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           فرانسه- وژيلم -  زگذرگاهيعارف عز
  )انتشارات باميان(نگ افغانستان انجمن فرھ

  ر و طباعت آثار دانشمندان افغانھمكار و خدمتگذار نش
 ٢٠١٣ اپريل ٣٠

  

 گذاری شھر غزنه به حيث پايتخت تمدن جھان اسالمنام
 یسسۀ جھانؤ از طرف می شھر غزنیالدي م٢٠١٣ل ي اپر١٣ برابر با ی شمس١٣٩٢ حمل ٢۴خ يبه تار

  .دي گردیتخت تمدن جھان اسالم رسماً نامگذاريث پايونسكو به حيسسكو و يا

ش ي خویخيت تاريثي شھر غزنه دوباره ح است كهی افتخارنين بزرگتريا. ستي نیداد ساده و سطحيك روين يا

ك واقعۀ يا ي استقبال شد كه گوی كابل به چنان سرد*فيداد از طرف حكومت ضعين روياما متأسفانه ا. ابدي یرا باز م

كه در  ن اختصاص داده شده بود بدون آنين سرزمي ای باز سازی كه برایئپول ھا. ش پا افتاده استي و پیمعمول

  . انجام نشدید و كدام كار مھميل گرديف و مي مصرف شود، حیخيارن شھر تي ایبازساز

ن شھر را در يد به گذشتۀ آن رجوع و عظمت اي كرد، بائین افتخار را كماي ایكه چرا شھر غزن ني ایبرا

خ يندۀ كشور كه از تاري و آیباشد كه نسل فعل.  نمودی بررس، بودی بزرگیامپراتورك يپايتخت زمان خودش كه 

 را در قلمرو یار بزرگين بسين شھر چنان بوده كه سرزمي ندارند، درك كنند كه عظمت و افتخار ایتان اطالعافغانس

  .داشته است

فرھنگ در دورۀ "  تحت عنوانی كنم به خواندن مقاله این عظمت پر افتخار شما را دعوت مي ائی شناسایبرا

از طرف ) ی افغانستان در عھد اسالمی بر نقش فرھنگیتحت عنوان نگاھ( یدر كتاب" ونيسرور ھما"به قلم " یغزنو

  . ده استي به نشر رس١٣۵۵ وزارت اطالعات و كلتور در سال ۀت سالناميريمد

  فرھنگ در دورۀ غزنوی

  قسمت اول

م آن جز مزار يرانه در مشرق كشور افتاده و از جالل قديمه وي كه امروز به حال نیاز شھر غزنه باستان

ز يرون شده، دو مناره نيرخاكستر قرون بين اواخر از زيا قصر مسعود سوم كه دریايسعود و بقان، محمود و ميسبكتگ

 و عالمان و شاعران و ین غزنوين شھر سالطياما ا. ستاده استي ایادي است كه چون عالمت ندا به دنبال فریبرجا

 یدر متون سغد. ز نام و نشانه داشته استيش از اسالم نينوا نبوده، بلكه در پين بيش چنيان نه فقط درھزار سال پيصوف

  .ل گنج و گنجه استد معاهن كلميده و زبان شناسان باور دارند كه اياد گردي» گزنگ«ن شھر به عنوان يااز

خوانده و »  نایھوس« كه مقارن ظھور اسالم دوبار از كشور ما عبور نمود، غزنه را ینيوان تسنگ چيھ

ن يصرف ھم. ز استي ناچین اسالمي قرون نخستۀمعلومات ما در بارۀ غزن. وشته بود آن نی در بارۀ مقام فرھنگیمطالب
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ستان در زابلستان تاخت و ي از مركز سیگري دی لشكرھائیشوايگر به پي دیم كه عبدالرحمن سمره و عربھايدان یقدر م

ا يق نمود يغزنه را حر» ھارزون شاب«ب معبد ين عبدالرحمن بود كه به دنبال تخريد ھميشا.  نمودندی نافرجامیتازھا

  .ن امر بوده استي عامل ایث صفاريعقوب ليد يشا

مؤلف  »محمدبن عبيدهللا یابوالمعال« غزنه را در سخن ی فرھنگیش افتادگيز از نحوه و اندازۀ پي نیفين خفيطن

 درآن جا یارژنگ مان« : د كه يگو یدھد و م ین شھر خبر مي ایم كه از كتابخانۀ دولتيشنو یم» اني االدنايب«كتاب 

ن ي بخارا را اصالح كند، قوانی خواست رسوم اداریھانيز آنگاه كه ابوعبدهللا جي نیدر دورۀ سامان. » شودی مینگھدار

  ).١۵٠ن االخبار ص يز. ( خود گذاشته بودیش رويكابل و زابل را پ

 نام غزنه یمقدس. ده استرا سودمندتر خوان  اطراف بلخ پررونق تر و تجارت آنیرا از شھرھا  آنیاصطخر

- ٣٧٣ ص ی خالفت شرقین ھايسرزم. (ست؟ي نگفته كه مرادش از دو غزنه چیآورده، ول» نيغزن«ه يغۀ تثنيرا به ص

لش يخواند و دل) فتح نون(ن به ين كلمه را غزني ای از مقدسیرويد به پي در معجم البلدان ھم شایاقوت حموي). ٣٧۴

ك ين سه شكل ي و غزنین است كه غزنه و غزنيقت اي حقیول(!). لۀ رودخانه يوسن شھر است به دوبخش به يانقسام ا

) ستانيدر زابلستان و س(» نيقرن«و » نيغن« بالد به یست ھمانگونه كه اساميه نير تثنيو شكل اخ. كلمه اند و مفرد اند

  .ستنديه نيز تثنين

و به قول ). ٢۴ص .(»ث آباد كرديوب بن لعقيا ين را ملك الدنيغزن«: د كه يگويستان ميخ سي مؤلف تاریبار

). ونيح سرورھمايبه تصح(» .ن را بنا افگندين آمد و زابلستان را بگرفت شارستان غزنيعقوب به غزني چون یزيگرد

ران يل خانه ھا و دكان ھارا وي ھـ س۴٢٢در سال « :د كه يگو ین ميل غزنيان در صحبت از حادثۀ سير غزنوي دبیھقيب

م يد، چنانكه در قدير قلعت رسياد ندارند و آب تا زي را یلين سيران كھن سال چنيان برداشت وپين را از ميكرد و پل غزن

ن يا دریھقيب). ٣۴٢. ص(».عقوب آباد كردين عمرو برادر ين شارستان و قلعت غزنيعقوب ايش از روزگار يپ. بود

  .دھد یث نسبت ميحاً به عمروليسطور عمارت كھندژ را صر

 ھوا و یغزنه به درست«: د كهيگو ی در لطائف المعارف میل ثعالبيعبدالملك بن محمد بن اسماعابومنصور 

 شان اندك یماري، عمر مردان آن دراز و بی است كوھستانیملك. ن و گوارا شناخته شده استيريز وآب شيخاك زرخ

ن يمگر غزنه كه ا. گر نباشدي دن مار و عقرب و گزندگانآد و درين طال بروآ باشد كه درینيگمان ندارم زم. است

  .»ندا جنگاوریليمردانش خ: كه  نيزه تر از ھمه، و از صفات آن اي است پاكینيزم

و از . وقت نباشد چي اسپ طخارستان ھی مرد زابلستان و بید خواسته بود كه بو داوی از ابیابومسلم خراسان

امرزاد و مؤلف در بارۀ يش بين است كه خداياصرالدكه زادگاه ابوالقاسم محمود بن ن نيف غزنه مھمتر ايل شريخصا

  :غزنه گفته است

  واسعد الدھر تبدو من جوانبھا     كل الجمال بھایا دارالملك نري

  ال لصاجھايبارض غزنه تعج    كانما جنت الفرودس آن نزلت

 تر از یالب و در بھار خيدم كه در تابستان اطي ندیگفت شھر یدم كه ميد محمد بن منصور شني سعیو از اب

ن است يوه قريرا كه كثرت مينه از مناقبش كمتر است زيئش ھرآيوه ھايو ھمو گفته است كه م. مگر غزنه. حشرات باشد

دم يز ديدر غزنه چھار چ: و باز ھمو گفته. ن كمتر استآ دریماريوه اش كمتر است بي كه میابه كثرت امراض و بلده 

گر يواس، سه ديگر ريو د. نامند ی است كه آنرا ژاله میبين سي و ایريب اميس: افتمي نیچ شھريرش را در ھيكه نظ

  :ن گفتهي چنیريب اميسنده در بارۀ سي دارد و نوینھا به غزنه اختصاصيدوغباج و ا

  حان و الراحيكانه الشھد و الر    تفاح غزنه تفاح و نفاح

   خده دائما ورد و تفاحیف              ق من قمريو ماء باد كار الر
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  ).١٢٣-١٢٢ونگ ص يطائف المعارف، طبع ل(

: راش بن احمدالحاسب در قرن پنجم در نامۀ خود به نظام الملك نوشت كهيج: ابن خلدون در مقدمه گفته 

 از محاسبات خود یكي در ین منجم غزنويمون تحفه فرستاد و اادھوبان منجم دربارخودرا به م) غزنه(پادشاه زابلستان «

 عباس یده بود كه دولت بنيگر ازو پرسيو مامون بار د.  طاھر را بفرستد، در جنگ برادرخودبه مامون مشوره داد كه

 از اوالد متعصم خواھد بود و بعد ی ولیخالفت در خانوادۀ عباس: افت؟ او جواب داده بود كهيتا چه وقت ادامه خواھد 

 تا آنكه تركان از شمال شرق آمده از آمو تا  خواھند شد و پس از پنجاه سال رو به ادبار خواھند گذاشتیالمه مستوليد

ن علم را از كه آموخته است؟ يد كه ايمامون از دھوبان پرس. ن را خواھند گشوديزانتيه را متصرف خواھند شد و بيسور

  ) ٣١٢ ص یسيترجمۀ انگل.(»صصه بن داھر مخترع شطرنج «ی جواب داد كه از فالسفه و از محاسبات نجومیو

  ).٧١ن ص يز.( نوشته استیلب را به اختصار ذكر كرده و اسم منجم را دوبان عجمن مطاي ھمیزيگرد

  : آشكار استی غزنویم سنائيات حكين ابيست، ازيه نين تثنيم كلمۀ غزنينكه گفتيا

  نين و شعر باز پسيشعر پش              سي بنوین دو كاغذــــزود ك

  نيك بھرتو رفتم از غزنيل  گرچه صد كار داشتم در مرو

  :نصورتيبد. خواند ی شاھد عزت میعنين ين را مصحف عرض و زبي غزنیت آتي باز در دوبیم سنائيحك

   استیكين به نقش ھر دو يعرش و غزن   استیع تر فلكين رفيخاك غزن

  ن استيشه عزبيھمچو نقشش ھم      ن اندي آنھا كه اھل غزنئیگو

ن يد چندي درخشیر و غرق در ناز و نعم م سرسبز و معموی چون بھشتیبا كه روزگارين شھر زي ایبار

ران يرخودرا وين كن آمد و مسيچان و زمي گرسنه، درازآھنگ و پیل چون اژدھايام مسعود سيدر ا. ده استيبت ديمص

  .ديار را در آتش نشاني بسینمود و در روزگار ارسالن شاه ساعقه افتاد و بازار ھا و خانه ھا

سپس سلطان سنجر و از .  خونبھا پرداختی غورین شھر ھفت شبانه روز به فرمانروايام بھرام شاه ايدر ا

كه بابر در تزك  یبنابران ھنگام. رانه مبدل ساختنديمور غزنه را به ويز و تيان چنگيابان گرد و در پايدنبال آن غزان ب

د كرد يتعجب نبا. » خود ساخته بودتختيرا پا  ندارد، تعجب است كه سلطان محمود آنیشھر غزنه آباد«: ديگو یخود م

  . نداشته استیقيان تصور دقين شھر در روزگار غزنويرا بابر از رونق ايز

.  شودیخ كشور ما شمره مي تارۀ از واقعات درخشندیمه دوم قرن چھارم ھجري در نیس دولت غزنويتأس

نمودند كه از مغرب به عراق و  یاداره م را ی كه اصالً از مردمان بلخ بودند سلطنت بزرگین قرن دودمان سامانيادر

ان درواقع يسامان. ديگرد یحون و ازجنوب به ھندوستان محدود مي سین مارواي ترك نشیاز مشرق و شمال به اراض

ك و يدر مدت .  و احفاد او بوده استی طاھر فوشنجیر و جھانداري را ادامه دادند كه شالودۀ آن مولود تدبيیاست مليس

 وھم از جھت یاسي شد در خراسان از لحاظ سی سپریان تا ظھور غزنويان و سامانيز روزگار طاھر كه ایم قرنين

ت ين با موقعيرا خراسان زمي انجامد، زیطول مه  رخداده بود كه شرح آن بی تحوالت بزرگی و اجتماعیعلم

ش از اسالم و چه يكار چه در پ گوناگون بوده و از تصادم افیخ محل برخورد فرھنگھاي كه دارد در طول تارئیايجغراف

ن اسالم و ين منطقه رخ داده و تعامل آنھا در قبال ديا كه دری و مذھبی و علمیاسيانات سيجۀ جري در نتیدر دورۀ اسالم

 داشت، از منابع مختلف ی بود و ھسته و اساس اسالمین آنكه كامالً اسالميوجود آمد كه در عه  بی فرھنگیعلوم اسالم

د ي آشكار پدی اثراتیز در علوم و معارف اسالمي نین زردشتئيت و آيت و مانويحياناً از مسي و احیو بابل ی وھندیوناني

  .ديز گرداني افكار نی ساخته بود، چھارراه تالقی تجارتی كاروانھاین را ھمان سان كه محل تالقيآمد و خراسان زم

 بوده است از یازه يان آمي سامانی و اداریالت نظامي شد كه تشكیده ميز دي نی و نظامیاسي از لحاظ سیحت

 مركب از ترك و ی و قشونی و كابلیستاني و سی بلخی از رواجھایانه ي بغداد، با زمی به عالوه رسوم اداریسنن محل
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ان ي شود، در زمرۀ اعی میسس سلطنت غزنوؤن را كه بعد مي الپتگیطين شرايدر چن. ی و خراسانیعرب و كرد و ھند

از رتبۀ حاجب ) ٣۵٠-٣۴٣(م كه بعد در روزگار ابوالفوارس عبدالملك بن نوح يباي ی در شھر بخارا میدربار سامان

 به خراسان در شھر یرخود ابوعبدهللا محمد بن احمد الشبليافت و با وزي خراسان ارتقا ی كه داشت به سپه ساالریالحجاب

 ین نفوذ كالم و امر ونھين وصف الپتگيبا ا). ١۶١ن االخبار صيز. ( ھـ بود است٣۴٩ن در سال يشاپور آمد و اين

، كه مقام وزارت را داشت با او )یخ طبريمترجم تار (ی محمد بلعمیابوعل. خودرا در دربار بخارا ھنوز حفظ نموده بود

به ن سالھا واقع شد و يا كه دریاز اتفاقات. ن خواھد بودي در بخارا به مشورت الپتگی ھر امریقرار داده بود كه اجرا

  . شدیفتاد و سپري از اسپ بین بود كه عبدالملك در ھنگام چوگان بازيخ خراسان اثر فراوان داشته است ايسرنوشت تار

خواستند اورا  یان كه منصور را مي از درباری پسران عبدالملك باال گرفت و عده اینيمنازعه برسر جانش

جه يبالنت. دي گردیاسيگر بود مواجه به شكست سي دن كه طرفدار امارت پسرينصورت الپتگيو بد. برتخت نشاندند

 یعني، یش ابو منصور بن عبدالرزاق طوسين را از مقامش معزول نمود و به جايالپتگ)  ھـ٣۶۵-٣۵٠(منصور بن نوح 

 یباچه اش باقين كتاب فقط دآ منثور را فراھم نموده بود و ازۀت او شاھنامي به امر و حمای را كه ابومنصور معمریكس

  .نده، مقرر داشتما

مانده بود يك راه باقي دانست، فقط ی و سپه ساالر خراسان می دولت سامانین كه خودرا حامي الپتگیاكنون برا

 غزنه رود و خودرا از ی به سوید و به جنوب امپراتوري خارج گردیاسيكه از خراسان و مركز تحوالت س نيو آن ا

 ین به قول عبدالحيرون شدن الپتگيخ بيتار. ده بود، نجات دھدي فساد گرد كه مبدل به كانون توطئه ویشر دستگاه سامان

ن با ھفت صد نفر از يب و گرفتار كنند، الپتگي فرستاده شد كه اورا تعقیلشكر سامان.  ھـ بوده است٣۵٠ سال یزيگرد

 كه یشكريا اشعث بن محمد ي ببداح یدند و با دوازده ھزار مرد به سرداريانش كه اورا ترك نگفته بودند به خلم رسيسپاھ

 یروزيپبه ن جنگ كه يا. ديرو گرده ن را داشتند، روبي الپتگیت گرفتاريمورأم) ١٣۴خ بخارا صيتار(از بخارا 

ن سطور ي نوشتن ای از خلم واقع شد كه در روزھایاد در دره ي انجامی لشكر سامانیخين و شكست تاريسربازان الپتگ

 در خلم واقع ١٣۵۴ عقرب ٢٩خ يست كه به تاريسنده وقوع زلزله ايمنظور نو - . استبت بوده يگر شاھد مصي درز باين

  -.ديات محروم گرداني را از نعمت حیاد و صخره ھا در دره فرو افتاد و عده ي فراوان گردیباعث خراب. شد

ه اوان و ب فریاري با ھشیسس دولت غزنوؤن جا اتفاق افتاده بود و ميز درست درھمين و ببداح نيجنگ الپتگ

 ی بدان بزرگی فراوان ابراز داشته بود، لشكریانه بود و رشادتھاين مآن دري ھفت صد نفر جانباز خود كه سبكتگیاري

  ).١۶٢ن االخبار صيز. (ن آمدي خلم تار و مار نمود و فاتحانه به غزنیرا در تنگ

ق است كه دانسته شود يمتحاج تحق صورت نگرفته و ین به غزنه تا كنون بحث علميزۀ آمدن الپتگيدر بارۀ انگ

 ح داد؟؛ي خود ترجیاسيندۀ سي آیت ھاي فعالیزنه را براغن در شمال ھندوكش و بلخ استقامت ننمود و يچرا الپتگ

ار نمود چون ين غزنه را اختيالپتگ: سد كهي نویم) خ مردمان مسلمانيتار(بروكلمان در كتاب خود به عنوان 

ن اشتباه از يد ايشا. ستي نیخيچ سند تارين گفته مستند بر ھي ایول). ١۶٨ص . (ه استپدرش قبالً درآنجا حكومت داشت

 داشتند از یوزوطغان را كه در بُست حكمروائي و غالمان او با تیجابين اسپي او دست داده باشد كه قراتگیآنجا برا

ن در ين ادعا كه الپتگيق اي تحقن تذكر حدس محض است و اثبات آن ويبه ھرحال ا. ن دانسته استيشاوندان الپتگيخو

  .خ استي محتاج شواھد تار، امارت پدر خود رفته بودیاراض

 یجابين اسپيك برغزنه و در بُست و رخج غالمان قراتگين در حومۀ غزنه ابوبكر الويھنگام ورود الپگت

جود اسم وك كه بايالو). ١۶٩ن ي و ز٢٣ صی جرفادقانینيميخ يتار(توز حاكم بودنديبه نام طغان و با) ھـ ٣١٧ یمتوف(

 و قرابت یشي كابل خوی بود كه با پادشاه ھندوین در مسلمان بودن او شك آورده اند، از مردمان محلي مؤرخیمسلمان

ن ياغلب محقق.  غزنه را ترك گفت و به كابل پناھنده شد، چھارماھهۀكه پس از محاصر چنان.  داشته استیخانوادگ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 كابل و غزنه از ی شود امرای استنباط میرونيحان بي ابوریكه از نوشته ھا  چنانیده برآنست و حتي را عقیامروز

 یخين ھا را در اسناد تاريبال و انندپال و امثال اي جیو بنابران اسام.  داشته اندئین ھندويم بوده و ديان قدي كوشانیايبقا

  . ميني بیاد مي زین اراضيا

.  در مقابل مسلمان ھا بوده استیه و حافظ حدود و ثغور ھندوشاھ داشت»ليانتب«قت لقب يك در حقيابوبكر الو

  .ديل گردين كلمه است كه پسان به قلم اعراب و متعربان رتبيو ھم

كه در غزنه  یافت و باوجودين در غزنه منازعۀ او با منصور بن نوح خاتمه ني پس از استقرار الپتگیبار

ان از ي شد، سامانین در خطبه و سكه ذكر ميان تا زمان سبگتگيامان سی امرایاعالم استقالل كامل نشده بود و اسام

ن فرستاده شد كه در يه الپتگي علی ابوجعفر نامی به سردارین سبب لشكريبد.  نبودندین راضي الپتگیاسي سیت ھايفعال

  ).ھـ٣۵١.(ديافت و صلح برقرار گردي شكست ی سامانیگر اردوي غزنه باِر دۀجنگ حوم

 .ادامه دارد
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