تغییراتی 

جزء یک زبان میدآنیم آنھم زبان فارسی دری را نمی آورد بنا آً ما  این زبان را با داشتھ ھای لھجھ ھای فراوآن  تفکیک نا پذیر دآنستھ و 
.در ایران ، افغآنستآن ،تاجکستان و سایر جا ھا 



168

ی دیگر  از آهنادی و آریائی و اوستائی در جنوب هندوکش امکان موجودیت زبامکان دارد که  پکهت های قدیم  نژاد های وی
گپ می )سلف فارسی(مجله پشتو  وجود داشته  اند و در مشال هندو کش هم مردمی آریائی نژاد بودند که بزبان دیگری 

ته و در آویزگالسی زدندو این دو زبان در اثر مرابطه و پیوند های اجتماعی و اقتصادی و حمیطی با هم خملوط گش
.که دارای عناصر هر دو زبان است .ه باشندآوردماننددامنه های هندوکش دو والیت ختارستان، مهین زبان ماحنن فیها بوجود 

احتمال دوم این است که زبان کوشانی بصورتیکه در این سنگ نوشته دیده میشود پیش از تشکیل و پیدایش پشتو و .2
که در مدت چهار قرن بعد از این ) حدود قرن دوم میالدی(ان دربار و نوشته و ادب بود در این مملکت زب)فارسی(دری 

ه باشد زیرا قدیمرتین آثار باقیه دری هبمان قرون خنستین اسالمی آمدتا اوایل اسالم دو زبان  پشتو  و دری از آن بوجود 
.میرسد 

مادر زبان  پشتو و دری بشماریم  که در این دور حتول مدت چهار قرن اگر این احتمال دوم را قبول کنیم باید  زبان این کتیبه را 
1».و بنا بر این این ادعا هم مورد تأمل است.برای انتخاب کلی زبان  پشتو از یک مبداء اندک خواهد بود

ه آنقدر رشدی نقطه قابل ذکر این است که خود  پروفیسور  حبیبی میدانست که یک زبان حتی در طول یکهزار سال منیتواند ب
. برسد که بتواند جای خود را در تاریخ  دوهزار ساله باز کند در صورتی که مااثر آن قبال در گذشته های  دور موجود نباشد

پروفیسور حبیبی زمانیکه این اثر را به نگارش گرفته بود یک جو کوبنده و خبشنده ای خباطر بقدرت رساندن و دامنه 
و آغشته بنظام تبعیض قرار داشت ,شتو از  طرف  دولت پادشاهی افغانستان مورد محایت  ظاملانه خبشیدن و تشویق   زبان  پ

به این حساب که در دوایر حکومتی کورس های زبان پشتو در اوقات کاری و بقدرت نگهداشنت آن از وجیبه حکومت بود که 
م میشد  از ترفیعات سنوی عقب می ماند وهبمین سبب ماموری که  در این ساعت  های زبان  پشتو غیابت میداشت و یا ناکا

در این برنامه به هزاران جلد . اداره ای در کابل  تأسیس شد که شعبات آن در والیات نیز  موجود بود که بنام پشتو تولنه  یاد میشد  
ن مردم ترکی یا اوزبیکی و یا هم کتاب  پشتو چاپ شد و در مناطق غیر پستون مثال در خم آب و آقچه و تالقان و جا های که زبا

ترکمنی بود فرا گیری  کتاهبای  پشتوو خود این زبان الزمی و حتمی بود  درچنین جوی که با دکتاتوری شاهانه محایت میشد  
جناب شادروان پروفیسور حبیبی هم جمبور بود علی رغم افکار باز به روش مهقطاران خود سر شور بدهد چرا که او باوجودیکه 

غزنوی حممودحمقق عالی مرتبه بود الزامًا جمبور بود تا  نقش زبان پشتو را که حمل پیدایش این اقوام را و تقابل آن را باعصر سلطان یک
ھمان اثر  صفحات بعدی- 1
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به  قول ابن خلدون بزرگرتین تاریخ نویس و شرق شناس عهد اسالمی موجود میباشد از آن فرا تر در هیچ یک سند تاریخی  با 
شویم  آن را در عهد کنشکا و کوشانیان که خود نژاد غیر آرین بوده است تلفیق خبشد چنانچه با بسیار مهارت این نام   روبرو منی

چهارقرن برای « :چنانچه خود در پراگراف باال اذعان داشته است که .خودش نیز این قول را  مردود و ناممکن دانسته است 
».انشعاب کلی زبان پشتواز یک مبداء اندک خواهد بود

و اکنون که کتیبه مکشوفه  بغالن را می بینم  «:پروفیسور حبیبی با مالحظه کتیبه  سرخ  کوتل با صراحت اذعان میدارد که
اعرتاف میکنم که زبان فارسی کنونی از پهلوی منشعب نشده بلکه تا دو هزار سال پیش  از این در ختارستان تاریخی زبان تکلم و 

لفظ هبمان شکل قدیم و عناصر کهن  تاریخی در دست داریم ) 160(سطر آنرا در حدود 25که اینکحتریر و ادب و دربار بوده  
و عقاید کهنه را . آوردو بنا بر آن کشف این  لوحه گرانبها حتولی را در عامل زبان شناسی و تاریخ ادبیات افغانستان بوجود می 

1» .متزلزل میگرداند

از مجله دلیلی که «: در خصوص اصالت و قدمت تاریخی زبان با ادله قوی بیان میداردسپس  شاد روان حبیبی این موضوع را
که آثار منثور و منظوم زبان دری بعد از حتریر مقدمه منثور : برای وجود زبان فارسی در ادوار قبل االسالمی اقامه میکردنداین بود 

دری است، که باید قرهنا قبل از ) فارسی(فصیح و استوار و پخته ه و متام این آثار به زبانآمده بدست 346شه نامه ابو منصوری 
و دیگر اینکه از اوایل دوره  های اسالمی برخی . اسالم پرورش دیده تا به این حد فصاحت  ومتانت ادبی رسیده باشد 

سیستان بگفنت شعر عبارات ومنقوالتی در کتب عربی نقل شده که به فارسی فصیح اند ، و باز در اوقاتی که در خراسان و
دری آغاز کردند ، این اشعار نیز بفارسی  پرورده و استواری اند که باید قرهنا باید تربیت دیده و به این مرتبه  پختگی رسیده 

2» .باشند

.ھمان اثر ، صفحھ بعدی1
ھمان اثر بھ ادامھ2
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حمتویات کتیبه سرخ کوتل
رد  گاه مشاری سال جلوس یعنی در مو» به سی ویک سال از نیسان ماه«این لوحه چنین بر می آید که 84تا 61از کلمات 

139که آنرا . کنشکاکه مبداء تاریخ آن عصر قرار گرفته بود که حتی پس از مرگش هم در کتیبه  های آنرا نقر میکردند

.میالدی تعین کرده است
سال سی و یکم مقارن می آید با) نیسان(س موسم هبار ماه محل م قبول کنیم  پ129حاال اگر مبداء عهد کنشکا راسال 

.میالدی که هشت سال بعد از مرگ کنشکا باشد 160
:شاهان  را به این ترتیب معین کرده استر کشور پیدا شده است مهه اش تاریخکتیبه های خروشتی که د

عهد کنشکا1/3/12کنیشکا دارای سنه از کتیبه های 
""24/28"        "     واستکا از کتیبه 

""33/60"    "هوویشکا"
""74/98"    "واسودیوا ""

میالدی در 196صر واستکا یا هوویشانوشته شده باشد سال سال باید در عباید گفت که کتیبه بغالناز روی این تعین سنین
1).محل(ماه 

کسانیکه ر اتناب صرف نظر میکنیم و طچون حبث خباطر چگونگی این  کتیبه که شرح آن خود کتاب ضخیمی میباشد خبا
زبان دو هزار ساله افغانستان یامادر زبان (بیشر مایل هستند در  کتیبه سرخ کوتل بغالن دقت بیشرت منایند لطفًا به کتاب حاضر

تألیف عبداحلی حبیبی ،از نشرات اجنمن تاریخ افغانستان ، چاپ مطبعه دولتی کابل )»حتلیل کتیبه سرخ کوتل بغالن(دری 
. ندم مراجعه منای1963/ه1342

13تا 11ھمان، ص1
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متون قدیم زبان دری

:سرود آتشکده کرکوی سیستان.1
:روشن و اثر دین اسالم هنوز بدین دیار نرسیده بوداین سرود قدیم مربوط به زمانی است که آتشکده کرکوی سیستان هنوز

منونۀ قدیم ی و یگانهنقل کرده و شاید به اواخر عهد ساسانصاحب تاریخ سیستان این متون را از شهنامه ابواملؤید بلخی«
:اشعار دری است

شاها خدایگانا
!به آفرین شاهی

نوش (انوش)مهی برست از جوش(مهی برست از جوش )روان و جان(هوش) مشهور(خنیده )افروخته(در این اشعار ُفرخته 
آن نیست و از وابیات آن شش هجاییء قافیه دار است که یک کلمه عربی هم در. معنی میدهد ) به آغوش(بذاگوش ) جان

» .یک فکر بسیار اصیل حکایه میکندکه خلطی از فکر  سامی در آن راه نیافته بود

مرثیه مسر قند.2
ه در خدمت برمکیان و شعر عربی هم می سروده است این دو  بیت او بر خرابی 150ابوالینبغی عباس بن طرخان در حدود 

:مسرقند تأسف است
!که ترا بدین حال افگندتو از چاچ هبرتی مهواره تو خوبی ! شد یعنی این مسر قند خراب و کنده 

له چاته به ئی
مهیشه ته شه ئی

و از این معلوم است که السنه قدیم چقدر با هم نزدیکی داشته اند 
شعر یزید بن مفرغ.3
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ا را که عباد بن زیاد ه بود  و در سیستان والی عربی آجنآمده به خراسان 50این شخص شاعر  عربی است که در حدود سال 
باشد هجو کرد و در آن مسیه مادر او را روسپی خواند  والی او را باخوکان اهلی بست و به حجامی وا داشت وسیکی خورانید 

:کودکان او را بدیدند  و گفتند این چیست؟این چیست؟برید در پاسخ گفت. تا مست گشت 

عصارات مویز استآب است و نبیذاست
استمسیه روسپیذ 

:هآمدو در تاریخ سیستان چنین 
و عصارات زبیب استآب است و نبیذ است

و مسیه هم روسپی استپی است ودنبۀو

هجو کودکان بلخ.3
چون مردم بلخ . مال  آمو رفت و از آجنا شکست خورده بر گشت ه اسد بن عبدا حاکم بلخ برای جنگ بش108در سنه 

:خمالف حکومت عربی بودند ، کودکان بلخ او را هجو کردند و میخواندند
آمذیهتباه برواز خَتالن آمذیه

بیدل فراز آمذیهباز آمذیهآوار
و در حماوره برخی  دری زبانان مستعمل است و در مصرع ه است  آمددر این نظم هشت هجائی کلمۀ آمذیه عینًا اکنون هم مبعنی 

این اصطالح . (ه است آمدیعنی با بروت  تباه شده . ه یا اینکه برو در شهنامه و طبقات الصوفیه مبعنی بروت است آمددوم برو تباه 
کانی را بکمک انگلیس شکست تا هنوز هم در افغانستان معمول است چنانچه زمانیکه حممد نادر شاه که  امیر حبیب ا کله 

سیل های بلند و کشیده خان دارای حممودداد و در کابل زمام پاشاهی بدست  گرفت با برادرانش هر یک  شاه ولی خان و شاه 
که مردمان شجاع و جوامنردان و عیاران انگونه سبیل می گذاشتند؛ و قتی نادر خان از جانب عبداخلالق یکی از بودند 

البته کدام  . خان برسم شرمندگی بروهتای خود را بریدندحممودجنات کشته شد شاه ولی خان و شاه شاگردان لیسه
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اسنادی در زمینه موجود نیست صرفًا در ادبیات وافواهات شفاهی از قول اشخاصی که در آن زمان می زیستند این مقوله موجود 
.)رف مقابل میباشدکه مراد از تباه شدن بروت ویا تباه شدن مردانگی  ط. است

از متام این چهار منت قدیم دری آشکار است که در اوایل اسالم منظومات دری در «:سپس عبداحلی حبیبی اذعان میدارد که 
دری بود و این در حالی بود که مردم غربی ایران زبان پهلوی ) =فارسی(شرق ایران یعنی خراسان مستعمل بوده و زبان این مردم 

منظومات کلمات عربی ابدًا دیده منیشود و طرز زنده و ختیل بسیار ساده و قدیم را منایندگی میکندو اگر در این. داشتند
ات تغییراین متون  دوره اول اسالمی را با منت دری شش قرن قبل بغالن مقایسه کنیم پدید می آید که در این شش قرن در زبان دری 

1.ن را عینًا در ادبیات مابعد و کنونی می بینیم فراوانی روی داده بود  که تراکیب و روابط آ

ی در آغاز دوره اسالمی در سیستانآثار خنستین ادب در
شاعر عرب زبان در مدح یعقوب بن لیث صفار شعری گفت و او نفهمید و گفت چیزی که :در تاریخ سیستان نوشته اندکه 

و چون یعقوب رتبیل . ر رسایل او بودشعری دری سرودمن اندر نیامب چرا باید گفت؟پس حممد بن وصیف سگزی که دبی
پادشاه زابل و عمار خارجی را بکشت حممد بن وصیف در مدح او قصیده ای گفت که چند بیت آن در تاریخ سیستان حفظ 

:است
بندو چاکر وموالی وسگ بند و غالمای امیری که امیران جهان خاصه و عام

یوسف یعقوب بن اللیث مهامبه ابیبدهیدملکی در لوح که خطیازلی
اتره شد لشکر رتبیل و هبا گشت کنامل           ولی       خورد بلنگیرتبآمدبه لتام 

:زمانیکه عمرو الیث صفار بدست امیر امساعیل سامانی اسیر شد این قصیده را در حال و احوال وی  سرود:و از مهین شاعر
کار قضا بود و ترا عیب نیستکوشش بنده سبب از خبشش است

کیستبیچارهدرماندۀبندۀایزد استصفتاز نبود بو   

.3-2م ، صص2005/ه1384تدبیر سال چاپ. ن. نظری بھ تحوالت ادب دری، نگارش عبدالحی حبیبی ، بھ اھتمام م- 1
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آخر یکیستاول وکار جهانزوالباشدچه خملوقاول 
به و بران بر بیستشومعتقدیفساتقمخبوانخداوندقول 

:ستان درج استشاعر دربار صفاری در این شعر وضع قدیم  نظم دری را روشن میسازد که در تاریخ سی
شیر هنادی بدل ویس منشتجز تو نزاد حوا وآدم نکشت

بکنش و یمنش و یگویشتمکی توئیمعجز پیغمرب
یعقوب کشتگو مهامن کهفخری کند عمار روز بزرگ

)قول=گوشت-عقیده= منش-عمل=کنش-منش= منشت(

سس خاندان صفاری است به جلد اول این پژوهش مراجعه او معاصر یعقوب لیث مؤ: (کورد خارجی در وصف یعقوب گوید 
)شود

تو کرد نعمدعوتبر اثرمتهمبدل اوهر که نبود
تا الجرمآوردکاوی خالف شد بریعمر زعمار بدان

تن او در املبعاملگشت دید بال بر تن و بر جان خویش 
عهد ترا کرد  حرم در عجممکه حرم کرد عرب را خدای 

باز فنا شد که ندید این حرممهه باقی شدندآمدکه در هر
این اشعار داللت بر  عمومیت شعر و نظم دری در قرن سوم  هجری و محکروایی صفاریان دارد ، زیرا زبان فارسی در 

.اری زبان رمسی  و درباری بودمرکز دولت صف
نه یک شعر ه  است صرفًا منحیث منوآمدچون زبان و ادبیات دری در نظم و نثر دوره سامانیان در جلد دوم این اثر به  تفصیل 
:سوزناک ادم الشعرا رودکی مسرقندی را منباب مثال ادبیات  نظمی آن دوره می آورم

تو چراغ عامل افروز مبادهم بی بی روی تو خورشید جهان سوز مباد



175

آن روز مبادروزیکه ترا نبینم آموز مبادباوصل تو کس چومن بد

گشتیم سراپای جهان با دل تنگدر جسنت آن نگار پر کینه و جنگ   
این بسکه بسر زدیم وان بسکه بسنگ رفتارپا اززکار ودستشد

1

:حتول و تکامل زبان دری 

ی هند وآریائی را آهنامبحث دیگری ازخانواده  زبا مورد دقت قرار دهیم میخواهم  قبل از اینکه  حتول و تکامل زبان دری ر
:جز بیان دارمعالمه امحد علی کهزار بقسم مؤقول بطور اخص بیان منائم و ارتباط این زبان را با زبان  های داخل کشور از 

:ی هند و اروپائیهنااخانواده زب
شامل این خانواده گروه  ژرمنی  –گروه سلتی –گروه ایتالیک –زبان البانی –زبان ارمنی –زبان ختاری –گروه حتی 
آن از یک اصل واحد که زبان بروش های تطبیقی آشکار گردیده است و مهۀ آهناکه خویشاوندی این زب. بزرگ میباشد

تا امروز بیان عالی ترین اندیشه ها ) هندو آریائی(هندواروپاوی است منشعب شده اند که در این راستا از قدیمی ترین زبان یعنی 
صحبت آهناکه این مردمان که با گروهی از این زب. وابزار ارتباط ذهنی بزرگرتین و متمدنرتین ملتهای جهان بوده است 

ی اجتماعی بر تر و فرهنگ ارزنده آهناردند و یا در وسایل نوشتاری از آن کار میگرفتند دارای قابلیت های اداری و سازممیک

8- ھمان صا- 1
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ی اخیر بر مهۀ هنااتری بودند و مهین صفات موجب شده است که در سرتا سر اروپا و قسمت های مهمی از آسیا و افریقاو در زم
.د را با فرهنگ و متدن درخشان  در این سرزمینهای پهناور گسرتده اندقارۀ امریکا استیال یافته و زبان خو

معنی .رابطه گسرتده ای میان این زبان ها فراوان هست دقیقرت از آن است که برای افراد عادی در آغاز توجه دریافتنی باشد
یجه حتول جدا گانه و دو یا چند زبان نت«در زبان  شناسی آن است  که »هم خانوادگی«یا » خویشاوندی«اصطالح 

میخوانند، هر » خانواده زبان«را هناااین گونه زب» .متفاوتی از یک زبان  دیگر باشد که در زمان  پیشین متداول بوده است 
، چنانکه صورت امروزی .یک از افراد  یک خانواده ، بر اثر اوضاع و شرایط ممکن است به حنوی خاص حتول و تکامل یافته باشند

.اما مفهوم خویشاوندی مطلق است و درجات و مراتبی ندارد . یکدیگر اختالفهای، کم یا بیش نشان بدهندآن ها با
برای آنکه بتوان چگونگی حتول خاص هر یک از افراد این خانوادۀ بزرگ را دریافت و بیان  کرد البته بسیار سودمند بود اگر 

زبان فرضی است؛ » زبان هندو اروپائی«.زبان هیچ نشانه و اثری نیست زبان اصلی یا زبان مادر را می شناختیم ، اما از آن
با روش تطبیقی .اما چون از منشعبات یا باز ماندگان آن آثار فراوان در دست داریم .یعنی از روی قراین بوجود آن پی برده ایم 

یعنی به مقایسه  از وجوه . از نو  ساختمیتوان تا حدی به حدس و گمان ، ساختمان آن زبان را شناخت یا بعباره دیگر آنرا 
.ی زنده و رایج امروزی وجود دارد ترسیم کردهناای باستانی که یافت می شود یا در زبهنااگوناگونی از نوشته های زب

بعضی از . ی که از اصل هند واروپائی منشعب شده اند در یک درجه و یک میزان در طی زمان نبوده است هنااحتول و تکامل زب
لیل دین شعبه ها بسیار زود حتول یافته و وبعضی دیگر تا روزگار ما هنوز بصورت نزدیک به اصل باقی مانده اند و ا

و لتوانی از مجله .توسط کشور کشایان بزرگ بوده که در سرزمینهای پهناور  گسرتده گردیده اند هنااپراگندگی این زب
.یک است و مهطراز زبان اوستائی وپارسی باستان  هخامنشی مشرده  میشودبسیار نزد) مادر(ی است که با زبان اصلی هناازب

که از اثر پراگندگی و مهاجرهتای مکرر هر یک آن مبرور زمان رنگ و روئی دیگر پذیرفته اند در خانواده اهنادر این نوع زب
میر حبسب مقامی که در مجله دارند صرف یکی نوع باستانی که در آن اسم و صفت و ض: متمایز دیده میشود هندو اروپائی دو نوع

دیگر نوع جدید که در آن صرف اسم و صفت وضمیر کامال . می شوند و ساختمان فعل نیز دارای خصوصیات معینی است 
وع ن.بین رفته و روابط اجزاء  مجله بوسیلۀ  حرفهای ربط و اضافه یا به حکم ترکیب کلمات در مجله بیان می شود می ازیا مبیزان مه

می خوانند اما باید دانست Analythqueیا » حتلیلی«و دومی را Synthetiqueیا» ترکیبی«اول را در اصطالح 
اما در باره جایگاه خنستین ملت  هند و . که در هر زبان و هر مرحله از زیک زبان هر دو نوع از این مشخصات کلی  وجود دارد 
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یکی از این نظریات که  گروه بزرگی از دانشمندان پیرو آن هستند این است که اروپائی فرضیه  های معتربی وجود دارد که
تلفی از آن در کنار دریای بالتیک در اروپا اقامت داشته اند و اما ی پیش از انشعاب و مهاجرت طوایف خمقوم باستانی هند و اروپائ

.تعین میکنند)  سغد(و مشال شرقی ایران نظر دیگری که مبوجب آن وطن اصلی  این ملت را در دشتهای جنوب روسیه 

:مشتقات زبان هندو اروپائی

اسالوی –بالتی –سلتی –ژرمنی –آلبانی –ایتالیک –یونانی –ختاری –و چند زبان آسیائیک –حّتی هیرو گلیفی –حّتی 
1) هندو ایرانی(و هندو اریائی و –آریائی –ارمنی –

را خباطر ارتباط مستقیم آن با شناخت  این که ما که هستیم و چگونه تکلم میکنیم؟ ودر کجا که ما از مجله زبان ختاری
:موقعیت داریم می پردازم

زبان ختاری:
ی که ی آریایهناای دیگر این خانواده جداست و خاصه با زبهناای هند و اروپائی  اطالق میشود که از زبهناااز زبیاین نام بیک

متون بسیاری از این زبان در آغاز قرن بیستم در ترکستان چین کشف شده است اما این زبان .فرق کلی دارد مهسایه آن بوده اند
و یکی از گویشهای آریائی بوده )افغانستان امروزی=(از والیات مشال شرقی  خراسان(را با زبانی که در والیت  ختارستان 

.است نباید با آن دیگری اشتباه گردد
نیز  ذکر شده است نوشته  ختاری خراسانی به لفظ اخلط یونانی شکسته است که  در کتیبه ای در سرخ کوتل قسمیکه در قبل 

عبداحلی حبیبی طبع –رجوع شود زبان ختاری مادر زبان دری (ه و اخیرًا حمتویات آن را بدرستی خوانده اند آمدبغالن بدست 
2) .کابل1342سال 

.13بخش .125- 119، ص 1365اول نشر نو ، تھرآن  / تاریخ و زبان افارسی،تألیف دکتر پرویز ناتل خانلری ،ج- 1
2
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سایر  هلجه - پشتو  - زند یا زبان اوستائی –سانسگرت –ارت اند از هندوآریائی مشتمل بربطور خالصه بیان منایم که عب
:های آریائی افغانستان 

مورد  1767در » کوردو«م و 1761در » انگتیل دو پرون«زبان سانسگرت  توسط دو نفر حمققین  فرانسوی بنام 
مسرت ویلیم «انسگریت شباهتی با یونانی التین  دارد و بعدًا پژوهش قرار داده و هر دو دانشمند اذعان داشتند که زبان س

و .ی سانسگرت یونانی و التین و حتی  جرمنی و سلتی اذعان منودآهنادر خطابه ای به اجنمن  آسیائی کلکته از قرابت زب» جونز
تین ،سانسگرت شباهتی م علمای  غرب متوجه این نکته شدند که مطالعات زبانشناسی بین السنه های یونانی ، ال1768در 

موجود است  که این  مشاهبت ها نه تنها در شکل و ساختمان کلمات بوده بلکه در صرف و حنو مقایسوی نیز بین تشابه زیادی در 
نه تنها در قالب باهم شبه  هستند بلکه در اصلوب صرف و حنوی نیز شریک آهنااین زب.. اصول این زبان  ها  موجود میباشد

ی آروپائی مهریشه هنااکه زبان سانسگرت در اصل مبداء باستانی خود با زبآوردنتیجه چنین قضاوت را مبیان می میباشند که
سانسگرت ، زند، التینی ، یونانی ، پارسی قدیم و پشتو هر کدام : ی هند و آروپائی هناابه این اساس شاخه های  زب. میباشند 

زیرا . ه جتدید ساختمان زبان اولیه و مادری هند واروپائی کمک منوده میتواننددارای عواملی میباشند  که با مهگی رنگهاب
داده منیتواندمشروط بر اینکه آن زبان داری اصلوب و قاعده تغییردخالت کلمات بیگانه هبر پیمانه ای که باشد ، ماهیت آنرا 

این اسناد وامنود . ن  و مواد زبان است زیرا صوت ، صرف و حنوقالب بر کلما.صوتی و صرف و حنوی حمکم و اساسی باشد
میسازد که در یک عصر دور افتاده اقوامی با داشنت نژاد  و مدنیت خمتلف دارای یک اصول صوتی و یک صرف و حنو و دستۀ لغات 

این نکته مبا این موضوع را روشن میسازد که وحدت زبان حتمًا وحدت نژاد و وحدت ملیت را ایجاب. مشرتک بودند و بس
در میان مورخین و ) آمودریا(نزد حمققین تاریخ و زبانشانسی اراضی ای  مابین  حوزه علیای سر دریا و رود جیحون. منیتواند

زبانشناسان طرفدار زیاد داشته و بعد از کشف زبان کونچی این نظریه  سر از نو  تقویت یافته است که خاصتگاه  زبان  مادری 
و حصۀ از گویندگان زبان سنتم  از آسیای مرکزی بر »سنتم«وامی منایند که گویش السنه مهین منطقه میباشد و اینطور 

خاسته ، از راه جنوب ارال و مشال حبیره  خزر راه مغرب را پیش گرفتند و یک حصه دیگر اقوام هندو آریائی از مشال 
که عبارت آهناکه شاخۀ از »تورانی«یا » سیتی«اکسوس بطرف جنوب متمایل گردیدند  در حالیکه خویشاوندان بادیه نشین 

در دوره  های جدیدتر آهنامی باشند که در منطقه جا جبا ماندند و جزء کوچکی از »سنتم«اند از ختاریها جزء متکلمین  دسته 
.مستقر شدند)افغانستان=(بیجا شده و در قسمت های از خراسان)اپتالیان(و ) مانند کوشانیان(
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ی است که بنام  آهنایش های باستانی که دارای شواهد کافی و متون ادبی  بیشرت را دارا میباشندزبقوی ترین دسته این  گو
اگر متکلمین اولیه زبان اولیه و مادری هند  نامعلوم و پوشیده . شهرت دارد )آریائی و یا به اسم وضعی هندو آریائی (واقعی 

ند که عبارت از دستجات قبایلی هستند که در آمدروی صحنه باشد گویندگان زبان هندو آریائی در آغاز  دوره تاریخی
در مشال آریانا یا آهنا، در حوزه علیای سر دریا  و آمو دریا زیست داشتندو دامنه زندگی مشرتک » آریانا ویجه«

1.و در عالقه باخرت هم ادامه داشت ) هندو ایران(و در جمموع در حوزه ) افغانستان=(خراسان

قبل از میالد این زبان آریائی حمتمال از 15تا 14در حوالی قرن ) زبان هندو آریائی(ه بر این است که این  گویشعمومًا عقید
به عالوه ایران باستان که از ترکیه تاسند و پنجاب از حبر ) (افغانستان=(فارس ، مدیا، سغدیانا تا پنجاب اراضی وسیع  خراسان 

گسرتش داشت  وبه آن تکلم ) دریا و آمودریا تا به کناره های  دریای خزر و مازندرانهند و خلیج فارس تا منطقه وسیع سر
بلخ و مسر قند بوده است که تا )باکرتیا(اما کانون و گهواره  پرورشی این زبان دو طرف رود خانه امو یعنی سغدیانا  و ) میشد  

. امتداد داشته است 2)اندراب، خاواک و پنجشیر(سالسل هندو کش
این زبان به دو دسته  تقسم شده است 

خانواد ه هندی.1
خانواده آریائی.2

که اینها در مناطق  خراسان . که منحیث شاخصه ها زبان های  سانسگرت، ویدی و اوستائی از آن منایندگی میکند
بیل بلخ ، فاریاب و حتی هرات پرورش یافته و ما مثاهلای زیادی از شواهد باستانی در نواحی مشال کشور از ق)افغانستان= (قدیم

.داریم
یاد شده ) هندی مشرتک (مهچنان سنسگرت منشاء و مبداء زبان خانواده هندی را  تشکیل میدهد که دقیقًا بنام خانواده 

.موجود میباشد » ویدائی«و یا زبان » سانسگریت ویدی«است ولی از اصل آن زبان اثری منانده صرفًا گویشهای بنام 

تاریخ ادبیات افغآنستآن از قدیمی ترین زمانھ ھا تا ظھور دین  اسالم ، تالیف شادروآن  پروفیسور  احمد علی کھزاد محقق شھیر - 1
شور،بخش اولک

سفرنامھ ابن بطوطھ- 2
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صرف مهینقدر ذکر مینمائیم که . ان اوستائی در مباحث باال تفصیالت مستوفی داریم که نیاز به تکرار آن منی باشددر مورد زب
1.یاد گردیده است » پهلوانیک«و » پارسیک«ریشه های آن بنام 

زبان فارسی دیوانی
)نوشتاری(

ت که این زبان عبارت از زبان قلمی و کتابی سنیم این احدس می زاز روی  شواهد و ادله) دیوانی(دریآنچه در مورد زبان فارسی 
این زبان از زبانی که  در حماوره ها و مکامله ها ی عمومی متداول است فصیح تر میباشد، زیرا زبان . معلوم است –و درسی 

ألیفات و کتب به این بدبن حلاظ زبان دری زبان ادبی گشته و ت- حماورۀ اغلب دچار حتریف عوام و تغییر اختالف هلجه میشود
و خبوبی حمسوس است  که در فارسی امروزی عموم فارسی زبانان هر چند در تلفظ با یکدیگر –زبان نوشته شده  است 

و بعقیده ما اینکه در السنه  مورخین  و فرهنگ نویسان که در زمان -اختالف داشنه باشند در کتابت  متحد  و موافق هستند
اما شواهد تاریخی بر عکس . طبیق با یک چنین زبانی می شود نه عمومی زبان واحدی  انتخاب شد تسهبمن یا ادرشیر  از ال

عقیده فوق را نشان میدهد  چرا که برای اولین مرتبه  زبان نوشتاری دری  به رسم اخلط  عربی در زمان  سامانیان به رشد و تکامل 
مه  فارسی و نیمه پهلوی انیکه نیردند مانند قطران تربیزی و کسمیکخود رسید که به نزد کسانیکه در غرب ایران زندگی

وده است  چنانچه خباطر رفع این مشکل  اسدی طوسی لغت نامه فرس را ایجاد  کرد تا  خواندن  بنصحبت میکردند  شناخته 
که قبل از اسدی طوسی کسی و این موضوع این را منی رساندفارسی دری  یا فارسی خراسانی  برای اهل فارس نیز  عام فهم  شود

در آنوقت  قابوسنامه که از کتاهبای مهم و بر جسته مهان عصر بود  توسط ابواملعالی در فارس به فارسی دری  تألیف نداشته باشد 
مانوس و نا آهناکیکاؤی تألیف شده بود ولی لغت های که در فارسی دری  آنزمان  مروج بود در فارس تا هنوز رواج نیافته و مردم با 

نا آشنا بودند که در نظر  ادبای آن دوره موزون معلوم منیشد و از مهین سبب بود که ابواملعالی در مورد منیجک ترمزی گفته بود  

تاریخ زبان دری دکترناتل پرویز خانلری ،ھمان- 1
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به عقیده ما اینکه در السنه مورخین و « :و آنچه را که حممد علی مجال زاده در فوق )نیک شعر می گوید اما فارسی منیداند(
1» .نین زبانی میشودانتخاب شد تطبیق با چتاده که در عهد هبمن یا ادرشیر  از السنه عمومی زبان واحدی فرهنگ نویسان اف

بعضی از تفاسیر مثل اینکه زبان دری خالی از نقصان بوده است   و حمتمل است که این زبان ابتدا برای مراسالت و مکاتبات «
این  یک واقعیت 2» .یت کرده باشد و از این  جهت آنرا زبان دری گفته باشنددرباری انتخاب شده  وبعدًا رفته رفته خبارج سرا

در کلیه  پیامهای رمسی درباری از آن  استفاده  میشد ؛ چنانچه تاریخی است که زبان دری  گویا در ابتدا زبان درباری بوده که 
کرد امر فرمود تا  متام مکاتبات و فرامین رمسی یل قرن دوم هجری زمانیکه  یعقوب لیث صفار  استقالل خراسان را حاصلادر او

ترتیب گردد که امر او در متام سرزمینهای خراسان یا ایران شرقی ) دری(که قبل بر آن به عربی تدوین  واشاعه میشد بفارسی 
ا این را می رساند مبنباید فراموش  گردد که  فرمان  یعقوب لیث   در مورد جاگزینی  زبان دریولی یک نقطه  مهم. متاع بود 

که گویا قبل از  هدایت و فرمان  یعقوب لیث صفار که امر فرمود فرامین از حالت عربی بفارسی بر گردانده شود و در 
ی خود رسیده بوده است که توانسته  اوًال موجود بوده و به یک نقطه  شگوفائمراسالت از این زبان استفاده شود، زبان فارسی

جاه باز کند و بعدش هم در افواه و السنه شعر  جای مناسبی خبود بیابد  که  اشعار ابو سلیک گرگانی در فرامین در باری
منباب منونه این حقیقت را واضح میسازد که زبان  فارسی دری با مهین رسم اخلط  عربی که  هنوز مروج و معمول است  قبل  از 

تاریخ ادبیات  مبا نشان میدهد که از  قرن دوم هجری تالیفات فضالی فرمان  فرمانروای صفاری وجود داشته است ، چرا که  
کهو مسلم است . وارد در جایش  گفته می آئیمخراسانی هبر دو زبان فارسی دری و عربی موجود بوده است که بعدًا در این م

ضوع مهواره داعیه داران  خراسانی از زبان دری قبل از اسالم و در زمانیکه  اسالم در خراسان اشاعه یافت موجود بوده و این مو
قبیل بو مسلم ، خانواده  برمکیان ،  طاهریان ، صفارییان و سامانیان و غزنویان را به آن واداشته  است تا در غنا مندی این  زبان 

میشود که این زبان مهان معلوم «:سعی بلیغ منایند و  حممد علی مجال زاده  نیز در کتاب  تاریخ ادبیات  فارسی مشعر بر این است که 
مؤلفات از قبیل خدای نامه ها ، خرد نامه  ها و سایر ادبیات  تعلیمی و تربیتی  به آن  نوشته شده بوده زبان  فارسی بوده است که

بر فرض وجودش قبل از اسالم عبارت بوده است از زبان قدیمی درست و نا شکسته و ) دری(است و  خالصه سخن اینکه زبان 
و از روی مهین مأخدی . ی فارسی ضد  ومباین نبوده، بلکه زبان کتابی فارسی و جامع هلجات السنه فارسی بوده است آهناببا ز

.208محمد علی جمال زاده ،ص،) زبان فارسی(تاریخ ائدبیات ایران 1
ھمان اثر ، پیوست بھ صفھ قبل - 2
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و نظم دری  وامثال این تراکیبی است که نثری و  نظمی اسالم نیز  زبان فارس  فصیح را زبان دری گفته اند و مراد از لفظ دری 
1» .بزبان کتابی و قلمی باشدزبان نا شکسته فارسیهنشان دهند

حافظچو عندلیب فصاحت فرو شد ای
تو قدر او به سخن گفنت دری بشکن

توـــــــــــــــپشزبان 

این زبان بار اول  در قسمت های سفید کوه یا کوههای سلیمان بظهور رسیده و فکر میشود که در اول  یک تیرۀ کوچکی از اقوام 
مان پیدایش اولی شان مشهور است از اثر اینکه این اقوام بدوی و مالدار بودند بصورت کوچی گری  پختون که در کوههای سلی

لیمان و بودند ولی مأمن اصلی شان کوههای سآمداز رخج و قندهار تا  هندوستان و سواحل سند و پنجاب در تردد  ورفت  
در حدود دوصد و هشتاد سال قبل توسط که بعدًا . ود میباشدنامیده میشمناطقیکه امروز بنام  دیره جات و وزیرستان  وپکتیا 

و باال مرغاب در انطرف سلسله خاندان حاکم که از تبار پشتون بودند این اقوام را در منطق مشالی کشور  از بدخشان  تا فاریاب
بنام قبیله  خمصوص شان یاد میشود هنوز هم کوههای هندوکش  درماورای آمو اسکان دادند که اکثر این خانوار ها  که هر یک آن

ه اند اما اکثر شان تا هنوز به زندگی ساده بدوی خود ادامه داده و در حالت کوچ آمدساکن و از حالت کوچی گری بر 
.میباشند

و تعلق می گیرد ولی بیشرت از این در نزد تاریخ نگاران )هندوآریایی(و ) هند واروپائی (شبه ای نیست که زبان  پشتو به «
زبان شناسان واضح نشده است که پشتو جزء خانواده هندی میباشد و یا جزء خانواده آریائی و یا هم شاخۀ مستقلی میباشد  

داکرت فریدریک مولورو داکرت ترومپ اولی معتقد به این بود که زبان  پشتو از شاخه های زبان آریایی بوده و . مابین هند و آریائی 

پیشین، بھ ادامھتاریخ ادبیات ، احمد علی کھزاد ،- 1
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یعنی که این  زبان شکل مستقل دارد و مثال اولین .  آریائی ندانسته و به خانواده هندوئی متعلق میدانددومی  آنرا جزء خانواده 
و داکرت این نظریه توسط مجعی از دانشمندان زبان از قبیل پروفیسور فن شپیگل.لی است بین خانواده هندی و آریائیحتو

ی آریائی میداندو عقیده داشته اند که این آهنار الذکر آنرا جزء  خانواده زبهورنول ودکرت دارمسسرت قبول شد  ولی در این اواخر اخی
1.زبان  از خانواده زند  انکشاف کرده است و زند مهان نسبتی را دارد که فارسی کنونی به فارسی هخامنشی دارا میباشد

:قدامت زبان دری
هنضتی که در زمان فرمانروائی سامانی برای . چهارم هجری است قدیمی ترین  آثاری که از زبان دری مانده است ، از میانه قرن

ترویج و بکار بردن زبان فارسی جبای تازی آغاز شد و با سرعت متام وسعت یافت تا آجنا که اندکی بعد ، در روزگار غزنویان ، 
ند  و کتاهبا در رشته  های فارسی دری زبان رمسی کشور شد و صد ها شاعر و نویسنده خراسانی به زبان ملی خود شعر سرود

گوناگون علمی  وادبی و تاریخی تألیف کردندو سپس در زمان شاهان سلجوقی این زبان در امور اداری و مکاتبات دیوانی 
و هم این زبان به زبان گاهتایاوستا نزدیک است و با پراکریت ها هم قرابت  دارد که خبانواده .هم جای زبان عربی را گرفت 

اما چیز عجیب این است که از این گویشها در تاریخ اسالمی که نزدیکرتین و دقیق ترین  تاریخ . نزدیک میسازدهندی آن را
حتلیلی در نزد ما و منطقه میباشد کوچکرتین اشاره ای جبز دو مورد جزئی در خانواده سوری و پشتوهنای  کوههای سلیمان که 

بود فتح منود، اشاره ) راج جیپال(را که حتت سلطه سلسله حاکمان هندو هناآغزنوی در حین کشایش هندوستان  حممودسلطان 
فقط موجودیت این قوم  قبل از نادر افشار توسط یک خاندان هوتکی ها  که توسط  این تیره اصفهان را از . ای موجود منی باشد 

به نام سوریها در هند دارای  سلسله دست ایرانی ها  گرفتند و ساهلا در آجنا  حکومت  کردند و مهچنان  تیره دیگری
جای تعجب در اینجاست که تاریخ  خمصوصًا در  لشکر کشی  های خراسانیان مقابل اعراب و در . پادشاهی بنام خود داشتند 

» قوم«تشکل دو دولت مقتدر  صفاریان و غزنویان جبز موردی که  در غور بدست غزنویان مطیع شده اند ذکر  دیگری از این 
در حالیکه اینطور استنباط و گمانه زنی می شود که در پیشروی یعقوب لیث صفار شاید در زمره سپاهیان او .فت منی شودیا

.از این قوم نیز استفاده شده باشد چرا که روح جنگجویی تا حبال در دل و دماغ این اقوام موجود میباشد

پیشین،ادامھکھزاد ،تاریخ ادبیات ، احمد علی1



184

لی ، پراچه ئی ، پامیری ، که جزء شاخه شرقی زبان آریائی میباشد ی اورمآهنابر عالوه گویش پارسی و پشتو در  افغانستان زب
و بعضی هلجه های دیگر مانند نورستانی ، پشه ئی، گاتی،،ویگلی،اخشون  وخوار و پارسونبه  به هلجه های هندی تعلق 

چی ، یازگالمی، از منجانی ، اشکامشی ، واخی ، شغنی ، یعقوبی ، وال:می گیرد هلجه های دسته های غلچه عبارت اند 
.و غیره میباشد

اسکندر مقدونی در آریانا

–ایران (قسمیکه تاریخ مشعر است واقعه بزرگی در شرق رخ داد با ظهور اسکندر مقدونی و لشکر کشی وی به مناطق آریان
با کاروان این سپاه مهاجم  که . داخل شد که باعث فروریزی امپراتوری هخامنشی گردید ) سغدیانا و هند_خراسان 

در سندو هند پیش رفتند که از اثر و نتیجه مهمانان مهرکاب در نگی جمهز بود تا قسمت  های اقصا بزرگی از اجزای غیر ج
اردوی  اسکندر که در آن مهه گونه نشانه  های از جامعه مدنی یونانی  سراغ میشد پایگاه بزرگی از روح و شوق یونانی در 

نچه در اینجا یم و آآوردق در جلد اول به تفصیل ما شرح ماجرای محالت اسکندر را در شر. شد سرزمین های آریانا حمسوب می
یونانو (ن متدن های جدیدی بنام آمدامهیت دارد نقش  یونانیان در جامعه مدنی آریانای پس از اسکندر میباشد که باعث مبیان 

ا اسکندیه  های شد که در آن هر نوع تذهیب بکار رفته گردید که منجر به ساختمان شهرکها ی) و یونانوبودائی) باخرت 
پروفیسور امحد علی  . مهین قسم زبان و رسم خط و موسیقی و اساطیر و ادبیات به مفهوم عام حتت این بار  قرار گرفت .بود

ند در پناه آوردود خالصه آنچه مظاهر مدنی ، ادبی و علمی و صنعتی که یونانیها از کناره مدیرتانه با خ«:کهزاد  می نگارد
حصار کوه های افغانستان در اسکندریه  های این مملکت  مترکز یافته آهسته  آهسته در مرور قرون مهان طور عرق یونانی 

شبه ای نیست که . با افکار و پندار های حملی حمفوظ گردیدآهنامجعیت کشور حل و مزج شدو افکار و آثار ادبی و ذوقی در
ند ولی خود مبقررات مدنیت کهن ، چه آوردفرضیات معین و صنایع مستظرفه و ادبیات و علوم و دیانت با خود یونانی ها متدنی با

در مقابل زبان  یونانی زبان پراکریت در مقابل رسم اخلط  آهنا. در صنعت و ادبیات و چه در فلسفه و علوم و دیانت مقابل شدند 
ب اربابعضی از .ل کردند البسه و دیانت  شیوائی و بودائی را اکثرًا پذیرفتند یونانی رسم اخلط خروشتی در مسکوکات استعما
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آریائی ها  استوار (ظاهر شد  که در نتیجه یک مدنیت نوی را در  سرزمین های هند و ایران آهنادر سکه های د،االنواع ما
دوره جدید یونانو باخرتی را  نشان میدهد م  بر روی مسکوکات ظاهر گردید که 250و رسم اخلط یونانی در سال ) ساختند 

:اما حتول و تکامل  زبان  پارسیو 
چنانکه میدانیم منطقه رواج  زبان دری آن طوری که  ایرانی ها خود به این نکته اذعان دارند ابتدا در مشرق و مشال شرقی ایران 

در حالیکه اگر حبساب  حدود فعلی ایران سنجش شود مشال مناطقی از بلخ و خبارا که ایرانیان آنرا خبود منسوب میدانند (بود 
شرقی ایران  با کشور  ترکمنستان حدود دارد که در آن وقت   خوارزم  وقسمتی نیز بنام مرو و سرخس یاد میشود که جزء از قلمرو  

وآثار شان باقی است تا که نام ) خراسانی(و بیشرت سخنوران و  نویسندگان بزرگ .)خراسان و در اریکه شاهان سامانی بود
شاعرانی که . ایلغار مغول از مردم این قسمت بودندکه در دستگاه امیران صفاری و سامانی و غزنوی و سلجوقی بسر میربدند 

ه است غالبًا با یکی از شهر های خبارا ، مسر قند ، بلخ و هرات ، مرو  ، طوس سرخس ، آمداشعار شان در لغت فرس اسدی 
.، یا شهر های دور تر مشال شرقی فالت ایران و آبادیهای دیگر خراسان منسوب هستندسیستانقاین ،

از مجله فضالی که در این  عرصه سخن شان را با گذاشنت اثر های ارزمشند باقی گذاشتند غضائری رازی و عنصر 
بوالفتوح رازی و عین القضاة مهدانی را املعالی کیکاؤس صاحب قابوسنامه و منوچهری دامغانی و از دسته دوم قطران  تربیزی و ا

.منباب مثال نام می بریم 
با حرکت های وطن  پرستانه  خراسانیان و نفوذ معنوی شان در دستگاه خالفت عباسی در طی سه قرن از اوایل قرن چهارم تا 

باز و غوریان یان و  غزنویان اوایل قرن هفتم به تدریج زبان فارسی مقام رمسی و ادبی را در  دستگاه های  حکمرانی سامان
به قسمی که بعد از زبان عربی که زبان و هویت دینی  خراسانیان را آشکار میکرد و این زبان با  پذیرفنت  لغات  ترک و عربی و  .کرد

اس بود  چون خراسانیان با اکثر  کشور های  شرق از نگاه مراودات جتارتی در مت.. قبول رسم اخلط آن بر غنا مندی خود افزود
ی جتارتی بود لذا این زبان با گرفنت  ویا داخل ساخنت  واژه  های چینایی بر  وسعت خود آهناوحمل گذشت خطوط و کارو

.ی شرقی است که فارسی دری با قبول واژه  های از این زبان  احسان مند آن میباشدآهناو سغدی هم از مجله زب.افزود
.ر راه تکامل خود پیموده که در حبث های آینده دنبا ل میگردداین زبان فراز وفرود های زیادی را د
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زباننقدضمیمه حبث

؟و پشتودریدو زبان فارسیچرا تعارض بین 
این  است که دو زبان فارسی و پشتو  از مدهتای قبل آموخته ام از جتربه عمر  در علوم ام های شخصی یافته در که من رایزاما چی

قسمت که بعدًا در زمان استیالی اعراب) ایران( یا بقول تاریخ قبل از اسالم،=(زمین های آبائی  ما آریانا در جماورت هم در سر
هر دوماکشوردر اکثر قسمت  های کهمعروف گردید) افغانستان=(به خراسانهای غربی به فارس و قسمت های شرقی آن

که مادر دری ) ختاری کوشانی(و یا هم از خانواده ) هندو آریا(خانواده  زبان با سایر هلجه  ها و گویش  های حملی که مهه یا از
ی فارسی دری  وپشتو آهناخمصوصًا زبآهناکه این زبندکرده اوجود داشته و مردم به آن تکلم می )عبداحلی حبیبی(موجوده است 

اما جای افسوس .امل بسر می بردندبدون اینکه یکی با دیگری  در تضاد وسگالش قرار داشته باشند با هم در تعاطی ک
درخت در قطع کردن ) براترب(مانند حربهآهنااین هر دو زبان را سیاسی ساختند و از دست های نامرئی و مرئیدر این است که

ند به قسمیکه در سرتاسر کشور اعم از جوانان و نسل های کردملت ما استفاده و یکپارچگیدت از بین بردن وحدوستی و 
به اضافه روشنفکران وطن وحتی مردمان عادی  و بدون فم سیاسی نیز و خارج از کشور  ان  در شرق و غرب سرگرد

بوده مطرح و استفاده موردگویش ها و نگارش مهخانگیموجودیت این دو زبان که هر دوی آن در کشورما در حماورات و
معرفت های انسانی و حقایق نسبی ایکه در مورد این دو زبان به این ترتیب.نداقرار دادهمورد تنش های خونین که آنرااست 

موجود بوده است مهه را باژگون  و وارونه نشان  داده اند مهان زبانی که در گذشته مایه رفاقت ها و  خویشاوندی  بود 
زایی چون امحد زبانی که پادشاهان  پشتون تبار سدو.  امروز به دوست ستیزی و چالش های مهه جا گیر تبدیل شده است

ی خود را یکسره به  آن می نوشت و تیمورشاه درانی  پسر او  شاعر وارسته ای بود که  متام هنااشاه ابدالی به آن تکلم میکرد و فرم
یش خود را  پادشاه خراسان مینامید  و خباطر حمافظت هناادیوان اشعارش مشحون از  نظم ناب فارسی دری  است و در فرم
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افغانستان (تا هنوز در افغانستان زندگی دارند  در ساخلوی خود داشت آهنارا که احفاد 1قزلباشها و بیاتخود  لشکری از 
تاریخ امحد، قلمی یایگانی شده درکتاخبانه  دجیتالی هندوستان ، تصنیف منشی ) ( در مسیر تاریخ ، میر غالم حممدغبار

چنانچه در مورد بتخت نشسنت  امحد شاه ). ع هندوستانهجری چاپ سنگی در سلطان املطاب1266عبدالکریم ، سنه 
در بیان جلوس فرمودن امحد شاه ابدالی بر سریر  جهانبانی (ابدالی در صفحه پنج  از مهین کتاب او این طور ذکر شده است 

دولتش داشته است حال فکر کرده میتوانید که امحد شاه درانی  تا کدام اندازه سعه صدر  وسعت نظر در باره تشکیل ) خراسان
.که هر گز آن را منوط و مربوط به  کدام لسان و یا قوم خاصی منیدانست

مهدگرشان را می انساهناصرفًا یک وسیله ایست که توسط آن خود به اصل کیفیت نگاه کنیم زبان در حالیکه اگر
قرن بیستم از اثر  حرکات دهه سومناک و نا پاک از باید اذعان داشت که این  حربه خطر. و تفهیم میکنند تعاطیشناسند و با هم 

و تقابل و عم وی سردار حممد هاشم خانظاهر ادامه آن تا دوران  پادشاهی حممدو کنش های  دولت مردان  عصر نادر شاه و
شت  که این نا هم باید اذعان دا. آغاز شده استاین وطن  کشور با مردمانناالیق و کار گزاران پر عقده در ناهنجار امرای

این دو زبان  پشتو و دری در طول سی سال نا آرامی های اخیر مهواره حمل تقاطع  تنش بین گویندگان آوائی و نا مهگونی 
مدهشی در کران هایجنگنیزو مهین اکنونو حمل تقاطع این تنش ها خطوط قرمز را در وطن ایجاد بومی گردیده خونینهای

و با هم زیسنتباور های اصیل مردمی را در مورد در نتیجه که ی عزیزان ما را می گیرد آهناکه جردتا کران کشور وجود دا
به مهکاری مردم ما در حالی که در طول ازمنه تاریخی زبان یگانه وسیله تقارب بین افراد بشر بوده و . آشتی از بین برده است 

متدهنای عظیمی را را از سرزمین های خود طرد کرده و نتیجتااآهنبا دمشنان ستیزه  گر جنگیده و وجود آهنامهین زب
ولی این راهی که در کشور ما گذاشته شده است و خمصوصًا طبقات متمدن و دانش ورز این . به یاد گار گذاشته  اند

ئی که آهناو سایر زبدر حالیکه این درست خواهد بود تا ما منبعد هر دو زبان. به این مرض العالج  گرفتار هستند نیزکشور
در تقابل به  نزدیکی  آهناکنیم و از و حفظ در کشور ما وجود دارند را منحیث گنجینه  های گرانبهای تاریخی  وملی محایت 

باز شناسی (و هدف ورزی من در این پژوهش دامنه دار. اقوامی که به این گویش ها  سخن می زنند بصلح و آشتی بطلبیم
زیر یک پرچمرا که در کشوراقوامیتا از روی واقعیات تاریخی  حقایق را از شایعات تفکیک دهیم و این است)افغانستان

» باز شناسی افغانستان «زندگی میکنند با پیشینه  های تاریخی آن بشناسیم و هبمین سبب بود که در طلیعه این پژوهش نام 
نام یکی از طایفھ ھای ترک  نژاد  ایران- 1
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تا ملت ما  بفهمند که کی  ت درماندگی به این راه ادامه دادم و بدون وقفه حتی در حاالگذاشتم به این اثر پژوهشی را 
و چه موقعیتی در جهان امروزی دارند؟هستند ؟ و در کجا زندگی میکنند؟

بنا بفرموده ملک ستیز یکی از اشخاص دانشورز کشور که مهواره مسایل و رویدا های کشور را جسورانه دنبال کرده اند مدعی 
، سه عنصر  مهم برای رسیدن به هر هدفی دور منا، دانش، و ارزشماعات بشری مبا آموخته است که است که سیر تکامل اجت

ضروری میباشد، بفراموشی انساهناما هر سه عنصر اساسی دور منا ودانش و ارزش را که در راه تعالی  جامعه . بشمار میرود 
که قطب منا یا جهت سنج آن را گم کرده ایم و از روی نفهمی  هر سپرده ایم ، غافل  از اینکه ما در یک  کشتی ای  سوار هستیم

ما که کورانه عصا ها ( روز با این  کشتی بدون بادبان و جهت سنج  به ساحات موج خیز و شکننده می رانیم و بقول موالنای بزرگ 
)می زنیم     الجرم قندیلها را بشکنیم

مهای شید و فریب شوند  وفاصله  های که بین اقوام و خانوار های ما در خانواده بزرگ امید واریم بزودی زود  مردم ما متوجه این دا
تا باشد که دیموکراسی به .افغانستان ایجاد شده است باهضم قوی دانش وافر و  تقوی با عزم افق دید ما را روشن گرداند

میت قانون ، اقتدار و مشروعیت از دست رفته در نتیجه حاک«عنوان روش قبول شده ، در ذهنیت های مردم راه پیدا کند که 
1».مردم را  به بارز ترین شیوه  بارور تر گرداند

ملک  ستیز ، دور نما ، دآنش و ارزش- 1
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خبش چهل و پنجم
زبان و ادبیات دری در عهد غزنویا ن

با پیشینه تاریخی
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ان بسرت زبان ادبی فارسی دریخراس
را میگذراند و تا مدهتای  طوالنی مهمرتین مهد ادبی زبان فارسی دری بود و آثاری که در خراسان نیمه دوم سده سوم هجری

، در اندک زمانی در سراسر  خطه خراسان و خبشی از ایران که در آن وقت بیشرت حتت قیمومیت و اداره آمداین  دوره بوجود 
های خراسانی مانند طاهریان، صفاریان، سامانیان غزنویان و سلجوقی ها بود توانست  زبان فارسی دری خراسانی  حکومت

) الفبای موجود(خودش را بعالی ترین مدارج انکشاف یک زبان گویشی و نوشتاری با معیار های جدید در فورم نوشناری 
استیالی خراسانیان به متام مناطقی که بفارسی تکلم . و منثورجبای گذاردو منونه های زنده ای از  آثار منظومآوردمعیاری در 

ئی  میباشد که از  نو بعد از استیالی اعراب خویشنت را در عالی ترین  درجه تعالی که آهنامیکردند نتیجه کار و کوشش و شوق 
مانیان در خراسان آغاز شده بود و به که  یک قسمت آن را که از دوره  حکومت سا. برای گویش یک قوم ضرور است رسانید 

اوج خود رسید، در جلد دوم  این پژوهش در خبش زبان  وادبیات  دوره سامانی   عرضه داشتم  واکنون میخواهم خبش 
انکشافات  و سیر تعالی  این زبان را در عهد غزنویان اهم از نظم و نثر  وتذکری از کیفیات و زنگی نامه ها و ذکر آثار بر جای 

قسمی که اسناد تاریخی نشان میدهد این فارسی . مانده شاعران و نویسندگان آن دوره را در این پژوهش باز تاب دهم
خراسانی برای مردمی که در مناطق آزربایجان  و سایر نقاط ایران  بسر می بردند اکثر لغات  فارسی دری خراسانی مفهوم نبود  و 

کالت خود را در دریافت  اشعار منجیک ترمذی ودقیقی طوسی از  ناصر خسرو بلخی مش«از مهین سبب بود که قطران تربیزی 
که " شعر نیک میگفت  اما زبان فارسی نیکو  منیدانست:"می پرسدو به مهین دلیل ناصر خسرو  در باره  او میگوید

ه زبان گفتار او زبان خواست ناصر خسرو از فارسی  ، فارسی دری خراسان است البته این هم حمتمل است که قطران ک
در هر .ایرانی آزری بود، هرچند هنگام نوشنت به زبان فارسی تسلط داشت ولی در سخن گفنت در این  زبان کمی کند بود 

به دلیل مهین مشکالت مردم آزربایجان  و دیگر نقاط ایران در دریافت واژه ها و اصطالحات گویش های خراسان در حال 
ونیز به علت . را برای مردم ایران  و آزربایجان تالیف کردلغت فرساسدی طوسی در مهین زمان شعر و نثر فارسی است که

هجری در کتاب قابوسنامه 475مهین واژه های گویشی خراسان است که عنصر املعالی کیکاؤس گرگانی در سال  
واگر نامه پارسی بود، پارسی مطلق [ :خود، به فارسی نویسان سفارش میکندتا از نوشنت فارسی دری بپرهیزندو می نویسد
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منبیس که ناخوش است ، خاصه پارسی دری که نه معروف بود، آن خود نباید نبشته هیچ  حال که خود نا گفته هبرت از گفته 
مردم از این تذکر عنصر املعالی در کتاب قابوسنامه بر می آیدکه او پارسی را از پارسی دری که در آن زمان به فارسی 1.] بود 

این فارسی دری به دلیل واژه  های گویشی آن بر فارسی زبانان بیرون از خراسان . خراسان میگفتند جدا دانسته است 
مهچنان که او پارسی مطلق ، یعنی پارسی سره را نیز که با واژه  . دشوار و از این رو از دید عنصر املعالی زبانی دور از شیوائی بود

2.دور از شیوائی میداند. کم تازی آراسته نباشدها و عبارات  وامثال و ح

چرا عنصر املعالی کیکاؤس در مورد پارسی دری چنین نظر منفی داشته است؟ جواب این است که فارس در میان فتوحات 
ویک چند صباحی  غرب ایران از دانش . اعراب خودش را گم کرده بود و زبان پهلوی داشت از رونق آن روزگار می افتاد 

ان  پروری بی هبره مانده بود و آهسته آهسته چراغ فارسی  ایرانی  در روشنائی زبان عرب فاتح هویت خود را گم  میکرد  در زب
و وقتی که  ) تاریخ سیستان(این هنگام   یعنی از زمانیکه یعقوب  لیث صفار فرمان داد تا بزبان خودش فرامین را ترتیب دهند

در اولین قدمهایش  زبان فارسی خراسانی را  در مرتبه  نظم و نثر به ند،دولت  آل ساسان شدفرمانروایان  سامانی جای گزین 
عالی ترین درجه  معیاری آن رسانید وبعدش هم اخالف او  دولت های سامانیان و  غزنویان این زبان را به عروج  و بلندی 

ه گونه  مفاخر خود را از فت بار در مقابل اعراب مهرساندند  این در حالی بود که  منطقه فارس در گیر و دار تسلیمی خ
نیز در ،که  عنصراملعالی کیکاوس ندکه حتی بازبانی که گویش فارسی نامیده میشد حبدی بیگانه شده بود،میداد دست 

ی ، غزنوی واین موضوع مبا میرساند که خراسانیان خمصوصًا دولت  های  صفاری ، سامان. ژرفای این زبان  منیتوانست برسد 
و سلجوقی شیبانی و تیموریهای هند و خراسان مشعل داران  بزرگ  در راه گسرتش زبان فارسی دری بوده و فارسی ،غوری 

.ها که امروز  با متام توش و توان خود مبفاخر این زبان شیرین  می نازند باید احسان مند  خراسانیان باشند
ی پشتو در افغانستان ،آسی آهنازب«:ن شرقی  مروج بوده است که عبارت اند از در جمموع این گویشها در سرزمین های خراسا

ویغنوی در زر افشان و زبان  )وخی ، سنگلیچی،موجنی،شغنی،؛بزغالمی و جزء آن( در قفقاز،و گویش های پامیر چون
ی  آریانای  شرقی را آهناوه زبی  پارسی باستان اوستائی گرآهناهای آریائی میانه چون سغدی ، خوارزمی ، و خنت سکائی و زب

پارسی باستان، پهلوی ، زبان دری یا :زبان اوستا«:سعید نفیسی یکی از فضالی ایران بر این نکته اذعان دارد که. تشکیل میدهد

208،ص 1345عنصر المعالی کیکاؤس، قابوسنامھ ، بھ کوشش غالم حسین یوسفی  ، تھرآن ، - 1
ل خالقیسر گذشت زبان فارسی،داکتر جال- 2



196

آرین (رانی فارسی امروز ، وقدیمی ترین  زبانیکه از ان آثاری مانده زبان اوستا است  و ظاهرًا این زبان در دوره  ای معمول نژاد ای
اگر  تذکر سعید نفیسی که استاد ادبیات فارسی است درست 1».ه بودندآمدبوده که هنوز پدران ما به ایران امروز نی)ها

باشد  این را می رساند که  حمل نشو منوی اوستا که زبان  زردشتیان است  قبل از سرزمین  جغرافیائی ایران امروزی در مناطق 
منو و به بالندگی و گسرتش خود آغاز کرده است ، چرا که هنوز پدران ایرانیهای که به جغرافیه امروز آریانا یعنی بلخ نشو و 

یعنی که ایران  مربوط به اقوام ماد ها و پارس ها بوده که رسم اخلط آرامی . ه بودندآمدایران معتقد هستند  حتی به ایران نی
ن به ایران امروز در آن زندگی کرده است ، اختالف آمدرانی پیش از در باب ناحیه ای که نژاد ای« :او مینگارد. داشتند

ه آمدبوده اند و از آجنا در سه وهله خمتلف به ایران امروز مشال و جنوب جبال هندو کشبسیار است و عقیده هبرت آنست که در 
زبان . سال پیش 2670وم در یکبار در سه هزار و سیصد سال پیش بار دوم در دو هزار و هفتصد سال پیش و بار س. اند

. ه بودندزبانی بوده است که چون کتاب اوستا به آن نوشته شده آنرا زبان اوستا نام گذاشته اندآمدپدران مان که هنوز به ایران نی
2».که کتاب مقدس زرتشت پیغمرب است 

ه بودند که دین اسالم آوردی بدست بدین ترتیب سلسله پادشاهان خراسانی استقالل خود را در  سرزمین های خراسان در حال
را نیز به  هبرتین شکل آن به ترتیبی پذیرفته بودند که  متشرعین  و مفسرین و حمدثین  دین اسالم چون نعمان بن ثابت، امام خباری ، 

ر حالیست این د. امام ترمزی و دیگران مهه فضالی خراسانی بودند که در جلد  دوم این پژوهش به تفصیل ذکرشان  رفته است
که  در ایران هنوز زبان فارسی دوره حاضر مروج نشده بود و سرکردگان زبان از قبیل قطران و  ابواملعالی کیکاوس نیز از اینکه 

یم آوردبا این گویش آشنا نبودند  وبه دری آغشته به آزری صحبت میکردند از فارسی دری در کتاب قابوسنامه که  از قول او 
میکردند و آنرا زبان خام میدانستند و خالی از حالوت زیرا در آن لغات عربی بکار منیرفت و به مهین سبب این زبان را نکوهش 

را برای فهم آنان ترتیب داد و به این ترتیب فارسی خراسانی یا فارسی جدید لغت نامه فرسبود که اسدی  طوسی یکی از فضالی  
قرن سوم هجری که شروع جلوه ادبیات فارسی به این جهت می باشد که سلسله  در ایران  ره  باز کرد که این گسرتش با  آغاز 

ه بودند که ابو طیب طاهر بن حسین ملقب به آوردهای پادشاهان خراسانی با استقالل  حصص خراسان را در قبضه خود  
بعدًا در .وام منودهجری در خراسان د253هجری  حکمران خراسان شد و حکومت شان  تا  سال 200ذوالیمینین در سال 

14-10ھجری، صص1334سعید نفیسی، سال ،» تاریخ نظم و نثر در ایران و زبان فارسی تا پایآن قرن دھم ھجری «- 1
14ھمان پیوست بھ ص - 2
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هجری دولت 279هجری یعقوب لیث صفار زمام خراسان را بدست گرفت ؛ مهچنان سامانیان در سال 235سال 
گسرتده سامانی را تشکیل دادند این در حالی بود که قسمت های فارس توسط آل بویه و آل زیار که ترک زبان بودند و نسبت 

قرار داشتند هنوز  زبان دری نتوانسته بود در آن مناطق که جغرافیای کنونی ایران را نزدیکی به بغداد  حتت تسلط زبان عربی 
برعکس صفاریان و آل سامان که خود را از خالفت بغداد مستقل تر میدانستند زبان سرزمین خود . تشکیل میدهد انتشار یابد

جهت  سعید نفیسی زبان فارسی را احسان مند بدبن . شان را که دری بود حفظ کردند و در ترویج بیش از حد آن کوشیدند 
او اولین شاعر زبان فارسی  را معاصر رودکی  به اسم ابو حفص حکیم بن احوص سغدی . صفاریان و سامانیان میداند 

را ذکر کرده ولی نفیسی  این 261میداندپس از او عباس مروزی را ذکر کرده و شهید بلخی و عارف مشهور بایزید بسطامی در 
هنظله بادغیسی نیز شعر مشهور خود را سروده است و ظاهرًا او اول 219در سال .عار را از دوره  های بعدی میدانداش

در سیستان اولین کسی که بفارسی  شعر سروده  حممد بن وصیف .. کسیست که در خراسان شعر فارسی سروده است 
در بیهق خنستین کسی که شعر فارسی . روده است هجری در مدح یعقوب لیث صفار شعر س253سکزی است که در سال 

265هجری و ابو سلیک گرگانی در 281سروده حممد بن سعید بیهقی بوده و مهچنان در سیستان  فیروز مشرقی در 

ی  شهنامه را بار اول به آهنامسعودی مروزی داست. در دربار عمرولیث صفار می زیسته و از اشعار او ده بیت باقی مانده است
1.آوردظم ن

مبدأ و پرورشگاه زبان دری
حنظله باد غیسی و .ه استآمدقدیمی ترین نظم  ونثر دری که  تا حال میتوان سراغ کرد در دو نقطه خراسان و ماورأالنهرمبیان «

که از والیات هرات و سیستان .نسبت داده میشودآهناحممد بن وصیف سکزی قدیمی ترین شعر فارسی دری به 
مقدمه شاهنامه ابو منصوری که از طرف منصور . یمی ترین آثار منثور این زبان در خراسان و ماورأالنهر نوشته شدهقد.میباشند

ه حتریر گردیده ، ترمجه تاریخ طربی که از طرف بلعمی وزیر منصور بن نصر 346العمری و بنام ابو منصور حممد عبدالرزاق در 
.ه استآمدها در ماورأالنهر مبیان ه حتریر شده در عصر سامانی 356سامانی در

20- 18سعید نفیسی ، ھمان ،  صص- 1
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ه برای یکی از امرای آل فریغون گوزگانان، ابواحلارث حممد 371مقارن مهین زمان حدود العامل که مؤلف آن معلوم نیست در 
ولی وابواملؤید بلخی گرشاسب نامه و عجائب البلدان خود را  تألیف کردکه متأسفانه اصل آن از بین رفته  . بن امحد حتریر شد

چنانچه از .مورد دسرتسی بوده و وجود داشته است آهناتاریخ سیستان و جممل التواریج  گواه آنست که این دو کتاب در عصر 
از این بر می آید که اولین  نظم و نثر فارسی برای اولین مرتبه در خراسان و ماورأالنهر بوجود . آن کتاهبا فصولی را نقل کرده است 

با آهنم شباهت لغات دری به سغدی به .و وماورأالنهر  و زابلستان مبدأ و پرورشگاه آن حمسوب می شود) خبل(ه که باخرت آمد
پرثوی یا پهلوی پارتی خراسانی که پارچه های آن از خرابه  های تورفان کشف شده ،ساحۀ جغرافیائی  سائرهلجه های دری مثل 

و ماوأالنهر خمصوصًا در ) افغانستان=(لغات صاف دری در خراسانو وجود ) افغانستان=(هروی ، سکزی، زاولی در خراسان:
ی اسکائی و ختاری که در آریانا معمول بود و تأثیرات متقابله ادب سغدی و آهناوباز تأثیر زب)   افغانستان کنونی (موقعیت فعلی 

و )افغانستان=(ر زبان دری را از خراسان وباالخره انتشا. ه و تأثیری در زبان دری خبشید آمدپهلوی ساسانی که در آریانا بعمل 
.ماورأالنهر ثابت میسازد 

معموًال فارسی دری را در . حاال که مهد و پرورشگاه زبان دری شناخته شد ، ضرورتًا در اطراف منشأ آن صحبت کنیم 
وی ساسانی و صورت خانواده السنه آریائی در سلسلۀ گرفته اند که صورت قدیم آن فرس هخامنشی ، صورت متوسط آن  پهل

پهلوی خراسانی وزبان –مبدأ جغرافیائی و روشن شدن موجودیت زبان  پرثوی . جدید آن فارسی دری کنونی خراسانی میباشد
سغدی و ظهور آثار ادبی این دو زبان از خرابه  های تورفان و ثبوت قطعی نفوذ ادبی پرثوی ساسانی و ارتباط حمکم ادبی با زبان 

افغانستان معاصر )=خراسان(تشخیص بغایت زیاد لغات دری در زبان  اخیر الذکر و موجود بودن زبان دری در پرثوی  وسغدی و 
و باز تأثیر زبان اسکاوی خبصوص ختاری در زبان دری ، یک سلسله دالیلی است که به )معاصر(، زبان پهلوی در ایران  موجوده

خراسانی  و سغدی که آهنم در بلخ و خبارا و ختارستان و مسرقند معمول بود ، اساس آن منشأ زبان دری به دو زبان پرثوی یا پهلوی
که بنوبۀ خود زبان ) به اصطالح پروفیسور  عبداحلی حبیبی  مادر زبان فارسی دری(ارتباط  پیدا میکند و ختاری یا زبان کوشانی 

ا تأثیر مستقیم  خود در شکل زبان دری بی دیگر مهین نواحی است  با تأثیری که در اصل ساختمان سغدی وارد کرده و ب
.را اصال خمفف ختاری میدانند) دری(مدخلیت نیست ، چنانچه مطابق بعضی نظریه  ها

پس چه از نظر مبدأ جغرافیائی و پرورشگاه  اولیه زبان دری در قرون اولیه هجری و چه از روی کشفیات جدید و پیدا شدن 
جود دارد و پهلوی ساسانی فاقد آنست، منشأ زبان دری هبیچوجه  به پهلوی ساسانی  و به و) دری(لغاتی در زبان سغدی که در 
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فرس هخامنشی منی رسد ، بلکه به پرثوی یا  پهلوی پارتی خراسانی و سغدی تعلق می گیرد که این موضوع را  استاد سعید 
و ختاری هم در آن بی تأثیر نیست و این سه زبان در ه شد آوردنفیسی ادبیات شناس شهیر ایرانی نیز اذعان داشته است که فوقًا 

دو  طرف آمو دریا در باخرت و ختارستان و ماورأالنهر در ساختمان زبان دری  به ترتیب مراتب در طی چندین قرن پیش از عهد 
سطوری مدت چون زبان  سغدی چندین قرن در نگارش آثار مذهبی مانویان ، بودائیان وحتی ترسایان ن.اسالمی دخیل اند 

چندین قرن متداول بود و زبان علمی آسیای میانه حمسوب میشد ، احتمال زیاد دارد که رکن اساسی منشآ زبان دری معجونی 
است مرکب از زبان پهلوی ساسانی و لغات عربی ، حاالنکه یکی از صفات زبان دری  حقیقی عدم دخالت زبان عربی است و 

از جانب دیگر دری زبانی نیست  که بعد از نابود شدن زبان . این دیار تشکیل منوده بودقرهنا پیش از ظهور زبان عربی در 
= ه باشد ، بلکه  پهلوی و دری دو زبانی است  که موازی هبم یکی در  فارس و دیگری در خراسانآمدساسانی پهلوی مبیان 

در خاکهای دو مملکت پراگنده شده اند  و عامل ای مبدأ ی معین از کشور هآهناه و نشو و منو کرده  وبه زمآمدمبیان ) افغانستان (
خباکهای یکدیگر آهنااساسی شباهت و ارتباط لغات این دو زبان عالوه بر قرابت خانوادگی ، معاصر بودن و انتشار 

1» .است

که به اساس حتکیمات در اتباط دو زبان فارسی دری  و پهلوی  نقطه اساسی و قابل دقت اینجاست که  حدود جغرافیائی فعلی 
ه است منیتواند در زبان شناسی و جوهریت یک زبان در منطقه با مقایسه با ادوار تاریخی گذشته آمدسیاسی منطقوی مبیان 

به فرض اینکه حاال سرحدات  کشور ما با ایران  از مرو و مرغاب شروع شده و تا کوه ملک سیاه امتداد دارد  . تطابق داشته باشد 
یکه در تاریخ غزنویان  وسالجقه و  هوتکیان  ری و تربیز و  اصفهان داخل حمدوده  های غزنویان ، سلجوقیان و هوتکیان ، ولی چنان

با در نظرداشت تداخل قومی و سیاسی و اقتصادی ضرورتًا . که به زمان ما نزدیک میباشد   در اصفهان حکمرانی می راندند
ه و یا آنرا بیک ساحه فراخ  گسرتده آوردر زبان ، هلجه و فرهنگ را بار دتغییرتداخل فرهنگی خودش  عنصر  اساسی 

.میسازد که سرگذشت زبان فارسی و پهلوی و سغدی و ختاری از این  حکم منیتواند مستثنی باشد
کند ولی پارچه های منظوم و منثوری که عجالتًا از زبان دری در دست است  از نقطه نظر قدامت از قرن سوم هجری جتاوز منی«

اگر مهین آثار را با ُکتب معاصر  آن بزبان پهلوی مقایسه کنید آنگاه سالست و پختگی و روانی زبان دری بر پهلوی 
ه ، بلکه چندین قرن آمدمسلم است که زبان دری یک دفعه و بدون سابقه معاصر صفاری و سامانیها مبیان نی. آشکارا می شود 

.تاریخ ادبیات افغآنستآن ، تآلیف  عالمھ احمد علی کوھزاد مورخ شھیر کشور- 1
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) ابن ندیم(و) ابن مقفع(اگر واقعًا مهان طوری که . کاری است که عجالتًا مشکل میباشد سابقه داشته که متأسفانه تعین آن 
ادعا میکنند ، دری زبان درباری ساسانیان شده باشد چنانچه در متون عربی  حتی فقره  های هم بزبان دری به شاهان  

ن دری تا قرن پنج و چهار و حتی سه مسیحی آنگاه مسلم  می شود که مراحل ابتدائی زبا. ساسانی  نسبت  داده شده  است 
ملتفت باید بود که زبان دری در پیش از اسالم و حمتمال در قرن اول و دوم . اقال دو یا دونیم قرن  از عهد اسالمی پیش بوده  میتواند

واج پهلوی ساسانی بدون شبه ر. هجری  شکل اولیه داشت که باید آنرا صورت متوسط سغدی ، پهلوی و پارتی خراسانی خواند
ه در آن به نوبه تأثیر  خبشید تأثیری که باعث گسرتش و آمدکه بعد از عصر کوشانیهای خورد  و یفتلی ها در خراسان بعمل 

قسمیکه  پختگی  دری بر پهلوی پوشیده نیست و از روی آثار معاصر آن دو زبان معلوم میشود، در . تقویت آن گردید 
منطق حکم میکند که دری مهچنین . یش از قرن چهارم هجری تا آغاز دوره ساسانی واضح است صورتی که قدامت  پهلوی پ

فراموش . سابقه ای داشته  تا در قرن چهارم ه به این  پایه  پختگی و سالست رسید  و آنگاه گوی سبقت را از پهلوی ربود
شود  که هر دو  مورد هجوم زبان عربی قرار گرفتند ، نباید کرد که پختگی زبان دری بر   پهلوی ساسانی از این هم معلوم می 

در نتیجه پهلوی در فارس بصورت عام ، بعد از قرن سه و چهار هجری در حتریر  آثار از میان رفت و بعد از قرن هفتم حتی در 
رف زده میشد و حاالنکه دری در خراسان ، مهان خراسانی  که آجنا هم پهلوی  ح. غرب ترین قسمت فارس بکلی نا پدید شد 

تا قرن چهارم هجری زبان دری منحصر به خراسان . نفوذ زبان عربی نیز در آجنا جا جبا شد، رو به انکشاف مزید گذاشت 
که . و ماورأالنهر بود  و حبیث یک زبان علمی و ادبی  پخته و روان و سلیس که در این وقتها در فارس  معمول نبود ) افغانستان=(

قندی ، شهید بلخی غضائری، فردوسی ، بیهقی و امثاهلم که از مهان شروع و نقطه آغازین  پختگی و اشعار  رودکی مسر
روانی خاصی داشته است ولی اینطور فکر میشود که  زمانیکه این زبان رسم اخلط خود را به عربی تبدیل کرد و با الفبای عربی 

چنانچه الواحی که در اکثر نقاط کشور بشمول  لوحه  . ل تعین کرده اند شریک  گردید تاریخ زایش آنرا  از روی مهین تقرب و تباد
این طفل ) خواجه حافظ(ورنه بفرموده . های خوات و قند هار و سرخ کوتل مشعر به  پیش کسوتی  این زبان در منطقه بوده باشد 

گرچند زبان  پهلوی .خش سازد  پ)بنگال هندوستان(یک شبه منیتوانست ره صد ساله برود و شیرینی خود را تا بنگاله 
ولی در اواخر عصر .که آنرا زبان علمی و درباری می مشردند تا استیالی مغول در حصص غربی فارس کم و بیش باقی ماند 

سامانی و اوایل دوره غزنی در اثر  فتوحات سالطین  خراسانی در ری ، جبال ، گرگان  واصفهان راه نفوذ زبان دری 
مهسایه غربی ما باز شد  واهسته آهسته پهلوی را در نقاط غربی فارس  عقب زد و بعد از قرن چهارم  ه خراسان در خاکهای 
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بعد از تسلط دولت سلجوقی در عراقین این "حبیث زبان علمی و ادبی  جای آنرا فرا گرفت و به اصطالح ملک الشعرا هبار 
1».افتیعنی زبان دری در سراسر کشور فارس انبساط ی"معنی قوت یافت

دوره عظمت غزنویان
ظیم میدانند زیرا شاعران و دبیران و تاریخ  عدر تاریخ ادبیات زبان دری   دوره غزنویان را به ادامه سامانیان دارای عظمت و شأن  

ده کم دیشان در تاریخ ادبیات زبان فارسی مهمانندده است که تا حبال یرا پرودیگر هانگارانی چون فردوسی ، و بیهقی و
.استشده 

ارسی را با موجودیت  تنگی قالب  در پژوهش فممکن بود  تاریخ و سرگذشت زبان تا اندازه ای کهدر خبش گذشته 
این  گویش چه فراز و فرودی را پشت سرگذشتانده است و دارای چه اسلوب و کهتا فهمیده شود موجوده گنجانیدم 

.مفاد منی باشد خالی از قواعد و قالب هائی است که فهمیدن آن

زبان و ادبیات دردوره غزنوی 
مقارن است و در این دوره علمای دوره غرنویان مقارن با روز  ؛  شهرت فردوسی و صد ها شاعر فرهیخته زبان فارسی دری

ر نامی ای که هر یک آن در روزگار خود استادان عصر بوده اند ولی فردوسی یگانه شاعری است که در حمراق  این نو
او شاهنامه ای را که . وروشنائی قرار دارد و جاه دارد که منحیث یک شاعر تواناو یک محاسه سرای بزرگ در طول قرون بدانیم 

دقیقی بلخی شروع کرده و نا متام گذاشته بود از نو آغاز کرده و به پایان رسانیده و بدین  وسیله داستان باستان را در خاطره ها 
.از نو زنده کرده است

:او خود مشعر است و گوید

دوم راه قدیم از بلخ تا / ج" موسیو فوشھ "مستر دوت اریائی ساختن ھند؛، جلد اول اوستا  تفسیر و ترجمھ پور داود؛: ک؛ ر.ھمان اثر1
؛ زبانھای افغآنستآن یعقوب علی خان سالنامھ 22؛ سبک شناسی، ملک الشعرا بھار ،ص120تاکزیال؛ تاریخچھ ادبیات سآنسگرت،ص 

؛ 1313کابل سال 
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عجم زنده کردم بدین پارسیبسی رنج بردم در این سال سی
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خبش چهل و ششم

زبان و ادبیات در دوره غزنویان
فردوسی
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ر این سال سیبسی رنج بردم د
عجم زنده کردم بدین پارسی
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واحلق. است)عامل(شاهنامه فارسی از کتب بزرگ ادبی 
ی از بزرگان نویسندگان جهان است فردوس

:چکیده
مقام زبان و ادبیات در ملت- فردوسی زبان فارسی و تاریخ غزنویان 

سی که بود که این شاهنامه را بنظم فردو- فردوسی ایجاد گر شور و جوش قومی - 
–فردوسی بر بلندای ادبیات دری –باز گشت به توبه –سخن سرائی فردوسی - ؟آورد

- گشتاسب و زریر –معرفی شاه بلخ 

فردوسي زبان فارسي و تاريخ غزنویان
= اساطیری سرزمینهای آریانافردوسي شاعر ، نویسنده و حکیم خرد مندی  كه از دانش ژرف خود برای زنده کردن تاریخ [
او .  ار ترین  اثر ماندگار خود یعنی  سرودن شاهنامه پرداختآمدو سره ساخنت   زبان فارسي دست به سرودن ن) ایران(

مهه كوشش خود را به كار برد تا هنگام سرودن شاهنامه زبان فارسي را از اختالط واژه هاي بيگانه پاک گرداند ؛ 
نظیری را که  کمرت الفاظ بیگانه  در آن د توفیق چندانی نیافت  اما در واقع یک اثر ناب و کمگرچند در این کوشش خو



212

بکار رفته است  خلق کرد که مهین موضوع  صرف نظر از داستان پردازی های رزمی وی برای ملتی که  از نو میخواست  
ات  فارسی دری  جای بیست ارزنده  که بر تارک ادخودش را  به نسبت آزادی و استقالل ملی در منطقه مطرح مناید  آثری ا

مراد (ایرانی را = با چريگي بر زبان فارسي تاریخ ومتدن آریائیسعی بر آن داشت تااو و مهچنان  .داشته باشبلندی د
د در فردوسی ازایران ایرانی منیباشد که در زیر چکمه  های  خاندان آل بویه و  دیلمیان  و خالفت  رو به احنطاط بغدا

در آن  » آریائی ویجه« روزگار اثارت بسر می برد بلکه مراد فردوسی از ایران مهان  منطقه وسیعی است که  آقوام
که رقبه آن از دامنه  های داغستان و کوههای قفقاز در غرب ، رو به شرق تا به سند و کشمیر و چین ندزندگی میکرد

را جنب  سایر متدهنا نظیر آسوریها ، کلدانی ها ، مصریها ، )  تان  حماط بودو مسرقند و خیوه و کابل وبلخ و سیس)اوغور ها(
ار آمداگر امروز زبان شريين فارسي را در بيان پيوندها و انديشه هاي خود به كار مي بريم و.   فنیقیها و رومیها زنده سازد  

د و در عهد  سامانیان به نیکو  ترین دنه  بوگذاشتراخنستني سرايندگان این زبان که از عهد صفاری خنستین متهیدات آن
روش  راه  تکامل خودش را در ادبیات نظمی و نثری پیمود و حاال در زمان غزنویان به عالی ترین  شکل توسط فردوسی و 

دیگران متمایز و ممتاز گردیده است 
خواستم این .   ی    در عهد غزنویان ، برای گشایش صفحه  زبان  و ادبیات  نظم و نثر درو جمددکه کوششی است گسرتده

شاهنامه ي فردوسي مطلقًا بزرگرتين گنجينه ي لغات و که احلق جا جبایی  در گسرتدگی ادبیات دری را 
قله شعر اینبر مرد بزرگی و افتخار بر تارکااز جائی شروع کنم که فردوسی .ًاصطالحات و تركيبات زبان فارسي است

. استداده قرارآنرا فارسی 
روایات موبدان و متونیکه در آن ازبه گونه اي افسانه راشهنامه فردوسی در خبش هاي اسطوره اي و محاسي  داستان ها

زمان موجود بود از قبیل  شهنامه  های که قبل از او  حتریر شده بود و شکل ناقص داشت مانند شهنامه ابو منصوری آنرا چنان  
.فت آن خبواننده مشکل ایجاد نکندبه زيور شعر  آراست که دریا

برای اینکه با فردوسی و شعر او آشنا شویم به مقدماتی احتیاج داریم و باید بدانیم که ما  دو نوع تاریخ مکتوب داریم که یکی را «
ل بود و حمققین تاریخ واقعی  ما تا قبل از  دو سه صده برما جمهو. میتوان تاریخ واقعی نامید و دیگری را تاریخ اساطیری مشرد

اروپایی  آنرا از روی  کتب یونان و روم و کشفیاتی که بعدًا در مهین اواخر توسط باستان شناسان از اثر  کاوش در آثار باستان 
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تاریخ نویسان ما این شیوه جدید را فرا گرفتند و یک سلسله وقایع  بزرگ و کوچک را از زندگی .آمدمبیان 
.ما به آن تاریخ  حقیقی میگوییم گذشتگان ما روشن ساختند که 

فردوسی از هزار و اند سال قبل  مطالبی را . اما تاریخ اساطیری ما در شهنامه فردوسی مندرج است که مهاسه ملی  مااست
ی شاهان و آهنااز کتاهبای دری ، عربی و پهلوی که مجع شده بود منظوم ساخته است و  مبنای اطالع عموم ایرانیان از داست

1».انان اساطیری ایران مهین کتاب اوست که شهنامه نامیده میشودپهلو

شهنامه تاریخ  شهنشاهی اقوام ایرانی است  از ابتدای پیدایش اولین بشر و اولین شاه تا انقراض آن شاهنشاهی بدست  مسلمانان 
.وقسمت زیاد این  شهنامه واقعی نبوده و بر فرضیات و تصورات استوار است. فاتح  اسالم

در شهنامه این وقایع از روی روایات ملی ایرانیان بطور شاعرانه حتریر و مدون شده است ، و بدین  جهت گفتیم که شاهنامۀ 
.فردوسی محاسه ملی ما است

در شاهنامه شروع داستان از کیومرث میشود که اولین بشر و اولین شاه است با ددان و درندگان  میجنگد و از پوست 
س می سازد حیوانات لبا

.پسر او که سیامک نام دارد  بدست دیوان  کشته می شود و مهین قسم این قصه  تا آخر ادامه می یابد

1و، مجتبی مینوی ، قسمت اول ، ص،فردوسی و شعر ا- 1
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مقام زبان و ادبیات در ملت

:شاهنامه فردوسی از سه حلاظ مهم است 
دوم. ه استآمدبوجود اینکه یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگ است که از اثر خون جگر بیست سی سال فردوسی اول

اینکه زبان آن سوم. ایرانی ماست و در حکم نسب نامه این قوم حمسوب  است) =آریائی(اینکه تاریخ داستانی و حکایات نیاکان 
.فارسی است و فارسی حمکمرتین حلقه وصل و ارتباط طوائفی است که در خاک ایران ساکن اند

ی دیگر عامل چنان که آهناکه حّتی از جامه زبان فارسی عاری شود یعنی به زبمقام شعری و هنری شاهنامه بقدری بلند است 
ه آورددر موارد معانی این  )استاد جمتبی مینوی. (باید و شاید ترمجه کنند، باز کتابی بزرگ و دارای مقام هنری بلند خواهد بود

:است 
که حبر قلزم اندر ظرف نایدمعانی هر گز اندر حرف ناید

می ریزد و بر حسب مواضعه ایکه بین آهنانزله رمز و نشانۀ است که گوینده یا نویسنده معانی خودش را در قالب عبارات مب
متکلمین در یک زبان موجود است ، مشۀ از اندیشه خود را بایشان می مناید و به این طریق پردۀ را که بر سر درونی او  کشیده شده 

:اند پس می زند و فی املثل می گوید
یادگارمهان به که نیکی بودنیک و بد  پایدار نباشد مهی 

مهه جای ترس است و تیمار و باکزخاکیم و باید شدن زیر خاک
*

چرا زو مهه هبر من غفلت است؟جهان سر بسر  عربت و حکمت است

:یا میگوید
مهچو اندر جنب دریا ساغر استاین جهان در جنب فکرهتای ما 
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ساهلا فکر آهنااز این گفته ها حاصل ساهلا جتربه و دقت است و خواننده هومشند و شنوندۀ دقیق میتواند در معنی هر یک
.کند، اگر چه خواندن هر یک چند حلظه بیشرت وقت منی برد

روسی و سوئیدی شاهنامه فردوسی را متام و کمال به انگلیسی،عربی ، ایتالیائی ،و سائر السنه های غربی و مهچنان در السنه
، گرجی ، ارمنی ، ترمجه کرده اند که غالب این مرتمجین و حمققین  معتقدند و متفق القول اند  که شاهنامه فارسی از کتب بزرگ 

بدین مناسبت جبا است که شاهنامه فردوسی را . است و فردوسی از بزرگان نویسندگان جهان است )عامل(ادبی 
:ری اجداد خود بدانیم و با شاعر مهزبان شده بگوئیمداستان فضل و بزرگواری و ساال

کو سخن راند ز ایران بر زبانهیچ شه را در جهان آن زهره نیست
شیر ژیانبد توان کوشید باآراستستبه شیرمامرغزار

:و از مهین سبب است که فردوسی به کامیابی ایرانیان بر تورانیان میگوید
به گردی و مردانگی زین نشانن و گردن کشانندیدم سوارا

شاهنامه را که از جنبه  های دیگرش  پر قدر تر است و بزرگی آن را از این حلاظ میداند تا از حیث جنبه سوماستاد مینوی 
.ی مندرج در آن و از جهت زبان فارسی دری میداندهنااهای دیگر و آن جنبۀ ادبی شهاهنامه از جهت داست

به این باور اند که  حرکت های استقالل طلبانه خراسانیان  مستلزم کار و کوشش فردوسی بوده است که توانسته ملت بعضی ها
اما این مسأله از نگاه   استاد مینوی . های خاموش و در سکوت را با  بیان شاهنامه  از سر زنده و بیدار و آماده  کار زار سازد 

برای اولین مرتبه   :(های استقالل طلبانه خراسانیان از  قرن دوم  هجری شروع شده بود یعنی قابل قبول و قیاس نیست چه  حرکت 
یعقوب لیث صفار به دبیران خود در  بدو سلطنتش در  سده دوم هجری امر فرمود تا فرامین  ودواوین دفرتی و دولتی مهه فارسی 

اما خود نتیجه طوالنی تکاملی است که از اوائل قرن . اقع است باوجودی که زبان فارسی در رأس و یا زروۀ این مقام و. )باشد
دوم هجری شروع و بوسیله نسلهای متوالی وطن دوستان و قوم پرستان فارسی زبان  تقویت شده بود و به عباره دیگر زاده  

.بود که پیشرت از شاهنامه موجود بوده و به او هم ختم نشده استیاوضاع و احوال
ی متعلق به ملیتهای خمتلف ، عرهبای عربی زبان هنااهستند مهزبانانی که از هم جدا هستند ، مثل انگلیسی زبدر مرحلۀ اول، 

ممالک و .در مرحلۀ دوم هستند . بیکی ، قزاقی و غیر همافغان ، ایرانی هندی، تاجکی ، اوزدارای ملیت جمزا ، فارسی زبانان 
دیده منیشود ، یا آهنادر میان جامعه ای برای ایجاد وحدت ملی شرتک و دولت هائی که بر حسب موازین ظاهری هیچ قدر م
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ف و اقوام است دارای اصل ودولت هندوستان جمموعه های طوایاگر چنین مایۀ اجتماعی  هست ، زبان شان نیست ؛ مثال
تسلط خارجی .ه است آمدبوجود نیدین و زبان و عادات و فرهنگ متنوع و متباین که وحدت ملی مبعنی اروپائی آن در میان ایشان

در این (بر ایشان و بی اعتنائی به تربیت مردمان و سعی در ایجاد تشّتت و تفرق بیشرت ، کی جمال به  پیدا شدن ملیت داده است؟ 
کی  که طوق رّقّیت بگردن و زجنیر اثارت بر پای دارندو از دنیا و از زندگی جبز رنج و زمحت ندارندآهنا) حالت است که 

و کی خواهیم خورد ، دگر کی آب خواهیم نوشید، دگر کی خواهیم خفت؟کی نان : فکر غیر از این توان کرد که دیگر 
عبارت است از جمموعۀ پاکستانبالفعل. کار باید کرد و رنج باید برد «خیالی غیر از این خباطر شان خواهد گشت که 
.است و بسگروههائی که جهت جامعه ایشان مسلمانی ایشان 

ی آهنادر مرحلۀ سوم بعضی از دولت های مستقل  را می شناسیم که صاحب ملیت واحد با اقوام خمتلف و ملت های خمتلف و زب
داشنت  تابیعیت  (سویس است  مرکب از مردم  ایتالیائی ، زبان و فرانسوی زبان که بنا بر وحدت ملی آهنایکی از . خمتلف است

ر انگلستان است مرکب از ایرلند ویلز و سکاتلند، زبان و ادبیات ولس و ایرلندی و دگ. گذاشته اند ) سویس 
ولی بد . (اسکاتلندی هر یک در مقام خود استقالل دارد ، ولی جمموع آن چهار قوم و چهار ایالت برتانیای کبیر خوانده می شود

حدت قوم و نه هم وحدت یک دولت بودن نتوانسته است  خبتانه می بینیم در عمل در افغانستان  نه وحدت زبان عمل است و نه  و
در اینجا مهه  فقط در قبضه گروپها و اقوامی اند که اکثریت قدرت و زور را . مایه  و منشأ  وحدت ملی را زنده نگه بدارد 

گی ها و تنش بطور مثال  بیش از یک قرن است که در میان اقوامی که به پشتو و فارسی تکلم میکنند کشید. حاوی باشند 
هایی  خونینی وجود داشته است که دولت علیه افغانستان  به هیچصورت قادر نگردیده و یا خنواسته قادر گردد که 

دار نگهدارند و نا آرامی را در چوکات  وحدت یک ملت شدن  با سائر اقوام موجود در کشور زنده و پای. وحدت زبان ، قوم 
ولی قسمیکه دیده میشود حتی در  کشور .) دایره مهین تفکر پر تنش می چرخدموجوده افغانستان نیز درهای عمدۀ

انگلستان نیز مسأله وحدت ملی الینحل مانده و چنانچه ایرلندیها میکوشند بصورت مستقل خود شان را از کشور ویلز جدا 
.سازند
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فردوسی ایجاد گر شور و جوش قومی 
مشتی قصه و داستان اساطیری و محاسی مربوط به شاهان . کرده استبه موضوع بر گردیم و ببینیم فردوسی چه

که در عهد .و گوان  و پهلوانان ایران در افواه ساری و در بطون کتب اوستائی و پهلوی  به اشارات یا به تفصیل مندرج بوده است 
تا 345ترمجه شد در حدود سنه این کتاب بعد ها بعربی. ندآوردخسرو پرویز و یزدگرد بصورت کتاب مدون و متوالی در 

هجری  مردی دستور داد از روی ترمجه عربی ، و از بعضی روایات افواهی  و رساله  های پهلوی و ترمجه  فارسی موجود از 350
وین این ند، وقبل از تدآوردیک کتاب نثر دری بزبان فارسی دری بنام شاهنامه انشا کنند که این را بعدًا دقیقی و فردوسی بنظم آهنا

. ه بودآوردکتاب مسعودی مروزی چیزی از این قصص بنظم 
اگر این نظم فردوسی باعث مستقل شدن ایران شده باشد چرا آن نسخه پهلوی نتوانست جلو شکست ایران را در مقابل  

به فارس بر عکس در ساهلای که اعراب (محالت  مسلمانان فاتح بگیرد و نتوانست کمکی به شکست دادن اعراب بکند؟ 
وجود داشت که حاکی ) ساسانیها(محالت خود را آغاز کردند یک نوع پراگندگی گسرتده میان  خاندان   اکاسره  فارس 

عقل و منطق هم حکم میکند که نوشنت ). از عدم مهکاری این خاندان با سائر اعضای این خانواده و سرداران بزرگ آن  میباشد
صه  های اساطیری استوار است هر گز منیتواند در تشکل و ملیت سازی  نقشی ایجاد یک کتاب محاسی که آهنم کال روی ق

کند و  حرکت های آزادیخواهی ایکه  در خراسان آغاز شد مهه اش مرهون زمحات و فدا کاریهای  خراسانیانی هستند که مانند 
و سرداران سامانی و غزنوی  و بعدًا ) محزه آزرک(بومسلم ، مازیار ، ابن مقنع استاد سیس ، برمکیان ، صفاریان و سیستانی ها 

خراسانیان نقش داشته میباشد  که هر یک  به شجاعت جانبازانه ای در  گسرتش و آزادی هایودودمان غوری هم سلجوقی 
.)های انقالبی پیش از نوشنت شاهنامه بوده است اند که  بیشرت  این  جنبش

ای به اقوام خراسانی و  تاجکانیکه دولت سامانی را و یا غزنویانیکه برابر به حدود جمتبی مینوی در این مورد نظرات خصمانه
را در اینجا نقل آهناشهنشاهی هخامنشی و ساسانی رقبه داشت متأسفانه سخنان عناد آمیزی دارد که من بعضی از 

عرب عصیان و شورش کرده بودند ، و باز در سردارانی مانند یعقوب بن لیث وآل سامان و ال بویه وامثال انان بر ضد ...«:میکنم
این مدت دویست سال با اشعار و کتاهبای به نثر کهن نوشته شده بود ، مقدمات پیدایش یک زبان مستقل ایرانی خملوط با  زبان 
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- 384(حاضر شده بود ، فردوسی یک قسمت از این کار را اجنام داد  ، اهنم در زمانی  به پایان رسید)زبان دری نو(عربی 
1» .که در موطن او خراسان ، دیگر کار از دست سرداران وفرماندهان  ایرانی خارج شده بود)ه 400

اوًال بعد از اینکه سپاه اسالم در جنگ  پل سپاهیان  ساسانی ها را شکست داد  تا عصر فردوسی هر گز ایران نتوانست  
ا ها و اقوامی که در آجنا زندگی میکنند حاصل منایند، بر عکس استقالل سیاسی خود را بنمایندگی از  قلمرو پهناور کسر

نظر جمتبی مینوی این خراسانیان بودند که در  عمق  وسعت تاریخی  خالفت بغداد بزرگرتین امپراطوری را که ماحصل آن 
روز حتی در نزد مردم خراسان و ماورای آن گردید که تقریًا تا آن) نظم و نثر(انکشاف زبان  فارسی دری منحیث  گویش

در )مبدأ و پرورشگاه زبان دری(دانشمندان زبان در خبش  باخرتی ایران  نا آشنا بود رجوع شود به خبش چهل و پنجم خراسان 
ن  اقوام خراسانی و کسب استقالل آن میباشد حاال یچ مؤرخی قابل انکارنیست بر پا استادمهین پژوهش ؛ موضوعی که در نزد ه

اقوامیکه برای کسب این است مهم. اقوام  خراسانی از تبار ترک  هستند یا ختاری و یا یفتلی و بلوچ و پشتون مهم نیست که این 
ند که در ماورای رود جیحون و دو طرف کوهپایه  های هندو یا مردمانی بوده ااقتدار ملی خود کوشیدندبروایات تاریخ کسانی 

اقوام پارسی ایکه اکنون خود را ایرانی میدانند و  در اطراف ده اند   ، نه زندگی میکر)افغانستان کنونیو ماورای آن (کش 
؟موطن کسرا  هاتیسفون و شوش و ختت مجشید

غالمان دیروزی امیر  و سلطان شده بودند و آهنمه عرضه نداشتند که این مملکت را ! آهنم چه ترکانی «بروایت جمتبی مینوی 
واقعیت اینجا است که  دولت ها بنا بر عوامل خاص  سیاسی ، .  »ر جنگ و نزاع بودندنگاه دارندو دائم با ترکان دیگر د

اقتصادی ، عقیدتی وموقعیت های نظامی مهواره در نوسان بین گشایش و نقصان می باشند این چیزی است که  تاریخ 
صل بودن فالن و هبمان قوم بداند که نظریه  نباید  مینوی این موضوع را از روی عناد دلیل به کم امشحون از مهچو موارد ماست که

آنچه مسلم است این است که  غزنویان و تبار شان در مدت یک قرن در سرزمینهای  خراسان و هند فرمان . ثاقب و جبا منیباشد 
( غوریها ودشکست خورده بوآهنابا  تقویت  دودمان دیگری که  غزنویان در سرزمینهای غربی از آهناراندند که فرمانروائی 

به حیات سیاسی شان  ادامه دادند که چندین سالله  از این سلسله  حتی بعد از مسعود نیز تا زمانیکه غزنه ) ترکان سلجوقی
.بدست عاللدین یکی از شاهان  غور که آهنم شاخه ای از اقوام خراسانی میباشد به  آتش کشیده شد ادامه داشته است

30فردوسی و شعر او   مجتبی مینوی ، قسمت سوم  ص،1
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را ملزم به قتل و غارت در جنگها کرده است که آهناا دلیل بر  زبونی این سلسله دانسته و غزنوی رحممودسپس  جنگ های 
اید بعرض برسد که حکومت ها از شروع  تاریخ تا قرن بیست ویکم که ما در آن ب. انب شاهان درباری مدح شده اند گویا از ج

که عبارت از قتل و غارت است حتی تا حبال اجنام داده قرار داریم مهیشه در لشکر کشی ها و هتامجات شان مهینکار های را 
ن و محله روسها در افغانستان که از طرف سوسیالست ها صورت گرفت بیش از چندین ملیون کشته و معلول  و آمد. اند

با امریکا بزرگرتین کشور دیموکراسی در جهان  .   خرابی و بربادی  مزارع و جنگلها و زمین های زراعتی در کشور شد
محالت خود از خلیج فارس قبل از این که بزمین افغانستان پیاده شود کلیه  تاسیسات دفاعی این کشور را به ترتیبی نابود ساخت 

و یا سایر فاحتان را حممودکه امروز ما حتی با صرف  دها ملیارد دالر  قادر به ساخت و ساز و  دفاع از خود منیباشیم ، پس نباید  
برای کسب قدرت یا برای گسرتش و احیای دین و عقیده جنگیده اند  سرزنش کنیم و انساهناعت و هناد  که بر حسب  طبی

اگر قرار باشد که به این طرز سرزنش ها ادامه دهیم لست بزرگی که مثنوی صد من کاغذ خواهد شد از رویداد های 
جنگ قاطی نشود  این است که زبان و گویش را که وسیله  اما چیزی را که میخواهیم با مسایل آمدخونین تاریخی  مبیان خواهد 

.میباشد به این بازی های مفلوک نباید   آلوده ساختانساهناانتقال مفاهیم بین 
سپس جمتبی مینوی خالف آنچه در باال ذکر کرده است  در جای دیگر ارزش و مؤثریت وحدت  ملی را صرفًا برخورد های 

رد باوجودیکه شعوبیۀ قرون اوالی اسالم و برامکه که ترمجه کتب را تشویق مینمودند و ابن قطیبه و قبیله وی دانسته اذعان میدا
جاحظ و یعقوبی  و طربی و محزه اصفهانی  ، دینوری و ثعالبی و امثال آن که کتاهبای حاوی ادبیات و اخبار ایران به لسان عربی می 

و جنبش های آن اعصار و قرون را عنوان جنبش ملی .ب دخالت داشتند نوشتند بیشرت در  حتریک فکری ایرانیان بر ضد عر
نه تنها تا عهد فردوسی ، حتی تا نزدیک . دادن بگمان من سهل انگاری در اصالح و مرتکب شدن غلط تاریخی است 

عرفی و نژادی و شعوبی تعصب) بل (وجود نداشت ، ) ناسیونالسم(بعصر ما ، مفهوم ملیت به این معنی که ما امروز از آن می فهمیم
ن مقام  و منفعت  های شخصی و فرمانروائی با آورداینها را واقعه طلبانی میدانسته است که خباطر  بدست 1» .و قبایل بود

در این صورت لزومی به این نبود تا برای کامیابی  به  اهداف خود  نژاد و قوم خود را با خود . دگران جنگ و پیکار مینموده اند 
.حد بسازندمت
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اگر از حلاظ تأثیر شاهنامه در سر بلند » عجم زنده کردم بدین  پارسی «معهذا آنچه فردوسی درباب خود  که گفته است 
کرارًابر )خراسان(کردن مردم بر ضد عرب  حبث کنیم ، پیدا شدن آن بعد از آن بودکه از عهد ابومسلم و بیافرید مردم خاور ایران 

بودند و اینکار متام شده بود ، و بعد از منتشر شدن شاهنامه  دیگر نظیر پیدا نکردو آل بویه و سالجقه ضد عرب سر بلند کرده 
ه نیز به ایرانیان مربوط منیشد، جز 656و بر افتادن خالفت عباسی در . که بر خلفا حتکم می منودند حتت تأثیر شاهنامه نبودند

قبیل خواجه نصیر الدین طوسی که مشوره او باعث به گلیم پیچیدن  خلیفه و قتل به عدۀ از سران ایرانیان که در لشکر هالکو از 
او به این شیوه دردناک گردید کدام  حرکتی که دلیل بر شجاعت مردم فارس بوده باشد در ظرف شش قرن و حتی به فرموده  

ایران جغرافیای موجوده رخ داده مینوی حتی تا نزدیکی های عصر حاضر رخ نداده است و یگانه رویداد غم انگیزی که به
.و به اسارت کشیدن ملت خاموش ایران میباشد و بساست انقالب غم انگیزمخینی

سامانیان و (و استیالی خراسان ) تسلط عرب(فردوسی و ابن سینا و البیرونی که خود از خراسان بودند در انتهای یک استیال
را دمشنان قدیمی ایران قلمداد آهناه عنوان اینکه ترک نژاد هستند بیرون دانسته و را از خراسانی بودن بآهناکه مینوی ) غزنویان

.کرده است
هستند عده ای که بیجا بر ضد عرب سخن میگویند و یکی « :مینوی در یک جای دیگری از کتاب خود اذعان میدارد که 

رب بنیان قومیت و زبان  و فرهنگ ملیت ایران اما اینها دمشنان قوی را که خم. دو شعر شاهنامه را دائم تکرار میکنند
هستندگذاشته و جبان  عرب افتاده اند و چنین وامنود میکنند که عقب ماندن امروزی ما از قافله متدن غربی ، دنبالۀ تأثیر 

ایم ، و مسلمان شده ) ایرانیان(محالت یکهزار و چهار صد ساله  عرب و تسلط و افکار عربی است و هبمین علت است که ما 
1» .حاالنکه تأثیر سوء محله عرب از مهه ایلغار ها و نفوذ های دیگر کمرت بوده است

؟آوردفردوسی که بود که این شاهنامه را بنظم 
حقیقت این است  که از احوال سر کذشت شخصی او مطلب  حقیقی معترب بسیار کم است و لی . جواب این سوال آسان نیست

آنچه به یقین  میتوان از زندگی شخصی . های زیادی در کتاهبا درج  است که حقیقت را منی رساند در باب قصه  ها وافسانه
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فردوسی شاعری بوده است از اهل طوس که کنیه او ابوالقاسم بوده که حدث زده  «: او کسب کرد ، در چند سطر خالصه میشود
ه و آمدوپنج یا چهل سالگی در صدد نظم شاهنامه بر ه تولد گردیده و در سن سی330و تا 325میشود که میان ساهلای 

ه بپایان 384از بیست و پنج تا سی و پنج سال از عمر خود را در سر اینکار گذاشته است  و یک بار نسخه ای در سال 
یحۀ ه  حتریری متام کرده است و یک نسخه با مقدمه ای و خامته ای و چندین مد400رسانیده است  و بار دیگر در سال 

صله ای دریافت حممودولی از . ب داده  و به او تقدیم منوده استسبکتگین  ترتیحممودمندرج  در جای های خمتلف کتاب بنام 
1» .ه وفات یافته است416یا 411نکرده و عاقبت در حدود 

:سروده است که حممودو یک جای در مدح سلطان 

تا مرز سندزدریای قنوجبنزدیک چنگل سپهدار هند
بن سبکتگین را شاه روم و هند  و قنوج تا پیش در یای سند خوانده و از برادر کهرت او نصر بن حممودو در دیباچه  شاهنامه 

ناصر الدین سبکتگین و دالور و سپهدار طوس  را مدح کرده است ما از وقایع ای که بین  نصر سبکتگین و فردوسی که 
کتگین را بیان منوده بود که فردوسی  در مدحت خود نصر بن سبوصرف به این اکتفا میکنیم اسناد موثوق ندارد میگذریم

ز قنوج تا مرز  کابلستان میخواند ارا شهنشاه ایران و زابلستان حمموددر ختم داستان اسکندر و ابتدای اشکانیان  باز «: می آوریم
فرمانی حممودمدح میکند که در این سال روز چهارده شوال از سلطان و ساالر او امیر نصر یعنی نصر بن سبکتگین بواملظفر را 

دعا کردند حممودو بدین سبب مهه مردم از خانه ها بدشت رفتند و در حق سلطان » سالی خراجی خنواهد بیش« میرسد که
این )تگیننصر بن سبک(که در ابتدای داستان خسرو شیرین گوید که چون ساالر ) نیایش مهی ز آمسان بر گشت(

ختم حتریر متام ».و او به شاه یاد آوری کند که ختم رنج من آید به بار من اینجا ز گنج او شادمان گردم سخنهای نغز را خبواند 
ختمین زده اند که  آهنم قطعی نبوده یکی دو سال در بین  آن فرق خواهد بود که در زمان فضل بن امحد 384شاهنامه را  سال 

در  این سال به مناسبت این میباشد که سلطان  امر  کرد در های غله خانه  حممودو مدح فردوسی از . است وزیر سلطان بوده
های خراسان  مبردمان  طوس و اطراف آن که در خشکسالی  مدحشی بسر میربدند و  هزاران نفر از اثر گرسنگی  

.یع منود که مردم از فاقه وارهیدند ی شان را از دست داده بودند ، باز و به مستمندان غله توزآهناج
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) جمتبی مینوی(ه  است  و بدست ما رسیده تا اجنا که بنده آمدقدیمیرتین اشاراتی که در کتب فارسی به فردوسی و شاهنامه او 
ده تالیف کر440مؤلف تاریخ سیستان که در حدود :اطالع دارد  متعلق است به سی و سی و پنج تا هفتاد سال پس از فوت او 

اخبار نریمان و سام و دستان ، خود به شاهنامه بگوید که تکرار  حاجت نیاید و حدیث رستم به آن مجله « :است گوید
گفت مهه حممود. کرد و چندین روز مهی بر خواند حمموداست که ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به شعر کرد و بر نام سلطان 

زندگانی :ابوالقاسم گفت. ر سپاه من هزار مرد چون رستم  هستشاهنامه  هیچ نیست مگر حدیث رستم، واند
اما این دامن که خدای تعالی خویشنت را هیچ بنده چون رستم . ندامن اما در سپاه او چند مرد چون رستم باشد . خداوند دراز باد 

ا به تعریض دروغزن این مردک مر: وزیر را گفتحممودملک .این بگفت و زمین بوسه کرد و برفت. دیگر نیافرید
چون بگفت و رنج خویش  ضایع کرد و برفت هیچ عطا نیافته ؛ تا .هر چند کردند نیافتند. خواندوزیرش گفت باید کشت

ه پایان 457مهشهری فردوسی اسدی طوسی  گرشاسب نامه را به تقلید شاهنامه او گفته و به .بغربت فرمان یافت
:او  گوید. رسانید 

پاک مغزطوسی فردوسی که 
بداده است داد سخن  های نغز
به شهنامه گیتی بیاراستست
بدان   نامه  نام نکو خواستست
به شهنامه فردوسی نغز گوی

که    از پیش گویندگان برد گوی
بسی یاد رزم    یالن کرده بود

ه بودآورداز این داستان      یاد ن
اگر زانکه فردوسی این را نگفت
تو با گفتۀ خویش گردانش  جفت
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ی که هیچ نوع استناد تاریخی ندارد صرف وزر فرستادن دوباره وی و  مرگ فردوسحممودما از بعضی جزئیاتی که در مورد سلطان 
:نظر میکنیم و به موضوع مورد حبث خود که سخن سرائی فردوسی است  ادامه میدهیم

:سخن سرائی فردوسی
فردوسی که بفکر  ترتیب یک محاسه تاریخی که متثیل دهنده  شهامت نیاکان ما بود به سرایش شهنامه پرداخت او خباطر این 

ه سازد آوردچون ثروت  فردوسی  خمارج او را منیتوانست بر . ما را از قبیل  شاهنامه دقیقی و ابو منصوری مجع منودمنظور  آثار قد
ابو منصور بن حممدنام تقبل کرد که او را نگهداری کند وخیالش را از کسب «یکی از عیاران طوس که از دوستان فردوسی بود 

اما این حامی  جوامنرد و نیکوکار در گذشت و . هت بدین کار بزرگ بپردازد معاش فارغ سازد تا او بتواند یک دل و یکج
1» .دیگر  کسی یافت نشد که با او مساعدت مناید

فردوسی هزار بیت باقی مانده از شاهنامه  دقیقی را نیز در شاهنامه خود گنجانید چون بیت  های  دقیقی را اکثرًا سست 
:دید در پایان چنین  سرود

مگوی و مکن  رنج با طبع  جفتن بدین گونه باید گفتسخن چو
نیابی مکنگوهرکهکانیبه تنرنجوبینیرواندردچو
خسرواننامۀزیدست مربروانآبچونداریطبعیچو

خوانی هنیسازناکهبهآنازهتی مباندخوردنزگردهان 
:ولی باوجود آن فردوسی دقیقی را هادی و سر مشق و مشوق واقعی خود میداند و میگوید

راستانمنشبرآن سخنهایاستاندپر ازدیدمنامهیکی
بوددوراوپیوندزطبایعبودمنثوروبودکهنفسانه
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پر اندیشه  گشت این دل شادمانبه پیوند او کس گماننربدی 
اندریندادراهراپیوندکهبر آفرینبه گوینده گرفتم 

یکیهزارانورزمزوبزمز نپیوست جز اندکیاگر چه
برگاهبرنشانیدشاهیکهراهربراگویندهبودمهو

ش بودی برنجـــــــز خوی بد خویگنجرتان  ارج و ــــــــمهی یافت از مه
بدیارانآمددح افسر نــــــبه مبدیهریارانــــــــــــشستایندۀ 

ار کهنــــــاز او نو نشد روزگبنظم اندرون سست گشتش سخن
ستفاده بغایت کردو چنین استنباط فردوسی متام شاهنامه را به رشته نظم کشید و از مأخد ابو منصوری و سایر مأخذ نیز ا

و این در حالی است که این داستان . ه است  قصه بیژن و منیژه بوده باشدآوردمیکنند  که اولین داستانی را که فردوسی بنظم 
.قصه مستقلی بوده است که جدا از خدای نامه یا تاریخ باستانی میباشد 

:او این قصه را اینطور پیرایه بسته است

:از آن پس که با کام گشتیم جفتگفتهربان یار بشنو چه مرا م
بگویمت  از  گفتۀ     باستانداستان                     تا یکیمیبپیمای«

»مهه از در مرد و فرهنگ و سنگو جنگپر از چاره و مهر و نیرنگ 
مهربیفزایوداستانخبوانخوب چهربیار ای بت: بگفتم

ز هر گونه کارمبردمآردکه سازگارناچرخ بدوز نیک 
»درد و درمان اویبودپیدانهاوی سامانوراهکسینداند 

»پهلویدفرتازآریبشعرار زمن بشنوی«پس از آن بگفت
طبع من آراستهگشتتوزپیراستهای سرو «:بدو گفتم

بازگرددسازناطبعمرارازپوشیدهرازچو گوئی مبن
بسرسرداستانآورمبشعردر بدر بشنومتوزچونچنان 
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»شناسنیکییارمهربان ایاهم  پذیرم سپاسوگویممهت
این داستان حکایت از وسعت معاش شاعر میکند که دم گرم و خاطر آسوده داشته است ولی قسمیکه دیده میشود  شروع 
شعر آن وسعت و پختگی کالم فردوسی را که معموًال در کالم او  مبالحظه میرسد ندارد  و حتی اینطور فکر میشود که از او 

:مثال الفبای زائد و احلاقی در آخر مصراع ها که بفارسی الف اطالق نامیده میشود. باشد ن

بیژنابربدریدرا زره چو اهرمناآمدرازی بر ـــــــــــــــــــــــگ
بیژناکرد باانداخنتبد ــــرمنااهــــــــــــــــــــبپیچیدرادلش 

که من بیشرت سازم این رفتنابگرگین چنین گفت بس بیژنا
این الفبای زاید در اشعار شعرای متقدمین و متأخرین  هر دو فراوان مستعمل بوده است

:طواط  می گوید مثال رشید و
کردناخواهیچهدامنصراحی گردنارتاش

خوردناخبواهیپنبه گردن درازی  کرده ای
دفردوسی با سرودن  داستان  بیژن و منیژه طبع خویش را می آزمای

فردوسی خود مشعر به این است که آنچه مجع کرده  از شاهنامه مهه حقیقت  است و نباید فسانه پنداشته شود چنانیکه وقتی 
بوی هوشدار میدهد که هزار چو رستم در بین سپاهیان منست  بر آشفت و رفت و موجب قهر سلطان غزنه را حممودسلطان 

:فراهم ساخت ؛ چنانیکه  گفته است 
بیک سان روشن زمانه مدانن را دروغ و فسانه مدان تو ای

:بعضًا فردوسی به تشبیه پرداخته مثال این شعر ابو شکور بلخی
اداز هناست تلخ درختیدمشن که مبادمهربانیبرتمشنبد

مرورادهی شیرین و اگر چرب بود گوهرادرختی که تلخش
مزیدخنواهیشیرینوترشاوازپدید آردتلخمیوۀمهان
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گمان بر که زهر است هرگز خمورز دمشن گر ایدونکه یابی شکر 
:فردوسی  تشبیه را با الفاظ حمکمرت بیان داشته است که بدون آن الف احلاق میباشد

هبشتباغبهنشانیدرگرش درختی که تلخ است وی را سرشت
شهد نابوریزیانگبینبیخ به از جوی خلدش به هنگام آبور

آوردبارتلخ میوۀمهانآوردبکارگوهراجنامسر

باز گشت به توبه 
سر گشته از اندوه پیری

چاکچاکدل درد از غمبکنج هناکاندوروز یکی نشسته 
بدم سر پر از شور و دل پر ز جوشدر خروشدون دنیایدارز کر

زماندربرمخادمآوردبیمیان زانآیینۀکردمطلب 
راموییککافورچوبدیدم رارویچون در آیینه نظاره 

بِر کردگارارم دبضاعت چهبدل گفتم اکنون تباه است کار
که گشته چوکافور مشک سیاهبغفلت  تباهعمرم دریغا شد 

شدی صرف و طرفی نبستم از انکیان               مبدح عمرم که دریغا 
مرا سال بگذشت بر شصت و پنج

رنجشاهشهنامۀبهکشیدم

:ولی 
آورممنازیکتامبعبودآورم              بدرگاه خالق    نیاز     
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1]که از نور او روشن ارض و مسا انبیاشۀحممدخصوصًا 

فردوسی بر بلندای ادبیات دری
:زبان فردوسی نقل  قول کردم کهمهان طوریکه در صدر عنوان از 

عجم زنده کردم بدین پارسیبسی رنج بردم  در این سال سی
در واقعیت امر  فردوسی مبنزل شخصی و به سرمایه خودش مبدت سی سال  شهنامه را  نوشت و علت آن که آن را به سلطان 

بان و ادبیات نظمی و نثری بغایت عالقه مند عرضه داشته است این بوده است که سلطان غزنه در تدوین و گسرتش زحممود
بود و از مهین جاست که در دوره  غزنویان فصلی جدید به عالوه فصلی که  سلف او سامانیان در این  عرصه کشوده بودند در 

گنجخانه زمینه شعر و  نثر دری  کشوده شد  که حمصل آن  آثاری است که بر عالوه شهنامه  مانند گنجیبه  های پر هبائی در 
ادبیات دری به جاودانگی گذاشته شده  است و اینکه ایرانی ها ادعا میکنند که فردوسی این مهه رنج را خباطر آن برده 

زر بستاند شاید هم اشتباه حمض میباشد چه عشقی که فردوسی بنوشنت این اثر داشت باالتر از آن بود که این حمموداست تا از  
د که یک  پادشاه به او  عطا میکرد   چه خود علت و دلیل این کار را در شروع شاهنامه  بیان فرموده اشتیاق در مقابل مزدی باش

:است
: او خود میگوید

بدانش گراید بدین  نگرودخردمند کین داستان بشنود
:و در مورد ستایش خداوند چنین شروع میکند

)،1،15،18،19،23،24،29،30،31،41،64،86،107( تحقیقی مجتبی مینوی صص،فردوسی و شعر او ، اثر125الی 1از صفھ - 1
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کزین بر تر اندیشه بر نگذردو خردجاننام خداوندب
دو بیننده   رانبینی مرجنان به بینندگان  آفریننده را

یر   برنا     بودــــــپدلزدانش دانا بود                 توانا بود  هر   که      
خرد دست گیرد هبر دو سرایخرد رهنمای و خرد دلکشای

او کیست که در خنستین ابیات خود بعد  ستایش پروردگار دانائی را مایۀ توانائی بشر دانسته و تأکید می ورزد تا بشر مسیر 
.درستی را در زندگی بپیماید تا در هر دو جهان رستگاری حاصل مناید

:را می آوریمآهناآفرینش جهان  نیز چیز های گفته است که ما بعضی از او در مورد 

میان آب و باد از بر تیره خاکیکی آتشی بر شده تابناک

قسمیکه علوم معاصر  و قرآن عظیم الشان مشعر است جهان گوی فروزنده ای بیش نبوده است که سپس  غبار ها و دود 
جز ترین وه مکه فردوسی در بیت باال این مفهوم را ب. را می پوشاند وسر آجنام آب تشکیل میشود اطراف آن) باد یا گاز(دخان 

.شیوه بیان منوده است
:و بعدًا چنین وامنود میکند که در  آفرینش جهان رمز و رازی  هنفته است که  کسی آشکار و هنان آن را منیداند

هناننداند  کسی آشکار وچنین است فرجام کار جهان

:و در مورد  خلقت انسان چنین بیان می دارد 

به چندین  میاجنی بپرورده انده اند آوردترا از دو گیتی بر 
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که حقایق علمی گسرتده و شگرفی را در  مورد دور تسلسل بقای انسان از  ختمه تا نطفه و از نطفه  تا تکامل اعضا در بدن  و 
و از آن باالتر قرآن ) جنیتیک(بالیدن آن و مراحلی را باز گو میکند  که علم جنین شناسی ی مادر و زمان زایمان  و آهناساختم

.به آن پرداخته است
:فتاب و گردش ماه  اشاراتی به این مضمون دارد و در مورد آ

من نتابی مهیچه بودت که بریــــمهآفتابیتوآنکهاای
شود تیره گیتی بدو روشناچو سی روز گردش بپیمایدا:و

:و سپس پند میدهد که به ارشادات نبوی گوش  فرا نه

دل از تیرگیها بدین آب شویبگفتار پیغمربت راه جوی

:زیرا چیز  های که من میگویم مهه گذشتگان دانا و فرهیخته نیز قبل از من  گفته اند

به رنگ فسون وفسانه مداندروغ و فسانه مدانتو این را
دگر بر رۀ رمز و معنی بردازو هرچه اندر خورد با خرد

:م تا مشا را  حقایق گذشته آشکارا گرددآوردو میگوید مهۀ این گفتار های پراگنده را از نزد هر موبدی گرد 

نبرو آفرین از کهان و مهاچنین یاد گار ی شد اند جهان
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:آوردو دقیقی این نامه را بی

بر افروخت این جان تاریک مناین نامه نزدیک منآوردچو 

و این سروده را یکی از بزرگان که ستوده و روشن روان بود مبن گفت تا آن را شروع کرده و وقتی متام کردم به شاهان بسپارم و 
:ش یابدمقصدش از آن این بود تا در نزد شاهان حمفوظ مانده و گسرت

خور آرد مهی میش و گرگبه آبششاه بزرگحممودجهاندار 

ی که از کشمیر تا چین و حممودو رجنش قبل از آن  فردوسی از  شاه غازیان حمموداین موضوع مبا می رساند که قصه زر فرستادن 
ه است که فر دوسی با آن بزرگمنشی کریمانه خود بقهر اندر تربیز مهه شهریاران بر او آفرین میگویند آنقدر بزرگ و جدی نبود

شود و اینطور فکر میشود که ساخته دست  نویسندگان ایرانی ای است که میخواهند به این ترتیب  آبروی شاهی را که  تا کران  
ان دیلمی بودند از مهان اول سر سازش ه بود و ایرانی ها  که طرفدار آل بویه و ترکآوردهای تربیز و ری و صفهان را در قلمرو خود در 

و طاعت به پادشاهان خراسانی نداشتند و از مهین سبب است که در اسناد پژوهشگران ایرانی  و حتی مورخین و ادب 
د و  این در حالی  بود که ایران هنوز ننگاران شان نیز خواسته اند حتی فارسی دری یا خراسانی را بی اعتبار جلوه ده

فارسی ایکه امروز در کران تا کران آن عمومیت دارد و پیشرفتهای چشم گیری در قرن بیستم داشته است در آن منیتوانست ب
وقت به آن  درست صحبت کنند که اسناد معتربی را ایرانی ها خود از قول قابوسنامه عنصراملعالی کیکاوس و  غیره بیان داشته 

شد اما امروز ورق را بر گشتانده مهه آثار باز مانده از قرن دوم  تا ششم اند که در خبش گذشته به  تفیل  باالی آن صحبت 
اری که عرض وجود کرده اند  مهه را بنام خود ایرانی قلمداد منوده اند که من یک یک آن را  در این اثر در آمدهجری را و شاعران ن

)  دوره غزنویان (رین بود  در ساحه فرهنگ و تاریخجایش می شناسامن ؛فعل و کنش هایی را که در آن مرحله  تاریخی افتخار آف
قلمداد میدهند و از مهین سبب است که نویسندگان بنام ایرانی  )  پرشیا یا فارس دیروز(مهه را از آن کشور موجوده ایران یا 

مهه را از ایران بدانند و چون این  مهواره  کوشیده اند تا  متام  شاعران و ادبایی که  با ارزش ترین  آثار را از خود جبای گذاریده اند
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پژوهش یک اثر   حتلیلی است من ناگیزیرم از این اشتباهات و تومهات که ایرانی ها مرتکب آن شده اند یاد آوری و آن را رد منایم 
 .

:ادامه میدهم به تفسیر بعضی از ابیاتی که فردوسی در بدو شاهنامه  به آن  پرداخته است
:کار باز میگردد وو فردوسی به آغاز 

سوی نامۀ نامور شهریارکنون باز گردم به آغاز کار

و شروع میکند از اولین پادشاهی که در تاریخ آریانای کهن نامش در این اثر و سائر آثار فارسی دری ماندگار است که عبارت 
رت  انفرادی زندگی میکردند به ساختمان شهر  قبل بر آن به غار ها و بصوشاه از نسل پیشدادیان که مردم از کیومرث اولین  پاد

ه شدن آرزو ها در کنار هم خود شان را در مقابل هر نوع دمشن آورده و قبیله  شوند و خباطر بر آمددعوت مناید تا باهم گرد 
1»اشدمیب» استخر«و » دماوند«شهر :اولین شهری را که کیومرث اعمار هناد «بنا بر روایات ایرانی ها . حفظ منایند 

خنستین بکوه اندرون ساخت جایکیومرث شد بر جهان کدخدای 

:ه است آورددر مورد  کیومرث چنین صاحب املعجم فی آثار ملوک العجم 
:در ذکر پادشاهی کیومرث خنستین پاد شاه عجم« 

فتار مؤبد چنین کرد یادـــز گهنادعامل تاریخ  که رخ مؤ
ان بافر وفرهنگ ورایــــزشاهبنیاد  گیتی خدایکه تا کرد 

کیومرث بودر پادشاهان ــــسخنستین خدیوی که کشور کشود
بیانداخت از مرد دهقان خراجچو زد تکیه بر ختت وبنهاد تاج

2،سھراب چمن آرا، ص)گفتار شور آنگیز فردوسی(- 1
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کرده کو زندـــــــننامبه جهانرا داد ودهش خلق را وعده کردــــــــــــــب
پروریدینونوازیت ــــــرعیت پیدا سخن گسرتیاز او گش

یـــــــــــآدماندیشۀدرآیدکهمردمیاز با مردمکرد آن ه ــــــــــن
رون از خط عدل ننهاد پایـــــــــــــبرای آوردـــــــــــــــــــــــــکس نیبآزردن 

ت از مقیمان شهری خراجـــــجنسانان رها کرد باجــــــــــــــــــبه بازارگ
ز بیچارگان هم امل بر گرفتوان دهقان قلم بر گرفتـــــــــــــز دی

در کتاب نصیحت امللوک خود او را برادر شیث خوانده است و مجعی گویند از اوالد نوح ) رح(حجت االسالم  امام غزالی 
خ  نویسان اذعان دارند که کیومرث از خنستین پادشاهان عامل  و معنی کیومرث به لغت سریانی مبعنی ناطق اما ائمۀ تاری. است 

1».است  یعنی زنده  و گویا و او بغایت عامل و شنوا و داد گسرت بوده است

نشینی که در اکثر  مأخد از بیانات  کتاب معجم فی آثار ملوک العجم چنین بر می آید که دوره پادشاهی کیومرث به زندگی غار 
ایرانی مبالحظه میرسد درست منافات دارد چرا که  کیومرث قسمیکه واضح شد دارای دیوان  و اداره قضاة ، مالیات و داد و 

را از مالیه معاف کرده بود میرساند که باید آهنادهش بوده ودر وقت او  موجودیت بازرگانان که او خباطر جلب و تشویق شان 
و این عقیده در حالی از طرف املعجم فی آثار .ک زندگی شهری با فرهنگ توسط او بنیان گذاشته شده باشدحسابی  ی

نواده  کیومرث کشف گردیده » هوشنگ« ملک عجم اظهار میگردد که شهنامه فردوسی تصریح میکند که  آتش در زمان
.پس نباید  کیومرث دارای چنین کر و فر باشد

:د فرزانه کیومرث راچنین می  ستایدسپس فردوسی سیامک فرزن

کیومرث را دل بدو زنده بودسیامک بدش نام و فرخنده بود

:نیز این نکته را اذعان داشته و سیامک را اینطور می ستاید... و صاحب معجم فی 
.27- 26در کتابخانھ دھلی ،صص1896المعجم فی آثار ملوک عجم، مصنف  ، فضل هللا ،  ثبت شده بھ شماره - 1
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1» بود  وبه اجنام کار های خطیر  اشتهار یافته بود»سیامک«و او را پسری بود دلیر و مردانه  و کاردان و فرزانه و نامش 

بعد از این که سیامک  در جنگ کشته می شود و کیومرث یکسال  در غم او به مامت می نشیند سروش باو ندا میدهد که از سیامک  
:دفرزندی تراست که هوشنگ نام دارد و شایسته فرمانروایی و ختت  سلطنت است  و سپس  نوبت هوشنگ می رس

هنادسر برتاج نیا ای ــــــــــجبجهاندار هوشنگ با رای وداد 

:میگوید... معجم 
خدیو جهان شاه فیروز جنگجهاندار هوشنگ با هوش و هنگ

عنان سوی آئین اسالف تافتــــــتچو ملک کیومرث میراث یاف
ان و دادــبفرمود بر عدل احســـــــــــــــــم بنیاد نیکو هنادمهه رس

جهان را به انصاف معمور کرد دور کردفرومایگان را ز در

را جبای خود می نشاند» هتمورث»هوشنگ به هنگام  پیری 

:معرفی شاه بلخ
ه پادشاهان از دودمان اسپه بود  در خبدی بر ختت آریانا نشست و شهر بلخ را که سر سلسل»ارئت اسپه«هلراسب یا «

او بنا هناد که در نام دارد» مهر برزین «با  کوچه ها ، بازار ها ، باغها و آتشگاه ها تأسیس کرد و بزرگرتین آنرا که آتشکده
رسید جبای خود  پسرش گشتاسب را او که به دوره  پیری. عظمت و زیبایی از بزرگرتین معابد  مذهبی بلخ بود

المعجم ف ھمان- 1
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اسب د  نفر از موبدان وردان بدست گماشت و در آتشکده مهر برزین معتکف شد و در جنگ اول با تورانی ها با هشتا
.پادشاه توران کشته شد»

علق می گیرند که ت» هند و ایران«از دوره قدیم و باستانی که بدون شک بدوره قبل از تاریخ ارتباط و پیوند دارد سلسله ای در 
یا » کیانی «بعد از این سلسله سلسله دیگری بنام .بلخی یاد میشده اند » پیش دادیان«و یا » پاراداتا«در اوستا بنام 

مشهور اند از قبیل » اسبه«این خاندان با وزرا و شخصیت های معترب آن در تاریخ بنام . ها به سلطنت رسده اند » کاویانی«
.و غیره» ب،هپتاسب،هتماسب،شیداس

خباطری در آخر نامهای پادشاهان و  دالوران و موبدان مذهبی آریائی ذکر شده است که  آریائی ها دومین نژادی » اسبه«و کلمه 
در اسپ  و » بلخ«و چه در باخرت » سغدیانا«بودند که  اسپهای وحشی را رام کردند و از آن در زمان اقامت طوالنی شان چه در 

در دوره دوم آریائی یعنی  دوره اوستائی اسب در تعین نظام نقش فوق العاده مهمی داشت به ترتیبی . توجه داشتند تربیه آن بیشرت 
که این نژاد  های اصیل اسب در کشور ما تا امروز نیز وجود .(که اسب و باخرت را دو کلمه الزم و ملزوم یکدگر  میدانستند

ده تربیت و تیمار میگردند و اکثرًا تا هنوز در مسابقات  پهلوانی نیزه زنی و بز دارد که این اسپ  های اصیل بصورت فوق العا
.قسمیکه اوستا مشعر است  جامعه آریائیان بلخ  مهه سراسر سوار کاران بوده است .) کشی از آن استفاده میگردد

یاد میکنند یعنی صاحبان » هزار اسب«ه مورخ یونانی در سر راه بلخ و مسر قند آتشکده ای را دید که آنرا آتشکد» اسرتابون «
» اپوتیدم«به ترتیبی یاد کرده است که در طی حماربه » هزار اسب«مورخ دیگر یونانی از شهر » پولیب«. هزار اسب 

از آن یاد کرده است که ده هزار سوار از هر دو طرف در مدت سه روز هبم جنگیدند که عاقبت ظفر بدست  » انتیکیوس«و
شکست خورده و به بلخ متواری می شود و شهری که او در آن پناهنده میشود » اپوتیدم«در این جنگ . بوده استسردار یونانی

.این شهر  در اواسط قرن سوم هجری وجود داشته  که دارای شهرت بود است .. نامیده  میشد» زر اسب«بنام 
منتهی می شود که به استناد  شهادت  اوستا که » کیخسروکاهوسراوا یعنی «به »کی «و » کیانی«یا » کاوه«هبر صورت خاندان  

1»  .را هبمین  پادشاه میرساند» کاوی«یگانه آثر باز مانده از عهد قدیم آریانا است شجره خاندان 

:فردوسی گوید
)6(، استاد احمد علی کھزاد ، قسمت )شھنامھ در خراسان( ای" افغآنستآن در شھنامھ"- 1
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تــاجدل افروزآن هناد بسر بر بر ختت عاجبنشست راسب ــــــهلچو 
زمیــن     خواندندهریارـــشورا خـــــواندندرین ـــآفهانـــــــجمهان   

گــرفتفزایشدرورانیایش رفتــــــرا   ستایش   گجهان آفـــــرین 
باکوترسبا وباشیدامیدپرفت کز داور داد پـــــــــــــاکـــــــچنین گ

اوستدهـــــــــفـــــر بنفـــــــزایندۀگردنـــــده اوستنگارنــــــدۀ چــرخ
د آمسان از برش بر کشیدـــــــــــــــــــبلنــــــــــدآفریزمینوکوه و دریاچو

فته و کام و پدرام  یاـــــــرد مایـــــــــخیافتآرام »    هلراسب«گرامنایه      
آباد بوم بهوچینبهوهندبهبرومهاکسفرستادپسوزان 

دــــــــــــــــــبدنتوانانیکوکارهبربدندداناکهکسهررزــــر مـــــــــــز ه
درگاه شاهــــدند یکسر بـــــــرسیــــــــــــرفتند راه گبرر کشوریــــــز ه

د هر شور و تلخـــــــــزدانش چشیدنلخــــــــــبگاه تا شهر ـــــــــــپس آنآمدبی
وی و بازار گاهـکوبرزنازپرشاهآوردرـــــــــــبسانیشاریکی 

رد بر گرد آتشکدهــــه گـــــــمهدهــــــــسجشنجای برزنی ر ـــــــــهب
1د با بزرگی و با فر وکام ــــــــــــــکه بامـــــبنبرزینساخت ی ـــــآتشیکی 

کننده فرهنگ آریائی خراسانی میباشد مدت ه فردوسی که خود خلق کننده عظیم ترین شهکار در ورق تاریخ اساطیری و زند
یا » خبدی«یا » بلیهیکا«سال ذکر منوده و از مدنیت دو شهر بزرگ آریانا بنامهای را مدت صد وبیست»هلراسبه «سلطنت 

منبسط بودو متام صفحات مشال را در ) هندوکش(کوه بلند و شامخ پارو پامیزوس ) آمودریا(یا » اکسوس«یا بلخ  که بین »باخرت«
خراسان را تا هامون سیستان در بر می بودکه متام صفحات غربی ) سیستان(»ساکستانا«بر میگرفت و دیگری عالقه 

بود که هر دو  شهر یا منطقه دو قطب » نیمروز«و » درجنیانا«یا » درنگیانا«یا ) زرنج(گرفت که پایتخت قدیم سیستان 
یاد » مهر برزین«در شهر زیبای بلخ   یا شارسان آتشکده بزرگ  که بنام . هتذیب متدن در این دو گوشه آریانا حمسوب میشد

.شود با داشنت  کوچه های فراخ و برزن  ها و حمله  ها و بازار ها بود که در آن وقت در زیبائی و استحکام بی نظیر بودمی
شھنامھ فردوسی1
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: فردوسی فر وشکوه زندگی آریائی  را اینطور  تعریف میکند

گشتاسب وزریر

و کالهاهی و ختتــــــــشسزاواردو ماهبسان بودش فرزند دو
ره شیرـــــنسریدآوردزیرکهیکی نام گشتاسب و دیگر زریر

ه سر آوردردی بر ـــــــــــــز لشکر مبدرـــــــــــاز پدانشیهبرگذشته
ک هلراسب هر دو عزیز ــــــــــبنزدینیزهلراسبنزدبودندشهزادهدو
کاؤس کیدارانــــــــــجهیره نبنیک پیدووافرازسرشاهدو

هرگز نبودند از جنگ سیرکهرد دلیرـــــــــــگنامیافرازسر
یشان نکردی ز گشتاسب یادوزاان بدی جان هلراسب شادـــــــــــبدیش

را سر پر از باد بودهلراسب کهار گشتاسب نا شاد بودـــــــــاز آن ک
پر از درد گشتاسب از شهریاربرین روز گار آمدن تا بر ــــــــــــــچنی

گل افشان درختزیرهنادنددر پارس یک روز  ختت کهبودچنان
د چندی ز لشکر سرانــــــــــبرفتنرتان ــــــــــــــــــــتا مههلراسب بفرمود

اه  گیتی بیاراستندـــــــــــدل شوان بر یکی جام می خواستند ـــــــــــــخب
چنین  گفت کای شاه با داد و راستچو گشتاسب می خورد و بر  پای خاست

ان جاودان نام تو زنده بادـــــــــــــــمهاهی نشست تو فرخنده باد ـــــــــــــــــــبش
خسرو داد گرــــدگر تاج  کیمرـــــکو کالهزدانــــــرا داد یــــــــــــت
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رتتـــــــــر و اخــــــافسپرستندهدرت برامبندهیکیمنکنون
نربدبروزآیدمنپیشکهردان مبردـــــــــــــــمبراکسیندارم

نسازد کسی کار زاراوباکهسوارسامزالرستممگر 
ترا داد تاج و خود اندر گذشتز گیتی پر اندیشه گشتخسرو چو 

و ختت کیانتاجکنناممراایدون که هستم ز آزادگان گر
و خامنت شهریار  باشممهیوارتو بندهپیش بدمهمچنین
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خبش چهل و هفتم
ادامه ادبیات نظمی و نثری در عهد غزنویان

هجری600تا 400از
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خبش چهل و هفتم
ادامه ادبیات نظمی و نثری در عهد غزنویان

هجری600تا 400از

:چکیده
ُ بستی –شعرای دوره غزنویان –عوامل سقوط آل سامان –مبدأ تاریخ غزنویان  ابوالفرج - - ابواحلسن مروزی –ابوالفتح

مسعود سعد –امحد بن قوس منوچهری –فرخی سیستانی –غضائری رازی –عسجدی –عنصری بلخی –سگزی 
.اسدی طوسی–منجیک ترمذی –سلمان 
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ی  منی  بیند  اثرــــــــــــــــدر  زمانش   چون  از  ویران
جغد از این وسواس و سودا میکند نوحه گری

»تذکره دولتشاه مسر قندی«

ه بیشک شهرتش مقارن مهین عصر است پرداختم در مباحث قبلی به فردوسی بزرگرتین سخن سرای  محاسی عهد غزنویان ک
.زیرا مبالحظه ادبیات ملی میتوان او را  حمور قرار دهیم

که از) 8/2تاریخ اجتماعی ایران جلد  (و مرتضی راوندی ) فردوسی و شعر او(در عهد غزنویان بر خالف جمتبی مینوی
و »قابوس و مشگیر«فته امراء و وزرا ء که بعضی از آنان مانند خالقیت در این دوره انکار دارند  این دوره علم و ادب رواج یا

صاحب بن عباد خود نیز  از  دانشمندان بشمار میرفتندو فضال و ادبا  تشویق و محایت میشدندومناطق اقتدار و پایتخت  
. غزنویان بشمول خبارا ، مسرقند ، ری و اصفهان مراکز علم و ادب و دانشمندان بود

ادب پروری نتیجه ادب پروری و شاعر نوازی پادشاهان غزنوی خمصوصًا بزرگرتین شهر یار این سلسله یمین این ترقی و«و 
بن ناصر الدین سبکتگین میدانند ولی نباید جهت ترقی را منوط به این دانست ، اگر چه هنر پروری این حممودالدوله

ه و آوردو خمصوصًا ثروت بی حسابی  که از هندوستان با خویش پادشاه در پیدایش دانشمندان و ادبا بسیار مؤثر بوده است 
خبشش های شاهانه او در حق برخی از شعرای دربار در رواج ادبیات فارسی بسیار سودمند بوده است  ولی بیشرت جهت 

ستوار و رکن حصینی اصلی و سبب واقعی ادب فارسی در این قرن آنست که در زمان سامانیان در قرن چهارم  پایۀ ادبیات بر پی ا
هناده شده بود و این سبب شد که از اثر مبادی استوار  این زبان به اوج اعتال و ترقی خودبرسد و احساسات سر شار رودکی و 

زیرا پیشرفت . دقیقی چنان شوری تولید کرده بود  که می بایست از میان فرزندان ا یشان فردوسی و فرخی و عنصری بیرون آید
اما چیزی که قابل  تعمق است  توجه پادشاهان غزنوی است . مهواره  تابع احساسات و مقتضیات حمیط میباشدزبان  وادبیات

که اگر دلچسپی این شاهان غزنوی و نوازشهای شان از ادبای خراسان  منی بود  شاید نظم و نثر  فارسی به این درجه منی رسید 
پادشاهان سامانی شعر از لوازم سلطنت و جزو شکوه و جالل تاج و ختت  ، زیرا در دربار پادشاهان غزنی مهانند سلف شان 

پادشاهی کرد آنچه الزمه پرورش شعرا  421ه تا 386بن سبکتگین در مدت سی و چهار سال که از حممود. بشمار میرفت 
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بو یعقوب یوسف عضدالدوله برادر کوچکرت او امیر احممودبر عالوه  . نویسندگان و دانشمندان دستگاه خود بود دریغ نکرد
و پسرانش امیر جالل الدوله مسعود و وزیر نامی او مشس الکفات ابوالقاسم امحد بن حسن میمندی وخواجه ابوالقاسم کثیر ندیم 

چون . او  وابوبکر حصیری و ابوبکر قهستانی  وابو سهل محدوی بزرگان  دربار وی ادبا و شعرای زمانه را بسیار می نواختند
» .برچیده شد  اکثر آن دانش پروران در دربار مسعودباقی ماندند و مهان اداب و سنن مملکت داری بر قرار ماندحمموددر بار

.غزنوی بود چنانچه تعداد شعرای عصر او از چهار صد نفر متجاوز بوده استحمموداوج ادبیات دری در دربار 1

مبدأ تاریخ غزنویان
میالدی در غزنه بر 998/ه مشسی366ه ق برابر به 377شعبان27و دالور بود که در سبکتگین مرد نو مسلمان کافی 

زابلی حممودمتولد شد و از مهین سبب  او را حممودمسند امارت نشست و دخرت یکی از رؤسای زابل را بزنی گرفت که از آن 
:میگفتند و چنانچه فردوسی خود گوید

زابلی دریاستحممودخجسته درگۀ 

یفتلی بودند که در هر دو طرف رود –ن  سبکتگین اگر چه ترک اند ولی این ترکها از باز ماندگان اقوام کوشانی دودما
از آجنائیکه این اقوام در خراسان زندگی . جیحون  وماورای کوههای هندو کش  موازی با اقوام آریائی زندگی میکردند

از مهین سبب بود که آنان به پرورش زبان دری برخالف  فرموده جمتبی میکردند دارای فرهنگ، ثقافت و ملیت خراسانی بودندو
فردوسی در زمانی موطن  او خراسان ، دیگر کار از دست سرداران « :جمتبی مینوی  میگوید2. مینوی اهتمام می ورزیدند

سلط ترک جای آن را گرفته وفرماندهان ایرانی خارج شده بود، و حاال که قوت عرب در ایران شکسته و زائل گردیده بود ت
ه را آمدآهنم چه ترکانی؟غالمان دیروزی امیر و سلطان شده بودند و آن اندازه هم عرضه نداشتندکه این مملکت بدست . بود 

تا 36ھجری خورشیدی، صص1344، سعید نفیسی ، شھریور ماه سال » تاریخ نظم و نثر درزبان فارسی تا پایآن قرن دھم  ھجری« - 1
40

15دری در افغانستآن، عالمھ عبدالّحی  حبیبی ، مطبعھ دولتی افغانستان کابل ،ص تحوالت ادب- 2
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خباطر » 1ه ترکان سلجوقی ترکان غزنوی را از بین برد 432در . نگاه دارند و دائم  با ترکان دیگر در جنگ و نزاع بودند
.شه جمتبی مینوی در خبش های گذشته  این اثر در خبش غزنویان و به ویژه به خبش چهل و ششم  مراجعه شودکذب اندی

گر چند مورد حبث ما مبدأ تاریخ  غزنویان بویژه باز تاب  شعر فارسی در این  دور میباشد اما بد نیست یک کمی در مورد  
و سیمجور و زیاری صحبت و تاریکی های ایجاد شده توسط دوستان مناسبت  های دولت  غزنه با آل سامان و  ترکان بویه

:میایرانی را در مورد رابطه دولت آل سامان و خانواده غزنوی با ادله دالیل و اسناد تاریخی روشن کن

عوامل سقوط آل سامان
وصًا پژوهشگران و در باره دود مان سامانی گر چند در جلد  دوم به تفصیل صحبت شده است اما  حاال هر کس خمص

نویسندگان  ایرانی  بگونه ای سخن  گفته اند که بایست برای روشن شدن موضوع  بی تردید این حقیقت حمال را دریابیم تا 
کسانیکه این اثر را مطالعه میکنند دریابند که ما از دید مورخانیکه آن روز گار را در ک کرده اند و یا گروههای که از دید 

:ین  زمینه  حتقیقاتی اجنام داده اند  می پردازیم بیطرفانه  در ا
حممودرا  بنیان گذار دولت غزنوی میدانند و مجعی هم  معتقد  هستند که سلطان حممودگروهی  امیر سبکتگین پدر 

ن  متأثر و و دید که این دسته  نویسندگان  از اندیشه آن عده  از وقایع نگارا. بقدرت و سلطۀ سامانیان پایان داده است 
ناشی گردیده ، که در باره تاریخ  پر بار و فرهنگ پرمایه و کهن ما  نظری چندان دوستانه ای ندارند که ضرورت است در این 
زمینه به  تفسیر گفتگو شود؛ حاال موقع آن است تا از رویداد ها و عواملی پرده بر گیریم  که چگونگی از هم 

ون  در این باره که خود مستلزم گر چند  برسی نظرات گوناگ. ساخته است پاشیدن  حکومت آل سامان را فراهم 
مستقل میباشد  و البته  در جایش این کار را  اجنام خواهم داد ؛ حاال صرفًا از قول  تاریخ بیهقی  که ناظر بر ووهش گسرتده ژپ

:اوضاع آن عصر بود میخواهم از او بشنویم

. 30،مجتبی مینوی ،بخش سوم ، شور و جوش قومی ، ص»شور و جوش قومی «- 1
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ن هنگام در کاشغر می زیست ، بغرض دست یابی به اموال هنگفت  به خبارا جتاوز منود  و بغرا خان  پدر قدر خان که در ای«
1» .آورداز آن  ثروت بیکران  بدست 

باید این را بپذیریم که قدرت سیاسی دولت سامانیها از مهین روز به پایان خود نزدیگ شده  و با گذشت زمان  حوادث تازه ای 
اتی آن دولت نقش تعین بعصیانگریهای بیشرت را که به بی ثسامانی  اتفاق  می افتاد که زمینه  در گوشه و کنار دولت پهناور

کننده داشت فراهم میساخت که با گذشت زمان  زمینه عصیان گری ، برخورد های داخلی ودامنه جدایی خواهی و نا 
ه سامانی در جایگه شکار توسط افراد خودش بی فراهم میساخت  که پادشایآرامی ها و بد امنی ها را بیش از پیش به ترت

).ابن خلدون ، –تاریخ العرب (بقتل میرسد 
گران ، و از میان بردن گردن کشان ، که هر کدام راه خود آشوبامیر سامانیان  جهت سر کوب « :بیهقی مینگارد

امیر سبکتگین در خواست کامگی در پیش گرفته و مشکالت عظیمی را برای  دولت سامانی  فراهم منوده بودند  از
در این جنگ فرمانده حمموده بسوی بلخ روانه شد که آوردامیر سبکتگین  پاسخ مثبت داده و سپاهی گرد . کمک مینماید

در شهر هرات مقابل هم قرار ) سیمجور-ال بویه(با قوای شورشیان حممودی هارتش آن سپاه بود، سبکتگین بفرماند
وعلی سیمجور و یارانش نتوانست در مقابل قوای  تازه نفس  غزنوی  پایه داری مناید ، لذا شکست که در نتیجه  اب. گرفتند

2» .خورده و فرار منودند

غزنوی را عامل  سقوط دولت حممودتاریخ یمینی در پی آن است  تا راز هنفته را آشکار  سازد ؛ زیرا گروهی  از نویسندگان  
که این سر (، به گردن کشی های  ابو علی سیمجور و دار و دسته اش  اشاره مینماید جهت تأئید این. سامانی میدانند 

گذشت شوم در تاریخ ابن خلدون و در اثر پژوهشی حاضر در جلد دوم آجنا که  دولت سامانی از اثر محالت سرداران خائن 
سقوط بود دالیلی  وقادی را درج کرده ام که به این دودمان نظیر ابو علی سیمجور ،فائق و چند تا فرصت طلب دیگر در آستانه

؛)برای رفع شبهات به جلد دوم این اثر مراجعه شود
سبکتگین جهت درهم کوبیدن خمالفان ، فرمانروای آل سامان داخل  کارزار گردیده  و در راه حتکیم پایه  های لرزان  دولت 

صاحب تاریخ یمینی به این باور است که از مهین روز . یدگران را سر جایش نشانآشوبسامانی  به پا مردی بر خاسته   و 

251ه ص 1350چاپ  جدید ، بھ اھتمام  فیاض ، آنتشارات دآنشگاه مشھد سال - تاریخ بیھقی تألیف ابوالفضل بیھقی- 1
252ن اثر ، صھما- 2
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جنگها و خونریزیها که روزگاران آخر ین . گاران بود  که نفوذ سیاسی  دولت غزنوی در خراسان نضج گرفت 
آل فرمانروایان سامانی را فرا گرفته بود ، کار ها از مسیر واقعی اش خارج  و زمینه را جهت از هم پاشیدن  شیرازۀ وحدت 

بنا بر قول یمینی  سبکتگین بار بار . سامان طوری  فراهم ساخت که با پرتگاه سقوط بیش از یک گام فاصله نداشت
شورشهایی  که از قلمرو خراسان غربی پدیدار میگردید  آنرا خاموش ساخته است و از مهین سبب بود که سبکتگین بنا 

.بقول یمینی  شخصیت شاه ساز را خبود گرفته بود 

از برسی تاریخ یمینی چنین بر می آید که  دمشنان و بد خواهان  دیرینه دولت سامانی  تا پای مرگ در بر انداخنت  دودمان علم پرور  
آل سامان نه تنها  دست بردار نبودند ، بلکه تضریب ها و  حیلت  های گوناگون را در   بر اندازی این دودمان بکار می  

نان پایان داد که در نتیجه   آو خبود سریهای آوردغزنوی از پا در حممودآخرین بقایای این گروه شوم  را گرفتند ، باید افزود که 
و نصر بن  ناصر الدین برادر خود را  بسر  کردگی سپاه آن دیار برگزید .نیشاپور جزء قلمرو  دولت غزنوی قرار گرفت

نوح از سبکتگین خواست  تا شر یاغیان  را از دولت او  کوتاه کند یاید این موضوع را  روشن ساخت که در زمانیکه امیر .
سبکتگین خود در نواحی خراسان  جنوبی و شرقی مانند   غزنین ، گردیز ، پروان ، کابل و بست صاحب دولت قویرت و 

گین حکمران غزنین  امیر نصر برای فرو نشاندن  فتنه ابوعلی سیمجور از سبکت. قلمرو وسیع تری بود که بر آن حکومت داشت
سیمجور و هواخواهانش  از قوای »   زین االخبار«ی گردیزی صاحب تاریخ یاری طلبیده بود که در نتیجه به قول عبداّحل

امیر نوح به سبکتگین  .  سبکتگین منهزم شده به نیشاپور گریخت که غنایم بی مشار واموال بی  حساب از وی جبا ماند
و امیر نوح امارت  نیشاپور .غزنوی که دلیرانه  در کنار پدر جنگیده بود  سیف الدوله لقب خبشیدمودحمعنوان  ناصر الدین و به 

پس . اما بقول گردیزی در این حال، خانواده  دانش پرور سامانی  آخرین نفس های خود را می کشید . غزنوی دادحممودرا به 
رش بود  بر اورنگ پادشاهی ، تکیه زد ولی او در دولت خودش هیچکاره ای از امیر نوح  ابوحارث که سر نوشت بد و شوم در انتظا

فایق کسی بود که چندین مرتبه بر روی ولی نعمت خود  خنجر کشیده و .کار مهه اش بوسیله فایق  اجنام می یافت . بیش نبود 
م شخصی بنام بکتوزن  قدم بر در این هنگا. او درراس دولت با جالل  و عظمت سامانی قرار  گرفت . مششیر آخته بود 

بنا بر قول . گر تالش میکردند  که خود بقدرت رسندآشوبو در کنار فایق استاد ، هر دو . جای پای  بوعلی سیمجور  هناد
نگارنده زین االخبار  در این  هنگام سبکتگین وفات یافت وابن خلدون بر این باور است که سبکتگین که در بلخ بود  
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ری گشت  که به خانواده اش  امر فرمود تا او را به غزنین انتقال دهند تا باشد که هوای آن سامان  در هببودی مریضی بر وی طا
اش اثرنیک  گذارد ولی وی در فاصله میان بلخ و غزنین  دیده از جهان بست و شاید  در نیشاپور ویا  مناطق بامیان فوت کرده 

ی ساحات حتت اداره  غزنویان و نیزسامانیان تأثیر ر امنیت منطقه  و حّتمرگ نا هبنگام سبکتگین  ضربت حمکمی د.باشد
مود. ب جا گذاشت خمراز یکطرف با امیر امساعیل برادر خود در موضع سلطنت و جانشینی سبکتگین در گیر بود حم

ن  بدخواهان دیرین که فایق و بکتوز.گران میخواستند از این فرصت بسود خود شان استفاده کنندآشوبو از جانب دیگر 
گردش منود  زیرا با آهناآل سامان بر آن شدند  تا بقدرت سیاسی دولت سامانیان  خامته دهندو تا اندازه ای روز گار بکام 

که تازه از مشکل برادر  فاحتانه از میدان حممود. یک محله بر امیر خبارا دست یافتند، و بدون تأمل  چشمان  او را کور کردند 
گران  که بر ضد دولت سامانی ، متحد گردیده بودند ، انتقام بگیرد بنا آشوبه بود ، در پی آن شد تا از آمدبیرون کارزار

بر آن او با سپاه  تازه نفس  که دارای ساز و برگ جنگی جمهز بودند بسوی نیشاپور که روزگاری خودش در آجنا عهده دار بود 
در این  هنگام  که شیرازه دولت . د یارای مقابله را ندیدند  فرار را بر قرار ترجیح دادندبراه افتاد و فایق و بکتوزن  چون در خو

سامانی بر هم خورده بود ایلک خان این وضع آشفته را از دور نظارت می کرد  با سپاه به خبارا لشکر کشی منود  و بدون موانع وارد 
بدین سان بقدرت آل سامان  پایان داد  و خالقیت و دانش پروری و وسعت خبارا شد  و متام خانواده امیر خبارا را اسیر ساخت  و

.قلمرو این خانواده به افسانه ها پیوست و برای مهیش در سینه تاریخ جا گرفت 
در حالیکه اسناد تاریخی مغایر» .به  نفوذ سامانیان  پایان خبشیده است حممود« در حالیه ادوارد برون به این عقیده است که

.گفته او میباشد و هیچ نوع سندی دال بر گفته او  وجود ندارد
در انقراظ دولت سامانی  دست داشته ؛ گذشته از آنکه  از تالش خود  حممودهر گاه مانند برون  قبول کنیم که سلطان 

ن ، و سخن پردازان، نتیجه ای خباطر روشن شدن موضوع  در دست  نگرفته ایم ، نظر و اعتقاد آن گروه ، از وقایع نگارا
1. که در عصر غزنویان خود شاهد  این رویداد ها بودند  نیز بگفته بدون متسک ادوارد برون  نقش بر آب میگردد

چون این مبحث به درازا کشیده شد در حالیکه ما در حبث ادب  فارسی در عهد غزنویان سخن می گفتیم خباطر روشن شدن 
آجنا خامته میدهم که ایلک خان از کاشغر به خبارا محله میکند و بشمول شاه متام خاندان شاهی را  موضوع  اکنون این مباحثه را در 

وضع اجتماعی دوره غزنویآن، نوشتھ  دکتر محمد اکبر مددی ، بنگاه نشراتی بیھقی، ناشر وزارت اطالعات و کلتور  افغآنستآن - 1
؛ ترجمھ تاریخ 252- 251تاریخ بیھقی ،:؛ رک10الی 1بمناسبت پنجصدمین سالروز تولد  حکیم سنائی غزنوی،،صص 

.167و 58- 60عبدالحی گردیزی،،؛ زین االخبار ،101،126یمینی،ص
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غزنوی  خواسته است که سلطنت غزنین را گسرتش حممودحال اگر سلطان . به اسارت می گیرد و  شاه را خلع میکند 
ولت غزنین ملحق گرداند چرا بر رگ  غیرت دوستان دهد و  بالد خراسان را از دست ایلک خان و سیمجور باز ستاند و به د

ایرانی ما  میخورد؟ 

دوره غزنویانشعرای 

از شعرای اوایل عصر غزنویان 

به حممودم که دبیر دربار سبکتگین بودوبه سبب خشم  سلطان 1032/ه411شاعر و منشی بلیغ دری و عربی  متوفی ابوالفتح بستی.1
:این قطعه از اشعار دری اوستماوراء النهر رانده شدو 

رمان کردـــــــد که فــــــــــــــــــــــکه از نصیحت سود آن کننصیحت من گوش دار و فرمان کنیکی 
وده  گردد  مردـــــــــــــــــــــدارا   کردن  ستـــــکه   از  مو  مهه  مدارا کنگرایصلحبهمهه

مگرایتبگرد  صلح  گرای  و به گرد جنگارــــــــــــــدت  بسیـــــــــر   چه   قوت  داری  و  عـــــاگ
1ر  باید خورد ــــــر   زهـــــر که  دارد   پادزهـــــه هــــــــــــــنتــد رفــــر که دارد مششیر حرب بایــــنه ه

قدیم ترین شاعری که در این  عصر میتوان اسم برد 
ه که ظاهرًا از شاعران اواخر قرن چهارم  آمداست که به مهین اسم از او در فرهنگها اشعار ثبت ابواحلسن اورمزدی.2

.که از توابع گرگان بوده است . وشروع قرن پنجم میباشد

15،ص، )بخش شاعرآن دربار غزنوی(تحوالت ادب دری ھمان - 1
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که به سیمجوری معروف است که او را استاد عنصری میدانسته اند او نیز در اوخر قرن چهارم و اوایل یابوالفرج سگز. 3
1.قرن  پنجم می زیسته  و از شعر او  اندکی باقی مانده است 

در زمان حکومت ابو علی سیمجور ظهور یافته و مداح آن خاندان است ، مردی بغایت حمتشم و ) سگزی(ابوالفرج سجزی 
ب جاه بوده و در علم شعر بغایت ماهر و صاحب فن است و چند نسخه در این علم تألیف دارد و ملک الشعرا عنصری او  صاح

:، اکابر در رسائل خود اسناد ابوالفرج را  باستشهاد می آورندو این قطعه را می فرماید... را شاگردی  کرده 
عنقای مغرب    است در این دور خرمی

هنت   و رنج است آدمیخاص از برای م
یم آمدچندانکه  گرد   عامل    صورت   بر

و  بیچاره   آدمیآمدغم   خواره  آدم  
هر کس بقدر خویش گرفتار حمنت است

2کس      را   نداده   اند   برات    مسّلی 

ه متوفی 431ه و در سال روز گار در دوره غزنوی بودآمدامحد بن امحد از گویندگان بنام و سر :بلخیعنصری .4
نیز داشت –خنگ بت و سرخ بت –وامق و عذرا –گردیده ، عالوه بر دیوان آثار منظوم دیگر بنام  شاد هبر و عین احلیات 

او بر عالوه اینکه صاحب صور عالی خیال و باریکی اندیشه مضامین بکر و بداعی در  آثارش پیدا بوده و در علوم عقلی نیز واثق .
.استبوده 

3».مرتبۀ امارت یافتغزنویحممودامیر عنصری بعهد سلطان « :مهچنان 

41ھمان ، پیوست صفحھ - 1
25تذکره شعرا ، ھمان ،طبقھ اول، ص،2
ه ، باب 1284/م1905تذکرة الشعرا، تصنیف ،امیر دولت شاه بن عالء الدولھ بختیشاه الغازی السمرقندی ، مطبعھ بریل ،شھر لیدن ،- 3

22فصاحت و بالغت،



249

غزنوی و دیگر رجال آن زمانه است  که چند غزل و رباعی حمموددیوان عنصری  حاوی قصائد طویل و زیبا و فصیح در مدح  
. و سپاهی و خدمتگاران بزمندنیز دارد ، در شروع قصیده  تشبیب های زیبا در مدح  خوبان گوید که نو خط و گلروی 

مثال:

سخن را مبدح سپهبد رسانچه سود از نگار سپاهی ترا

:اکنون این نگار سپاهی را چنین می ستاید

بر آمیـــــخته مهـــر او یــــــارانگل نو شگفته است و سرو روان
ـــــدد جبانکه دل مهر او باز بنـارد   بدلــــــــــخرد     چهرۀ    او    نگ

وانبروید بچشم اندرت  ارغــاگــر بنگـری ســــوی رخسار او
به از عنربش زلف عنرب فشـــانکنــــششکـرلفظشکرشبه از

انــپر از مشک یابی تو کام و دهریــــــــــزلفش   بهاگر نام     پیچید
ت انـگبین بر دهاندروان گردر وصف گویی ز شیرین لبشـــــــــو گ

1ـۀ بوستان نگاری چو آراستسپــــــاهمیانگوییاستنگار

16تحول ادب دری ، ھمان ،ص، - 1
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بعضی از فضالی ایران ادعا دارند که او یک مداح و یک ثنا گر بوده است ؛ هبر حال هر چه بوده است خوب واقف بود 1
چگونه سخن بگوید و احلق که بر بلندای سخنوری  عنصری کمرت شاعری رسیده باشد؟ در حالیکه  دولت شاه مسر قندی 

:چنین اذعان داشته استدر مورد او 
بوده و او را ورای طور شاعری فضائل است حممودشعرای سلطان آمدمناقب و بزرگواری او اظهر من الشمس است و سر « 

معین و مالزم بودند گردید که حممودو بعضی او را حکیم نوشته اند او پیشوای چهارصد شاعری که در دربار یمین الدوله 
خمصوصًا در قصیده ای که آورداو پیوسته مقامات و غزوات سلطان را بنظم می . مقر و معرتف بودندمهگنانش به استادی 

یکصدو هشتاد بیت دارد متام غزوات سلطان را در آن نقش آشکاره  کرده است و او را ملک الشعرای دربار و قلمرو خود ارزانی 
ؤال و جواب در مدح امیر نصر  بن سبکتگین برادر سلطان منباب مثال چند بیت از قصیده او را که در صفت  س.داشت 

:می آوریمحممود
هر سؤالی کز آن لب سیراب
دوش کردم مرا بداد جواب

گفتنش جز بشب نشاید دید 
گفت پیدا بشب بود مهتاب 
گفتم از تو که پرده دارد مهر 

گفت  کز تو  که برده دارد خواب
گفتم از شب خضاب روز مکن

خون مکن تو خضابگفت بر روز
گفتم آن زلف سخت خوشبویست

گفت زیرا که است عنرب ناب 
گفتم آتش بران رخت که فروخت

گفت آن کو دل تو کرد کباب
50-48با کاروآن ُحلّھ ، ھمان ، صص، - 1
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گفتم از روی تو نتامن روی
گفت کس روی تابد از حمراب

گفتم اندر عذاب عشق توام
گفت عاشق نکو بود بعذاب

گفتم از چیست روی راحت من
ی خسرو شابگفت هر دم ز رو

گفتم آن میر نصر ناصر دین
گفت آن مالک ملوک رقاب
گفتم او را کفایت ادبست

گفت کافی از او شدست آداب
گفتم آگاهی از فضایل او 

گفت بیرون شد از حدود  حساب
گفتم از وی حبرب میست رسول

گفت نزدیک نیزه دور شهاب
گفتم اندر جهان چو او دیدی 

زکتاب گفت نی و نه خوانده ام 
گفتم آزاده را بنزدش چیست
گفت جاه و جاللت و ایجاب

....
گفتم او ملک را کجا دارد 

گفت زیر نگین و زیر رکاب
گفتم از مدح او نیاسایم
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گفت چونین کند اولواللباب
گفتم او را چه خواهی از ایزد 
گفت عمر دراز و دولت شاب

مصنوع و معارف و توحید،مثنوی و مقطعات ، و در دارامللک غزنین وفات عنصری دارای سی هزار بیت که جمموع آن  اشعار 
1» یافت 

بک تألیف و معانی و طرز ادای سکلمات زیبای گوشنواز و «:ابیم کهبا مطالعه از آثار باقی مانده از عنصری و قصاید او در می ی
نباشد  و مغلق و ناروان  هم نیست و حد اعلی یک مقدور آهنان آوردهر گز ساده و عادی نیست یعنی هر کسی را یارای آهنا

وده است که می بایست از مهان ه یعنی هنری بزرگ منآوردمدح لطیف را که رسم آنزمان وفن مهم شاعران بوده جبای 
نگریست و قسمت  های مزیت اخالقی هم که از حلاظ عصر در خور است در اشعار عنصری توان یافت که در ضمن مدح نظر

:ا بشجاعت و دانش و داد تشویق میکند و بسا که قواعد اجتماعی نیز از آن حاصل میگردد و قصیده ای گویدممدوح ر
چهار وقتش پیشه چهار کار بود

کسی ندیده و نبیند از این چهار جدا
بوقت قدرت عفو بوقت زلت رحم

بوقت تنگی رادی و بوقت عهد وفا

در قصاید دیگر نیز این سنخ ابیات پند آمیز دیده  میشود مانند ابیات . ین میکندکه در حقیقت اینگونه صفات را به ممدوح تلق
:ذیل

چو مرد پر هنر از خویش ایمنی دارد 
رود بدیدۀ دمشن جبسنت پیکار

نه رهنمای بکار آیدش نه اخرت گر
46تا 44تذکره شعرا  ، دولتشاه سمرقندی، ھمان ، صص- 1
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نه فال گوی بکار آیدش نه خواب گزار
:ویا

کسی که بر تو مزور کند حدیث کسان
ک باد و خاکسرتدهان آنکس خبا

کسیکه مایه ندارد سخن چه خواهد گفت
چگونه پد مرغی که بسته دارد پر ر

:ویا
بباز گفت مهی زاغ مهچو یارانیم 

که هر دو مرغیم از جنس یکدیگر 
جواب داد که مرغیم جز جبای هنر

میان طبع من و تو  میانه  هست نگر 
خورد از انکه مباند زمی  ملوک زمین 

یدی و مردار پر کنی ژاغرتو از پل
:ویا

نه هرکه قصد بزرگی کند چو او باشد 
نه هر که کان کنداو را بگوهر آید کار

:ویا
عجب مدار که نامرد مردی آموزد

ازآن خجسته رسوم و زآن خجسته سیر
بچندگاه دهد بوی عنرب آن جامه

که چندروز ه مباند هناده با عنرب
دلی که رامش جوید نیابد آن دانش
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سری که بالش جوید نیابد او افسر
ز زود خفنت و دیر برخاسنت هرگز

نه ملک یابد مرد ونه بر ملوک ظفر

1» .عنصری به مثنوی نیز مهارت داشته و گویا قصه وامق و عذرا را اول او به نظم کشیده است

عسجدی.5
دربار غزنوی بود واصل او هروی است چنانچه ابو نظر عبدالعزیز بن منصور مروزی متخلص به عسجدی و از شعرای معروف 

ه ق دانسته و 434عبدالغنی خان فرح آبادی  در تذکره خود او را هروی دانسته و سال وفات این شاعر قصیده سرا را سال 
، 2دارای شأنی بوده است حممودتصدیق منوده است که عسجدی که نام پدرش حکیم  عبدالعزیر میباشد در دربار سلطان 

دیوان عسجدی متعارف نیست اما سخن او . قصاید را متین و مالئم می گویدو از مجله شاگردان استاد  عنصری است 
: در جمموعه ها ورسایل فضال مستور است و این رباعی او راست

از شرب مدام و الف مشرب توبه
وز عشق بتان سیم غبغب توبه

دل در هوس و گناه بر لب توبه 
ت یارب توبهزین توبۀ نا درس

اما آن شأن  و مرتبتی را که . افسوس که چیزی مبا نرسیده استآهناغزنوی سروده  ولی از حمموداو قصایدی در مدح سلطان 
:عنصری داشت  عسجدی نداشته است چنانچه خود گوید

.63تا 58اول ، صص/رضا زاده شفق ، ج) زبان فارس(تاریخ ادبیات ایران- 1
رمغآن آصفی و حوارالعرب، بھ اھتمام محمد وقتدی خان شروانی، چاپ مطبعھ انستیتوت تیوت گرنت ، عبدالغنی خان  فرخ آبادی و ا- 2

79، . م1914،علی گر، اول  اکتوبر 
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فغان ز دست ستمهای گنبد دوار
فغان ز سفلی و علوی و ثابت و سیار

ن نا مسعودچه اعتبار بر این اخرتا
چه اعتماد بر این روزگار نا مهوار
جفای چرخ بسی دیده اند اهل هنر
ازآن هبرزه شکایت منیکند احرار

قطعات حمدودی که از عسجدی باقی مانده پیداست که وی در سخن قدرت داشته   و در تشبیه ماهر بوده و قصیده شیوا از او 
:اوستدر  مدح فتح سومنات نقل شده که ابیات زیر از

تا شاه خسروان  سفر سومنات کرد
کردار خویش را علم معجزات کرد
آثار روشن ملکان گذشته را 

نزدیک خبردان مهه از  مشکالت کرد
بزدود ز اهل کفر جهان را به اهل دین
شکر دعای خویشنت از واجبات کرد

شهریار کریم  آنکه ملک راحممود
و بر مکرمات کرد آمدبنیاد بر حم

طرنج ملک باخت ملک با هزار شاهش
هر شاه را بلعب دگر شامهات کرد 

شاهاتو از سکندر بیشی از آجنهت
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او هر سفر که کرد بدیگر جهات کرد
عین رضاء ایزد جوئی تو در سفر

باز او سفر جبسنت  عین احلیات کرد

.ذکره ها بنام او یافت میشود چیزی باقی منانده استاز دیوانی که به او نسبت داده اند  جبز چند قصیده و قطعه و مثنوی که در ت

غضائری رازی. 6
مقر غضائری در عراق بوده و به در بار هباء الدوله  دیلمی  انتساب داشته و مداح او بوده غضائری در قصیده توانا بوده و در مدح 

:لع زیر انشاء کرده استبه مطحممودسطۀ قصیده ایست که در مدح سلطان اشهرت او  بو.مبالغه کرده است

اگر کمال جباه اندر است و جاه مبال
مرا ببین که ببینی کمال را بکمال

بوده و  قبل  ) عراق عجم(ه ق وفات کرده وطن اصلی وزادگاهش ری 423در سال و یزیدحممد میباشدغضائری که نامش اب«
ض و معارضۀ عنصری  غاو می فرستاد و هبمین جهت مورد بایح بمد» ری«غزنوی  مبدح بپردازد از حممودبر اینکه بدربار سلطان 

او . غزنوی  راه  پیدا کرد و مبدح می پرداخت  حممودبعدًا در دربار سلطان . غزنوی واقع شدحممودملک  الشعرای  معروف دربار 
و بیجهت 1».ای پایتخت در ربود ه گوی شهرت از شعرآمدغزنوی  حمموداز اعاظم شعرا و اکابر بلغا است ، خبدمت سلطان 

.عنصری دیوان او را شست: نیست که گفته اند

فرخی سیستانی.7

؛  تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ، 95تذکره شعرا، تألیف موالنا محمد عبدالعنی و ، ارمغان آصف  و حوارالعرب،ص،- 1
. ببعد29فیسی از صفحھ تألیف ، سعید ن
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منوچهری  سیلی خروشان  و رودی  جوشان است (
که از سخره  ها فرو میریزد و بر پشته  ها می دود

1.)و از  دره  ها   میگذرد   و به   هامون می نشیند

یکی نیز ابواحلسن علی بن جولوغ متخلص به فرخی  از اهل سیستان بود شاعر در این قصیده از لیاقت دحممواز شعرای بزرگ دربار 
:خود و سخاوت سلطان و حسد حاسدان سخن گفته  است 

:او اهل سیستان بود که خود گوید
من قیاس از سیستان دارم  که آن شهر منست

2وز پی خویشان ز شهر خویشنت دارم خسر

:در مورد  فرخی گوید» کاروان حله«سین زرین کوب درجمموعه نقد ادبی خویش بنام دکرت عبداحل
سایه روشن دلنوازی که در اشعار فرخی وجود دارد  سخن او را مثل یک پاره حریر نرم  ولطیف میکرده است  که لطافت آن «

و جان شاعر  بافته میشده است  و زبان سادۀ غالبًا  استحکامش را از خاطر می برده  است ، پارۀ حریری که در  کار گاه  دل
او  بر آن نقش  و طراز  حلۀ  سیستانی  می بسته است ؛

:حّله ئی که شاعر خود  آنرا چنین می ستاید

با کاروان حّله برفتیم ز سیستان
با حّلۀ تنیده ز دل بافته ز جان

با حلۀ تنیده بریشم او سخن
3)زفان(انبا حّله ئی نگار گر نقش او زب

1364، سال . گلشن: کتابفروشی زوار ، چاپ  :دکتر محمد دبیر سیاقی ، دیوان فرخی، نشر - 1
65ھمان ،ص... تاریخ ادبیات ایرا- 2
ھمان اثر- 3
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ه از ضمیرآوردهر تار او برنج بر 
هر پود او جبهدجدا کرده از روان
از هر صنایعی که خبواهی بر او اثر

وز هر بدایعی که خبواهی بر او نشان
نه حله ای کز آب مر او را رسد گزند

نه حله یی کز آتش او را بود زیان

گر ، یک روز  هبمراه کاروانی که راه ماوراء النهر در پیش داشت ، از شهر و او با این متاع جان  پرورد ، بی هیچ سرمایه یی دی
) خنیاگری(او میخواست جایی پیدا کند که شعر و هنر او . ... دیار خویش دل برداشت و راه چغانیان پیش گرفت 

.مایۀ رهایی از تنگ دستی وی گردد
چهار صد و یا چهارصد و پنج و یا شش  باید روی داده باشد ؛او داستان ورد او در درگاه  امیر چغانیان  در حدود ساهلای 

:مهچنان بدر بار امیر چغانیان شعر می سرود

تا نقش کرد بر سر هر نقش بر نوشت
مدح ابواملظفر شاه چغانیان

:و با سرودن قصیده داغگاهآمداو چند صباحی بدربار چغانیان رفت که ذکر آن در باال گفته 

گون بر روی  پوشد مرغزارتا پرند نی
پرنیان  هفت رنگ اندرسر آرد کوهسار
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که این  قصیده مایه حیرت امیر که شعر شناس بود گردید؛ ولی  اقامت او در این دستگاه چندان طولی منیکشد و شاعر 
مانی حبرمت  و نام دین ، نام خلیفه و نام مسلاو بدرگاه سلطانی میرفت که . چند ماه بعد راه غزنه در پیش میگیرد 

سخن او تا بدین حد رنگ حمیط دربار غزنه را فراهم میسازد که مورد مهر  سلطان غزنه ... بزرگداشت  گرفته میشد
1».قرار میگیرد

امحد بن قوص  منوچهری.8
در جوانی به گرگان و . کودکی او در دامغان گذشته است .منوچهری را شاعر طبیعت  میخوانند 

او در ساهلایی که مسعود  در زمان . د و به زیاریان پیوست  وختلص خود را از نام منوچهر پسر  قابوس گرفتطربستان سفر کر
پس از مرگ قابوس منوچهری به ری نزد طاهر دبیر . حیات پدرش به تاخت و تاز در عراق مشغول بود  منوچهری با او ارتباط یافت

:غزنه روانه کردند  و شاعر بدربار غزنه  پیوست از اوستمسعود غزنوی رفت و از ری او را بر پشت پیل به 
2خواست از ری خسرو ایران  مرا بر پشت پیل 

خود ز تو هرگز نیندیشید در چندین سنین

اما حضور او در دربار باعث ناخورسندیها گشت، زیرا شاعران پیر در درگاه سلطان غزنه  بر این رقیب نو خاسته  بدیدۀ 
.با اینهم منوچهری در دربار مسعود  برای خود جایی یافت . شک می نگریستند

:شاعر در مورد بیتوجه یی زمان جهان می گوید

سراسر فریبی سراسر   زیانیشــــترا آزمایـــــــــــهبر کار کردم   ت
مهانیمهانیمهانینیمهاواگر آزمایمت صد بار دیگر

52تا 47با کاروآن  ُحلھ ،ھمان ،صص- 1
ھ در آن وقت  تا نزدیکیھای قرن  نزدھم بنام فارس یا پرشیا یاد  میشد قسمی کھ قبالً نیز  گفتھ آمد،  مقصد  از ایران، ایران موجوده ک2

نمیباشد بلکھ  ایرانی میباشد کھ در قلمرو  نژاد ارین قرار داشت کھ قسمت  کھ در زمان سلطھ اعراب بنام  خراسان  مسّمی  گردید، بقول 
ان موجوده نمیباشد بلکھ بیک سرزمین وسیعی از آریانھا اطالق تاریخ  نگاران خراسان  معرب ھمان  ایران تاریخی است  کھ فارس یا ایر

.میشده  است
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:او در یکی از قصیده  هایش می گوید

خیز بت رویا تا جملس زی سبزه بریم
که جهان تازه شد و ما  ز جهان   تازه   تریم

خطتبر بنفشه بنشینیم و پریشیم
تا به دو دست و به دو پای بنفشه    سپریم

چو قدح گیریم از چرخ دو بیتی شنویم
به مسنربگ چو می خورده شود لب سرتیم

مان نقل و نبیزمداوگر ایدون به بن اجن
چارۀ     کار    بسازیم که   ما   چاره    گریم

زیم    آب   دهان   و   می   انگاریم     مب
یک دو بوسه بدهیم آنگه نقلش شـــمریـــم  

منوچهری کلمات مهجور عربی را در اشعار خود گنجانید که از ویژگی های هنر اوست مناظر خمتلف طبیعت را از بیابان 
زم را از شراب و عیش و جوانی در تشبیب ها ی قصاید خود با چیره و کوه  وجنگل و بوستان و آمسان و ابر و باران  و منظر ب

او با وجود احساسات جوانی و خوشگذرانی از سخنان زشت و جتاهر بکردار نا پسندمی . دستی به تصویر می کشد 
قصیده زیر از که منباب مثال درآورداو را میتوان بنا بر  تصدیق فضال از قصیده سرایان  چیره دست عصرش حبساب . پرهیزد

مهجور عربی تعلی رغم استعمال کلماه وآمدعهده منظره نگاری  رحلت کاروان و وداع دو دلداده با چیرگی بیان بر 
:طراوت سخن ودل آویزی  خاص هنر خود را از دست نداده است

که پیش آهنگ بیرون شد ز منزلفرو   هلاال یا  خیمگی  خیمه   
بانان    مهی  بندند   حمملشرتبزد  طبل  خنستینطبیره    زن 
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و خورشید   را   بینم    مقابلمهمناز شام نزدیک است و امشب
فروشــــد آفتــاب از کـــوه بابـــــلولیکــــن مــاه   دارد   قصد   باال
این کفه شود زان کفه    مایلکهچنان  دو   کفۀ   سیمین    ترازو

که گردد  روز  چونیـن   زود   زائلر                  صنوبسیمین ای منندانستم
گردون گـردان نیست غافــلبرینو ماه و  خورشیدغافلیمتوومن

حاصلکه کار عاشــقان را نیستبرگرد  و     مگری!   نگارین  منا 
حامــــــلهند یـک روز  بار خویشزمانه حاصل هجر است  و   البد
وابلاز   مژه   باران  ببــــــارید   نگار من چو حال من  چنین  دید
دیده   پلپلاز کف  اندرپراگندتو گوئی پلپل سوده بکف داشت

باشد نیم بسملکهمرغیچنانبر  مـــنخیزاناوفتان آمدبی
ـایلاز من چون محـآویخت فرومحـایل  کرد  بر  منراساعددو 

را  سنگ بر دلصابریهنادم چو بر گشت از من آن عاشق مشوق  
و جـــای رواحـــلخیمــهجبـــایگـکاروانـبگــرداه   کــردم  گن

ب دیدم آجنا و نـه راجــــــل ـــــنه راکیـــــــــــــنه وحشی دیدم آجناو  نه انس
دست و پا اندر سالسلدیویچوسوبیکدیدم راخویشجنیب 

او چون یکی عفریت  هایلجبستبلقیسعرشچوننشستم از برش
ی     گفتم   که  اهلم   سهلــــــــمهمهی راندم جنیب خویش چون باد
االیا     دستـــــگیر   مــرد   فاضلجنیب خویش را    گفتم   سبکرت
بادا  مفاصلآهنینکت بچشم بچرکت    عنربین    بادا   چراگاه

منــازل  ها   بکـــوب و راه بگســلکوه   بگذاربیابان در     نورد   و  
فرود  آور   بدرگاه    وزیرم
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1نا عشی به باهلآوردفرود 

: ه استآوردمهچنین تذکره دولتشاه مسر قندی در وصف حال منوچهری چنین 
حممودغزنین بودی و او را از شعرای سلطان غزنوی بوده و از والیت بلخ است اما در حممودمنوچهری در زمان دولت سلطان «

او شاگرد ) وی را از شعرای دربار مسعود غزنوی میداند» کتاب حتول شعر دری«اما  عالمه  عبداحلی حبیبی در (مشرده اند
و  دیوان ا. اشعار او را مقبول طبع  فضال میداند . است و از اقران ملک الشعرا عنصری بوده است ) سگزی(ابوافرج سجزی

استاد عنصری شعر او را بسیار معتقد است و مربئ او بود . در ایران زمین بغایت مشهور است ، بغایت متمول و صاحب جاه بود
او بطریق لغزو ختلص مبدح استاد عنصری خطاب به مشع میکند مینماید و چند . و او را مدح استاد عنصری  قصاید غراست 

:بیت از آن قصیده وارد میگردد
هناده بر میان فرق جان خویشنتای 

جسم ما زنده جبان و جسم تو زنده بنت
گر نۀ کوکب چرا پیدا نگردی جز بشب

ورنۀ عاشق چرا گریی مهی بر خویشنت
کوکبی آری ولیکن افتاب ُتست موم

عاشقی آری ولیکن هست معشوقت لگن
پیرهن در زیر تن داری و پوشد هر کسی

پیرهنپیرهن بر تن تو تن پوشی مهی با
گر مبیری آتش اندر تو رسد زنده شوی

گردن زدنرچون شوی بیمار خوشرت گردیا
تا مهی خندی مهی گریی و این بس نادر است 

هم تو معشوقی و هم تو عاشقی بر خویشنت
بشگفی بی نو هبار وپژمری بی مهرگان

21- 20تحول زبان دری ، ھمان ،صص- 1
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بگرئی بیدیدگان و باز خندی بی دهن
تو مرا مانی بعینه من ترا مامن مهی

دمشن خویشیم هر دو دوستدار اجنمن
خویشنت سوزیم هر دو بر مراد دوستان

دوستان  در راحتند از ما و ما اندر حزن
هر دو گریانیم و هر دو زرد و هردو در گداز

هر دو سوزانیم و هر دو فرد و هر دو ممتحن
آنچه در دل من هنادم در سرت بینم مهی

نآنچه تو بر سر هنادی در دمل دارم وط
ادآمدروی تو چون شنبلید بر شگفته  ب

وآن من چون شنبلید نا شگفته در چمن
از فراق  روی تو گشتم عدو آفتاب
وز فراق تو شب تاری شدستم مفتئن

من دگر یاران خود را آزمودم خاص و عام 
نی طلبکاری ز یکنت نی وفا اندر دو تن
راز دار من توئی ای مشع یار من توئی 

توئی آِن تو تو آِن منغم گسار من 
*

هر شبی تاروز دیوان ابوالقاسم حسن
عنصر دین و دلش بی عیب و بی غش بی فنت
شعر او چون فضل او هم بی تکلف هم بدیع
فضل او چون شعر او هم نازنین  و هم حسن
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زین فزونرت شاعری دعوی بود الف و گزاف
این حکیمان دگر یک فن  واو بسیار فن

شد فن اسپ راهواردر زغن هرگز نبا
گرچه باشد چون اصهیل اسپ آواز زغن
تا مهی خوانی تو اشعارش مهی خائی شکر

تا مهی بوئی تو ابیاتش مهی بوئی مسن
اما اینکه استاد زرین کوب او را از   دامغان دانسته است که . (احلق این قصیده بر متانت طبع و سخنوری او گواه عدل است 

فقط مؤلد او را شهر بلخ دانسته .ه است آمدو طربستان سپری کرده است در این تذکره ذکری نیجوانی خود را در گرگان 
1.) است

مسعود سعد سلمان. 9

، فضال )  دکرت اته(و پدرش در خدمت امرای زیاری بوده ) دولت شاه مسرقندی(ابوالفخر مسعود بن سعدسلمان، جرجانی است
:و ذکر سخن مسعود میکند : چنانچه  فلکی شروانی  در منقبت خود  می گوید و اکابر  اشعار او را معتقدند ، 

گر این طرز سخن  در شاعری مسعود را بودی
هزاران آفرین کردی  روان       سعد  سلمانش

43-40تذکره شعرا ، ھمان ، صص،- 1
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تی چند از این ابیات را در وصف سیف الدوله حممد بن  مسعود گفته است که در وقت خواندن لب باال  بر لب زیرین نیاید که بی
:آن  این است

ای  آزر    تو یافته از غالیه پادر
اندر دل عشاق ز دست آزرت آزر

نه سرو سهی چون تو نه  اللۀ خود روی
نه طرفۀ چین چون تو نه صورت آزر

نتزلفین تو ریحان دل عشاق تو ج
دیدار تو خور دیدۀ عشاق تو خاور

اندر دل عشاق تو آنست ز عشقت
د شهنشاه ز خنجرکاندردل  حسا

سیف دول آنشاه که از رای رفیعش
گشتست جهان هنر و رادی  انور
آن شاه سخی دست که  در گاه سخاوت

لفظش گهر افشاند و دستش زر  و گوهر
ای شاه تو خورشیدی زیرا که چو خورشید

نور تو در افاق رسیدست  سراسر
لرزان شده از دست سر  تیغ تو فغفور

هول سر گرز تو قیصرترسان شده از
ای چرت ترا نصرت و نائید شده یار

وی تیغ ترافتح و سعادت شده یاور
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حیران شده از وصف تو وصاف سخنگوی
1عاجز شده از  نعمت تو دانای سخنور 

:ه استآورددر مورد مسعود سعد سلمان چنین ) از فردوسی  تا سعدی(ادوارد برون در تاریخ  ادبیات ایران 
.چ دلیل دیگری  نباشد، خباطر اشعار اصیل  و رقت انگیزی  که در زندان سروده است ، در یاد ها می ماند اگر هبی

عروضی . زندانی شد » نای« مسعود به اهتام دست داشنت  ارتباط با ملک شاه سلجوقی  به فرمان ابراهیم  شاه غزنوی  در قلعۀ 
ه من از اشعار او مهی خوامن ، موی بر اندام  من  بر پای خیزد  و جای آن باشد وقت باشد ک( مسر قندی در چهار مقاله یاد میکند 

)که آب از چشم  من برود
:مسعود وفا داری خودش را بشاه غزنه چنین  ارائه میکند

سایدتاجداریپای توبندتاملک شاه بایدشاهدر بند تو ای 
گز زهر شود ملک ترا نگزایدسعد سلمان آیدآنکس که ز پشت 

:و این قطعه هم از اوست

مقصور شد مصاحل کار جهانیان
بر حبس و بند این تن مهجور و ناتوان
هر ده نشسته بر در و بر بام سجن من

با یکدگر دمادم گویند هر زمان
خیزید و بنگرید که  حیلت گر است این

بانکز آفتاب پل کند از سایه نرد
1363دیوآن  مسعود سعد سلمان، آنتشارات گلشاھی ، چاپ دوم ، - 1
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گیرم که ساخته شدم از هبر کارزار
بیرون جهم ز گوشۀ این سجن نا گهان

با چند کس برایم در قلعه گرچه  من
شیری شوم معربد و پیلی شوم دمان

پس بی سالح جنگ چگونه کنم مگر
من سینه را سپر کنم و پشت را کمان

:و این  قصیده از اوست

چون بدیدم  بدیدۀ  حتقیق
ل فناست کنونکه جهان منز

زاد مردان نیک حمضر را
روی در برقع خفاست کنون

آمسان چون حریف نا منصف
بر رۀ عشوه و دغاست کنون

طبع بیمار من  ز بسرت آز
شکر یزدان درست خاست کنون

وز عقاقیر خانۀ توبه
نوش داروی صدق خواست کنون

وین زبان جهان خدیو سرای
مادح حضرت خداست کنون

خوش زمخههلجۀ نو نوای
بلبل باغ مصطفاست کنون
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عزت جامه و قصب بر من
چون فزون شد خرد بکاست کنون

سر آسوده و تن آزاد
پنج گز پشم و پنبه راست کنون 

مدتی خدمت مشا کردم
نوبت خدمت خداست کنون

ت نشان داد و  بیست سال بدین ترتیب این شاعر وارسته  که نامش  مهیشه  جاودان است  تا روز مرگش  پادشاه او را شقاو
: این شعر را دولت شاه از مسعود نقل میکند. در بند نگهداشت 

:بیت
شاه دنیا فی املثل چون آتش است

دور باش از وی که دوری  زاو خوش است
:نظم

ای بد ندیده  هرچه توانی مهی کنی
میدان فراخ یافته گوئی بزن هال

عشق ترا وفا  ز تو بیش است  زانکه تو 
ز من جدا شدی و نشد عشق تو جدا ا

:رشیدی مسر قندی در وصف شاعر چنین میگوید

رشید شعر تو ای تاج  شاعران  بر من
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چو نو شگفته گل اندر هبار کرد  چمن
ایا چو اصل بزرگی، بزرگ در مهه اصل

ایا چو عقل متامی ، متام در هر فن

ن پنجم  و آغاز قرن ششم  از ارکان استوار  شعر فارسی است عوفی  مسعود بن سعد سلمان  شاعر  بزرگ  در نیمه دوم قر«
یکه خود شاعر در مورد  گفته است که مولد او مهدان بوده  و مهین سخن را تقی الدین  کاشی  تکرار کرده است ولی  قسم

زیز آنشهر دانسته و به والدت یافت چنانچه خود را فرزند ع) الهور(این سخن درست نیست  چه وی  در لوهور شتهاذعان دا
اشعار خویش از آن به عالقه و اشیاق  وافر از آن سخن گفته لیکن  این نکته مسلم است  که اصل نیاکان او  از مهدان  بود 

:چنانکه شاعر  در یکی از ابیات خود می گوید
گر دل بطمع بستم شعر است بضاعت

ور امحقیی کردم  اصل از مهدانست

از عمال  صاحب شأن  و از مستوفیان  دورۀ اول غزنوی بود والدت مسعود بنا بگفته قزوینی  در میان پدرش سعد بن سلمان 
1.میباشد)ه492-450(اتفاق  افتاده است  و ظهور او در شاعری  در عهد سلطان  ابراهیم 440و438ساهلای 

دسبک شعر مسعو
و در شعر حد اعتدال شیوه اشعار فرخی و عنصری را در نظر مسعود سعد یکی از قصیده سرایان پیش تاز زبان فارسی است ا

:داشته  و میتوان گفت  از سبک شاعران  خراسان  را تبع میکرده است 

شاخ عشرت بارآوردشگوفه   طرب  

.دوم/ذبیح هللا صفا ،تاریخ ادبیات ایران  ، ج- 1
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که بوی نصرت و فتح آید از نسیم هبار
:ویا

ایا نسیم سحر فتح نامه  ها   بردار
رهبر والیت از آن فتح نامه یی بسپا

مسعود که از قصیده سرایان بنام دوره غزنوی بوده است  شکوایی و بیان حال و شرح  آزمایشهای اندوهگین  یک زندگی پر 
رنج  و عذاب را که در طول بیست سال دو دور زندان را جتربه کرده است ،در اشعارش به وجه بسیار عالی آن صحنه  های 

رای سالطین  خود درس زندگی و اخالق بوده است و در برخی از اشعارش باز او در مدح ب. جانکاه را تداعی کرده است 
در حالیکه او  . نوشته اند ) م1151ه خورشیدی برابر به 530/ه ق515(وفات او را سال . تاب وقایع تاریخی دیده میشود 

و نفوذ کالم او تا آخرین نفس های خود را در زندان خمصوصش که شرح آن در یک شعر وی گذشت سپری کرد نام نیک
:مادامیکه زبان و گویش فارسی وجود داشته باشددر رفیع ترین قلۀ تاریخ ادب باقی خواهد ماند که خود گوید

فهرست حال من  مهه تاریخ و بند بود
از رنج مانده عربت  واز بند پند ماند
لیکن بشکر گویم کز طبع پاک من

1چندین هزار بیت  بدیع بلند ماند 

موطنش جرجان از ه خورشیدی535مطابق به )ه ق520( در سال. و در عراق عجم و طربستان شهرتی عظیم دارددیوان ا
معاصر ابوالفرج رونی،انوری و ادیب صابر و مجال الدین 2. نواحی طربستان و در زمان سلطان ابراهیم امیر غزنی میزیست 

و مرد اهل فضل بوده و اشعار عربی نیز بسیار دارد  و در آخر عمر ترک عبدالرزاق مداح  و عنصر املعالی منوچهر بن قابوس بوده 
مداحی سالطین و امرا منوده و قصاید در معارف و توحید دارد که مشتمل بر زهدیات و ترک دنیا، و فضال و اکابر اشعار او را 

:معتقد اند  چنانکه فلکی شروانی در منقبت خود میگوید و ذکر سخن مسعود میکند

1363ی ،دیوان مسعود سعد سلمآن ، ناصر ھیر- 1
؛ تذکره شعرا، عبدالغنی خان  فرخ آبادی و ارمغان آصفی و حوارالعرب، بھ اھتمام محمد وقتدی خان 46تذکره دولت شاه ، ھمان،- 2

.م1914شروانی، چاپ مطبعھ انستیتوت تیوت گرنت ،علی گر، اول  اکتوبر 
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این طرز سخن در شاعری مسعود را بودیگر 
جبان صد آفرین کردی روان سعد سلمانش

377خنست از شعرای دربار چغانیان بوده و پس از بر چیده شدن بساط پادشاهی آن خاندان در سال ترمذیمنجیک .10

غزنوی پیوسته است حممودربار سلطان غزنوی برابر است به سیستان رفته و از آجنا  بدحمموده که ظاهرًا با  سال جلوس  سلطان 
نظر مبالحظه تاریخ ادبیات فارسی منجیک ترمذی از مجله شاعران مشهوری بوده است . ه است آمدو در سلک شعرای وی در 

-جلد سوم ( که من  آنرا در 1که شهرت او توسط  ابوملعالی کیکاؤس در قابوس نامه به این ترتیب مورد نقد  قرار  گرفته است 
مشکالت «کرده ام و از مهین سبب بود که قطران تربیزی شرح ) 129خراسان بسرت زبان  فارسی  ،ص–خبش بیست و پنجم 

خود را در دریافت  اشعار منجیک ترمذی ودقیقی طوسی از  ناصر خسرو بلخی می پرسدو به مهین دلیل ناصر خسرو  در باره  
که خواست ناصر خسرو از فارسی  ، فارسی دری " یکو  منیدانستشعر نیک میگفت  اما زبان فارسی ن:"او میگوید

خراسان است البته این هم حمتمل است که قطران که زبان گفتار او زبان ایرانی آزری بود، هرچند هنگام نوشنت به زبان 
یکه در دربار این میرساند که منجیک ترمذی باوجود. فارسی تسلط داشت ولی در سخن گفنت در این  زبان کمی کند بود 

.غزنوی بود  آوازه  شعرش تا دامنه  های تربیز و آزربایجان رسیده بوده استحممودچغانیان و بعدًا بدربار سلطان 

ابو نصر امحدبن منصور اسدی طوسی پدر علی بن امحد اسدی  صاحب فرهنگ و منظومه گرشاسپ :اسدی طوسی .11
او را استاد فردوسی در سرودن شعر شاهنامه مشرده اند ولی باید اذعان ه در گذشته است  425نامه میباشد که در سال 

داشت که  اشعار و طرز سرایش شاهنامه فردوسی از رهگذر  اسلوب و پختگی شعری منیتواند دنباله رو اسدی  باشد و 
2.این  نظریه مهتمل بنظر منی آید 

فردوسی .میبوده  اند حممودنده که در خدمت سلطان تذکره آتش کده آذر وی را از مجله هفت شاعر پارسی گوی خوا«
از . انتساب کمال سخنوری از وی  کرده و تذکره  دولت شاه نوشته که افضل الفضال اسدی طوسی فردوسی شاگرد اوست

29اول ، ص /د نفیسی ، جتاریخ نظم و نثر در ایران ، تألیف  سعی- 1
26سعید نفیسی ، تاریخ نظم و نثر ایران و زبان فارسی، جلد اول ، ص - 2
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اسقاد  شعرایحممودمجلۀ متقدمان شعر است ، او را صاحب  طبع سلیم  و ذهن مستقیم دانسته  و در  روزگار سلطان 
شاهانه کرده اند ولی پیری و ضعف را هبانه ساخته و از این کار  خود را گوشه  ده است و او را بکرات تکلیف نظم خراسان بو

ت نیکو گفته  و از طرز شاهنامه است  از او مشهور است و مناظره  ها را بغایکتاب گرشاسب نامه که بر وزن .کشیده
به نظم شاهنامه  اشارت میکرده که این کار بدست تو درست  و فردوسی  را دائمالوم  میشود که مردی فاضل بودهکالم او مع

مرأت العامل  فوت او را در سال . این موضوعات  را تذکره مرأت اخلیال  و مرآت العامل و سایر تذکره  ها نیز داللت کرده اند. میشود 
1».م گفته است1042/ه ق 409

ه 1251/م1872تذکره  ھفت آسمآن، احمد  علی احمد، آنتشار  موسسھ جمعیت بنگال ، کلکتھ ، مطبعھ پپلشت مشن پرس ، سنھ  - 1
.خورشیدی
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خبش چهل و هشتم
ادامه شعرا ی دوره غزنوی

شعرای متصوف
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خبش چهل و هشتم
ادامه شعرا ی دوره غزنوی

شعرای متصوف

:چکیده
–لتعرف کالبادی ا–ابوسراج و املع فی تصوف –مؤلفه  های اولیه –کلیات - شروع تصوف چه وقت چرا؟ –تعریف تصوف 

تاریخ کلمه صوفی و –فریدالدین عطار نیشابوری –کشف احملجوب علی هجویری غزنوی –رسالۀ قشیریه  ابوالقاسم قشیری 
- سلسله  های طریقت –حسین بن منصور حالج - توحید یا حقیقت یگانه  از دیگاه  صوفیان –روابط صوفی –تصوف 

–شیخ فریدالدین عطار نیشابوری –خواجه عبدا انصاری - ابو سعید ابواخلیر –عریان با با طاهر –حکیم سنائی غزنوی 
).منطق الطیر(شرح وادی عشق) در سلوک(عطار در توقف زمان –) رومی(دیدار عطار با موالنان جالل الدین حممد بلخی

تعریف تصوف
شروع تصوف در کجا و چه وقت ؟

ان ایران ، ماواء النهر و سایر بالد  اسالمی ظهور کرده  و با وسعت  و گسرتگی  نفوذ در از دیر باز  در سرزمین های  خراس
چه است و از کجا آغاز کرده ) تصوف(اذهان و اعتقادات در این سرزمین راه پیدا کرده  و ضرورت است تا باید فهمید  طریقت 

است؟
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:کلیات
د ، هم در حمتوی  و منوب باز شرق و غرگسرتش را به راه  ،دًا در مدینه و بعزمانیکه  اسالم  با ارزشهای واقعی اش  در مکه «

دین کهگردانیدآبسنت یک  حتول عظیم تأریخی  و تطور اجتماعی را سلیقه که تابش قرآنی داشت  و هم در میدان مصاف  زمان 
انستند در مدت زمانی  بزرگرتین تازه بپا خاسته اسالم با مهان ایمانی که گسرتش  دهندگان این دین داشتند ، تو

که در گسرتش این دین گزین  سازد یفرهنگ جدید  اسالم را جا،عوض دردهکررا کامال متالشی منطقهقدرهتای
و علوم فلسفه  ، کالم ، شعر  وادبیات ) فقه، تفسیر حدیث(دانشمندان  خراسانی توانستند آثار بزرگی در پهنای ادبیات دینی

.ه ای را بکشایندمرز های تاز

ی علمی  و هم در میادین نربد از دست داده بودند  به ریا کاری و آهنادر میدهم دمشنان اسالم که قدرت مقابله  و مقایسه را اما 
گردید  که این فرق در آثار در اسالمتقلید  پرداخته شائبه های را  ایجاد کردند که باعث  تفرفه ها  و فرقه گرایی های متعدد 

این حالت نه تنها در راه  شریعت اسالمی  و گسرتش بدون شائبۀ آن   مشکالت  .ندلل و  حنل  تشریح و شناسانده شده ام
آیند  یا صادقانه مشتاق آن  بودند ، مایه سر و عرفان درایجاد کرد  بلکه برای مهه کسانی  که میخواستند به طریقه تصوف 

.خواستند زیر سؤال قرار دهندچیزی  بر تر و باالتر  از حد فهم  عامه بودرا کهتصدیق تصوفآنان شده بود،گشتگی  

ند و ساده لوحان زود باور را  استثمار میکردند  گروه آمدمی ، در لباس تصوف  در که عالوه بر ریا کاران و دغل بازان
خی از آنان حبدی از حدود عرف و عادات  دیگری نیز بودند  که نا خواسته موجب این فساد و سر گشتگی میشدند و بر

اجتماع  خارج میشدند  که پیروان آنان  در مورد صحت و اعتبار موازین  عرفی پذیرفته شده جامعه دچار شک و تردید 
میگشتند، 

که ید ها اینگونه تردطریقت یا عرفان ضرورتًا خباطر طرد این گروه ها رویارویی شان  را در میادین  استدالل و کشف و رفع
کشاند که نتیجه قطعی آن اشاعۀ باگر بطور شایسته  بر طرف منیشد ، میتوانست قشر وسیعی از جامعه را به فساد 

گسرتده  شک وتردید در بارۀ احوال و موازین  پذیرفته شده عام می بود  و با رد و طرد کّلی آنچه که این صوفیان  استثنایی منایندۀ 
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دو امر درست و شایسته نبود ، زیرا وضع اول میتوانست متامی جوامع اسالمی را بفساد اخالقی سوق آن بودند  که هیچ یک ازین
وضع دوم نه تنها به حمکومیت صوفیان  استثنایی منجر میشد ، بلکه میتوانست  مهه صوفیان را به عنوان احنراف  از موازین دهد و

حبث گرچند خارج از حمدوده عنوان شده نیز میباشد بدو مقصود اصلی متهم و حمکوم کند که ما در این و اصول شناخته شده
:می پردازیم

بیان معنوی  و مقصود حقیقی  تصوف    -1
.اعرتاض شدید  به رفتار نا شایسته  دغل بازان و ریا کاران آن روز گار -2

:اولیه  تصوفه هایمؤلف
، از خنستین اثر عرفانی بنام است که در ): م988/ه378وفات(ابو نصر سراج  طوسی: تألیف »اللمع فی تصوف« - 1

بر فرزانگان زمان واجب است که چیزی از اصول و عقاید این گروه بدانند و طریق « : باره  تصوف چنین میگوید
و اهل سنت و صاحبان  فضیلت را در میان آنان  بشناسند تا صوفیان راستین را از کسانی که   به آنان  خود را تشیه میکنند

و بزرگان  اولیه  صوفیه پیش از اینکه به این امور ... ه  و نام آنان را خبود هناده اند  باز شناسند وآمددر لباس آنان در 
و از هر چیز . بپردازند ، با حتمل مشقات  و ریاضات  و طی منازل و مقامات  نفوس خود را از آالیش  امیال تزکیه کرده بودند 

زو جل غافل میکرد  دوری جستند ، و بشرط علم قیام و به علم خود عمل  کردند و در ارتباط حبق می که آنان را از خدای  ع
1.زیستند

):م380/990وفات(کالبادیکتاب التعرف -2
است که توسط عارف بزرگ کالبادی تألیف و نگارش یافته است، ) صوفیه(کتاب التعرف از مجلۀ کتاهبای اولیه تصوف 

، حتقیق آرایشی آمدو سر اجنام معنی رفت  و نام ماند ، حقیقت هنان شد و اسم  جبای آن « : رد تصوف می نویسداو در مو
را منی شناخت  مدعی آن بود ، کسی که حتی وصف آنرا  منیدانست خود را به ) حقیقت(شد و تصدیق  زینتی ، کسی که 

4-2صص،) م1914چاپ مطبعه بریل ، لندن ، (نولد نیکولسن ابو نصر سراج ،تصحیح  ری] اللمع فی تصوف -1
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فعل آنرا انکار میکرد ، و کسی که  از ظاهر آنرا آشکارا  می کرد  در آن حتّلی مینمود ، و کسی که بزبان به آن اقرار داشت ب
1.باطن آنرا پنهان میداشت

در این طریقت فرتت  حاصل شد « : ه است آوردچنین ) م1075/ه465متوفی(امام ابوالقاسم ُقشیری:رسالۀ قشیریه-3
بودند  در گذشتند ، و جوانانیکه  از ، چنانکه راه حقیقت مرتوک و مندرس گردید، پیرانیکه عهده دار هدایت

ورع و پرهیزگاری  از میان رفت و بساط آن بر چیده شد ، . سیرت و سنت آنان  پیروی میکردند  بسیار اندک شدند
2.و طمع شدت گرفت  و بند های آن قوی شد و حرمت شرعیت از دهلا بیرون رفت

با عبارات شدید تر اوضاع آن روز گار " احملجوبکشف"در کتاب ) م1063/ه456متوفی(:علی هجویری غزنوی-4
خداوند  متعال ما را  اندر زمانه ای « :واقع میشدبه زبان اعرتاض مورد دقت قرار داده استرا به آنچه که میگذشت و

ه است که اهل آن هوا را شریعت نام کرده اند  و طلب جاه و ریاست و تکرب را عز وعلم ، و ریاء خلق راآوردپدید 
و جمادله را مناظره و حماربه و صفاهت را عظمت، و نفاق را زهد  و متنی ,خشیت، و هنان داشنت کینه را  اندر دل حلم 

3».نام کردند...را ارادت و

که بدوران بعد تر تعلق دارد ، شاید هبمین دلیل ، از پیشینیان خود صریحرت  سخن : فرید الدین عطار نیشابوری-5
ه و اهل آمده است ، و مدعیان به لباس اهل معانی بیرون آوردست که این شیوه سخن  روی در نفاق این عهدی«: میگوید

ه است که اخلیر شر، و اشرار الناس اخیار الناس را فراموش آمدروزگاری پدید ...دل چون کربیت امحر  عزیز شده و
4».کرده اند 

25، ص1960الکتاب التعرف ، ابوبکر  کالبادی، چاپ مصر ، سال -2
2، ص1330رسالۀ قشیریھ چاپ مصر ،  سال -3
6- 5ه ،صص1330سال ) ثمرقند(طبع، ژکوفسکی (کشف المحجوب ، علی ھجویری جالبی غزنوی ،-4
لندن ، بھ سعی و اھتمام رنولد (ی حآمد محمد  بن ابی بکر  ابراھیم الشھیر بفریدالدین عطارالنیشابوری ، تذکرةاالولیا، شیخ اب-5

6- 5،صص)م1907/ه1325نیکلسون،لندن ، دارالفنون کمبرج ،سال 
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یه می پردازد سخنان خود را بر سه گونه دلیل و شاهد استوار خمصوصًا قشیری  که در موضوعات مربوط به طریقت صوف
.میسازد 

.زیرا که برای مؤمنین هیچ اصلی از احکام اهلی معترب تر نیست: شواهد قرآنی -1

.و احادیث نبوی) ص(شواهد مبتنی بر سنت رسول کریم  -2

ولو هر مطلبی باشد  روش استناد به اسناد  بر متام تصنیفات خود  را  . ذکر اقوال صوفیان بزرگ و استناد اعمال آنان -3
صحت سلسله  رواه را  در نظر داشته است ، او تا اندازۀ به ارتباط اسناد تاریخی و رواه می پردازد که نیمی از 

.    کتاهبای او را  تنها اسناد  میسازد

تاریخ کلمه صوفی و تصوف

پس این نظر که (در زمان  تابعین  و تبع تابعین  رواج داشته استنصر سراج معتقد است که کلمه صوفی و تصوف  
لفظ برای اثبات نظرفوق  این نظر که)سوم از هجرت  در اسالم مطرح شده است باطل میباشدمیگویند تصوف در قرن 

اگر ابو هاشم «: استناد میکند »  سفیان ثوری «صوفی در زمان تبع تابعین  معروف بوده است ، سراج به این گفته  
1»صوفی نبود  دقایق ریا را منی شناختم

22، ص ...اللمع -6
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اگرداستان معروف  شریح به سمت قاضی بغداد ، به حکم جعفر منصور ، را به یاد آوریم، یقین زمان سفیان ثوری  
به گفته هجویری  او یکی از چهار دانشمندی بود  که خلیفه احضار شان کرده بود، تا شایسته ترین . ر خنواهد بوددشوا

1.قاضی امپراطوری پهناور خود را از میان آن بر گزیند

مرد « : وردآمی ) رض(برای اثبات این نظرکه لفظ صوفی  در زمان تابعین رایج بوده است ، سراج به نقل قول از حسن بصری 
قابل یاد آوری میدامن که 2»...چیزی باو عطا کردم ولی وی آنرا نپذیرفت . صوفی را دیدم که بگرد کعبه طواف میکرد 

و وی مرید )ه177وفات (از اول خانوادۀ زیدیان است که منصوب اند به خواجه  عبدالواحد بن زید    بصریشیخ حسن 
وصال یافته اند که کمیل بن زیاد نیز از مجلۀ خلفای ) م 701/ه80حمرم سال 14(است که در )رض(خواجه حسن بصری 

در مشار ) ه80وصال (به زمان تابعین از آجنا معلوم میشود که هجویری او را ) رض(تعلق شیخ حسن بصری 3.شان میباشد
حسن بصری )  ص(ریم در زمان رسول ک« ) رح (صوفیان بزرگ  آن روز گار  ذکر میکند، بنا به گفته شیخ عطار 

) رض(و چون به سن رشد میرسد ، حضرت علی بن ابی طالب کرم ا وجه و فرزندش حسن بن علی .کودکی بوده است ، 
را که هفتاد تن آن در ) ص(تن از اصحاب نبی کریم 130که حسن بصری :را پیشوای خود قرار میدهد و عطار گوید

4» .از هجرت  اتفاق افتاد) 80سال ( مرگ حسن درغزوۀ بدر  شرکت داشته اند، دیده بود ، 

معروف نبوده است و هیچیک از صحابی آحنضرت به این ) ص(سراج مطرح میسازد  که چرا کلمۀ صوفی در عهد نبی کریم 
نام خوانده نشد ه؟

و ) ص(مرب اکرم شرف و افتخار  پیروی از شخص پیغ« پرسشی است که سراج مطرح میسازد و اینطور استنباط میکند که 
از دیدگاه مؤمنان  از هر چیز دیگر بزرگرت بود ، و هیچکس )  ج(مشارکت و مصاحبت با او  در عبادت خداوند 

تصور آنرا منیکرد که صحابۀ پیغمرب را بنام  دیگری خبواند، از این روی آن کسی را که خداوند  چنین مرتبتی را به او ارزانی  
5».یه بود که صوفیان بدان متصف بودند ، بی آنکه بدین نام  نامیده شوندمیداشت ، جامع کلیه صفات عل

4،123، ص...کشف المحجوب -7
32، ص...اللمع-8
سال ناپشاور،چاپ مرکز نشراتی میوند، خز(ی نافناا نیاز احمدجنطریقت حضرت موالامامتألیف » آن عشقارمغ«آنریاض العرف-9

.14ص) 1379
.18،ص...تذکرة االولیا - 10
.21-2، صص...اللمع- 11
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او کلمۀ صوفی را حتی در دوره های پیش از اسالم  میداند که معموًال صوف یا لباس پشمی  را اهالی و حتی انبیاء اقوام 
دو . داشتند  نام و لقب میدادند سامی  بر تن میکرده اند و اعراب را رسم بر آن بود  که اشخاص را بر حسب لباسی که 

ن کلمه صوفی  در اقوال تابعین  از صفیان ثوری و حسن بصری نقل میکند ، در آثار مؤلفان  آمدعبارۀ را که سراج  در باره 
دوره های بعد نظیر  کتاب التصوف االسالمی  فی آداب و االخالق ، دکرت ذکی مبارک ، عبارت منسوب به حسن بصری از 

لیافعی و کتاب ذهر االدب  ااحملاس الغالیه فی فضل االصالح املقامات العالیه ، تألیف عفیف الدین عبدا بن اسدکتاب نشر
. ه شده و ابن جوزی و زخمشری وفیروز آبادی نیز آنرا تائید میکندآوردابواحلسن حصری 

براهیم بن سعید  احلبل  روایت کرد  که ابو حممد حممد بن ناصر  از ابی اسحق  ا« :داکرت ذکی مبارک از ابن جوزی نقل میکند 
صوفی را از چه رو بدین نام میخوانند ؟ و او در : عبدالغنی  بن سعید احلافظ  گفته است  که از ولید بن قاسم  پرسیدم 

اینان از هبر خدای متعال  از مهه . در روزگار پیش از اسالم کسانی بودند که صوفی نامیده میشدند: جواب گفت
چیز عامل گذشته و در خانه کعبه معتکف شده و به عبادت  مشغول بودند و کسانیکه این طریقه زندگی را بر گزیده 

1.بودند به صوفیه معروف شدند 

اساسی ترین اینان بر آن بنا شده مبراتب استوارتر از اساس طریقه های « :قشیری در مورد صوفیان دوره اول گفته است 
2»خواه اهل سنت و ادب باشند ،خواه اهل علم و نظردیگران بوده است ،

صوفی که طریق تصوف را هبرتین  طریقه ها میداند ، باید هبر حال  نسبت و رابطه خود را با خدا و انسان  و جهان معلوم و 
که صوفی  سبت استمعین کند ، زیرا حبکم این   ارتباط است  که او از دیگران متمایز میشود ، و بر اساس مهین رابطه و ن

جدا و  مشخص میشود ، در این سه گونه  رابطه ، رابطه با خدا از مهه مهم تر و یظاهراصل وراستین از متصوف 
»اساسی تر است ، زیرا دو رابطه دیگر  دقیقًا از رابطه اول  ناشی شده است 

)1362سال آنتھر(تاریخ فلسفھ در اسالم ،میر محمد شریف  و بشیر دار، ترجمھ بھاءالدین خرمشاھی ، جلد اول ،- 12

8، ص...یریھرسالۀ قش- 13
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:روابط صوفی
دید باشد، و با آراء بدعت آمیز و گمراهی توأم نباشد اعتقاد شخصی به خداوند تعالی دور از هر گونه شک  و تر-1

صوفی خباطر رفع  شک و اهبام  بدانچه از طریق  قرآن و سنت  بوی رسیده است  1.وبرحقیقت روشن و بدیهی گردد
" مطیهمالحیده و قر"اعتماد کند ، تأکید در اجتناب  از بدعتها و آراء گمراه کننده  اشاراتیست که ُقشیری و هجویری به 

.دارند

یکی آنکه نفس  فانی خود را در : برای یکی شدن با حق ، باید در حال  او و در او حاصل شود ) ج(ارتباط به خداوند -2
صوفی از  آغاز ذات حق فنا کند، و دیگر آنکه در هر  فعلی  از افعال خود  خدا را جتربه و احساس کند ، برای این منظور 

2.ست یابد که میتوان بدرستی آنرا  زندگی در خدا و با خدا گفتاتی دکار میکوشد  که حب

صوفی در این احوال  نه تنها دیگر اعمال : در بیان نکته ای که ذکر شد به عبارت دیگر چنین میتوان گفت که-3
حال و هر موقع ، خود را  به نفس فانی خویش نسبت منیدهد ، بلکه حالت مثبت  حاصل میکند  که در آن اراده اهلی  در هر
3.نه در حالتی خاص و یا موقتی معین  بر اوضاع  و احوال که حیات او را تشکیل میدهد غالب و حاکم بداند 

رابطه  صوفی با خدا رابطه ایست بسیط و مستقیم ، بدین معنی که هیچ واسطه یا عامل مادی میان او  و ذات حق -4
4.وجود خنواهد داشت

5.سان را از هر گونه  اشتغال به امور دنیوی  آزاد رها میکنداین رابطه ان-5

8، صھمان- 14
126، ھمان- 15
128، ھمان- 16

.80،ص... رسالۀ قشیریھ-17
80،صھمان-18
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در مورد رابطه  انسان با 1.صوفی باید بداند که  آفرینش او  برای هیچ کس و هیچ غرض دیگری جز خباطر خدا نیست-6
وابط میدانستندو جهان  و با ادیان دیگر  بطور ُکّلی صوفیۀ اولیه  صریحًا اصول و احکام شریعت را تعین کننده  این ر

و شیوه )ص(خصوصًا در باره نبی اکرم  2.معتقد بودند  که باید صوفی به حتصیل علوم  مبتنی بر شریعت بپردازد
در هر کاری که میکند و هر رابطۀ که بر قرار میسازد  سنت نبوی را . زندگانی او بصورت کامل بصیرت حاصل کند 

ز مکاتب خمتلف  تصوف روش و اصلوب خاص خود را داشتند ، هریک در حالیکه هر یک ا3.چراغ راه خود سازد
4.موضوع اساسی و هنایی مهه با هم دارای توافق  و اشرتاک نظر بودند و آن فقط حدودو خطوط اساسی شریعت بود

یکه تفاوت میان صوفیه و متشرعان  در این است که اصحاب علوم شرعی ، شریعت و حقیقت را یکی میدانند  در صورت
صوفیه آن دو راحبدی از هم جدا میشمرند  که اگر کسی به روشنی  این تفاوت و جدایی را نشناسددچار اشتباء و 

از دیدگاه اینان ، حقیقت امریست  اهلی و وجهی است از وجوه ذات حق ، که انسان 5.خطای اساسی خواهد شد
عه است از قوانین  و ضوابط مربوط به اعمال  و رفتار بشری  در صورتیکه شریعت جممو. هرگز  به ُکنه آن پی  نتواند  برد 

یکی دانسنت  حقیقت وشریعت ، که .که انسان میتواند و می باید تا سرحد امکان  در فهم آن بکوشد و به اجزاء آن اقدام کند
رهربان چهار مذهب از مطالعۀ  آثار . صوفیه به متشرعان  نسبت میدهند ، مطلبی است که قبول آن آسان بنظر منیرسد 

این نظر حاصل میشود که فقیهان و دانشمندان علوم بشری  در آراء خود نسبت   به صفات ذات اهلی ) اهل سنت(فقهی 
بسیار دقیق و منطقی بوده اند  و شریعت و حقیقت را یک چیز منیشمرده اند، زیرا فهم موضوعات شرعی  نیاز به 

در حالیکه شناخت .در حل مسایل  زندگی  روز مره الزم است ، نداردخصوصیات بیش از آنچه  برای مردم عادی 
6.حقیقت  مستلزم استعداد خاصی است که تنها انبیا از آن هبره مند اند

به نظر صوفیه با آنکه برای مؤمنین بطور کامل برخورداری  از بسیاری از مزایای زندگی  در چهار چوب شریعت  جماز و 
ز این حلاظ قید ها و حمدودیتهای دارند ، ونه باید در اصول و موازین شرعی تساهل وتسامح روا مشروع است ، صوفیان ا

80، صھمان- 19
81، ص ھمان- 20
8، صھمان- 21
217، ص ...کشف المحجوب - 22
.7،446، صھمان- 23
.445،ص)آنبحث اولین صوفی(، ...تاریخ فلسفھ در اسالم- 24



287

را  هبمان اندازه نا آهناصوفیان اولیه  در مطابعت از قوانین و موازین  شرعی سخت  کوشا بودند ، و خروج از حدود . دارند 
آنچه برای دیگران  مباح و قابل تسامح بود ، برای اینان شایست و نا مناسب  میدانستند که سهل گیری در آنرا ، حتی 

1.می توانست به خطر گمراهی مهراه باشد 

متصوفین اعتقاد دارندکه هر عملی که خود پرستانه و نفسانی باشد به شر و تباهی منجر میشود ، بنظر صوفیه اولیه با 
گفته »   توحید«نه که در اصطالح آنان چگونگی وضع و گرایش آنان نسبت به خداوند یعنی به حقیقت  یگا

قبول توحید  مبنزلۀ اصلی و اساسی است که سالک را به ایجاد رابطه درست با ذات . میشود بستگی بسیار نزدیک دارد 
حق  توفیق میبخشد و بدون این رابطۀ درست هیچ چیزی نیست  که به سبب آن  بتواند صوفی نامیده شود ، حاال باید به این  

.ع دقت شود که توحید از نظر صوفیان چه  معنی بوده استموضو

از نظر صوفیان) حقیقت یگانه(یاتوحید

شیخ جنید بغدادی معتقد است    که انسان یقینی چون یقین علمی جدید حاصل کند  که خداوند در ازلیت خود یگانه 
التوحیدعلمک  فی ازلیة ،و اقرارک بأن ا (2.یتواند کرد است ، و مهانندی ندارد، و آنچه او ، و تنها او میکند ، هیچ کس من

. و در جای دیگر چنین می گوید سئل بعض العلماعن التوحید ، فقال هو الیقین) فرد فی ازلیة  ، ال ثانی معه، یفعل فعله
ال شریک له ، فاذا فعلت معرفتک ان احلرکات اخللق و سکوهنم فعل ا عزو جل وحدهُ : بین لی ما هو؟ فقال : فقال السائل 

به این حقیقت است که حرکت هر آفریننده و سکون او فعل لاعمادر توحید یقین کامل در «)ذالک فقد وحدته
است در مورد وحدت )  نقشبندیه(که از پیشوایان  ارشد طریقۀ  صوفیۀ ) رض(حضرت امام جعفر  صادق 3».خداست

اوند در چیزی است ، یا بر چیزی است ، مشرک است زیرا خداوند اگر کسیکه گمان کند که خد«:چنین فرموده اند

181، ص ...ھمان- 25
.445، صآنتاریخ فلسفھ در اسالم ، بحث اولین صوفی-26
.5، ص...رسالۀ قشیریھ،-27
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بر چیزی باشد ، آن چیز حامل و نگهدارنده او خواهد بود  و اگر خداوند در چیزی  باشد ، آن چیز حمیط بر او 
1.خواهد بود ، و اگر خداوند از چیزی باشد ، پس به ناچار در زمان و مکان حادث خواهد بود 

خداوندغیر از آن است که انسان در فکر و تصور خود «:نظر خود را در باره توحیدچنین بیان کرده است د باریبوعلی رو
2»]هیچ چیز مانند او نیست و او شنونده و بیننده هر چیز[میسازد ، زیرا خداوند خود در قرآن فرموده است 

کسی از مرد صوفی پرسیدکه خدادر « : ستاستاد قشیری گفت که سخنش کوتاه و پر معنی اابو علی دقاق
».کجاست؟ وی در جواب گفت وای بر تو که با چشم سر میخواهی ببینی که خدا در کجاست

که خنستین قدم در توحید آن است  که امکان وجود شرک  را برای خداوند به کاملرتین : میگفتحسین بن منصور حالج
3».وجه نفی کنی

در توحید دانسنت قدم بود از حدث ، یعنی :در گفتگوی از توحید نظر خود را اینطور بیان میکندغزنویهجویریعلی 
آنکه قدیم را حمل حوادث ندانی ، و حوادث را حمل قدیم ندانی ، و معلوم گردانی  که حق تعالی قدیم است و تو ضرور تًا 

و آنچه . ر تو نیآمیزد ، که قدیم را حمدث  جمانست نبود از جنس تو بدو هیچ نه پیوندد، و از صفات وی هیچ چیز اند.حمدثی 
و چون قبل وجود احلوادث ، قدیم به حمدث حمتاج نبود تا بوده گشتی، بعد وجود . قدیم پیش از وجود حوادث بود 

در تعریفات باال چنین استنباط 4».و شرح گفتۀ جنید  توسط هجویری . نیزحمتاج نگرددواحلوادث  بدو
زیرا . که صوفیان اولیه به جنبه های عملی توجه نداشته و بیش از هر چیز  در حد ارشاد و هدایت پیروان خود  بوده اند 

تعاریف  فوق در برابر حتلیل منطقی پایداری ندارد و لی هر کدام این تعریف ها  در مورد توحیدطرح کلی  و شایستۀ برای 

6،ص...ھمان-28
6رسالۀ قشیریھ،ص-29
335،ص...کشف المحجوب-30
448ص)آنو آراء نانخستین صوفی(شکده دولتی الھور ناپروفیسور حمیدالدین استاد د...تأریخ فلسفھ در اسالم-31
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گرفته اند  و این )  ص(نتیجۀ تعلیماتیست که از قرآن و رسول اکرم آهناکار های زیرا. رفتار اخالقی شان ادامه میدهند 
.دارد)یونانی و مانوی(خاصیت  تأثیر پذیری شایانی  بنسبت افکار فلسفی 

آنچه بدیگران پوشیده  و پنهان است  ، بر اینان آشکار است ، برای آنان از سوی حق سبحانه تعالی موجود و حاصل ، 
شب من بروی تو روشن و تابناک است و «:اهل وصال اند و دیگران اهل استدالل  و چنانکه شاعر عرب گفتاینها 

».ردیده ، مردمان در پردۀ ظلمت اند، وما در روشنی روزوظلمت آن دیگران را در َن

سلسله های طریقت

ندرتًا پرداخته اند آهنایری به بعضی از که کالبادی و قش. هر سلسله روش و شیوۀ خاص پذیرفته شده خاص خود را دارد 
و دلیل بر آن است که در نسل های بعدی پیروان .،اما در کشف احملجوب هجویری در این باب  به تفصیل سخن رفته است

طریقه ها  سود مندی و امهیت آنرا شناخته و به تکمیل و تنظیم  اشکال و قواعد آن ها پرداخته اند ،  ولی هیچ یک چیزی که 
در بین پیروان سلسله های طریقت و مهۀ مشایخ  دیده میشود  تعالیم فراوانی است  که جنبه های عمومی داشته  و کلیه 

ه است  که آورد» باب التوصیةاملریدین «قشیری  در پایان کتاب خود  حتت عنوان . بوده اندآهناسالکان  ملزم به رعایت 
:می پردازیمآهناا ست که ما به بعضی مشتمل  بر  تعلیماتی در بارۀ اینگونه روشه

دریافنت پیر و مرشدی است  که مرید یکسره خود را  به ارشاد و سیدانت او تسلیم کند، زیرا اگر مرید چنین نکند و « 
کسی که استاد و مرشد نداشته باشد ، 1».صرفًا به رای و عمل خود اکتفا کند هرگز توفیقی حاصل خنواهد کرد

مرید بی  مرشدچیزی بیش از آموخنت سلوک حاصل خنواهد کرد ، و این هرگز به نور 2».استپیشوای او شیطان
این شرط الزم که هر مریدی  باید استاد و مرشدی داشته باشد ،وگرنه 3».وصول خبدای منتهی خنواهد شدمعرفت  و

به تفصیل صحبت کرده آهنان در باره حمکوم به گمراه شدن خواهد بود با مسایلی مهراه است که اغلب صوفیان خنستی

و184، ص...لھ قشیریھرسا- 32
184، صھمان- 33
184، ھمان- 34
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از مجله این مسایل یکی این بود که مگر شریعت به تنهایی  برای یک فرد مسلمان  کافی نیست ؟ آیا مرید باید  عدم .  اند
کفایت احکام شرعی را ضرورة بپذیرد؟    

ادی ، امور مردمی پائین تر از حد مردم عادی امور مردم  عمقبول ترین  جوابی که صوفیان به این مسأله میدادند  این بود که 
وامور مردمی که باالتر  ازاین  حداند ، مهگی در چار چوب احکام شرعی قرار میگیرد ، اما آنچه  مربوط به افراد . اند

آنرا تنها برای گروهی  از خواص صحابۀ)ص(باالتر از حد عادی میشود ، به خبشی از شریعت  تعلق دارد  که نبی اکرم 
زیرا  این احکام برای مردم عادی  نیست ، و صرفًا به عهدۀ حمدودی  اختصاص دارد  که از حد . خود بر جای هناده است

ست ، چه کسانی آهناحبث در اینکه این گروه برگزیده  که این خبش از شریعت  خاص . تعُارف باالتر و فراتر رفته اند 
ه شود ، مهینقدر میتوان  گفت آوردتر از آن خواهد بود  که در اینجا چیست ؟ مفصلآهنا؟ و خصوصیات . میباشند 

که اینان کسانی بودند  که از یکسو مشتاقانه  می کوشیدند  که متامی زندگانی  خود را ، ونه فقط قسمتی از آن را ، با سنن 
وی آنان را قابل و الیق  آن بودند، ومنطبق و موافق بسازند ، و از سوی دیگر  مورد نظر پیامرب ) ص(و اعمال  رسول کریم 

ازین حلاظ بود که صوفیان خنستین احکام شرعی خاص . میدید  که با بار سنگین معرفت و شناخت حق را حتمل کنند 
مردم عادی را برای خود بسنده منیدانستند ، و برای جریان این نا رسایی ها بود که جویای هدایت آثاری از پیران و استادان 

میرسید ، و خنستین پیر سلسله کسی بود که مستقیمًا از رسول ) ص(د  که سلسلۀ ارشاد آنان  به شخص پیغمرب اکرممیشدن
بصیرت  حاصل کرده بود  که ما در جایش از آن حبث مفصلی خواهیم . تعلیم گرفته و از این راه  معرفت ) ص(خدا

.داشت 
را در این زمینه فرهنگی اقوام سامی  مورد مطالعه قرار دهیم  هرگاه سلسلۀ ارتباط مرید  و پیر در میان  صوفیان 

اما این بدان . مالحظه خواهیم کرد  که عادات و اعمال رایج  در میان یهودیان و مسیحیان تا چه اندازه  درآن مؤثر بوده است
صوف هبمان اندازه با رابطه مشابه به عباره دقیق تر ، رابطه پیر با مرید  در ت. معنی نیست که تصوف را غیر اسالمی بدانیم 

قرآن از هر دو ( آن  در میان یهودیان و مسیحیان  تفاوت دارد  که اسالم خود از دین  یهود و نصارا  مستقل و جمزی است و
زیرا اینگونه روابط و امور مهانند آن  مستقیمًا از جمموعه .) کتاب تورات و اجنیل نیزجمزاومستقل میباشد و ناسخ مهه

کیفیت رابطه پیر و مرید  صوفیان را در صورتی  میتوان غیر اسالمی . مهای که بدان تعلق دارند  سر چشمه میگیرد نظا
مشرد که ثابت شود که مشخصات و ویژه گیهای که آنرا  مهانند یهودی و مسیحیش  ممتاز میسازد  از منشأ دیگر جبز 
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ث بیشرت باشد  میتوان به اطمینان گفت که این عناصر  غیر  یهودی اخذ شده باشد ، و بی آنکه نیاز به حب) قرآن( اسالم و
بلکه در ین راه . و غیر مسیحی در اعمال و آراء صوفیان  خنستین  از هیچ منبع دیگری  جز قرآن و سنت گرفته نشده 

فقط گامهای اولیه هناآگاهی راه طوالنی را  در مراحل سلوک  طی کرده اند ، که نتیجتًا این معنی را میرساند که آهنا
اما قصد ما آنست که چگونگی هدایت . طی کرده اند ) یعنی از تبتل تا فنا (رادر راه  بسیار طوالنی سیر به سوی خدا 

درین مرحله (پیر را در اینجا حِب اهلی در مرید باز منائیم و شرح تفصیلی مقامات را و مراحل سلوک اکنون مورد نظر نیست
اما ضرورت است  تا برای توجیه و بیان  رابطه پیر با . لذا درین باب بیش از این چیزی منیگوئیم) بود مورد نظر خنواهد

و با اندیشه باز . مرید  از  اقوال و توضیحاتی که صوفیان خود اظهار کرده اند  استفاده کرد ه و مورد توجه و دقت قرار دهیم
.و خالی از تعصب  به برسی سخنان آنان پردازیم

حتی عمیق ترین اشتغال  عاطفی عارف با خداوند ، ارتباط ا و را  با حمیط مادی و حمسوس اطرافش قطع منیکند ، مطالعۀ 
شرحهای فکری ایکه در بارۀ احوال صوفیان راستین نوشته شده حتی شکاک ترین خواننده را قانع خواهد ساخت  که دیدگاه 

با توجه به این نکته ، بر . ترین  مردم عادی اطراف  آنان واقع گرایانه تر بوده است کلی این عارفان از دیدگاه    واقع گرایانه 
کسانیکه  در بارۀ تصوف پژوهش میکند روشن میشودکه صوفیان ، بر خالف نسبتی که معموًال بآنان داده میشود، مهگی 

که در دین مسیحی (از خدا به مثابۀ پدر باشدمردمان  خیال پرداز نیستند و مهیشه در عامل موهوم که مرکزآن تصویر نا درست
1» .مستغرق منیباشند ) را پسر خدا میدانند ) ع(مروج  این زمان  به ثالث ثالثه عقیده دارندو عیسی 

145تا 130از کوچھ عرفآن ؛ تالف نگارنده ،فضل ھفتم ، نخستین  صوفیآن؛ صص - 1
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حکیم سنائی غزنوی

سنائی  در نفحات االنس  مسطور است  که حکیم. از حکمای قدما  و عارفان شاعر  حکیم سنائی غزنویست  علیه رمحة 
کنیت و نام وی  ابواد  جمدود  بن آدم  است و از کربای  شعرای  صوفیه است  و سخنان وی را به –قدس ا تعالی روحه 

ب  معرفت و ااربو کتاب حدیقة احلدیقه  بر کمال وی در شعر  و بیان اذواق  و مواجید . ه است آورداستشهاد  در مصنفات خود 
1.وی را از مریدان خواجه یوسف مهدانی میداند . رهان ساطع است توحید  دلیل قاطع  و ب

او را از خانواده شیخ م  در شهر غزنین مرکز سلسله غزنویان چشم  جبهان کشود ؛ 11/این شاعر عارف  در  اواسط قرن پنجم ه
ستین   شاعر عارف است  که  سنائی  خن. ضی الدین علی الال که از مشایخ و مراجع بزرگ صوفیه است دانسته اندسعد فرزند ر

او در علوم متداول زمانش از . دقایق علمی و فلسفی  را حتقیق کرد و در مبانی اخالقی و روانشناسی  گامهای بزرگ برداشت 
.قبیل  فقه، تفسیر ،  حدیث ، کالم ، منطق ، حکمت ، هیأت ، روانشناسی و علوم ادبی  هبرۀ وافی داشت 

فکری که گویا از جانب  پیر الیخوار برایش تلقین شده است از مداحی پادشاهان دوره متأخر غزنه که حکیم در اثر یک انقالب 
چندان لیاقت و عرضه ستایش را نداشتند دست  کشید که این مسأله را  تذکره  هفت آمسان نیز بطور موجز بیان داشته است که 

وت ندارد که من از قول دولت شاه مسرقندی موضوع بیداری  روحی  وی با آنچه دولت شاه  و دیگران در مورد  نقل کرده اند تفا
2: را نقل میکنم

تذکره دولت شاه مسر قندی از قول سنائی  غزنوی که در باره ابواملعالی قابوس بن ومشگیر والی جرجان  و طربستان که پادشاه 
:رسی و عربی است این بیت را برایش گفته استدانا و عامل وفاضل بوداست ، علما را  موقر داشته و دارای اشعار فا

م 1873تذکره ھفت آسمآن، تألیف مولوی احمد علی احمد ، انتشار موسسھ آسیائی بنگال، طبع شده در مطبعھ میشن پرس کلکتھ سال- 1
20یدی، صھجری خورش1252/

؛ گزیده  اشعار سنائی، بھ انتخاب  محمد حسین  نھضت، موسسھ انتشارات بیھقی ، سال 21- 20تذکره  ھفت آسمآن ، ھمان ، صص-2
1356چاپ ، 
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فقه خوان و لیک در جهنم جاه
مهچو قابوس ومشگیر مباش

.دولت شاه  سنائی را از اقران ملک الکالم شیخ سنائی غزنوی میداند
:دولت شاه در مورد  شیخ  سنائی غزنوی چنین التفات بیان داشته است

ران چاشنی  که حق جل و عال او را ارزانی یستوده و در مذهب فقآهناهبمه زباز بزرگان دین و  اشراف روز گار است 
با وجود کمال و فضل خود را  از متابعان شیخ سنائی میداند ) رومی(داشته در صفت نگنجد، موالنا جالل الدین حممد بلخی 

:و میگوید

عطار روح بود و سنائی دو چشم او
یمدآمو عطارسنائیپیاز ما

:موالنا جالل الدین حممد بلخی هم در مثنوی معنوی و هم در دیوان مشس خود را از متابعان او دانسته  و در مثنوی می فرماید

دیگ جوشی کرده ام من نیم خام
متامبشنوغزنویحکیماز

مشاه غزنوی میخواست تا خواهر خود را بنکاح و در آخر عمر مرتاض بوده و از دنیا و مافیها معرض شد تا حدی که سلطان هبرا
:و در این باب در حدیقه مینگاردآمد، او ابا منودو عزیمت حج کرد و خبراسان آوردشیخ در 

خبدا گر کنم و گر خواهمجاهموزنوزرمردمن نه 
امنــــنستتاج که و تبسرگر تو تاجی دهی از احسامن
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او دست ارادت در دامن شیخ املشایخ ابو یوسف مهدانی زد و خلوت و عزلت اختیار کرد باید  بگوئیم که شیخ ابویوسف 
ن دیدش بود و از مهین سبب از اثر شأغزالی به او معتقد بوده و مرآمدمهدانی از مریدان ابو علی فارمدی که حجت االسالم ابو ح

گویند سبب توبه حکیم سنائی این . بزرگواری بویوسف مهدانی  خانقاه او را از تعظیم و قدر کعبه خراسان میگفتندو 
بوده است که مدح سالطینی که مهان شأن و پایه ای را که او توصیف میکرده  نداشته  است و مهچنان مالزمت حکام  میکرده و 

ابراهیم غزنوی  گفته بود  و سلطان عزیمت هندوستان داشت به تسخیر نوبتی در غزنین مدحی جهت  سلطان ابو اسحاق 
قالع و کنار هند و حکیم میخواست به تعجیل قصیده را بگذراند قصد مالزمت سلطان کرد  و در غزنین دیوانه ای بود که او را 

در گلخند ها جترع منودی ، چون الی خوار گفتندی  و از معنی خالی نبود ، مهواره در شراخبانه ها درد شراب مجع کردی و 
حکیم سنایی به در گلخند رسید از گلخن ترمنی شنید و قصد گلخند کرد ، شنود که الی خوار با ساقی خود 

ابراهیمک غزنوی بنوشم ، ساقی گفت که این سخن را خطا گفتی  چرا که پر کن قدحی تا بکوری چشم میگوید که 
ّذمت او مگوی ، دیوانه گفت بلی چنین است  اما مردکی نا خوشنود و نا انصاف است ابراهیم پادشاه عادل و خیِّر است  م

، غزنین را چنان که شرط است ضبط نا کرده  در چنین زمستان سرد میل والیتی دیگر دارد و چون آن والیت را نیز مسلم 
بنوشم بکوری چشم سنائیک پر کن قدح دیگر تا: خواهد ساخت  آرزوی ملک دیگر خواهد کرد  وباز ساقی را گفت 

شاعر ، ساقی بار دیگر  گفت این خطا از صالح دور است ، آخر ای یار در باب سنائی طعن مکن  که او مرد ظریف و 
ه  و آوردخوش طبع  ومقبول خواص و عوام است ، گفت غلط مکن که بس مردکی امحق است  الفی و گزافی چند فراهم 

ی میگوید  واینقدر منیداند که او را برای  آمدروز بپا در پیش ابلهی  دیگر استاده  وخوش شعر نام هناده و از روی طمع  هر
ی ، چه عذر خواهد آوردشاعری هرزه گوئی نیافریده اند ، اگر روز عرض اکرب از او سؤال کنند که سنائی حبضرت ما چه  

و آمدشنید از حال برفت و بر او این سخن کار گر کرد ، این چنین مرد را جز ابله و بوالفضول نگفت   حکیم چون این سخن
دل او  از خدمت خملوق بگردید و از دنیا دلسرد شد  و دیوان مدح ملوک را در آب انداخت  تا در طریقت انقطاع را مبرتبۀ  

ا را  میگفت رساند  که مهواره در غزنین با پای  برهنه میگشت  ودوستان و خویشاوندان او بر او گریان شدی ، او اقرب
ند والتماس آوردبر حال من غمگین مباشید ، بلکه طرب و خوشدلی کنید ، گویند که دوستان برای خوشدلی او کفشی 

ائی که دیروز در نظر مشا بودم  و رد کرد  گفت آن سنآوردکردند تا در پای کند، قبول کرد و روز دیگر کفش را حبضور یاران 
:کفش است و در این معنی امیر خسرو چنین گفته امروز  خالف آمن ، سر راه این 
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کفش ازانکنداردار خودهل َترک مدِبر انیست 
1هر شگاف از پاشنایش دین و دولت را در است 

که بقول صاحب تذکره هفت کتاب حدیقة احلدیقه از گفتار حکیم سنائی در ایام  پختگی اش در  طریقت و سلوک است 
واز حدیقه این متثیل در این ه و بعضی ها تاریخ وفاتش را مهین سال دانسته اند آورده بنظم 525کتاب را در سال آمسان او این 

:آمدتاریخ الیق 

گـــچون گلوگای نای و حلقۀ چنتنگوثاقییکیلقمانداشت
دیــــــــــشابـــــآفتدرهــــــنیمروزمهه شب به پیچ و تاب شدیشب

است یک پوست و دو پیکین چه جان ــــــــــوال کرد از ویولی ســــــبوالفض
بادم سرد و چشم گریان پیر

گفت هذا ملن  یموت کثیر
است  دارای غزلیات  زیبا نیز میباشد که مطلع یک غزل او را از شعر سنائی باوجودیکه  دیوان اشعارش مشحون از نکات  عرفانی  

:العجم نقل میکنیم
صاحب شعر العجم مینگارد حتریک غزل از جذبات عشق و حمبت پیدا می شود و اگر نیک بنگریم تاریخ ترقیات غزل از 

چنانچه در صده پنجم .عشق وحمبت است تصوف آغاز می یابد تصوف متامرت با جذبات و واردات عالقه دارد و اجبد تعلیمش 
تصوف  در اوج ستایش میباشد و مهین زمانه  اولین نوروز عروج غزل هم میباشدو حکیم سنائی اولین کسی است که غزل را 

م غزل را با جذبات لربیز منود1175/ه 554ترقی داد و پس از او اوحدی  مراغی در سال 

تشی بود که در خانۀ من پار گرفتزآبوی آن دود که امسال هبمسایه رسید
نزدیک شد که پر شود از من جهان مههاز بس که پر شدم ز صفات کمال تو

م بھ اھتمام  و تصحیح ادوارد برون 1900/ه 1318ه، بتاریخ 892تذکره دولت شاه بن عالء الدولھ بختیشاه الغازی السمرقندی، سال - 1
97تا 95ستاد دانشگاه اکسفورد چاپ مطبعھ بریل ، شھر لیدن ، صص ا
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:و یک غزل کامل

مــآویختونــــــــدام تو کنـــــود بـــــخگفتم از عشقت مگر  بگریختم
انگیختماندم که شورــــــــشور ننشمگربنشامنشوردلازفتم گ
ت تر شد بند تا بگسیختمــــــــسخبودسختبتآنعشق درمنبند

ختمــــــآتش ریاکــــای خــــــــن جبـــــــمخاکدـــــریزنمهیسربرعاشقان
رت ریختمـــــــور حســمش کافــــــاز غرنگمشک سیاهاگوشــــــــبر بن

د گونه رنگ آمیختمگرچه از صاوآمیزرنگمــــــــچشباجزم اــــع
مــــــه راغ زنیـــــــادۀ بـــــــــان بــــــــــــبا بتمــــــــاغ زنیـــــه را ببــــــز تا خیمـــــــــخی

مـــــــــــاغ زنیـــــــاده در دمــــــــش بــــــآتقـــــــوخت زآتش عشــــارم بســــــنو هب
مــر زاغ زنیــــری و هجــــــل قمـــــــوصشق نگارـــــــــهار عـــــــوای بـــــدر ه

آمدــان فراغ اشقــــت عــــراح
1م ــــــــراغ زنیـرین فـه دم آخـک

مردم را بعالی ترین درجات تعالی و حیات انسانی دعوت کند و ل قدمی است که تواندحال  به آن مرحلۀ از کماتغییرسنائی بعد از 
:صدا در داداز مهینجا بود که ندا و فریاد باال کرد  و  ظاهرًا خطاب خبودش

انیـــــــــاندی مبـــدگانی چومــــــــزنکزینکیم از چنین زندگانیــــــــــمیر ای حبــــــ
شبانیان که گرگ است و ناید ز گرگدگانی خنیزدــــــــزنیــــــــــزندگازین

رالسوانیـــیر  سیــــود شـــــد  بــــــــگر آیر  مردان نیایدــــــــــــدگانی شیـــــــزنازین 
نی چون سگان رایگان پاسبانیـکر از گرگ تاکیــــــــــــدان پــــــاکــــدرین خ

دگی ترس کاکنون در آنیـــن زنـــــازیا نرتسیـــــ، نگر، تصورت مرگازین
38- 37ه بھ طبع رسید ،ص 1304شعر العجم ، عالمھ شبلی نعمآنی ، بھ تصویب فیض محمد خان وزیر معارف، در سال- 1
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مچو عیسی شوی آمسانیـــــــه تا هـــــکران را چو عیسیــــان خـــــر آر جــــبزی
ج گدائی نیرزدــــــرنه یک روزهــــــب

زاولستانیحممودج ــــــه گنمه

سبک سنائی 
قی را بشکل کالم سنائی از نظر معنی  پر مایه ، بدیع و از حلاظ لفظ پخته و فصیح است ، مفاهیم  عالی علمی ، عرفانی و اخال

. ت بکمال می باشد تعبیر  شده و دارای فصاحت  و بالغکامل و موثری 
باوجود اینهمه فضل و کمال چون کتاب حدیقه را که یک اثر کامال عرفانی بی نظیر است و آنرا در منتهای  استحکام  و زیبائی بیان 

ودند و آن کتاب را بداراخلالفه بغداد  فرستادند و از  ائمۀ داشته است علمای ظاهر بین غزنین بر حکیم طعنه کردند و اعرتاض من
آن دیار بر صحت عقیده خود فتوی حاصل کرد و از غزنین عزیمت خراسان منود و چند گاه در مرو در حلقۀ درویشان  شیخ 

حقایق نگفتی و ابو یعقوب یوسف به سلوک مشغول شد و باز بغزنین رجوع کرد و در آخر حال سخن جز به توحید و معارف و 
:چند قصیده او در توحید و معارف بی نظیر است و بزرگان تبع آن منوده اند و یکی این است

دان شیرین کارـــــطرب ای شاهطلب ای عاشقان خوش رفتار                         
ارــــــــکعبه هان  در مخازتاکیاز خانه هیم ره صحراتا کی

ارـــــــدر قدح جرعۀ و ما هوشیدر جهان شاهدی و ما فارغ 
دارـــــــاین خاک تودۀ غگردبنشانیمدیدهزآبتاخیز
کوکب از سقف گنبد دوارفرو روبیمالجباروبپس 

ارـــــلک واحد قهـــــملمن اــــــــلتا ز خود بشنود نه از من و تو
ان تو خدا آزارــــــخدایویی تو هوا انگیز اههواای

آنچه امروز از شیخ متداول است  دیوان وی ، حدیقه، کنز الرموز، و کارنامه و مثنوی سیر : در  تذکره هفت اقلیم  نوشته است 
ه و در 544سال « ه  دانسته اند اما تاریخ دقیق آن  از قول تذکره موالنا عبدالغنی625و میباشد و وفات  شیخ را ...  العباد 
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و تذکره  هفت آمسان  آثار او را اینطور 1»  زمان سلطان ابراهیم بن  مسعودمیزیسته و او را شاگرد حکیم خمتاری غزنوی میداند
مزار . قه، زاد السالکین، ، طریق التحقیق، انتها ، وفی کشف الظنون، اهلی نامه فارسی  منظوم للشیخ مثنویاتش حدی«: بر مشرده

.پر نور حکیم سنائی در شهر  غزنین  زیارتگاه خاص و عام  است

بابا طاهر
صورت گمنام زیسته ابا طاهر عریان از مجله شاعران متصوف بود که در مهدان می زیست و آنقدر زهد و تقوی پیشه کرد که بب

و این کار او باعث شد تا تفصیلی از زندگی خود باقی نگذارد و صرفًا در بعضی از کتب صوفیه ذکری از مقام معنوی و 
ه است  او با کلمات کوتاه و معجزعبادت و وجد و حمبت را بیان آمدمسلک ریاضت و درویشی و صفت  تقوی و استغنای او 

در . زیبا و شیرینی که از خود جبا گذاشته است  از  وزن معمول رباعی کمی فرق دارد داشته است و توسط دوبیتی های
شانی و تنهائی و ناچیزی و بیخربی خود یاد کرده و از  هجران شکایت منوده و حسن اشتیاق معنوی یدوبیتی های خود معموالً از پر

.خود را جلوه داده است 
یست در مهدان دار فانی را وداع گفته و در  مهان جا مدفون استبابا طاهر  که تا اواخر قرن چهارم می ز

رباعیات بابا طاهر عریان
:در احتاد حقیقت  آدمی با خدا

ودل را چه نامهوگر دلرب دل اگر دل دلرب و دلرب کدامه
ر کدومهــــــــــدومن دل که و دلبـــنوینمامیختههبم دلربودل

*
زجانان جون ز جون جانان ندونندخوشا آنان که  پا از سر ندونند

ه 1916/1295توت علی گر ، سال  تذکرة الشعرا ، تصنیف موآلنا عبدالغنی فرخ آبادی بھ اھتمام مقتدی خان شروآنی  مطبعھ  انستی- 1
66ص،
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بدرد خویشنت درمون ندونندبدردش خو کدن ساالن و ماهان 

میان شعله خشک و تر ندونندخوشا آنان که از پا سر ندانند
از دلرب ندونندخالی سرائیکنشت و کعبه و بتخانه و دیر 

*
بچشم خون فشان آالله میگشتدرین دشت ناالن بزگری بریکی 

دشتکه باید کشنت و هشنت در اینمهیگشت و مهی گفت ای دریغا
*

نه خون دیرم نه مون دیرم نه لنگرمــــو آن رنــــــــدم  که نامم  بی    قلندر            
رــــ  ــشو ایه خبشتان واهنم سچود   کویت               چو روز آیه بگردم گر

*
کزو گرمست بازار حمبتدارم خریدار حمبتدلی

و تار حمبتمهنتپودزباسی یافتم بر قامت دل                              ل
*

ایش لفات عامیانه و یا کلمات فارسی باستان را حفظ کرده است که بفارسی پهلوی و فارسی ایکه در روستا او در چهار بیتی ه
مثل مو جبای من ، شو جبای شب ،وینم جبای . های  افغانستان حاال نیز با آن هلجه ها صحبت میکنند شباهت نزدیک دارد 

1.میبینم 

110تا 109تاریخ ادبیات فارسی ، دکتر رضا زاده شفق ، جلد دوم ، صص - 1
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ابوسعید ابواخلیر
ه در مهنه واقع در ناحیۀ خاوری خراسان تولد یافت و 357بسال . بن ابی اخلیر معاصر بابا طاهر بود شیخ ابو سعید فضل ا

بعد از  حتصیالت مقدماتی  به مولد خود برای حتصیل فقه به مرو رفت و نزد عبدا حصیری  که از فقه  های معروف بود و از علم 
مشایخ بزرگ عصر خود مثل شیخ ابوالفضل حسن سرخسی  و طریقت آگاهی تام داشت  شاگردی منود و سپس از 

بزرگ عبدلرمحن سلمی متوفی ابوالعباس امحد قصاب و ابواحلسن علی فرقانی  کسب فیوضات معنوی کرد و بدست صوفی 
سخنان او آوردابو سعید را میتوان عداد اولین سخن گویان فارسی زبان مذهب تصوف . طریقت  پوشید ه کسوت412
.ه آمدوه اش حممد منور  در کتاب اسرار التوحید مجع توسط ن

:رباعی منسوب به او 

کش با من و روزگار من کاری نیستجانا بزمین خاوران خاری نیست
در دادن صد هزار جان عاری نیستنوازش و مجال تو مراولطف با

ر  از مشایخ  در ماهیت تصوف سخن گفته اند  متام ترین و هبرتین مهه قوهلا هفتصد پی« :او روزی در مجع مشایخ ایراد فرمود
شیخ ما گفت . اته ماحیاءرسوم فی اموات واهل احلقایق فی مماهل ال:شیخ ما گفت. استعمال الوقت هو اولی به:اینست

را جستمی در کوه و بیابان و بودیکه وقتها هر جای می گشتمی در کوه و بیابان و این حدیث  سر در پی ما هناده بود و ما خدای 
ن معنی که او بود و ما نبودیم و م  زیرا مهه اوست ما نه ایم  از باز یافتمی که باز نیافتمی  اکنون چنان شده ایم  که خویشنت می باز نیابی

».او خواهد بود و ما نباشیم 
رده بود  خوش زبان و شیرین بیان و شکسته نفس و مهربان واقعًا عقاید صوفیانه در اخالق و گفتار و کردار  ابو سعید جلوه  ک

کینه جوئی را دوست نداشت با مهه یار بود حتی با دمشنان خود مدارا . مال از توانگران گرفته بدرویشان میداد . بود 
با ابو سعید که ذوق .او با بو علی سینا که استاد منطق بود و از طریقۀ مشاء که پایه آن بدلیل عقلی است حبث میکرد. میکرد 
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خواجه بو علی با شیخ در خانه «:ه آمداشراق داشت و میگفت  علم باید مبقام شهود رسد در کتاب  اسرار التوحید اینطور 
شد و در خانه فراز کردند و سه شبانه روز با یکدیگر بودند  خبلوت و سخن میگفتند که کس ندانست و نیز به نزدیک ایشان 

ند  بعد از سه شبانه روز خواجه ابو علی برفت آمدکه  اجازت دادند و جز بنماز مجاعت بیرون نیمگر کسی آمددر نی
شاگردان از خواجه بو علی پرسیدند که شیخ را چگونه یافتی ؟ گفت هر چه من میدامن او می بیند  و متصوفه و مریدان 

».ون یافتی ؟گفت هر چه ما می بینیم او میداندند از شیخ سوال کردند که ابو علی را چآمدشیخ چون به نزدیک شیخ در 
گویند در موقع بیماری از وی پرسیدند که در پیش تابوتش از قرآن چه خوانند . ه در مهنه بود440وفات شیخ در سنه 

:گفت قرآن بزرگرت از آن است که بر من خبوانند و این بیت کافی خواهد بود
ست بِر دوست رفت یار بر یاردوهبرت ازین در جهان  مهه چه بود کار 

گفتار بود این مهه کردارآهنمهمهه شادی اینبوداندوهآهنمه
ابو سعید فضل ا بن ابواخلیر  پیر طریقتش  ابوالفضل سرخسی  و از فیض خدمتش  اکثر« ه است که آوردتذکره موالنا عبدالغنی 

ماثور است در مهنه در آهنااولیای کبار مبعارج و مدارج رسیدند و رباعیات وی مشهور  خاص و عام  میباشد که فوائد بشماری از 
1» .ه مدفون شد 404سال 

عبدا انصاری
بوالسعید ه متولد شد  و معاصر آلپ ارسالن و خواجه نظام امللک و شیخ ا396خواجه عبد بن حممد انصاری هروی بسال 

ابواخلیر بود نسبتش اگر چه به ابو ایوب انصاری می رسد ولی چون عمرش در  خراسان گذشت الجرم به سبک سخن 
شیخ از اجله . و نثر فصیح و نظم ملیح در این زبان ساخت .و بزبان فارسی حنی و شیوه ای هبمرسانیدآمدسرایان فارسی در

یخ شاگردی کرد  وحافظه شگفت انگیز داشت  واقوال و اشعار زیادی حمدثین و عرفا بود و نزد دانشمندان و مشا
میدانست از مشایخ و خمصوصًا به شیخ ابواحلسن خرقانی ارادت داشته و بعد جانشین وی گشته و تصانیفی بعربی مانند زم 

رساالت دیگر مانند رسالۀ دل و ه و مهچنانآوردالکالم ، و منازل السائرین و بفارسی مانند  زاد العارفین و کتاب اسرار بوجود 

7تذکرة الشعرا ، تصنیف موالنا عبدالغنی فرخ آبادی ، ھمان ، ص -1
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جان ، و کنزالسالکین و رسالۀ واردات و قلندر نامه  و هفت حصار و حمبت نامه و رساله مقوالت و اهلی نامه و صد میدان او 
از معروفرتین گفتار های شیخ مهانا مناجات اوست  که تا آندم در زبان  فارسی بدین سبک ساده و مؤثر و . موجود است 

.سابقه  نداشته و منونه ای از نثر مسجع و شیوای فارسی قرن  پنجم است شیرین 
شیخ رباعی های روان و جاذب عرفانی و روحانی نیز سروده است  و میتوان آنرا در عداد خنستین و قدیمی ترین رباعی سرایان 

.نام برد 
می را در جمالس وعظ خود با اضافاتی بزبان هروی شیخ کتاب طبقات الصوفیه تألیف یکی از مشایخ عرفانی بنام عبدالرمحن سل

قدیم امال کرد و یکی از شاگردانش  آنرا مجع آوری منود و پس از آن در قرن هنم ه عبدالرمحن جامی آنرا از زبان هروی به زبان 
.آوردو شرح مشایخ دیگر را به آن افزود و کتاب نفحات االنس را بوجود آوردمعمولی اندر 

:می آوریم) رساله مقوالت(مثالی از از کالم خواجه اینک چند

از او خواه که دارد و میخواهد که از او خواهی  ازو . آوردبیزارم از طاعت که  مرا به عجب آرد بندۀ آن معصیتم  که مرا به عذر «
دوست را از در آمدهر چیز که بزبان . آن ارزی که می ورزی . خمواه که ندارد  و میکاهد  اگر خبواهی  بندۀ آنی  که در بند آنی 

. چنان زی که بآن ارزی و چنان میر که بدعا ارزی .خدایتعالی می بیند و می پوشد  مهسایه منی بیند و می خروشد. بیرون کند 
اگر درآئی باز است و اگر نیائی خدا بی . لقمه خوری هر جائی طاعت کنی ریائی  صحبت رانی هوائی  زهی مرد سودائی 

.اگر بر هوا پری مگسی باشی اگر بر آب روی خسی باشی دل بدست آر تا کسی باشی .از است نی

یک کعبۀ صورت است یکی کعبه دلحاصلآمددر راه خدا دو کعبه   
یک دلآمدکعبهزارز هکافزونا کنـــارت دهلـــــی زیـــا بتوانـــــــت
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عذر  در شریعت بزبان است و در حقیقت بدل و جان  نیکوتر که زشت بنگاریم  و نغز گیریم و پوست بگذاریم و مغز 
.در کودکی بازی و در جوانی  مستی و در پیری سستی  پس خدا را  کی پرستی. گیریم 

پنج چیز نشانه سختیست ، بی شکری . خاموش باش چون پیش  بزرگی درآئی مهه گوش باش چون او سخن گوید  تو 
در وقت نعمت ، بی صربی در وقت حمنت ،بی رضائی در وقت قسمت، کاهلی در وقت خدمت ، بی حرمتی در وقت صحبت 

شریعت را استاد باید و طریقت را پیر ، زاهد مزدور ببهشت می نازد  . حیات ماهی در آب است و حیات بچه از شیر . ، 
.وستوعارف بد

.روزگاری او را می جستیم خود را می یافتیم اکنون خود را می جویم اورا میامب

ر کرد ز دوستــــــی و پـــــرد مرا هتـــــــتا کو شد چو خون اندر رگ و  پوستآمدعشق 
اوستبرمن باقی مهه زمن است نامیگرفتاجزای  وجودم مهگی  دوست 

:چند مجله از مناجات شیخ
.اهلی عبدا را از سه آفت نگهدا ر از وسواس شیطانی از هواجس جسمانی و از غرور نادانی

.اهلی بساز کار من منگر بکردار من و دلی ده که طاعت افزون کند طاعتی ده  که هبشت رهنمون کند
.داغ است اهلی اگر هبشت چون چشم و  چراغ است بی دیدار تو درد و

.اهلی اگر در دوزخ کنی دعوی دار نیستم و ار به هبشت کنی بی مجال تو  خریدار نیستم
1.ه و مزار اودر شهر هرات در گازرگاه شریف است 481وفات شیخ در 
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شیخ عطار
العجائب، مصیبت نامه ، اشرت یگانه آفاق و قدوه  عشاق بود، منطق الطیر مظهر حممد بن ابراهیم نیشابوریشیخ فرید الدین «

نامه، بی سرنامه ، ، گل و بلبل ، قصائد و رباعیات نیز بسیار شهرت دارد ، مشهور است که اشعار شیخ  یکصد هزار بیت 
شهید م1266/ه627صاحب آتشکده گوید که من پنجاه هزار بیت  او را دیده ام ، در واقعه چنگیر بسال .است 

1» .شد

در هر صورت میتوان گفت که وی در اواسط قرن . پور تولد یافت، تاریخ قطعی تولد وی معلوم نیستشیخ عطار در نیشا
از اخبار و قرائن نیز چنین بر می آیدکه عطار عمر درازی داشته و در آمدششم ه یعنی اواخر دوره سلجوقیان خراسان  بدنیا 

صت و هفتاد واند سالگی او موجود است در قصیده ای حدود صد سال یا بیشرت  رسیده  ولی در دیوانش  تنها اشاره ش
:گوید

مدت سی سال دیگر سوختیممدت سی سال سودا پخته ایم

:و در قصیده دیگر به این مطلع

آمدفغان در دردازدمل آمدجبان توعشق از کارم
آمدزیان رهمعمرسویچون ز مقصود خود ندیدم بود

آمدمغان میخانۀمردبباددادسالههفتاددین 
:و نیز از دیوان او نقل کرده اند 

90را محمد عبدالغنی ، ھمان تذکره شع- 1
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ه پیش وادی صد ساله راهآوردمرگ در 
عمر تو افگنده شب بر سر هفتاد و اند

وانی را مانند سائر  عرفا به کسب علم و حتصیل کمال و تزکیه نفس پرداخت تا  حدیکه خود سر اجنام مبقام عطار روز گار ج
ارشاد رسید و کعبه اهل دل گردید او به فحوای اشعارش  و مبوجب بعضی اخبار مسافرهتای  بسیار کرده و مصر و مکه و 

از آن سبب عطار  گویند که  کار خانه  دارو سازی داشت و در او را . دمشق و هندوستان و ماوراء النهر را سیاحت منوده
:ضمن بیماران را نیز معاجله میکرده است چنانکه در مثنوی خسرو نامه  گوید

که در هر روز نبضم می منودندبداروخانه پانصد شخص بودند
چنانکه در باب نظم مثنویهای مصیبت او در ضمن مداوای مریضان به امور روحانی نیز می پرداخت  واشعار معنوی میساخت  

:نامه  واهلی نامه گوید
کاسرار      عیانستنامهاهلی مصیبت نامه کاندوه جهان است
چگونه    زود رستم زین و آن بازبدارو خانه کردم     هر دو    آغاز

ی مداوا از امراض جسمانی شروع میکرد و در مرحلۀ آخر  برای کمال روحانی پی می سپرد و این برایش او که پیر طریقت بود  برا
:واضح بود که عامل ادیان  از عامل ابدان بر تری دارد و باز در مثنوی از زبان یکی از دوستانش فرماید 

چنین مشغول طب گشتی شب و روزمبن گفت ای مبعنی عامل افروز
ولیکن شعر و حکمت قوت جان  استهر ناتوان    استتن طب از هبر

اراتست      در    شعر   و     معماــــــــــاشاگر چه طب    بقانون است  اما
ا اسرار آن  پی برده ، از اخبار نویسندگان و آثار منظوم و منثور  شیخ بر می آید که وی نه تنها حاالت عرفان را جستجو کرده و ب

بلکه خود عمری در طرق عرفان سیر و سلوک کرده  و در آتش عشق اهلی سوخته و از این راه در افق عرفان تابش کرده و 
مانندمشعلی بر سر راه نزدیکان و دوران  نور پاشیده  و بسا دلباختگان را خبویشنت جلب کرده و بشعلۀ خود مشتعل ساخته 

که بزرگرتین شاعر عرفان  حضرت خداوند گار بلخ موالنا جالل الدین حممد او را پیشوا و بزرگ بی جهت نیست . است 
:دانسته و خود را در برابر او کوچک مشرده و گفنه
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ما هنوز اندر خم یک کوچه ایمهفت شهر عشق را عطار گشت
:ویا

یمآمدما از پی سنائی و عطار عطار روح بود و سنائی دو چشم او 
:فرموده و یا 

ولیکن در سخن گفنت غالم شیخ عطارمام که از نطقم شکر ریزد) بلخی(من آن مالی رومی 
:ایضًا

دستم من از عطار نیزـــــــآن شنیآنچه گفتم در حقیقت ای عزیز

:شبسرتی در مورد فرمودحممودشیخ 
که در صد قرن چون عطار نایدمرا از شاعری خود عار ناید

:له مسنانی از مشایخ صوفیان که  در قرن هشتم  وفات یافته چنین گفتهو عالء الدو
از گفتۀ عطار وز موالنا شدسری که درون دل مرا پیدا شد

این گونه اشعار تنها اشاره ایست بتأثیر عمیقی که عطار در قلوب مشارۀ بزرگی  از صاحبدالن و سخنوران  بعد از خودش 
.و حافظ هم رسیده کرده  که پرتوی آن حتی به سعدی

:هآمددر مورد تألیفات از حد زیاد  عطار که آنرا بشمارۀ آیات قرآن میداننددر کتاب جمالس املؤمنین 
که نظم اوست شفا خبش عاشقان حزینمهان خریطه کش داروی فنا عطار
و   کتاهبای   گزینسفینه  های   عزیز   مقابل    عدد    سورۀ   کالم  نوشت

:او را نظر به کثرت آثارش به پر گوئی متهم کرده اند که خود در دفاع از این نقادی  گوید
مهین گوید که او بسیار گوی استکسی که چون منی را عیب جوی است

م   تو   مشنو  میتوانیــــــــــی   گویـــــبسبسی      دارم   معانیچون ولیکن 
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از نظر شیخ بر می آید که هر یک از تصنیفاتش توجیۀ مطالب عرفانی گسرتده ای   است و در راه ارائه مطالب عرفانی حتی 
رسوم و متعارفات  شعری فصاحت لفظ را فدای ادای معانی منوده و اشعار نا روا و نا زیبا هم سروده است و در این شوق مبعنی  از 

:در گذشته  حتی در مهۀ عمر بر خالف عادت  شاعران به مدح کسی نپرداخته  چنانکه گوید
دری از هبر دنیا من نسفتمبعمر خویش مدح کس نگفتم

:و در مثنوی مصیبتنامه فرماید
به که در وی پیچ نیستشعر حکمت شعر مدح و هزل گفنت هیچ نیست

این خود میرساند که عطار  حبق از شعرای بزرگ  متصوفه  و کالم  ساده و گیرنده او  باعشق و شوق سوزان مهراه است  و زبان 
و شیدای او  می بر آید در واقع  جای رسوم متعارف شعری را  به حنو نرم و گفتار دل انگیز ش که از دل سوخته  و عاشق

ا جای گزین میسازد  و توسل او به متثیالت  گوناگون  و ایراد حکایات  خمتلف  هنگام طرح یک موضوع  خاصی در دهل
.عرفانی  مقاصد معتکفان  خانقا ها را  برای مردم عادی  هبرت و بیشرت  روشن و اشکارا میسازد

غزهلا و ترانه  های او پرست از معانی دقیق  و دیوان قصائد  و . عطار  بداشنت  آثار متعدد در میان شاعران  متصوف ممتاز است 
عالی عرفانی  و خصوصًا با غزهلای او تکامل  قابل توجه  در غزهلای عرفانی مالحظه میگردد اما دریغا که در لست  تصنیفات 

ر نامه ، اهلی نامه ،  اما غیر از دیوان مفصل  عطار  مثنویهای متعددی  از او مانند  اسرا.باقی مانده او  تردید های موجود  است
مصیبت نامه ، منطق الطیر ، بلبل نامه ، شرتنامه ، خسرو نامه ،  مظهر العجائب ، لسان الغیب ، مفتاح الفتوح،بیسرنامه ، سی فصل 
و جزء آنه مشهور است  که دکرت رضا زاده شفق و سائرین  در  اصلیت  بعضی از این نوشته ها را  بدیده شک نگریسته و کار 

ر منیدانند و اما از میان این مثنویها ی دل انگیز  که مجلگی با طرح  مسائل عرفانی  و ایراد شواهد  و متثیالت  متعدد مهراه عطا
بیت  4600منطق الطیر منظومه ایست  رمزی و بالغ بر  . است ، و از مهه مهم تر و شیوا تر ، که آنرا تاج  مثنویهای  عطار دانست 

ه است که هدهد  آمددر این مثنوی  . است ) تعریض حبضرت حق(= ور  از یک پرنده داستانی  بنام سیمرغ و موضوع  آن حبث طی
مست راهنمائی مرغان را پذیرفت  و آنان را که هر یک بعذری  متوصل میشدند  با ذکر دشواریهای راه  و متثیل بداستان شیخ  

یعنی ( ادی  صعب که اشاره است  به هفت مرحلۀ از مراحل  سلوک و بعد از طی هفت وآوردصنعان ، در طلب سیمرغ  حبرکت 
بسیاری از مرغان بعلل  گوناگون از پای در ، )توحید، طلب ، عشق ، معرفت ،  استغنا ،  توحید، حیرت ، ، فقر و فنا

یافتند  و در آجنا غرق حیرت  ند  و از آهنمه  مرغان  تنها سی مرغ بی بال  و پر و رجنور  باقی ماند ند که حبضرت  سیمرغ راهآمد
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وانکسار  و معرتف به عجز و ناتوانی و حقارت خود شدند  و به فنا و نیستی خود  در برابر سیمرغ توانا آگهی یافتند  تا بسیار 
.سال برین بگذشت  و بعد از فنا زیور بقا  پوشیدند  و مقبول درگاه حق  گردیدند

و سوم  تذکرة االولیا .  خنست دیوان غزهلا و قصائد اوست که حدود ده هزار بیت دارد بعد از منطق الطیر مهم ترین اثر شیخ 
در  دیوان غزلیاتش شیخ با شور و آشفتگی بی پایانش  دقایق عرفان را در قالب زیبا ترین معانی گنجانیده و مهچنان . است 

و مراحل سیر و سلوک را به عاشقانه ترین آهناواقعًا  میددر مثنوی منطق الطیر که در فوق داستان مرغان را بیان داشتیم ؛ عطار 
شیوه و استادانه ترین حنو از زبان مرغان بیان داشته و در حقیقت سالک را به اشاره و رمز و ایما از این وادیهای برای رسیدن به 

ر نتیجه در فرجام با رسیدن به عروج آخرین مرحله تبتل تا فنا  و رسیدن به بقای حقیقی با خود در این وادیها سیر میدهد که د
فکرت بی فکری  به سالک فنا پیش می شود و افزون بر آن هر آنچه در ماسوا ی او وجود دارد حمو  و او خودش را در هر آنچه 
مهراهش تا اجنا در سیرش شریک ساخته بود بدون انکه خود بفهمد از سالک دفع میگردد و نتیجتًا این سیر عروجی او که اول

را به  آخر یکجا میسازد  وی را از تبتل تا فنا می رساندو در اینجا زمان متوقف میگردد که در نتیجه توقف   زمان سالک 
خودش را به درجۀ  بقا با میبیند که از اثر عنایات ذات حق آخرین مرحلۀ  منایش و جلوه  های حیات  معنوی در سالک ظاهر 

. ین مبرحلۀ  حق الیقین ارتقا می یابد که هنایت  جتربه در سلوک استمیگردد که او از مرحله عین الیق
این  منظومۀ  های کم نظیر  که حاکی از قدرت  ابتکار  و ختیل شاعر و بلندای  تفکرات  عرفانی  وی نشاندهنده مراتب سیر و 

نه های کم نظیر  طریقت  ناب سلوک  و ارشاد سالکان است  که از مجلۀ شاهکار های جاویدان  زبان فارسی و از گنجی
در این مثنوی نیروی ختیل قوی شاعر با روشنی  قلب و روح  وی در بیان مطالب  خمتلف و متثیالت جان تازه ای . حممدی است 

می خبشد که  نشان از  یک حالت روحی  خیلی قوی  در وجود وی میباشد و او مانند  دریای خروشانیست که در مسیر تند 
ن را با مهه پندار ها و  داشته  های مادی اش در مسیر خود  حرکت داده و در هنایت  او را در این دریا چنان مغروق حرکتش  انسا

وی است از او زائل میگردد و  عاقبت او را از تبتل بفنا میرساند  فنا بذات  حق ) من(میسازد که مهه نشانه  های که حامی از 
.فراموش میکند و خود را در فعل حق مستغرق می بیندحبدی که سالک ماسوی ا را بکلی  

.تذکرة االولیا عبارت از شرح احوال عارفان ومناقب و مکارم  اخالق پیشوایان طریقت و سخنان آنان است
:عطار در مورد طرز شعر و افکار خودش که از سایر شاعران و قصیده سرایان فرق دارد میگوید

که هست عرصۀ بی دولتی سرای فناخطاب هاتف دولت رسید دوش مبا
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:و میگوید
از آنکه هست چو موسیش صد ید بیضاعیسیستبشعر خاطر عطار مهدم 

ر   این   گهر   اندر    خزانۀ    شعراــنظیکسی ز وقت آدم تا این وقت  نیافت

ت ها را غنیمت مشرده و برای نیکو کاری و او در قصاید خود از گذران بودن عمر انسانی یاد کرده ما را فرا میخواند تا فرص
:خدمت فرا آماده باشیم و از مجله  گوید

1. مباندم بی سرو سامان دریغا ندارد درد ما در مان دریغا

پیر طریقت عطار

ب  امحد بود و چون  جمدالدین بغدادی از خلفا و مشایخ جنم الدین عالیجنا) 614یا 613شهید(عطار مرید  جمد الدین  بغدادی 
خیوفی  معروف به کربی  است،  چنین معلوم  میشود که عطار  بر طریقۀ کربویه ، که صوفیۀ ذهبیه ، در عهد حاضر منتسب  بدان 
شناخته میشود ، سلوک میکرده  است ،ولی چون در آثار و اشعار عطار  نامی از جنم الدین کربی  برده نشده  است، نظریه مذکور 

).، رک  تذکره شعرا دولت شاه مسر قندی 28و 19شرح حال عطار ، گنج و گنجینه ص، . (نا صواب می مناید
و نیز صاحب تذکرة الشعرا  شیخ عطار را  تربیت یافته  قطب الدین حیدر  زعیم حیدریان  خراسان دانسته  است  ولی حمققان  

الدین اکاف و نه قطب الدین حیدر  در ارشاد شیخ  یعنی نه رکن. متام این نظریات را  ساخته و پرداخته  دولت شاه میدانند
.دخالتی نداشته است

اما  حضرت نورالدین عبدالرمحن جامی در نفحات االنس وی را اویسی  میداند و اویسی در اصطالح صوفیه  کسی  را گویند  
چنانکه . مستفیض میگرددبا یکی از مشایخ عظام  مستفید و )  ص(که پیری ندارد، و از روحانیت  حضرت رسول  اکرم 

.اویس قرنی  هبمین منوال  کمال یافته  است

؛ گنج و گنجینھ  ، نوشتھ دکتر  ذبیح هللا صفا، چاپخانھ کیھان  ، سال 182تاریخ ادبیات فارسی ، تالیف دکتر رضا زاده شفق ،ج سوم، 1
.420- 419، صص 1362
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)جالل الدین حممد بلخی(دیدار عطار با نوجوان  نابغه 

حممد بلخی ، در وقت رفنت از بلخ  و رسیدن به موالنا جالل الدین کهه استآوردجامی در نفات االنس  من حضرات القدس  
داده ، و موالنا ) مولوی(حال کرب سن رسیده است ، و شیخ نیشابور کتاب  اسرار نامه  را بوی نیشابور  به صحبت وی عطار  در 

نفحات االنس  من حضرات القدس ، چاپ هندوستان و .( دایمًا  آنرا با خو د داشته  و در بیان حقایق  و معارف  اقتدا بوی دارد
) هتران1336چاپ 

عطار در توقف زمان
ک خودش را  از آالیشات حیات مادی پاک و صافی میکند تا بتواند خودرا از غرور دانش و هوسهای دیگر عطار در مراتب سلو

پاک سازد تا حبقایق و جلوه  های  تعیینات و  حقیقت را بیرون از ماورای زمان در حقیقت ذوقی که فوق عقل است  بیابد و از 
:آجناست که میگوید 

رســـــــگر مرد عاشقی ز وجود و عدم مپدر عشق روی او ز حدوث و قدم مپرس
م  مپرســـــــاز ازل ز ابد نیز هگوی کم از ابد متاماز ازل وبگذرمردانه

رســــمپحرمپس آن و آنگاه دیده پر کنزین چار رکن چو بگذشتی ببین حرم
رســــمپزدمبدمی گذر درچار زاننقطۀ توحید رنج نیستآجنا که هست

رســــــمپقلم و وح و قلم بدان و زلوحلزبان ُتستودماغبطبعقلمو لوح 
گم گرد در فنا و دگر بیش و کم مپرسچون تو بدین مقام رسیدی دگر مباش

شرح وادی عشق
:وادی  عشق  گویدعطار در شرح
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وانکه آتش نیست عیشش خوش مبادادــــــــــــــــکس درین وادی جبز آتش مب

:و در مهین مقوله  خداوندگار بلخ موالنا جاالل الدین حممد بلخی گوید

هر که این آتش ندارد نیست بادتش است این بانگ نای و نیست بادآ

:ز تأثیر گزار بوده است شیخ نیشابور در آثار سایر  شاعران نی

:مثنوی اسرار نامه عطار

خرد را در خدا دانی یقین دادبنام آنکه جان را نور دین داد

:و حممو د شبسرتی در گلشن راز  گوید

چراغ علم بنور جان بر افروختبنام آنکه جان را فکرت آموخت

: و اقبال میگوید
از و نیازستدلش بتخانۀ رش ایازاستحممودبنام آنکه 

:عطار گوید
متجّلی است از در و دیوارچشم بکشا که جلوۀ دلدار

:هاتف اصفهانی گوید
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در جتّلی است یا اولی االبصا ردیوار ودرازپردهیار بی

:عطار گوید 
خرقه به آتش بسوخت دست به زنار بردار بردـــــــبار دیگر پیر ما رخت به مخ

از در مسجد بِر خمار شدر ما وقت سحر بیدار  شد پی

:حافظ گوید

چیست یاران طریقت بعد از ین تدبیر ما پیر ما آمددوش از مسجد سوی میخانه 

برد  تا در ایلغار مغول شهادت به احتمال زیاد  شیخ عطار  اوائل زندگانی خود را در  شهر  قدیم  نیشابور و بقیه را در شاد باخ  و شهر جدید  بسر می 
1.یافت 

گنج و گنجینھ، ھمان - 1
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خبش چهل و هنم
600شاعران خراسانی تا سال ادامه

هجری
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خبش چهل و هنم
ادامه

هجری600شاعران خراسانی تا سال 

پیداستنه هنایت نه بدایت آنراماستورفنتن آمدکدایرۀ در 
کجاست؟ن از کجا و رفنت بآمدکین کس می نزند دمی در این عامل راست

:چکیــــــــــــده
–ناصر خسرو قبادیانی بلخی –لبیبی - حممد عبده –بشار مروزی –ابو منصور  عماره بن  حممد مروزی –حکیم عمر خیام 

.سید حسین غزنوی
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عمر خیام

ن است که در اوایل قرن نشابوری از حکما و ریاضی دانان بزرگ  خراسان در اواخر عصر غزنویاحکیم عمر بن ابراهیم اخلیامی
1.ه است517ه زندگی داشت و وفاتش 470پنجم متولد گردیده و در حدود 

از شرح احوال او بر می آید که بالد خراسان مانند طوس ، خبارا و مرو را دیده و حتی به بغداد . او در دوران سلجوقیان ظهور منود
2.هآوردرفته  وبه روایتی زیارت حج راجبای 

رباعیات او از نظر ادب فارسی روان و . او رباعیات او معروف و در حکمت و ریاضی دارای تالیفات زیاد میباشداز اشعار
جز  واستوار است که  افکار فلسفی خود را در سراسر خلقت  وسرنوشت انسان که در نزد اده و شامل معانی عالی  والفاظ موس

جهان را با ریاکاران زاهد منا انتقاد کرده است حکیم عمر خیام  از چند چیز وی جمهول است  بیان داشته و بطور رندانه اوضاع
سخت متأثر بوده و میسوخته و عمری از پی چارۀ آن میگشته تا درد های وی را تسکین و باشد که بآن فشار روحی  ضمیر نا 

فرار از اغ آو را می آزرد او غالبًا خباطراز اهبام دمآرام او را  آرام ساخته و نقطۀ عطفی باشد برای  پیدا کردن حقیقتی که در هالۀ  
خیاالت رنج دهنده  بدنیال تفکر میرفت و  شعر می سرود، یعنی رباعیاتی که شاید در اصل  از مشار انگشتان دست و پا  

ی جامعه را با به تصویراضافه تر نبود اما این اندیشه های ناب خیام آنقدر دارای جاذبه قوی و معانی عمیق فلسفی بود که بافت ها
3.گون ساخت گرکشیدن آن د

:مثال در این رباعی ناب می فرماید

پیداستهنایتنهبدایت نهآنران ورفنت ماستآمدرۀ کـــــدر دای
و رفنت بکجاست؟ن از کجا آمدکین کس می نزند دمی در این عامل راست

27تحول ادب در شعر فارسی، عالمھ عبدالحی حبییبی ، ص- 1
162خ ادبیات ،ھمان اثرصتاری- 2
163، ھمان ...؛ تاریخ24تحول در شعر فارسی، ھمان ،- 3
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:حیرت در اصل حقیقت

کسنت آن روا منیدارد  مستــــــــــــــــبشای که در هم پیوستپیاله زای ــــــاج
پیوست و به  کین که شکست؟به مهر کهچندین سر و پای نازنین از سر و دست

:در مورد اسرار خلقت نا معلوم می پرسد
تـــــــــــــدر پردۀ اسرارفنا خواهی رفدریاب که از روح جدا خواهی رفت

باش ندانی بکجا خواهی رفت؟خوش !ه ای آمددانی ز کجا ـــــننوشمی

رباعیات خیام کم و از چند صد متجاوز نبود  در ازمنه مابعد برخی رباعیات را به آنان احلاق کرده ویا منسوب دانسته اند که این 
.رباعیات به جریان فکری و زندگی رندانه خیام سازشی ندارد

1.و از مهین روست که شهرت جهانی کسب کرده استدر رباعیات اصیل خیام قیافت فکور و انتقادی او جلوه میکند

خیام در عصر خود از مهم ترین واجلۀ فضالمعدود بود و با علمای درجه اول مانند غزالی با دربار سالطین و رجال در بار 
ن را به  اصالح نااز اعیان منجمین بود که ملکشاه آسلجوقی مانند ملک شاه و خواجه نظام امللک دیدار و مراوده داشت او یکی

رباعیات  خیام  مهانند رباعیات شهید بلخی ، ابو شکور بلخی ، رودکی و ابو سعید در معنی و مضمون . تقویم بر گماشت بود
:شباهت داشت به حدیکه  حتی بعضی از رباعیات او را به مانند این رباعی به شهید نسبت داده اند

بر جای خروسدی نشسته جغدیدمم  گذر افتاد بویرانۀ طوسـدوش
فتا خرب این است که افوس افسوسگه  خرب داری ازین ویرانهگفتم چ

27تحول ادب دری ، ھمان- 1
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ن و رفنت ماستآمددوری که در او 
او را نه بدایت نه هنایت پیداست

کس می نزند دمی درین معنی راست
بکاسترفنت واز کجاآمدکین

ن من نبود گردون را سودآورداز 
وز بردن من جاه و جاللش نفزود

وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود
چه بوداز هبرمن بردن و ن آوردک

او در مورد راز های پس پردۀ هستی که هرگز بر رویش کشوده نگردید با چندو چرا  هایی که مهیشه روانش را 
چرا و چگونه درخت زندگانی آدمی نا شگفته خشک شده بزمین می افتد، تندرستی میگداخت دلش خونست که 

چنانچه دومین او 1به بیماری و جوانی به پیری و زندگی مبرگ مبدل میگردد و عزیزان جهان سر اجنام مشتی خاک می شوند 
:شودطوفان سهمناکی ایجاد میکند که از رباعیهای باز مانده از او   این شکوه  شنیده می

بر خالف مولوی و عطار و سنایی کھ عقیده  داشتند کھ تنھا جوھر روح آدمی است کھ در ھمسایگی عمر خیام او . (1
در میآن پرسش ھای فلسفی و این آرزو در دل شآن جوش میزد،آنده و جاودآنھ میگرددد تا نقطھ توقف زمان باقی مخداون

راه خود را گم کرده است در حالیکھ  شاعرآن عارف چون موآلنا حضرت خداوندگار بلخ و فرید الدین عطار و سنائی و 
:دیگرآن  این جاده را تا آخر پیموده آند  مثل

از بشر بمیرم حملۀ دیگر 
پر تا بر آرم از مالئک بال و 

2شوم آنرحیبار دیگر از ملک 
شومآنم ناید ھآنچھ آندر و

پس عدم گردم عدم چون ارغنون
اعلیھ راجعون گویدم کآن

:می بیند و میگویدسرمدیشقویا  عطار پیر نیشابور  کھ ھمۀ عالم را پر از لمحات ع

خرد را میل در کشآمدچو عشق 
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بداغ عشق خودرا نیل درکش
خرد آبست و عشق آتش بصورت 

نسازد آب با آتش ضرورت  
نبیندناخرد جز ظاھر دو جھ

نبیندناناولیکن عشق جز ج
خرد گنجشک  دام نا تمامیست

یستناولیکن عشق سیمرغ مع
خرد نقد سرای کائناتست

کن عشق اکسیر حیاتستولی
وھریست این عالم عشقجعجایب 

کھ میگوید عرض باشد غم عشق
عشقستآنپر شحنۀ سلطآنجھ

عشقستآنایوماهزماھی تا بھ
ی آننشاید عشق را ھر ناتو

یآنبباید کاملی و کارد
یآناگر از وصل او یابد نش

یزماندر گریزد ھر آنبھجر
؟آنآنکھ دارد تاب قرب وصل ج

آند شبنمی در پیش طوفچھ سنج
در این یغما ببردند آنھابسی ج

ما از ما ببردند نابکلی ج
آب کردند نھاابزیر پرده ج

در  خاک  وخون پرتاب کردندآنتن 
گرفتندنھاابر جهبھ تنھا را

گرفتند آنھاترک دورنھاابج
را در کشادندنازمین وآسم

بر گشادندنھااایثار جدرِ 
محسوس کردندآنزمین و آسم

مدروس کردندناجاودناجھ
ز تن راھی بدل بردند ناگاه

گھ بدرگاهآنناز دل راھی  بج
ھمھ ذرات عالم را درین کوی

نبیند یک نفس جز در روش روی
اال ای بیخبر در عشق بازی

بازیکارتو پنداری کھ ھست  این
ترا چون نیست  نقدی  در خور دوست

ترا رونقی باشد بر دوسآنکھ 
ازو میخواه تا دریا بباشی

در خویش نا بینا بباشیآنھم 
دلت در عشق بحری کن پر اسرار 

وارناھمھ  قعرش جواھر موجش  
ینابحر معآنکھ تا چون رفتی 

3ینابر راھش  فشآوردفراه 
ره را نثاریآنچنین دریا کن 

کھ تا نبوت درین راحت  غباری
ت نثار راه او شدآناگر ج

دو عالم در نثار تو  فرو شد  

خیام را فرسوده میسازد در من ضمیر خود آنو اما سنائی بھ ھستی از زاویھ دیگری مینگرد و ھمۀ این پرسشھایی را کھ رو
:جواب میگوید 
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خوش رفتارناطلب ای عاشق
شیرین کارناطرب ای نیکو

ھ ھین رۀ صحراخانتاکی از 
تاکی از کعبھ ھین رۀ خمار

زین سپس دست ما و دامن دوست
بعد ازین گوش ما و حلقۀ یار

شاھدی و ما فارغآندر جھ
در قدح  جرعۀ و ما ھوشیار

یمنافشیخیز تا زآب رو ب
َگرد این خاک تودۀ غدار

زی کنیم و در شکنیمترک تا
نفس زنگی مزاج را بازار

کھ تا تمام شویمآنوز پی 
پای بر سر نھیم دایره وار
پس بجاروب ال فرو روبیم
موکب از صحن گنبد دوار

من وتوزتا ز خود نشنود ندا
لمن الملک واحد قھار

گیزناای ھوا ھای تو ھوا 
تو خدای آزارناوی خدای

نفس تنگ چرخ و طبع حواس
وبالت گسست از بن و بازپر

گرت باید ازین قفس برھی 
باز دی وام  ھفت و پنج و چھار

د ناآفرینش نثار فرق تو 
ز راه نثارنابر مچین چون خس

دآنتو ناچرخ و اجرام چاکر
طمع مدار مدارناتو از ایش

از ورای خرد مگوی سخن
لم مجوی وقارقز فرود ا

خویشتن را بھ زیر بی بسپر
دی بدست حق بسپارچون سپر

کھ در رۀ فقرآنبود بگذار ز
دین حصار است و بود قفل حصار

نشود در کشاده تا تو بدم
بر نیاری زقفل و پر دمار

در ویآننھ دل کھ آندیھ بود 
گاو خر باشد و ضیاع وعقار

، امرھخاندر نگار آننیست 
صورت نفس مؤمن و کفار
چھ روی با کاله بر منبر
نکند نفس عشق زنده قبول
نکند باز موش مرده شکار
راه عشاق کاسپرد عاشق 

آه بیمار کاشنود بیمار
از رۀ ذوق عشق بشناسی
آه موسی ز راه موسیقار

دید خرسننارا نشآنبیخ ک
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ازـــلک لعبت بما لعبتـــــــکانیم و فاز روی حقیقتی نه از روی جماز
رفتیم به صندوق عدم یک یک بازبازیچه مهی کنیم بر نطع وجود

*
صد بوسۀ مهر بر جبین می زندشجامیست که چرخ آفرین می زندش

باز بر زمین میزندشمی سازد ووین کوزه گر دهر چنین جام لطیف
*

او مهواره از  ظاهر فریبی  پیشتازانی که از راه حقیقت دینی احنراف کرده اند شکوه دارد و این عمل عاملان بدون عمل مهواره او را 
ت زیرا او دمشن سالوس و ریا است ؛ او مهواره در رباعیاتش تأکید میکند که قدر این عمر کوتاه را بدانیم و از آن دخلون داشته اس

:استفاده مطلوب منائیم

ست فریاد مکنآمدفردا که  نیروزیکه گذشته است از او یاد مکن
مکنحالی خوش باش و عمر بربادکنـــــاد مـــــه و گذشته بنیآمدبر ن

*
کز خواب کسی را گل شادی نشگفتدر خواب بدم مرا خردمندی گفت

تــــر خاک می باید خفــــزیز کهــــــــــبر خیکاری چکنی که با اجل گردد جفت
*

شاخ او بی نیازی آرد بار
را ز عشق نبود رنجناعاشق
ود تارنبن را زنور اگددی

عاشق نترسد از شمشیرآنج
مرغ محبوس  نشکھد زاشجار

ندآنکھ در دست عشق بازآنز
ملک الموت گشتھ در منقار

سر سرھنگآنبر سر دارد
بر بن چاه بین تن پندار
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بشادی گذرانخوش باش و دمی برخیز و خمور غم جهان گذران 
ی از دگرانآمدت بتو نیـــــــــنوبدر طبع جهان اگر وفائی بودی 

*
نیستواندیشۀ فردات جبز سودارتس فردا نیستــــــــرا دســــــــامروز ت

هبا پیدا نیستکین باقی عمر راضایع مکن این دم از دلت شیدا نیست
*

حکیم عمر خیام تألیفات و رساله  های مهمی مانند رساله های در جرب و مقابله و هندسه و رسالۀ در  ریاضیات و طبیعیات و 
.ه  عربی و بعضی آن بفارسی میباشدفلسفه کون تصنیف کرده است که بعضی ب

در مشار رباعیات خیام اختالف است وقسمت بزرگ  رباعی های که بنام خیام  مانده است بعد از او توسط رباعی سرایان 
در دیوان  های خمتلف . دیگر  مانند ابن سینا ، و خواجه  عبدا انصاری  و ابوسعید ابواخلیرو دگر ها نسبت داده اند 

چاپی از هفتاد وشش تا هزار ودوصدرباعی و بیشرت از آن بنام خیام  ثبت گردیده و بنا به حتقیق حمققین این فن روی خطی و 
.بشمار واقعی نزدیکرت است)هفتاد و شش(قرائن عدد اول 

1.رباعیات منسوب به خیام تقریبًابتمام السنه مشهور دنیاترمجه شده و نامش در اطراف عامل  معروفست

. حکیم عمر خیام خیمه میدوخت ، از این رو به خیام ملقب شد« :ه استآوردکه  حممد عبدالغنی صاحب تذکره شعرا  چنانی
اما این گفته صحیح منیباشد چرا که پدر عمر خیام به ابراهیم اخلیامی  شهرت داشت که اگر هم خیمه میدوخت او بوده (

و جالل الدین سنجر سلجوقی او را بغایت حمرتم میداشت ساب منودهتداولۀ علمیه را اکتمفنون ) حکیم عمر خیاماست نه 
2» .طبایع است و صاحب جممل الفصحا ختلص او خیام خوانده استرباعیات اومشهور و مقبول

.166- 162دوم،  صص  /تاریخ ادبیات و زبان فارسی ھمان ،ج- 1
93م ، ص 1916تذکره شعرا ، محمد  عبدالغنی  فرخ آبادی  چاپ  سنگی انستیتوت گرنت علی گر ، یکم اکتبر - 2
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ابو منصور عماره بن حممد مروزی

ر ابراهیم  امساعیل بن نوح بن منصور سامانی وی از شاعران پایان عهد سامانی و اوایل دوره غزنویست و مرثیه ای که بنام املنتص
« : نقل است که. در دست است )م1030/ه 441(بن سبکتگینحممودو مدیحۀ در ستایش )م 1004/ه395مقتول(

:روزی قوال در خدمت شیخ ابوالسعید ابواخلیر  این بیت بر میگفت که 

اندر غزل خویش هنان خواهم گشنت
خبوانیتا بر لب تو بوسه دهم چونش

شیخ بر خاست و با مجاعت صوفیان به زیارت خاک . شیخ از قوال پرسید که  این بیت کراست؟گفت عماره گفته است 
» .عماره شد

شراب1بچنگ سغدیانه وبا باُلغ 
خبوان چاکر خود خواجه با صوابآمد

آتش بدیدی ای عجب و آب ممتزج
اینک نگاه کن تو بد آن جام و آن شراب

د و لعل می صاف اندروجام سفی

قدح 1
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1گویی که آتشی است بر آمیخته بآب 

:در وصف روی لطیف

بر روی او شعاع می از رطل بر فتاد
روی لطیف و نازکش از نازکی خبست
می چون میان سیمین دندان او رسید

گویی کران ماه بپروین درون نشست

:و در وصف هبار

جهان ز برف اگر چند گاه سیمین بود
و بگرفت جای تودۀ سیممدآزمرد 

هبار خانۀ کشمیریان  بوقت هبار
بباغ کردمهه نقش خویشنت  تسلیم

بدور باد مهه روی آبگیر نگر
پشیزه ساخته بر شکل پشت ماهی  شیم

، چاپ، آنتشارات ابن سینا 67اول از رودکی تا آنوری ،ص/ گنج سخن، تالیف دکتر  ذبیح هللا صفا، ، ج- 1
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کسائی مروزی
والدت یافت و تا م در مرو952/ه 349او بسال . اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم  میالدی میزیست /در آخر قرن چهارم ه

از ضبط تاریخ تولد و  وفات ابواحلسن . م زنده بود 1030تا 998=ه388/421(غزنوی حممودقسمتی از دوره سلطان 
چنین معلوم می شود که وی از خانواده  شاخص بوده و در دوره زندگی اش نیز دارای امهیتی بسزا بوده است که تاریخ تولد و 

قسمی که در تذکره ها ذکر شده است او ممدوح سامانیان و بعدًا شاهان غزنه بوده . ثبت  است وفات شاعر در خور توجه  و
است و در ساهلای واپسین حیاتش  مدح پادشاهان را ترک  گفته رو به سرودن اشعار  پند آمیز و اخالقیات و حکمت  منوده 

معانی نو و توصیفات رایع و ایراد تشبیهات لطیف طبیعی از اشعار موجود او معلومست که در ابداع انواع مضامین وبیان. است
پایان زندگانی کسائی با آغاز حیات  ناصر خسرو قبادیانی موافق بوده است و کذا ناصر دوران  . مهارت بسیار داشته است 

م میشود شاید ناصر جوانی خود را در زاد گاه کسائی گذرانده با آثار بازمانده از شاعر آشنائی تام  داشته و قسمیکه معلو
.خسرو  در بعضی قسمت  ها از سبک و افکار او پیروی کرده باشد، زیرا بعضی از قصاید کسائی را استقبال کرده است

:طلوع خورشید
و عالمت مصقول بر کشیدآمدروز 

وز آمسان مشامۀ کافور بر کشید
گوئی که دوست قرطۀ شعر کبود خویش

تا جایگاه ناف بعمدا فرو درید
خورشید با سهیل عروسی کند مهی

اد کلۀ مصقول بر کشیدآمدکز ب
وان عکس آفتاب نگاه کن عَلم عَلم

گوئی به الجورد  می سرخ بر چکید
یا بر بنفشه  زارگِل نار سایه کرد
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یا برگ الله زار مهی بر فتد خبوید
یا آتش شعاع  زمشرق فرو ختند
یا پرنیان لعل کسی باز گسرتید

نبیذ بر این تیغ آفتابچون خوش بود
خاصه که عکس آن بنبید اندرون پدید

جام کبود و سرخ نبید آر کآمسان 
گوئی که جامه  های کبود است پر نبید

نبید و شعاع زردجام کبود و سرخ
گوئی شقایقست و بنفشه است و شنبلید

آن روشنی که چون بپیاله فرو چکد
گوئی عقیق سرخ بّلوّلو فرو چکید

یی که چون بکف دست بر هنیوان صاف
کف از قدح ندانی ، نی از قدح نبید

:و در مورد هبار قصیده زیبائی دارد به این مضمون

فردوس گشت صحراآمدباد صبا در 
واراست بوستان را نیسان بفرش  دیبا

نسیم سنبل با مشک و با قرمفلآمد
نامۀ گل باد صبا به صهباآوردو

زدودهآب کبود بوده چون  آینۀ
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صندل شدست  سوده کرده به می مطرا
نارو  به نارون بر  سارو به نسرتن بر

ُقمری به بیامسن بر برداشتند آوا
کهسار چون زمرد نقطه زده  ز بسد

در نعت او مشعبد حیران شدست و شیدا
از بیابات  چون طیلسان   رهبانآمدابر 

برق از میانش تابان چون بستدین چلیپا
و   مهی  گرازد گردن   مهی فرازدآه

گه سوی کوه تازد  گه سوی  باغ  وصحرا
باغ از حریر و حله بر گل زند مظله

مانند سبز کله بر  تکیه گاه  دارا
گل باز کرده دیده  باران بآن چکیده

چون خوی فرو دویده بر عارِض چو دیبا
سرخ و سیه شقایق هم ضد و هم موافق

افق   پنهان   و  آشکاراچون   مؤمن  و  من
سوسن لطیف و مشکین چون خوشه های پروین

شاخ  و ستاک  ونسرین چون برج ثور و جوزا
وآن ارغوان بکشی با صد هزار خوشی

بیجادۀ بدخشی بر ساخته به مینا
یاقوت وار الله بر برگ الله ژاله

کرده بدو حواله  َغواص دّر  دریا
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بشار مرغزی1
از شرح حالش اطالعی در دست نیست و آنچه تذکره نویسان  . است)قرن دهم میالدی(قرن چهارم هجری بشار مرغزی شاعر

امهیت او در آن است که بعد از رودکی  قدیمی ترین شاعریست که قصیدۀ مخریۀ شیوائی از .نوشته اند مقرون به اشتباهاتست 
.تاده استخود جبا مانده و سخن او مسّلمًا در مخریات منوچهری موثر اف

رز را خدای از َقبِل شادی آفرید
شادی و خرمی مهه از رز بود پدید

از جوهر لطافت حمض آفرید رز
انکو جهان و خلق جهان را بیافرید

از رز بود طعام و هم از رز بود شراب
از رز بود نقل و هم از رز بود نبید

شادی فروخت وخرمی آنکس که رز فروخت
س که رز خریدشادی خرید و خرمی آنک

انگور و تاک او نگر و وصف او شنو
وصف متام گفت زمن بایدت شنید

آن خوشه بین فتاده بر او بر گهای سبز
هم دیدنش خجسته و هم خوردنش لذیذ

دیدم سیاه روی عروسان سبز پوش
کز غم دمل بدین ایشان بیارمید

گفتی که شاه زنگ یکی سبز چادری

75- 70ھمان ،ص- 1
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دبر دخرتان خویش بعمدا بگسرتی
آگه نبودم ایچ که دهقان مرا ز دور 
با آن بزرگوار عروسان مهی بدید

آن گردن لطیف عروسان مهی گرفت
پیوند شان بتیغ برنده مهی برید

زیر  لگدجبمله مهی کشت شان بزور
چونان که پوست بر تن ایشان مهی درید

اندر میان سنگ هنان کرد خونشان
دهقانو، لب ز خشم بدندان  مهی گزید

ا پنج ماه یاد نکرد هیگونه زوت
از روی زیرکی و خرد مهنچنین سزید

چون نو هبار باغ بیاراست چون هبشت
از سوسن سفید وگل سرخ و شنبلید

اندر میان سبزه بدشت و به کوهسار
مشکین بنفشه و مسن والله بر دمید
برزد شعاع زهره و بوی گالب ازو

از بوی او گل طرب و هلو بشگفید
غمش یاد کرد ازآنکد قفلدانا کلی

جز می ندید قفل غم و رنج را کلید
زینست  مهر من مبی  سرخ بر کزو
1شد خرمی پدید و رخ غم بپژمرید

؛78-76چاپ و پخش موسسھ ابن  سینا ، صص " از رودکی تا آنوری "جلد اول /الف داکتر  ذبیح هللا صفا ،گنج سخن، ت- 1
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حممد عبده
در ماواء النهر مست دبیری داشته بسال در خراسان بوده و در دربار بغراخاناز دبیران و شاعران اواخر قرن چهارم هجری

ر او را او استاد مهۀ دبیران زبان فارسی بوده و الزم است تا کسی که  در علم ادبیات شاغل است  آثام  و 1090/ه483
.او را بیآموزدخبواند و شیوۀ

:چند منونه از اشعار حممد عبده

چنانکه نیست نگاری چو تو دگر نبود
چو من صبور و چمن راز دار برنایی

ترا و من رهی  و خواجه را کسی جبهان
سن و صرب و سخاوت ندید مهتاییحب

:یاد از جوانی 
سهی سروم از ناله  چون نال گشته

یهامانده از غم سهیل یمانی 
بسی رنج بردم بسی گفته خواندم

ازی و از پهلوانی ز گفتار ت
بچندین هنر شصت و دو سال بودم

که توشه برم زآشکار و هنانی
جبز حسرت و جز وبال گناهان 
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جوانی نشانی ندارم کنون از 
بیاد جوانی مهی مویه دارم 

بر آن بیت بوطاهر خسروانی  
جوانی به بیهودگی یاد دارم

غا جوانی دریغا جوانییدر

این قطعه تضمینی است از شعر معروف  خسروانی در لباب االباب حممد عوفی به فردوسی و در ترمجان البالغه رادریانی به حممد 
و این قطعه دکرت ذبیح ا صفا به این دلیل که اشارت ترمجان البالغه قدمت دارد قابل پذیرش بوده. عبده نسبت داده شده است 

1.را بنام حممد عبده قید کرده اند

لبیبی

، با فرخی هم عصر بوده است او )اواخر قرن دهم و یازدهم میالدی(لبیبی شاعر اواخر قرن چهارم و اوایل قرن  پنجم  هجری
2.ابواملظفر چغانی  روی هناد و بعد از آن بدربار غزنویان اختصاص یافتخنست بدربار 

:از اوست
:سفر

چو بر کندم دل از دیدار دلرب
هنادم مهر خرسندی بدلرب

.گنج غزل ، ھمان ، پیوست بھ صفحھ قبل- 1
123؛ گنج غزل ، ھمان ، ص554- 550ا، چاپ  دوم ، صص/تاریخ ادبیات  در ایران ، دکتر  ذبیح هللا صفا چ 2
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تو گوئی داغ سوزان بر هنادم
بدل کز دل بدیده در زد آزر

شرر دیدم که بر رویم مهی جست
ز مژگان مهچو سوزان سونش زر

نگارین چشم گریانمرا دید آن 
جگر گریان پر از خون عارض و بر

بچشم اندر شرار آتش عشق
بچشم اندر عنان  خنگ رهرب

مرا گفت آن دالرام ای بی آرام
مهیشه ناریان بی خواب و بی خور

ز جابلسا جبابلقا رسیدی
مهان از باخرت رفتی خباور

سکندر نیستی لیکن دوباره
بگشتی در جهان مهچون سکندر

من تا ترا چند آزمایمندا
چه مایه بینم از کار تو کیفر

مرا در آتش سوزان چه سوزی
چه داری عیش من بر من مکدر

فغان زین باد پای کوه دیدار 
فغان زین رهنورد  هجر گسرت

مهانا از فراقت آفریده
که دارد دور ما را یک ز دیگر
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خرد زینسو کشید و عشق زانسو
رفرو ماندم من اندر کار مضط

بدلرب گفتم ای از جان شیرین
مرا بایسته تر از عمر خوشرت

سفر بسیار کردم راست گفتی
سفر هایی مهه بی سود و بی زر

بدامن سر زنش کردی  روا بود
گذشتست از گذشته یاد ناور

خمور غم می روم درویش زینجا
ولیکن زود باز آیم توانگر

آوردبرفت از پیشم و پیش من 
ام مشمربیابان بر ره اجن

رهی دور و شب تاریک و تیره
هوا پیروزه و هامون مقََّیر
هوا آلوده رخساره  بدوده

سپهر آراسته چهره بگوهر 
گمام بردی که باذ اندر پراگند

بروی سبز دریا برگ عبهر
مجره چون بدریا راه موسی

که اندر قعر او بگذشت لشکر
بنات النعش چون طبطاب سیمین

زبر و پهنه از بر هناده دسته 
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زمانی بود که مه برزد سر از کوه
برنگ روی مهجوران مزعفر

چو زر اندود کرده کوی سیمین
شد از انوار  او گیتی  منور

مرا چشم اندر ایشان خیره مانده
روان مدهوش و مغز ودل مفکر

بریگ اندر مهی شد پاره زان سان
که در غرقاب مرد آشناور

شکر کردمبرون رفتم ز ریگ و
بسجده پیش یزدان  گروگر

آمددمند اژدهایی پیشم 
خروشان و پر آرام  و زمین در

شکم ماالن بر هامون مهی رفت
شده هامون بزیر او مَقعّر

گرفته دامن خاور بدنبال
هناده بر کران باخرت سر
بباران هباری بوده فربی

ز گرمای حزیران گشته الغر
ازو زادست هرچ اندر جهانست
ز هرچ اندر جهانست او جوانرت
بعز شاه ازو بیرون گذشتم
یکی موی از تن من نا شده تر
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وز آجنا تا بدین درگاه  گفتی
گشادستند مر فردوس را در 

مهه باال پر از دیبای رومی
مهه پستی پر از کاالی ششرت

کجا شبزه است بر فرقش معقد
کجا شاخه است بر شاخش مشجر

مانی منّقشیکی چون نامۀ
یکی چون صورت آزر مصور

تو گفتی هیکل زردشت گشتست
1ز بس الله مهه صحرا سراسر 

ناصر خسرو
2. ه در قبادیان از حوالی بلخ تولد یافت 394حکیم ناصر خسرو بن حارث قبادیانی بسال 

ان  و نویسندگان بسیار توانا و یکی از از شاعر» ت خراسانحج« حارث قبادیانی بلخی  ملقب به ناصر بن خسرو بن 
.فاضلرتین  متکلمان شیعی امساعیلی  و در زمرۀ متفکران و فیلسوفان  بزرگ قرمطیه در عهد خود بوده است 

26- 120گنج غزل ، ھما ، صص، - 1
نظری بھ تحوالت ادب دری ، پروفیسور عبدالحی حبیبی ، چاپ کابل 141دوم ، ص / تاریخ ادبیات فارسی ، دکتر رضا زاده شفق ، ج2

23، ص
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:او در مورد خود و نسب خود گوید
هبرتین انبیا را وارثم

ناصر بن خسرو بن حارثم

در قلعۀ یمگان  از /مه1116ه ش495/ه ق481وفاتش بسال م  در قبادیان بلخ  و 1026/ه394والدتش در سال 
1. ناحیۀ بدخشان  اتفاق افتاد 

و تا مصر رسید  در آمدسالگی بسفر حج بر 43سالگی در دستگاه های حکومتی حمشور شده بود و در 27در سن 
ت رسید و به او وظیفه درجۀ حجه به مذهب امساعیلی داخل شد و بعد از طی  مدارج در این مذهب به470آجنا در حدود 

در ) قرمطی(سپردند تا این مذهب را در خراسان ترویج و گسرتش دهد ؛ او در خراسان خباطر  تبلیغ  مذهب امساعیلی 
.حالیکه پنجاه سال از عمرش میگذشت فرستاده شد 

رست این است که او در  قوادیان بلخ ولی قول د2.اما دولت شاه مسرقندی در تذکره شعرا اصل او را از اصفهان دانسته است 
.تولد یافته است

»3» .حد و عارف دانسته اند و بعضی بر وی طعن میکنند که طبیعی ودهری بوده و مذهب تناسخ داشته بعضی او را مو

منی خوشه ای ناصر خسرو از آوان جوانی به حتصیل  وحتقیق ادیان و عقاید و مطالعه اشعار فارسی و عربی پرداخت  و از هر خر
:برداشت تا مبقام  دانش رسید  که خود گوید

هبر نوعی که بشنیدم ز دانش
نشستم بر در او   من جماور

مناند از هیچگون دانش که من زان

؛ نظری بھ تحول ادب دری  ھمان     24رضازاده شفق ،ھمان ص   ... تاریخ ادبیات- 1
61تذکره دولتشاه  سمرقندی ، ھمان ، ص - 2
کره دولت شاه سمرقندی  ،ھمانتذ- 3
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1نکردم استفادت بیش و کمرت

امین و عقاید  خاص فلسفی، ناصر آثار منظوم و منثور شیوا و گرانبها فراوان دارد و قدیمی ترین شاعر زبان دری است  که مض
سفر . دینی و انتقادی و مواعظ  را با صراحت متام در انواع اشعار خود پرورانده  و دیوانش در یازده  هزار بیت طبع گردیده 

صرف نظر از عقاید او  شاعر نقاد و دارای صراحت .ه نوشته شده هبرتین نثر دری حمسوب میشود455نامه او  که در  سال 
تار تیز و تند است که مدح  هیچ  حاکمی را نگفته و در آثار خود ارزش هنری و  اعتقادی خود را حفظ کرده هلجه و گف

:است و بگفتۀ خودش گوهر سخن را در پای خوکان نریخته است

من آمن که در پای خوکان نریزم
من این قیمتی در لفظ دری را

:ناصر هبای  هنر و  سخن  خود را چنین بلند می برد

هر کس مهی حذر ز قضاو قدر کند
وین هر دو رهربند زقضاو قدر مرا

ّرد کن و نام قدر سخننام قضا خ
یاد است این سخن ز یکی نامور مرا

دانش به از ضیاع و به از جاه و مال و ملک
این خاطر خطیر  چنین گفت مر مرا

گر بایدت  مهی که  ببینی مرا متام
چون عاقالن بچشم بصیرت  نگر مرا

142تاریخ زبان  فارسی ، ھمان ،ص - 1
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منگر بدین  ضعیف تنم زانکه در سخن
زین چرخ پر ستاره فزون است اثر مرا

در عصر غزنوی متاع گرانبهای شعر در مداحی و چاپلوسی  چنان مبتذل شده بود که اکثریت اشعار « : حبیبی می نگارد 
اما ناصر این شاعران مداح درباری که متاع هنر خود را در بازار سخنگویان عبارت بود از قصاید در ستایش امرای جبار ، 

:متلق و دروغگویی هناده اند چنین  انتقاد میکند

سخن چند گویی ز مششاد و الله
رخ چون مه و  زلفک عنربی را

بعلم و بگوهر کنی مدحت آنرا
که مایه است  مر جهل و بد گوهری را

ر آری دروغ و طمع را بنظم اند
دروغ است  سرمایه  مر  کافری  را

قسمیکه مالحظه میشود ناصر خسرو باوجود اینکه مراتب عالی در سخن داشته است چند نقطه ای از افکار او قابل اندیشه و 
:نقد است

ه  های اعتقادی خود را در پای بود با یک سفربه مصر مهه داشت) حنفی(ناصر که اهل بلخ و از پیراوان مذهب اعتدالی سنت 
ریخت پس منیتواند بگفته  پروفیسور حبیبی که از قول ناصر  » حجت  خراسان«خلفای فاطمی مصر در ازای   تفویض لقب 

نقل کرده است باید اذعان داشت که در  دربار ...) من آمن که در پای خوکان نریزم(نقل قول کرده و یک شعر معروف وی را که
انی و غزنوی اگر به متون و دواین شعرای آن دوره   توجه  شود می بینیم که این سخنوران عالی مقام  مانند شهید و شاهان  سام

رودکی ، فردوسی و عسجدی ، عنصری و فرخی و دیگران صرف نظر از اینکه در  گوشه قصاید شان پادشاهی را که 
وه زندگی شخصی شاعر را مرفوع ساخته است، با چه مهه گونه  زمینه  های فرهنگی و گسرتش شعر و زبان به عال
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در دری را در مناسب ترین جا های آن نصب کرده اند که زیور دواین و تاریخ زبان  فارسی که گنجینه مهارت و زیبائی این ُّ
که از جامعه  و آینده سازان خراسانی حمسوب است نیز میباشد لذا بعقیده نگارنده ناصر خسروآهناافتخار آفرین برای  دودم

) هآمدقصیدهای خطاب به خراسانیان که در ذیل این خبش (خراسان بنا بر توجیه کفر و اهلاد که از آثار خودش نیز مربهن است 
ه بود  در آوردرا در آن سلک در آهناتوسط خراسانیان رانده شده و در یمگان بدخشان در بین  امساعیلی مذهبانی که خودش 

ا بطه با جهان دانش آنروز که سرزمینهای بلخ و  خبارا و غزنین در جنب مدنیت رو بگسرتش خراسان حالت انزوا و قطع ر
ی روحی ای بوده است که ناصر بآن در آهناحمسوب می شد گوشه گرفت و این نوع طرز تفکر وی نیز ناشی از حالت و حبر

. دوران اخیر عمر خود سر دچار بود
:ای از  وضع نا هنجار روحی شاعر در دره تنگ یمگان بدخشان میباشدچنانچه این  شعر عصیانگر منونه 

بار خدایا اگر ز روی خدائی
طینت انسان مهه مجیل سرشتی
چهرۀ رومی و صورت حبشی را

مایۀ خوبی چه بود و علت زشتی؟
طلعت هندو و روی ترک چرا شد

مهچو دل دوزخی و روی هبشتی ؟
از چه سعید افتاد و از چه شقی شد

زاهد حمرابی و کشیش کنشتی؟
چیست خالف اندر آفرینش عامل

چون مهه را دایه و مشاطه تو گشتی
گیرم دنیا ز بی حملی دنیا

بر گروه خریط و خسیس هبشتی
نعمت منعم چراست دریا دریا
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حمنت مفلس چراست کشتی کشتی؟

نی  فلسفه شناخت موجود بر ایر اندیشمندان خراسااین سؤال و اعرتاضات بر  خاسته از طرز تفکر  آئینی است که بر خالف  س
هر چند حکیم عمر خیام که ما . را زیر سؤال می برد و شاعر را  از دایره تفکر اندیشمندان اسالمی  دور میسازد) وندخدا(تر

فکر  ناصر خسرو قبال  از آن در خصوص مسایلی که در نزدش تا اخیر بصورت  گره نا کشوده باقی ماند  حرفهای داشتیم  اما ت
و در ادبیات دری به این  جرئت و صراحت هلجه ) در دایره تفکر اسالمی (تفکر دیگری است  و به گفته عبداحلی  حبیبی 

.کمرت شاعر ی سراغ میگردد که چنین ایده های را در ذهن خود پرورش داده باشد
:او در مورد یک ستمگر معزول  چنین می گوید

بیچارگانچند گردی گرد این 
ناکسان را جوئی از بس ناکسی

تا توانستی ربوده چون عقاب
چون شدی عاجز گرفتی کرگسی

فاسقی بودی بوقت دسرتس
پارسا گشتی کنون در مفلسی

او که دلش بیاد خراسان در طپش می آید  چنین عربده میکند و قصیده زیر معرف  باز جوئی خراسان در نزد شاعر می باشد که 
:ی خود را به زیبا ترین و حمکمرتین اسلوب تداعی میکندتراوشات فکر

سالم کن ز من ای باد مر خراسان را
مراهل فضل و خرد نه نادان را

خرب بیاور از ایشان مبن چوداده بوی 
ز حال من حبقیقت خرب مر ایشان را
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بگوی شان که جهان سر من چو چمرب کرد
یهان رامگر خویش خود اینست کار ک

نکند غره عهد و پیمانشناننگر چ
که او وفا نکند هیچ عهد و پیمان را

فالن اگر بشکست اندران چه خواهد
چنان بدو بنگر کو بچشم هبمان را
ازین مهه بستاند جبمله هر چش داد

چنان که باز ستدهر چه داده بود آنرا 
از آنکه در دهنش هند این زمان پستان

دگر زمان بستاند بقهر پستانرا
نید که در دست این  وآن چو  خراسنگه ک

به چند گونه بدیدید مر خراسان را 
به ملک ترک چرا ُغره اید یاد کنید

1زاولستان را حممودجالل و دولت 

کجاست آنکه فریغونیان ز هیبت او 
ز دست خویش  بدادند گوزگانان را 

چو هند را بسم اسپ ترک ویران کرد
ابپای پیالن بسپرد خاک ختالن ر

کسی چونو جبهان دیگری نداد نشان 
مهی به سندان اندر نشاند پیکانرا

در این فرد از قصیده خود  ناصر جالل و عظمت  پادشاه غزنھ مّحمود زابلی را می ستاید کھ فراموش کرده است کھ او بھ زعم - 1
ر دری را در پای بھ اصطالح خودش  ھ حاال خودش نیز یک مدح گر بر جستھ برای نمی ریزد چرا شد ک) خوکآن(خودش  ھر گز گوھر دُّ

مّحمود  غزنوی شده است؟
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چو سیستان ز خلف ری ز زاریان بستد
وز اوج کیوان سر بر افراشت ایوان را

فریفته شده میگشت در جهان آری
چنو فریفته بود این جهان فراوان را

مشا فریفتگان پیش او مهی گفتید
ا هزار سال فزون باد عمر سلطان ر

بفر دولت او هر که قصد سندان کرد
بزیردندان چون موم یافت سندان را 

پریر قبلۀ احرار زاولستان بود
چنان که  کعبه است امروز اهل ایمانرا
کجاست اکنون آن مرد و جاللت و جاه
که زیر خویش مهی دید برج سرطان را

بریخت چنگش و فرسوده گشت دندانش
و دندان را چو تیز کرد براو مرگ  چنگ 

بسا که خندان کرده است چرخ گریانرا 
بسا که گریان کرده نیز خندانرا

قرار چشم چه داری بزیر چرخ چو نیست
قرار نیست بیک حال چرخ گردانرا
کناره گیر ازو کین سوار تازانست
کسی کنار نگیرد  سوار تازان را

برتس سخت ز سختی چو کار آسان شد
آسان را که چرخ زود کند سخت کار 
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به آمسان ز کسوف سیه رهایش نیست
مر آفتاب درخشان و ماه تابان را

ز چیز های جهان هر چه خوارو ارزان شد
گران شده مثر آن چیز خوار و ارزانرا

میانه کار مهی باش و بس کمال جموی
که مه متام نشد جز ز هبر نقصانرا

ز هبر حال بگو خوشنت هالک مکن
خیره، مر جانرابدر و مرجان مفروش

نگاه کن که چو فرمان دیو ظاهر شد
.مناند فرمان در خلق خویش یزدانرا

اگر شراب جهان  خلق را چو مستان کرد
تو شان رها کن چون هوشیار مستانرا

نگاه کن که به حیلت مهی هالک کنند
ز هبر پر نکو طاؤسان پران را
بقول بنده یزدان قادرند و لیک

ند شیطانرابه اعتماد مهه امت
مگوی شان که مشا  به اعتقاد دیوانید

از تو دیوان راآمدکه دیو خواندن خوش ن
جهان زمین و سخن ختم و جانت دهقانست

به کشت باید مشغول بود دهقانرا
من این سخن که بگفتم ترا نکو مثلیست

مثل بسنده بود هوشیار مردانرا
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ترا کنون که هبار است جهد آن نکنی 
بکف اری مگر زمستان راکه نانکی

چو خلق مجله ببازار جهل می رفتند
مهی ز بیمنیارم گشاد دوکانرا

مرا مکان خبراسان زمین بیمگانست
کسی چرا طلبد در سفر خراسانرا

ز عمر هبر  مهین گشت مر مرا که به شعر 
1برشته میکشم اینزر و در و مرجانرا

سید  حسین غزنوی
علوی غزنوی ملقب به اشرف از واعظین معروف زمان خود بود که هزاران  نفر را با استماع وعظ بن ناصرسید حسین غزنوی

- 447(بن مسعود نزدمهین شاه غزنوی و غالبًا هبرامشاهاو دارای طبع عالی شاعرانه بوده. خود مستفید میگردانید
ناچار به که د بی مهری وی قرار گرفتو فتوحات او را مدح کرده و در اخیر  شاه غزنه بوی بدگمان شده مور)ه512

مسافرت شد و سفر حج اختیار کرد و در باز گشت  در بغداد مورد الطاف غیاث الدین  مسعود بن حممد چهارمین شاه 
.قرارگرفت) ه547-529(سلجوقی  

.اپ رسیده است دیوان اشعار سید  حسین غزنوی بقول جممع الفصحادارای پنج هزار بیت است که اخیرًا دیوان وی بچ
:ه استآمداین بیت از یکی از قصیده  هایش در راحت الصدور 

ای خورده آمسان بیسارت بسی یمین
بسی یساروی برده آرزو ز یمینت

25- 20تحول ادبیات دری ، پروفیسور مّحمود حبیبی ،صص- 1
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:و مطلع آن اینست
اکنون که تر و تازه خبندید نوهبار

ما و مساع وبادۀ رنگین و زلف یار

:هان خراسان سروده استو این مدیحه را برای سنجر شاه سلجوقی از شا

جهان را شاه فرخ پی چنین باید چنین باید
که خلق عالی در سایۀ عدلش بیاساید
خجسته رای او از ملک راه فتنه بر بندد

مبارک روی او از خلق کار بسته بکشاید
چو دریا طبع او را دی کند اما غنی ماند

چو گردون کار او گردش بوداما نفرساید
الش نقش خویش بنگاردگهی برصفحۀ اقب

گهی از آئینۀ انصاف رنگ زنگ بزداید
ولی را گر عطاباید عدو را گر خطا افتد

خداو خلق داند کاین ببخشد وان ببخشاید

:و این تغزلی است مدیحه در وصف هبرام شاه غزنوی

هفتۀ دیگر بلی ابر مروارید بار
شاخ شگوفه عقد مروارید بارآورد

بر انگیزد نسیمگلنبگاه باد از عارض
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گاه ابر از طرۀ مششاد بنشاند غبار
باد میسوزد خبور و ابر می ریزد گالب

چرخ میگوید نوید و باد میبارد نثار
گلبنان چون بلبالن هر صبحدم خندند خوش

1بلبالن چون بیدالن  هر نیمه شب گریند زار 

200-198دوم ،صص/ تاریخ ادبیات ، زضا زاده شفق  ، ج- 1
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فصل پنجاهم
فزار و هنجار در اصلوب ادبیاتا

نظمی و نثری
I

فصل پنجاهم
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افزار و هنجار در اصلوب ادبیات
نظمی و نثری

I

ه ؛ اگر این آمدمدنیت عبارت از گنجینۀ عظیمی است که خبش عمده آنرا هنر فرزانگی یعنی آداب و اخالق تشکیل داده و مبرور زمان فراهم 
که انتقال نیابد ، متدن حمکوم مبرگ  میشود ؛ هبمین جهت باید گفت  یمبنزله بزرگرتین میراث بشری  از نسلی بنسلدانش  که ثروت بی نظیر است و

.دیب استزندگی مدنیت  مدیون تعلیم و تا

: چکیده
قرض الشعر و نقل علم صرف ؛علم لغت ؛ علم خط ؛ علم حنو ؛ علم  معانی ؛ علم بیان ؛ علم بدیع ؛ علم قافیه ؛ (انواع علوم ادبیه 

تعریف ادیب؛ نثر دری ؛)  علم االنصاب(الشعر ؛ علم انشاء ؛ علم حماضرات ؛ علم تاریخ و قصص 
:هدف

هدف این پژوهش   عطف توجه و دستیابی به حقایقی است که باید تاریخ  زبان فارسی به معنی حقیقی آن که در نزد علمای ادب 
زیبا است  و در اوراق کتاهبا  قبل بر این  ثبت گردیده در مورد چگونگی این فارسی چنانیکه شایسته مقام این  گویش 

زبان داد بالغت داده اند روشنی اندازم ؛ نگارنده می کوشد خباطریکه مجعی را از زمحت تتبع وسرگشتگی و حیرت  
حتی به ه روشنی ای راآسوده ساخته و از سرگردانی بی نیاز ساخته باشد میخواسته تا  در خصوص روشن ساخنت این را

اندازه  یک کرم شبتاب هم که شده باشد ایجاد مناید و اگر کمی و کاستی در کار این پژوهش که دامنه آن در خبش های قبلی که 
در مورد زبان و ادبیات دری در این اثر باز تاب گردیده مبالحظه برسد عذر  ما را خواهند پذیرفت زیرا  معلوم است که در هیچ 

ی جبز استثناأتی که در این زمینه وجود دارد مأخذ مستقل و مستدل  یافت نشده و حتی نایاب و کمیاب نیز  میباشد که این مورد
حقیر  کوشیده است از میان انبوهی از آثار خودی و بیگانه  چیز هایی را مجع کند که در خور باز شناسی  هویت تاریخی ملتی 

می پرداخته اند زیرا به قول معروف)زبان فارسی(باشد که به این گویش 
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ب دولتیماآربما خوشه چین خرمن 
باری نگه کن ای که خداوند خرمنی

منودم و تا هنوز که این راه به )باز شناسی افغانستان(شروع به تألیف این مهم تاریخی ) ج(من که چند سال قبل مبدد خداوندگار
ارم که این اثر  از نظر خردمندان الیق بگذرد  و منتی بر ما گذاشته ما را متوجه خر  نرسیده و این پژوهش ادامه دارد  امید وآ

.اشتباهات مان سازند ، البته به طریق انتقاد و حتقیق  ما را رهنمایند

در این حتقیق که هدف ما روشن ساخنت  منشأ و مبدآ زبان فارسی که شامل سه دوره هخامنشی ، اسکندری  و ساسانی 
مانیان و غزنویان و ًا بدوره  ساسانی که دنباله آن  مشتمل بر عصر خلفا و طاهریان و صفاریان و سامیباشد صرف

وعهد سلجوقیان و خوارزمشاهیان  تامحله مغول و بعدًا تیموریان ، دولت های مغولی در هند ،دوره صفوی در ایران غوریها،
افغانستان از = ه از رهگذر قلمرو جغرافیائی با سرزمین خراسانمیباشد صرفًا آن تیره  های را کشاهان درانی و حممدرایی 

در ارتباط است  مورد بابر و مهایونی مغولی هندآهناقبیل سامانیان ، غزنویان ، غوریان ، سلجوقیان  ومغوهلای تیموری و دودم
یی بر گرفته و خوشه هایی جبهت پژوهش قرار داده و امید وارم در این راه  که مدت  درازی از عمرم را صرف کرده ام توشه

.   انباشنت خرمنی  چیده باشم تا در نتیجه حاصلی از معانی و حقایق از نتیجه اینکار هویدا و آشکار و خدمتی باشد از من

علوم ادبیه
:علم صرف.1

کلمات طاری عبارت از علمی است که از احوال ابنیه کلمات گفتگو مینماید و آن عبارت از عوارضی است که  بر جوهر
مثل -حرکات ، سکنات و زیادت و حذف و قلب و ادغام و ابدال و مانند آن و از مبانی ایکه عارض کلمه میشود:میشود از قبیل 

یکی شاددل شدو —ابر هفت کشور بود پادشاه(اینکه گوئی فالن لفظ فالن وزن را دارد و یا اینکه گوئی لفظ در لفظ  ابر 
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ه میشودیعنی ابدال و ادغام آوردمثال دنب و سنب و خنب که بشکل  دم و سم و خم  در نوشتار حروف حذف در این) .پارسا
.بقسمی که نوشتیم صورت می گیرد

:علم لغت.2
مبعنی قلعه و ) دژ: (علمی که از مدلوالت و وضعیه مفردات و مهچنین در وضع مرکبات و داللت بر اجزای معانی مینماید مثال

و شد میکنندو معنی تر کیبی آن پل است یعنی معرب و آمداف زمین زراعت است که مردم از آجنا بلندی اطر) پلوان(
.گذرگاه

موجود آهنااز کیفیت خارج شدن بعضی از کلمات  از بعضی دیگر بواسطه تناوب جوهری  که مابین : علم اشتقاق .3
موجود باشدپس یکی را اصل و دیگری را فرع وقتی ما بین دو  لفظ تناسبی در اصل معنی یا ترکیب . است حبث میکند

که این علم . کبیر –صغیر : قرار دهند، اصل را مشتق منه و فرع مشتق نامیده میشودکه به سه  شکل صورت می گیرد 
به کتاب دستور کامل زبان  تألیف مهایون فرخ و سایر کتب دستور (مراحل پیچیده ای دارد که مستلزم حتقیق مستقل میباشد  

.) راجعه شودم

هاء غیر ملفوظه در مجع به : علمیست که بواسطه  کیفیت تصویر الفاظ و نقوش کتابت شناخته میشود ، مانند :علم خط.4
بر اینکه واو معدوله در کدام ) سیها در مجع سایه(و کجا حذف آن ممکن است مثل ) الله ها (درکجا نوشته میشود مثل ) ها(

و مهچنان در خاسنت و برخاسنت ) خواهش-خواندن  (کجا حذف صورت می گیرد مثل از کلمات نوشته می شود و در 
.و غیرهنسبًة-و مثل اینکه تنوین منصوب در مهه جا بصورت الف نوشته می شود مگر در ۀ مدوره مانند عجالتُة

رت مورد استعمال این علم علمیست که بواسطه آن احوال کلمه و کالم از حیث اعراب و بناء شناخته شده و بیش:علم حنو .5
.در لغت عربی است و در فاسی خیلی کم و بندرت یافت میشود
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مثال حافظ . حاالت لفظ را از حیث مطابعة کالم، مقتضای مقام مانند حبث در جماز عقلی بیان میکند :علم معانی.6
:گوید

صبح است و ژاله میچکداز ابر هبمنی
ساقی ز جای خیز و بده جام یکمنی

مباحث تشبه و -مطلبی را بطرق خمتلفه در حضور و خفا ادا کردآهناعلم باموری است که میتوان بوسیله :  بیانعلم.7
.استعاره  وکنایه و حقیقت  و جماز داخل این علم است

علمیست که بواسطه آن وجوه کالم بلیغ شناخته میشود: علم بدیع8

د اینکه قافیه چیست؟و حروف تأسیس و قید و دخیل و ردف و معرفت احوال اواخر ابیات است مانن: علم قافیه.9
.آهناروی کدام اند؟و در قافیه رعایت کدام یک از حروف و حرکات الزم است ؟ و عیوب قافیه چیست؟ وامثال 

این حاالت کلمات شعری هم از . علمیست که در آن از حاالت کلمات حبث میشود : قرض الشعر و نقل الشعر. 10
ست زیرا آهنااز عروض و قافیه و امثال  آهناقافیه  وهم از حیث خوبی و بدی و شایستگی و عدم شایستگی جهت وزن و

شاعر  در گفتار معانی و الفاظ باید  . دلیل عمده ایکه بر شاعر الزامی است استعمال الفاظ مناسب و ادای  معانی میباشد
هنایت جرئت و شجاعت ادبی  اظهار کند یعنی که شاعر شجاعت ادبی جسور و بی پروا باشدو حقایق را بر حنوی که باشد با

آتش فتنه سالجقه در خراسان رفته رفته باال گرفته و سلطان مسعود را نگران ساخته :( مثال بیهقی گوید . داشته باشد 
) است 

استحصال معانی در لغت مبعنی شروع و ایجاد وضع است و در اصطالح  علمیست که توسط آن :علم انشاء. 11
بعضی ها گفته اند که علم انشاء عبارت از نگارش نثر علمی است که در آن فصاحت و بالغت  که مشتمل به . میگردد

آداب معتربه نزد ادبا در عبارات پسندیده که الیق مقام است و این علماستمداد از مجیع علوم دارد به این معنی که اگر نویسنده 
معه شناسی موضوعی را بنگارد ابتدا به او ضرور است تا آداب نگارش را بفهمد و آنرا  مراعات ای میخواهد در مورد  جا
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کند و در دقایق آن آشنائی داشته باشد و مهارهتای حتمی را در فن نویسندگی کسب کرده باشد در اینصورت میتواند  در مورد 
.ت منایدجامعه شناسی آنطوری که ایجاب میکند به نگارش  علمی خود مبادر

عروضی مسر قندی در کتاب چهار مقاله خود در مورد  دبیری  در صدر مقاله اول تعریف بالنسبه جامعی در ماهیت دبیری ذکر 
دبیری عبارت از صناعتی است مشتمل بر قیاسات خطابی وبالغی منتفع در خماطباتی که در بین مردم «:کرده است و آن اینکه 

ت و خماصمت در مدح و ذم و حیله و استعطاف و اعراء و بزرگ گردانیدن و در هر واقعه است بر سبیل حماورت و  مشاور
» .بدرجه اولی واخری ادا کرده آید

حماضره در لغت تقریبًامبعنی حماوره و  حاضر جوابی است و در اصطالح عبارت از مناسب : علم حماضرات.12
این علم در جنب علوم ادبیه امهّیت . ن فن داخل میباشدگویی و حاضر جوابی و حسن حماورت و بدیهه گویی به مهی

این فن از هر  فنی بیشرت باعث جلوه و –بسزایی دارد و شخصی که دارای این ملکه است بر مهه کس مطبوع و مقرب واقع میشود 
ور مثال این مثل را بط1رونق کالم ومتکلم است و از مهین جاست که اغلب اشخاص در حتصیل این ملکه بسیار سعی کرده اند؛ 

:مورد این فن از عنصری نقل میکنیم

حکیم  –در میدان اسپ سواری و گوی بازی از اسپ افتاده و چهره اش خراشیده شد حممودگویند وقتی سلطان 
:عنصری ملک الشعرای در بار در معذرت گفته که سلطان اسپ بوی خبشید

شاها ادبی کن فلک بد خو را
نیکوراکاسیب رسانید رخ

گر گوی خطا رفت بچوگانش زن
ور اسپ غلط کرد مبن خبش اورا

45تا 21،ص، ؛ تاریخ ادبیات جآن ملکم 26-10اول ، صص/ تاریخ ادبیات ، تالیف   جالل الدین ھمائی ، ج- 1
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:ه شده است برای نویسنده و پژوهشگر فهمیدن آن  ضروری استآوردمهچنان این علوم که در اینجا بقسم  امجال  در اینجا  

ن اصول و فروع هر دسته از دسته روابط خویشاوندی بین  تیره  ها و قبایل و طوائف که توسط آ(علم انساب؛علم تاریخ  وقصص
علم منشاء پیدایش هر مثل و (علم امثال ؛)اسامی شهر ها و اوطان(  شاملعلم مسالک و ممالک؛ )دیگر میتمایز میگردد

معرفت اشعار مدونه و ترکیباتیکه توسط آن ساخته میشود که علم دواوین که مضرب و  استعمال  آنرا نشان میدهد ؛ ) مقوله
نوع تالیفات نیز میگردد  ؛ شامل هر 

: تعریف ادیب
که مسائیلی را  که در فوق  ذکر شد به آن بلدیت   ومشق و ممارثت داشته باشد یا بعباره  دیگر ادیب به کسی اطالق می شود

جاد  مضمون تازه ادیب کسی است  که توانایی تفکر را داشته و برای ایجاد مفاهیم کالمی  مرحلۀ را بپیماید که در نتیجه باعث ای
را در جا های مناسب آن به ترتیبی به نظم آهناای شود و در جریان این مرحله  ادیب میکوشد  تا معانی و الفاظ را سر هم کرده  و

کشیده  و  برای افکار تازه خویش الفاظ مناسبی انتخاب و ایجاد مناید که در نتیجه متام مقصود خود را در کسوت الفاظ و مجل 
و با پرورش مجالت هر مطلبی  را در جای مناسب آن قرار داده و آنرا دارای نظم و نسق ادبی  میسازد و در این  ضمن به ه آورد

ت های لفظی و معنوی آراسته ساخته بر زیبایی  مطبوعیت آن می افزایدو اینکار آن اقدام و بنیاد سخن را  به زینآرایش و پیرایش
.چشم و گوش خواننده و شنونده را مفتون آنچه که نوشته است بسازد او را قادر میسازد تا از طریق 

ه و در معرض منایش  آوردادیب با سر هم کردن و پیمودن این مقامات و منازل متاع پر قیمتی را که مبدوع آن خودش است بدست 
.این  و آن قرار میدهد 

و مهارهتای باشد  که بوسیله آن در کار نویسندگی استادی و ادیب وقتی میخواهد چیزی را ابداع یا بنویسد باید دارای قریحه
یک نفر دبیری که در مسائل ادبی حتقیق میکند  ضرورت دارد تا قبل بر آن به علوم  عقالنی  و منطق . مهارت خود را آشکارا سازد 
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تاج بعلم خط میباشد و در جمموع باید  و مبادی شعر آشنایی داشته باشد که در نثر نویسی حمتاج به علم انشاء میشودو در کتابت حم
.علوم  لفظیه را بداند

معانی –لغت صرف :پایدار و استوار میشود مانندآهناو مهچنان ارکان علم ادب علومی هستند که ساختمان ادبی  کالم بلیغ به 
رتیب  دبیر مکلفیت دارد تا در بسا ومهچنان علم منطق را از مبادی علم ادب دانسته اند هبمین تآهناعروض و امثال –بیان –

مثال کسی که به . مضامین به علومیکه در باال  ذکر شد  مراجعه مناید تا بتواند در  خبشی که میخواهد داد معانی بدهد  توفیق یابد 
.تاریخ و ثبت احوال گذشتگان اختصاص دارد باید در فن ممالک و مسالک معلومات وافی داشته باشد

بیر باید دارای روح انتقادی باشد به این معنی که شاعر یا منشی و دبیر و مؤرخ در کلیه حوادث طبیعی و نواقص نویسنده یا د
را در حتت نظر دقیق آهنااجتماعی و عیوب رجال و سالطین و کارمندان دولت به نظر انتقاد و تأمل نگریسته اعمال و احوال 

رسد برای اصالح  اخالق ملی و تشکیالت عمومی و اداری با بیانات شیرین و مورد نقد و برسی قرار دهد  وآنچه در نظرش می
اثر گزاری قاطع و تعین آهنابه ترتیبی بیان  مناید که حمرک عواطف بشری گشته در نفوس و وجد) نظم–شعر (لذت خبش 

ه  ها قرار گرفته و صرفًا مهین روح ه است مورد پذیرش خواننده ها و شنوندآوردکننده را ایجاد مناید تا بتواند آنچه را که 
معذالک می بینیم که تراوشات ادبا و . انتقادی است که منشیان و دبیران را در جامعه نظر به دیگران ممتاز جلوه میدهد

مؤرخین و  دبیران باعث  ایجاد کاخهای بلندی در ادبیات زبان فارسی شده اند که مهۀ شان مبین  اصالح هیأت اجتماعی جامعه 
که مشتمل بر نکات اجتماعی  ) الف لیل(و دگر گونی آن بوده اند که میتوان از کلیله و دمنه ، مرزبان نامه ، هزار افسانه 

واندرز های حکیمانه است بیاد گار مانده و از این قبیل است اندیشه آزاد مردانی که در بین  شعرای اسالمی بی پروا  وبا 
عادات زشت و آداب سخیفۀ اجتماعی را طرف محله قرار داده و عقاید شان را صراحت هلجه در ضمن منظومات حکمتی

دخالت کرده سالطین و امرا را مورد نصایح سودمند و هوشدار بدون ترس اظهار کرده اند، و گاهی هم در وضع حکومتها
بو ر  هارون الرشید که میخواست ارابهای جدی قرار داده اند که ما در تاریخ عباسیان شجاعت بی نظیر امام ابو حنیفه را در ب

حنیفه، مسند قضاة را قبول کند و باوجود بیم دادن خلیفه او را ، آنرا نپذیرفت مثال کم مانندی در عرصه اندیشمندان آزاد 
ه میباشد ،چنین است زمانیکه حکیم عمر خیام  نیشاپوری بدون هیچ مالحظه و بیمی  ریا کاری و سالوسی امرا را انتقاد کرد

:زاهدان خشک را طرف انتقاد قرار داده  است 
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ای زاهد شهر از تو پرکار تریم
با اینهمه مستی ز تو هوشیار تریم

تو خون کسان خوری و ما خون رزان 
انصاف بده کدام خوخنوار تریم 

ست خونبها ی در روش های زندگی اجتماعی گردیده اات کّلتغییرموضوع دیگری که هنایت ارزش مند است  و باعث 
وضعیت ناهنجار  فعلی اجتماع داده  اند به تغییروقربانی های زیادی است که   علما ، شعرا ،  نویسندگان ، ادبا و حکما در 

این معنی که  آزادیهای فکری و بیان آراء و عقاید بصورت جماز یا  ایجاد  حکومت های اختابی و  دولت  های مرتقی بعوض سیستم  
طلقه هر گز بصورت آرام درب  جوامع بشری را در راه تاریخ متدنی وی نکوبیده بلکه مستلزم  مبارزات  پر از های  پادشاهی م

شجاعت و قربانی های بی نظیر مهین مردمان بوده است که جامعه امروز را ما  از دریچه چشمان مان به تر تیبی مالحظه میکنیم 
و این . م و  نویسندگی آزاد و مردم اکثرًا صاحب سرنوشت خویش شده اند که در آن افکار و آراء  پشتیبانی میگردد و قل

حاصل خونبها در راه آزادی فکر  وعقیده است که افراد بشر دارای  حقوق خمتصر گشته و قرائح افراد در سایۀ اینگونه 
. افکار تربیت و نشو منا یافته است 

ادبای  این زبان زیاده تر  به نقد شعر و نثر پرداخته اند و هنوز هم  قسمیکه آثار گذشته در ادبیات فارسی مالحظه میگردد 
مهین مسلک ادامه دارد زیرا جامعه در بین  نقد و برسی اوضاع و احوال میتواند پالوده شود در غیر آن اگر این رسم از میان بر  

له نقادیها در ادب  فارسی یافت چیده شود آثار حکمت و تذکر حقایق مهه تباه میگردد از مهین سبب است که یکسلس
مثال کتب یخجالیه تالیف آقا حممد -میشود که خالی از جتدد وابتکارنبوده  و بی شباهت به نقادیهای مدرن امروزی  منیباشد  

درا نتقاد از سبک نثر نویسی  و مهچنان تذکره شعرای آتشکده آزر  در )ه1269(علی اصفهانی که در زمان حممد شاه قاجار 
قام خود از آثار ادبی با ارزش  حبساب می آید و چنین است کتاب مقویم تالیف حبیب ا خان افشار متخلص به نطاء که کتاب م

در ادبیات کشور خود مان  شاعران زیادی بوده اند که آثار انتقادی شان . در انتقاد از طرز تقویم نویسی خالی از امهیت  نیست 
حاجی امساعیل  هراتی ، –سرور  گویا –ت از قبیل  عبداهلادی داوی پریشان ، مستغنی مشعل دار دانش  وقت بوده اس

.و غیره،غباراستاد امحد علی کوهزاده حیدر خان ژوبل پروفیسور حبیبی عصمت ا شرقی موالنا خست
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دند که شعر را وسیله بیان در سرزمین های خراسان  در  سده  های بین سوم  تا ششم مهبط شعرای عارف یا عرفای بزرگی بو
اران سخن آمده و نآمداران مبیان نیآمداندیشه  های ژرف قرار داده اند که روی مهرفته  از سده هشتم  تا سیزدهم حبثی از این ن

فارسی مانند شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری ، علی هجویری غزنوی ، سنائی و موالنا جالل الدین  حممد بلخی و لسان الغیب 
این عرفای بزرگ «: استاد رضا زاده شفق علت این امر را در آن میداند که . فظ شیرازی در طول این مدت از قلم افتاده باشدحا

ما ظواهر عامل وجود و پدیده های طبیعی و حتی عشق جمازی را مبنزلۀ پلی برای وصول به سرمنزل حقیقت دانسته  و خویشنت را 
نی توجه داشته و غبار تن را حجاب چهره یدل برنگ  و نگار زندگی نبسته و بعوامل  عسر گرم و پای بست ظواهر نکرده و

:جان منیخواسته اند چنانکه گوینده سخن آور گفت
تو مو میبینی و من پیچش مو
تو ابرو ومن اشارهتای ابرو

را بتوصیف آن آهناکشاید و از مهین سبب زیبائی های جهان وجود و عامل  عیان که دل در بر گویندگان زیبائی شناس می
دل در بر شان منی کشاده است و جائیکه سخن از وصف پدیده  ها میرود برای آهنازیبائیها رهربی میکند بصرف لطف مادی 

ولی بگفته   استاد جالل الدین مهائی چیزی که آثار شاعران  و دبیران 1» .مسند نشینان بارگاه معرفت مناسب خنواهد بود
ش و جاذبه برای  دیدن و شنیدن آثار شان میسازد موجودیت مهین جاذبه ای میباشد که به الفاظ رنگ و روح می را  داری کش

2.رفیق مهسفری تبدیل میکند که تا آخر او را ترک خنواهد  کرده خبشد تا حدیکه  خواننده را ب

:نثر دری
ی یعقوب لیس صفار بوجود آهناد  که برای اولین مرتبه در فرمگمان میرود که برای اولین مرتبه نثر دری از اثر  قوقیع های باش

ه باشد ولی چیزی که مربهن است این موضوع میباشد که نثر دری مبعنی واقعی آن در ادبیات فارسی چون  شعر در زمان  آمد

تاریخ ادبیات توصیفی ، تالیف دکتر لطف علی صورتگر ، دیباچھ جلد اول - 1
7تاریخ ادبیات ، تالیف استاد جالل الدین ھمایی ، اصلوب زبان ، ص - 2
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ر گذاشته شده است سامانیان  ظاهر گشته است ، نثر دوره  سامانیان بسیار ساده و روان که تکلف و تصنع در آن کمرت کا
.و مهچنان عاری از کلمات  عربی ویا ال اقل تعداد اندکی از عربی در آن مشاهده میشده است 

و کتاب معاجلۀ بقراطیه تألیف ) ه330-235(از کتاهبای قدیم نثر فارسی تفسیر قرآن تألیف  ابو علی جبائی معتزلی است 
و شهنامه حممد دی  و خجسته نامۀ هبرامی سرخسی تألیف ابو حفص سغورسالۀ لغت  پارسی  ) ه 350(امحد بن حممد طربی 

حتریر شده که مقدمۀ قدیم ) ه346(و شهنامه ابو منصور حممدبن  عبدالرزاق است  که در حمرم  ) ه350(بن امحد بلخی حدود 
.آن موجود میباشد

ه امام حدادعارف مشهور ابو حفص عمرو مهچنان کتاب کوچکی از آثاز متصوفه بدست است که گمان میرود که برای خواج
ه در 264شیخ در  سال .بن سلمه حداد از روستای نیشاپور و معاصر امحد خضرویه بلخی  وبایزید بسطامی میباشد 

روش نثر این کتاب بزبان ابو حفص حدادو پایان قرن سوم نزدیک نیست و چنین مینماید که در قرن هفتم نوشته و . گذشته است
1. ده باشدیا ترمجه ش

ه توسط ابو یعقوب سکزی تالیف 340کتاب دیگری باسم کشف احملجوب در مورد عقاید امساعلیه نوشته شده است  که در 
2.شده و چنان می مناید  که روایتی باشد که ناصر خسرو در مورد عقاید امساعلیه آنرا  باز نویسی کرده باشد

قدیمی ترین نثر فارسی مدون که هنوز در : هارم هجری است بدین قرار استمهچنان یک تعداد کتب دیگر که مربوط به سده چ
هجریست  وآن  مقدمه ایست که به نظم برای شهنامه یعنی جمموعه های تاریخ ایران قبل از اسالم که در 346میانست از سال 

از آن متون فردوسی در طلیعۀ  شهنامه خود  آنزمان به نثر فارسی می نوشته اند  ترتیب داده اند  که نویسنده آن معلوم نیست ولی 
3.ه است  که در بعضی از نسخ قدیمی شهنامه موجود است آورد

واخبار فرامرز و اخبار هبمن و اخبار  نریمان و اخبار کی قباد )ه300(کتاهبای اخبار رستم تألیف آزاد سرو مروی در حدود
.بوده که جبا منانده است

تاریخ نظم و نثر ، سعید نفیسی ، جلد اول ، مقدمھ1
ھمان مآخذ - 2
28ھمان ،ص ، - 3
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ی که  یک  نسخه خطی قدیم آن در کابل موجود است  ترمجه دری کتاب سواد اعظم  اسحق بن حممد  از کُتب قدیم موجود  نثر در
سامانی  ) دوم(بامر امیر نوح )ه370(بعربی نوشته شده و در حدود )  ه290(مشهور به حکیم  مسر قندی است که در  حدود 

.سنت میباشدمسأله عقیدوی اهل 56از عربی بزبان دری ترمجه شده که مشتمل بر 
در هتران موجود بوده است و کتاب ) ه365(کتاب عجائب البلدان از ابواملؤید بلخی بنام نوح بن منصور سامانی تألیف شده که  تا 

.میباشد) ه360(دیگر  تاریخ بلعمی وزیر  نوح بن منصور سامانی میباشد که بفارسی شیوا  نوشته شده است 
بن جریر عربی طربی به فارسی است که از طرف مجهور علمای بلخ ، هرات و سیستان و ماواء مهچنان  ترمجه  تفسیر کبیر حممد

که در  هفت جلد میباشد که این کتاب بعدًا چندین مرتبه انتشار یافته و در )  ه366-350(النهر  در زمان منصور بن نوح 
.کتاخبانه نگارنده هم  یک دوره هفت جلدی آن  موجود میباشد

در مهان آوان ترمجه شده  وآن تاریخ مشهور طربی است  که ظاهرًا در سال ) حممد بن جریر طربی(ری از مهین مؤلفکتاب دیگ
ه توسط ابو علی حممد بن عبدا بلعمی  وزیر که شاعر نیز بوده ترمجه شده است که از هبرتین کتاهبای متداوله نثر فارسی 352
1.است 

؛ تفسیر خطی قرآن کریم موجود در ) ه367(البارع در جنوم تألیف حسن بن علی قمی :کرد مهچنین میتوان از این کتاهبا یاد
؛کتاب حدود العامل 2)ه370(کتاخبانه کمربج؛ کتاب هدایتة املتعلمین در طب تألیف ربیع بن امحداخوینی خباری در میان ساهلای 

مۀ سوالیه از فریغونی جوزجانی دانسته که حمتمل بنظر منیرسد ا  عالکه عبداحلی  حبیبی آنرا ب) ه372(تکه مؤلف آن  معلوم نیس
زیرا  نسخه چاپ کابل آن در نزد من موجود است که مولف آن  نا معلوم و جمهول است ؛ کتاب نور العلوم از ابواحلسن خرقانی حدود 

نه  نسخه ای که از آن موجود است و یگا) ه400(؛کتاب البنیه عن حقایق االدویه ابو منصور موفق بن علی هروی ) ه400(
ه نوشته شده و ظاهرًا قدیمی ترین نوشته 447است خبط علی بن امحد اسدی طوسی  شاعر معروف خراسان در ماه شوال 

کتاب دیگرشرحیست 3ایست که خبط فارسی موجود است  ولی مسلم  نیست که این کتاب در مهین زمان تألیف شده باشد؛ 
ه بر کتاب 434بن عبدا بن امحد بن سهل بن ارزج آملی خبارایی مستملی  مذکر مسری متوفی در که ابو امساعیل ابن حممد 

تالیف استاد خود ابوبکر حممد بن اسحق حممد بن ابراهیم بن یعقوب کالباذی خباری در »التعرف ملذهب التصوف«معروف 

29ھمان ، ص،- 1
ھجری365تا 350سعید نفیسی در تاریخ نظم و نثر سالھای بقول - 2
29؛ تاریخ نظم و نثر دری  ، سعید نفیسی ، ص 22نظری بھ تحول ادب دری در افغآنستآن ، تالیف  پروفیسور عبدالحی  حبیبی ، ص - 3
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صور پادشاه سامانی خبواجه عمید ابوالفوارس قناوزی ه نوح بن من369ه در پایان قرن چهارم تالیف کرده است؛ در سال 380
را از زبان  پهلوی بزبان فارسی ترمجه کند وآن  ترمجه تا قرن ششم  موجود بوده بزرگ »سندبادنامه«فرمان داده است که کتاب 

مهان قرن ترمجه قناوزی آنزمان آن کتاب را بنظم کرده است  و هباءالدین حممد بن علی بن حممد بن عمر  ظهیری کاتب مسرقندی در
ه  تاریخ مبسوطی را متام کرده و از آغاز تاریخ تا 450وراق که در سال حممودمؤلف دیگری به اسم  . را هتذیب کرده است

ه  وآن کتاب از میان رفته ولی ابوالفضل بیهقی مؤرخ مشهور قرن پنجم از آن ذکر کرده و تا آورده وقایع را در آن بضبط 409سال 
وراق شاعر نیز بوده است ؛در مهان اوان دبیر بسیار بزرگی در دربار غزنویان صاحب حممودن او معمول بوده است  این زما

این نویسنده بزرگ . ه رحلت کرد431غزنوی و پسرش سلطان مسعود بود و در  سال حمموددیوان رسالت در دربار سلطان 
اریخ معروف بوده و بیهقی  آنچه از دهان او راجع به مشاهدات ایام عمر وی استاد  ابوالفضل حممد بن حسین بیهقی  صاحب ت

1. ضبط کرده بود »مقامات ابو نصر مشکان«شنیده است در کتابی باسم 

:چند منونه از نثر دری در دوره سامانیان
:مقدمه شاهنامه ابومنصوری

ش داد خواندند که پیشرت کسی که آئین داذ خواندند که ایذون گوید که خنست پاد شاه کِی بنشست هوشنگ بود، و او را پی«
و دیگر گروه کیان بوذندو سه دیگر اشکانیان بوذندساسانیان –او بود آوردپیشرت کسی که آیین داذ در میان مردمان پدیذ 

تری  جسنت کز کردن با یکدیگر  و تاختنها و پیشی کردن و برآشوببوذند، واندر میان گاه  پیکار ها و داوریها رفت از 
ندی  و بگرفتندی این پادشاه بفروتنی  چنانکه بگاه آمدپادشاهی ایشان این کشور بسیار هتی ماندی  وبیگانگان اندر 

».مجشید بوذو بگاه نوزر بوذو بگاه اسکندر بوذو مانند این

30ھمان اثر ، - 1
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:نسخه خطی  موزه کتاخبانه خطی کابل) ه370(ترمجه دری کتاب سواد اعظم حدود 
ند و آمدو هواداران به مسرقند و خبارا و ماوراء النهر گرد انعبدانکه سبب تصنیف این کتاب آن بود که بیراهان و مبتداما«

آبا و اجداد تا بودندبطریق سنت و مجاعت بوده اند  اکنون هوا های خمتلف پیدا شد و ما را چائز تر است این سخن را : گفتند
.به امیر خراسان رسانیدن

دل امساعیل بفرمودمر عبدا بن ابی جعفر را و باقی فقها را که بیان کنید مذاهب راست طریق سنت و مجاعت آنکه امیر عا
پس ائمه و او  اشارت کردندخبواجه ابوالقاسم مسرقندی  وآنرا گفتند پیدا کن ما را  راه راست سنت و . پدران ما بر آن بوده اند 
و عرضه کرد ، مهه آوردوبفرمود تا تصنیف کرد، این کتاب را بتازی و به نزدیک امیر خراسان بزان بود) ص(مجاعت ، آنکه پیغامرب 

.پسندیدند و گفتند  راه راست سنت و مجاعت اینست 
پس امیر خراسان بفرمود که این کتاب را بفارسی گردانید تا چنانکه خاص را بود عام را نیز بود ومنفعت کندو مذهب را 

».ا و بدعت دور باشندنیکودانندو از هو

):ه352(ترمجه تاریخ طربی حممد بلعمی وزیر خراسان در حدود 
کسری صفت –کسری هرسال سه خطی بفرستادی یکی بروم یکی به  خرزان و یکی به ترکستان تا از هبر وی کنیزک می آورندی «

ه او را این صفت باشد ، ترا بدید باید کردن، آن فرمودی که بدین صفت خواهم آن کنیزک  ک. آن کنیزکان را بنوشتی از سر تا پای
و اگر درویش و اگر توانگر یا –اگر آزاد و اگر بنده –خصی برفتی اگر  کنیزک بدان  صفت بدیدی  خبریدی 

.ندی تا  کسری او را بزنی کردی آوردبی–دخرت ملکی ، هر که بودی 
آن منذر که او را ان باز ، مهچنین بود، واصل این صفت آن بود کهورسم ملوک عجم که پیش از پرویز بودند ، از وقت نوشیرو

او بشام شد و شام را غارت کرد و ملک شام حارث بود او را بکشت . ماءالسماء خواندندی که ملک عرب بود از قبیل انوشیروان 
رب و روم از او نکو روی تر نبود، و و در سرای او کنیزکی یافت از ملک زادگان و بدست او بر بندگی افتاده بود، اندر مهه ع

. منذر آن کنیزک را به انوشیروان فرستاد و صفت او به تازی نوشت  و ترمجه آن صفت را به پارسی کرد از هبر انوشیروان
ش و سخت جایگیر بود و مبوقع بود، نو شروان صفت آن کنیزک نوشت  وبه خزانه هناد  آمدانوشیروان صفت وی بشنید و خوش 
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ی تا بدان صفت  کنیزک که نوشروان کنیزکی  طلب خواستی کردن خصیان را فرستادی و آن نسخه به ایشان دادهر گه
».ندیاور

:ذکر صفت کنیزک پارسی
کنیزکی راست خلقت متام باال، نه دراز و نه کوتاه، سفید روی و بنا گوش مهه تن به ناخن پا سفید ، سفیدی گونۀ او بسرخی 

ۀ ماه  و آفتاب ، ابروان طاق چون کپان و میان دو  ابرو کشاده ، و چشمی فراخ، سیاهی سیاه و سفیدی سفید زده  وغالب بگون
، مژگان سیاه  دراز و کش ، بینی بلند و باریک ،  روی نه دراز و سخت گرد، موی سیاه و دراز و کش ،سرش میانه نه بزرگ و 

کتف زند،نه خورد ،گردن نه دراز و نه کوتاه  که گوشوار به
بری پهن و گرد ، پستانی  کوچک و گرد  وسخت، سر کتفها و بازوان معتدل و جای آور حنن فربه، انگشتان دست باریک 

فربه و آهنانه دراز و نه کوتاه،و شکم بابر راست ،دو گونه از پس  پشت بلند تر و میانه باریک ،جای گردن بند باریک ،ر
و شتالنگ ها ی پای خورد و گرد ، چون رود کاهل بود از فرهبی ، فرمانربداری که جز آگنده و زانو ها گرد و ساقها سطرب

ه، شرمگین و با خود و با  مردی ، و بنسبت از سوی آمدخداوند خود را فرمان نربد ، هر گز سختی ندیده و بعز و جاه بر 
بر رویش بنگری به از نسب ، واگر پدر پاک  و از جانب مادر کریم ،  واگر به نسب او بنگری به از روی و اگر

خلقش نگری به از خلق، با شرف و بزرگی  ، بکار کردن حریص، بدست پرهیزگار  و حریص به  پخنت و شسنت دو خنت 
و هنادن وبر گرفنت  و به زبان خاموش و کم سخن و خوب سخن ، و چون سخن گوید خوش سخن و خوشخوی و خوش 

او کنی آهنگ تو کند واگر از وی دور شوی از تو دور شود و اگر باوی بباشی رویش اگر آهنگ.زبان و خوش آواز باشد 
1.و چشم  هایش سرخ شود از آرزوی تو

: مقدمه کتاب حدود العامل

1106تاریخ بلعمی ، جلد اول ، ص: ؛ رک34- 33تحوالت ادب دری ھمان ، ص ،- 1
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سپاس خداوند توانای جاوید را ، آفریننده جهان و کشاینده کار ها ، و راه منایندۀ بندگان خویش را بدانش های «
.و مهۀ پیغامربان) ص(رود بسیار بر حممدگوناگون ، د

به فرخی و پیروزی و نیک اخرتی امیر السید العامل عادل ابی حارث حممد بن امحد مولی امیر املؤمنین اطال ا بقائه و سعادت روز 
صفت زمین و از هجرت  پیغامرب و پیدا کردیم اندر وی ) ه372(گار وی آغاز کردیم  این کتاب را اندر صفت زمین در سال 

هناد وی و مقدار آبادانی و ویرانی وی ، پیدا کریم مهه ناهیت  های زمین و پادشاهی ها ء وی آنچ معروف است حبال هر قومی 
کاندر ناهیت هاء خمتلف اند و رسم  های ملوک ایشان ، چونانک اندر روزگار ماست به هر چیزی از آن ناهیت خیزد  که خرب 

خواسته و ری نعمت  و ی  پیشینه گان  و حکیمان با حال آن شهر به بزرگی  و خوردی و اندکی  وبسیااو بیافتیم اندر کتاهبا
ا مردم و آبادانی ، و ویرانی وی ، و هناد هر  شهری از کوه و زون  و دریا و بیابان با هر چیزی که از آن خیزد ، و پیدا کردیم هناد دری

رگ و مرداهبای کاو را خلیج خوانند با هر چیز که از آن دریا خیزد، و پیدا کردیم مهه های مهه جهان و جای های وی  از خورد و بز
جزیره  های که بزرگ است ، از آبادان وی و ویران وی ،  وحال مردم وی و هر چیزی که از ان جزیره خیزد ، و پیدا کردیم مهه 

ر وی است  و جانورانی کاجنا باشند و پیدا کردیم  مهه رود های اصلی  کاندر جهان است و معدن های گوناگون کاندهکو 
در او آجنا کاندر دریافتد و یا بکار شود اندر کشت و بزر،خاصه آن رود ها کانها کاندر جهان است  بزرگ از آجنا که  پیدا شود تا 

و ریگهای که معروف  است اندر آهناهبای خورد در عدد پدید نیست ، و پیدا کردیم مهه بیابد گذشنت،از آنکه آکشتی توان
.جهان با  مقدار وی  به درازا و پهنا 

توصیف شهر های خراسان در حدود العامل

:هری
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ان است  و مزگت جامع این شهر ور بض است و اندر وی آب های روزرگ است و شهرستان وی و او را قهندهری شهر بز
و بر دامان کوه است و جای بسیار نعمت است و او را رودیست بزرگ که از حد میان غور و . آبادان مبردم از مهه  خراسان 

. گوزگانان  رود اندر نواحی او بکار شود، و از او  کرباس و دوشاب و شیر خشت خیزد

:کابل
روف به استواری و اندر وی مسلمانانند و هندوانند ، ورای قنوج را ملک متام نگردد شهریست و او را حصاریست  حمکم  و مع

.تا زیارت این بتخانه  نکند ولوای ملکش اینجا بندند

:بامیان
شهریست بر حد میان گوزگانان و حدود خراسان و بسیار کشت و برز است  وپادشاه او را شیر خوانند و رود بزرگ بر 

1.و اندر وی دو بت سنگین  است یکی را سرخ بت خوانند  و یکی را خنگ بتکران او مهی گذرد  

آغاز نثر فنی در خراسان
ه آمددر اواخر قرن پنجم در خراسان حرکتی در نثر نویسی به پیروی سنت قدیم ُکتب آریایی و نیز نثر فنی که در زبان عرب بوجود 

اوستا و پهلوی و فرس قدیم هم گاهی بر مجله  های مصنوع و مسجع بر میخوریم ، بود پیدا شد ، به این معنی که در کتاهبای قدیم
صوفی و نثر ) ه ق481-396(در خراسان این حرکت سجع  پردازی از طرف شیخ االسالم  خواجه  عبدا انصاری هروی 

شاگردانش  بنام طبقات الصوفیه ه یکی از 481نگار و شاعر و عامل  مشهور خراسان آغاز شد  که امالی او رابعد از سال 
ه و عالوه بر این تفسیری بنام کشف االسرار  هم دارد که آنرا میبدی  یکی از شاگردان او نوشته  است و دیگر آوردفراهم 

تألیفات در عربی و فارسی نیز دارد ، خواجه عبدا  انصاری نثر روان و ساده هم دارد در ضمن آن گاهی مجالت مسجوع و 
:میگوید  مثالمسجع 

25تحول نظم و نثر دری ،  پروفیسور عبدالحی حبیبی ، ٌ - 1
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اگر بر هوا پری مگسی باشی 
اگر بر آب روی خسی باشی 

دل بدست آر تا کسی باشی
:ه عبدا انصاری جواخمنونۀ نثر ساده اسالم  

که کسی از شبلی : پدر من گفت که ابواملظفر ترمذی  گفت که عبدالرمحن  خراسانی گفت: شیخ االسالم گفت که 
ند زکاة باید داد؟ گفت آن تو بگویم یا آن خویش؟ گفت آن تو و آن من چند است؟ پرسید که از دویست درم  چ

1.گفت ترا دویست درم به پنج درم بباید داد و ما را یعنی در مذهب ما  از دویست درم دویست درم و پنج درم بباید داد 

:منونه نثر مسجع آن
اهلی ترا آنکس بیند که ترا دید 

از وی  نا پدید و وی ترا دید که دو گیتی
و ترا او دید که نادیده  پسندید 

پس از آن ترا ندید  که به خویشنت دید
دیدار که چشم  و دل در او نا پدید 
و دیدار این است و درازنای بربید 

چشم غریق از پری آب ندید 
آنکس که ترا بیک دیده دید چه دید ؟ 

و او ترا دید که مهه در دیدار نا پدید
که ترا خبود دیدآمدسنت او باز و زنگر

مسکین آنکه ترا دید و ندید 
ترا بتو بایست دید 

طبقات الصوفیھ ، تقریرات  خواجھ  عبدهللا آنصاری ھروی  ربع چھارم  قرن پنجم  ھجری ، مقابلھ و تصحیح  داکتر محمد سرور 1
،صصدو ھشتاد1362موالئی چاپ شرکت سھامی افست، آنتشارات طوس سال 
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خبود دید آنچه جست  ندید 
هبره خود دید 

هبرت آنست که راضی است به آنچه دید 
عارف خود را گم کرد که ترا دید 

1.و دیدار آنست و درازنایبربید 

:غیاث الدین حممد سام غوری اهدا و نوشته شده استنثر یک تفسیر فارسی که ظاهرًا برای سلطان 
این تفسر به هلجه  هروی . این تفسیر بنا بقول حبیبی در موزه اثار خطی ایران موجود است که نویسنده  و مصنف آن معلوم  نیست 

مقابل بیزار و زندانوان مقابل مانند ویزار » واو«سابق نوشته شده  مانند طبقات الصوفیه خواجه  عبدا انصاری مثال تبدیل به 
فاز ایشان مقابل باز ایشان ، وفاوی مقابل با وی وفا ، و مهچنین این تفسیر دارای » ف«به » ب«زندان بان ، و مهچنین تبدیل 

:خصایل  صرف و حنوی خبصوص میباشد که این صفت آنرا یکی از آثار نفیس و نادر زبان فارسی  ساخته است 

:یر از سوره یوسفمنونه ای این تفس
در اخبار است که  هفت سال یوسف در خانۀ زلیخا بود ، وی را می آراستی و موی  او را به شانه میکردی ، و هر  روز او را «

لباس دگر گون می پوشاندی ، و وی را می نواختی و دل و جان بر دیدار وی در میباختی ، ویوسف در پیش وی سر از پیش 
ترا چه میبود که : روزی دایه وی وی را گفت آمدز عشق او میگداختی ، تا در تن وی آثر متام پدید ی و زلیخا اآوردبر نی

چنین مهی گدازی ؟ مگر ترا علتی یا بیماری می بود ، از من چرا پنهان میداری ؟ گفت من هر گز راز خویش از تو 
ی  بسته است ، و وی البته در من مهی ننگرد ، مرا  حیلت پنهان نداشته ام فرا تو بگویم  گفت مرا مهه دل در این غالم کنعان

چاره آن است که وی ترا ببیند نیز چشم از دیدار : کن وگرنه مرا خماطره بود ، که جان من در حدیث وی بشود،دایه  گفت 
ت  که خانه بکنی تو بر ندارد ، زلیخا گفت چون کنم  تا در من نگرد ، که وی سر از پیش بر منیدارد ، گفت حیلت  تو آنس

ببعدھمان،ص صدو ھشتادم 1
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از رخام مرمر سفید و روشن ، اندرون خانه و حوالی آن منقش  بنقش صورت خویش  با صورت وی هبم ، تا وی در آن نگرد  و 
.ترا با خویشنت بیند  مهه دلش در تو آویزد 

ت زرین  جبواهر مرصع در آجنا تا مهچنان قیطون بکردن و مال بسیار در وی بذل کرد، چون متام شد  بفرمود  تا  خت: زلیخا فرمود
هنادند ، وزلیخا بر آن ختت بنشست آراسته ، دایه را فرمود  تا یوسف را خواَند ، تا ترا  پیغامی دهد بعزیز ، و از آجنا که یوسف بود 

بود ، زلیخا زود در زلیخا وی را خبواند  هبر در که  میشد آن در به مسمار استوار  می بستند تا در قیطون شد ، که زلیخا  در آجنا
قیطون استوار کرد و جامه  های فاخر که داشت از خود بر کشید ، آنگه یوسف بدانست که قصد دارد بوی ؛ یوسف در خانه 
شد زلیخا در خانه بر یوسف ببست   تا او را در بند خویش آرد ، ا تعالی در عصمت بر وی بکشاد  تا از بند  زلیخا جبست ، آن 

.در بند و حق گشاید  وآن دری که حق در بند و کس باز نتواند گشاددری که  خلق
چون نکوست روی تو ، گفت ، احسن اخلالقین آفریده است ، ! زلیخا خواست تا او را در سخن آرد ، گفت یا یوسف 

اول چیزی که بر روی فرو : چون نکوست چشم تو، گفت: گفت چون نکوست موی تو ، گفت صنع ا ، گفت
من : زلیخا گفت. د این بود ، گفت  خوشبوی دارد ، گفت  پس از مرگ در سه روز  مرا بینی  از من بگریزی گرد

گفت در من .یوسف گفت من نزدیکی می جویم بکرامت خدای عزو جل! بتو نزدیکی میجویم ، و تو از من دوری میجویی
ۀ من نه، تا قرار گیرد ، گفت از غسل آتشین از میل آتشین می ترسم ، گفت  یکبار دست بر روی سین: نگرً  گفت 

می ترسم ، گفت یا یوسف ترا مبال خویش خبریده ام ، تو بر من اینهمه تکرب میکنی ،گفت گناه برادران من بود که مرا 
1» .بفروختند ، اگر نه تو بر من کی دست یافتی 

یک منونه نثر از دوره متوسط دری 
:منونه اول از قابوسنامه

که آمدقابوسنامه به سبک  فارسی  مردمان  غرب ایران  در هنگامی  توسط عنصر املعالی کیکاؤس برشته  حتریر در گرچند 
در شرق در خراسان زبان فارسی دری به اوج شگوفائی خود رسیده بود که اشعار منجیک  ترمذی  در نزد عنصر املعالی 
1 ھمان  ماخذ ... نظری بھ تحول نثر  - 



369

شعر می گوید اما فارسی منیداند ؛ چرا که اصطالحات ولغت و به قطران  اشاره میکرد که منجیک خوبآمدمی گران  
فارسی خراسانی که بنام فارسی جدید معروف است و من در خبش های قبلی  به  تفصیل  به آن اشاره منوده ا م  در نزد اهالی 

.ید فارس نا مانوس و غیر  قابل قبول بود تا که اسدی طوسی لغت فرس  را ترتیب داد و این مشکل حل گرد
ه  تالیف منود، نویسنده این کتاب دارای انشاء روان و دلپذیر است  این کتاب 475قابوسنامه را  عنصر املعالی کیکاوس در سال 

.از هبرتین آثار دری   شناخته شده است 
:در  ترتیب آداب شراخبوری

انان بقول کس از فعل خود باز نگردند ، اما حدیث شراب خوردن نگویم که شراب خبور و نیز نتوامن گفنت که خمور که جو«
که  مرا بسیار گفتند و نشنودم ، تا از پس پنجاه سال ، رمحت پروردگار توبه ارزانی داشت ، اما اگر خنوری سود دو 
جهانی تو باشد  و خوشنودی ایزد تعالی بیابی و هم از مالمت خلقان  وجمالست بی عقالن و فعل حمال رسته باشی و در کدخدایئ

از چنین روی خنوری دوسرت دارم ، ولیکن  جوانی و دامن که رفیقان نگذارند  که خنوری ، ازین جهت . بسیار توفیر باشد 
گفته اند تنهایی از مهنشین بد هبرت است ، پس اگر خبوری باری دل به توبه دار و از ایزد تعالی توفیق توبه مهی خواه ، از کردار 

هبمه حال اگر نبید خوری باید بدانی که . وفیق تو به نصوح ارزانی دارد  بفضل خویش خود پشیمان مهی باش ، مگر ت
علی احلقیقت مهه ماکوالت  مطعمه و . چگونه باید خورد ، که اگر ندانی خوردن  زهر است و اگر بدانی خوردن  پازهر

:مشربه که خوری اگر اسراف کنی زهر گردد، و از این سبب گفته اند 
ر افزون شودر است اکه پازهر زه

ور از اندازۀ خویش بیرون شود
بکار بری  واگر  تشنه ) اجبو(باید که چوان خورده باشی در وقت نبید خنوری  تا سه بار تشنه نگردی ، و آب یا فقاع 

م و نگردی مقدار سه ساعت پس از نان خوردن توقف کن  که از آن که  هرچه معده در ست و قوی باشد ، اگر چند بار طعا
شراب خورده شود ، به هفت ساعت هضم کند  ، به سه ساعت بپزاند و سه ساعت دیگر قوت طعام بستاند و به جگر 
رساند تا جگر قسمت کند بر اعضا از آنچه اقسام اوست و بیک ساعت دیگر آن ثفل که مانند باشد به روده فرستد ، 

ین قوت باشد کدو باشد نه معده ، پس ازین جهت گفتم که سه ساعت هشتم باید که خالی شده باشد ، هر معده که نه به ا
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ساعت از طعام گذشته نبید خور ، تا هم از طعام هبره ور باشی و هم از شراب ، اما آغاز سبکی خوردن از مناز دیگر کن  تا 
و در دشت  وباغ باشد ، حمموده باشد  ومردمان مستی تو نبینند  و مستی تنقل مکن  که نه آمدچون مست گردی شب در

سیکی خمور ، و اگر خوردی مستی  را خبانه باز آی و مستی در خانه خود کن ، که آنچه در شیب آمسانه شاید کردن در زیر 
آمسان 

از آنکه مردم در چار دیدار خویش ، چون پادشاهی بود در ملک خویش ، و در .، نتوان و سایۀ سقف خانه به از سایه درخت
ه را جای باشد ، و الی باشد  و پیدا بود که دست غریب تا کجا  رسد؟ و از نبیز چنان بر خیز  که دو پیدشت مردم چون غریب

پرهیز کن از لقمه سیری و قدح مستی ، که سیری و مستی نه از مهۀ طعام و شراب بود ، بلکه سیری از لقمه باز  پسین باشد ، 
کی کمرت خور تا از فزونی هر چیز ایمن باشی و جهد کن تا مهیشه مست چنانکه مستی در قدح  باز پسین ، پس لقمه و قدح  سی

نباشی که  مثرۀ سیکی خوارگان را دو چیز است ، بیماری و دیوانگی ، چون مست بود از مجله دیوانگان بود و چون 
مثرۀ آن بیماری بود و دیوانگی ، خممور بود از مجله بیماران ، پس مخار نوعیست از بیماری ، پس چرا به اینکار مولع باید بود ن که 

»  . . .و من میدامن که تو بدین سخن از نبیذ دست بر نداری و نصیحت من نشنوی  

منونۀ دوم 
از کتاب  لباب االباب حممد عوفی

:مقدمه کتاب
قوله تعالی  َال حاصل اعرتاف  بلغا آن بودی  که] و[کردندی  ] بضاعت[در توحید  که از  صدف معرفتش  جوهریان فصاحت «

رواج  حقیقت  ] با[در بازار ] و[آمدبر جامۀ کون رنگ فساد  مناند  زیرا که  شرع  او طهور ..........علم َلنا ِإالَّ مَا علَّمتننا 
ار روضۀ ، صد هزار درود  و آفرین بی مشار  از زبان ما و خزانۀ رمحتِ  آفریدگار  نثآمدکساد مناند چون او را وقت ظهور 

اد  رضوان متصل  روان یارانِ  او  که کواکب آمسان هدایت بودند ، حمرر این فصول و مقرر  این  وصول  مدامقدس  مطهر او باد  و
حممد حممد عوفی  اصلح ا  شانۀ  و صانه  عمًا  شانه میگوید که اتفاق جلوۀ این  عرایس  ابکار  و شگفنت این انوار  و ازهار 

لطایف اشعار  بفضل هبار بود  و نقش بند  فکرت  در  کارگاه طبیعت  این صور لطایف را  وقتی چهره می کشاد  که در چمن  
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خسرو سیارگان  و شاه ستارگان  مبحمل محل خرامیده  بود  و نقاش چابک دست  صبا بی وسیلت  خامه و پر کار بر کار 
اظهار می رسانید  شعاع آفتاب از ختوم زمین  جنوم نباتِ  گشته  وبی مؤنت شنگرف  و زنگار نگار های  شگرف  ب

شکرین  را بر روی زمین  می کشیده  عروس گل  در هودجِ   زمردین غنچه قصد متاشای بستان  و هوس نوای هزاردستان  
1»میکرد 

منونه دوم از نثر لباب االلباب حممد عوفی
باب سیوم  در معنی  آنک  اول شعر گفت،

ب صنعت را  اختالف است  که اول کسی که  سخن منظوم گفت  که بود ، میمون بن مهران  از عبدا بن عباس  اربابدانکه 
د صلوات ا  و رضی ا عنها  روایت میکند  خنست کسی که  در سخن  را در سلک نظم کشید  آدم صفی  و خلیفۀ وفی  بو

بول امر حقّ  اعرتاض منود  و بنیان  هناد عابیل را  بدست ختریب پست کرد  و این ب آن بود  که چون قابیل  از قسالمه علیه  و سب
شد و چشمۀ صاف روزگار یرتّغاول خونی بود  که بناحق بر زمین ریخته شد  و در آن وقت آدم مبکه بود  و هوای جهان م

محت خار جگر خوار  ظاهر گشت  و مکدر  گشت  و غبار تیره صفای هوا را  پوشیده کرد  و بر درختان میوه دار  ز
وحشیان صحرا آمدپیش از آنکه شاهد گل  بی زمحت رقیب خار  مجال چون نگار آشکار میکرد  زهومت در آهبا پدید 

که با جنس انِس ُانس داشتند از ایشان متنّفر گشتند  آدم علیه السالم گفت مگر واقعۀ حادث شد  و حادثه واقع  
شد  و تفاوتی  فاحش در احوال عامل ظاهر شد  و گل زیبا ء لطیف سیما  را بدست  موکل  بی یرتّغگشت  که احوال جهان م

و حال مطالعه کرد  و فرزند آمدحمابای خار  باز دادند  و آب صافی در دریای دل را شور گردانیدند ، پس از مکه هبندوستان 
گرفت و آب از دیدۀ او  روان  گشت  و بر فوات آن در عصمت  عزیز خود  هابیل را کشته یافت ، آتش در دلش زبانه زدن

بگوهر خوش آب  اشک رخساره را  در زیور گرفت  و بر زبان درد نوحهاء  دلسوز کرد و این ابیات را  لباس نظم پوشانید  و 
2» بدین اشعار بر فرزند خود نوحه کرد،

م ، دارالفنون 1906/ھجری 1324النصف االول من کتاب  لباب الباب  محمد عوفی در اوائل قرن سابع ھجری نوشتھ شده و بتاریخ  - 1
ل اکسفورد  توسط ادوارد برون  طبع و تصنیف  مطبعھ لیدن  آنگلند گردیده، مقدمھ  کتاب از نصف اول ،ص او

18و 17ھمان ، ص ، - 2
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باب منونه سوم از حممد عوفی در کتاب لباب االل
:امام العز فخر الدین اخلطاط هروی 

در هرات ) حممد عوفی(مذکر نیکو سخن لطیف طبع  و واعظ مقبول مطبوع لفظ از مشایخ هرات و کبار خراسان است و من«
ین خبدمت او رسیدم و به حماورۀ او استیناس طلبیدم و از فوائد او اقتباس کردم و ابیات و اشعار او در غایت لطف طبع است و ا

:غزل که صنعت اوست و او گفته 
بر گل از سنبل  چلیپا میکنی 
بس مسلمان را که  ترسا میکنی 

در هنان دهلا ز سینه می بری 
آشکارا میکنی آهناقصد ج

می ستانی عمر و عشوه میدهی 
راستی را نیک سودا میکنی 
باده با ما میخوری و طرفه انک

1عربده مهواره با ما میکنی 

247ھمان  ، جلد اول  ، ذکر علمای ھرات و فراه ، ص 1
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خبش پنجاه ویکم
فرازه های از آثار ارزمشند ادبیات

نثر دری
I
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خبش پنجاه ویکم
فرازه های از آثار ارزمشند ادبیات

نثر دری
I

فرازه  های از نثر دری

آن در این پژوهش هرگز مطرح نیست و از مهه مردم گیتی، از هر نژاد و زبان،یکسان و ارمجند ند و اصال اندیشه ستایش به این و سرزنش به 
قیق اینکه یونانیان و تازیان و دیگران هزاران هزار نگارش ما را به آتش سوزاندند و یا بآب شستند سوگی نداریم و صرفًا در این خبش از  حت

.سخن از زبان فارسی و نژاد آرین است
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مقاله نویسی
یافت وبرای اولین مرتبه در خراسان  که گهواره  و پرورشگاه زبان دری بود الی قرناین فن از ادبیات عربی به زبان دری انتقال

و احرتاز از سجع سازی باقی بود و باز که تأثیر نفوذ زبان عربی ظاهر شد مردمان ششم هجری با سادگی و بدون تکلف 
ه در گذشت مقامات خود را 559ر سنه البلخی که دحممودپیش قدم  خراسانی مانند قاضی محید الدین بلخی بن عمر بن 

:بنام  مقامات محید الدین بلخی  در نوشت که دارای این خصایص بوده است
.اول مجله  های شبه به تازی که فعل را بر سایر اعضای مجله مقدم آورند و مجله را بدون فعل ختم کنند 

1.) در سفر انیس هم و غمحکایه کرد مرا دوستی که در حضر مرا جلیس ومهدم بود و : (مثال

آیات  واحادیث و مقوالت عربی رواج یافت  مانند این مجله  های که در تاریخ جهانکشای جوینی  وارد : اقتباس و تضمین: دوم
اگر ناگاه به لشکری احتیاج افتتد حکم کند که چندین هزار باید فالن ساعت آن روز یا شب بفالن موضع حاضر ( است 

.)ن ساعة وال یستقدمونال یستاخرو"آید 
در نثر فنی  نویسنده اراده  داشت که در ضمن مجالت نثر ابیات دری یا عربی را مبناسبت موقع بگنجاند و در این فن هنر : سوم

،و آمدآنروز در اندیشه بسر بردو هیچ نگفت چندان که اخرت اقبال از وبال بیرون :( منائی کند، مانند این  پارچه مرزبانامه 
:ار باو چنان شد  که اگر خواستی روزگ

زهر در کام او شکر گشتی 
سنگ در دست او گهر گشتی 

.)پسر خبدمت پدر  شتافتی 
این مجله مرزبان :ن  صنایع بدیعی در بین  نثر نیز دریغ نداشته اند بلکه آن را ازمضایای نثر  خوب میدانستند مانندآورددر، : چهارم 

و در این مجله کلیه و دمنه  جناس مطرف در دو کلمۀ ). کتابی که در او داد سخن آرائی توان داد: ( ست نامه که در آن  جتنیس تام  ا
1).ان خار و بر روی دوستان خال بودندردیدۀ دمش(متجانس است 

ببعد50تاریخ تمول زبان فارس ، عبدالحی حبیبی ، ص - 1
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و نثر تأثیرات نا اما در اواخر دوره غزنویان که سلجوقیان و غزان فتنه  های را بیدار ساختند که  باالی ادبیات دری خمصوصًا نظم
ن کلمات آوردگوار جبا گذاشت این فتور باعث شد  که نویسندگان  زیر اثر نظم و نثر عربی در آیند زیرا در این دوره  

ه  تاریخ 590عربی در نثر و نظم دری یکی از مزایای نثر و نظم دری مشرده  میشد ، مثال ناصح بن  ظفر جرفادقانی در حدود 
، که مهان  تکلف فن عربی در آن ظاهر است آورددر زبان تازی هم نثری  مشکل و فنی بود بزبان دری در یمینی عربی را که

مثال اشارت کرد که  کتاب یمینی از تصنیف عتبی کتاب مفید است  صواب آن : اگر چه خود او مدعی چنین چیزی نیست 
یک را در آن ادراک ، بپارسی نقل کنی و از اصلوب کتاب فراز نشوی ، و است که انرا به  عباراتی که با فهام نزدیک باشد و ترک و تاز

از تکلف و تصلف جمانبت منایی و با الفاظ بشیع ولغات  غریب متسک نسازی و بدانچه هدایه خاطر و سخاوت طبع دست دهد 
این عصر و کتاب التوسل الی چنانچه این اصلوب در نگارش تاریخ بیهقی  و آثار  رشید وطواط  منشی معروف ). قناعت منایی

.الرتسل  هباء الدین حممد و غیره  پیداست 
مثال در : ن باء تاکید بر فعل نفی  هم مانند نثر خواجه عبدا انصاری  هروی در نثر این دوره دیده  میشود آوردو گاهی هم به 

از طرف اکثر  نثر نویسان این دوره از قبیل تاریخ که روی مهرفته این سجع  پردازی). پس بادر نیشاپور رفت: (تاریخ بیهق گوید
، سعدی شیرازی و منهاج ) ه606(وصاف ، عبدا  کاتب شیرازی ،  تاج املآثر  تالیف تاج الدین حممد بن  حسن  نظامی در 

.دارای نثر روان و شیرین  نیز میباشدآهناسراج جوزجانی و دیگران ادامه داشته است که اکثر  
ثار و متون  گذشته ادبی  مالحظه میگردد این  نوع نثر نویسی  تا به زمان  تیموریان و  صفویان  نیز ادامه داشته است قسمیکه آ

ی پادشاهان که حبکام و امرا نوشته اند  مالحظه گردد مملو از این قسم نثر مسجع و مصنوع میباشد که انباشته آهناو اگر فرم
اخلیر فی ما  وقع و غیره  و –فهواملراد –این اصطالحات عربی کرة بعد آخری ، علی اسرع احلال از لغات  عربی  نیز میباشند مانند

، قشون )اسلحه خانه(، جبه خانه ) غارت(، اوجلا ) سرزمین(، الکا ) اسلحه(بعضی لغات مغولی نیز رواج یافته بود مانند یراق 
خراسانات ، بادغیسات ، : ده با الف و تأدر لغت فارسی مانند و مهچنان در این دور ه  مجع بسته واستعمال میش). لشکر(

ب میشود مانند کنرات ، غورات ، وجوهات، مرسومات ، دیوانات ، که این رویه تا کنون در نثر دری بصورت نا مطبوعی تعقی
.مانات ، جوزجانات ،قلمات و غیرهلغ

ھمان - 1
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ی که از طرف پادشاهان صادر می شد و یا عرایضی که به  پادشاهان  قسمیکه در قبل نیز اشاره  شد این نوع  نثر نویسی در فرامین
تقدیم میشد معمول بوده و حتی دو صفحه اول این نوشته  های را  پر میساخته  که بعدًا به اصل مطلب می پرداخته که شاید اکثرًا 

. از یک  یا دو مجله بیشرت نبوده است 
:بطور مثال 

و نعت مفصل منشیانه که دو صفحه  طول دارد آغاز میشود و بعد از دو  صفحه ذکر شده  که آغاز صفحه اول این نامه  ها به محد
هبمایون حمفل فردوسی مشاکل : مطلب است باز یک صفحه کامل بالقاب و صفات سلطان مکتوب الیه انباشته شده از قبیل 

بعد از این با مهین الفاظ و اطناب  به ...، اجنم سپاه اعلیحضرت آمسان رفعت و سپهر عظمت و ثریا منزلت پادشاه کیهان پناه  
1.اصل موضوع  که اهنم کوتاه منیباشد  می پردازد 

ه600الی 500نثر فارسی دری بین ساهلای 
سندگان در موازات  هر دو متدن خراسانی ترقی کرده و نوینثر فارسی نیز مانند نظم فارسی در دوره  غزنویان و سلجوقیان

لیفات منودند که در واقع بعضی از شاهکار های ادبیات منثور فارسی مانند  تاریخ بیهقی و چهار مقاله و ر فنون خمتلفه  تأزیادی  د
کلیله و دمنه، مرز بان  نامه ، نصیحت امللوک ، طبقات الصوفیه، تذکرة االولیا، کشف احملجوب ، حدود العامل ، طبقات  ناصری ، 

ر و صد ها کتاب در این دوره  نوشته شده است که در تالیف این آثار ارزمشند محایت و تشویق تاریخ سیستان ، زین االخبا
سالطین و امرای  غزنوی و سلجوقی هر دو مهم بوده است که در ادامه  نثر این دوره در دوره  های مابعد امرای خوارزمشاهیان و 

نثر دری در میان  السنه  اوار داشته اند  که احلق که امروزثیر  سزأر زمان خود در شگوفایی نثر دری تسایر سالله  ها هر کدام د
جهان با قد بر افراشته  در جمامع و کتب خانه  های جهانی عرض  وجود میکنند حمصول  توجه و  غمخوری شاهان و سالله  های   

.خبشیده اندخراسانی  وایرانی  میباشند که  هر کدام شان در دوره  های خمتلف  این بنا را رفعت
نثر دوره  های غزنوی و سلجوقی مانند دوره  های قبل زیبا ، ساده روان و بدون  پیرایه بوده است یعنی از تکلفات  و عبارت  
پردازیهای که در خبش   نثر مصنوع  بیان داشتیم  مربی بوده است ؛ یعنی از تکّلفات و عبارت  پردازی عاری است و حشو  وزواید 

باید . قیل لفظی که بیشرت  بعد از مغول معمول شد در آن نادر و در عین  حال نثر  پخته  و آزموده و بدیع و فصیح است و تزئینات ث

70تا ا50تحوالت نظم و نثر دری ، پروفیسور  عبدالحی حبیبی از ص- 1
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تذکر داد  قسمیکه در حبث گذشته  نیز   روشن ساختیم  در آخیر  مهین  عصر ادبیات  نثری از حالت بی پیرایگی خود 
ی مربوط و منوط بدوره استیالی ترکان غز و سلجوقیان و بعدًا هم استیالی  مغول خارج  میشود  و دلیل آنرا علمای زبان شناخت

میدانند که  نثر فارسی به فرتت مواجه شده  و الفاظ و لغات بیحد  عربی در آن  وارد و نثر فارسی لباس پیچیده  صرف و حنو 
ا شامل منیباشد  ریخته شد که منونه  های آن را عربی را بر خود پیچید و در واقع طرح انشاء دوره مغول که در حبث موجود م

.کتاهبای راحة الصدور راوندی و کتاب التوسل  الی الرتسل هباء الدین بغدادی نام برد 
: کتب عرفانی نثر

دوره  صوفیه در  عصر غزنویان و بعدًا سلجوقیان  ظهور کردند که معروفرتین تالیفات عرفانی منثور نیز در ایناولین  نثر نویسان 
.کشف احملجوب و اسرار التوحید و تذکرة االولیا  میباشدآهناتألیف یافت و مهمرتین 

اولین کتاب معروفی .پنجم تالیف یافتاخر قرنوکتاب  کشف احملجوب علی هجویری جوالبی غزنوی در ا:کشف احملجوب 
ب بودن او بدو ناحیه  از جوار که به منتس. باشدمشایخ صوفیه میاست که بفارسی فصیحی در شرح حاالت و عقاید  و مقاالت

.غزنه او را جالبی هجویری  میگویند 
این کتاب منونه کاملی از اقوال اخالق و حکم عرفانی نغز و مفید ی میباشد که شامل اشعار مجیل قصار تازی نیز میباشد که 

ف و عرفان  میباشد قسمت اعظم آن در  تعریف  تصو:
:لیف این کتاب خود گویدأتدر مورد هجویری ،

مراد آن بود که تا نام کتاب  ناطق باشد بر آنچه  اندر کتاب است  مر » مر این کتاب را کشف احملجوب نام کردم«و آنچه  گفتم که 
جوب اند گروهی را که بصیرت بود ، چون نام کتاب بشنوند، دانند که  مراد از آن چه بود ،  و بدان که مهۀ عامل از لطیفۀ حتقیق حم

جبز اولیای خدای  عز و جل و عزیزان درگاهش ، چون این کتاب اندر بیان راه  حق بود و شرح کلمات  حتقیق و کشف حجب 
و به حقیقت  کشف، هالک حمجوب باشد ، مهچنان که حجاب هالک مکاشف ؛ یعنی . بشریت ، جز این  نام  او را اندر خور نبود 

، دور طاقت  نزدیکی ندارد ؛ چون جانوری که از سرکه  خیزد اندر هر چه افتد مبیرد ، و  چنانکه نزدیک طاقت  دوری ندارد
آنچه از چیز  های دیگر   خیزد اندر سرکه هالک شود  وسپردن طریق معانی دشوار باشد جز بر انکه وی را از برای ان  آفریده 
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ا  خلق اله، خدای عز و جل هر کسی را برای چیزی افریده است و کل  میسرٍّمل«: بود ، و پیغامرب  گفت ، صلی ا  علیه  وسلم 
» .طریق آن بر وی سهل گرداند

یکی حجاب رینی نعوذبا من ذالک  و این  هر گز بر خنیزد ، و دیگر حجاب  غینی ، و این زود بر : اما حجاب دو است 
د ؛ تا یکسان باشد  به نزدیک وی حق و باطل و بندۀ بود که خیزد و بیان این آن بود که بندۀ باشد  که حجاب وی  ذات حق باش

.صفت  وی حجاب حق باشد و پیوسته  طبع و سرش حق می  طلبد و از باطل می گریزد 
: یکی بود ؛ چنانکه خدای تعالی گفت" ختم"و " طبع"و " رین"پس حجاب ذاتی که آن رینی است  هر گز بر خنیزد  و معنی 

ان الذین  کفروسواء علیهم « : ؛ آنگاه حکم این ظاهر کرد و گفت ») املتففین14(وهبم ما کانو یکسبون کال بل ران علی قل«
، و نیز گفت ») بقر 7(ختم ا علی قلوهبم و علی مسعهم « : ، آنگاه علتش بیان کرد )6بقره (انذرهتم ام مل تنذرهم ال یؤمنون

») .حنل 108(طبع ا علی قلوهبم « : 
اب  صفتی  که آن غینی بود روا باشد  که وقتی درون  وقتی بر خیزد ؛ که  تبدیل  ذات  اندر حکم غریب  و بدیع باشد ، و و حج

.اندر عین  ناممکن ؛ اما تبدیل صفت ، چنانکه  هست روا باشد
 الرین من مجلة « :علیه و مشایخ این قصه را  در معنی  رین و غین  اشارت  لطیف است ؛ چنانکه جنید گوید ، رمحته ا

وطن پایدار بود و خطر طاری ؛ چنانکه از  » .رین از مجلۀ وطنات است و غین از مجلۀ خطرات . الوطناب و الغین مجلة اخلطرات 
هیچ سنگ آیینه  نتوان  کرد  اگرچه صقاالن بسیار جمتمع گردند ، و باز چون آیین زنگ گیرد مبصقله  صافی شود ؛ از آنچه  

.اندر سنگ اصلی است و روشنایی اندر آیینه  اصلی ، چون ، اصل پایدار بود ، آن صفت  عاریتی را بقا نباشد تاریکی 
پس من این کتاب مر آنرا ساختم که صقال دهلا بود کاندر حجاب غین  گرفتار باشند و مایه  نور حق  اندر دل شان جمود باشد  

و به  حقیقت  معنی راه یابند؛ و باز آنانکه  هستی ایشان را عجنت از انکار حق تا به برکت خواندن این کتاب  آن حجاب برخیزد
واحلمد  علی نعمت . و ارتکاب باطل بود؛ هر گز راه  نیابند  به شواهد حق ، و از این  کتاب مر ایشان را  هیچ فایده  نباشد 

1.   العرفان 

.8- 7جالبی غزنوی ، بکوشش فریدون آسیابی عشقی زنجآنی ، صصکشف المحجوب ، علی ھجویری - 1
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کتاب رسالۀ قشیریهترمجه ازمنونه نثر
ابو علی بن امحد العثمانی رمحته ا  که از مجله شاگردان  و مریدان استاد امام ابوالقاسم قشیری قدس ا روحه  خواجه امام

:العزیز بود و بانواع فضل آراسته این رسالت باز پارسی نقل کرد نا فایده آن عموم باشد 
:در بیان اعتقاد این  طایفه « 

فه  بنا کردند قاعده کار های خویشنت بر اصلهای درست اندر توحید و نیتهای خویش نگاه بدانید رمحکم ا که پیران این طای
داشتند  از بدعت و آنچه سلف را بر آن یافتند برین گرفتند و آنچه اهل سنت بر آن بودند بر آن بیستادند از توحیدی کی اندر 

ند  انچه صفت موجود بود از صفت عدم و از هبر این  وبشناختند آنچه حق قدیم بود و بدرست بدانست. وی تشبه و تعطیل نه
سید این طریقت  جنید رمحته ا که توحید آنست که جدا باز کنی قدیم را از حمدث  و حمکم کردند اصل نیت  های : گفت

ن او چنانکه گفت ابو حممد جریری که هر که بر علم توحید نرسد به گواهی از گوایا. خویش بدلیلهای آشکارا و قوی 
و مراد بدین آنست که هر که ایمان به تقلید دارد و حقیقت طلب  نکند و دالیل توحید جنوید از . قدم وی  خبرد واندر هالک افتد 

راه جنات بیفتد و هر که لفظ ایشان نگاه کند و اندر نگرد اندر مجله و پراکنده سخن ایشان بیابد آنچه اعتماد کند بر آن و یقین 
1» .را اندر حاصل کردن توحید و حقیقت آن تقصیر نکردند بداند که ایشان

:عین القضاة مهدانی 
ما مرگ شهادت بدعا خواسته ایم

واهنم به سه چیز کم هبا خواسته ایم
گر دوست چنان کند که ما خواسته ایم

ما آتش و نفت و بوریا خواسته ایم

رسالۀ قُشیریھ ، زین االسالم ابوالقاسم عبدالکریم بن ھوازن القَُشیری ، شرح فارسی شیخ االمام ابو علی حسین بن احمد العثمآنی ، باب- 1
10اول ، در بیآن  اعتقاد در مسایل اصول ، ص 



383

یسان عارف و بی گمانی است که مهواره  در افق ادبیات عرفانی زبان و عین القضاة مهدانی بیشک از مجله شاعران و نثر نو
او کسی است، که از حیث بی پروائی به اجنام زندگی در صف اول بزرگان . ادبیات فارسی  درخشش داشته است 

سیف الدین تصوف و معارف صوفیانه که از مهدان  بود و از حیث شعر و نثر عارفانه در حدود خواجه عبدا انصاری و 
ده  است و یباخرزی و از حیث افکار و روحیات کم نظیر و از حلاظ نبوغ زود رس و کسی است که در جوانی به نبوغ روحانی رس

.مهانند ابو علی سینا  آثار پر ارزش  بیاد گار گذاشته است 
میالدی  در مهدان 1032/ی قمریهجر492او در سال .ملقب بود مهدانی نام داشت به عین القضاةاو که حممد بن عبدا

.او در اصل خانوادگی از میانه شهر کوچک بین مراغه و  تربیز بود آمدبدنیا 
او پس از حتصیل زمانی .عین القضات از شاگردان عمر خیام نیشاپوری  وامحد غزالی طوسی و سایر دانشمندان آن عصر بود 

او از . و در مطالعه احوال عرفا و صوفیان عالقه زیاد پیدا کرد آوردقاضی مهدان شد و ضمنًا مبعارف صوفیانه و طریقت روی
مهان اوان  جوانی به تالیف و تصنیف آثار با ارزشی مصروف شد ذوق و استعداد فوق العاده اش او  را در میان سایرین متمایز و بر 

و وجد بی نظیر  در وی شده بود  دمشنانش را او در  سفر صوفیانه مراتب دقیق  طریقت را که باعث شور و حال. جسته مینمود 
او  بی باکانه  در راه  تأثیرات افکار وحدت الوجودی مانند حالج ، مولوی و  ابن عربی  و . حسود و دوستانش را شاد ساخته بود 

جامی گامهای بر جسته ای گذاشت که افکار و جهان  بینی او در سیر وحدت الوجودی، سر اجنام باعث مرگش 
هجری 525ند و در سال  آورداو را به اهتام کفر و اهلاد در بغداد  بذندانش افگندند و سپس از بغداد به مهدانش .. شد

میالدی بدارش اویختند و بعدًا پیکرش را به بوریا پیچیدند و با نفت آتش زدند و خاکسرتش را  در معرض باد قرار 1146/ق
.درست مهان کاری که با منصور  حالج  کرده بودند.ذشته بودسال از عمرش گ33دادند که در وقت شهادتش 

زبدة . "در ظرف صد ها سال در حمافل علمی و عرفانی بصفت یک قهرمان یاد شدش را گرامی داشته اند او،بعد از مرگ
ران لبنانی دارای   آثار بازمانده و بی نظیری از این عارف شهید است که  عفیف عسی" متهیدات"،و " شکوه الغریب"، "احلقایق

ر دکرتا در فلسفه و عرفان به این آثار باز مانده از وی  تعلیقات نوشت و در این حواشی آثار او  را  در مقایسه با آثار فلسفی   غرب  د
.خور ستایش و حتسین دانسته است 
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یه  سوره شعرا را به این معنی  تالوت کرد معروف است که عین القضات وقتی به پایه دار نزدیک شد ، بوسه ای بر آن داد و آخرین آ
و این را هم از کرامت او دانسته اند که خیلی . بزودی خواهند دانست آنانیکه ستم کردند که به کجا باز گشت میکنند: که

:ته بوداو در نامه ای که قبل از شهادتش بیکی از مریدانش ارسال کرده  بود این را نوش. . زود قاتل او هم بدار آویخته شد
ما مرگ  شهادت بدعا خواسته ایم

آهنم به سه  چیز کم هبا خواسته ایم 
گر دوست چنان کند که ما خواسته ایم 

ما آتش و نفت و بوریا خواسته ایم
:او در یکی از رباعیات عاشقانه اش  اشاره به سرنوشت خود اینطور سروده است

ایکاش مرا بنفت آالیندی 
یآتش بزنندی و ببخشایند

در چشم عزیز من منک سایندی
وز دوست جدا شدن نفرمایندی

آثار او مانند آثار بزرگان درجه اول عامل تصوف سر شار از افکار و احساسات و آراء و عقاید ی است که اغلب باالتر از هم 
و شیدایی و بی پروایی که به اثر شور آهنامردان معمولی میباشد که فراتر از معتقدات  معمولی  و ساده تعبدی عمومی است  که در 

غلبه  احوال خاص به این  طایفه دیده میشود که منیشود با  کلمات  جمازی در عمق  اندیشه  این بزرگان راه یافت و ورای سخن و 
او در ، او باوجود این مانند  جالل الدین مولوی که بعد از ...لغت سخن و فهم دیگری کار دارد  تا  این افکار شناخته شوند

آمسان شعر عرفانی در ادبیات فارسی طلوع میکند مهیشه  پیشنهادات و ایرادات خود را با مقوالتی  از قرآن و احادیث نبوی 
.استشهاد می کند 

ای عزیز ، حکمت آن باشد که هر چه  هست و بود و شاید بود ، نشاید و نشایستی که : او در یک جایی از مقوالتش میگوید
بودی ؛ سپیدی هر گز بسیاهی نشایستی، آمسان بی زمین الیق نبودی ، حممد بی ابلیس نشایستی، ، طاعت بی باید خبالف آن

عصیان ، کفر بی ایمان ، صورت نبستی ، هر گز شنیده ای که نور سیاه ابلیس و ابو جهل از سر تا قدم با نور امحد چه می 
:گوید ؟ این بیت ها گوش دار 
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بی بر منای نوش لبان چه زهر نا
وی رمحت دیگران عذابی بر من

دستم ندهی و دست تابی بر من
خورشید جهانی و نتابی بر من

بگو مشا را ملک املوت می راند ؛ این : ای عزیز هر کاری که بغیری منسوب بینی ، فاعل حقیقی خدا را دان ، آجنا که گفت
گام مرگ شان، و گمراه کردن ابلیس  آدمیان را  مهچنین جماز را می میراند هنآهناجماز میدان  حقیقتش این باشد که خدا  ج

گیرم که . این را حقیقت میدان . میدان ، اوست که گمراه میکند  هر که را میخواهد  و راه مینماید هر که را میخواهد 
جز فتنۀ تو نیست ، خلق را ابلیس گمراه کند ، ابلیس را به این صفت که آفرید  وگر نه موسی از  هبر این گفت  که این 

گمراه میکنی هر که را خبواهی ،و راه می منایی هر که را خبواهی دریغا ، کسی را چه گناه باشد؟
موضوع قتل او را آنطور که نوشته اند از این قرار که او را ملزم منودند که تو در آثارت  نوشته ای که خدا واجب الوجود است و این 

کفر است ؛ عین القضات جواب می نویسد  که خدا معشوق منست ، من هبر امسی که خواهم مطابق عقیده  حکما است و این
:میخوامنش چنانچه خود در این رباعی فرموده است 

گه سرو روان باده نوشت خوامن 
گه ماه متام سدره پوشت خوامن.

ارزان خبری و رایگان بفروشی 
ارزان خر رایگان فروشت خوامن 

:و یا
اه متامت  خوامنسرو سهی و م

یا آهوی فتاده بدامت خوامن
زین  هر سه بگو که من کدامت خوامن

کز رشک خنواهم که بنامت خوامن
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او باوجودیکه بر مسند ارشاد می نشیند اما مهواره در جستجوی گمشده روحانی خودش است ولی هر گز قادر منیشود 
دان  می آید و عین القضات با مذاکره و صحبت بیست روزه اش با  غزالی که گمشده اش را بیابد تا مادامیکه  امام غزالی به مه

او از اسناد و درس و شاگردان . او را می یابد و از اثر آن در احوال و روحیاتش یک دگر گونی عمیقی  پیدا میشود 
ته بود رابطه خود را با غزالی خودش را کنار می کشد و تا آخر هبوای  عشق حقیقی  ای که نایره  تصوف در سینه  اش مشتعل ساخ

او متهیدات را بعد از فوت امام غزالی می نویسد که یک اثر عالی و به نثر شیوا و . قطع منیکند و بر عکس از متام رابطه  ها می برد
ه ساده نوشته شده و کتاب جالبی است که  آراسته به شعر و کلمات بزرگان  و آیات  و مشحون از افکار و لطایف صوفیان

او  کتابی بنام . میباشد که دارای حجم زیاد و سه برابر گلستان سعدی میباشد  که از نفایس  زبان فارسی بشمار میرود
شرح کلمات قصار بابا " مقاالت  و  مهچنان اثر دیگرش زبدة احلقایق  است که بعربی نوشته شده و یکی از آثار منسوب به او

1را نیز باو نسبت میدهند" الواح"رسالۀ و" یزدان شناحت" است و رساله" طاهر 

اسار التوحید فی مقامات ابو سعید ابواخلیر  نیز از تصنیفات مهم  متصوفه است که به  نثر فارسی شیرینی نوشته شده و تألیف : اسرار التوحید 
ه است  و آن در تعریف احوال و آمدیعنی حدود  صد سال بعد از کشف احملجوب  بعمل)ه560(آن در نصف دوم قرن ششم هجری شاید حدود 

که  در حبث  های (کرامات  و اقوال شیخ ابو سعید  ابی اخلیر است  در ضمن شرح حاالت  وکرامات شیخ  حکایات و اخبار و اشعار عرفانی 
خ  عصر مبناسبت ذکر شده  نیز در آن ثبت  گردیده  مهچنین اسامی و اخبار بعضی از فضال و مشای) ه است آمدگذشته  در مورد  نظم فارسی 

2. مؤلف اسرار التوحید حممد بن منور از احفاد شیخ ابو سعید است 

)م1253-1160/ه632-539(: ابو حفص عمر شهاب الدین سهروردی

:عوارف املعارف

مھدی نیا :، تھرآن ، ویرستار وحروف نگار 1386تابخانھ معاونت صدا، دفتر پژوھش ھای رادیویی  ، مھر ادبیات ایران ،ارشیف و ک- 1
65تا 57و محبوبھ  یوسفی مقدم  ، نشر آینده ، چاپ اول ، صص

.48تاریخ نظم و نثر  در ایران و در زبان فارسی ، سعید نفیسی ، ص ، - 2
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نوشته توسط شیخ  ابو حفص عمر شهاب الدین سهروردی سر سلسله  طریقۀ سهروردیه  به عربی ) عوارف املعارف(این کتاب 
شده بود که طرز و بیان  طریقت و تصوف را در قرن  ششم هجری منایان  میسازد که  پیروان این  سلسله در   افغانستان ، ایران 

که  این . هندوستان و پاکستان و  ماوراء اهنر و ترکیه  واکثر کثور  های اسالمی نظیر عراق  سوریه و لبنان تا هنوز موجود  است 
به فارسی شیوا و ) م1352/ه خورشیدی731ه ق مطابق به 710(در سال حممد بن عبداملؤمن اصفهانی ابو منصورتوسط 

قابل ذکر است که در دوران  ترمجه این اثر یعنی بعد از استیالی تاتار . روان  و زیبا ترمجه شده است که از نفایس عرفان  میباشد
ع راه یافت و نثر را از حالت روانی و ساده گی آن به جتمل آراست که در که در کتابت  نثر پارسی ساده  وسلیس  صنایع و بدای

.این  ترمجه ما  نثر   صناعی را که در فوق ذکر آن رفت بوضوح مشاهده میکنیم که در حق هنایت زیبا یی بیان شده است

:منونۀ ترمجه کتاب عوارف املعارف
: ه استآوردعارفملکتاب عوارف اترمجهدر  مقدمه نیابو منصور حممد بن  عبداملؤمن اصفهامرتجم این اثر 

تر مجه  کتاب عوارف املعارف که از مجلۀ مصنفات شیخ بزرگوار ، یگانه روز گار ، شهاب الدین عمر  سهروردی است 
د که ، اگر چه  و چنان منودن. قدس ا روحه و ادر علیه فتوحه و در بیان طریقه دوم و تبیان راه طایفۀ صوفیان ، تالیف کرده 

اما بر منصۀ خاطر طالبان خاطب ، و نیازمندان راغب ، هیچ . در این فن  مصنفات بیشمار  و مؤلفات بسیار تربیت داده اند 
ما کل ما کصداء « :و مر متعطشان این راه را ، هیچ زالل رخ ننمود خوشرت از این  تصنیف . عروس جلوه  نکرد زیبا تر از این  کتاب 

:و اما تر کیب و ترتیب ان بزبان عربی است  واهل عجم از آن حمروم  و بی  هبره اند شعر» نعم و ال  تاکل نبت فهو سعدانلو ارده
ال تفعل افعل نکند چندین سود

چون با عجمی ، کن و مکن باید گفت
، در آن اقرتاح  احلاح کردند، از امتسال پس از دوستان و برادران ، یک دل و یک زبان شدند و با این ضعیف حنیف ، بی مایۀ کم پایه 

فرمان آن خالن و اخوان گزیر نبود ، بعد از استخارت ، استعانت از حضرت عزت  خبواست و در میدان ترمجۀ  تسوید فارس 
رتی سلیس و بعبا»من کثر سواد قوم فهو منهم« ، بر امید  تکثیر سواد طالبان و تنشیط قاریان خرب مروی را آوردقلم را در جوالن 

از هبر . آسان فهم ، بر آن  نسق و ترتیب که شیخ رضی ا عنه ایراد کرده بود و اساتید و مکررات ، اختصار را حذف کرده 
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بر سبیل استشهاد  تضمین . اران عصر بود آمدقدس ا ارواحهم اشعاری چند نتیجه انفاس ن–تثبیت  تقریر کلمات بزرگان را 
. ، توقع  میدارد ، بسالکان با ارادت و طالبان مناهج سعادت آوردهیچ  تقصیری و زیانی و تبدیلی و نقصانی  نیکرد ، به وثوق آنکه

و متعطشان درجات حسنی و زیادت ، که چون از زالل این اقوال ، شربی از اعمال و احوال بیابند ، ریاض جان  وروان مصنف  و 
واگر در عبارت  خللی ، یا در معنی اشارت بزرگان خللی بینند . نامی دارند مرتجم را به سحاب دعوات  صاحله  تازه  و 

ایزد تعالی مهگنان را  در اعمال این اقوال . به سکین متکین حک فرمایند و آنرا به اصالح آورند ، و ذیل عفو بر  هفو  وی پوشانند
.، توفیق رفیق کناد ، مبنته و لطفی 

:» رفعوارف املعا«منونۀ از منت کتاب 
:ن صوفیان آمددر بیان منشأ پدید  

انَّمامَثلی ما «:قاَل : قاَل: باسناد الشیخ رضی ا عنه عن ابی موسی االشعری رضی ا عنه  عن النَبی صلی ا علیه و سلم 
َفالنجاء َفَاطاعه  َطائفُة من قومه  َفادخلو ا علی مهلهم فنجوی یبعثنی اُ به َکمثِل رجالنی رَأیت اجلیش بعینی  و اّنی َاَنا النّذیرالعریان

، و کذبت طائفُة منهم  فاصبحو ا مکاهنم  فصبهم اجلِبش َفاهلکهم واجتاحهم فذالک مثل من عطاعنی  فَاتبع ما جئت به، و مثل  من 
مَثل من و مثل آنچه خدای : لی ا علیه وسلم  میگوید رسول خدای ص: معنی حدیث » هصانی و کَذبَّ مبا جئُتبه من احلق 

ای قوم لشکری دیدم : تعالی مرا بدان بفرستاده است ، مهچون مثلی مردی ای است که فرا پیش قومی آید و ایشان را گوید 
قت مقاومت و حماربت بسیار که قصد مشا داشتند و من بیم کننده ام بی غرض ، بشتابید  و خمرج این کار طلب کنید که مشا طا

از رنج و . ایشان  ندارید ، مجاعتی فرمان وی برند و سخن وی مصدق دارند و هم در حال ترتیب خروج کنند و از آن مقام بروند 
ند و به استهزاء و زمحت  و ایذای دمشناِن قاصد جنات یابند و مجاعتی دیگر ، سخن آن  نصیحت کننده بی غرض  مسموع  ندار

و کذب  پندارند، دمشنان ناگاه شبیخون آورند ، وفرصت یابند و انتقام خود باز و آیند و قول او دروغش اافسوس در پی
من مهان : رسول خدای صلی ا علیه وسلم گفت.خواهند ، و ایشان را چنان مقهور گردانند ، که نام و نشان شان مناند 

ذاب و سَخط حق تعالی را دیدم که قصد شهرستان وجود مشا داشت به ناصح بیم کننده ام ، که امت را خرب میکنم ، که لشکر ع
:بشتابید و غافل وار عمر عزیز در پی لذات  و شهوات دنیا صرف مکنید، شعر. شومی و نا فرمانی عصیان 

غافل مشو که  عمری زین تازه تر  نیابی
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دادش بده که چون شد ، عمری دگر نیابی 
س را در سر مکن هوس را مازار هیچک

ترسم که این  نفس را ،جوئی و در نیابی 
بگذر چو آب و گل خوش ، زین کورۀ پر آتش

چون گل مباش سرکش تا درد سر نیابی
یارانت می مبردی خوردند و تو خنوردی 
تا بی خرب نگردی زایشان خرب نیابی
ا خراب کند ، و بعد از آن ندامت و پشیمانی مبادا که این لشکر جرار از حضرت جبار ، تاخنت کند و بنیاد شهرستان  وجود مش

طایفۀ بسمع رضااین سخن مسموع داشتند ، و در کار سازی بر وفق اشارت سعی بلیغ منودند، الجرم جنات ابد و .سود ندارد 
ند ، و هبر فرمانی آمدرستگاری سرمد بیافتند و مجاعتی دیگر ، عقل بوالفضول را مقتدی ساختندو به چون و چرا پیش 

عرتاضی کردند ، و متابع  هوی و شهوت شدند،لشکر عذاب و حمن تاخنت کرد ، و خزالن ازلی ، دامن ایشان حمکم بگرفت ، و ا
مثل و ما هبثنی  ا « :قال رسول ا صلی ا علیه و سلم . نعوذو با منه . مجله را اسیر عقاب و حمبوس عذاب دو جهانی کرد 

الغیث الکثیر اصاب ارضا فکانت طائفة منها طیبة قبلت املاء فانبتت الکال والعشب الکثیر  و کانت منها به من اهلدی والعلم کمثل 
طائفة اخاذات املاءا و سقوا وزرعوا ، و کانت منها طائفة اخری قیعان ال متسک ماء وال تنبت کًأل فذالک من فقَّه فی دین ا  و مثل 

مثل من و مثل آنچه : رسول خدا  صلعم  گفت : معنی حدیث»  .ا الذی ارسلت بهمن مل یرفع بذالک رأسًا ومل یقبل هدی
خدای تعالی مرا بدان بفرستاده است از راه راست ، مهچون مثل باران بسیار است که بر زمین بارد ، بعضی از این زمین  پاک 

مردمان از آن  منتفع شدند ، و بعضی از این زمین ، آن باشد و برومند ، باران قبول کند و از او نبات ها و مثر ها ظاهر شود ، که
حق تعالی مردمان را بدان سود مند گرداند ، بیاشامند و باز . باشد که در او کوههای فراخ باشد ، آن قطار امطار مجع کند 

ن باشد ، که چون باران باو و از او بسی فایده خبالیق رسد و از این زمین بعضی آ. خورند ، و بدان زراعت  و کشت و کار کنند 
. د بارد ، نه از او مثره  پدید آید که مردمان از لذت آن راحت یابند ، و نه باران را مجع  کند و نگاه  میدارد تا خلق ازو  نفع می یابن

. چنانکه هیچ فائده ای به  هیچ  آفریده ای  نرسد . بلکه مجله ناچیز و نیست کند 
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:رساله قدس 
:لی شیرازی بن ابو حممد بن ابو نصر روز هبان بق

: منونۀ از نثر رسالۀ قدس
و قاعده در دعایم این بودی که هر گاه  که ما را مشکلی افتادی  شاهان عرب و سروران عجم و اولیای شام  و رفتگان عراق  

غزنین و چابکان بدخشان  و و هنفتگان روم  و تندان زنگبار وامیران خراسان و سلطانان سند و خلفاء هند  سر اندازان 
عیاران ماواء النهر و پیران ترکستان و ظریفان تبت و چین و عاشقان غور که در حیات ظاهر و باطنند به شفاعت بدرگاه 

.ی با آنکه بظاهر از ایشان خربی نیافته بودمی لیکن دل از این بابت بیگانه  نبودی آمدبردمی  تا آن مشکل را حل  پدیدار 
، و از دفرت غریب مشا حرف  های عشق بر خواند  واز گنج معرفت  مشا  نکتۀ » دادندبشما راه«اد آن دلی که شاد ب... 

سعادت باد مشا را احوال معانی  ودولت باد مشا را در مهه افعال  ! حکمت بنماید و از صدف دل مشا سلک اللی فطنت بکشاید
مؤید باد  و چهرۀ  خوبان ترکستان به  خلوق حسن ازلی  مزین باد تا ن مشس حقیقت از کوهسار شریعت خراسان آمد! معالی 

.بروز نورانی شان ظلمتها زایل شود و بر روی خوب شاهدان ترکستان  دهلا مایل گردد
از تشنگی است این متنا ، که در صدر وحدت  هیچ  عارف  از خدای معزول نیست و » نه«نه از نا متامی است این تقاضا و 

نقصان نگیرد آنکه متام عشق است و دوئی نپذیرد آنکه یکرنگ خم تفرید . در تنگنای توحید موجود نیست هیچ دوئی
یرا که احتیاج به عشق هم از عشق است ، زیرا که فقر از نایافت است و استغناء از معرفت از ادراک معرفت است ز. است 

خو کردن در . ر نرسید  آنکه برسید وبرسید آنکه  نرسید در وجد است؛ و سکون وجد در فقتوانگری از بقاست، طلب فقر
جنون عشق از نیستی است در هستی و طمّانینت جان . دی است بندگی  کافریست و بر گذشنت از رسم عبودیت  موح

ف که صر. راه از او بدوست –در عین عیان دالیل کفر است ، زیرا که راه از غیر بدو نباشد .بر هستی است  از نیستی 
یار در . باز ماندگی است » از او «. یگانگی اقتضا چنین کند که چون در غیر او نگاه  کنی  و آنگاه بدو روی 

» خدائی«غایت  شوق  نیاید ، که در آن مقام قبله  خمتلف است ؛ مهه معزول اند بر در آستانۀ انس  که قبله یکیست آجنا تا تو و 
.خدای ان تو نیست
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منزل اولش عشق است و دوم  نیستی  و سوم هستی  . هم معرفت است ، که معرفت بی رمسی است رسم معرفت  هم ... 
شه رخ  پیر و مرید و یار با یار  در عرصۀ  طلب است  وگرنه در  در آستانۀ فنا  رخ معزول است و .باالی هستی  هیچ  نیست 

اما سر معرفت قاعده  . ید که  هر سه یکرنگ  شوند آجناست که عشق جمهول و عاشق جمهول  و معشوق جمهول  با. شاه مات 
گاه به اصل خویش بیرون . قالبان مکر و بال هر زمان زر معدنی از کوره برنگی بیرون آورند » سرای«چنان دارد که در این 

چون برنگ خود . و گاه برنگ جمهول بیرون آرند تا در مهه بازار خدای کس بدو جو نستاند. تا در آن تصرف توان کرد . آورند 
و در این  سرای ضرب حدثان ازین هر دو حال پیوسته ناگزیر . نیست طالب است و چون برنگ خود است  مطلوب است 

.دارد » سر بیک راه«یا طالب باشد یا مطلوب  اگر چه  هر دو راه . است 
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کُتب تاریخی
خبش پنجاه و دوم

امری نیست که به آن توجه نشود این مسافرت ما را با کاروان بزرگ رنج و افتخار بسوی مقصد واال آهنافهمیدن سرگذشت گذشتگان و دانسنت رمز و راز 
میربد
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کتب تاریخی

قی  فرهنگ هر جامعه ای  صرف در زمان تاریخی آن میگنجدبیان حقی

:زین االخبار 
کتاب زین االخباراز ابو سعید عبداّحلی ابن ضحاک  گردیزی بوده و از حیث روش فارسی نویسی بسیار بلند و بسیار ساده  

بیش از هر تاریخنامۀ دیگری  وروان ، و چه از حیث نکات  تاریخی ای که در هیچ   کتاب دیگر نیست ، برای  مردم  ما 
نام این کتاب و مؤلف آن  تنها در پشت یکی از دو «:سعید نفیسی  در مقدمه یکی از  چاپهای این کتاب مینگارد . امهیت دارد 

» هو«:نسخه خطی آن بدست  کسی که ظاهرًا آنرا در هند خریده  است ، خبط شکستۀ بسیار خوش بدین  گونه نوشته شده 
گردیزی ، واقعۀ چهاردهم حممودتاریخ  زین االخبار ، من تصنیف ، ابو سعید  عبداّحلی بن  ضحاک بن . ل و جالله ا اکرب ج

».حممد شاهی ابتیاع منوده ، امانت از سبحانه تعالی است 27شهر  ربیع الثانی ، روز پنجشنبه سنه 
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ی در گذشته است در کتاب طبقات امربی  که در سال ه قمر1003مهچنان نظام الدین بن حممد  مقیم  هروی که در سال
تا 211یا 205(عبدا بن خرداز به  . در کلکته به چاپ رسیده است در مورد کتاب و مؤلف آن  ذکری رفته است 1001
گردیزی جای دیگر که از  جشنها و عید  های هندوان سخن  میراند می«:ه است آورددر کتاب مسالک  و ممالک  ) ه300

.که آن مطالب را از ابو ریحان البیرونی شنیده است: گوید 
کتاب زین االخبار در تاریخ آثار و اعیاد و عادات و رسوم  وانساب و «: ه استآورد»  زین االخبار «مرحوم قزوینی در مورد   

گردیزی قصبه ای  حممودی بن ضحاک بن معارف ملل ماضیه ، تا اندازه ای شبه به  آثار الباقیه  ابوریحان بیرونی ، تالیف عبداّحل
بن حمموددر شرق غزنین که از معاصران  ابو ریحان البیرونی بوده  و کتاب حاضر را در زمان سلطنت  عبدالرشید بن  مسعود بن 

هجری ظاهرًا در غزنه  تالف منوده است  که از این  کتاب دو نسجه موجود است که هر دو  ) 444-441( سبکتگین در
ر انگلستان یکی در دانشگاه اکسفورد و دومی در کمربیج لندن  نگهداری می شود و کتابی که  از روی آن  عکس د

.برداری شده است  مربوط به  نسخه دومی میباشد 
. ه استنساخ  گردیده 930یا 903نسخه ای که  هم اکنون چاپ و انتشار یافته است  از روی نسخه کمربج  میباشد  که در 

صفحه میباشد به قطع 418ورق و 213کتاخبانه کمربج نگهداری میشود که مشتمل بر 213این کتاب در مشاره اصل
ش به اهتمام این  ضعیف حممد بن  1310مطابق آبان ماه  –1350وزیری  خبط نستعلیق خوش در ماه رجب سال 

» .عبدالوهاب قزوینی عکس برداری شد
در 138صفحه 2ارتولد شرق شناس روسی به طبع رسیده و به دایرة املعارف اسالمی جلد بعضی از فصول این کتاب  توسط ب

.عنوان گردیزی درج است 
ی حبیبی در مورد  زین االخبار   یا تاریخ  گردیزیعبداّحلمرحوممقدمه

ی گردیزی را نیز مبقایسه دو بداّحلدر سلسله متون تاریخی و ادبی که  حتشیه  تعلیق و طبع  کرده ام منت متام و کامل زین االخبار ع
.نسخه  مکشوف دنیا و حتشیه و تعالق الزمه  نشر مینمایم
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و مغتنم تاریخی و انشائ روان  ولطیف دری است  تا کنون جز یک دو فصل آن  آمداین کتاب که دارای  مباحث و نکات بسیار  کار 
مهواره خواهان بودند که متام منت کتاب زین االخبار را در دسرتس داشته ب ذوق و دانش  اارببطوریکه  منت کامل  نشر نشده بود ، و 

و چون  ترتیب آن از روی دو نسخ  خطی ناقص کار  دشواری بود، بنا بر آن  هیچکسی تا کنون به طبع و نشر آن مهت . باشند 
.نگماشته بود 

وجود  است که یکی نسخه خطی کینگز کاجل از نسخه  های خطی این  کتاب  اکنون فقط دو نسخه خطی در انگلستان  م
11در هندوستان باشد ، و دیگر نسخه  کتاخبانه بادلیان در اکسفورد است  که بتاریخ  . ه 903یا 930کیمربج  حمررة 

در هند  نوشته شده  و این  نسخه دوم ، نقل مهان نسخه خنستین میباشد ، ولی در برخی موارد اختالفی . ه 1196ذیحجه 
.دارد  و برای نسخه بدل مفید است باصل 

، و حیف دانست که  چنین  آوردی حبیبی  چند سال قبل  عکس  های  هر دو نسخه را  در قلم بدست  راقم این سطور عبداّحل
ر بود  کتاب سود مند چاپ  نشود ، و بنا بر آن  به ترتیب و  حتشیه و تعلیق  و مقابله آن کمر بست  و نسخه  خنستین را  که اصل ت

.اساس  کار خود قرار داد 
بدین ترتیب  نسخه حاضر جامع نسختین مکشوف کنونی است  و شاید در آینده  نسخه کامل این  کتاب بدست آید  و دانشمندان  

.ما بعد به  ترتیب آن  مهت گمارند 
بدست طغرل . ه444ه  در سنه عبداحلی حبیبی  اذعان دارد که این کتاب بدست  عبداحلی بن ضحاک  گردیزی قبل از آنک

.  نوشته باشد .  ه443و یا 442کشته شود در حدود  حممودبندۀ 

):مسعودی(تاریخ بیهقی 
بیهقی کی است؟

است و چون در ده حارث آباد » ابوالفضل«مؤلف این کتاب نامش حممدو نام  پدرش حسین و کنیه اش که بدان شهرت دارد 
.زاده شده  به بیهقی منسوب و مشهور شده است ) سبزوار کنونی(شهرستان بیهق
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یل عمر در شهر نیشابور که از مراکز ادر او1.م میباشد1017/برابر به . ش.ه396هجری قمری مطابق 385او در  سال 
» نظامیه  نیشابور«بزرگ علمی آن روز گار بوده است و خنستین  شهر  های خراسان است که در آن دانشگاهی بنام 

او در این دانشگاه داخل شد و پس از کسب علم و کمال  در . شده  بود که اکنون در شرق ایران کنونی موقیعت  داردتأسیس 
. غزنوی که ریاست آن به ابو نصر مشکان بود  استخدام شد و بکار دبیری پرداخت حمموددیوان رسالت یمین الدوله سلطان 

مستفاد  میشود او دارای خط خوش بوده و در مبادی احوال نامه  های استادش بطوری که از نوشته  های خودش در تاریخ بیهقی
و معلوم  میشود که بیهقی از طرز و شیوه استادش ابو نصر مشکان در انشأ . میکرده است) بیاض(ابو نصر مشکان را   مسوده 

دبیران بر جسته در دوره  غزنویان  نگاری استفاده  کرده و پیروی از  حسن انشأ او  میکرده است چه مشکان خود از سر 
پس از آنکه بیهقی متبحر شد نامه  های درباری به انشأ او بود چنانکه وقتی پس از بو نصر مشکان  بو سهل .حمسوب میشود

زوزنی  مست ریاست دیوان رسالت را  عالوه بر وزارت  عهده دار میشود بیهقی استعفا میدهد اما سلطان  مسعود استعفای 
را منی پذیرد  و ضرورت حضور در دیوان رسالت به رئیس جدید یعنی بوسهل زوزنی ابراز و تأکید میکندو محایت خود را بیهقی
محایت  سلطان  مسعود از بیهقی مبین  آن است  که هیچکس در آن روزگار  در 2.ًی صریحًا و مؤّکدا اظهار میدارد از بیهق

. یه  بیهقی نبوده است کمال نویسندگی و دبیری و فضل و ادب مهپا
کتاب تاریخ بیهقی  که در نوع  خود بی نظیر است  هبرتین شاهد و گواه مقام علمی و ادبی و بصیرت  بیهقی است  که بدالیل 

.دیگر نیازی نیست
شم هجری  صاحب کتاب تاریخ بیهق که او در نیمه دوم قرن ش»ابن فندق«بنا به تأئید ابواحلسن علی بن زید بیهقی معروف به 

:تالیف شده  در باره بیهقی چنین  می نویسد
بود و دبیر سلطان مسعود، آنگاه دبیر حممودبودبه نیابت ابو نصر مشکان و دبیر سلطان حممد بن  حمموداو دبیر سلطان « 

و به  تصانیف چون مدت مملکت سلطان فرخزاد منقطع شد  انزوا اختیار کرد . سلطان مودود، آنگاه دبیر سلطان فرخزاد 
است و در آن فن  مثل آن  کتاب نیست ، و تاریخ  ناصری از اول » زینة الکتاب« مشغول گشت ؛ تصانیف او  کتاب 

سبکتگین  تا اول ایام سلطان ابراهیم روز به روز را تاریخ ایشان بیان کرده است  و این مهان سی جملد منصف زیادت باشد ، از 

» و«تر قاسم غنی و، دکتر فیاض ، ص مقدمھ تاریخ بیھقی ،بھ اھتمام دک:رک- 1
با استفاده  از ) توضیحات ، تعلیقات و فھارس منوچھر دآنش پژوه(تاریخ بیھقی، خواجھ ابوالفضل محمد بن  حسین  بیھقی ، ویراست  - 2

.458،ص1376و نسخھ داکتر فیاض آنتشارات  ھیر مند ، تھرآن –فیاض  و نسخھ ادیب پیشاوری -نسخھ غنی  
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سرخس دیدم و جملدی چند در کتاخبانه  مهد عراق ، و جملدی چند  در دست هر کسی ، و متام ندیدم آن جملدی چند در کتاخبانه 
1» ...و با فصاحت و بلغت

:تالیفات بیهقی
، اینها مربوط میشود به قسمت اول تاریخ وی و قسمت دوم تاریخ بیهقی ، » تاریخ یمینی«، » یحممودمقامات «، »ی حممودتاریخ «

.وران سلطان مسعود است و منشأت وی میباشد تاریخ د
برسی و حتلیل بیهقی از اوضاع و احوال این دوره

غزنوی بر سرنوشت  جهان در آن منطقه تأثیر گذار بود این تأثیرات ژرف را میتوان در البالی تاریخ بیهقی حمموددورۀ سلطنت  
:ردمشاهده منودکه علت و علل آن  را  میتوان چنین خالصه  ک

او دانشمند متفکر  مصلح و  خیر . بیهقی  یک تاریخ  نویس  از نوع  مؤرخانی که مؤظف به تاریخ نگاری  میشدند نبود.1
مان عصرش که  چگونه داندیش است غرض او  از نگارش این کتاب اگاهی مردم از  نیکی و بدی و هوشدار به مر

بعدی  نویسندگان و  شعرا انعکاس یافته از قبیل ، نصیحت امللوک ، باید زیست که بعدًا این هوشدار و نیت  خیر  در آثار 
باید گفت که اینها وقایع  نگاران ساده  نبوده بلکه  .کلیله ودمنه  بوستان و گلستان  مصلح الدین  سعدی و غیره  

.تاریخ را آیینه عربت برای  مردم  میدانسته اند
است  کوشیده تا وقایع را آنچنان که خود دیده و یا از فردی مهانگونه که بیهقی خود به صراحت هلجه  گفته .2

بنا بر این او به اصالت موضوع امهیت  . شنیده است ضبط کند و به درست بودن  نوشته خود بسیار امهیت میدهد »ثقه«
خود اطمینان او ترجیح میدهد  تا بر خالف سایر تاریخ نویسان در درستی و اصالت نوشته  های. قایل است و توجه دارد 

از این سبب او در  هر قسمت از کارنامه  های تاریخی اش که به ثبت  میرساند  نتیجه گیری وقایع برای او .داشته باشد 
.مهم بوده است 
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مهچنان بیهقی از مشاهده نابکاریها و دسایسی که اغلبًا در دستگاههای حاکمه  وجود  میداشته باشد و مهچنان از .3
. ار و ممتد،دلسوزانه  متوحش است و جسورانه  آنرا بر مال میسازد آمداحبان قدرت و اختالفات دوکینه ورزی  های ص

بن سبکتگین و مسعود پسرش که جبان حممودمتأسفانه بیهقی شاهد و ناظر زمان آشفته حالی حاکمانی است که بعد از 
ند و هر کس در اندیشه آن است   تا رقیب را از پای در هم افتاده اند  و مصلحت  های خاک  و وطن  و مردم را فراموش کرده ا

تا منافع شخصی او تأمین باشد ، معهذا در وقت زندگی  بیهقی هر کس خبود می اندیشد و با خودی در  ستیز است آورد
نچه چنا. را از حاالت بیگانگان  و آفات  خطیر آن  غافل  و نتیجه مهان  می شود که پیش می آیدآهناو این حالت 

بیهقی از شکست فاجعه بار دندانقان  به افسوس یاد میکند که نتیجه  منازعات زمان مسعود بود که بیهقی و سایر 
.اندیشمندان آن عصر از وقوع آن قبال بیمناک بودند

مسامرۀ قسمت اخیر  تاریخ بیهقی  منایانگر خوارزم و خوارزمشاهیان است که مطالبی از قول ابوریحان البیرونی از کتاب.4
واری و تزالزلی در حکومت چون پس از مسعود نا است. آوردخوارزم یاد میکند  و ابواب مستقلی از جانشینان مسعود منی 

دیدار میشود و آنچنان این سستی در ارکان بازمانده  های مسعود  پدیدار میشود که نظیر دوره اخیر سامانی چندین غزنوی پ
شستند و بر افتادند که ما این  فراز و فرود  ها را در یک مبحث مستقل به پژوهش می سلطان در مدت اندک به سلطنت  ن

در ) دوران  مسعود(قسمیکه  مالحظه  میگردد آنطوریکه معلوم  میشود حادثه یا واقعۀ مهمی در باره اینان . گیریم
دهد  در کتاب مفقود است  و منایانگر تاریخ بیهقی  مذکور و مشهود نیست و مطلبی را که بدنبال خامته خوارزم  وعده می

آنست  که نه فقط چندین جلد  از آغاز تاریخ بزرگ  مسعودی  از میان رفته است  بلکه از پایان  آن  نیز  قسمت  های از بین 
1.رفته و یا نابود شده  است

:سیمای تاریخ بیهقی در ادبیات فارسی
این کتاب هم از . دارای امهیت است  که  هر دو  یکی بر دیگری  رجحان دارد تاریخ بیهقی از هر دو نقطه  نظر ادبی و تأریخی

.حیث نثر فارسی ، و هم تاریخ  نویسی مزیت  های بر مشرده ای دارد  و کتابی است آموزنده  واخالقی 
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ت که  نثر فارسی از حاالت این کتاب در زمانی نگارش یافته اس.تاریخ بیهقی در میان  کتب نثر فارسی کهن ممتاز مشرده  میشود 
سادگی و بی پیرایگی بیرون شده و داخل  نثر مصنوع  وآگنده از کلمات  عربی ، ترکی ، و تتاری میگردد که قبال در 

این مقارن با زمانی است که فارسی دری از بی پیرایگی رو به پیچیدگی . مبحث نثر  فنی و نثر  مصنوع  از آن حبث داشتیم 
آهناکه در آهنابعضی ها رو به  پختگی میرود مانند شاهنامه ابو منصوری ، حدود العامل ، تاریخ بلعمی و نظایر و یا به عباره 

متفاوت است ) سامانیان(مهارت  نویسندگی بیهقی  دیده  منیشود زیرا زمان نگارش این کتاب با موضوعات آن با قرن  پیش 
ندارد  ، ضرورت نیست تا برای احیاء و اثبات زبان فارسی مانند رودکی و این اثر که در آغاز احیاء زبان فارسی قرار. 

فردوسی  مقید به استعمال  واژه  های پارسی باشد و کوشش کندکه از لغات بیگانه دوری جوید و از جانب دیگر از 
را با اقوال و حکم  مثاهلای از ملل نگاه ارتباط وقایع  تاریخی که  در ازمنه  های خمتلف بوقوع  پیوسته است  وقایع مهم تاریخی 

و از بکار بردن ادعیه  و خطبه  های عربی و اشعار تازی را برای آورددیگر نظیر عرب ، ترک  ، تتار را در تاریخ بیهقی مکررًا بی
هر یک به ؛ در نتیجه تاریخ بیهقی مهچون سایر متون  فارسی  که به ضرورت محتواآوردحفظ اصالت  مطلب  در کالم خود می 

نوعی ناگزیر  به استعمال لغات و الفاظ  عربی بوده اند ، لذا زبان او آمیخته با الفاظ  و عبارات  غیر فارسی است و در نتیجه این 
.آمیزش دشواریهای نیز در کالم او ایجاد شده است 

چنین توقع برده می شود که  کتاب . نکته دیگر فخامت  و مرتبه بلند سخن او، در نگارش تاریخ  و وقایع نگاری میباشد 
اما بر عکس . سان باشد که از سواد متوسطی برخوردار است آتاریخ ساده و عام فهم باشد تا خواندن کتاب تاریخ برای  هر کسی

.تاریخ بیهقی و بعضی از کتاهبای تاریخی دیگر که پس از او که به بیهقی نظر داشته اند این چنین  نیست 
فخامت کالم او در سراسر تاریخ ، چشمگیر و تقریبًا . فخیم و درشت و مهپایه زبان عادی و عامی است نثر بیهقی ساده 

یکسان و یکدست است  و این امر خبصوص  در شعر و نثر عربی به فارسی در تاریخ بیهقی که برای خواننده  آشنا به دو زبان 
اشد  منونه ذیل چند مجله  از نامۀ القائم با خلیفه  عباسی به سلطان آزمونی در ترمجه  وشناخت توانایی بیهقی است آشکا را میب

:مسعود است با ترمجه بیهقی 
1» ...ال تدرکه االبصار  وال یتعاقب علیه الیل و النهار ، اجلاعل لکّل اجٍل کتابًا ولکل عمل بابا ولکل موردمصدرًا« 

:ترمجه بیهقی
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و پی در پی در می آید  بر او شب و روز ، آنکه گرداننده است هر مدتی را  نوشته یی و در منی یابد او را هیچ  چشمی ،...«
1» ...ی آمدی را سبب در آمدهر کرداری را دری و هر در 

واژه  های فارسی ایکه بیهقی بکار می برد  واژه  های متداول در زبان است و واژه  های مرتوک در نوشته  های بیهقی  دیده  منیشود
)  بر انگیخنت( و آغالیدن ) گل و الی (مانند آغار : مگر لغاتی که در زمان او  معمول بوده و باز از استعمال افتاده است 

نامه (» ملّطفه«: مهچنان بعضی از واژه  های عربی که در آن زمان بسیار معمول بوده مانند )    . گستاخ(صورت کهن " بستاخ"
تذکرات و یاد آوریهای کتبی که به سفیر داده  میشد تا بداند در حمل مأموریت چه (»مشافهه«یا ) کوچک حاوی دستور سلطان

اما ضرورت کالم او را ناگزیر میسازد  که از آوردباوجودیکه بیهقی می کوشد تادر منشأت خود لغات فارسی بی). بگوید
در آن روز گار آهنافارسی  معادل نداشته و یا معادل خمصوصًا کلمات متداولی که در آوردلغات عربی در کالم خود فراوان بی

برای خواننده  مشهور  و معروف نبوده است و یا از اصطالحات علوم  و فنون بوده که  تبدیل آن طبعًا موجب نارسایی بیان  میشده 
، مماحلت ، هزیمت ، ) ریبف(، ثغر ، عاصی ،  عشوه مبعنی )فاعل بغی(ملّطفه، مشافهه ،خریطه ، باغی : است  کلماتی مهچون 

.آهنامنشور ، تضریب ، اغراء ، معدو امثال 
، تعلیق ) خلوت کردن(خالی کردن ) فیصله یافنت(فصل شدن : در بعضی حاالت با لغات عربی ، فعل ترکیبی بکار می برد مانند

، و نظایر آن که در ) رب   چینی گزارش دادن یا خ(ء کردن آهنا، ) خشمگین شدن(، صفرا جنبیدن ) یاداشت نوشنت(کردن 
.وقت بیهقی بسیار متداول بود 

دستۀ دیگری از لغات عربی که بکار برده است در ترکیب های دعایی  یا ضرب املثل یا آیات  واحادیث و اشعار عربی  نقل 
فردات  عربی ، بسیاری واژه  ها و به عالوه ترکیبات و م. شده است که تعداد زیادی از این  مثال در تاریخ بیهقی بکار رفته است 

ترکیب های فارسی در تاریخ بیهقی دیده  می شود  که یا خاص اوست یا در میان متون کهن در تاریخ بیهقی چشم گیر است 
، ) متحد شدن( ، دست یکی داشنت ) طاق نصرت(، خوازه ) رفعت و بلندی دادن(، بر کشیدن ) سوار شدن(بر نشسنت : مانند 

خوشک »: ، و ترکیب های که قید آهستگی و تدریج است مانند) به دل گرفنت(، در دل کردن ) عاشق شدن(دل در بسنت
: ،و واژه  های که در ادوار بعد  عربی آن  متداول شده است مانند»ناالن ناالن«، « خوران خوران«،» نرمک نرمک«، » خوشک
رحلت (، فرمان یافنت ) شروع کردن(، آغازیدن )س وزندانی ساخنتحمبو(،فروگرفنت )خمفیانه(،پوشیده ) مبعنای جمهز(ساخته 
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، اما کلمات  ترکی در تاریخ بیهقی یا نام است که ترک نژاد بوده اند نام شان  از این زبان است مانند التونتاش  )کردن و در گذشنت
.و نظایر آن » تگین«، » خیلتاش«:یا  اریارق  یا نام  مشاغل و مناصب است مانند

مهچنان بیهقی در مجله بندی در استعمال افعال ، از فعلهای ساده  فارسی استفاده  میکند و اگر ضرورتی نبیند  فعل ترکیبی 
بعضی از . میگوید » بیند«و » بینی«، » و صالح بیند» صالح بینی«را بدون کلمه و جبای » صالح دیدن«: مثالآوردمنی 

:میگوید » رجوع کردن »مبعنای » باز انداخنت«ی آن  واضح و آشکار است  مثال افعال او اکنون معمول نیست  اما معنا
در چنین کار ها سخن باوی باید گفت  تا وی آنچه داند  باز گوید  و ما می شنویم ، انگاه با خویشنت باز اندازیم  ناچار « 

1» .وآنچه از راه  واجب کند  می فرماییم

خ ، سخن را به اطناب می کشاند و مهچون سخنان پند و مثل و حکم نیست که بتوان آنرا جبمله یی با آنکه داستان و حکایت و تاری
:که ما در ذیل منونه عبارات خمتصر بیهقی را  می آوریم .موجز گنجاند بیهقی در بیان  خود ایجاز را مهواره در نظر دارد 

)119ص.(آمدغریو از خانگیان او بر ند وآورداگر خواست  واگر خنواست او را تنها از قلعه فرود «
)279(ص» قصد ها کرد بزرگ در روزگار برادرم ، ولیکن نرفتش «

» زنی بود  حسن  مهران را ، سخت خردمند  و کار دیده به نشابور ، دخرت  ابوالفضل بستی و از حسن مانده مبرگش« 
)368ص(

وی زمین  خنواهم به َتِبعت آزاری بزرگ تا خبون چه رسد ملک ر« )453(» خداوند این نکودیده است و مهچنین باید« 
)908ص(

. سراسر تاریخ بیهقی از ایجاز در مجله  ها و عبارات حکایت  میکند  بی آنکه خمل در فهم  معنا باشد 
ر حمسوب می بیهقی در مواردی نیز به اطناب سخن  دراز میکند و در هر جا که اقتضا کند اطناب نیز مانند ایجاز ، حسن گفتا

.شود 
در تاریخ  نویسی هدف و منظور اصلی ، نگارش تاریخ و وقایع و رخداد ها است اعم از آنکه واقعه مطلوب یا نا مطلوب باشد 

یج قضایا  هبره مند  او درست است که تاریخ نویس مصلحی چون بیهقی ، تاریخ خود را آیینه عربت قرار میدهد  و خواننده را از نت
. تنبه میدهد اما هبر حال کتاب تاریخ  فقط مبنظور پند آموزی  نوشته  منی شود  که خود علم جدا از علم اخالق است میسازد و 
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نویسنده  کتاب اخالقی ، معموًال سعی میکند  پدیده  های مثبت  یا اخالق حسنه را مطرح کند و حکایت و حوادث زشت  و ضد 
اما کار تاریخ نویسی ایچنینی . نیکی ها و خویها و حسنات  و نیک اندیشی ها براند بیشرت سخن از آورداخالقی را بزبان  نی

نیست ، او وقایع را مهچنان  که رخ داده ثبت مینماید و چون متأسفانه  تبهکاریها  دسیسه  ها و ستک ها  و نا بکاری ابناءآنچنان 
بشر بر مساحل صلح خواهانه او رجحان داشته است ، صفحات که رخ داده  ثبت  وضبط میکند و با تأسف که  تبهکاریهای ابنای 

مهه ُکتب تاریخ  هم متأسفانه  مشحون از حوادث نا هنجار ، و حکایت کننده از بی عدالتیها ؛غارهتا و چپاوهلا ، و بطور  خالصه  
چه خوب و چه بد –چه اتفاق افتاده چرا که تاریخ از ان. بر نفس ناطقه انسانی بوده است ) هبیمی و سبعی( غلبۀ نفس  های اماره 

. سخن  میگوید –
بیهقی در بسیاری موارد به اطناب سخن  میگوید ،زیرا برسی و نتیجه گیری از حوادث مطلوب یا نامطلوب مستلزم دانسنت 

قد و اظهار نظر ، شرح مبسوط  و مقدمات  هر واقعه  است  بنا بر این با بسط کالم  در مواردی که ضروری میداند با حتلیل و  ن
او خود .مطلب را برای خوانندگان  کامال روشن بیان میکند و منونه  های این  حنو بیان در سرتاسر تاریخ  بیهقی مشهود است 

در دیگر تواریخ  چنین عرض و طول نیست  که احوال را آسانرت گرفته «: در  مورد  حنوه تاریخ  نویسی اش چنین  می گوید 
یاد نکرده اند  اما من  چون این کار پیش گرفتم  میخواهم که داد این  تاریخ به متامی تاریخ بدهم و  گرد زوایا و اند و مشۀ بیش 

)   45ص( »  .خبایا بر گردم  تا هیچ احوال پوشیده مناند 
:زمینه های نثرفاخردری درتاریخ بیهقی

و عالوه بر . ن آن سبب شده  است که تقلید از شیوۀ وی آسان  نباشد نثر بیهقی از ممتاز ترین نثر دری در زمانه  هااست و وزین بود
آن بیهقی را مجله  ها و عباراتی است که میتوان آنرا  مجله  های مثل گونه در عبارات  پردازی دانست که نه فقط از حلاظ معانی 

.است میتواند  مَثل و َامَثل باشد  و ساخت و ساز عبارات ، خود مثِل اعلی در نگارش
: منونه  های ممتاز از نثر  بیهقی 

 45ص...(در دیگر  تواریخ چنین طول و عرض نیست  که احوال را آسانرت  گرفته اند(
 45...(هیچ  چیز نیست که خبواندن  نیارزد که آخر  هیچ  حکایت از نکته ای که بکار آید  خالی نباشد(
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یه  گردند  و نامی ، چون گشتند و شد ، اگر در حمنت باشند یا در مردان را جهد اندران باید کرد که تا یکبار وج
)64ص...(و تا در گور  نشوند آن نام از ایشان  نیفتد. نعمت، ایشانرا  حرمت  دارند 

92(کس بر کس نیستاد(
 93ص(گروهی دیگر که نه زنان اند و نه  مردان(
102ص(ن  تواند  شکست بزرگ مردا  که او دامن قناعت تواند  گرفت و حرص را گرد(
108ص(مردان بزرگ ،نام بدان  گرفتند که چون بر دمشن  دست یافتند ، نیکویی کردند(
 124(ٌمرد آنگاه  آگاه شود که  نبشنت  گیرد(
 67(هیچ نبشته  نیست که آن بیک بار خواندن نیرزد(
 216ص(از حدیث ،حدیث شگافد (
 277ص(فضل جای دیگر نشیند(
285ص(کار ها راندم عاقبت  کار آدمی مرگ  است جهان خوردم و(
 289ص(امحق مردا ، که دل بدین  جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند(
 مودبزرگا مردا که این پسرم بود  که پادشاهی چون292ص(و پادشاهی چون مسعود آن جهان حم(
454ص(یآمدندی این تاریخ از لونی دیگر اگر کاغذ  ها و نسخه  های من مهه  بقصد ناچیز نکرده بود(
 من که بوالفضلم در این دنیای فریبندۀ مردم خوار  چندانی مبامن  که کارنامه این خاندان برامن  و روزگار مهایون این  پادشاه–

)578ص(چون آجنا رسم هبره از نوشنت بردارم  و این دیبای خسروانی بنامش زربفت گردامن–که ساهلای بسیار بزیاد 
617ص(کسی از مادر وجیه نزاد  و مردمان می رسند اما شرط آن است که نام  نیکو یادگار مانند(
 618(بیک پشیز نیرزد و ادب درس ندارد ) نسب(عضامی و عصامی بس نکو باشد ، ولیکن  عضامی(
777(نید صعبا فریبنده  که این درم  و دینا است ، بزرگا مردا  که از این روی بر تواند  گردا(
909ص(قلم را خلتی ، برروی بونصر مشکان بگردامن(
 احتیاط باید کردن  نویسندگان را در هرچه  نویسند که از گفتار باز توان ایستاد و از نبشنت باز نتوان ایستاد و نبشنت باز

)1030ص(نتوان گردانید 
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 مشرند  وسخت اندک است عدد ایشان ،  نیکو آن کسان که سخن راست خواهند تا باور دارند ، ایشان را از دانایان
)1020ص(فرستانندو سخت زشت را بیاندازند 

:بیهقینویسیامهیت  تاریخ
قسمیکه گفتیم،  تاریخ بیهقی هم  از رهگذر  حمتوی تاریخی  اش و هم از رهگذر کیفیت  نثر دری آن  در نقطۀ واالیی از 

.صیت در موازات مهدگر تا آخیر زندگی او ادامه یافته استاوج  فرهنگ خراسانی قرار دارد که این دو  خصو
این تاریخ در سدۀ پنجم  هجری  نگارش یافت درست زمانیکه  نثر پارسی از جامۀ سادگی و بی پیرایه گی خارج 

ز در این  موازات ساخته  میشد که در آن لغاتی از  عربی ،  ترکی و تاتاری نیز شامل گردیده بود و یک نوع  نثر  مشکل و مصنوع  نی
بیهقی  هرگز خود را ملزم  منیداند  تا مانند رودکی و فردوسی فارسی سره بنویسد چرا که او در یک  جغرافیای . در جریان بود

وسایر اقوامیکه در ) مغول(عرهبا و تاتار) ترکهای دیلمی و سلجوقی و بویه و غز ها (خراسانی ، ترک = وسیع که  نژاد  های  ایرانی 
ه  سرزمین  پهناور شهنشاهی  غزنویان از قبیل هندیان ، سندیان ، ختاریان  خوارزمیان ،پارسیان ،قرار داشتند الزامًا با گسرت

چرا که .  نیز در  کتاب  تاریخ وی  تبلور بیابدآهنافرهنگ  های مضاعفی در  متاس بوده  است که ایجاب میکرد  مصطلحات  
او در زندگی شخصی اش  شرافتمندانه . اشته  و پا بپای  حوادث  پیش رفته است بیهقی  تاریخ زمان  خودش را نگ

روزگار گذرانده حتی از حمرومیتها  و کژ  تابیهای عناصری چون بو سهل  زوزنی  در امان منانده است  چنانچه خود می 
ارند  که سفارش  و وصیت استادش هم  نویسد  که پس از مرگ استادش بو نصر مشکان بنا بود که مست دیوان رسالت را باو بسپ

. مهین بوده است اما مسعود  که مست  مشاور و وزیر بزرگ را نیز به زوزنی داشته است حقوق بیهقی را  نادیده انگاریده است 
.درد مندی بیهقی در مورد  حق تلفی اش از سوی  حاکمان  غزنوی  در جای جای کتاب تاریخش نیز انعکاس یافته است

که خود  در رویداد  های تاریخی زمان خودش  شریک بوده است  بر خالف سایر تاریخ  نویسان  که  در ازمنه  های مابعد از بیهقی
وقوع حوادث و یا سیر  متدنی  جوامع تاریخ  نوشته اند ، آن  بیهقی از نظر صحت رویداد  ها ودقت در ثبت  وضبط واصالت ، 

با  سایر  مؤرخین در استوای واقعیت  های عینی جامعه و متدن زمان وی از مهه  تاریخ اسلوب تاریخ نگاری  وی با مقایسه 
.نویسان بعد از وی بدرجه واال قرار داشته  است 
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در حقیقت  بیهقی تاریخ زمان خودش را نگاشته است که در مهه  وقایع که در دوران او  وقوع یافته است آگاهی کامل 
حتی میگویند  در هنگام  پیری  مبصادره اموال و حبس دچار . دوران  شریک بوده است داشته  در منافع یا مضار آن

.گشته است
شخصیت بیهقی آن شخصیت ممتازی است که مهۀ زندگی اش شرافتمندانه  گذشته است چنانچه او کژتابیهای دوران 

ولی او با . ردیده در  امان منانده است خودش را که توسط عناصر سود جو و جاه طلبی نظیر بو سهل زوزنی به او حتمیل گ
برای » مردیها «را مهچون » نا مردیها «متانت و بزرگواری مهه جااز شکوه و شکایت دم فرو می بندد و هر جا جمبور است 

لۀ ضبط در تاریخ  بنگارد ، ولی  در مهین موارد هم قلم را جوالن منیدهد و  در بدگویی از بدان افراط منیکند  و پس از مج
و سخن را کوتاه میکند او حتی در  فاجعۀ قتل حسنک وزیر  که هر خواننده یی را » مرا به آن کار نیست«:خمتصر مثال میگوید 

از آن هراس دارد که از رفتار  نا هنجار بو سهل زوزنی ، از حد در نگذرد که در بارۀ او آوردپس از هزار سال به طالمت  می 
.»پیر را شرم باد این «: بگویند 

بیهقی تاریخ  خویش را مانند سائر مؤرخین  که بسفارش صاحبان قدرت  می نوشته اند  ، تاریخ  خود را برای ستایش نا موجه از 
دوره  غزنویان  منی نگارد ، بلکه با مهارت  بی نظیر  حقایق آن دوران را در تاریخ  خود به ترتیبی باز گو میکند که جان 

او که مهه گونه وقایع  تاریخی را با  ظرافتی که نکته سنجی بیهقی را نشان میدهد افشاگری . نه افتد خودش هم در خماطره
میکند که ظاهرًا درک  واقعیت  ها در تاریخ او  مستلزم تأمل و حتقیق خواننده  میباشد و خبواننده واگذار میکند و خود 

:میگوید
)1053ص (» .در تواریخ تأمل باید کرد«

)1060ص(» خردمندان را در این باب عربت بسیار است« : یگویدویا م
برای آنکه خواننده در نوشته  های او شک  نکند ، یا دمشنان او را بدروغ و افرتا متهم  نسازندخود پیشاپیش آگاهی میدهد که 

:آمدمهۀ گفته  های من  یا مشاهدات من است یا از قول افراد  مورد اعتماد نقل  کرده 
» ن که این  تاریخ  پیش گرفته ام ، التزام اینقدر بکرده ام  تا آنچه  نویسم  یا از معاینۀ من است  یا از مساع درست  از مردی ثقهو م«
)1020(
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او مهۀ ماجرا  ها را  در کتاب تاریخ  خود با هنایت دقت و تفصیل بیان  میکند ، زیرا با شرح  وبسط خواننده را فایده بیشرت  
:گوید، می.باشد

)45ص(» در دیگر تواریخ چنین طول و عرض نیست  که احوال را آسانرت  گرفته اند « 
) 274ص(» غرض و منظور من  از نبشنت  این اخبار  آن است  تا خوانندگان را از من  فایده  یی حاصل آید «

اند و حسرت  میخورد  که اگر دمشنانش  بیهقی در جایی از  کتاب خود میگوید که مدارک  واسناد او را به عمد  نا بود کرده
: چنین نکرده بودند  

و با اینحال ) 454ص(» ی آمداگر کاغذ  ها  و نسخه  های من به قصد نابود نکرده بودندی  این تاریخ از لون دیگر « 
:خبواننده  اطمینان میدهد که  مهه گفته های خود را به اثبات  می رسامن

و آنانکه روزگار دیده اند و امروز این را بر خوانند بر من بدینچه نبشتم  عیبی نکنند من آنچه  نبشتم چنان دامن که خرد مندان «
)239ص(» آمداز این ابواب ، حلقه در گوش باشد   و از عهدۀ آن بیرون توامن 

عصر تاریخ اگر دیگر بزرگان این : او باوجودیکه در فن خود استاد و مهارت کامل داشت  با فرو تنی  میگوید 
:مینوشتند ، کار آنان بر من رجحان داشت 

بزرگانند که اگر به راندن  تاریخ این  پادشاه  مشغول –که  مهیشه باد –مرا مقرر است که امروز که من این تألیف میکنم «
)167ص(» ...گردند تیر بر نشانه زنند و  مبردمان منایند که ایشان سواراند  و من پیاده 

زود گذر دانسته و صرف توجه به داشنت نام  نیکد  دیگر از بی اعتباری  جهان یاد  میکند و دنیا را بی اعتبار و وی در موار
را امری پایدار معرفی میکند و این را تاریخ  و وقایع  و احوال گذشتگان و غرض ما از تاریخ  نویسی هم  مهین  یادواره  های 

:انسان  منشانه میباشد 
)567ص(، »از دنیای فریبندۀ  به یک دست شکر پاشنده  و به دیگر دست زهر کشندهفصلی خوانیم«
» حمال باشد چیزی نبشنت  که به  ناراست ماند ، که این قوم  که حدیث ایشان  میکنم ،ساهلای دراز است که  نا گفته اند«
)367ص(
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:خطبه بیهقی
:نویسی سخن میگوید بدین قرارخبا شیواترین بیان در باره تاریبیهقی در پایان کتابش

:منت خطبه بیهقی در پایانه  کتاب تاریخ بیهقی یا مسعودی
چنان دان که مردم را بدل خوانند، و دل از بشنودن و دیدن ، قوی و ضعیف گردد که تا بد  و نیک نبیند  و نشنود ، شادی و غم 

نان و جاسوسان دلند که رساند بدل آنکه ببینند و بشنوند ، و پس بباید دانست که چشم  و گوش دیده با. نداند اندرین جهان 
وی را آن بکار آید که ایشان بدو رسانند، ودل آنچه از ایشان یافت  بر خرد که حاکم عدل است عرضه کند، تا حق از باطل جدا 

از وی غائب است و ندانسته است  شود، و آنچه بکار آید بردارد و آنچه ناید در اندازد  و از این جهت است حرص مردم تا آنچه 
.ه است آمدو نه شنوده است بداند  و بشنوداز احوال و اخبار روزگار ، چه آنچه  گذشته است و چه آنچه  نی

و گذشته را برنج توان یافت به گشنت گرد جهان  و رنج بر خویش هنادن  واحوال و اخبار باز جسنت و یا ُکتب معتمد را 
ه است راه بسته مانده است ، که اگر آن مردم آمدر درست را از آن معلوم  خویش گردانیدن ، و آنچه  نیمطالعه کردن ، و اخبا

و هر چند چنین است  خردمندان هم  و و ال یعلم الغیب اال ا  عزو جل؛بداندی مهه  نیکی یا بدی ، هیچ بد بدو نریسیدی  
.آید یافته شوداندران سخن جبد  میگویند  که چون در آن نگاه کرده 

یا از کسی بباید شنید و یا از کتابی بباید خواند ، و شرط : که آنرا سدگر نشناسند:و اخبار گذشته را دو قسم گوید 
آنست که گوینده  باید که ثقه و راستگومی باشد و نیز خرد گواهی دهدکه آن خرب درست  است و نصرت دهد کالم 

و کتاب مهچنان است که  هر چه خوانده اید از اخبار که من االخبار ما ال یستقیم فیه الرأی، ال تصدقن : خدا آنرا ، که گفته اند 
خرد  آنرا رد  نکند، شنونده آنرا باور دارد و خردمندان  آن را بشنوند و فرا ستانند که باطل ممتنع را بیشرت دوست تر دارند چون 

یند  و  وی گویند  در فالن د و گروهی مهچنو گرد آقی هنگامه سازاخبار دیو و پری و غول بیابان  و کوه و دریا که امح
یم  و نان  پختیم و دیگها هنادیم ، و چون آتش تیز شد  و تبش بدان زمین رسید ، آمددریا ، جزیرۀ دیدم  و پانصد  تن جایی فرود 

زنی دیگر کرد و باز پیر، مردی را خردو به فالن کوه چنین و چنین  چیز ها دیدیم و پیر زنی جادو. نگاه  کردیم ماهی بود 
جادو گوش او را به روغنی بیندود ، و آنچه بدین  ماند از خرافات  که خواب آرد نادانان را ، و آن  کسان که سخن راست 
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. زندخواهند تا باور دارند ، ایشان را از دانایان  مشرند و سخت اندک است عدد ایشان ، نیکوفرستانندو سخن زشت را بیاندا
:و ابوالفتح بستی گفته است  شعر

تَلّقی رشاد االمِر و هَی َتجارب ان العقوَل هلا موازین  هبا 
و من که این تاریخ  پیش  گرفته ام ، التزام اینقدر بکرده ام تا آنچه نویسم یا از معاینه  من است  یا از مساع درست از مردم  ثقه، و

بی دیدم خبط استاد ابو ریحان و او مردی بود در ادب  وفضل و هندسه  وفلسفه  که در عصر او، چنو بیش از این مبدت دراز  کتا
دیگری نبود و به گزاف چیزی ننوشتی  و این دراز از آن دادم تا مّقرر گردد که من در این  تاریخ  چون احتیاط  میکنم ، و 

.اند اندکی مانده اند و راستهر چند این قوم که من سخن ایشان  می رامن  بیشرت رفته 
و من که این تاریخ  پیش گرفته ام ، التزام اینقدر بکرده ام  تا آنچه نویسم یا از معاینه من است  یا از مساع درست از مردم ثقه، و 

من در این تاریخ و این دراز از آن دادم تا مقرر  گردد، که . . .  پیش از این  مبدت دراز  کتابی دیدم خبط استاد ابوریحان و او
چنین گفته است » بو متام«و راست چنان است که . . . چون احتیاط میکنم، و هر چند این قوم که من سخن ایشان  میرامن و

:، شعر
و کان ها و کاهنم احالمُثم انَقَضت تلَک السنون و اهلها 

نده  ماند و نیز از من یاد گاری ماَند  که پس از ما ، این تاریخ مرا چاره  نیست متام کردن این کتاب تا نام این بزرگان بدان ز
و در این اخبار خوارزم چنان صواب دیدم که بر سر تاریخ –که  مهیشه باد –خبوانند ومقّّر گردد حال بزرگی این خاندان 

..... لت ایشان چه بوده است ؟ مأمونیان  شوم چنان که از استاد ابوریحان تعلیق داشتم که باز منوده است که سبب  زوال دو
که در این اخبار فوائد و عجائب بسیار است  چنانکه خوانندگان و شنوندگان  از آن فوائد بسیار حاصل شود ، و نیز 

1.بر متام کردن این  تصنیف ، انه سبحانه خیر موفق و میٍن -توفیق خواهم از ایزد عز ذکره

:در باره تاریخ بیهقی
نسخه از تاریخ بیهقی و یا تاریخ مسعودی  را که توسط دانشمند ایرانی علی اکرب فیاض و ادیب پشاوری که در  قسمت  قبلی من این 

اشاراتی داشتیم  خواندم  احلق که   ابو الفضل بیهقی  واقعًا از آن مجله نویسندگان و تاریخ نگارانی  است که واقعیت  های 
ه تحشیھ و 1376در چاپخانھ ھیرمند » دکتر فیاض»و نسخھ ادیب پشاوری«و » غنی فیاض«مقدمھ  تاریخ  بیھقی ، کھ بر اساس نسخھ 1

31- 1تعلیق گردیده ، ص
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راز را از اثر تالش و کوشش به اسلوب  نگارش قوی و با اسناد مداری انشاء کرده احلق او  متام اشکار و هنفته  پشت  پرده  های
واقعیات زندگی خراسانیان را در هر عرصه ای که بوده است  بدون متلق و افسانه گرایی شرح داده و یک قسمتی از تاریخ  

.نیاکان  ما را بوضوح روشن ساخته است 
ده که در حارث آباد بیهق تولد یافته بود  در دوره زندگی اش تاریخ بیهقی یا تاریخ  مسعودی را انشاأ کرد این مؤرخ وارسته و آزا

945بقسمی که خود مدعی است مقدار زیادی از این  ورق نوشته  های او  از بین برده شده است اما باوجود آن  این کتاب که بر 

اب شامل  اوراق فوق منیگرددو این کتاب متضمن خبش پنجم  تا کتاب دهم صفحه بالغ میشود که مقدمات و ملحقات  این کت
.معروف شده ، زیرا به  یازده سال  سلطنت سلطان مسعود غزنوی اختصاص دارد » تاریخ مسعودی «تاریخ میباشد  که به 

دوره (پنج سالگی در سن هشتاد و.ق.ه470و در سال آمددر دوران امساعیل غزنوی  بدنیا . ق .ه 384او در  سال 
او خبش گزارشات و رویداد های دوران سلطان ابراهیم غزنوی و . در گذشته است ) سلطنت سلطان  ابراهیم  غزنوی

غزنوی را نیز در بر میگرفته ،  حممودیاد میشده است که تاریخ دوران  یمین الدوله »  یمینی«فرخزاد میرسیده و بنام تاریخ  
.ش های این تاریخ   اثری نیستانشاء کرده است که از خب

ه است از قبیل تاریخ سیستان ، طبقات ناصری ، تاریخ آمدتا دوران  بیهقی  کتاهبای تاریخی دیگری نیز برشته  حتریر در 
. میباشد) به عربی(، تاریخ یمینی عتبی ) به عربی(تاریخ ثعالبی ) بعربی(گردیزی ، تاریخ طربی 

:هقیبینش و شیوه تاریخ نگاری بی
و قضای ایزد عزو جل  «:اتکاه به تقدیر اهلی و قضا و قدر است ، چنانکه  خود گوید اسلوب فکری در تاریخ نگاری بیهقی

دار و  حکم او چنان رود که وی خواهد و گوید و فرماید، نه چنانکه ، که بفرمان وی است حق سبحانه و تعالی  گردش اق
انواع کامکاری و قدرت ، و در هر چه  کند عدل است ، و ملک روی زمین از فضل وی ت و حمنت و منودن راست  در راندن من

: و در مورد این  تقدیر ایزد چنین فرماید» الی َان َیرث ا االرض  ومن علیها و هو اخلیر الوارثین « رسد ، ازین بدان و ازآن بدین 
ملک از گروهی و پوشاندن در گروهی دیگر ، اندران پس بباید دانست که بر کشیدن تقدیر ایزد عزذکره پیراهن... «

) 22ص(».حکمتی است  که درک مردمان از یافنت آن عاجز مانده است  و کس را نرسد که این  چراست تا بگفتار  چه رسد
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:جممع التواریخ والقصص
که سال تألیف آن است که در ضمن  هجری 520در تاریخ امجالی عامل و تاریخ ایران خصوصًا از مبدأ خلقت  تا سال کتابست

.ه است آمدی زیادی آهناشرح واقعیات تاریخی  قصص و متثیالت و داست

: تاریخ بیهق
گرانبهای نثر فارسی بشمار میرود و در آن تاریخ والیت بیهق و شرح ن ششم تألیف یافته که از آثار این تاریخ  در اواسط قر

1.استه شده  است  مؤلف این کتاب ابواحلسن علی بن زیدآوردله ابوالفضل بیهقی نیز بزرگان  و دانشمندان آن سامان از مج

:طبقات ناصری
یکی از  مهمرتین  و معروفرتین  کتب تاریخی در زبان فارسی میباشد  که  هفت قرن  پیش از این  بقلم یکی از » طبقات ناصری«

و وشته شده  و از آجنائیکه  این کتاب  تاریخ    عصر غزنویان قاضی منهاج جوزجانی در دهلی ن«دانشمندان خبیر خراسان 
.را باز گو میکند  خواستم در این ردیف بیاورمغوریان ،

او حوادث  تاریخی را  در آوایل خروج  تاتار  . او از رجال معروف عصر است که بدربار  سالطین غور و آل شنسب  حمشور بود
ه  است آوردشخاص خبیر و آگاه  وثقه آن  عصر  مساع کرده ، و در   این کتاب گرد  بچشم خود مشاهده  کرد ، و یا از ا

او شروع  هر مقولۀ از کتاب خود را با محد و ثنای کربیا شروع کرده و بعد نعت  پیامرب اسالم شهداو صلحا به مدح پادشاه ممدوح 
او چنانیکه  . الم ا شروع و داخل اصل مطلب میگردده و بعدًا مطلب را با یک مقوله عربی و یا آیاتی از کآوردخود رو 

پروفیسور عبداحلی حبیبی اذعان داشته است کتاب طبقات  ناصری بیشک از شهکار های ادبی و تاریخی مشرده  شده و نسخه 
در کامل آن تا کنون دستیاب و  آراسته طبع نگردیده است ولی از اثر تالش و کوشش یک نسخه خطی از این کتاب را 

قندهارپیدا منوده بی درنگ به   تصحیح و حتشیه  و نقل و هتذیب  آن شروع منوده و در تصحیح آن از نسخه ای به  نسخه دیگر از 
طبع مببئی ، و ترمجه انگلیسی راورتی ممد گرفته و توضیح میدارد که در مدت پنج ) 23(قبیل، نسخه ناقص کلکته  و طبقه 

49سوم ، تالیف دکتر رضا زاده شفق ، ص/ تاریخ زبان فارسی  ، ج- 1
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نبود مؤاخذ سامل و امکانات مالی و ختنیکی های صحیح این کتاب را   باالخره در  پانزدهم برج سال علی رغم  مشکالت زیاد  و 
.با حتشیه و تعلیق و فروعات آن به پایه اکمال رساندم1325جدی 

پ در دو نوبت چا) کابل(از طرف اجنمن  تاریخ افغانستان  در چاپخانه معارف 43و 1342این کتاب در دو جملد در ساهلای 
.گردید

:منونه نثر فارسی در تاریخ طبقات ناصری
)غزنوی حمموددر مورد سلطان یمین الدوله  سلطان (
حق تعالی  آن پادشاه را کرامات  و عالمات  بسیار داده بود ، و از آلت و عدن و جتمل آنچه او را بود، بعد از او هیچ پادشاه را «

که در روز بار  او بر میمنه )  خدمتگار(بر درگاه او  و چهار  هزار غالم  ترک و شاقدو هزار  و پانصد پیل  بود ) و(مجع  نشد 
و میسره  ختت او  باستادندی  و از این غالمان دو هزار غالم  با کاله چهار پر ، و با گرز های زرین  بر راستاء او بودندی  و دو 

.ستادندیهزار غالم با کاله دو پر  با گرز  های سیمین  بر چپای او 
آن پادشاه مبردی و شجاعت  و تدبیر و رایها ء صواب ، ممالک اسالم را  که بر طرف مشارق بود  بگرفت ، و متامت عجم  از 

، آمدخراسان و خوارزم  و طربستان و عراق  و بالد نیمروز  و فارس و  جبال و غور و طخارستان  مهه ، در  ضبط بندگان او  
. منقاد  گشتند ، و پل بر جیحون بست  و لشکر را بزمین  توران  برد و قدر خان  ترک  با او  دیدار کرد و ملوک ترکستان  او را 

و با التماس ایشان  پسر سلجوق را  که مهه خانان ترک  جالدت او . ندآوردخاقان ترکستان مجله او را  خدمت کردند  و در بیعت 
ف خراسان  بگذرانید ، و فضالی آن  عصر این معنی را از  وی  خطا دیدند ، که درمانده بودند ، با اتباع ایشان از جیحون بطر

ملک فرزندان او در سر ایشان شد ، و به سرزمین عراق رفت ، و آن بالد را فتح  کرد  و عزیمت خدمت داراخلالفه کرد ، هم 
ت  ویکسال بود ، و عهد ملک او سی و و در گذشت، و مدت عمر او شصآمدبفرمان امیر املؤمنین باز  گشت  و به غزنین 

 عنه حق تعالی سلطان السالطین  ناصر الدنیا و . شش سال بود ، و  وفات او در سال  احدی  و عشرین  واربعمائه بود، رضی ا
1».آمین یا رب العاملین . بن التمش  السلطان را  بر ختت سلطنت باقی  و پاینده دارد حممودالدین  ابواملظفر  

، تحشیھ ، تعلیق و تنقیح 31- 230ھجری ، جلد ، اول ص،568طبقات ناصری ، مؤلف منھاج سراج  جوزجانی، نوشتھ شده در سال - 1
ثبت شماره 43- 1342سور عبدالحی حبیبی ، چاپ  مطبعھ معارف  کابل افغانستآن  بھ حمایت  مرکز انجمن تاریخ افغانستان کابل پروفی

.کتابخانھ  نگارنده53
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قابل ذکر  است جوزجانی، زمانیکه صفحه زندگی سلطان غزنه را ختم  میکند  سلطان التمش  ملک دوران خود را نیز 
. بدعای   خیر یاد میکند و طول عمر از خداوند برایش طلب میکند تا در کنف محایت او مصئون باشد



416



417



418

پنجاه و سومخبش 
و مسعودحممودادامه غزنویان بعد از 
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خبش پنجاه و سوم
و  مسعودحممودادامه  دولت غزنویان  بعد از 

یک امپراتوری به پایان خود نزدیک میشود

ر اخیر خشک سالی قحطی،امراض و بلیات اجتماعی وموجودیت پادشاهان بی کفایت واراکین آغشته بفساد دولتی و د
سوختاندن  غزنین بدست سلطان  عالءالدین غوری که ریشه به کردار هایی سلطان های بی کفایت غزنه دارد، از عواملی دیر 

.ی باعث آن گردید تا متدن غزنه نابود  گردد حممودپایی است که بعد از  دوره  سلطنت 

، رقابت  های میان آهنالذت طلب ، زن بارگی غزنه در سراشیبی سقوط خود نزدیک  میشود ، موجودیت پادشاهان  
خانوادگی در خانواده سلطنتی غزنویان و خیانت عام اراکین بلند پایه  با اوضاع نا مساعد  جوی باعث شد تا غزنه علی رغم 

به مودحمو ویرانگر  پس از یمه در اکثر ربع مسکون باران  نبارید  و سرازیر شدن سیل عظ440قحط بارندگی که از سال 
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غزنه باعث آن گردید که بسا عمارات رفیعه آن شهر را خراب گردانید و خالیق بی هنایت در این شهر  هالک شدند  و بندی 
.که عمرولیث صفاری در ایام سلطنت خود بسته بود ، مهچنان با این سیل خراب شد  که اثری از آثار آن ظاهر نشد 

؛ چنانکه بیشرت اهل شهر  خانه  ها را در بر آمدن قحطی افتاد  و غالی سعری  پیدا در زمان حکومت رضی ابراهیم در شهر غزنی
ند و از غزنین هبر طرفی رفتند ، و شبهای آدینه سلطان رضی بر بام  کوشک رفتی و مهه شب مناز  کردی  واحوال شهر را آورد

قرآن خواندن مقربان  و تکرار کودکان  و مساع صوفیان و شب آدینه بر باالی بام قصر رفت  چنانکه  هر شب آواز . مطالعه  منودی 
فرود . لیک دل نگران شد . آواز مزامیر شنیدی ، نشنید ، و چراغها و روشناییها چنانکه بر حکم عادت  هر شبی دید، ندید

و پخته  هیچ یک هفته است که در شهر از آرد  و نان و خوردنی خام  : و از خدمتگاران حال شهرباز پرسید؟ گفتندآمد
است و در هر ) فرهنگ عمید- خشک سالی و نا یابی غله باب و گرمی و سوزندگی(منی یابند و قحطی و غالی  سعری

سلطان نیک  تنگدل شد و . ند آوردحملتی پنج شش خانه  بیش نیست ؛ اال بیشرت از شهر هبر طرفی برفتند و در های خانه بر 
حال شهر چرا باز ننمودید ؟ تا : ه اعیان و ارکان خبواند و بر ایشان عتاب کرد کهدیگر روز مجل. مهه شب بدین سبب خنفت 

1.غم آن خبوردمی

دور زندگی سلطان مسعود چه  در زمان حیات  پدر و چه در زمان یمآورداین پژوهش سومقسمیکه در خبش چهل و 
ا آرامی ها توام بوده است  و در مدت سلطنتش که اری برادرش حممد و سلطنت خودش مهه اش با جنگ و لشکر کشی و نآمدزم

و خواست مهه جا را با زور و سالح بکشاید که آوردتوام با جنگ ها و خدعه های نظامی نیز بود او هر گز به سیاست روی نی
.اینکار در دراز مدت  سپاهیان او را خسته ساخت که باعث اهنزام او از خراسان گردید 

را به ادامه  زندگی در هر ناحیه ای از خراسان بدست آهناو سلجوق را در خراسان باز گذاشت و دست ترکان غز حممود
در حالیکه با ورود شان  این مهمانان نو وارد ترک نژاد  در خراسان  اولین قدمهای خود را برای ایجاد یک . باز  رها گردانید 

. راسان باعث هزیمت مسعود و در هم شکسنت  سپاهش از آجنا شداستیالی طغرل در خ. دولت  مقتدر ترک تبار بنیاد هنادند
او که از سپاه  طغرل هزیمت دیده بود  خودش را به کناره  های بلخ  کشید که از آجنا نیز با یکصد هزار سپاهی  مسلح با انواع افزار 

جوقیان  خودش را در قدمهای جنا با بدار کشیدن عامل سلبه جوزجان زد و در آ) ق.ه429(در های جنگی مروج آنزمان
او زمانیکه خودش را از مرو  به هرات می کشید  از طرف داوود ،سردار سلجوقیان شهر .بعدی در تنگنا  های مهیب  کشید 

دوم ، ص/، تاریخ بیھقی ،ج1،657،868
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اما مسعود در حالتی  . فرستاد تا بین شان صلح شود ) طغرل(بشهر تعقیب میشد سلطان رسوالنی جهت عقد صلح به جانب 
و از طرف  سلجوقیان به رهربی داوود و طغرل  و بیغو پذیرفته شود ،بیغو خود حامل این پیام در نزد سلطان نبود که خواهشات ا

به سبب اعمالی که سلطان مسعود مرتکب :گفت) بیغو(ند  او  آوردباوجودیکه  بیغو را با اعزاز و تکریم  نزد سلطان . بود
شدن پیمان صلح با وی را ندارند؛ و این نقطه آغاز یک چرخش بزرگ برای جا شده ، ترکان از او بیمناک شده و اعتمادی به  بسته 

منبعد  که  مسعود خودش را در . در  خراسان و پایان پذیری امپراتوری غزنویان میباشد) سلجوقیان(جبایی یک  امپراتوری جدید
. اری و عیاشی مصروف شد مقابل دمشن قوی دست میدید هرگز رغبت جبنگ و مقابله  نکرد  و بر عکس  به  میگس

باالخره در یک مصاف صحرایی در حینیکه سپاهیان داوود را تعقیب میکرد کشمکش و ، جمادله  وقتال بین  سپاهیان  مسعود و 
در یک بادیه بی آب و علف، باعث شد تا داوود  او را  در )که ذکر آن قبال گذشت (غالمان خاص وی بر سر آب آشامینی 

د محله مرگبار  قرار دهد، بقسمیکه یاران  و سپاهیان مسعود مهه  پا بفرار گذاشتند که  مسعود و وزیرش چنین حالتی  مور
سپاهیان  رو به فرار را حترص جبنگ  میکردند اما هیچکس حبرف آنان  گوش منیداد ، عاقبت ان دو با عدۀ معدودیکه باقی 

.ا توسط سپاهیانش غارت کردو خود بر ختتگاه سلطان جلوس کردداوود  لشکر گاه سلطان ر. مانده بود  پا بفرار هنادند
نیشابور را تصرف کرد و )م1063/ه442(سلجوقیان یک  یک  بالد خراسان را برای خود میکشادند طغرل بیک  بسال 

.سپاهیانش  مردم نیشابور را غارت کردند و به زنان جتاوز منودند
م به بلخ اعزام داشت ولی مودود هزیمت دید و 1064/ش.ه443ا در سال سلطان خباطر مقابله با داوود پسرش مودود ر

در این حین سلطان خودش را هبند کشید تا  از هندیان خباطر دفع  سلجوقیان کمک .  التونتاش والی بلخ خودش را به داوود سپرد
چون به هنر . سفر با خود داشت خبواهد او برادر نابینایش حممد را که توسط خودش از بینایی حمروم گردیده بود در این

رسیدند  امرای لشکرش در پی آن  شدند تا  مسعود را خلع و  حممد  نابینا را جبای وی  به سلطنت منصوب ) سند(سیحون
گردانند او در اثر این کودتا از سلطنت خلع شده و  و خزاینش مهه از طرف بلوا گران به تاراج رفت وعاقبت  خبواهش 

توسط امحد پسر حممد برادر زاده اش کشته « در مهاجنا.ق.ه431او در سال . کیکی در انزوا قرار گرفتخودش  در قلعۀ 
2. و به این  ترتیب طومار با قدرت ترین امپراتوری در شرق فارس  رو به  حتلیل میرفت1» شد
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نتیجه  ماند حتی در فوق دیدیم که چطور جریان تالشهای بی مثر سلطان مسعود برای باز پس گرفنت  خراسان از ترکان کامال بی 
یک سلطان مقتدر در اثر رأی و تصمیم غیر منطقی اش شکار توطئه  های از جانب اراکین نزدیکش میگردد که در نتیجه باعث 

.مرگش درقلعه دور افتاده کیکی میشود

طان مسعود و به ختت نشسنت پسرش مودودلقتل س
پاهیانش از سلطنت در عرض راه  هند خلع گردید و در قلعه کیکی حمبوس ساخته شد که مسعود که از اثر غدر  اراکین و س

سپاهیان  و اراکین  غزنوی که به مال و خزائن  مسعود دست یافته بودند حممد را که برادر کوچکرت « .چندی بعد بقتل  رسید 
او کفایتی از خود خبرچ نداد و از این سبب لشکریانش مسعود و از نعمت بینایی نیز حمروم بود به  سلطنت  غزنه بر گزیدند  ولی

در مهان او قات مودود خبوخنواهی پدر برخاست  و نزدیک عربه  حممد را شکست . دست  تعدی  مبال و جان مردم دراز کردند 
ر  فاحشی داد او  و پسرش امحد و مجع دیگر را بکشت و امر او قوت  گرفت و قدرتش در هند مسلم گردید و سراس

ولی از جانب دیگر سلجوقیان در خراسان بشدت عمل خود می افزودند و اکثر جا های را که  حتت . بنارس را  فتح منود
:که جریان نفوذ ترکان سلجوقی را در ذیل می آوریم1» . ندآوردحکمرانی  غزنویان بود ند در اطاعت خویش در 

خود مودود که در خراسان  مصروف پیکار با سلجوقیان بود درحممد به  پسربرا«آنگاهی که سلطان مسعود بقتل رسید
مودود نیز نامه  .به قصاص قتل پدر شان کشته است ) یکی از اراکین  دولت غزنوی(نوشت که پدرت را  پسران ینال تگین 

.نوشت  واو را هتدید به انتقام منود
را تاراج  کردند  و شهر ها آهنات تطاول بر رعایا کشودند و شورش کردند و دسحممودچندی بعد لشکریان علیه حممد بن  سلطان 

2».ویران شد  و مردم  جمبور به فرار و مهاجرت شدند

م با عم خود 432/1064در ماه شعبان سال . مودود با شنیدن قتل پدرش سپاه بر گرفت و از خراسان آهنگ  غزنه  منود 
سرش  امحد و عبدالرمحان، و نیز انوشتگین بلخی و علی خویشاوند را مصاف داد ، حممد شکست خورد و مودود  او  و دو پ

، ابآن 93-692تاریخ  کامل ایران ، تألیف داکتر عبدهللا رازی، آنتشارات شرکت سھامی اقبال ، ایران ، تھرآن ، چاپ  چھارم ، ص- 1
.ش.ه1347ماه  
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و بر عالوه  مهۀ کسانی را که در دستگیری و . بگرفت ، جز عبدالرمحان که  با پدرش مهربانی کرده بود ، مهه را بکشت 
.آوردخلع  پدرش دست داشته بودند بقتل 

:مودود جانشین  شایسته برای  مسعود
چون خرب  پادشاهی او خبراسان رسید  مردم خراسان علیه سلجوقیان . را پیش گرفت حممودخود سلطان مودود سیره جد 

] اشتآمدکه جمدود ن[در این زمان پسر دیگر مسعود . بشوریدند و  هر یک از آنان را که بدو دست یافتند از شهر بیرون کردند
در  بشنید و برای خود  از هندیان  بیعت  گرفت و در برابر برادر امارت  هند باو تفویض شده بود  خرب  مرگ  پ426و بسال 

و سه روز .  در این ایام  عید قربان رسید . مودود برای مقابله با او لشکر بیاراست و روانۀ هلاور کرد . خود خالف آشکار کرد 
پس از مرگ جمدود ارکان . ده  است بعد از عید قربان  جمدود را در هلاور مرده یافتند  و کس ندانست سبب مرگ او چه بو

سلجوقیان در خراسان از او برتسیدند  و خان ترک از ماواء النهر پیام فرستاد و  اظهار . پادشاهی مودود  استوار تر  گردید 
.فرمانربداری منود

انش هر یک هارون، یکی از عواملی که  پای  خاندان  غزنوی را در صفحات ماوائ النهر سست ساخت  خیانت التونتاش و پسر
هجری علیه مسعود 425رشید و امساعیل باعث شد تا دست  مسعود از آن بالد کوتاه گردد چنانچه هارون در سال 

عصیان کرد و در این زمان فتنه  های بیدار  و سعایت مردمان اخبار باطل  را بدارالسلطنه غزنین  می رسانید که موضوع آنرا در 
را فراهم آهناشاه ملک علیه توطئه  های عبدامللک و طغرل استادگی کرده  و شکست و اهنزام ذیل شرح میدهیم که  چطور

.  ساخت
والی خوارزم بود  وفا داری خود را به  سلطان مودود "  شاه ملک"در این زمان که . به سلطنت رسید پسر مسعود دمودوچون 

اما  . که در نتیجه  طغرل منهزم شد آوردو بر شاه ملک تاخت آمدطغرل  سلجوقی خبشم" شاه ملک"عرضه داشت از این تصمیم  
شاه ملک به . جنا را حماصره منوده  و در اجنا مستولی شدوآآوردطغرل آرام ننشست و چندی بعد  طغرل بیک به خوارم لشکر 

.آوردروی ی خوارزم گریخت و از آجنا به دهستان و طبس رفت و سپس به مکران و تیز و مکران آهنابیاب
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زمانیکه  این خرب به ارتاش برادر ابراهیم ینال که پسر عم طغرل بیک بود رسید با چهار هزارسوار بر شاه ملک تاخت  واو را اسیر  
واموالش را غارت  کرد و سپس مهه را تسلیم داوود منود و از جانب دیگر ارتاش یکی دیگر از سرداران  ترک به باد غیس 

یت عولی مردم هرات که حتت فرمان  مودود بودند در مقابل هتاجم ارتاش با قاط. ر حماصره  گرفت رسید و هرات را د
1.پایداری منودند 

: حرکت سپاه غزنه به خراسان
و آوردسلجوقیان با اشغال  خراسان بتمام امالک و اعمال آن  مستولی شدند ، طغرل جرجان و خوارزم  و طربستان  را تصرف 

.ه بودآمدل بر مهدان  وری و جبال دست یافت  و خراسان بتصرف داوود بن  مکیال در ابراهیم ینا
اما داوود پسر خود .میالدی سپاه خبراسان فرستاد 1070/هجری مشسی449سلطان  ابو الفتح مودود بن  مسعود ، بسال 
سپاه مودود شکست خورده  و به . د جنگ در گرفت  وآلپ ارسالن  پیروز ش. الپ ارسالن را با لشکری مبقابله او فرستاد 

ابوالفتح مودود لشکر بر . و فساد میکردند آشوبگروحی از غزان به نواحی بست رفته بودند و در آجنا . غزنه باز  گردید 
سر ایشان فرستاد و چون جنگ آغاز گردید  لشکر مودود پیروز گردید و بسیاری از غزان طعمه  تیغ سپاهیان  مودود 

2. گردید

: رکت  های در هندح
تشکیل دادند و آهنگ هلاور بر ضد  دولت غزنویان در هندوک هند احتادیه ایلم سه تن از م1070./ش.ه449در سال 

ند و برای دفاع  در حالی آوردسردار سپاه مسلمانان سپاه خود را گرد . کردند و آجنا را در حماصره  گرفتند) الهور(
نام داشت دست از حماصره " دوال هرباته"یکی از  هندوان که . ملحق شدند آهناودود نیز با فرستادند که سپاه کمکی سلطان م

برداشته به دیار خود رهسپار شد اما سپاهیان اسالم او را دنبال کرده و هندوان به قلعه استوار خود پناه بردند که متامی لشکر 
در نتیجه آن دژ و متام دژ . امان خواستند آهناا در حماصره گرفت  و رآهنامسلمانان  . شان پنجهزار سوار و هفتصد  پیاده بود 

را کال آزاد آهناهای مربوط به آنان به  مسلمانان تسلیم داده شد و مسلمانان متامی اموال شان را  به  غنیمت  گرفتند و اسیران  
640سوم ، ص /تاریخ العبر ،ج- 1
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نامیده  میشد و "  تابت بالری"سردار  هندو که مسلمانان چون از کار این یک فراغت حاصل منودند  به تعقیب دومین . کردند 
مسلمانان اموال . در این  نربد بالری تابت و پنجزار نفر از سپاهیانش کشته شدند  وباقی به اسارت افتادند . منهزمشان ساختند 

تادندبدان شرط از آن پس  دگر پادشاهان هند سر بطاعت هنادند و امان خواستند و خراج فرس. ایشان را به  غنیمت بردند
1. بر سر کار خود باقی مبانند و مسلمانان این شروط را پذیرفتندآهناکه  هر یک از 

:وفات  مودود و پاد شاهی عم او  عبدالرشید
مودود پیش از .م مبرد1053./ق. ه421پس از ده سال  پادشاهی در ماه رجب سال حممودابوالفتح مودود بن  مسعود بن «

از کسانیکه این دعوت را پذیرفته . ود که در اطراف بودند نامه  نوشته بود و آنان را بیاری خود فرا خوانده بودمرگش بیاران خ
و از راه بیابان  به یاری مسعود شتافت، ولی در راه بیمار آوردبود ابوکلیجار  صاحب اصفهان بود که سپاهیان خود را گرد 

ند خقان پادشاه  ترک بود که به ترمد راند و گروه دیگر از ماواء النهر آمداو دیگر از کسانیکه بیاری. شد  وباز گردید 
.ند آمدبه خوارزم 

ولی در راه به قولنج  مبتال گردید و به غزنه باز گشت  و وزیر خود ابوالفتح عبدالرزاق املیمندی  آمدمودود نیز از غزنه حبرکت 
پس از مرگ  ابوالفتح مودود .غز بستاند ، سپس دردش شدت  گرفت و مبرد را با سپاهی به سیستان فرستاد ، تا آجنا را از

.پسرش مبدت پنج روز زمام مملکت بدست گرفت ، ولی مردم از او اعراض کردند و به عمش علی بن مسعود گرایش یافتند 
ه ای  در را ه بست حبس را دستگیر  کرده ، در قلعحممودمسعود در آغاز پادشاهی اش عم خود عبدالرشید برادر سلطان 

چون خرب مرگ  مودود به  وزیرش  ابوالفتح که در نزدیکی این قلعه بود رسید ، برفت و عبدالرشید را به  لشکر گاه  . کرده بود 
. علی بن  مسعود بگریخت و ملک بر عبدالرشید قرار گرفت . و مهه به او بیعت  کردند و او را بغزنه باز گرداندند آورد

.یف الدوله و به قولی مجال الدوله  لقب دادند او را س
در این احوال ارکان سلجوقیان  از این فرصت  طالیی استفاده  کردند و بیشرت از هر وقتی به ارکان  پایه  های دولت شان را 

2» .ریختند 
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کشته شدن عبدالرشید 
در این ایام . رگاه خود ساخته بود سلطان مودود او را حاجب د. یکی از اصحاب سلطان مودود طغرل نام داشت 

برادر طغرل شده بود  و او از سوی خود ابوالفضل را به امارت  "بیغو"سلجوقیان سیستان را تصرف کرده بودند و این  ناحیه  حصۀ 
.آن دیار هناده بود 

. د و در این کار پای فشرد طغرل که اینک حاجب عبدالرشید شده بود ، او را اشارت  کرد که سیستان را از سلجوقیان  بستان
که دروازه  لشکرگاه کنونی در والیت هلمند  (او دژ طاق را . عبدالرشید طغرل را با هزار سوار به سیستان فرستاد 

طغرل که  از . در مدت چهل روز به اسارت  گرفت ، ابوالفضل از سیستان به بیغو نامه  نوشت و از او یاری طلبید )است
، در راه آواز طبل و  بوق شنید ، گفت بیغو است  که با لشکر آمدل شده بود به سوی سیستان در حرکت حماصره دژ  طاق ملو

بیغو به  هرات رفت  و طغرل . طغرل و یارانش دل هبالک  هنادند و به سپاه بیغو زدند و  ایشان را تار و مار ساختند .خود می آید 
و این خرب به  آوردسپس به سیستان باز  گردید و آجنا را در تصرف .حاجب  عبدالرشید  دو فرسنگ از پی آنان برفت 

.عبدالرشید لشکری به یاری اش فرستاد . عبدالرشید نوشت و برای تسخیر  دوباره خراسان از او لشکر خواست 
ه  پنج چون ب. چندی بعد طغرل را هوای پادشاهی در سر افتاد  و لشکر خود را گرفت  و به شتاب بسوی  غزنه راند

. فرسنگی آن رسید ، به عبدالرشید  نامه  نوشت و از او خواست که برایش  لشکر فرستد و به راتبۀ سپاهیان او نیز بیفزاید 
عبدالرشید . عبدالرشید با یاران خود مبشورت  نشست ، گفتند که او را قصد  حیلت است ، و او را از طغرل برتسانیدند 

و به داراالماره رفت و نزد اهل قلعه رسوالن آمدطغرل فردای آنروز بغزنه در . وضع  گرفت بقلعه  غزنه رفت  و در آجنا م
طغرل او را بکشت  و به سلطنت غزنوی . آنان نیز عبدالرشید را تسلیم او  کردند . فرستاد و خواستار  تسلیم عبدالرشید شد 

.مستولی گردید و با دخرت مسعود ازدواج  کرد 
و پایه  های دولتش آوردچون طغرل عبدالرشید را بقتل .هند امیری بود موسوم به خر خیز  با لشکر گران در یکی از اعمال 

او ازین  . استقرار یافت ، به  خر خیز نامه  نوشت و از او  خواست که بیاری اش آید  تا سراسر خراسان را از سلجوقیان بستاند 
که زوجه طغرل بود نامه  نوشت و آنان را بگرفنت خون  حممودمسعود بن نامه بر آشفت و پاسخی نا مهوار داد و به دخرت

.ندآورداینان اجابت  کردند و روزی که در جملس او  حاضر شده بودند به قتلش . عبدالرشید حتریض منود
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به پادشاهی و با فرخزاد پسر سلطان مسعودآوردو سران سپاه و اعیان بلد را گرد آمدخرخیز حاجب بعد از پنج روز بی
.بیعت کردند

)م 444/1076سال :(پادشاهی فرخزاد
«:بعد از بیعت اعیان و ارکان دولت غزنوی فرخزاد به اریکه پادشاهی غزنوی تکیه  کرد

و با فرخزاد  پسر مسعود به پادشاهی بیعت آوردو سران سپاه و اعیان بلد را گرد آمدخر خیز حاجب پس از پنج روز بی
1» . خود به تدبیر امور مملکت  پرداخت و مهه  کسانی را که به قتل عبدالرشید دست داشتند بگرفت و بکشتکردند و او

ولی در اینجا  ابن خلدون  گریز ماهرانه زده دنباله مطلب را بریده و از دیگر پادشاهان غزنوی  چون ظهیر الدوله  ابراهیم و 
سالن شاه بن  هبرامشاه بن  مسعود و هبرامشاه بن  مسعود و خسرو شاه بن هبرام  مسعود بن ابراهیم و شیرزاد بن  مسعود  وار

.سخنی نگفته است 

:سائر  سالطین غزنه
ادامه پادشاهی فرخزاد

امیر خرخیزپنج روز  پس  به  غزنه رسید و از  کشته شدن عبدالرشید  اندوه  آشکار کرد و طغرل  «: قسمیکه در فوق گفتیم 
بزرگ را بر سر تاج و ختت  غزنه  سر خود بباد داده بود و مهراهان او را بر این رفتار  سرزنش کرد و سپه ساالران  که زمانی حاجب 

فرجام نا ساز گاری با آیین داری  و پیمان سپاری را دانستید ، واکنون من  : و بدیشان گفتآوردوسرداران شهر را گرد 
از فرخزاد بن  مسعود بن آهناپس هر که را نزد خود دارید یاد کنید ، . ر گزینید پیرو مشایم  و نا گزیر باید گرداننده ای ب

ند و در دارالعماره نشاندند و امیر خر خیز  با بودن او کار ها را آوردپس او را بی. ند که در یکی از دژ ها زندانی بود آوردیاد حممود
چون داوود برادر سلطان طغرل بیک ، . بگرفت و بکشت او هر که را در کشنت  عبدالرشید  دست داشت. می گرداند 

43-442ھمان  مأخذ ،صص،- 1
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امیر خر  خیز سوی او برون . خداوندگار خراسان ، از کشته شدن عبدالرشید  آگاه شد سپاه بیامود و راه غزنه بپیمود
.شد و او را جلو  گرفت و به پیکارش برخاست و امیر داوود شکست و امیر خر خیز هرچه را یافت  غنمیت ساخت

فرمانروایی فرخزاد ماندگاری یافت  و گامش نیرو گرفت  سپاه سرتگ سوی خراسان گسیل داشت و امیر چون
گلسارغ با ایشان جنگید  و شکیب ورزید و در فرجام . که از ساالران بزرگ بود با او رویاروی گشت" ُکلسارغ"

او خود اسیر شد و مهراه او بسیاری از سپاه  خراسان  فرخزاد بر او  پیروزی یافت  و یاران  گلسارغ از کنار او  گریختند و
آلپ ارسالن سپاه  کالن بیامود  و پدرش داوود را سوی سپاهی گسیل . و سرکردگان  وبزرگان شان گرفتار شدند 

جنگید و درمهشان شکست و مشاری از بزرگان  آنرا اسیر کرد آهنااین سپاه با . داشت که گلسارغ را اسیر کرده بود 
1» . پس فرخزاد بندیان را آزاد  کرد و به گلسارغ  ارمغان داد  و از زندانش رهانید .

)1060/ق.ه451: ( مرگ فرخزاد سلطان غزنه
در «:بن سبکتگین سلطان غزنه ، مبرد و جریان از این قرار بوذ که حممودمارچ این سال سلطان فرخزاد بن  مسعود بن  /در صفر

بر وی شوریدند و بکشتنش مهدستان شدند و براو ، که در گرمابه بود، یورش بردندفرخزاد بندگانش. ق. ه450سال 
بر خاست و ایشان را از خویش براند  تا یارانش بدو رسیدند و جانش رهاندند و آهنامششیرمهراه خود برداشت  و به  پیکار با 

.بندگان شورشی را بکشتند 
یار یاد میکرد  و جهان را ناچیز می مشرد و این سال را چنین سر کردو مرد ، و پس از او فرخزاد پس از این رویداد ، مرگ را بس

داستان پیر الیخور و بیداری  روحی  . ( و برای جهاد با  هند آماده شدآمد، بر سر کار حممودبرادرش ، ابراهیم بن  مسعود بن 
نویان  در مهین اثر شرح داده شد  در زمان مهین سلطان بوقوع سنایی غزنوی که در خبش ادبیات شعری زبان فارسی در خبش غز

او رجب و شعبان  و رمضان را روزه  . و دژ  های را کشود که  کشودن آن برای پدر و نیاکانش گران بود .) پیوسته بود
2» .میگرفت

28-5827، آنتشارات اساطیر، صص، 1383داکتر حسین روحآنی ، چاپ سوم :الدین ابن اثیر ، برگردآن بفارسی الکامل ، عّز - 1
5893الکامل ، ھمان ، ص- 2
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م  و متدین ، هر سال مصحفی می ابراهیم  لشکر به هندوستان کشید و فتوحاتی منود و بطور کّلی حکمرانی بود  عادل و کری
1.م واقع  گشت 1080/ه471نوشت، وفاتش در سال  

:آخرین پادشاهانی که در غزنه به سلطنت رسیدند
:سلطان ابراهیم

او بقول . او را به القاب  سلطان ظهیر الدوله  و نصیر املتة میخواندند  . بعد از فرخ زاد برادرش ابراهیم به ختت غزنه  تکیه کرد 
مردی عامل ، عادل و فاضل و خدای ترس  و مهربان و عامل دوست ، دین پرور و دیندار بود، چون «  :قاضی منهاج سراج جوزجانی

ه بودند ، چون امیر فرخزاد فوت شد ، مهه باطن  آورد2.سلطان فرخزاد بر ختت  نشسته بود  ابراهیم را از قلعۀ برغند بر قلعۀ نای 
. قرار گرفت ها  بر سلطنت ابراهیم 

بر روز  دو شنبه  بر طالع مهایون  در صفۀ یمینی  بر ختت . ند آورداو را  سرهنگ  حسن  به اتفاق اهل مملکت  از قلعۀ نای بیرون 
چون  خرب او به داوود سلجوقی رسید در خراسان ، معارف فرستاد  و با او صلح  کرد ، و بعد از داوود آلپ  . . .  و.نسشت 

، و آمدو خللی که در مملکت افتاده بود در  عهد او  بقرار باز آوردز بر آن عهد ثابت  بود  و ممالک اجداد خود  در  ضبط ارسالن  نی
ی  از سر تازه شد ، خرابی  ها ی والیت  عمارت  پذیرفت ، و چند  باره  وقصبه  بنا کرد ، چون خیر آباد ، حرز حممودکار مملکت  

در عهد او داوود سلجوقی که برق  جهنده را مانست ، در تاخت و تاز و جدال  و قتال  . ... دیگر اطرافآباد  و ایمن آباد  و
او چهل و دو سال  ... او دارای چهل دخرت و سی وشش پسر بود . و مملکت  گیری  در عهد ابراهیم  در گذشت 

3» .هجری وفات یافت 471سلطنت منود و در سال 

:سعودالکریمپادشاهی عالءالدین م
693تاریخ کامل ایران، تالیف داکتر عبدهللا رازی ، ص،1
عود سعد سلمآن را  نیز در حبس داشت کھ قلعھ  نای ، قلعتی بود  محبس غزنویآن  کھ در آن مسعود  شاعر بلند آوازه غزنی  مس- 2

.ناحیتیست  در اجرستآن شمال  غرب  بنام نی قلعھ موجود است 
1341اول ، چاپ مطبعھ  معارف کابل، /، ج)با تخلیص(،240- 238طبقات ناصری ، منھاج سراج  جوزجآنی ، طبقھ یازدھم ، صص- 3

.  ن توسط عالمھ   شادروآن  عبدالحی حبیبیکابل بھ اھتمام ، تحشیھ ، تعلیق ومقابلھ و اصالح مت
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و رسوم ظلم را پاد شاه نیکو اخالق  و مبارک عهد  و گزیده اوصاف  و با داد و عدل  و انصاف و مقارن با عهد خالفت  املستظهر با بن املقتدر  بود 
.ه بگذاشتاو رسوم  پادشاهی را  بر قراریکه  در عهد  سلطان ابراهیم  بود. که  پیش از و وضع  شده بود  مجله  بر انداخت 

امیر  عضدالدوله  را امارت هندوستان مسلم داشت ، و در ایام دولت او  حاجب بزرگ فوت شد ، و حاجب طغاتگین  از آب گنگ  عبور  کرد 
ه در غزنین والدت او ک. آوردهیچ لشکری آجنا نرسیده بود ، او مههۀ مملکت را در  نظام در حممودجبهت غزوه  هندوستان  و جبایی رسید که جبز سلطان  

1» .پدرود  حیات  گفت508یافته بود و در سال 

:پادشاهی ملک ارسالن 
او برادران خود را حمبوس ساخت و هبرامشاه  یکی از برادرانش   از ترس او به  نزدیک . او پسر عالء الدین مسعود الکریم بود 

مردم غزنه شد زیاد روی داد و باعث آن گردید  تا مردم در زمان او حوادث ناگوار که باعث پریشانی . سلطان سنجر رفت 
در این حال و هوا که مردم از تنگی روزگار و سوائقی که رخ داده بود سخت در اضطراب و قلق بسر . از او روی برتابند

،  به ملک ارسالن با او مصاف کرد و شکسته شد . میربدند هبرامشاه به کمک سلطان سلجوقی سنجر به غزنین باز گشت 
.ه فوت کرد551طرف هندوستان رفت  و منکوب گشت و در سال 

:پادشاهی  هبرامشاه
هبرام شاه به کمک لشکر سلطان سنجر که از خراسان بیاری  او مهرکاب شده بودند  به غزنین لشکر .و مردانه  توصیف کرده اند 

ساخت  که او به  هند زد و بعدش هم در مهاجنا در کشید و برادرش  ارسالن شاه را منهزمهبرام شاه را خوب روی و بادل 
. گذشت 

او نیز که .قسمیکه تاریخ  غزنویان مشعر است  هر شاهی که به سریر سلطنت می نشیند یکبار بنام جهاد سر هبندوستان می زند 
ا باو واسپرد اما  او بار به  پنجاب شتافت باهلیم را گرفت و در بند  کرد ولی او را باز گذاشت و متام مملکت هندوستان ر

. دیگر عاصی شد ، و قلعه ناگور  در والیت سوالک یا موالک را  حبد بیر بنا کرد ، و او را فرزندان و اتباع بسیار بودند 
فرو رفته است که ) برینی(قسمیکه منهاج سراج در  طبقه یازده ذکر کرده است او ظاهرًا با اسپ  و سالح در روز جنگ در زمین 

.693؛  تاریخ کامل ایران ، دکتر  عبدهللا رازی ، ص 240ھمان ، ص - 1
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هبرامشاه بغزنین باز پس  گشت  وبا ملوک  غور وی را قتال و مصاف افتاد .. ر او زمینهای باتالقی و مرداب میباشدمنظو
،پسرش دولت شاه  کشته شد و در یک سفر سه مرتبه از دست  عالء الدین غوری  منهزم گشت و غزنین بدست  غوریان افتاد  

و فوت آمدهبندوستان رفت ، چون لشکر غوریان  باز گشت  ، به غزنین  باز و مجله را بسوختند و خراب کردند  و هبرام شاه
1. شد  و او چهل ویکسال  سلطنت کرد

:خسرو شاه
را  در تزلزل انداخته بود ند،  و غزنین را و بست  حمموددر این زمان  ملوک و سالطین غور مملکت آل . ه به  ختت نشست 595در 

و رونق ملک با .اد را  از دست ایشان برون کرده و خراب گردانیده  و وهن بدان دولت راه یافته  بودو زمین داور و تگین آب
نشسنت خسرو شاه به اریکه سلطنت غزنویان  ضعیف بود و او که شخص ضعیف االراده بود  نتوانست  مملکت را در ضبط خود 

، فوجی سعید سنجر گذشته بودبودند ، و عهد سلطانهآوردو از جانب دیگر مجاعت غز ها بر خراسان استیال آوردبی
، و خسرو شاه با ایشان مقاومت نتوانست  کرد،  او به  هندوستان منهزم شد  و غزنه از دست او بیرون شد ، و آمدبطرف غزنین 

کر از غور بطرف غزنین تا سلطان غیاث الدین حممد  سام  لشدبدست غزان افتاد  و مدت یازده سال  غزان  در غزنین  حاکم بودن
، ولشکر غز را بشکست  و غزنین بگرفت  و سلطان سعید  معزالدین سام را  بتخت  غزنین بنشاند ، و خسرو شاه  به آورد

2.ه  در مهاجنا در گذشت 603ه بود ،  ملک او هفت سال بود و در سال آمدالهور هندوستان 

43- 242ھمان ، - 1
؛ 443ھمان ، ص- 2
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