
 گرفت؟؟؟ شکل ما چگونه و فرهنگی ادبی هویت

  ٧ قسمت

 جدید شیوه ھای و ھا نوآوری با
 دانشمندان و محقیقن خاطرسھولتبھ  بخش یک در منسجم پژوھش یک

 »یافت خواھد معاصرادامھ اندیشمندان و بزرگان تا سلسلھ این«

  )صباح( استاد: گردآورنده و محقق

  
عظمت طلبانھ بھ  تاریخی ما ظالمانھ و ھویت ادبی، فرھنگی وسال است کھ دھھا و صدھا دردمندانھ 

بدانھ تھمچنان مس -رونداست این  کھ ھنوز ھنوز گرفتھ و دستبرد قرار مورد چپاول و یغما برده شده و

سرزمین ادب پرور و غرور آفرین مارا فاقد ھویت فرھنگی و افتخارات تاریخی ساختھ  و ادامھ دارد

 در. و ھمھ بود و نبود این مرز و بوم را کوردالنھ در دامان بی ھویتی خویش وصلھ ناجور میزنند

نھ تنھا کھ با اندوه و درد،  !بلی. آب تکان نمیخورد تاراج آب از قبال این چپاول و در سرزمین ما

در سطح شوربختانھ کھ  ندارد و جودملی گرایانھ و  پژوھشھای حق خواھانھ و کس العمل، تحقیق وع

پی  تالشھای مذبوھانھ در با آسیاب بیگانھ ریختھ و یا غیرآگاھانھ آب در ده ی آگاھانھ وملی نیز ع

   .اند اپوکت ھویت فرھنگی ما در نا اشنا بھ زبان ملی وو ادبیات تسلطی فرھنگ  ترویج و

توانستھ باشم در شناخت ھویت فرھنگی و ادبی ملی  -من ادعا ندارم تا اکنون انچی کھ انجام گرفتھ 

مان کاری بزرگی را انجام داده باشم و اما مصمیم ھستم کھ با ھمھ توان و انرژی این راه را ادامھ 

دی بردارند تا بدھم و شاید کسانی دیگری نیز دست یاری و ھمیاری داده و درین مسیر گامھای بلن

بھ امید . (حقوق سوختھ دالن کھ مورد تجاوز و چپاول بیشرمانھ و ظالمانھ، قرار گرفتھ اند، باز ستانیم

  ) آنروز



  تاریخ مردی جسور ابومسلم خراسانی

  
خراسان باستان و  كرد پرستش خود را نسبت با  ابومسلم در دعوتی كھ از مردم دیار خویش می

كھ پس  دیگرانی نیز. خواند  ساخت و خود را جانشین گذشتگان می  آشكار میبخصوص آیین كھن آن 

ھیچ یك از . اند  اند ھمان اصول را در پیش گرفتھ و وی را راھنمای بزرگ خود دانستھ از وی آمده

. اند  اند، در دل مردم، مانند او جای نگرفتھ  ھای اسالمی قد برافراشتھ  مردانی كھ در تاریخ دوره

نیست كھ قرنھا پس از وی باز نام او در زبانھا مانده و كتابھای فراوان در شرح مردانگیھا و  بیھوده

مطالبی كھ در این داستانھا آمده و آنچھ در . اند  نوشتھ» نامھ  ابومسلم«دلیریھا و جوانمردیھای وی بنام 

ھ جوانمرد خراسان باز مانده است ھمھ، یادگارھایی از صفات مردان ذھن مردم این سرزمین از دیر

  . است

اختالفی درتاریخ تولدش (ھجری  ١٠٠در سال  خراسانی عبدالرحمن بن مسلم معروف بھ ابومسلم

زادگاه ابو مسلم . متولد شد) گفتھ اند ھجری ١١٠ -١٠٧بچشم میخورد تعدادی تاریخ تولد اورا 

ً باید . است) مناطق خراسان بزرگ یکی از(» ماخوان«خراسانی روستای   دانست کھ درضمنا

ً ونداد ھرمز نام داشت و پس از آنکھ قبول  خراسانی بودن ابو مسلم تردیدی نیست زیرا پدر او اصال

آنگاه کھ نوزده سالھ بود ابراھیم امام او را برای اداره خراسان . اسالم کرد بھ مسلم موسوم گردید

وانی در خراسان ھیچکس را کھ اگر بت«: برگزید از جملھ سفارش ھای ابراھیم بھ ابومسلم آن بود کھ

این فرمان بھ خوبی معلوم می شود کھ بنی عباس پیشرفت خود  و از» .بھ عربی تکلم کند باقی مگذار

را تنھا در جانبداری از خراسانیان می دانستھ اند و ابو مسلم نیز در عین تظاھر بھ تشیع خالی از 

  . تعصب ملی نبود



ھجری ھنگامیکھ ابو مسلم  ١٢٩یانھ انجام می شد اما در سال در این مدت دعوت شیعھ بنی عباس مخف

ھمراه با ھفتاد تن از روسای شیعھ عازم مکھ بود در کومش نامھ ای از ابراھیم دریافت کرد کھ فرمان 

» .از ھر کجا کھ نامھ را یافتی بازگرد و بھ دعوت آشکار شیعھ آل عباس بپرداز« :ان نامھ چنین بود

بھ زادگاه خویش بازگشت و روسای آل عباس را نیز بھ زادگاه خود در مرو آورد  از این رو ابومسلم

و پس از راھنمایی بھ طالقان و خوارزم و تخارستان و اطراف بلخ فرستاد تا دعوت خود را آشکار 

  . سازند

در این زمان ابو مسلم نامھ ای بھ نصر بن سیار عامل بنی امیھ در خراسان نوشت و او را بھ کتاب 

خدا و سنت پیامبر دعوت کرد اما نصر ھجده ماه پس از قیام ابو مسلم سپاھی بھ سرداری یکی از 

ابو مسلم  برای جنگ با ابو مسلم فرستاد و این سردار در جنگ با سپاه» یزید«اطرافیان خود بھ نام 

ابومسلم خالف معمول نسبت بھ این اسیر نیکی کرد و در مداوای . اسیر شد و سپاھیان نصر گریختند

بازگشت این : ھنگامی کھ یزید از نزد ابو مسلم می رفت، سردار خراسان گفت. جراحات وی کوشید

پرست و خون ریز  مرد باعث خواھد شد کھ مردان پرھیزکار نزد ما آیند، زیرا دشمنان ما، ما را بت

و معترض بھ مال و جان مردم معرفی کرده اند و بیان مشاھدات این مرد ما را از این تھمتھا بر کنار 

و بھ این ترتیب نخستین جنگ ابو مسلم با عمال بنی امیھ عالوه بر فتح ظاھری منجر بھ . خواھد داشت

آن ھنگام در خراسان جلب موضوع مھمی کھ در . پیروزی بزرگی از لحاظ معنوی برای وی گشت

ھای سخت میان نصر بن سیار و  نظر می کرد اختالفات شدید میان قبایل عرب بخصوص مخالفت

  . سردستھ فرقھ یماینین بود

ابو مسلم چون دشمنی و سرگرمی شدید این دو فرقھ را دید و ھمواره بدنبال فرصتی برای گرفتن 

شت بھ فکر افتاد کھ از طرفی بر شدت دشمنی این دو انتقام از خونخواران متجاوز عرب را در سر دا

دستھ نسبت بھ یکدیگر بیفزاید و از طرفی از یک دستھ بر ضد دستھ دیگر استفاده کند و چون یکی را 

بھ ھمین منظور شروع بھ نوشتن نامھ ھایی بھ ھر دو . از میان برد دیگری را نیز از پای در آورد

ً نامھ ای بھ کرمان. طرف کرد ی نوشت و در ان از نصر بن سیار بھ نیکی یاد می کرد و بھ پیک مثال

خود دستور می داد کھ از راه سکونت قبایل طرفدار نصر بگذرد و طوری رفتار کند کھ آنھا او را 

نتیجھ این کار این . دستگیر کنند و نامھ را بخوانند و ھمین کار را نسبت بھ طرف دیگر انجام می داد

  . ستار وی گردیدندشد کھ ھر دو طرف دو

ابومسلم ھرگز در برابر ھیچ دشواری سست نشده و ھرگز ھیچ مانعی، ھر چھ ھم بزرگ بوده است، 

این مرد بزرگ، . كار و جسارت دالوری او را مانع شود نتوانستھ عزم مردانھ و ھمت دلیرانھ و پشت

شماری كھ  در داستانھای بی تدبیر و فرزانگی را با جرأت و دلیری توام كرده بود و بھمین جھتست كھ

  . اند  اند وی را توانایی نیرومند و دانایی ھوشمند جلوه داده بنام او نوشتھ



از طرف دیگر ابو مسلم در حالیکھ مردمان شھرھای مختلف نزدیک زادگاھش مانند نسا و ابیورد و 

نی شرکت نماید مرو رود را با خود ھمراه کرده بود تصمیم گرفت کھ در جنگ نصربن سیار و کرما

کرمانی در این جنگ بھ حیلھ نصر از بین رفت و . و از یکی برای ضعیف ساختن دیگری استفاده کند

ابو مسلم بر آن شد تا با پسر کرمانی یعنی علی برای خونخواھی پدرش ھم دست شود تا بیش از پیش 

ی خراسان با ابو مبارزه شدید حاکم امو. باعث ضعیف ساختن حاکم دولت اموی در خراسان گردد

مسلم از ھمین ھنگام آغاز شد و نصر بن سیار برای مبارزه با سردار جوان از دستگاه خالفت در 

دمشق تقاضای کمک کرد اما مروان خلیفھ اموی بھ علت گرفتاری انقالبات در شام نصر را از 

ابو مسلم در فرصت نیکی برای . این حوادث و مشکالت امویان. فرستادن نیروی کمکی مایوس کرد

تحکیم مبانی نیات خویش و تشدید اشکاالت بنی امیھ در خراسان بھ وجود آورد و او را چنان مقتدر 

نصر چون از این امر . ساخت کھ بسیاری از مردم خراسان گروه گروه بھ او ابراز وفاداری نمودند

آنھا را بھ اتحاد در . ستادآگاھی یافت پیکی بھ نزد مخالفین خود مانند پسر کرمانی و شیبان خارجی فر

  . مقابل دشمن مشترک یعنی ابو مسلم فرا خواند

اگر این اتحاد صورت می گرفت فتح ابو مسلم و غلبھ خراسانیان غیر ممکن بود اما سردار جوان بھ 

سرعت در صدد جبران این حوادث بر آمد و علی بن کرمانی و شیبان را با تحریک انان بھ 

ھجری  ١٣٠از این ھنگام تا آغاز سال . بول پیشنھاد نصر بن سیار باز داشتخونخواھی کرمانی از ق

ابو مسلم ھمواره مشغول ایجاد تفرقھ بین قبایل عرب بود بھ طوریکھ با این سیاست ابو مسلم قبایل 

گروھی طرفدار علی بن کرمانی و دستھ ای دیگر بھ نام مضریین جانب : عرب بھ دو دستھ تقسیم شدند

ر را گرفتند و کار اختالف این دو گروه بھ جایی کشید کھ ھریک بھ فکر استمداد از ابو نصر بن سیا

ابو مسلم پیش از . مسلم بر ضد طرف دیگر افتادند و بھ این منظور منتخبینی نزد ابو مسلم فرستادند

من  با سران سپاه خود صحبت کرد و بھ آنان تعلیم داد کھ ھنگامی کھ. دادن پاسخ صریح بھ منتخبین

بعنوان مشورت از شما سوال کردم ھمگی جانب علی بن کرمانی را بگیرید زیرا اگر بھ بھ نصر 

پس از این امر ابو مسلم علی بن کرمانی را بھ جنگ با . یاری کنیم حکومت اموی را تقویت کرده ایم

ش بھ نصر تحریک کرد و ھنگامی کھ علی و نصر در مرو سرگرم مبارزه بودند او با سپاھیان خوی

شھر ھجوم آورد و بر انجا چیره شد و بھ طرفین جنگ فرمان داد تا بھ لشگرگاھھای خود باز گردند و 

عالوه بر این پیکی بھ نزد نصر فرستاد تا او را بھ اطاعت از خویش فرا خواند و نصر چون چاره ای 

  . ندید شبانھ با زن و فرزند و یکی از نزدیکان بھ حیلھ از دست ابو مسلم گریخت

گرفت و اینك كار  گذشت جوانمرد خراسان در كار خویش بیشتر نیرو می ھر چھ روزگار بیشتر می

پرستیدند و ھمھ آسایش و  ن سرزمین زرخیز او را بجان و دل میایبجایی رسیده بود كھ میلیونھا مردم 



ود نعمتی دانستند و وجود این مرد دلسوز و دالور را برای خ شادی و سربلندی خود را از وی می

  . شمردند آورد آسمان می بزرگ و موھبت و ره

پس از فرار نصر ابومسلم عده ای را مامور تعقیب او کرد و سپس بھ تحکیم وضع خود در مرو و از 

یکی از » قحطبھ«. بین بردن سران قبایل عرب ھمچون شیبان خارجی و علی بن کرمانی پرداخت

بن برمک از خاندان برامکھ از کسانی بودند کھ از طرف سران بزرگ شیعھ بنی عباس بھ ھمراه خالد 

آنھا در طوس و حوالی نیشابور بھ پیشرفتھای شگرفی نایل شدند و . ابوسلم مامور تعقیب نصر شدند

تمیم پسر نصر را بھ قتل رساندند و نصر چون از اوضاع اطالع یافت از نیشابور بھ کومش و از آنجا 

تعقیب وی بھ گرگان رفت و در جنگ خونینی کھ در ھمان سال  قحطبھ نیز در. بھ گرگان گریخت

نصر بن . روی داد باز ھم غلبھ با خراسانیان بود و گرگان نیز بر قلمرو حکومت ابو مسلم افزوده شد

عامل معروف بنی » ابن ھبیره«سیار در حال گریز بھ نواحی مرکزی و با انجام جنگھایی بھ کمک 

ً بھ ساوه رفت و در آنجا درگذشتامیھ بر ضد خراسانیان کھ من   . جر بھ شکست او شد نھایتا

ھنگامیکھ خبر فتوحات سریع ابومسلم بھ ابن ھبیره رسید سپاه بزرگی را کھ در کرمان بھ فرماندھی 

ابن ضیاره داشت مامور جنگ با ابو مسلم کرد و در این نبرد کھ در نزدیکی اصفھان روی داد در 

ھبیره از بیست ھزار تن از سپاھیان ابو مسلم شکست خورد و غنائم مدت کوتاھی سپاه بزرگ ابن 

پس از این فتح بھ سرعت زور و حلوان و مداین و جلوالء و . زیادی نصیب ھمراھان ابو مسلم گردید

سپاه ابومسلم پس از گذشتن . انبار و خانقین و بسیاری از نواحی دیگر بھ دست سپاھیان خراسان افتاد

و . ر جنگ شدیدی کھ منجر بھ کشتھ شدن قحطبھ شد توانست کوفھ را نیز فتح کنداز فرات و شرکت د

این اولین بار پس از حملھ اعراب بھ خراسان بود کھ خراسانیان بازماندگان آنان را بھ آنسوی 

  . میانرودان راندن می گویند ابومسلم بیش از ششصد ھزار عرب بنی امیھ را از دم تیغ گذرانید

در کوفھ ابوالعباس سفاح بھ جانشینی امام انتخاب شد و بھ این طریق حکومتی کھ  در ھمین اوقات

قسمت اعظم اولیای امور آن خراسانی و یا از معاشرین خراسانیان بودند بھ وجود آمد و حکومت 

ھنگامی کھ مروان بن محمد خلیفھ اموی از کیفیت کار . متعصب و عربی اموی بر لبھ پرتگاه فنا رسید

س و پیشرفت خراسانیان اطالع یافت خود با سپاھی عظیم بھ جنگ آنان شتافت و سفاح نیز بنی عبا

ً با » زاب«دو لشکر در . سپاه بزرگی از خراسانیان بھ مقابلھ مروان فرستاد بھ ھم رسیدند کھ نھایتا

ھ او پیروزی خراسانیان پایان یافت و مروان در حالیکھ بھ مصر گریختھ بود توسط سپاھیان خراسان ک

پس از کشتھ شدن مروان و قتل عام بنی امیھ دولت عباسیان بھ قدرت . را رھا نکرده بودند کشتھ شد

رسید کھ از ھمان ابتدای کار در عین ھمکاری با خراسانیان در فکر بر انداختن سران خراسانی 

کشتند و سپس برای آنان ابتدا ابو سلمھ را با دسیسھ در نزدیکی کوفھ . ھمچون ابومسلم و ابو سلمھ بود

  . از بین بردن ابو مسلم بھ تکاپو افتادند



پس از قتل ابو سلمھ، سفاح برادر خود ابو جعفر منصور را نزد ابو مسلم بھ خراسان فرستاد و 

ھنگامی کھ منصور قدرت و عظمت ابو مسلم را مشاھده کرد ھنگام بازگشت برادر خود سفاح را بھ 

  . قتل ابو مسلم ترغیب کرد

  . سفاح برای عملی کردن نقشھ قتل ابومسلم: لین خیانت خلیفھاو -

پنداست ھر چھ وی بزرگتر   می. توانست وی را تا بدین اندازه توانا و زورمند ببیند  خلیفھ بدعھد نمی

چون بدل . شود و ھر چھ در دل مردم دیار خود بیشتر جای كند رقیبی بزرگتر در برابر او خواھد شد

نگریست  دید و نابكاریھای نھانی خود را می شكنی خود را می بدعھدی و پیمان خویش نظر میفكند و

سرانجام از در دوستی درآمد و بھ خیانت، وی . پنداشت كھ جوانمردزاده امروزی ھم چون اوست می

  . را با لحنی مھربان نزد خویش خواند تا در كارھای مھم با وی رای زند

در ھمان ھنگام مردی . بن نعمان االزدی را بھ خراسان فرستادیکی از رجال عرب نژاد بھ نام سباع 

ابو مسلم بھ سرعت برای . بھ نام زیاد بن صالح در ماوراء النھر بر ابومسلم طغیان کرده بود

عزیمت کرد و در آنجا دریافت کھ » آمل«فرونشاندن این شورش بھ ھمراه سباع بن نعمان بھ شھر 

پس چون از قصد خائنانھ سفاح خلیفھ . سباع بن نعمان بوده استعلت قیام زیاد بن صالح تحریکات 

 136ابومسلم پس از آن تا سال . عباسی آگاھی یافت دستور داد فرستاده او را در آمل بھ قتل برسانند

ھجری ھیچگاه از خراسان بیرون نرفت و ھمواره ترجیح می داد تا از مرکز حکومت عباسیان دور 

دشمن قدرتمند خود را از پای در آورد بھ » سباع بن نعمان«ستھ بود بھ وسیلھ اما سفاح کھ نتوان. باشد

ابو » ابوالجھم بن عطیھ« فکر افتاد تا ابومسلم را بھ پایتخت بکشاند از این روی بھ وسیلھ وزیر خود 

ھنگام عزیمت . مسلم را بر آن داشت تا برای مالقات خلیفھ و انجام حج بھ سمت بغداد حرکت کند

لم، سفاح بھ او فرمان داده بود کھ بیش از پنجصد تن از سپاھیان را با خود نیاورد اما ابو مسلم ابومس

بھ بھانھ عدم اطمینان بھ مردم از قبول این فرمان عذر خواست و سرانجام با ھشت ھزار تن سپاھی بھ 

  . سمت پایتخت حرکت کرد

ھنگامیکھ ابو مسلم بھ پایتخت رسید، منصور کھ دشمنی سختی با ابومسلم داشت، خلیفھ را برای قتل  -

ابو مسلم تحریم کرد و از وی خواست زمانیکھ ابومسلم برای گفتگو بھ خدمت خلیفھ رسید چند تن را 

این رای را پذیرفت  سفاح ابتدا. مامور کند تا او را از پشت مورد حملھ قرار دھند و از پای در آوردند

منصور . و منصور را مامور انجام این کار کرد اما بعد پشیمان شد و برادر را از این کار بازداشت

اگر چھ موفق بھ عملی ساختن نقشھ شوم خود نشد اما بعدھا در دوره خالفت خویش آنرا با قساوت و 

  . نامردی عجیبی بھ انجام رساند

صورت گرفت و در ھمین سال ابوالعباس خلیفھ عباسی بدرود  ھجری ١٣۶آخرین توطئھ در سال  -

  . حیات گفت و ابو جعفر منصور بھ جانشینی وی قرار گرفت



در ان زمان ابو مسلم پس از زیارت حج آھنگ بازگشت بھ سمت خراسان کرد و چون این خبر بھ 

رسد دست یافتن بھ او منصور رسید بسیار بیمناک شد، زیرا می دانست کھ اگر ابو مسلم بھ خراسان ب

پس نامھ ای بھ او نوشت و گفت کھ والیت مصر و شام را بھ وی . کاری بسیار دشوار خواھد بود

واگذار کرده است تا او را از رفتن بھ سمت خراسان منصرف سازد، اما ابومسلم بھ نامھ منصور 

بھ او فرمان داد کھ بھ  منصور بار دیگر نامھ ای نوشت و. توجھی نکرد و راه خراسان را ادامھ داد

  . خدمت خلیفھ برگردد اما ابومسلم باز ھم از قبول فرمان او سر باز زد

منصور باز دست از اصرار نکشید و نامھ ای دیگر مشتمل بر وعده ھای بسیار بھ ابو مسلم فرستاد 

ی از سپس منصور بھ عموی خود عیسی بن علی و برخ. اما این نامھ نیز در ابومسلم موثر نیفتاد

بزرگان بنی ھاشم گفت تا نامھ ای از جانب خود بھ ابومسلم بنویسند و او را بھ اطاعت از امر خلیفھ 

نزد » ابو حمید مرورودی«منصور آن نامھ را بھ دست یکی از معتمدان خویش بھ نام . دعوت کنند

صحبت کند و اگر ابو ابو مسلم فرستاد و بھ او سفارش کرد تا در ابتدا با ابومسلم بھ نرمی و مالطفت 

مسلم نا فرمانی کرد بھ او بگوید کھ منصور خود بھ جنگ با وی خواھد آمد، تا یا کشتھ شود و یا ابو 

ابو مسلم پس . ابو حمید نیز چنین کرد و در حلوان بھ خدمت ابومسلم رسید. مسلم را از میان بردارد

بھ ابو حمید مرو رودی » نیزک«و » یثمابو نثر مالک بن ح«از مشاوره کامل با یاران خود از جملھ 

  . پاسخ داد کھ بھ نزد صاحب خود برگرد و بگو کھ من بھ خدمت او نخواھم آمد

جوانمرد خراسان بھمان پاكی نھاد وسادگی كھ داشت این دعوت مھربان را، كھ در اندرون آن ھزاران 

اسان، از آن سرزمینی كھ در جویی نھفتھ بود، باور كرد و از سرزمین خر بدخواھی و شرارت و كینھ

آنجا زاده و این ھمھ آنرا دوست داشتھ و تا این اندازه بآن خدمت كرده بود، رھسپار شد و شتابان خود 

مردبزرگی كھ با آن ھمھ كوشش وجانفشانی خاندان ناتوانی رابرپادشاھی . را بدربار خالفت رساند

دراز نیاسوده بود كھ ابوجعفر عبدهللا  بزرگترین كشورھای جھان نشانده بود، ھنوز از رنج راه

سرانجام ھنگامی كھ جز وی . كشید معروف بھ منصور، خلیفھ ناجوانمرد و لئیم نقشھ كشتن او را می

كس دیگردر دربارخلیفھ نبود كھ تازه پنج سال و چھار ماه و دوازده روز از خالفت عباسیان 

د خراسانی بھ فرمانروایی نشستھ بود، بھ گذشت، و این خاندان بھ نیروی شمشیر ھمان جوانمر می

فرمان آن مرد پیمان شكن، در ھمان دستگاه خالفت از پشت سرزخمی جانكاه برو زدند و بدین گونھ 

. یكی از بزرگترین مردان تاریخ خراسان در بیست وھشت سالگی از پای درآمد و جھان ازو تھی ماند

و دلھا از یاد او تھی نیست و ھرگز نیز تھی اما پس ازیکھزارودوصدوسی وپنح سال ھنوز لبھا 

  . نخواھد شد

ھنگامی کھ ابو حمید از بازگشت وی مایوس شد پیام منصور را بھ وی داد وقتی ابو مسلم سخنان 

» ابو داوود«در ھمین زمان . تھدید آمیز منصور را شنید بیمناک شد و در تصمیم خود تردید کرد



و بھ دستور منصور نامھ ای بھ ابومسلم نوشت مبنی بر اینکھ نایب ابومسلم در خراسان بھ تحریک 

اگر تو با ابو مسلم آغاز جنگ کنی ما حاضر نخواھیم بود در عصیان بھ خلیفھ خدا با تو ھمدست 

پس ار دریافت این نامھ ابومسلم دومین اشتباه بزرگ در زندگی خویش را مرتکب شد بدین . شویم

و تھدید خلیفھ و از طرف دیگر با مشاھده آثار خیانت از جانب معنی کھ از یک طرف بر اثر فشار 

نایب خود مجبور شد کھ علی رغم نصایح مشاورین خود کھ پیوستھ او را از توجھ بھ خدمت خلیفھ منع 

ھنگامی کھ بھ نزدیک مداین رسید . می کردند، از راه خراسان بازگردد و بھ سمت مداین حرکت کند

وھی فراوان از او استقبال کردند و او را با حرمت بسیار بھ پیشگاه خلیفھ گروھی از بنی ھاشم با شک

  . بردند

فردای آنروز منصور بھ یکی از خادمان خود بھ نام عثمان بن نھیک دستور داد کھ با چھار نفر از 

سربازان کھ ھمگی عرب بودند با شمشیرھای آماده در پشت اطاق وی حاضر باشند و وقتی منصور 

سپس . ست بر دست زد بھ داخل اتاق آمده و در حضور خلیفھ ابو مسلم را از پای درآورندسھ بار د

شخصی را نزد ابومسلم فرستاد تا او را بھ خدمت منصور آورد و ھنگامی کھ ابومسلم حاضر شد بھ 

ا ابو مسلم شمشیر را بھ او داد آنر. او گفت می خواھم شمشیری را کھ در جنگ با عبدهللا داشتی ببینم

زیر تشکی گذاشت و آنگاه شروع بھ تندی و ناسزا با ابو مسلم کرد و آتش خشم و کدورت دیرینھ خود 

با ابومسلم را شعلھ ور ساخت و چون پاسخھای قاطع ابو مسلم را شنید بسیار خشمگین شد و دست بر 

ابو  گماشتگان منصور ھنگامی کھ صدای دست وی را شنیدند با شمشیرھای آختھ بر سر. دست زد

ھجری  ١٣٧کھ این واقعھ در بیست و پنجم ماه شعبان سال . مسلم ریختند و او را از پای در آوردند

بھ این ترتیب بزرگترین مرد تاریخ این سرزمین بھ دست دشمنان سرزمینمان ناجوانمردانھ . اتفاق افتاد

  . از پای در آمد

ی عباس را او بھ قدرت رسانید چرا کھ ابومسلم خراسانی واژگون کننده سلسلھ بنی امیھ بود و بن 

تصور می کرد آنھا بدینواسطھ دست از کشورمان خواھند شست اما آنھا او را بھ شھادت رسانیدند پس 

از چند دھھ بابک خرمدین بھ خونخواھی ابومسلم پرچم سرخ در دست گرفت و گفت روح ابومسلم در 

ا مکر و حیلھ بھ شھادت رسانیدند زمانی نگذشت او حلول یافتھ اما بابک را نیز عربھای بنی عباس ب

کھ از خاور خراسان سلجوقیان پارت برخواستند و بنی عباس را در بغداد ھمچون واتیکان محدود 

  . ساختند

اما مکر بنی عباس ھمواره خراسان را آزار می داد تا در نھایت بھ تدبیر خراسانی دیگری یعنی  

و بدین . عباس از روی زمین برای ھمیشھ محو و نابود شدخواجھ نصیرالدین طوسی دودمان بنی 

فرزانگان : منابع. ترتیب انتقام خون سردار رشید میھن مان ابومسلم خراسانی برای ھمیشھ گرفتھ شد

  . ومقالھ ھای محقق



  یعقوب لیث صفارى

  جوانمردی دلیری و ی ازاسطوره 

  

، مرده ریگ بازمانده از امپراتورى ھاى افسانھ اى باستان، ماپس از دو قرن سرزمین از ھم پاشیده 

لرزه اى بر اندام واره خود فكند و كوشید در پس سكوتى دو قرنھ، نفسى تازه كند و روحى در كالبد 

نیمھ مرده اش بدمد؛ آل طاھر گرچھ گماشتگان نھاد خالفت بودند اما با پاسدارى از میراث نیاكان، در 

و گرچھ این تنھا یك روى . (خفتھ را دوباره برافراشتند وطنپرستیوت پرچم ھنگامھ خاموشى و سك

سكھ است و روى دیگر سكھ كھ نگاھى كالبدشكافانھ تر بھ نوع و ساخت حكومت و مرام حكومتگران 

   .)طاھرى است، در این مجال نمى گنجد

مین سیستان، خاطره اما وقتى طاھریان واپسین نفس ھا را مى كشیدند، در جنوب خراسان و در سرز

گم شده قھرمان شاھنامھ زنده شده بود و یا شاید مورخان ناسیونالیست، سال ھا و سده ھا بعد تر 

در واقع در . كوشیدند قیام صفاریان را بازنمایى اسطوره رستم انگارند و بدان صبغھ ضدعربى ببخشند

تاریخ وقایع نگارانھ كھن . علم مدرن تاریخ است كھ قضاوت ارزشى و احساسى و حماسى بى بھاست

خود را در این چارچوب ھا محدود نمى كند؛ مورخان و كاتبان یا سفارشى مى نگاشتند و دیده بر صلھ 

سلطان و عنایت حاكم مى دوختند و یا در عمق و نھادشان، انگاره ھاى قومى و ملى و فكرى بر 

ر پرتو ھمین واقعیت ھا است كھ د. اصالت روایت و صحت و سقم داستان نگاشتھ ھایشان مى چربید

برخى از مورخان عالوه بر آن كھ مى كوشند قیام یعقوب لیث صفارى را بھ انباشتھ اسطوره ھاى 

كھن گره بزنند، تالش دارند از این دستاویز نوخاستھ، بھره جویند و افسانھ شاھنشاھان باستان را 



رو پرویز مى رسانند و در توضیح مى بازتاب دوباره دھند و بدین جھت نسب یعقوب لیث را بھ خس

  :گویند

اقامت گزیده و در ) دزفول كنونى(در زمان حملھ اعراب، یكى از فرزندان خسرو پرویز، در دزپل 

نوادگان این شخص بھ علت آنكھ از جانب عرب ھا شناختھ شده بودند . گمنامى زندگى مى گذراند

مت كردند و چون در آنجا نیز احساس خطر نمودند تصمیم بھ ترك آن محل گرفتند و در دژ ھفتقواد اقا

اندكى دقت كافى است كھ مخاطب را بھ ساختگى بودن . بھ سیستان رفتند و یعقوب از آن خاندان است

اما ھمین داستان ھا، حتى بھ فرض ساختگى بودن ھم در . و داستان وار بودن این ماجرا بیاگاھاند

نگاھى بھ تاریخ نشان مى دھد ! البتھ بھ شكلى وارونھ و رمزینھ تاریخ نمایانگر گوشھ اى از واقعیاتند،

كھ این قبیل داستان ھاى باستان انگارانھ درست در سال ھا و سده ھایى بر زبان ھا افتاده اند كھ ھیبت 

در پس اقتدار عربیت كمرنگ شده بود و اندك بازمانده ھاى جبروت از دست رفتھ مى میھن پرستی 

این قبیل داستان ھا، خاطره اى را زنده كنند و از سوى دیگر در برابر تحقیر كوشیدند با ساختن 

اعراب واكنشى ملى گرایانھ نشان دھند تا شاید با تلنگر بھ روح غرور ملى خفتھ در پس تندباد 

حوادث، عظمت و جبروت كھن را زندگى دوباره بخشند و پس از سال ھا سكوت باز یكھ تاز میدان 

  . شوند

  . كابوس فروپاشى امپراتورى ھاى گذشتھ ذھنشان را برمى آشفت و بھ تالششان وامى داشتدر واقع 

، در دوره منطقویباید اضافھ كرد چنین واكنشى در جھت بازگشت بھ خویشتن، در قالب گذشتھ گرایى 

در این مقطع زمانى با نسب سازى ھاى . ھاى مختلف تاریخى بھ اشكال گونھ گون رخ نموده است

ً با نگاشتن سیاست نامھ ھا و پوشیدن خلعت  جعلى و داستان ھاى افسانھ اى و در ازمنھ بعد تر مثال

وزارت و برانگیختن فرمانروایان بیگانھ بھ پاسداشت فرھنگ و الگوپذیرفتن از مشى و مرام 

   ...!نام نھادامپراتورى ھاى باستانى 

دوختھ اند و از دست رفتن میراث و  اینھا ھمھ اندك تالش ھاى خستھ حالى است كھ دیده بھ گذشتھ

در تالطمات  ملی ومیھن خواھیھویتشان را خوش ندارند و شاید تنھا با ھمین تالش ھا بود كھ ھویت 

تاریخى مضمحل نشد بلكھ پوست انداخت، رخت عوض كرد و مقتدرانھ و مسامحھ جویانھ بھ حیات 

مین سیستان و قھرمان گمنام صفارى اما بازگردیم بھ رویگرزادگان سرز. پویاى خود ادامھ داد

یعقوب مردى «: گردیزى از مورخان مشھور درباره یعقوب و در كتاب خود، زین االخبار مى نویسد(

  ) »«مجھول بود

یعقوب بر فراز سلسلھ اى ایستاده است كھ بنا بر شواھد تاریخى و قبول مورخان از دل توده برخاست 

و در واقع سردمدارانش برخالف بیشتر حكومت ھا، امیرزاده، فرمانده نظامى و تیول دار نبودند بلكھ 

ن، پیوستنشان مردمانى بودند برخاستھ از دل بازار و طبقات عامھ و نخستین انگیزه پررنگ خیزششا



بود بھ گروه ھاى مبارز و جنگجوى موسوم بھ مطوعھ و عیاران كھ در آشفتگى و بى سر و سامانى 

سده ھاى نخستین تسلط اعراب و درھم ریختگى خالفت عباسى، تنھا پاسداران دیانت و ھویت سیستان 

ھ انگیزى ھاى خوارج، مسلمانان سیستانى سال ھا بود كھ از آشوب طلبى ھا و فتن. و سیستانیان بودند

 . بازماندگان ارازقھ و اعقاب حمزه بن آذرك خارجى، بیمناك بودند و آرامشى نداشتند

طاھریان قادر بھ سركوب سركردگان خارجى نبودند و خالفت عباسى در دوردست سرزمین، در 

ستگاه اضمحالل تدریجى، مشغول دست و پنجھ نرم كردن با قدرت طلبى ھاى تركان رخنھ كرده در د

و قلمرو اسالم را از درون مى  ماحاكمیت بود و غافل از ترك ھاى ریزى كھ سفالینھ سرزمین پھناور 

یعقوب و ھمقطارانش با پیوستن بھ گروه ھاى مبارزه داوطلبانھ بھ تالش براى زدودن خوارج . پوكاند

خود در چنین از سیستان برخاستند و در واقع رویگرزاده جوان با نشان دادن شھامت و تھور 

حیات . كارزارى بود كھ نام آور شد و توانست پلھ ھاى ترقى را یكى یكى بپیماید و بھ اوج نزدیك شود

بھ ھمین دلیل است كھ . سرشار از داستان و اسطوره یعقوب از او چھره اى محبوب و مبارزساخت

و را خیلى زود در دكتر زرین كوب روایت مى كند كھ دالورى و جوانمردى اى كھ در یعقوب بود ا

  . بین جوانان ھم سال خویش محبوب كرد

مى گویند ھر چھ مى یافت با دیگران مى خورد و ھمین نكتھ سبب شد كھ در ھر كارى پیش مى آمد 

ً منجر بھ رھزنى ھم . یاران او را مقدم مى داشتند و حرمت مى كردند از آنجا بھ عیارى افتاد كھ غالبا

ً چنان حدود جوانمردى را رعایت كرد كھ ھرگز بھ عنوان یك دزد مى شد و درین كار یعقوب ظا ھرا

  . راھزن مورد وحشت و نفرت اھل والیت واقع نشد

ً بھ ھمین سبب كھ در رعایت آئین جوانمردى اصرار داشت كھ گاه دچار  در كار عیارى ھم ظاھرا

ھ دشوارى مى توانست مضیقھ بود و از یك روایت عرفى برمى آید كھ در آن احوال گاه مى شد كھ ب

مع ھذا جوانمردى و دالورى و بى باكى او را از راھزنى و عیارى . اسبى براى سوارى خویش بیابد

بھ سركردگى یك دستھ جنگجوى چریك رسانید كھ در حوادث محلى او را مورد توجھ مدعیان قدرت 

كردگان بنام مطوعھ صالح بن نصر كنانى از جملھ سر. و این نقطھ عطف حیات یعقوب بود» . ساخت

. یعقوب از سربازان ھمین سپاه بود. بود كھ با تالشى خستگى ناپذیر بر قسمتى از سیستان مسلط شد

جانشین صالح درھم بن الحسین و یا درھم بن نصر بود كھ چون از جوانمردى و حسن سلوك یعقوب 

یان منابع رخ مى نمایاند كھ مھر درباره این ترقى و تعالى، داستانى در م. آگاه شد او را بر فراز آورد

  . تاییدى بر تومار جوانمردى یعقوب مى نشاند

معروف است كھ یعقوب وقتى شبانھ بھ خزانھ درھم مى تازد تكھ اى سنگ نمك گوھرین مى یابد و 

براى امتحان زبانش مى زند و چون درمى یابد كھ یافتھ اش نھ گوھرى گرانبھا كھ سنگ نمكى است، 

وقتى داستان را براى درھم . پروردگى، خزانھ را وامى نھد و از چپاولش درمى گذردبھ حرمت نمك 



رفتھ رفتھ یعقوب . نقل مى كنند درھم از این مردانگى لذت مى برد و او را مقرب خود مى سازد

وقتى عمار بن یاسر، یكى از رھبران خوارج را در نبردى . قدرت فزون ترى یافت و خود یكھ تاز شد

واداشت، خطبھ اى بھ نام خلیفھ سر داد و ھدایایى بھ درگاه خالفت فرستاد و ھمین شگرد ھا بھ شكست 

از سویى یعقوب بى اذن و بى منشور . بود كھ حكومت طاھریان و نھاد خالفت را سردرگم مى كرد

خالفت بر گوشھ اى از سرزمین تحت حاكمیت خالفت، استاده بود و داعیھ ھاى فراوانى در سر مى 

اند و از سوى دیگر با سركوب خوارج كھ از دشمنان دیرینھ سال نھاد خالفت و اسالم سنت كیش پرور

یعقوب لیث در راس صفاریان و . بودند، دھان خلیفھ را مھر و موم مى كرد و بھ تردیدش مى انداخت

عقوب با چنین تالشى بود كھ از خود چھره اى نو در تاریخ بر ساخت، گرچھ حاكمیت نوپا و متفاوت ی

تداومى نداشت و در واقع ستاره اى بود كھ بدرخشید و ماه مجلس شد و بى آنكھ دل رمیده ملت را 

انیس و مونس شود بھ افول گرایید و غروب كرد؛ اما با این ھمھ مى توان بھ جرات سلسلھ صفاریان 

   .را بھ ویژه در ھنگامھ قدرت مدارى یعقوب، نخستین بارقھ حاكمیت مستقل قلمداد كرد

یعقوب بدون ھرگونھ وابستگى و پیوستگى بھ نھاد خالفت و بى منشور و حكم خلیفھ، مى تاخت و مى 

ستاند و حكم مى راند و آن گاه كھ مردم از او منشور خلیفھ را خواستند، آنھا را در بارگاه خود گرد 

بى نیام و پیچیده و حاجب برایش تیغى آورد » آن عھد امیرالمومنین بیار«: آورد و بھ حاجب خود گفت

مگر نھ ! این ھم نشان خلیفھ» :در میان دستار، یعقوب تیغ را در آورد و بر فراز سرش گرداند و گفت

و بدین ترتیب مرد جنگجو، مرام مبارز و » این است كھ امیرالمومنین را بھ بغداد این تیغ نشانده است؟

بھ ھمین جھت و بر . خود یكھ تاز شد سرسخت خود را نمایاند و با این شجاعت مثال زدنى در زمانھ

صفاریان نخستین شكاف «: پایھ ھمین واقعیات است كھ باسورث، درباره اھمیت صفاریان مى نویسد

تصرف نواحى شرقى و جنوبى «: و مى افزاید» عظیم را در تمامیت قلمرو عباسى ایجاد كردند

یل رژیمى از طریق اشغال نظامى بھ ن بھ دست یعقوب انتقال آرام قدرت نبود بلكھ بیشتر تحمساراخ

محسوب مى شود بھ  مااین اشغال نظامى كھ تحولى شگرف در مسیر تاریخ سیاسى » . شمار مى آمد

  . مدد گستره سپاھیان فرمانبردار یعقوب رخ نموده بود

یعقوب لیث با توشھ اى از محبوبیت از گذشتھ ھا و با بارقھ اى از قدرت و جبروت، سپاھى یكدست و 

یاران یعقوب با الھام از ساخت سپاھیان مطوعھ و عیاران كھ داراى پیوند ھاى . طیع سامان داده بودم

محكم عاطفى و درونى با ھم بودند، فرمان سركرده خود را بر ھر چیز دیگر برترى مى دادند؛ 

 سیاست یعقوب بن لیث با سپاه خود و«: مسعودى در كتاب برجستھ خود، مروج الذھب، مى نویسد

وفادارى و ثباتشان در راه اطاعت او كھ نتیجھ نیكى بسیار و فرط مھابت او بود از ھیچ یك از ملوك 

  . نى و غیره از سلف و خلف شنیده نشده بودساراخاقوام گذشتھ از 



بود و اجازه چرا داد پس  غرب خراساناز جملھ نمونھ ھاى طاعت ایشان یكى این بود كھ وقتى وى 

كھ تصمیم حركت از آن والیت گرفت و جارچى وى جار زد كھ اسبان را از علف  از آن اتفاقى افتاد

یكى از یاران وى را دیده بودند كھ بھ طرف اسب خود دویده و علف را از دھان او گرفتھ . برگیرید

و ھم در آن وقت یكى از سرداران معتبر او را دیده بودند ... بود كھ پس از شنیدن جار علف نخورد

  . نین بھ تن داشت و زیر آن جامھ اى نداشتكھ زره آھ

جارچى امیر جار زد كھ سالح بپوشید و من برھنھ بودم و غسل مى «: از او سبب را پرسیدند گفت

مجموعھ موفقیت ھاى یعقوب و سپاھیانش در » . كردم فرصت نبود كھ از پوشیدن سالح لباس بردارم

برد كرمان و منازعات جستھ و گریختھ با نبرد ھاى گونھ گون در تصرف كابل و فتح ھرات و ن

معروف است كھ شھرت قدرت مدارى او . طاھریان، بھ ھمین نیروى كاریزماتیك وى باز مى گشت

مردم خراسان را كھ در آخرین سال ھاى حكومت طاھریان آشفتھ و پریشان حال بودند بھ یارى جستن 

اعیان روزگار «: ن واقعیت كرده و مى نویسدبیھقى اشاره اى بھ ای. از رویگرزاده پھلوان ترغیب كرد

بھ یعقوب تقرب كردند و قاصدان مسرع فرستادند با نامھ ھا كھ زود تر ) محمد بن طاھر(دولت وى 

بباید شتافت كھ از این خداوندگار ما ھیچ كار برنیاید جز لھو تا ثغر خراسان كھ بزرگ ثغرى است بھ 

  » . باد نشود

برابر خندقى كھ یعقوب میان نھاد خالفت و حاكمیت خود كنده بود، بى اما خلیفھ نمى توانست در 

المعتمد بھ نیكى مى دانست كھ موفقیت یعقوب در ساماندھى چنین حاكمیت بى . تفاوت بماند

مشروعیتى، جاده را براى كسان دیگر نیز ھموار خواھد كرد و بھ این ترتیب است كھ حركتى خزنده، 

ً مركزیت سیاسى و د گرچھ اضمحالل واقعى . ینى خالفت را از گستره جھان اسالم مى زدایدتدریجا

در دل خالفت ریشھ دوانده بود و از درون خالفت را مى پوساند، اما در واقعیت بیرونى، حاكمیت ھا 

ھنوز خود را وامدار مشروعیت دھى خلیفھ مى انگاشتند، نام خلیفھ در خطبھ ھا طنین افكن بود و 

در این ھنگام خیزش مردى كھ عھد و لواى خود را نھ فرمان خلیفھ كھ تیغ . ى شدروى سكھ ھا نقره م

  . تیز یمانى مى داند، بى تردید خطرى بزرگ و تھدیدى عظیم خواھد بود

اما تاریخ بھ خوبى نشان مى دھد قیام صفاریان مولود طبیعى شرایطى بود كھ خالفت اسالمى طى  

منازعات درونى بر سر جانشینى، دلمشغولى خلیفھ بھ امورى بھ جز . سال ھا ناآگاھانھ ایجاد كرده بود

رو ھاى نظامى اداره قلمرو پھناورى كھ تحت سیطره اسالم بود و مھم تر از ھمھ ایجاد شاخھ اى از نی

و متشكل از بردگان ترك كھ تنھا در ابتدا حكم بازوى خلیفھ را داشتند، ھمھ و » غلمان«موسوم بھ 

ھمھ در اضمحالل تدریجى خالفت عباسى موثر بودند؛ الپیدوس در تشریح این واحد ھاى نظامى و 

این نیرو ھا و  براى حفظ كارایى و روحیھ نظامى«: تاثیرشان در انھدام قدرت خالفت مى نویسد

ھمچنین ایجاد موازنھ قدرت میان آنھا، ھر واحد نظامى در قلمرو خود استقرار و بازار و مسجدى 



مستقل داشت؛ ھر یك از این واحد ھا تنھا تحت تعلیم فرمانده خود بود و از وى تداركات و حقوق 

ھ نسبت بھ فرماندھان بدین سان واحد ھاى غلمان نیز نیرو ھاى مستقلى بودند ك. دریافت مى داشت

ھمین موضوع سبب شد بھ تدریج فرماندھان و غالمان زرخرید، »خود بیشتر وفادار بودند تا خلیفھ

عنان و افسار را بھ دست گیرند و حتى تیشھ بر ریشھ خالفت بزنند و بعد تر حاكمیت ھایى بیافرینند 

ً بھ قدرت ستا نى مى پردازند و خود را ھمچون كھ گرچھ در ظاھر بھ خالفت بھا مى دھند اما باطنا

محمود غزنوى سلطان اسالم گستر معرفى مى كنند؛ چنان كھ آوازه نامشان بیش از خلیفھ در جھان بھ 

  . پرواز درمى آید

حتى پشتوانھ . خالفت در سایھ چنین حكومت ھاى ظاھرسازى رفتھ رفتھ بھ سراشیبى سقوط مى لغزد

مردم نسبت بھ خالفت بدبین شده . كالف سردرگم نمى گشاید مردمى و ایمان مذھبى ھم گره اى از این

اند و مى دانند آشفتگى سرسپردگى بھ خالفت، بر دشوارى ھاى حیاتشان خواھد افزود، پس مصلحت 

یعقوب لیث، سر حلقھ چنین . در آن است كھ بھ حاكمیت ھاى تركان بیگانھ گردن نھند و دم نزنند

عاقول، یعنى نبردى كھ بر ضد خلیفھ مسلمین ترتیب داد، شكست گسست تاریخى بود كھ گرچھ در دیرال

  . خورد اما حلقھ زعامت چنین جنبشى را بر گردن آویخت

البتھ فراموش نكنیم كھ این استقالل طلبى ھرگز بھ مثابھ انكار و نفى تام و تمام خالفت اسالمى نبود 

الم اسالم در برابر حركت ھاى الاقل در نخستین گام ھا، حتى باسورث در اثر خود بھ تحسین ع

فعالیت ھاى جنگى در ثغور دوردست «: وفادارانھ یعقوب نسبت بھ خالفت یاد مى كند و مى نویسد

ھمگان  عالم اسالم بھ واسطھ توجھ صفاریان در فرستادن ھدایایى از میان غنایم براى عباسیان، تحسین

واقع آن است كھ یعقوب با فرستادن اما » . را در سراسر سرزمین ھاى مركزى خالفت برانگیخت

پنجاه بت سیمین و زرین از كابل بھ سوى خلیفھ درصدد بود كھ دھان خلیفھ را در برابر یكھ تازى 

  . ھاى پیاپى خویش ببندد

بھ ھر حال ھر چند یعقوب لیث صفار در نگاه سنت گرایانھ اسالم طلبان زمانھ خود بھ عنوان فردى 

؛ و در تاریخ بھ عنوان رویگرزاده اى جنگجو كھ بیشتر وقتش یا بھ یاغى و سركش شناختھ مى شود

جنگیدن مى گذرد یا بھ طرح جنگ ریختن، اما نگاھى عمیق تر بھ ھمین تاریخ نشان مى دھد كھ 

تالش ساللھ . خیزش افسانھ وار این پھلوان سیستانى، آغازگر تحوالت و مناسبات تازه اى بوده است

دولت در شرق افغانستان و تالش براى پراكندن انگاره ھاى اسالمى در  صفارى در توسعھ قلمرو آن

از دیگر . افغانستان تا مرز ھاى ھندوستان از مھم ترین این تحوالت است كھ بعدھا ھم ادامھ مى یابد

نى ساراخنكات برجستھ، نقش پررنگ صفاریان در پر و بال دادن بھ فرھنگ، ھویت و زبان و ادبیات 

. ارسى شعر بسرایندپاى نخستین بار مدیحھ سرایان دربارش را وادار كرد بھ زبان یعقوب بر. است



برخى از مورخان، از جملھ محمد عوفى، مولف لباب االلباب، حتى چنین مى انگارند كھ ھمین تشویق 

  . ارسى گردیدپو ترغیب ھاى یعقوب بود كھ باعث تولد نخستین شعر ھاى 

وقتى شعرا یعقوب را بھ زبان عربى مدح كردند، : مولف گمنام تاریخ سیستان در ھمین زمینھ مى گوید

و با گفتن ھمین جملھ است » !چیزى كھ اندر نیابم چرا باید گفت؟«: یعقوب بھ دبیر رسایلش مى گوید

رسمى و  ارسى از مھجوریت و انزواى دو قرنھ خود سر برمى آورد و مى كوشد با زبانپكھ زبان 

بھ ھر انجام یعقوب لیث پس . علمى جھان اسالم، ھماوردى كند و بعد ھا حتى بھ پیروزى ھم مى رسد

از سال ھا نبرد بى امان با ھر آنچھ كھ برنمى تابیدش، غوطھ ور در اندوه شكست از سپاه خلیفھ و 

مالقات كند،  -تافت كھ براى دلجویى و اعطاى حكومت نزد او مى ش -پیش از آنكھ نماینده خلیفھ را 

 برداشتھا. »این گور یعقوب مسكین است« :در گندى شاپور درگذشت و روى سنگ مزارش نوشتند

  . مقالھ نسیم خلیلى ازنوآوری  تصحیح و از بعد



  کارنامه های سلطان محمود غزنوی

  
 مقارن عھد انحطاط و خراسان بھ» غزنی، غزنین» قلمرو بالنسبھ کوچک غزنھ محمود بن سبکتکین

سامانیان، ناگھان آن را بھ صورت امارتی وسیع و بزرگی درآورد کھ با جلب نظر و رضایت  انحالل

  . عباسی، بدان استقاللی بخشید خلیفھ

 افغانستان یا نواحی شرقی سلیمان دامنھ کوھھای غزنھ والیتی کوھستانی بود کھ در زابلستان، در

غزنھ  فتوحات او در نواحی مجاور، حکومتدر زمان مرگ سبکتکین بر اثر . کنونی، قرار داشت

خج، زمین داور، پیشاور، و نواحی ، زابل، رُ تْ خارستان و بدخشان بوده  شامل والیات، قصدار، بُسْ َ ط

  . است

نر  در آن زمان ھر یک از این نواحی پیش از ھر چیز ْ ع َ  ھند در حاشیھ دنیای» سر حد مرزی«یک ث

سبکتکین، غزو جھاد دایم در نواحی غربی ھند این منطقھ را بھ امارت  از عھد. آمد بھ شمار می

اسالمی و رھبری کننده غزوات درآورده بود کھ چون میراثی سیاسی بھ محمد  صورت یک کانون

 ترین مشغلھ فکری و عملی این سلطان ستیزه جو این ترتیب بھ عنوان مھمترین و عمده منتقل شد و بھ

در خراسان شد، بھ  بھ آن، دولت غزنھ وارث تمام قلمرو سامانیان بعدھا با الحاق خراسان. درآمد

 ھمسایھ شد کھ ھیچکدام بھ اندازه آل زیار و آل بویھ طوری کھ در مرزھای غربی خویش با دولتھای

سویی دیگر سیف الدولھ محمود نیز با دریافت لقب؛  از. نبودند بغداد حکومت غزنوی مورد تأیید خلیفھ

سامانیان استوار  انحطاط این قلمرو بالنسبھ وسیع را در ھمان آغاز ان قدرت و استقاللیمین الدولھ، بنی

  . ساخت

کثیر «و امیر » سلطان غازی«غزنویان کھ از او بھ عنوان  محمود درخشانترین سیمای سلسلھ

رض کھ ف» «کفار«بایست جھاد و غزو علیھ  این باور بود کھ ھمھ سالھ می اند، بر یاد کرده» الغزوات

» مردمان دیگر نواحی و اطالق کفار بدانھا در آن زمان کار چندان دشواری نبود کردن گروھی از

دستگاه  این عملیات تھاجمی و نظامی با نظارت دقیقی کھ محمود در ھمسو نگھ داشتن. شود تکرار



ن عمل ماشی کرد، توسط بھره جویی از حداکثر دقت و سرعت دیوانی با دستگاه لشکری اعمال می

ترین  قدرت شد کھ آن را بھ صورت کاملترین و پر جنگی مھیب و مخرب غزنویان، حاصل می

 . آورد حکومت اسالمی کھ تا آن زمان در ایران بھ وجود آمده بود، در می

متشکل از ترک، تاجیک، گیل، دیلم، » چند ملیتی ارتش«اتکاء این ماشین جنگی غزنویان کھ از یک 

فرماندھی فوق العاده، نظم پیچیده دیوانی و ارتباطش با نظم  بود، بر قدرتغز، ھندو و عناصر دیگر 

  . لشکری استوار بود

آمیزی  بعد از مرگ محمود کھ توانست بھ مدت سی و یک سال این مجموعھ را بھ طور موفقیت

 شاید تزلزل شخصیت و. ھدایت کند، پسرش مسعود، پس از یک کشمکش خانگی وارث آن شد

نامتجانس  امی کھ با روی کار آمدن او، دیوان و درگاه را بھ دو اردوی متخاصم واختالف بد فرج

از کار انداخت  تقسیم کرد، دلیلی بود کھ قدرت متعرضی و تھاجمی ماشین جنگی را از آن گرفت و

  . کھ ھمین امر آغاز انحطاط و تزلزل غزنویان را موجب شد

ابھام بیرون آورد و بھ عرصھ شعور و شھود  ظلمتفردوسی کھ این ھویت را از  شاھنامھ از جملھ

جستجوی این ھویت در عھد سامانیان، تاریخ بلعمی را . حسی کشاند، در طی ھمین ایام بھ وجود آمد

وجود آورد بھ طوری کھ مسعودی مروزی را بھ  بخارا، و شاھنامھ ابو منصوری را در طوس بھ در

اثنا بود کھ دقیقی اقدام بھ نظم گشتاسب نامھ و  در این. خویش رھنمون شد» مزدوجھ«نظم کردن 

  بیدار کردن شعور بھ این ھویت در بین  ای برای داستان ظھور زرتشت را وسیلھ

نھایی این جست و جو، با اتمام حماسھ عظیم فردوسی  سرانجام مرحلھ. ارسی زبانان عصر یافتپ

ً تمامی طبقات جامعھ را از در قالب یک ھویت قوی ت بھ طوری کھ حس مشترک. انجام پذیرفت قریبا

کھ مصداقشان در شاھنامھ در  - تا عیاران شھر  «ساسانیان فئودال عھد بازماندگان نجبای«دھقانان 

فردوسی . داد بھ نوعی مرموز بھ ھم پیوند می -تصویر شده بود  تعدادی از پھلوانان، عیاران و دلیران

 . وی توصیف وتمجید نمودشاھنامھ رابھ محمود ھدیھ نمود ودراین کتاب از

م کھ  ٩۵۵/ ق  ٣٣۴ از فتح غزنین بھ دست البتکین حاجب در :و چھل سالھ غزنویان صدحکومت دو

 / ق  ۵٨٣«ملک غزنوی در الھور  خسرو با آغاز پیدایش دولت غزنھ ھمراه بود تا خاتمھ سلطنت

ن و خارج ساراخھ در کھ انقراض نھایی دولت غزنویان بود، مدت فرمانروایی امرای غزن «م ١١٨٧

قرنی  و چھل سال بھ طول انجامید کھ از این مدت تنھا نیمصدن، روی ھم رفتھ، قریب دوساراخ از

اش بھ گذشتھ  عمده بیش در ایران مجال قدرت نمایی بھ آنھا داده نشد و مابقی آن در قلمرویی کھ قسمت

  . تعلق داشت، ادامھ پیدا کرد



   :مطالب مرتبط با موضوع

  :نساراخحاکمان غزنوی در 

  البتکین

  بن البتکین اسحق

  بلکاتکین

  تکین پیری

  سبکتکین

  پسر سبکتکین اسماعیل

  غزنوی محمود

  غزنوی مسعود

  ترکمانان سلجوق در ایران در عھد مسعود غزنوی نفوذ

  خراسان در عھد غزنوی سپھساالری

  مسعود مجدودبن

  بن مسعود و محمد بن مودود علی

  بن محمود عبدالرشید

  پسر مسعود غزنوی فرخزاد

  پسر مسعود غزنوی ابراھیم

  پسر ابراھیم غزنوی مسعود

  پسر مسعود غزنوی ارسالن

  غزنوی بھرامشاه

  شاه غزنوی خسرو

  . ملک غزنوی خسرو

انقیاد نسبت بھ امیر ابوالحارث منصور، حکومت  محمود، پس از خلع برادرش اسماعیل، با اظھار

مربوط بھ جانشینی،  اما چون در طی منازعات. قرار داد بخارا را در غزنھ مورد تأیید دربارخود 

کھ در آن  بکتوزون را خالی گذاشتھ بود، برای استرداد آن ناچار شد تا با نیشابور برای مدتی امارت

  . آمده بود، درگیر شود خراسان ایام از بخارا بھ امارت

ً بھ عبدالملک  بکتوزون و فایق خلع از سوی دیگر چون منصور بھ دست و بھ جای وی، امارت رسما

آورد تا خود را از انقیاد دربار بخارا آزاد سازد و  ای بھ دست بدین ترتیب محمود بھانھ. واگذار شد

بود،  ھم کھ از آل سامان ناراضی القادر با  خلیفھ. جدا نماید آل سامان خراسان را بھ کلی از قلمرو



 «الدولھ یمین» خواست و اظھار تبعیت مستقیم محمود؛ منشور امارت خراسان را با لقبدر مقابل در

ِ  بدین. برای وی ارسال داشت» ولی امیر المؤمنین«و عنوان » امین الملھ«و  گونھ، غالم ترک دربار

 . شد آل سامان، با انقراض آنھا، وارث مستقل حکومت خراسان و غزنھ

ھمان آغاز کوشید تا امرای محلی اطراف را  آل سامان شده بود، از محمود کھ وارث بخشی از قلمرو

ً مزاحم و مدعی آن بودند، تحت انقیاد و اطاعت خویش  بخارا کھ خراجگزار دربار بوده و غالبا

  . درآورد

احمد، پسر ابوجعفر بانویھ، در آن جا حکمروایی داشت،  نخست سیستان را کھ در آن ایام، خلف بن

ذی » داد عیاران سیستانی نیز کھ بعد از آن گھ گاه بر ضد او روی می طرفی تحریکاتاز . پس گرفت

سپس . قدرت برسد و در آن جا خللی وارد سازد نتوانست بھ» م ١٠٠٣اکتبر / ق  ٣٩٣ الحجھ

. بعد ضمیمھ قلمرو خویش نمود در آن جا حکومت داشتند، چند سال آل فریغون جوزجانان را نیز کھ

شار داشت، بھ بھانھ این کھ در  مضاف بر این کھ امیر غرجستان کھ عنوان» م ١٠١٠/ ق  ۴٠١«

بود، مورد توبیخ قرار داد و  ھندی، در رکابش حاضر نشده» کفار«عزیمت محمود بھ جنگ 

را ھم بھ بھانھ قتل امیر آن دیار از  باالخره خوارزم. »م ١٠١٢ / ق  ۴٠٣«قلمرواش را تسخیر کرد 

ران و ایبدین گونھ محمود حکومت غزنھ را در  ». م ١٠١٧/ ق  ۴٠٨ «آورد دست مأمونیان بیرون 

  . توسعھ و تحکیم بخشید اطراف

 و حدود مرزی ترکان کافر نبود، بر خالف ماوراء النھر جالب اینجاست کھ چون قلمرو محمود شامل

 او در اطراف سامانیان، وی غزوه و جھاد را متوجھ ھندوان کرد و جنگھای بی وقفھ و پایان ناپذیر

شد؛ از حد  عایدش می در اغلب موارد، آن چھ کھ از این جنگھا. ھند، دریایی از خون بھ راه انداخت

غنایم، پیالن، اسیران، کنیزکان و  ای را ویران و یا بُت سنگی یا فلزی را بشکند و با آن کھ بت خانھ

  . رفت فراوان بھ غزنھ بازگردد، پیشتر نمی جواھرات

رفھ آن کھ ُ فرستاد و از این رو مجیز  خویش بھ اطراف می» درخشان«فتوحات  ای برای آن فتح نامھ ط

جالب این کھ بھ غیر از سپاه منظم محمود، بسیاری از . داشت ثنای خود وا می گویان و متملقان را بھ

کردند و در برخی والیات  بھ قصد نیل بھ ثواب و تبلیغ دین در لشکرکشیھایش شرکت می مطوعھ ھم

  . کردند را بھ مساجد مسلمین تبدیل می» کفار«معابد  ھم

تی، این طرز تبلیغ خون بار و خشونت آمیز و این ھمھ مایھ تھدید و  ولی با وجود چنین سعی و ھمّ

ارعاب مردمان، موجبات توجھ ھندوان را بھ آیین اسالم فراھم نکرد و از طرفی از آن چھ سپاه جبار 

بھ  ای جز نفرت عامھ ھندوان از مھاجمان فاتح ھدیھ کرد، حاصل عمده اخالق محمود بھ ھندوان و بی

ناظر بھ نشر و ترویج  بدین گونھ تمامی مساعی این سلطان، غزوات و جھاد، تا آن جا کھ. دست نیامد

  . آیین توحید بود، در بین ھندوان با بی اعتنایی رو بھ رو شد



خلیفھ بغداد بود کھ بھ امیر غزنھ در میان دیگر  اما حاصل دیگر این غزوان، جلب عنایت و پشتیبانی

ابوالفتح  ھند، تنھا برای تنبیھ در یک مورد نیز، حملھ بھ. داد می ای امیران عصر، امتیاز فوق العاده

کھ از بقایای مطوعھ غازیان بھ شمار » م ۶ - ١٠٠۵/ ق  ٣٩۶«داود بن خضر، حاکم مولتان بود 

چون بھ سلطان خبر رسید کھ . پس از فتح مولتان، در آن جا ماندسلطان محمود،  وی بھ حکم. رفت می

 پردازد، محمود دفع او را ھم نوعی جھاد مقدس در مولتان بھ نشر و ترویج مذھب باطنی می ابوالفتح

  . تلقی کرد

ب تا حد کشمیر ادامھ داد و بھ این ترتی او با سپاه گران بھ قلمرو انندپال حملھ برد و تعقیب ابوالفتح را

بین راه، مولتان را بار دیگر فتح کرد و اھالی آن جا  پس از تخریب و غارت شھرھا، آبادیھا و معابد

اھتمام خستگی ناپذیر . درھم جریمھ کرد) میلیون(را بھ سبب عصیان بر علیھ خود، بیست ھزار ھزار 

خسادت قرار با ھندوان، باعث شده بود کھ از طرف امیران ھم عصر خود مورد » جھاد« محمود در

 بھ خصوص کھ از سوی خلیفھ عباسی، القاب و احترامات بسیار بھ علت غنایم و ھدایای گیرد

 . داشت خالفت، دریافت می اش و بھ دستگاه ارسالی

اقدامات جنایتکارانھ امیر غزنھ در جنگ و صلح با کفار و مسلمین  در عین حال این القاب، تأییدی بر

ھ عادت سلطان بھ باده گساری و پرداختن بھ منھیات مسلم دین، کھ ھمھ این ک جالب. رفت بھ شمار می

 سازد، از جانب خلیفھ، فقیھان و بزرگان دین و جملھ اشعار ستایشگرانش آن را مسجل می قراین و از

کھ بھ ھر  شد و جنگھای او با امیران خراسان و ماوراءالنھر صدقات خراسان مورد اعتراض واقع نمی

شد، با سکوت  متولیان داده می اتالف نفوس مسلمین بود، بھ خاطر ھدایا و اموالی کھ بھ اینحال مایھ 

  . و رضایت ھمراه بود

   نظام الدین، ناصر الحق، کھف الدولة و االسالم غازی، القابی نظیر؛ با این وجود این سلطان

ی دیگر، تبلیغات دامنھ دار از سو. بعدھا بھ پسرش مسعود داده شد داشت کھ ھمین القاب را دریافت می

ھایی کھ حاکی از دین پروری و عدالت جویی وی بود، بھ وسیلھ  قصھ و پر سر و صدایش و

ای برای تحصیل  جھاد برای محمود وسیلھ. یافت در افواه عامھ، انتشار می ستایشگرانش، ھمھ جا

  . بود بلکھ مایھ کسب حیثیت و شھرت نیز بود غنیمت

 م،  ١٠٠١نوامبر / ق  ٣٩٢محرم  ، در)راجھ ویھنھ جیپال(جنگ محمود با 

 م،  ١٠٠۴/ ق  ٣٩۴لشکرکشی بھ مولتان در 

 م،  ١٠٠٧و  ١٠٠۴/ ق  ٣٩٨و  ٣٩۴ایلک خان در  نبرد با

 م،  ١٠٠٨ / ق ٣٩٩تنبیھ انندپال فرزند جیپال در 

 م،  ١٠١۴/ ق  ۴٠۵در  غزوه تانسیر

 م،  ١٠١۶/ ق  ۴٠٧محمود در کشمیر در  جنگ



 م،  ١٠١٨/ ق  ۴٠٩لشکرکشی بھ قنوج در 

 م،  ١٠٢۵/ ق  ۴١۶غزوه سومنات 

  م و ١٠ -  ١٠٠٩/ ق  ۴٠٠غزوه ناراین در 

 باالخره آخرین اقدام جنگی و تجاوز کارانھ محمود، 

   م ١٠٢٩/ ق  ۴٢٠در  ری جبال و فتح لشکرکشی بھ والیت

ر قلمرو خود و دیگران را عرصھ ماشین جنگی مخرب و ویرانگر محمود بود کھ سراس ای از نمونھ

 ارمنستان تا طبرستان بدین گونھ در اکثر بالد جبال و عراق، از. ساخت تاز و غارت می تاخت و

و خود  شد و محمود حکومت تمامی این نواحی را بھ مسعود واگذاشت خطبھ بھ نام محمود خوانده می

  . بھ سبب بیماری بھ خراسان بازگشت

مدت دو سال  محمود کھ بھ بیماری سل و اسھال دچار بود، در ظرف :آغاز افول حکومت غزنوی

نکرد و تن بھ ناالنی و  دوران نقاھت، رفتھ رفتھ ضعیفتر شد، اما ھیچگاه خود را تسلیم بستر بیماری

   رنجوری نداد و بھ قول گردیزی

/ ق  ۴٢١االول مرگ محمود در ماه صفر یا ربیع . اندر آن حال جان بداد ھمچنان نشستھ ھمی بود و

 شود کھ محمود، پسرش محمد را بھ جانشینی خود گفتھ می. م اتفاق افتاد ١٠٣٠چ یا مار بروریف

خاطره دوران بھ  اما در نزاع دو برادر مسعود و محمد، تاریخ بار دیگر، ھمان. انتخاب کرده بود

 . اش با برادرش اسماعیل را تکرار کرد حکومت رسیدن محمود و رابطھ

   :حمود غزنویالقاب م

  الدولھ یمین

  سلطان، لقبی برای محمود غزنوی

  :لشکرکشی ھای محمود

  محمود غزنوی با ایلک خان ترک نبرد

  سلطان غزنھ با فرمانروایان محلی نبرد

  محمود بھ ماوراء النھر لشکرکشی

   محمود بھ والیات جبال لشکرکشی

   :لشکر کشی ھای محمود بھ ھند

  نبرد بھاطیھ - محمود بھ ھند لشکرکشی

  نبرد با جیپال –محمود بھ ھند  لشکرکشی

  فتح دژ ناراین - محمود بھ ھند لشکرکشی

  نبرد تانیسر - محمود بھ ھند لشکرکشی



  فتح کشمیر - محمود بھ ھند لشکرکشی

  فتح دژ برنھ - محمود بھ ھند لشکرکشی

  نبرد مھاون - محمود بھ ھند لشکرکشی

  رهفتح ماتو - محمود بھ ھند لشکرکشی

  فتح قنوج - محمود بھ ھند لشکرکشی

  نبرد با نندا راجھ بزرگ ھند- محمود بھ ھند لشکرکشی

  فتح قیرات و نور - محمود بھ ھند لشکرکشی

  . فتح سومنات - محمود بھ ھند لشکرکشی

  لشکرکشی های سلطان محمود غزنوی

  
  نبرد محمود غزنوی با ایلک خان ترک

   م ١٠٠۴/ ق  ٣٩۴ 

 ٣٩١بود کھ در « م ١٠١٢  - ٩٩٣/ ق  ۴٠٣تا  ٣٨٣حاکم ماوراء النھر در بین سالھای ایلک خان، 

 م، دختر خود را بھ ازدواج محمود درآورد در ضمن برقراری این نسبت خانوادگی، عھد ١٠٠١ / ق

از آن وی و خراسان از آن  و پیمانی را نیز با محمود بست کھ طبق آن پیمان، قلمرو ماوراءالنھر

  . محمود باشد

آن دیار » کفار«جھاد با  مشغول ھند ھنگامی کھ محمود در :درگیری بین دو سپاه محمود و ایلک خان

بود، ایلک خان بر خالف عھد و پیمانی کھ با محمود بستھ بود، از فرصت بھ دست آمده از غیبت و 

م، در  ١٠٠۴/ ق  ٣٩۴در . غزنین برساند بھ توقف طوالنی وی در ھند استفاده کرده و خود را

دو سپاه محمود و ایلک خان، درگیری رخ داد کھ در این جنگ، ایلک خان  نزدیک جیحون بین

سرداران سپاه محمود؛ ارسالن جاذب و التونتاش حاجب، در تعقیب سپاه  شکست سختی خورد و

  . آنھا را بھ ھالکت رساندند ترک، عده زیادی از



نبرد، پیالن سپاه محمود، کثرت و تفوق سپاه و سالح وی موجب وحشت  کھ در این علی رغم این

ایلک خان شد، مع ھذا، وی چند سال بعد، دوباره با کمک دھقانان ماوراء النھر و  عظیمی در بین سپاه

تالقی . سپاه سنگینی علیھ محمود تجھیز کرد -یوسف قدر خان صاحب ختن  -خویشاوند خود  یاری

این بار نیز، سپاه محمود، شکست سختی را بر  پاه در دشت کتر، نزدیکی بلخ روی داد کھاین دو س

/ ق  ٣٩٨ ربیع الثانی« سپاه ایلک در جیحون غرق شد ایلک خان تحمیل کرد و در پی آن بخشی از

از فکر تعرض و دست  این پیروزی باعث شد تا حاکمان ماوراءالنھر تا مدتی. »م ١٠٠٧دسامبر 

محمود داد تا غزوات خود را  متصرفات محمود، منصرف شوند و از طرفی فرصتی را بھ اندازی بھ

  . در ھند، بی دغدغھ دنبال کند

  نبرد سلطان غزنھ با فرمانروایان محلی
   م ١٠١٠ - ١٠١٨/ ق  ۴٠١ - ۴٠٩ 

 تأمین راھھای جنگی برای لشکرکشیھای متعدد بھ برای توسعھ قلمرو خود و ھمچنین محمود غزنوی

 ۴٠٠«چنان کھ بھ دنبال غزوه ناراین . شمرد بر والیات مستقل اطراف را گھ گاه الزم می ھند، تسلط

سالیانھ از جانب او بھ سلطان شد،  خراج کھ منجر بھ فرمانبرداری راجھ آن جا و تعھد» م ١٠٠٩/ ق 

ای یاغی  یفھغوریان طا. متمردان غور را الزم دید با این وصف برای تأمین راھھای مخزنھ، تنبیھ

اشتغال داشتند و چون منطقھ آنھا صعب العبور بود، دفع آنھا نیز  بودند کھ در جبال غور بھ راھزنی

 در نتیجھ محمود لشکری گران بھ فرماندھی، التونتاش حاجب، والی ھرات و. رسید نمی آسان بھ نظر

  . فرستاد ارسالن جذاب، سپھساالر طوس برای تنبیھ کفار غور بھ آن جا

ای آراستھ بود  محمود سوری، پادشاه غور، سپاھیان خود را در منطقھ :پادشاه غور برد بین محمود ون

توانست با شمار اندکی از  داشت و در نتیجھ می کھ از نظر سوق الجیشی و نظامی اھمیتی بھ سزا

تند و از ای بھ وی نوش فرماندھان محمود، نامھ. مقاومت کند سپاھیان، در برابر لشکر گران محمود

او، در برابر ابن  سلطان بھ ایشان پاسخ داد تا رسیدن خود. مطلع ساختند عدم پیشرفت اوضاع، وی را

  . سوری مقاومت کنند

بھ این ترتیب شاه غزنوی با تعداد زیادی سپاه، راه غور را در پیش گرفت، اما در چند روز نخست 

سلطان محمودبھ کسان خویش . نیرنگ نظامی پناه جستتدبیر و  پیکار تلفات فراوانی داد کھ ناگزیر بھ

غوریان بھ گمان . ای صعب العبور کھ در آن پناه گرفتھ بودند، عقب نشینی کنند داد تا از تنگھ دستور

اند، برای چپاول مال و غنیمت  دست از جنگ شستھ و راه فرار را در پیش گرفتھ این کھ، غزنویان

ً در دشت پراکنده شوند، سپس با  ر غزنھ اجازه داد تا سپاهامی. گیری، از گردنھ فرود آمدند غور کامال

آنھا تاخت بھ طوری کھ گروه زیادی را از دم تیغ گذراند  سواران زبده خود بھ فرماندھی آلتونتاش بر



سرکرده غوریان نیز بھ دست محمود بھ اسارت افتاد . پراکنده و متفرق ساخت و باقیمانده سپاه غور را

  . ننگ این اسارت با خوردن زھر، خود را ھالک کرد زاما او ا

ُصدار را کھ حاکم آن جا از پرداخت خراج  :اقداماتی در جھت تحکیم قدرت غزنھ چندی بعد نیز ق

/ ق  ۴٠٢«خودداری کرده بود، دوباره تسخیر کرد و امیر قصدار را بھ پرداخت خراج ملزم ساخت 

 ای داد تا آن جا را ضمیمھ بھ محمود بھانھ العباس مأمونابو واقعھ اغتشاش خوارزم و قتل. »م ١٠١١

دیگری  اقدام. و التونتاش صاحب را بھ امارت خوارزم برگزید» م ١٠١۶/ ق  ۴٠٧«قلمرو خود کند 

با دزدی و راھزنی  کھ محمود در تحکیم قدرت غزنھ انجام داد، تأدیب طوایف افغان بود کھ در آن ایام

از این رو، محمود پیش . بودند راھھای پایتخت سلطان را نا امن کرده گھ گاه نواحی مجاور غزنھ و

کھ برخی پادشاھان پنجاب بر علیھ وی تشکیل داده بودند و او با فتح نھایی در  ای از مقابھ با اتحادیھ

ج ُ و ّ ن َ این  و ماتوره، تفوق خود را اثبات کرده بود، تنبیھ کافران افغان را الزم شمرد بھ طوری کھ ق

چند با  ھر. »م ١٠١٨/ ق  ۴٠٩«ف ماجراجو را در مناطق محکم کوھستانیشان مغلوب کرد طوای

بر حوادث آینده باز  تسخیر اراضی این قوم، پای آنھا را نیز بھ صحنھ تاریخ و ھمچنین اثر گذاریشان

 . کرد

  ماوراء النھر لشکرکشی محمود بھ
   م ١٠٢۴ - ١٠٢۵/ ق  ۴١۵ - ۴١۶

با راھزنی و دزدی، راھھای ارتباطی  سرکوبی حکمرانان محلی و طوایفی کھھنوز چند سالی از 

غزنھ را تحت تاخت و تاز خویش قرار داده بودند، نگذشتھ بود کھ محمود با شورش و تاخت و 

علی تکین با راھزنی در اطراف جیحون، نواحی . تازھای علی تکین برادر ایلک خان مواجھ شد

طوری کھ برخی از حکام محلی و رعایای آن نواحی از  رده بود بھمرزی خراسان را نیز ناامن ک

  . بردند مظالم علی تکین بھ سلطان شکایت

ماوراءالنھر بود، حتی بر حیلھ عمو  علی تکین کھ مدعی امارت:قراختاییان تھدیدی برای قدرت

او چندی بعد بر . بود بودند، سر بھ شورش برداشتھ سمرقند زادگان خویش کھ از قراختاییان اوزگند و

در  - از سرکردگان ترکمانان غز  - ارسالن بن سلجوق  بخارا دست یافت بھ طوری کھ با کمک

  . کرد خراسان تاخت و تاز می مرزھای ماوراء النھر و در حدود

بگذرد  داشت تا بھ بھانھ تنبیھ و رفع سوداگریھای علی تکین، از جیحون شرایط پیش آمده محمود را وا

این اقدام محمود تھدیدی « م ١٠٢۴/ ق  ۴١۵«ای وارد ماوراء النھر شود  بل مالحظھو با سپاه قا

پیش روی سلطان بھ صحراھا  برای قدرت قراختاییان در ماوراء النھر بود و علی تکین کھ از

. قرار داد، راضی و خرسند بود گریخت، از این کھ قلمرو خویشان خود را در معرض تھدید محمود



محمود نیز با توجھ بھ کثرت سپاه خود و ضعف قراختاییان، فرصت را  کھ سلطان رسد بھ نظر می

  . دانست  سامانیان، مناسب می آنان و استرداد قسمتی از میراث ماوراء النھر برای تصفیھ حساب با

ساالر ھمھ ترکستان بود و خان «نویسنده زین االخبار  مع ھذا، یوسف قدر خان کھ بھ قول گردیزی

دید و از عبور محمود از  خاندان خود را دچار اختالفات داخلی می چون در این ایام» ودبزرگ او ب

بود، کوشید تا این اقدام سلطان را بیشتر یک دیدار دوستانھ جلوه دھد تا یک  جیحون نیز آگاه شده

با موکب خویش بھ مالقات سلطان  از این رو از کاشغر بھ سمرقند آمد و از آن جا. خصمانھ حرکت

جالبی از آن در زین االخبار گردیزی نیز  در این مالقات دوستانھ بین دو امیر، کھ توصیف. رفت

  . ای رد و بدل شد دوستانھ و محترمانھ ھست، بین خان و سلطان ھدایا و تعارضات

توقف خود در  با فرار علی تکین، چون سلطان در مدت: ھند تبعید ارسالن بن سلجوق بھ قلعھ ای در

یغان تکین، پسر قدرخان  النھر نتوانست بر او دست یابد در نتیجھ قلمرو علی تکین را بھماوراء 

قبایل . ای در ھند، تبعید شد بھ قلعھ اما ارسالن بن سلجوق توسط سلطان توقیف و از آن جا. واگذاشت

ردند، ک او ھم بعضی کشتھ یا متفرق شدند و برخی ھم کھ اظھار انقیاد و طاعت می تابع و منسوب بھ

سلطان بھ عنوان یکی از خطاھای بزرگ  بعدھا این اقدام. سلطان اجازه ورود بھ خراسان یافتند بھ امر

بھ ماوراء النھر خیال او را از بابت علی  استراتژیک او محسوب شد، چون بی آن کھ لشکرکشی او

ا جواز ورود بھ در حالی کھ آنج. سلجوق از سلطان شد تکین آسوده سازد، موجب رنجش ترکمانان آل

این طوایف کھ از زمان خروج امیر منتصر، در ماوراء النھر . قلمرو سلطان را ھم دریافت کردند

ً معارض و مزاحم قدرت قراختاییان بودند، از آن پس در خراسان برای اخالف سلطان مایھ  غالبا

  . شدند دردسر فراوان

  جبال لشکرکشی محمود بھ والیات
  م ١٠٢٩/ ق  ۴٢٠ 

والیات جبال و فتح ری بود کھ با این  ن اقدام جنگی و تجاوزکارانھ محمود، لشکرکشی وی بھآخری

توسعھ پیدا کرد و در عین حال رضایت  اصفھان پیروزی، قلمرو محمود از جانب غرب تا ری و

  . را ھم جلب کرد بغداد خلیفھ

آل  واپسین سالھای عمر، از عفاز مدتھا پیش، بھ فتح ری و قزوین چشم دوختھ بود، در  سلطان کھ

را از سرکشی و آزار  -داماد و سلطان محمود  - استفاده کرد و بھ بھانھ آن کھ محدالدولھ دیلمی بویھ

پاسخ بھ درخواست مجدالدولھ کھ از سلطان محمود، توقع  مخالفانش نجات دھد و ھمچنین بھ عنوان

پس از وفات  مجدالدولھ کھ در آن ایام و. »م ١٠٢٩/ ق  ۴٢٠«فرستاد  امداد داشت، لشکری بھ ری

لشکر سلطان، بھ  کرد از مادرش سیده خاتون، بیشتر اوقات خویش را بھ مطالعھ کتاب صرف می

موجب حکمی کھ محمود بھ  اما بھ. آید، در بیرون از ری استقبال کرد گمان آن کھ بھ یاری وی می



 ۴٢٠ربیع الثانی «ابودلف را دستگیر کردند  سرشفرمانده این سپاه داده بود، سپاه غزنھ مجدالدولھ و پ

محمود کھ خود بعد از توقیف مجدالدولھ از حدود جرجان عازم ری شد، خزاین . »م ١٠٢٩ریل اپ/ ق 

  . شد بھ تصرف خود درآورد بویھ را کھ در ری شامل میلیونھا اموال، نفاس و جواھر می آل

برانداختن آل  نمردانھ ایلک خان در تسخیر بخارا وطرز تسلط خدعھ آمیز محمود، کھ شیوه ناجوا این 

آگاھانھ از اعتماد خصم محسوب  آورد، نزد خود سلطان نیز بھ نوعی سوء استفاده سامان را بھ یاد می

محدالدولھ را بھ حضور سلطان بردند، محمود از او سؤال کرد کھ ھیچ شاھنامھ  در ری وقتی. شد می

حال تو  ام، گفت ای چون مرد دیلم پاسخ داد کھ خوانده است خوانده طبری را کھ تاریخ مسلمین و کتاب

ای گفت  شطرنج باختھ آن گاه پرسید کھ ھرگز. ماند بھ حال آن کس کھ این کتابھا را خوانده باشد، نمی

پس سلطان گفت، تو را چھ چیز بر . ام ندیده ای شاه بھ خانھ شاه درآید جواب داد پرسید ھیچ دیده. آری

قویتر است تسلیم داری بعد از آن حکم کرد تا او را ھمچنان  تا خود را بدان کسی کھ از تو آن داشت

را در تأمل و  بھ ھر حال اگر این گفت و شنید، درست باشد، توجھ سلطان. در بند بھ خراسان برند

نشان  ای بھ سراینده آن عالقھ غور در حوادث تاریخی و ھمچنین آشنایی او را با شاھنامھ کھ چندان

  . کند داد، معلوم می نمی

او پس از . خزاین و بھ ویژه کتابخانھ نفیس مجدالدولھ پرداخت بھ غارت ری محمود پس از فتح

بقیھ را بھ خراسان منتقل کرد و ھمچنین بھ دار آویختن علما و بزرگان قوم  سوزاندن بسیاری از کتب

 خواند قلمداد خلیفھ بغداد آنھا را اھل رافضھ میپیروزی بر اھل معتزلھ یعنی کسانی کھ  را بھ عنوان

پس از . آن، بھ ساوه و آوه ھم دست یافت امیر غزنھ بھ دنبال فتح ری بر قزوین و قالع اطراف. کرد

بھ این  را تسخیر کرد و اصفھان و زنجان، ابھر مسعود نیز. آن ری را بھ پسر خود مسعود سپرد

  . ترتیب بھ قلمرو غزنھ افزود

  م ١٠٠۴/ ق  ٣٩۴ بھاطیھ نبرد -بھ ھند  لشکرکشی
کردن کار خلف بن احمد، بھ منظور دستیابی بھ غنایم ھند، عازم شھر  محمود غزنوی پس از یکسره

محمود پس از گرد آوری سپاه از سیحون گذشت و راه . شھرھای قدرتمند ھند بود بھاطیھ شد کھ از

د، از استواری باروھای شھر، بسیار شگفت چون بھ نزدیکی بھاطیھ رسی. در پیش گرفت مولتان را

شد تا آن جا کھ برای جلوگیری از تلفات بی مورد، تصمیم گرفت تا بھ غزنین باز گردد، اما خیلی  زده

  . شد زود شک و تردید را از خود دور کرد و با تصمیمی راسخ مصمم بھ فتح شھر

در تمامی  -مجھرا / مجھپرا  - ه بھاطیھگفتنی است کھ پادشا:پادشاه بھاطیھ پیروزی محمود در جنگ با

مشھور بود بھ ھمین دلیل کسی گمان  ھای ھندوستان بھ داشتن سپاھی عظیم و اقتدار نظامی کرانھ

 با این وصف چون مجھپرا از رسیدن سپاه محمود آگاه. دھد برد کھ محمود بتواند او را شکست نمی

گرفت کھ  جنگ سختی میان دو سپاه در. محمود را دادشد، دستور بھ دفاع و پایداری در برابر سپاه 



ای از  مجھپرا با عده لشکر مجھپرا، دالورانھ از شھر خود دفاع کردند، اما عاقبت محمود پیروز شد و

وی سخت گرفت بھ طوری کھ  اما محمود کار را بر. سپاھیانش بھ کوھھای نزدیک بھاطیھ گریختند

تا این کھ گروه اعزامی عاقبت با . فرستاد را در تعقیب مجھپراای از سپاھیان کار آزموده خود  عده

مجھپرا کھ از ھر سو خود را . خود را بھ مجھپرا رساندند و او را محاصره کردند سختیھای فراوان

  . کرد مقابل دشمنی یافت، برای آن کھ بھ دست لشکریان محمود نیفتد با خنجر خودکشی در

گنجینھ و  بھ این ترتیب سلطان محمود با این پیروزی بر: جنگی بھ غنیمت گرفتن یکصد و بیست فیل

بھ غارت و چپاول  خزانھ شھر دست یافت و غنایم گرانبھا و فراوانی بھ دست آورد مضاف بر این کھ

فیل جنگی بھ غنیمت گرفت و حاکمانی از سوی خود بر  ھمچنین یک صد و بیست. شھر نیز پرداخت

ھای ھندوان را ویران کرد و بھ آتش کشید و بھ جای آنھا  خانھ بتبھ عالوه . آن نواحی برگماشت

غزنین شد، اما بھ سبب  سرانجام وی پس از چندی اقامت در بھاطیھ عازم. نمود مسجد و منبر بر پا

  . آسیب فراوانی بر آنھا وارد آمد سختیھای راه، تعداد زیادی از سپاھیانش تلف شدند بھ طوری کھ

 نبرد با چیپال -د لشکرکشی محمود بھ ھن
  م ١٠٠٣/ ق  ٣٩٣

چیپال، راجھ ویھنھ از خانواده ھندو شاھان بود کھ در لشکر کشی محمود بھ ھند، در والیت برشور، 

لشکرکشی غنایم بسیاری  کھ در این» م ١٠٠٣/ ق  ٣٩٣«نزدیک پیشاور کنونی، مغلوب و اسیر شد 

خود را در برابر پرداخت مالی ھنگفت بھ چیپال توانست آزادی  ولی عاقبت. بھ دست محمود افتاد

 . کشت دانست، خود را ھندو کھ این اسارت و آزادی را برای خود مایھ ننگ می دست آورد، اما پادشاه

  آباد نارن/ فتح دژ ناراین  -لشکرکشی محمود بھ ھند 
   م ١٠٠٩/ ق  ۴٠٠

استوار دیگری در ھندوستان و بازگشت بھ غزنین، مطلع شد کھ دژ  سلطان محمود پس از فتح دژ نغر

ھای فراوان  وجود دارد کھ دارای گنجینھ -حموی آن را نارن آباد گفتھ است  یاقوت -بھ نام ناراین 

کھ نزدیک شھر پیشاور بنا شده بود و بھ طمع بھ دست  سلطان محمود برای گشودن دژ ناراین. است

ن راه نیز دژھای فراوان دیگری را عازم آن دیار شد کھ در بی آوردن خزاین آن، با سپاھی گران

  . نزدیکی دژ ناراین رسید تصرف و غارت کرد تا بھ

 فرمانروای دژ ناراین، در برابر یورش سپاھیان محمود، از خود :رایزنی با امیران و بزرگان محمود

زنی شد، بھ رای دالوریھای فراوانی نشان داد، اما سرانجام در نتیجھ تلفات زیادی کھ بر لشکرش وارد

بھ این . صلح را کرد با امیران و بزرگان محمود پرداخت بھ طوری کھ درخواست ترک مخاصمھ و

 امیر غزنھ نیز در. این قصد، او گروھی از نزدیکان خود را نزد سلطان محمود فرستاد ترتیب با



روگان بھ عنوان گ مقابل در برابر گرفتن باج و خراج سالیانھ و این کھ دو ھزار تن از سواران وی بھ

 / ق ۴٠٠گشودن این دژ در . غزنین بیایند، حکومت آن دیار را در دست امیر فاراین باقی گذاشت

 در ھیچ نام وی«م، رخ داد کھ با بستن این پیمان سازش، بین سلطان محمود و امیر ناراین  ١٠٠٩

وستان رفت و آمد ھند ، از آن پس بازرگانان خراسان آزادانھ بھ»یک از کتابھای تاریخی نیامده است

  . آوردند می کردند و مردم ناراین نیز اجناس کمیاب خود را بھ ایران می

 نبرد تانسیر -ھند  لشکرکشی محمود بھ
  م ١٠١۴/ ق  ۴٠۵

اقوالی کھ درباره کثرت خزانھ معابد آن . نزد مسلمانان بود در» ملکھ«تانسیر در نزد ھندوان ھمانند 

برای محمود نقل کرده بودند، او را بھ طمع تصرف خزاین تانسیر  دیار و ھمچنین پیالن تانسیر

ھندوان سعی فراوان نمودند تا محمود را از این لشکرکشی منصرف سازند، اما  با آن کھ. انداخت

  . دید می سلطان غزنھ، غارت اموال تانسیر را بھ مراتب مھمتر از عالقھ مذھبی ھندوان بھ این شھر

ً خالی  ١٠١۴/ ق  ۴٠۵نینی کھ در شھر بھ دنبال جنگھای خو م، روی داد و در نھایت تسلیم شد، تقریبا

و بتان بسیار بشکستند و . »سلطان آن چھ را یافتند غارت کردند غازیان«از سکنھ بود بھ طوری کھ 

. »آن غزنین آوردند و بر درگاه بنھادند و خلق بسیار گرد آمدند بھ نظاره آن بت چکرسوم را بھ«

ھای پر ذخایر ھند کھ در روایات سیاحان،  خانھ کھ کثرت این گونھ غنایم و شھرت بتگفتنی است 

شد، البتھ توجھ غازیان و مطوعھ را نیز ھمچون توجھ محمود، بھ  مسافران و سپاھیان از آن یاد می

دیگر نداشت، بھ فکر غزوه با  از این رو، ھر بار و ھر زمان کھ محمود گرفتاری. کرد می خود جلب

لشکر کشی بھ ھندوستان نھ تنھا ترکان سپاه  بھ طوری کھ در تجھیز سپاه برای. افتاد ھند می» ارکف«

قتل «کردند، بلکھ عالقھ بھ  استقبال از ھر گونھ خطری می محمود بھ امیر کسب غنیمت خود را آماده

عوت بھ دین، کرد تا بھ بھانھ جھاد و د غازیان و مطوعھ را نیز تحریک می »کفار و نشر آیین اسالم

محمود بھ اشتغالی منظم و پایدار  با آن کھ ظاھراً . اکناف و اطراف بھ سپاه او ملحق سازند خود را از

و ویران کردن مناطق، آن دیار را ترک  ای نداشت ولی پس از غارت، چپاول در این بالد عالقھ

ھا،  معابد و بت خانھداد تا پس از تخریب  می گفت، اما از طرفی در ظاھر ھم کھ شده دستور می

 تا مر ھندوان را شرایط اسالم«فرستاد  را بھ ھر جایی می مساجدی جای آن بسازند و ھمچنین مبلغان

  . بیاموزند

ھا و  مشوقان در نشر دین، از حد تخریب بت خانھ در غالب موارد، ھمت غازیان و مطوعھ و مشور و

ھا، این کشتار فجیع از کفار و مشرکین و این خالفت تصور آن رفت، چنان چھ بر قتل نفوس فراتر نمی

  . شد ھدم آنھا و نھ پذیرش دین از سوی آنھا می شیوه تبلیغ دین، نھ موجب



 فتح کشمیر -لشکرکشی محمود بھ ھند 
  م ١٠١۶/ ق  ۴٠٧

النھر برای پیکار  سلطان محمود پس از اعالم آمادگی با بیست ھزار تن از غازیان و مطوعھ ماوراء

وی کھ از آوازه ثروت و . شد م، بار دیگر عازم ھند ١٠١۶/ ق  ۴٠٧برانداختن بتان، در  با کفار و

ه ھای بت خانھ گنجینھ رَ ھْ ، داستانھا شنیده بود، از فرصت استفاده sdonnaq و قنوچ harham ھای مَ

کشور بھ ھمراه تمامی سران کشور و امیران،  کرده پس از سر و سامان بخشیدن بھ اوضاع درونی

ھای سیحون و جیلم و ھمچنین گذرگاھھای  سلطان محمود پس از عبور از رودخانھ. زم کشمیر شدعا

چپاول  سرانجام بھ نزدیکی کشمیر رسید کھ در طی این مسیر، بسیاری از آبادیھا را ویران و سخت

نطقھ نمود و یا فرمانروایان محلی با ارائھ پیشکشھا و اظھار اطاعت و فرمانبرداری، نسبت بھ وی، م

او . کشمیر، چنگی بود بھ گفتھ برخی مورخان، نام فرمانروای. ی خود را از قتل و غارت نجات دادند

فرمانبرداری درآمد بھ طوری کھ با  دانست، ناچار از در کھ نبرد با سپاھیان محمود را بی حاصل می

و بھ خدمت سلطان کسان خویش از دژ بیرون آمد  نزدیک شدن سپاھیان محمود بھ دژ کشمیر، با تمام

معابر و راھھای ھندوستان داشت، سلطان محمود او را بھ  چون چنگی آشنایی خوبی با. محمود رسید

چنگی نیز در مقابل کمک شایانی بھ محمود ھنگام سفرھای  جلوداری سپاھیان خویش برگزید و

  . کرد اش در ھند جنگی

َرند فتح -لشکرکشی محمود بھ ھند  ردت/ دژ ب  ھَ
  م ١٠١٨/ ق  ۴٠٩

ردت بود چنان چھ در  tadorah بنا بھ گفتھ شیخ منینی در ترجمھ تاریخ عتبی، دژ برند در کشور ھَ

، نام دژ مزبور، ٧۵ص / کشور یاد شده، اما در زین االخباره  معجم البلدان نیز از ھردت بھ عنوان

  . آمده است ھرنھ و نام حاکم آن ھردت

محمود بھ وحشت افتاده بود، از دژ بیرون آمد و دست از  پاهبھ ھر صورت حاکم این دژ کھ از انبوه س

آیین اسالم را نیز پذیرفت، با این وصف محمود بھ اسالم آوردن حاکم  پایداری برداشت بھ طوری کھ

از او » یک میلیون درھم«ھمین دلیل سی زنجیر پیل جنگی و ھزار ھزار درھم  دژ بسنده نکرد بھ

  .م آن جا واگذاشتکھ دژ را بھ حاک گرفت تا این



 ماھابان/  نبرد مھاون -لشکرکشی محمود بھ ھند 
  م ١٠١٨/ ق  ۴٠٩

ماھابان، در نزدیکی شھر / ھردت، رھسپار گشودن مھاون / سلطان محمود پس از فتح دژ برند 

کلجندر، / ھندوستان بود کھ پادشاه آن دیار بھ نام کلچندر  مھاون یکی از دژھای استوار. ماتوره شد

  . نداشت خوبی با مسلمانانمیانھ 

در محاصره این دژ . نفیس و گوھرھای کمیاب بود دژ یاد شده، دارای خزاین گرانبھایی از اشیاء

پایداری کرد، ولی سرانجام سوار بر یکی از پیالن جنگی  توسط محمود، حاکم آن برای مدت کوتاھی

ھای  ماتوره گذشت و در بیشھنزدیکان و خاصگان دربار، از رودخانھ  خویش شده و با گروھی از

گشود و پنجاه ھزار تن از  سلطان محمود، پس از فرار کلچندر، دژ را بھ آسانی. شد پیرامون پنھان

  . مردمان آن دیار را بھ کام مرگ فرستاد

ای از  عده چون کار گشودن دژ بھ پایان رسید، محمود: جنگی یکصد و ھشتاد و پنج زنجیر پیل

محمود، نخست  کلچندر نیز پس از آگاھی از قصد. تعقیب کلچندر کرد سپاھیان خود را مأمور

ھای فراوانی بھ دست  پادشاه مھاون، گنجینھ با کشتھ شدن. ھمسرش را و سپس خویشتن را کشت

گویند تعداد . پنج زنجیر پیل جنگی نیز از آن محمود شد محمود افتاد بھ طوری کھ یک صد و ھشتاد و

 بھ دست آمد، بھ حدی بود کھ بھای برده ھندی بھ کمتر از ده درھم نگھااسیران ھندو کھ از این ج

  . رسید

 ماتوره فتح -لشکرکشی محمود بھ ھند 
  م ١٠١٨/ ق  ۴٠٩ 

ھا در بین  نزدیکی شھر جمنا بود کھ در کثرت بت خانھ ماتوره، یکی از شھرھای بزرگ ھندوستان در

از » کتن بن بالدیو«کھ این شھر محل تولد شود  گفتھ می. داشت ھندوان آوازه و شھرت فراوانی

محمود غزنوی . بود» ویشنو«کریشنا، از ایزدان ھندی و ھشتمین تجسم  پیامبران بزرگ ھند، موطن

از سوی مدافعان شھر آغاز  ھای شھر رسید، چند روزی درنگ کرد، تا شاید یورش چون بھ دروازه

حملھ بھ شھر را داد تا این کھ سرانجام آن  اجم وشود، اما چون این حیلھ مؤثر نشد، ناگزیر دستور تھ

 عظمت ابنیھ، کثرت ذخایر، قصرھای عالی و بناھای مرتفع شھر، چنان چشمان محمود. را فتح کرد

میلیون دینار در  گوید برای ساختن آن بناھا، مبلغ یک صد اش می را خیره ساخت کھ خود در فتح نامھ

با این وجود او دستور بھ آتش کشیدن معابد و قدھا و . بودظرف مدت دویست سال عمر امکان پذیر 

بھ وزن «از یک بت خانھ در بین سایر غنایم، یاقوت کحلی بھ دست آمد . انھدام شھر را صادر کرد

: نویسد تاریخ یمینی می نویسنده. مثقال و ھرگز ھیچ کس چنین گوھری ندیده بود چھار صد و پنجاه



زر سرخ ساختھ و اندازه پنج گز در ھوا بداشتھ و دو عدد یاقوت در  ود ازاز جملھ آن بتھا، پنج بت ب«

جای داده کھ اگر سلطان در بازار بیافتی بھ پنجاه ھزار دینار با رغبت تمام  چشمھای یکی از آنھا

وزن چھار صد و پنجاه مثقال و از دو  ای یاقوت ازرق کحلی آبدار بود بھ وبر بتی دیگر پاره خرید می

و بتھایی  مثقال گوھرھای گرانبھا بھ وزن درآمد بتی از این پنج بت، چھار ھزار دچار صدپای ھر 

بار زیاده از آنھا بود کھ  و بتھای سیمین صد کھ ھشت ھزار و سیصد مثقال وزن داشت زرین بود

سلطان پس از . »شد آشکار و روشن نمی وزن آنھا جز بھ روزگار دراز بھ اعتبار موازین و معیارھا

 . داد، بتخانھ را آتش زده و ویران نمودند دن بتھا دستوربر

ج - لشکرکشی محمود بھ ھند ُ و ّ ن َ  فتح ق
  م ١٠١٨ - ١٩/ ق  ۴٠٩

ج را  بتخانھ سلطان محمود پس از تسخیر شھر ماتوره، غارت ُ و ّ ن َ ھا و ویرانی کامل شھر، بر آن شد تا ق

توان نظامی زیادی برخوردار  قنوج از چون گفتھ شده بود کھ اجیپال، فرمانروای. آورد نیز بھ چنگ

از این رو، . بیرون آمدن از دژ کند است، محمود کوشید تا با حیلھ و خدعھ جنگی او را وادار بھ

تعداد معدودی از سپاھش عازم قنوج شد، اما پیش از  بیشتر سپاه خود را در مھاون باقی گذاشت و با

ج بھ دست محمود افتاد ن ترتیب قلعھکرد و بھ ای آن کھ نبردی درگیرد، اجیپال فرار ُ و ّ ن َ شعبان «. ھای ق

کنار رود گنگ را با  محمود در شھر قنوج ھفت قلعھ در«١٠١٩ژانویھ  / ١٠١٨ دسامبر/ ق  ۴٠٩

ً منھدم ساخت بیست و اندی بار «عاید محمود شد  غنایمی کھ از این سفر. قریب ده ھزار بتخانھ کامال

قسمتی از این غنایم صرف ساختن . پنجاه پیل بود ھزار برده و سیصد وھزار ھزار درم و پنجاه و سھ 

مضاف بر آن کھ  در آن جا، محمود برای خودش عبادتگاه خاصی بنا نمود. شد مسجد جامع در غزنین

تاریخی نیز آمده است، ھر  ای نیز ساخت کھ توصیف آنھا در روایات در جوار آن مدرسھ و کتابخانھ

  . دانست ید خالی از مبالغھچند مطالب آن را نبا

 نندا، راجھ بزرگ ھند نبرد با - فتوحات محمود در ھند 
  م ١٠١٩/ ق  ۴١٠ 

در ھند بھ وی اطالع دادند کھ نندا، راجھ بزرگ  م جاسوسان محمود ١٠١٩اوایل / ق  ۴٠٩در اواخر 

/ ق  ۴١٠بنابراین سلطان محمود در آغاز سال . گذاشتھ است ھند، بنای خودسری و نافرمانی را

» رای اجیپال» چون رای جیپال. تجھیز سپاه و لشکرکشی بھ ھندوستان کرد م، اقدام بھ ١٠١٩اواسط 

ج از سلطان محمود شکست خورده بود، در نتیجھ نندا او ُ و ّ ن َ را مورد شماتت و سرزنش  فرمانروای ق

ان ھند را بھ جای او یکی دیگر از بزرگ قرار داد تا این کھ دستور قتل او را صادر کرده و تروجیپال

  . بھ امارت قنوج نشاند



امیر غزنھ پس از آماده شدن سپاه رھسپار ھندوستان شد، اما برای : سلطان محمود در تعقیب تروجیپال

در نتیجھ تروجیپال بھ محض این کھ . بایست از قلمرو تروجیپال بگذرد نندا، نخست می رسیدن بھ دیار

محمود  از رود گنگ آگاه شد، بھ شھر باری گریخت و سلطان نزدیک شدن یمین الدولھ و عبورش از

و مار کرده و با  بی درنگ بھ تعقیب او پرداخت کھ در نبردی کوتاه تمام سپاھیان تروجیپال را تار

تروجیپال بار دیگر با نزدیک شدن سپاه . شد گروھی از سپاھیان ویژه و زبده خویش عازم شھر باری

بھ این ترتیب شھر بھ دست سپاھیان محمود افتاد کھ پس از . جا گریختباری، از آن  محمود بھ شھر

 سرانجام محمود پس از مدتی اقامت در. و ویران کردن معابد، تمامی شھر با خاک یکسان شد غارت

 . آن شھر و آماده ساختن سپاه، عازم جنگ با نندا شد

محمود برای مقابلھ با نندا و  دیگرم بار  ١٠٢٢/ ق  ۴١٣در  :در مقابل محمود تسلیم شدن دژ گوالیھ

را بھ مدت چھارده روز در  Govalia گوالیھ نخست دژ. گرفتن سرزمینھای وی رھسپار ھندوستان شد

  . نشد، عزم بازگشت نمود محاصره انداخت کھ چون موفق بھ گشودن آن

ست محمود با ھمراھان خویش دچار اختالف شده بود، بھ د از قضای روزگار، فرمانروای آن دژ کھ

محمود پس از پایان کار دژ یاد . توانست از دست سلطان خالص شود افتاد کھ با پرداخت مبلغی گزاف

کالنجار را از  بھ طوری کھ سپاه غزنھ، دژ. کالنجار، پایگاه اصلی نندا شد شده، رھسپار گشودن دژ

نندا بھ ناچار دژ،  با طوالنی شدن محاصره و کمبود ارزاق در. ھر سو در محاصره قرار داد

فرستاد، جزیھ را پذیرفت و  از این رو، نمایندگانی بھ نزد سلطان. درخواست سازش و مصالحھ کرد

سپس نندا شعری بھ . برای وی فرستاد پیشکشھای فراوانی ھمراه با سیصد زنجیر پیل، بدون پیلبان

بفرمود تا آن شعر  امیر محمود« . عرضھ داشت زبان ھندی در مدح محمود سرود و آن را بھ سلطان

. نتوان گفت ھندوان، تازیان و پارسیان نشان دادند، ھمھ پسندیدند و گفتند سخن از این بلیغتر را بر ھمھ

فرمانروایی پانزده دژ بھ نزد  امیر محمود بدان سربلندی نمود و فرمود تا منشوری نوشتند و نندا را بھ

. گفتنی و پیشکشھای زیاد برای نندا فرستاد ھر مااو فرستادند و گفت این پاداش آن شعر است کھ از ب

  . از این پیروزی بھ غزنین بازگشت امیر غزنھ پس

 فتح قیرات و نور -ھند  لشکرکشی محمود بھ
  م ١٠٢٠ / ق ۴١١

حاصلخیز ھندوستان بود کھ در آن دژھای محکم و  قیرات و نور از شھرھای خوش آب و ھوا و

این دو دژ آگاھی پیدا کرد، مصمم شد تا بار دیگر با  خزاین چون محمود از. استواری قرار داشت

. اموال آنان را نیز غارت کند» اسالم«مردمان آن دیار بھ  لشکرکشی بھ این مناطق، ضمن دعوت

دیوارھایی از سنگ و مسمار بنا شده بود، محمود گروھی از مھندسین،  چون دژھای یادشده با



 مراه خود بھ آن جا برد بھ طوری کھ در برابر دژ قیرات لشکرسنگتراشانان را نیز بھ ھ آھنگران و

  . آراست

دید، پیش  محمود را در خود نمی فرمانروای قیرات کھ توان مقابلھ با سپاه: قیرات اسالم آوردن مردم

پرداخت خراج سالیانھ، از مھلکھ جان سالم بھ در  از آن کھ جنگ آغاز شود، با پذیرفتن اسالم و قبول

مبلغینی چند  م قیرات نیز بھ پیروی از حاکم خود اسالم آوردند و یمین الدولھ، مدرسین ومرد. برد

  . گذاشت برای آشنا کردن مردم بھ دین اسالم در آن شھر باقی

. اسالم خودداری کرده و بنای ناسازگاری گذاشتند اما مردم نور برعکس اھالی قیرات از پذیرش دین

خود بھ نام علی بن ایل ارسالن را مسئول گشودن و فتح آن  سرداراناز این رو، محمود، یکی از 

. گرفت و دژ دیگری در آن جا بنا نھاد بھ این ترتیب ایل ایالن در مدت کوتاھی نور را. نمود شھر

امیران سپاه خود بھ نام علی بن قدر راحوق سپرد و بھ  سلطان محمود، فرمانروایی نور را بھ یکی از

/ ق  ۴١١وی در اواخر سال . مردم آن جا را بھ دین اسالم درآورد بھ زور شمشیر وی فرمان داد تا

  . غزنین بازگشت بھ «م ١٠٢١اوایل 

 فتح سومنات -ھند  لشکرکشی محمود بھ
  م ١٠٢۵/ ق  ۴١۶

ھند، لشکرکشی بھ سومنات در ایالت گجرات ھند  ھای محمود در ترین غزوه مشھورترین و پر آوازه

 شد کھ در این معبد، بت بزرگی عبادت می. شیوا قرار داشت معبد و پرستشگاه معروفبود کھ در آن 

. است شد و گفتھ شده کھ خود وی آن بت را ساختھ محسوب می Mahadiva تمثالی از نرینھ مھادیوا

گذرگاھھای پر خطر بھ آن والیت دست یافت  محمود کھ پس از تحمل مشقت فراوان و عبور از

بعدھا توصیفھای خیال انگیزی از آن در برخی  ، این بت خانھ عظیم را کھ»م ١٠٢۵/ ق  ۴١۶«

 دمشقی، با» نخبة الدھر« و قزوینی» آثار البالد« ابن اثیر، » الکامل« روایات مورخین، از جملھ

پنج ذرع طول  اند ھای بسیار نقل شد، ویران کرد و بت اعظم آن را کھ گفتھ اشتباھات، غلطھا و مبالغھ

  . شکستداشت، ب

سال بعد نیز برای تنبیھ طوایف . ای را بھ غزنین برد مدینھ فرستاد و پاره او قسمتی از آن را بھ مکھ و

 ۴١٧«بازگشت محمود از سومنات، در صدد منازعھ با او برآمده بودند، لشکر بھ ھند برد  کھ ھنگام

ً پس از آن » م ١٠٢۶ / ق غزوه  محمود دیگر فرصتکھ این آخرین ھجوم محمود بھ ھند بود و ظاھرا

  . و جھاد در آن حدود را پیدا نکرد

بنا بر وصیت » م ١٠٣٠ چیا ماربروری ف/ ق  ۴٢١صفر یا ربیع االول » غزنوی محمود با مرگ

  . اصالت مقالھ محقق. محمود، پسرش محمد جانشین او شد



  )غزنوی(سلطان محمود  بیرونی و ابوریحان

  
سلطان محمود غزنوی روزی در خانھ ای نشستھ بود حکیم ابوریحان را طلبید و گفت طالع وقت بگیر 

و حکم کن کھ من از کدام در از این چھار در بیرون خواھم رفت؟ و اگر خالف حکم تو ظاھر شود 

ست از حکیم حیران بماند کھ چاره چھ سازد؟ اما چون بدخویی او را می دان. تو را بھ قتل می رسانم

. اسطرالب برداشت و ارتفاع گرفت و مالحظھ تمام و احتیاط بلیغ بھ جای آورد. امتثال امر چاره ندید

  . بعد از آن چیزی بر کاغذ نوشت و در ھم پیچید و در زیر چار بالش محمود نھاد

ف پس محمود میتین طلبید و بفرمود تا ضلعی را کھ میان مشرق و شمال بود بشکافتند و از آن شکا

نوشتھ بود کھ سلطان از ھیچ در بیرون نرود . پس کاغذ را طلبید و سرگشاد و بخواند. بیرون رفت

محمود از آن حکم . بلکھ دیوار را بشکافد و از فرجھ یی کھ میان مشرق و شمال باشد بیرون رود

بھ وی  انگشت تحییر بھ دندان گرفت و بھ غایت او را معتقد شد و ھم در آن مجلس صدھزار درم نقد

  . داد و اسب خواست و خلعت خاصھ برو بخشید

 362در قرن چھار و پنج ھجری، زمانی کھ نابغھ بزرگ جھان علم، ابوریحان بیرونی در سال 

ابونصر . زمین مرکز تجمع بزرگان علم و ادب بودخراسان ھجری قمری پا بھ جھان گذاشت، 

دی کرده بود و معرفت آموختھ بود، تعلیم منصور بن علی، کسی کھ سالھا در محضر ابوالوفاء شاگر

ثمره این . ابوریحان را در شھر کاث بر عھده گرفت و بھ او مطالب بسیاری در ریاضیات آموخت

دانشی نبوده کھ بیرونی در روزگار خود در : دانش آموزی ھا مردی را پدید آورد کھ در وصفش گفتند

بیرونی در محضر استادی نظیر . ننگریستھ باشدآن کارورزی نکرده یا بھ نگاه کارشناسانھ در آن 

عبدالصمد حکیم، حکمت و علوم را آموخت و در حالی کھ تنھا بیست و ھفت سالھ بود، آثار الباقیھ را 

  . تالیف کرد



قرن سوم ھجری بھ پایان رسیده . سالھا می گذشت و او چون تشنھ لبی از چشمھ جوشان علم می نوشید

محمود غزنوی لشکرکشی ھای سلطان ده چھارم می گذشت کھ بود و ھشت سال از شروع س

قصر سرسبز سلطان . محمود با خود بھ غزنین بردرا سلطان ابوریحان و عبدالصمد حکیم . آغازگردید

سر سبزی باغ، سلطان را سر شوق آورده بود و او را بھ سوی . محمود از طراوت بھار جال یافتھ بود

بھ چھار . ناگھان منصرف شد و تصمیمی گرفت. ھ داخل باغ برودتصمیم گرفت کھ ب. خود می خواند

ای حکیم دانشمند کھ در علم و : سپس رو بھ ابوریحان کرد و گفت. در خروجی عمارت نظری افکند

اندیشھ و استشاره کن و بگو ما از کدامین یک از این چھار در بیرون خواھیم . حکمت یکھ تازی

. ابوریحان در چھره سلطان نگریست. ر زیر تخت من قرار بدهآنگاه روی کاغذی بنویس و د. رفت

چندی کھ . ارتفاع گرفت و محاسبھ کرد. بیرونی اسطرالب خواست. خنده شومی گوشھ لب سلطان بود

  . تعقل کرد روی کاغذ چیزی نوشت و در زیر تخت سلطان قرار داد

ور داد تا ابوریحان را از باالی آنگاه دست. از خشم تیره شد و فریاد کشید. سلطان محمود برآشفت 

خواجھ حسن میمندی بھ فراست دریافت کھ شفاعت کردن در آن . عمارت باغ بھ پایین پرتاب کنند

ابوریحان بھ . بنابراین دستور داد تا در پایین عمارت دام نرمی قرار دھند. لحظھ موثر نخواھد بود

طان پس از چند روز از کشتن ابوریحان سل. پایین پرتاب شد و بھ لطف نرمی دام، از مرگ گریخت

بار دیگر ابوریحان در نزد سلطان . خواجھ حسن میمندی شرح حال رفتھ را بازگفت. پشیمان شد

محمود . این بار بر چھره سلطان شادی نشستھ بود و بر چھره ابوریحان بی تفاوتی. محمود حاضر شد

ارت بھ پایین بیفتی و جان بھ در ببری نیز خبر آیا از این کھ قرار بود از بام عم! ای ابوریحان: گفت

تقویم روزانھ : ابوریحان باز گفت. سلطان محمود دلیل خواست. آری ای امیر: داشتی؟ ابوریحان گفت

: سلطان در احکام آن روز ابوریحان این گونھ خواند. و تقویم را بھ محمود نشان داد. ام گواه است

سلطان محمود باز دیگر ) بھ سالمت بزمین آیم و تندرست برخیزم مرا از جای بلندی بیندازند، ولیکن(

ابوریحان شش ماه در حبس بود و بار . خشمگین شد و دستور داد تا ابوریحان را بھ زندان بیاندازند

پیرمرد روزھای زندان ِ سلطان محمود را بھ یاد ... دیگر بھ وساطت خواجھ حسن میمندی آزاد شد

  . آورد

ھجری قمری زمانسنج ویژه ای  418ابوریحان در سال . را پشت سر گذاشتھ بودچھ سالھای سختی 

را بر پایھ نظام خورشیدی برای مسجد جامع غزنین ساخت و در ھمان سال با مالقات سیاحان چینی 

ابوریحان بیرونی بھ واسطھ سفرھای . در دربار سلطان محمود اطالعات مفیدی از ایشان کسب کرد

ر مالزمت سلطان محمود، زبان سانسکریت را آموخت و در باره ھندوان دانش پیاپی اش بھ ھند د

ھجری قمری، شاھکاری بھ نام تحقیق ماللھند را  424ھای بسیاری کسب کرد و سرانجام در سال 

ابن ھیثم بصری را بھ یاد آورد کھ با او در . پیرمرد بھ یاد عالمان ھم عصر خویش افتاد. تالیف نمود



. سپس بھ یاد ابن سینا افتاد و مناظره معروفش با شیخ الرئیس را بھ یاد آورد. ه بودھندسھ بحث کرد

  . ابوریحان از فلسفھ یونانی و ارسطویی پرسیده بود و ابن سینا پاسخ گفتھ بود

صحبت آن دو بھ سکون ارض و میل اجسام بھ مرکز زمین و امتناع خالء و ابطال جزء الیتجزی و  

پیرمرد، . کشیده بود و بھ اعتراض ابوریحان بر پاسخ ھای ابن سینا انجامیده بود ھم... تناھی ابعاد و

این قافلھ عمر ... حاال کھ بھ گفتگوھایش با ابن سینا فکر می کرد، افسوس لحظات گذشتھ را می خورد

سال دوباره خوارزم را دید و تاریخ  13در عصر سلطان مسعود، ابوریحان پس از .. عجب می گذرد

ھجری قمری، بیرونی تالیف کتاب قانون  423در بازگشت بھ غزنین و در سال . را نوشت آن جا

ارزش این کتاب تا حدی بود کھ آنرا تا حد . مسعودی را بھ اتمام رساند و بھ سلطان مسعود تقدیم کرد

، این کتاب دایرة المعارف کاملی در نجوم بھ شمار می رفت. مقایسھ با المجسطی بطلمیوس باال برد

ابوریحان، پیلواری را . بودطبی ھمان طور کھ قانون الطب شیخ الرئیس ابوعلی سینا دایرة المعارف 

عالوه بر آن، . کھ سلطان مسعود برای قدردانی از قانون مسعودی برایش فرستاده بود را باز فرستاد

انی شناسی ھمت ابوریحان بر تالیف التفھیم را در نجوم و نیز الجماھر را در شناخت گوھر ھا و ک

ابوریحان در محاسبات خویش از نوعی ترازوی ویژه استفاده می کرد کھ پدر ماشین حساب . گماشت

ابوریحان عدد پی را محاسبھ کرد، محیط زمین را اندازه گیری . ھای امروزی محسوب می شود

  . نمود، موقعیت ستارگان را با اسطرالب بدست آورد و کره جغرافیایی ساخت

مردی کھ بھ جز در نوروز دست از کار نمی کشید اینک . ھجری قمری فرار سیده است 440سال 

علی بن عیسی . بودنفس ھای آخر بزرگ مرد علم و حکمت فرار سیده ودر بستر بیماری افتاده 

حساب جدات ثمانیھ را کھ وقتی بھ ! ای شیخ: داابوریحان بھ یاد مسئلھ ای افت. الولواجی بھ دیدن او آمد

اکنون چھ جای این سوال است؟ . ای حکیم بزرگوار: شیخ گفت. تی بازگوی کھ چگونھ بود؟من گف

کدامیک از این دو امر بھتر است؟ بدانم و بمیرم یا ندانم و نادان درگذرم؟ شیخ : ابوریحان می گوید

  . مسئلھ را بازگفت و از حضور ابوریحان مرخص شد

. ابوریحان بیرونی در گذشت... خانھ او بلند شدچندی دور نشده بود کھ صدای شیون و زاری از 

كھ از مھمترین كتابھای وی (كتاب نوشت  143سال زند گی خود حدود  ھفتادو د وابوریحان در طول 

این تعداد، اوراق ) اشاره كرد… توان بھ التفھیم، آثارالباقیھ، قانون مسعودی، و تحقیق ماللھند و  می

این مرد بزرگ و دانشمند در بامداد . ھزار برگ می رساند ازدهدونوشتھ شده بھ وسیلھ او را بھ 

و خراسان در بیرون دیده بھ جھان گشود و با تولد ا. م 972و . ق. ه 362الحجھ سال  شنبھ سوم ذی پنج

ابوریحان در طول عمر پربار خود . یكی دیگر از بزرگترین مفاخر جھان را بھ خود دید بزرگ

  . بود و ھیچ چیز را در دنیا بر آن ترجیح نمی داددنبال كشف حقایق  ھمیشھ بھ



داد و  كرد و بھ تجمالت و ظواھر دنیا اھمیتی نمی ابوریحان در طول عمر خود با قناعت زندگی می

در غزنھ چشم از جھان . م 1048ق برابر با . ه 440زمانی كھ در غروب شب جمعھ دوم رجب 

اش ھمان نام نیك ابوریحان  نگذاشت و ثروت خانواده اش باقی فروبست، ثروت زیادی را برای خانواده

شناختند و  با رفتن ابوریحان، ھر یك از دانشمندان كھ او را می. بود كھ ھمیشھ برای آنھا جاودان ماند

دانی  ادوارد ساخائو درباره زبان. گویند ھای خود در مورد او چنین می با او برخورد داشتند، در نوشتھ

تالیفات ابوریحان بھ دو زبان است، عربی و پارسی، و از مطالعھ كتب او : گوید شناسی او می و لغت

  . دانستھ است شود كھ ابوریحان زبان سانسكریت و زبان عربی و سریانی را می معلوم می

كھ اگر در دوران ما كسی بخواھد با استفاده از ادبیات و : ادوارد براون از قول ساخائو می افزاید

سانسكریت و فرھنگ ھنر را مورد مطالعھ قرار دھد باید سالھا بكوشد تا بتواند چون  علوم جدید زبان

و . ابوریحان بیرونی با دقت و تعمق كامل بھ ماھیت تمدن باستانی ھند پی ببرد و حق مطلب را ادا كند

و اگرچھ ابوریحان معموال آثار خود را بھ عربی : گوید عبدالحمید دجیلی درباره بیرونی چنین می

ارسی دارای تسلط كامل بود تا آنجا كھ كتاب التفھیم وی كھ بھ دو پنوشت، اما از لحاظ  سانسكریت می

ارسی مورد توجھ دانشمندان پاكنون بھ عنوان یك مرجع لغت  زبان پارسی و تازی نوشتھ شده است ھم

افزاید ھنگامی كھ ایشان از بابت تسلط ابوریحان بر فلسفھ، تاریخ، طب، و  ارسی است و میپو ادبای 

آمده  تواند بپذیرد كھ وی ادیبی ممتاز نیز بشمار می گوید نمی شود و از آن سخن می ھندسھ آگاه می

د كھ با كھ محاسباتش در علوم ریاضی آنچنان دقیق بو: گوید الشیعھ در مورد او می صاحب اعیان. است

كند كھ برتری بیرونی بر دیگران  دھد و عنوان می گونھ اختالفی نشان نمی گیریھای زمان ما ھیچ اندازه 

كرده است تا خواننده كتاب، افكار او را نھ  ھای خود را با خطوط و اشكال ھمراه می آن است كھ نوشتھ

  . تنھا از طریق نظری بلكھ از راه عملی آن بخوبی دریابد و فراگیرد

  کشف آمریکا

پیشینگان ھمھ معتقد بودند کھ بخش خشکی معمور و قابل سکونت زمین منحصر بھ ربع شمالی است 

ولی ابوریحان دانشمندی است کھ بھ نیروی علم و فراست حدس زد و ,کھ آنرا ربع مسکون میگفتند 

ی مقابل مقاطر ربع  اعتقاد داشت کھ در ربع شمالی دیگر یا در نیم کره ی جنوبی زمین یعنی در نقطھ

شمالی کھ فقط آنرا مسکون و معمور می دانستند نیز خشکی وجود دارد و دو ربع دیگر کره ی زمین 

را آب دریا فرا گرفتھ و وجود ھمین دریا ھا ما بین دو قاره جدایی انداختھ و مانع از ارتباط دو قسمت 

  . خشکی با یکدیگر شده است

ثبت و بحث شده است و نیز در کتاب ) الھند(کتاب ارزشمندش  گفتھ ھای این دانشمند در دو جای

ھجری قمری است در این باره کھ آیا در نیم  409کھ تاریخ تحریرش بھ سال ) تحدید نھایات االماکن(

باری خشکی مقاطر با . کره ی جنوبی زمین نیز خشکی قابل عمارتی ھست بحث مفصلی کرده است



بود با ھمان سرزمینی منطبق میشود کھ واقع بین اقیانوس اطلس و ربع شمالی کھ ابوریحان حدس زده 

. نامیدند) آمریکا(سال توسط کریستوف کلمب کشف شد و آنرا  462اقیانوس آرام است و پس از 

کریستوف کلمب ھم چنانچھ معروف است از روی قواعد و اطالعات و بصیرت علمی آن قاره را 

ً از وجود چن ین سرزمینی آگاھی نداشت و احتمال آن را ھم نمی داد و کشف نکرده، چرا کھ اصال

بطوریکھ گفتند او بھ مقصد ھندوستان سفر کرده بود و در اثر اتفاقاتی کھ رخ داد در آن قاره سر در 

آورد کھ آنرا ھیچ نمی شناخت، اما ابوریحان از روی قواعد متقن و بصیرت علمی بوجود چنین 

پیش از کریستوف کلمب صریح و واضح ) قرن پنجدر حدود (رن سرزمینی پی برده و آنرا چندین ق

زمین کھ خراسان خبر داده بود، پس درود بھ این دانشمند و فیلسوف و درود بر تمامی بزرگ مردان 

مقالھ  - مشعل . ام خود نیز این سرزمین را بھ سر افرازی برده اندننھ فقط با علم خود بلکھ حتا با 

  . محقق

 فردوسی و محمود سلطان

  
  بنا ھای آباد گردد خراب 

  زباران و از تابش آفتاب  

  پسی افگندم از نظم کاخ بلند 

  کھ از باد و باران نیاید گزند 

  نمیرم ا ز ین پس کھ من زنده ام 

  . کھ تخم سخن را پرا گنده ام 

  . »ھرچھ زودتر برآید؛ دیر نپاید

بعضی از . است یعنی چیزی کھ با شتاب انجام یابد ماندگار نمی ماندسعدی شیرازی این سخن از  

شاعران و نویسندگان کھ بی تأمل و اندیشھ، سخن می سر ایند و بھ قدری آثارشان بی پایھ و بی مایھ 

اما فردوسی این شاعر توانمند، از » پیش از خداوند خود بمیرد«است کھ بھ قول نظامی عروضی 



تالش را بھ ھم آمیخت و با فقر و تنگدستی در آویخت و سی سال رنج برد و کسانی بود کھ عشق و 

  . دود چراغ خورد تا توانست اثری پایدار و ماندگار از خود بھ یادگار گذارد

  بسی رنج بردم در این سال سی

  عجم زنده کردم بدین پارسی 

  نمیرم از این پس کھ من زنده ام 

  . کھ تخم سخن را پراکنده ام

فردوسی در سن کھولت نیز خود را بازنشستھ نپنداشت و ھستی خود را در این راه گذاشت و تا 

ھجری و  400دستانش توان نوشتن داشت قلم را کنار ننھاد و حاصل رنج سی سالھ خود را در سال 

ن سالگی نیز بھ پیرایش و آرایش آ ھشتاد ودوسالگی بھ جامعھ تقدیم کرد تا در سن  ھفتادویکدر سن 

یکھزار و پنجا ه سال پیش از امروز در خراسان کودکی پا بعرصھ وجود گذاشت کھ در . پرداخت

تقدیر و قسمت وی رقم زده شده بود تا نام خود و ملت خو یش را در جھان جاویدان گرداند و 

. دافتخارات ملت کھنسال خود را زنده کند و خود و اثرش از نامداران و برجستھ گان جھان بحساب آین

و آن اثر جاویدان و فنا نا " فردوسی" آن کودک ابوالقاسم حسن فرزند اسحق شرف شاه و تخلص اش 

  . است کھ شاھکار شعر و ادب دری در جھان بشمار می آید" شاھنامھ" پذیر حماسھ ملی خراسانیان 

د در فردوسی علوم متداول عصر را در نزد علمای روستای طوس بیا موخت و بعد از تحصیل و سوا

  . دانش ھای مختلف عصر و زمانش بھ تحقیق و تدبیر پرداخت

قبل از فردوسی . چون شخص متفکرو تیز ھوش بود بعد از مطالعھ ھر نوع آثار بھ تفکر می پرداخت

بسیاری از شاعران دیگر تیز بھ سرایش شاھنامھ پرداختھ بودند کھ از جملھ یکی آن دقیقی بلخی بود 

فردوسی دنبالھ کار او را ادامھ داد و از جملھ ھزار بیت . نتوانست و کشتھ شدکھ آنرا بھ آخر رسانده 

آنرا در شاھنامھ آورد و از اوبھ سپاس و احترام یاد کرده، فردوسی برای اتمام شاھنا مھ بھ جمع آوری 

اسناد و ماخذ پرداخت و یکی از ماخذ بسیار معتبر آن شاھنامھ ابو منصوری است کھ قسمت بزرگ 

  . ن ھا را از آن گرفتھ و بھ نظم در آورده استداستا

فردوسی بکمک موبدان و دھقانان زردشتی از متن ھای پھلوی ھم استفاده کرده و از ماخذ ھای 

شھنامھ . عربی، پھلوی دری کھ در آن تاریخ گذشتھ آریایی ھا نوشتھ شده بود نیز استفاده کرده است

انھ ھای حما سی ده پادشاه نخستین وابستھ بدوران قسمت اول ان شامل افس. دارای سھ بخش ا ست

قسمت دوم آن داستان قھرمانی ھای رستم است و قسمت سوم شاھنامھ مربوط بدوران . پیشدایان است

ھمچنان در شاھنامھ فردوسی تاثیر اندیشھ ھای . سا سا نیان و حوادث تاریخی استیالی اعراب می باشد

فردوسی را باید پیشرو کسانی دانست کھ بھ آرین زمین روح . تنیز بخوبی ھویدا اس" شعوبیھ" جنبش 

  . تازه دا ده و عظمت تمدن باستانی ما را بھ جھانیان نشان داده است



بصورت کلی آیده ھای اساسی شاھنامھ فردوسی پاسداری از عدالت، بلند ھمتی، شرافتمند، بودن، بر 

. شان و عدالت خواھی شاھان وعیره می باشدضد ستم قیام کردن، میھن پرستی، جا نبداری از زحمتک

. اسفندیار. سیاوش. رستم. کاوه. فریدون. زردشت. مزد ک: کھ در سیما و کرکتر ھای مثبتی چون

منفی چون ار جاسب، سودابھ، افراسیاب، ضحاک وغیره تمثیل : و سیما ھای. تھمینھ. کتایون. رودابھ

الی شاھنامھ کار کرد و زحمت کشید و بعد از تمام سال با 35 -30فردوسی مد ت تقریبآ . یافتھ است

آنرا برای سلطان محمود غزنوی کھ دربارش مملو از شاعران، علما و دانشمندان بود پیشکش نمود کھ 

  . متاسفانھ از طرف سلطان محمود نواختھ نشد

ار و یکی حسد حاسدان درب. در مورد اینکھ سلطان محمود فردوسی را ننواخت، دو نظر موجود است

دیگر توجیھی در این مورد از روایت تاریخ سیستان بر خالف فردوسی و سلطان غالبآ چنان است کھ 

گویا سلطان شعر نمیدانستھ و یا اینکھ از نژاد ترک بوده و بھ فرھنگ آریا یان عالقھ نداشتھ و 

ھنامھ زمانی فردوسی از تورانیان بھ بدی یاد کرده و بھ فرھنگ خراسان توجھ زیاد داشتھ و یا شا

بسلطان تقدیم شد کھ مناسبات سلطان با مرکز خالفت حسنھ بود و در شاھنامھ از اعراب بھ بدی یاد 

این عمل نا عاقبت اندیشانھ سلطان شاعر سخن سنج و اگاه را متاثر گردانیده انرا از دربار . شده بود

نامھ و فردوسی آگاه می شود بعدآ کھ سلطان از اشتباه کار خویش و ارزش شاھ. سلطان گریزان نمود

بھ ندیمان خود دستور میدھد کھ فورآ اسپان را زر و سیم و طالی سرخ بار نموده تقدیم شاعر نمایند و 

  م. شاعر دل آزرده را بحضورش حاضر نمایند

طابق ھدایت سلطا ن ندیمان وقتی از در ده داخل آن میشود و سراغ فردوسی را میگیرند کھ متاسفانھ 

از در دیگر ده مردم جنازه شاعر بزرگ را بدوش گرفتھ برای تد فین بھ د یا ر خاموشا ن  می بینند

فردوسی چنان کاخ رفیع آسیب . شاھنامھ فردوسی کتابی است در ادبیات دری منحصر بفرد. می برند

  . را بنیان گذاشتھ کھ تا جھان است پاینده و جاویدان خواھد بود" شاھنامھ" ناپذ یر 



  فرهنگ پارسی دری ادب و نه درجایگاهی غز

  

خ) (غ َ(. غزنین است و غزنھ تلفظ عامھ می باشد و مجموع  صحیح کلمھ ھمان غزنین بھ نون آخر) اِ

شھری بزرگ و والیت وسیعی در طرف . است بالد آن را زابلستان گویند و غزنین قصبھ ٔ آن

بسیاری دارد جز اینکھ ھوای  راھی کھ خیرات خراسان است و آن حد میان خراسان و ھند است در

آن گردنھ ای است بھ فاصلھ ٔ مسافت یک روزه راه کھ  آن بسیار سرد می باشد، گویند کھ در نزدیکی

بسیار گرمی قرار میگیرد در حالی کھ از این سو سرمای سخت  ھرگاه مسافر آن را طی کند در ھوای

نی محمودبن سبکتکین بود تا آنگاه کھ غزنین برخاستھ اند و آن مقر ب دانشمندان بسیاری از. است

  . منقرض شدند
  :ابوریحان بیرونی در ضمن قصیده ای گوید

 مضوا واعتضت عنھم عصابة و لما

 دعوا بالتناسی فاغتنمت التناسیا

فت فی غزنین ّ ً کمضغة و خل  لحما

  . علی وضم للطیر للعلم ناسیا

ھمچون عرض  عرض از خط استوا لج کاطولش از جزایر خالذات فاک، و . غزنین از اقلیم سیم است

بایستی این ھر  شھر کوچک است و ھوایش سرد است، و اگر تغییر ھوا بھ سبب عرضی بودی. بغداد

ارتفاع آفتاب نزدیک اند گرم  دو موضع یک ھوا داشتی، بلکھ تمام اقلیم اول و ثانی و ثالث کھ بھ

ھوا جھت فراز و نشیب زمین است ھرجا  اما چون تغییر. بودی، و دیگرھا کھ بعدی دارندسرد بودی

نام .) (147 - 146 نزھة القلوب چ لیدن صص. (بلند است سرد است، و ھرجا پست است گرم میباشد

نام والیتی است مشھور در ). شاھنامھ تألیف شفق فرھنگ. (شھری است در حدود افغانستان حالیھ

تکین بود، و سالھا محمودغزنوی بھ آبادی پسر ناصرالدین سبک زابلستان کھ دارالملک محمود غزنوی

   :می گفتند چنانکھ مسعود سعد گفتھ» حضرت «آن را از بابت تعظیم  و وسعت آن والیت کوشید و



  چو کردم از ھند آھنگ حضرت غزنین

 . نژاد بستم زین بر آن محجل تازی

 :و ابوالفرج رونی در تھنیت ورود شاه بھ غزنین گفتھ

  ھینشھ باز بھ حضرت رسید 

  . یک ران مرا برنھید زین

این شھر ھزار . نام آن شھر است و منسوب بدانجا را غزنوی گویند، زیرا غزنو مانند غزنھ و غزنین

. حکیم سنائی غزنوی را غزنیچی گفتھ است). انجمن آرا) (از آنندراج. (باب مدرسھ داشتھ است

ً منسوب) انجمن آرا) (آنندراج( رجوع بھ غزنیجی و غزنیچی . می باشد) غزنین(غزنی  و این ظاھرا

 - غزنین و غزنھ شھر معروف، و غزنیچی منسوب بدان است  :رشیدی در فرھنگ خود آرد. شود

ً غزنیچی. انتھی   . میباشد) غزنین و غزنھ(منسوب بھ غزنی  ولی ظاھرا
در  غزنھ ٔ کنونی از شھرھای مرکزی افغانستان است و غزنی یا. رجوع بھ غزنیجی و غزنیچی شود

. تن است 27084 سکنھ ٔ آن. سوی جنوب امتداد می یابد، قرارداد سراشیبی ارتفاعات سفیدکوه کھ بھ

چند تن از بزرگان مسلمین  در اطراف آن قبرھایی از. شھری است عقب مانده و تجارت ضعیفی دارد

نویان در غزنھ ٔ قدیم پایتخت غز خرابھ ھای. وجود دارد و بھ ھمین سبب این شھر معروف میباشد

غزنی در جنگھائی کھ میان افغانھا و . دارد شمال شرقی ھمین شھر بھ فاصلھ ٔ پنج ھزار گز قرار

ولی پس از جنگ دوم . بھ تصرف انگلیسھا درآمده بود واقع شد. م1841-1839 انگلستان در سالھای

 :الم ترکی شوددائرة المعارف اسالم ذیل غزنھ و قاموس االع رجوع بھ. جھانی آنجا را ترک کردند

  ). حدود العالم. (آن ناحیتھا کھ بدو پیوستھ است ھمھ را بھ زابلستان بازخوانند غزنین و

  زقنوج تا مرز کابلستان

 فردوسی. ھمان نیز غزنین و زابلستان

 تا شاد بگذاریم ما بستان غزنین را

  فرخی. را مکن بر من تباه این جشن نوروز خوش آئین

تاریخ . (بفرمود وی را تا سوی غزنین برود و از شغل نشابور دست برداردپس از این چند روزی 

کھ چون بھ غزنین رسولی فرستاده آید با نامھا و  ناچار خواھد بود.) (623 بیھقی چ ادیب ص

ً ص. (مشافھات ً . (امیر چون نامھ بدید سوی غزنین رفت( 644 تاریخ بیھقی ایضا تاریخ بیھقی ایضا

  ) (691 ص



  تعب ره غزنین اززن گرفت 

 سنائی. بشنو این قصھ و عجایب بین

  گرچھ شروان نیست چون غزنین، منم غزنین فضل

  خاقانی. آمده از چو من غزنین مگر غزنین بھ شروان

.) ق. هَ 1272 ترجمھ ٔ تاریخ یمینی چ. (امیر اسماعیل بھ ذخایر قالع و ودایع غزنین دست دراز کرد

. دولت است بھ من بازگذاری و منشاء سیادت و مستقر اولیای غزنین کھ مطلع سعادت.) (188 ص

ً ص( سیستان  تاریخ. (و غزنین، یعقوب بن اللیث ملک الدنیا کرد.) (189) ترجمھ ٔ تاریخ یمینی ایضا

تاریخ . (و غزنین، محمدبن علی بن اللیث را ھمی کردند و خطبھ بھ سیستان و بست و کابل. (24 ص

روز آدینھ سیزدھم شعبان، و بھ غزنین شد، و ] طغرل [ آخر بھ عجز بازگشت . (290 سیستان ص

 رجوع بھ فھرست اخبارالدولة السلجوقیة و فھرست تاریخ. (372) تاریخ سیستان ص. (غزنین بگرفت

 سیستان و فھرست تاریخ جھانگشای جوینی و فھرست مزدیسنا و فھرست سبک شناسی و فھرست

 ھرست مجمل التواریخ گلستانھ و فھرست مجمل التواریخ و القصص وجامعالتواریخ رشیدی و ف

  . فھرست حبیب السیر شود

موقعیت جغرافیایی این . نامند می» غزنیچی«و در گویش عامھ » غزنوی«ساکنان شھر غزنین را 

متری از سطح دریا است و در سراشیبی ارتفاعات سفیدکوه کھ بھ سوی جنوب  ٢٢١٩شھر در ارتفاع 

ٔ قندھار می امتداد ھای چند تن  در اطراف غزنین آرامگاه. است کابل واقع شده-یابد، قراردارد و بین جاده

ٔ ابوریحان بیرونی واقع شده ٔ قدیم، یعنی پایتخت  خرابھ. است از شعرا و دانشمندان نظیر مقبره ھای غزنھ

ٔ پنج   . ر داردھزار متری از آن قرا سلسلھ غزنویان، در شمال شرقی این شھر بھ فاصلھ

ھا  این مناره. ھای ستاره شکلی از قرن دوازدھم میالدی مشھور است غزنین ھمچنین بھ داشتن مناره

ٔ مسجد بھرام ھا با طرحھای ھندسی و با آیات قرآن با خط کوفی  اطراف این مناره. شاه ھستند باقیمانده

وزیران  ٢٠٠٧سال بر اساس تصویب اجالس . است قسمت گنبد آنھا خراب شده. است مزین بوده

ترکیب . خواھد بود ٢٠١٣فرھنگ کشورھای اسالمی، غزنی پایتخت فرھنگی جھان اسالم در سال 

  . باشد ھندو می ٪۵ھزاره و  ٪٢٠ ،پشتون  ٪٢۵ ،تاجیک  ٪۵٠جمعیتی شھر غزنین شامل 



  مکانھای تاریخی غزنین
  ارگ غزنین

  ھای غزنین مناره

  قصر سلطان مسعود غزنوی

ٔ سبکتگین   گذار دودمان غزنوی بنیان ،مقبره

ٔ سلطان محمود غزنوی   مقبره

ٔ سنایی غزنوی   مقبره

  تپھ سردار

ٔ غزنوی   :مکانھای دیدنی دوره
ً سلطان مسعود : باغ پیروزی باغی کھ محل نشاط و شراب و ھم چنین انجام تشریفات رسمی زمان غزنویان، خصوصا

ٔ سلطان محمود نیز بر طبق وصیت خودش در آن ب. است غزنوی بوده   . اغ استمقبره

  باغ صدھزار یا باغ صدھزاره

  . است ن بودهباغی کھ در زمان سالطین غزنوی محل نشاط و شراب آنا: باغ محمودی

ٔ سلطان محمود: باغ ھزاردرخت   . باغی ساختھ

  :است گونھ وصف کرده الحقیقھ غزنی را این حکیم سنایی در حدیقة

ٔ مملکت چو باغ بھشت   عرصھ

  مشک اذفر سرشتھ با گل و خشت

  خاک مملکت شده کافور

  چشم بد باد ازین حوالی دور

  گر ببینی تو ملکت غزنین

  . باز نشناسی از بھشت برین

  . ویکی پدیا و لغت نامھ دھخدا

  ٢٠١٠فبروری  ٢٢دوشنبھ، 
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