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  مرحوم استاد خليل هللا خليلی: مؤلف

  سعيدافغانی- الحاج داکتر امين سعيدی: برگردان از
  ٢٠١٨ جون ٢٩

  

  »الفقھاء اللمغانيون فی بغداد«

  ٢ - بغداد درلغمانی فقيھان 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 که در قرن ششم ھجری از افغانستان به بغداد آمده و در اين دنی ائ خانواده ھاۀ علماء وفقيھان لغمانی، از جملۀداخانو

در بخش ھای علم و فضليت،  )بغداد( قضاء وتدريس را پيش برده اند و در ھمانجا  يک قرن امورًکشور در حدود تقريبا

  ۀ در جوار مقبر)الخيزرانية( و در قبرستان که ارواح خويش را به پروردگار تسليم  نمودند مصروف کار بودند  تا اين

  . مدفون می باشند هللاةامام اعظم ابوحنيفه رحم

  و سياسی کشور برادر  عراق با افغانستان در ادوار ،فرھنگی ادبی ، ،ستی  علمیزمانی که خواستم که در مورد دو

 بزرگوار و محل بود و باش آنان ، بنا بر ۀ اين خانوادۀاسالمی، رساله ای را تحرير بدارم، اين را بھتر دانستم که در بار

  : گان  شرح بدارم داليل ذيل،  برای خوانند

  .ق  تاريخی افغانستان در کشور ھای عربی مشھور ومعروف نيستلمغان مانند  ساير مناط: اول

  . نوشته ھای مؤرخان ومحققان ما به باد فراموشی گرفته شده استردياد اين خاندان بزرگ تا حد زيادی  معرفی و :دوم

نھايت اندک  لمغان تحرير داشته اند، ۀرخان ومحققان در کشور دوست عراق در بارؤآن عده از معلوماتی که که م: سوم 

   ١. تحرير داشته است»ياقوت الحموی«بوده و تنھا برمعلوماتی بسنده شده  که آن را 

 و بدانند  بزرگ معلومات حاصل نمايند ۀ اين خانوادۀان در بارمغيت افتخار خواھد بود که  مردم  لجای  بی نھا:  چھارم 

 ۀی دست يافته اند و در مدرسئرگ قضاکه برخی از وطنداران شان ، در خارج از کشور ، به  مناصب بز

در مناصب و منبر ھای بلندی، امور تدريس را در بغداد که مرکز بزرگ علوم و فرھنگ اسالمی است  "المستنصريه"

که در  قلب دولت جھان اسالم موقعيت " المستنصريه "ۀ، بر عھده داشته اند، و از طرف ديگر قابل تذکر است که مدرس

  .رفت  به شمار میميکدکاکز اابزرگترين مر  ۀدارد، از جمل

  

                                                 
مدارس بغداد فی ."المعلم الجديدمجله   ، جلد سوم ،سال ھفتم ،١١۶صفحه . مرحوم مصطفی جواد محقق و دانشمند بزرگ ) 1(

  .٧۴صفحه ف، و استاد عماد عبد الرؤ:ليفأ، تھا در بغداد عباسی مدارس  ادوار  "العھد العباسی
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   لمغان

 ،  کيلومتري طرف شرق کابل موقعيت دارد١۶٠رود که در   به شمار میستان  يکې از واليات افغان)لمغان(لغمان 

 ۀجدر.کنند ی صحبت میئاز ايشان به زبان پشه ديگر دری، و بعضی  بعضی شان به ان اين واليت به زبان پشتو،گ باشند

به جنگالت و اين واليت  چھار طرف مگرھوای شھر بغداد نزديک است،  گرمی  اين منطقه  به گرمیحرارت و 

، نارنج، یمحصوالت زراعتی و کشاورزی آن برنج، پنبه، نيشکر، گندم، جو، جوار. باشد  میمحاط برفی ُپرھای  کوه

  . باشد  و انار میانگورليمو، 

 در ، به ويژهربار غزنويرخ نامدار دؤو م )   ٢(»العتبی«  کتاب ۀبد الجبارنويسندـمد ع و  محمحققان تأريخ نويسان، 

نام اين واليت ھم شھرت دارد،  »اليمينی تاريخ «که به کتاب خود   در،مورد تاريخ سبکتگين و سلطان محمود غزنوی

واخر قرن چھارم امردم لمغان  در که است او در کتاب خود به اين ھم اشاره کرده  عربی، نوشته است به زبانرا 

دين هللا سبکتگين  و در عصر پسر وی  يمين الدوله محمود به دين مقدس اسالم مشرف لناصر الھجری  يعنې در وقت 

  )٣ (.شدند

 و در مورد ترکيب لفظی اين کلمه بحث کرده »لمغان« ۀ کلمۀ درآن  دربار،نوشته شرح کتاب مذکور که بر  منينی  

باشد   می"مرجان" وزن ر ب و اين کلمه از حرف الم، ميم و غين که به تعقيب آن الف و نون است، تشکيل شده: دگوي می

  .)٤(.  غزنی موقعيت  دارددربه مناطق نزديک ھند  و

 طول و عرض ودو جای ياد آور شده در از لغمان »تحقيق ما للھند«ھمچنان ابوريحان البيرونی در کتاب ارزشمند خود 

 که در "چھار مقاله"ھمچنان عروضی سمرقندی در کتاب ارزشمند خود .)٥(. ياد کرده است»لدمج«را ذکر و به نام  آن

 لمغان  و لمغانيان  ۀدربار،  نگاشته شده ھجری ۵۵۴  -  ۵۵۵ که مطابق به سال ھای ستان غوری افغاننھادشا پاعھد

وری غزنوی يک تلمغان در زمان امپرا...". ايده نيست شان  خالي از فیقصه ھای جالب نقل کرده است، که يادآور

نجا و کفار  يک کوه بلند موقعيت دارد، که  مردم آنجا از آمنطقه ای  است که به واليت سند بسته شده و دربين  مردم 

کار  ت و صاحب کسب وأچور و چپاول کفار به طور ھميشه  در ترس ھستند، اما  لمغانيان  مردمان  قوی،  با جر

ه يا ب  وکاهبه خاطر تخم،  نداشتند تا ءاباھم ت ق ھيچ و،شود ستند  که در اينھا محکم بودن،  کوشش و استعداد ديده میھ

برای  » غزنی«وقتې که به پايتخت حکومت .  يک موضوع  کوچک برای والی  و حاکم خويش شکايت نکنندخاطر 

ب شان حاصل شود،  وتی پس نمی روند که کار مطلق وکنند تا کدام کار می آيند،  يکی دو ماه را در آنجا سپری می

  . ھستند»حوصله مند «که  مردم صابر و برده بار مختصر اين

                                                 
بود ، وی در اين عصر کتاب تاريخی خويش را سلطان محمود  درباريان ۀازجمل العتبی، ابو الفضل محمد بن عبد الجبار،)2(

 دين هللالناصر ن دوران را که عصر الآنوشته   و حوادث قرن گذشته را نيز در کتاب خويش بيان نموده است ، و در آن اوضاع، 
 مستند ترين کتب  که آن عصر را به تصوير کشيده است، به ۀاين کتاب از جمل.بود تحرير داشته است سبکتگين، و سلطان محمود 

 و مؤلف چشم ديد خود را  به زبان زيبا ، بديع وجالب و جذاب شده حيث يک سند مستند ثبت  رود ، کتاب يادشده، من حساب می
بديع الزمان و طروات اين کتاب  از مقامات   ی ئزيبا. بود ، تحرير کرده است عربی  که در آن عصر معروف ومشھور

 ھجری را به رشته تحرير در ۴٠٩سالھای   در کتاب خويش حوادث و واقعات لعتبيا .نمی باشد  کم الثعالبی ، و نثر الھمداني 
 .سر برده  حيات ب۴٢٧موصوف تا سال  ،استورده آ
و لقب   عطا فرموده بود سلطان محمود غزنویة دو لقب افتخاری ايست که خالفت عباسی در  بغداد به أمين المليمين الدولة و )3(
 وفات يافت ، و مزار پدر و پسر  ھجری۴٢١ در سال سلطان محمود غزنوي  بخشيده بودند ، سبکتکين را به پدر دين هللالناصر ال

 .رود ھای  مسلمانان به شمار می زيارتگاه ۀ، از جملموجود بوده ،تا ھنوز در شھر غزنی
 ٧۵  صفحه )4(
 .٣٠۶تحقيق ما للھند، صفحه)5(
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 خانه ھای شان  را ويران و سامان ھای ايشان را چور کردند؛ وقتی که ، به سرزمين اينھا حمله کردندانيک شب کافر

 یند؛ به مجرد رسيدن به آن جادد را به غزنی فرستااين عمل صورت گرفت، مردم اينجا باھم جمع شدند و کالن خو

 فرياد به شھر غزنی داخل شدند؛ باز به وبا چيغ و ھای خويش را پاره کردند،  به سر ھای خويش خاک پاشيدند، نيخ

 بلند گريه کردند، قضيه را به سلطان چنان توصيف کردند که سنگ ھای قصر ھم گريه ی رفتند و به صداهادشقصر  پا

 در )٧(الميمندی)٦(شنيده بود؛ که در نتيجه کالن دربار أحمد بن حسنن چنين سختی ھا و عذاب را کسی نتا اين زماکرد، 

 ايشان را ، و از ترس و خوفۀ سال جاری را معاف کردبرای شان  ماليدربار خويش را نوشت؛ و ۀغم ايشان مرثي

يد  ئيانآينده به نحوي  ن خويش تالش وحدت کنيد؛  و در سالبرويد؛ در بي:  برای شان گفتدربار. اطمينان کامل دادند

  .که  امسال آمديد یمانند

 رامش خاطرآلغمانی ھا با سرور وخوشحالی زايد الوصف و خبر خوش به خانه ھای خويش بر گشتند واين سال را به 

گذشت خويش  استان و سر د،به غزنی بر گشتنديک گروپ ايشان باز که اين سال گذشت   زمانی. سپری نمودندوعافيت

  :يس  بيان داشتند که مختصر آن به شرح زير استئرا به ر

  !محترمرئيس عاليجناب 

برای باشندگان ؛ توجه ونگھبانی ھمه جانبه سپری گرديدو، مرحمت، مھربانی عف اين سال اول ما است که با لطف،

ھا وسنگر ھای خويش زندگی  به سر برند، ولی غان عزت ومھربانی شان دوباره حاصل گرديد وتوانستند که درخانه مل

 اينھا ھراس دارند . استقرار نيافته استوری است که حالت ايشان تا ھنوز ھم بر ھم ودرھم است وتا ھنوز ھم آقابل  ياد 

شان  دولت اخذ نگردد، وضع  ۀ امسال ھم به خزانۀ اگر ماليً امسال، آنان را دوباره فقير ونادار نسازد، بناءۀکه مالي

  . چيزی بھتر خواھد شد

 سال دوم نيز معاف شدند، بدين ترتيب ۀ أحمد بن الحسن باز ھم براين ھا دلسوزی نموده ، واز پرداخت ماليرئيس

 ولی درسال سوم مالی  باز ھم منتظر بودند که از ،غان برای مدت دوسال از پرداخت ماليه معاف شدندمباشندگان ل

با داستان قبلی به دربار ديوان اعزام داشتند، به مجرد وصول اين را از ايشان  تعدادی ًءردند، بناگپرداخت ماليه معاف 

                                                 
 ميموند ۀ منطقۀ مسکونًاو اصال. مسمی بود شمس الکفاة شھرت داشت و به تخلص  بزرگ ۀخواجأحمد بن حسن الميمندي که به )6(

صب بزرگی بود ، ومطابق روايت ديگر برادر دارای من أمين الملة سلطان محمود غزنوي يمين الدولة ونامبرده درنزد .ميباشد 
به  و بار ديگر در زمان سلطان مسعود به حيث صدراعظم وی سلطان محموديک بار در زمان  . رفت  رضاعی او به شما رمی

 فرھنگی نامبرده عالم شھير و دارای نبوغ.  در شھر ھرات وفات يافت۴٢۴در سال حيث وزير اول اجرای وظيفه نموده است 
، دندھ او را مورد نکوھش قرار می ،برخی از مؤرخان فارس.شود  بزرگ زبان فارسی و عربی شناخته میۀبوده، وبه حيث نويسند

در زمان زمامداری   ھجری ۴١۶ در سالھای  .، دوباره به زبان عربی برگرداند زيرا وی ديوان محمودی را از زبان  فارسی
؛ ولی زمانی که مسعود بعد از مرگ پدر خويش قدرت را به دست گرفت ، دوباره کم زندانی شد مستحۀدر يک قلعسلطان محمود 

 .. ٣۶۵  صفحه البيھقی ھمچنان تاريخ ٩ جلد ٢٩۴صفحه   الکامل فی التاريخ،. به حيث  صدراعظم تعيين گرديد
  نام منطقه ايست که دربين قندھار و بست موقعيت دارد  : ميمند يا ميوند)7(
معجم " در کتاب مشھور خويش به نام الياقوت دانشمند و جغرافيه دان شھير  ) متر از شھر قندھار فاصله دارد کيلو ٣۵  ًاتقريب(

ميمند منطقه ای از مربوطات : نويسد  وی می. شمارد  حرف سوم اين کلمه را ميم دانسته و آن را از نواحی غزنی می" البلدان
معجم .  از ساکنان ھمين منطقه استسلطان محمود بن سبکتکينحمد الميمدني  از وزرای مشھور أبو الحسن علي بن أو غزنی بوده 

  .البلدان
 نام ، کنيه و تخلص ۀولی دربار.  وی به اشتباه افتاده  باشد ۀگردد ، که شايد الياقوت در بار   وی طوری معلوم میۀکني ولی از نام و

 آن عده از شاعران و نويسندگان معروف از ۀو ياھم نظري. بيھقی تحرير داشته است  آن زمان الۀوی، بھترين نظر يه را نويسند
  . وی را ستوده اند ۀکه کارنام" عنصری"و يا " فرخی" جمله 

 عبد الرزاقأحمد بن الحسن و پسر آن را به طور اخص ياد آور شديم ، زيرا مسکن  " ميمند "ۀ خويش اھميت منطقۀما ھم به نوب
 سال  ماه جوالی ١٧ از جانب ديگر اين منطقه يک اھميت تاريخی ديگری  راھم به خود اختصاص داده ، و آن اين که درو باشد می

 و قوماندان پولندی سربازان انگليس.  افغانستان را از چھار طرف مورد تجاوز قرار داداستعمار انگليسزمانی که  ميالدی ١٨٨٠
 شود ، ومجاھدين افغان ياد می) G.R.S.Bross(تورن جنرال بروس به راه انداخت، به نام  ميوند حمالت خويش را ۀآن که از جبھ

 ۶۶  ۀ  سختی را به آنان وارد ساختند  و فرقر مقابل آنان ايستادند ، و ضربات مانند سپر دسردار محمد ايوب خان  دھیرمانفتحت 
 .شناخت " فاتح ميوند"سردار ايوب خان را به نام  ندان پولندی، قوم  را به شکست سخت مواجه ساختتند وانگليس
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 در خواستی شان ۀيس عمومی با عدم توجه به داستان شان درورقئگروپ، تمام افراد به ھدف شان پی برده ، ولی ر

   :چنين حکم فرمود 

  )  دارو استماليه ماليه است پرداخت آن(» الخراج خراج اداؤه دواؤه  « 

ن کالمش از ھمان  تاريخ، به حيث يک ـاي. ، پروردگار قبر اورا ھميشه روشن داشته باشديس استئ اين کالم ھمان ر

  )٨(.گيرد  مثل تبديل  شده و در محالت زياد مورد استفاده قرار می

به شرح ذيل " لمغان "ۀی کلمان تلفظ ومعۀدر بار" األنساب"در کتاب خويش عبد الکريم السمعاني ھمچنان عالم شھير 

  :می نويسد

 که در آخر آن نون است، منسوب به منطقه لمغان بوده ، رفتحه حرف غين نقطه دا سکون ميم و لمغان به فتح الم ، و«

  .)٩ (. کوھی استۀکه در مربوطات غزنی يک منطق

غرض دعوت  ھجری ٣۶۶ر سال د" سبکتگين"که  : نويسد می "الکامل"ثير  الجزري در کتاب خويش ابن األھمچنان 

کز محکم بت پرستان به ا مرۀلغمان که از جمل ۀ و در اين سفر به منطقمردم ھند به دين مقدس اسالم کمر سفر بست

پرستان را در آن جا با قوت خاصی تخريب، وبه جای آن شعاير  رفت ھم سر زد ، او مراکز وعبادتگاه  بت شمار می

  . آن جا به نيت فتح ساير مناطق عزم سفر کرداسالمی را پخش نموده و بعد از

فتح غين، کلمه که  به فتح ميم، و» لمغان «:نويسد   اين منطقه میۀدر بار»معجم البلدان«در کتاب خويش به نام الياقوت 

سرزمين  ندر اخير آن نون است، عبارت از منطقه ايست در غزنی که مشھور ترين ونخبه ترين فقھا وقضات از اي

شود که لمغان به شھرکی اطالق  ھمچنان گفته می. اند، و افرادی از اين خانواده در بغداد مسکن گزين شده اندمدهآبر

 ۀواين منطقه در  امپراتوری غزنی در يک منطق. باشد گردد، که متشکل از تعداد زيادی از قريه ھا وخانه ھا می می

  .گردد شايد لمغان به ھمين منطقه اطالق می  وکوھی موقعيت دارد

  .)١٠ (. ھمين معلومات فوق تذکر يافته است ًدر مورد اين کلمه تقريبا »تقويم البلدان ومراصد االطالع«در کتاب 

ن آيا ھم  دارند ، و نموده ، وحرف غين را قبل از حرف  ميم ادا می» لغمان«باشندگان اين منطقه، تلفظ اين کلمه را به 

  . نويسند به حرف قاف می» لمقان «را به 

را »  المئيسريا الم بزرگ «شھرت دارد ، و » مھترالم «برای باشندگان اين منطقه مرکز ومحلی وجود دارد که  به نام 

  )١١ (.دانند پسر نوح عليه السالم می

  .باشد عبارت از لمک ومھتر می: وبرخی ديگر بدين باور اند  که اين  کلمه مرکب از دو واژه  بوده که

  
  

  

                                                 
 .داكتر يحيی خشاب، و عبد الوھاب عزام:  ترجمة چاپ مصر٢٨صفحه عروضی سمرقندي، -ربعة المقاالت األ-چھار مقاله )8(
 . بغداد–چاپ کتابخانه المثنی نساب، عبد الكريم السمعاني،کتاب األ)9(

 .ان حرف الم د البل در تقويم- مراصد االطالع، جلدسوم (10)
 .ورده شده است آدر ھمين فصل  ودر چاپ ھندی ذکرشده ) تنزيل المحکم فی شرح نصوص الحکم( اين داستان درکتاب(11)


