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کاندید اکادمیسین سیستانی

.

وضع اجتماعی مردم درعهد سلطان محمودغزنوی
با توجه به نوشتۀ جناب رفعت حسینی که میگوید:
« کاری شگرف خواهد بود؛اگرروزی  ،پس ازیک هزارسال { نوری}  ،آدمی درخاکستان افغانستان بروید که یک
کارگستردهء پژوهشی برای تماشای پدیدهء بیدادگری واستبداد در عه ِد ستم بارگی شاهان ستمگر وخون ریز غزنوی
 ،درپیرامون زندان ٰ
قلعه نای بسررساند».

این بررسی تاریخی تقدیم حضورشان میگردد!

تصویرسلطان محمودغزنوی/از گوگل

باالحصارغزنی،پایتخت سالطین غزنوی
مدخل:

عکس ها ازمقاله جناب رفعت حسینی

مؤسس سلسله غزنويان  ،ناصرالدين سبکتگين پدرسلطان محمود و داماد الپتگين  ،يکی از
غالمان بجاه و مقام رسيده سامانی بود ]۱[.ولی سلطان محمود بيش از کليه سالطين غزنوی  ،برای
کشور گشائی و کسب افتخارات سعی و کوشش کرده ،چنانکه «ادوارد براون »انگليسی مينويسد:
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« سلطان محمود بدون شک يک سردار زبر دست بود .وی آل بويه را پس راند ،قلمروآل زيار
را تصرف نمود ،سامانيان را منقرض ساخت و در مدت  ۳۳سال سلطنت خود ( از  ۳۷۸تا  ۴۲۱ق)
دوازده بار پی درپی برهند لشکر کشيد و آن سرزمين را مسخر ساخت و بروسعت کشور يکه بدو
رسيد ،بسی افزودو حدود آن از يک سوبخارا و سمرقند و از سوی ديگر گجرات و قنوج بود .کشمير
بخش وسيعی از هند شمال غربی را همراه با سيستان و خراسان و ری و طبرستان جزو قلمرو
افغانستان ساخت .و سرانجام در سال  ۴۲۱هجری وفات يافت و پس از هفت سال بعد از مرگ وی (
ظ ۱۱ :سال بعد از فوت سلطان محمود) شاهنشاهی بزرگی که پديد آورده بود ،عمالًبدست ترکان
سلجوقی افتاد]۲[ ».
سلطان محمود غزنوی که دولت نيرومند خود را بر روی ويرانه های دولت سامانی بنياد
گذاشته بود ،در موارد بسياری از نظام خالفت تقليد ميکرد .وبا مطلق العنانی و خود کامه گی که
خصلت نظام های فئودالی است  ،چندين دهه بر سرزمين پهناوری از اصفهان در غرب تا قنوج در
شرق فرمان روائی کرد .سلطان محمود رسم تحکيم بر روستائيان را در خراسان و نواحی هم مرز آن
هم چنان ادامه داد و مناطقی را که هنوز وضع عشايری و قبيلوی در آنها از ميان نرفته بود ،تسخير
کرد و نظام اشرافی و فئودالی را در همه جا بر قرارساخت.
بقول محققين ،زندگی سياسی محمودغزنوی بابرادر کشی آغازشد ،زيرا پدرش سبکتگين
فرزند ديگرش اسماعيل رابه جانشينی خود برگزيده بود ،ولی سلطان محمود بال فاصله پس از مرگ
پدر از نيشاپور به هرات آمد و براسماعيل شوريد و او را در قلعه غزنين به محاصره گرفت وبادادن
امان راضی به تسليم کرد ،ولی پس از تسليم وی را به زندان انداخت و در همانجا کشت .چندی بعد
منصور دوم سامانی در بخارا عليه يک خان ترک که بر سمرقندحمله آورده بود ،ازسلطان محمود
کمک خواست و سلطان محمود نماينده ای برای مذاکره به دربار او فرستاد ،ولی در آنجا نماينده
محمود طبق دستور محرمانه او با فرمانده ترک همدست شد و اين دونفر پادشاه سامانی را خلع و
سپس کور کردند و برادرش را درجای او نشاندند و بدين ترتيب خطری که ميتوانست از جانب
سامانيان متوجه محمود شود ،برطرف شد ]۳[.اکنون وضع مردم را در قبال لشکرکشی های سلطان
محمود از نظرميگذرانيم.
وضع مردم درقبال لشکرکشی ها ی سلطان محمود و قحط سالی های متواتر :
لشکرکشی های سلطان محمود  ،باعث رفاه و آسايش توده های مردم نشد  ،بلکه بيشتر بر
مشکالت اجتماعی آنان افزود .جنگ ها و حمله های سلطان محمود برهندوستان گرچه منبع عايد
سرشار برای او و لشکريان وی به حساب ميرفت  ،ولی توده های مردمی که در مسير اين لشکر
کشی ها واقع بودند  ،بيش از پيش دچار فقر و ناتوانی شدند]۴ [.
سلطان محمود قبل از هر لشکرکشی  ،از مردم ماليات های گزاف ميگرفت .اين ماليات ها
بقدری سنگين بود که پس ازوصول تقريبا ً اهالی برای امرار معاش خود چيزی نداشتند .باری سلطان
محمود امر داد تا پولی که برای لشکرکشی ضرورت داشت در ظرف دو روز جمع شود ! اين پول
جمع شد ولی بگفته بارتولد ،در حقيقت افسران مردم را مانند گوسفند پوست کشيدند]۵[ .همين روش
جابرانه  ،موجب شد که اقتصاد مملکت سقوط کند .زير مردم که اوضاع را ناپايدار و از غارت
مستمر فيودال های محلی و عمال دولت بيمناک بودند ،کمتر بکار های توليدی تن در ميدادند و چنانکه
با يد بزراعت و کشاورزی مشغول نمی شدند .همين وضع ناگوار سبب شد که در اثر ظلم و خود کامه
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گی خاندان محمد باحفص،عامل سلطان محمود در سيستان ( ۴۰۰-۳۹۶ق) « چون مردمانی جابر
بودند ،سيستان را ويران کردند  ...و اندر سنه  ۴۰۰هجری غله تنگ شد و قحط افتاد و خرواری گندم
بدويست و چهل درهم شد و مردمان را رنج رسيد ،تا ماه رمضان اين سال اندر آمد و خطبه بر سپاه
ساالر کردند امير نصر بن سبگتگين ،نرخ بحال خويش باز گشت و کار ها نيکو تر گشت]۶[ ».
هنوز مردم از فقر و قحط زدگی بدر نيامده بودند که در سال  ۴۰۱هجری « وباء بزرگ
افتاد به سيستان و مردم بسيار مردند]۷[ » .در همين سال در نيشاپور نيز قحطی سختی روی داد و
عده زيادی از گرسنگی مردند  ،و مردم چنان ال عالج شدند که پشک و سگ و حتی آدم ها را می
خوردند و کسی هنگام شب از بيم گرسنه گان از خانه بيرون شده نمی توانست .در اثر اين قحط زدگی
تنها در نيشاپور و جوار آن يکصد هزار انسان تلف شدند و اين تلفات بقول بارتولد از تلفات لشکر
کشی های سلطان محمود به هند زياد تر بود]۸[ .
بگفته عتبی در ين فرصت در بازار های نيشاپور چهارصد من غله بدون اينکه خريداری
داشته باشد ،مانده بود ]۹[ .گرچه سلطان محمود امر داد تا به مردم گرسنه و بی چيز پول داده شود
ولی اين امر چندان سودی نکرد و باز هم توده مردم زير بار ماليات های سنگين خرد ميشدند .در
همين آوان در غور نيز داد و فرياد مردم بلند شد ه بود و اهالی از دادن باج و خراج سر باز زدند.
سلطان محمود خود با لشکری گران بسوی غور حرکت کرد و پس از قتل و خون ريزی بی حساب
حصار پشلنگ را مسخر کرد و دوباره به پايتخت باز کشت ]۱۰[.در اين لشکرکشی غنايم فراوان
بدست سلطان افتاد]۱۱[ .
برادر سلطان ،اميرنصر دراين آوان برای وارسی از امور سيستان به زرنج رفته بود(۴۰۲
ق) []۱۲ولی کمکی الزم با مردم بينوا و وامانده از وباء نکرد  ،بلکه با عودت او به غزنه  ،خواجه
بومنصور خوافی عامل سيستان  ،کسانی را که از دست او به امير نصر شکايت کرده بودند  ،توبيخ
کرد و بسياری را بکشت .اين روش عامل  ،بيشتر سبب عصيان و طغيان مردم گرديد .چنانکه مؤلف
تاريخ سيستان می نويسد « :اما در روزگار وی ( خواجه بومنصور خوافی ) بسيار مردم عاصی شد
 ،چون بوليث بوالقصر ملک  ،و طاهر بو محمد احمد طاهر«عريف » و باايشان هميشه بسيار مردم
و دواب بود و عصيان آورده بودند و اين هردو کشته شدند  ،و هميشه هزار مرد اندر سيستان
بروزگار وی (خواجه بومنصورخوافی) عاصی بودند و او همی گرفت و همی کشت]۱۳[ ».
مردم بينوای سيستان هنوز دست عامل محمود را از گريبان خود کوتاه نکرده بودند که به بالی
خشم طبيعت گرفتار آمدند ،بطوريکه در سال  ۴۰۴ق  ،برفی سخت در سيستان باريد «:چنانکه بسيار
درختان و خرما بنان و کشت ها خشک گشت و سرای ها ويران شد از آن برف ]۱۴[ ».و « اين همه
اندر عمل خواجه بومنصور خوافی بود و او مردی با سياست بود و مردم بسيار کشت بسيستان» .
[]۱۵
اين کشت و کشتار سبب دلسردی و عدم آسايش فکری و جسمی مردم ميشد و طوريکه الزم
بود ،بکشت و زرع توجه نمی کردند و در نتيجه توليدات زراعتی به پيمانه کافی بعمل نمی آمد و به
همين جهت در شوال  ۴۱۸هجری نرخ غله در سيستان بلند رفت  ،چنانکه « کيلی گندم به هفت درم
شد ]۱۶[ ».و مردم توان خريد آن را نداشتند.
در ری نيز سلطان محمود ازظلم و خشونت بی نظيری در حق مردم آن کار گرفت  .مجد
الدوله ديلمی پس از مرگ مادرکاردانش از اداره امور ری و تهران عاجز شده بود ،وبرای گوشمالی
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دادن مخالفانش از سلطان محمود ياری خواست  ،سلطان محمود که از مدتها قبل انتظار چنين روزی
را ميکشيد ،به ری رفت ،ولی نخست خود او را به طمع ضبط خزاين ديلميان بازداشت کرد ،سپس
بعنوان اينکه او مردی رافضی(شيعه) است و ری را پناهگاه رافضيان و فيلسوفان کرده است کشت ،و
کتابخانه بسيار نفيس وی را آتش زد .شرح اين ماجرا را از زبان خواجه نظام الملک ميشنويم :
« و سلطان محمودبن سبکتگین رحمة هللا از جانب خدای تعالی به ری آمد با سپاه بسیار،
و ایشان را به جمله قبض کردو چندان خواسته از هرنوع بجای آمدکه آنرا حد وکرانه نبود .و
تفصیل آن در فتح نامه نوشت وبه خلیفه القادر باهلل فرستاد ،وبسیار دارها بفرمود زدن و بزرگان
دیلم را بردرخت کشید ،وبهری از آن را در پوست گاو بدوخت و به غزنین فرستاد .و پنجاه خروار
دفتر و کتاب روافض و باظنیان و فالسفه را از سراهای ایشان بیرون آورد وزیر اجساد آویختگان
بفرمودسوختن  .و این معامله آنوقت کرد که همه علما و ائمه شهر حاضر بودند وبزبان خود به
درستی آن معترف شدند]۱۷[ ».
درمجمل التواريخ آمده که  ...« :فرمود تا بزرگان ديلم را جملگی بدار آويختندو عده ای
رادر زير درختهای آويختگان بسوخت و بيش از صدهزار کس از بد دينان را اگر هم بوحنيفه به علم
بودندی بردار کشيد]۱۸ [».
بيهقی نوشته ميکند که «  ...محمود متواتر میگفت که من از بهر عباسیان انگشت در کرده
ام در همه جهان  ،و قرمطی می جویم تا از آنان هرکس را که یافته آید و درست گردد ،بردارکشم.
»[ ]۱۹بعد از فتح ری ،سلطان محمود گزارش اين فتح نامه را به خليفه بغداد فرستاد وبه دريافت لقب
«یمین الدوله» و «امین الدوله» مفتخرشد و باز به بهانه مبارزه با بددينی به قزوين و ساوه و مالير
نيز حمله کردکه در آن پنجهزار نفر به قتل سيدند و پسر خود مسعود را به اداره آنها گماشت و خودبه
غزنه بازگشت ]۲۰ [.
طبقات مردم و طرز فکر سلطان محمود در مورد رعایا :
سلطان محمود اهالی کشور را بدو دسته تقسيم کرده بود  :نيروهای نظامی و اهالی محلی .به
سپاهيان معاش ميداد و از آنها انتظار داشت که بدون چون و چرا تمام اوامر و فرامين او را اجرا کنند
و از مردم عادی و رعيت انتظار داشت که تمام عوارض و مالياتها را بپردازند .با اين حال نبايد
تصور کرد که محمود خود را مسؤول تامين آسايش مردم ميدانست ،چنانکه در قحط نيشاپور و
سيستان در سال های  ۴۰۰و  ۴۰۱هجری پروای مردم گرسنه را طوريکه الزم بود نکرد  ،در حالی
که ممکن بود مردم را از گرسنگی و مرگ نجات بخشد.
برای آشنا شدن بطرزفکر سلطان محمود  ،واقعه تاريخی زير جالب توجه است  :زمانيکه
سلطان محمود به هندوستان لشکر کشيده بود  ،قراختائيان به بلخ حمله کردند  ،چون مردم در مقابل
مهاجمان پايداری نمودند  ،قراختائيان نيز پس از فتح و غارت شهر بلخ مراجعت کردند .سلطان
محمود پس از بازگشت از هند به بلخ رفت و بجای آنکه مقاومت مردم را بستايد  ،بر عکس آنها را
توبيخ کرد و گفت مردم حق مقاومت و مداخله در امور جنگی را ندارند « .قراختائیان برای آن شهر
را خراب و آتش زدند که شما در مقابل آنها مقاومت کردید  ،من باید قیمت تمام خسارت را از شما
بگیرم ولی شما را می بخشم بشرط آنکه این عمل تکرار نشود.سلطان از شما مالیات  ،هدایا ،و
سهمیه میخواهد تا شما را در پناه قدرت خود گیرد]۲۱[ ».
د پاڼو شمیره :له  4تر8
افغان جرمن آنالین په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de

یادښت :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بيهقی در اين مورد مينويسد  « :چون امیر محمود ببلخ رسید  ،بازار عاشقان را که بفرمان او
بر آورده بودند سوخته دید  ،با بلخیان عتاب کرد و گفت مردمان رعیت را با جنگ کردن چه کار
باشد ؟ الجرم شهر تان ویران شد و مستغلی بدین بزرگی از آن من بسوختند .تاوان این از شما
خواسته آید  .اما از آن درگذشتیم ،نگرید تا پس از این چنین نکنید که هر پادشاهی که قوی تر باشد
و از شماخراج خواهد و شما را نگهدارد ،خراج باید داد  ۰۰۰چرا به مردمان نیشاپور و شهرهای
دیگر نگاه نکردید که بطاعت پیش رفتند و صواب آن بود که ایشان کردند تا غارتی نیفتاد]۲۲[ » ...
سلطان محمود به جمع آوری مال و ثروت حرص زياد داشت و گاه برای دست يافتن به زر و
سيم و جواهرات دولتمندان  ،آنان را به بی دينی( ،بد دينی ) متهم ميکرد و طرف با درک هدف
سلطان خود را از شکنجه و فضيخت نجات ميداد و ثروت و دارائی خود را به سلطان پيشکش ميکرد.
عــزالدين ابوالحسن جزری معروف به ابن االثير(۶۳۰-۵۵۵ق) در باره سـيرت محمود گويد:
« يمين الدوله محمود بن سبکتگين مردی خردمند ،ديندار ،نيکوکار و دارای دانش و معرفت بود ...در
او عيبی نميتوان سراغ کرد جز آنکه در کار بدست آوردن مال از هر راه ممکن کوشش ميکرد و
حتی گويند شحصی در نيشاپور صاحب مال بسيار بود و خواسته زياد داشت و خيلی ثروتمند بود.
محمود او را به غزنه خواست و برايش گفت  « :ما اطالع گرفته ایم که تو مردی قرمطی هستی ؟»
آن شخص گفت  « :من قرمطی نیستم مال و ثروت زیاد دارم ،هرچند که خواهی بستان و مرا از این
نام رهائی بخش و ببخشای !» از او مال بستد و برايش بدرستی عقيده و ايمانش خط فرمان داد».
[]۲۳

نمونه یی از غنایم جنگی سلطان محمود:
در فاصله سالهای ۳۹۲و ۴۱۶هجری  ،يعنی در عرض  ۲۴سال محمود  ۱۷بار به عنوان جهاد
بهه هندوسهتان لشهکر کشهيدکه ههدف همهه آنهها غهارت بتخانهه ههای پهر از جهواهر و نفهايس هنهد بهود ،نهه
مسلمان کردن مردم آن  .بگونه مثال ،درغارت بتخانه سومنات ،اين بنای کهن که يکی از عهالی تهرين
نمونه های معماری هندی بود با  ۱۴گنبد طاليی آن ويران شد و خزانه آن کهه از گهوهر هها و ههدايای
گردآوری شده در طول قرون انباشته بود ،بتاراج کشيده شد]۲۴ّ[ .
شرح اين غارتگری نه تنها هدف سلطان محمود را از اين لشکرکشی هابرمالميکند ،بلکه ميزان
جمع آوری غنايم و همچنان تلفات جانی و خسارات مالی سرزمين های لشکر زده محمود را نيزمجسم
ميکند .ناگفته نبايد گذاشت که اساسا ً محمود بجای های لشکر ميکشيد که قبالً اطالعات کهافی راجهع بهه
ث روت آن مناطق کسب کرده بود .اکنون به حکايت فتح سومنات از گرديزی توجه کنيد :
« پييیش اوحمحمييودا حکایييت کردنييد کييه بيير سيياحل دریييای محييیط شييهری اسييت بييزر و آن را
سومنات گویند و آن شهر هندوان را چنانست که مر مسلمانان را مکه .و اندر او بت بسیار اسيت از
زر و سیم و سومنات را که بروز گيار سيیدعالم صيلی هللا علیيه و سيلم از کعبيه بيراه عيدن گریزاندنيد.
بدانجا ست و آن را بزر گرفته اند و گوهر ها اندر او نشيانده و ميالی عظيیم انيدر خزینيه هيای آن بيت
خانه نهاده اند .اما راه او سخت پر خطر است و مخوف و با رنج بسیار و چون امیر محميود رحمتيه
هللا این خ بر بشنید او را رغبت افتاد که بدان شهر شود .چون بشهر نهرواله رسید  ،شهر خالی کرده
بودند و مردم آن همه بگریخته ،لشکر را بفرميود تيا عليف برداشيتند و از آنجيا روی سيوی سيومنات
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نهيياد  ....کشييتی کردنييد هرچييه منکيير تيير و بسييیار کفييار کشييته شييدند و آن بتييان را همييه بشکسييتند و
بسوختن د و ناچیز کردند و آن سنگ منات را از بیخ برکندندو پاره پاره کردند و بعضی از او بر اشتر
نهادند و گنجی بيود انيدر زیير بتيان  ،آن گينج بير داشيت و ميالی عظيیم از آنجيا حاصيل بيود .چيه بتيان
سیمین و جواهر نشان و چه گنج از دیگر غنیمت ها بر اشتران نهادندو به غزنین آوردند]۲۵[» .
بدون شک ،بت سومنات یکی از گرانبهيا تيرین آثيار هنيری هندوسيتان بيود کيه بیسيت و شيش
ستون از چوب ساج آنرا نگاه میداشت ۰بر فراز بت  ۱۴گنبد طالئيی قيرار داشيت .بيت را میيان معبيد
قرار داده بودند و تاجی مرصع از جواهر بر سير او آویختيه بودنيد .خيزاین معبيد پربيود از جيواهرات
گر انبهائی که زوار و راجه های هندی در طول سالیان دراز به آنجا فرستاده بودند .قیمت ایين ذخيایر
را که بدست سلطان محمود بتاراج رفت  ،بیست ملیون دینار نوشته اند ]۲۶[.بروایت دیگيری ،بهيای
این غنایم که محمود با  ۲۵۰فیل و  ۵۳هزار برده به غزنین انتقال داد ،به چهل کرور دینار طال بالغ
میشد]۲۷[ .
عوفی درجوامع الحکايات خود از اين بت بگونه افسانوی ياد کرده ميگويد که سلطان محمود در
سومنات بتی ديد در فضا معلق  ،با شگفتی گفت  « :ایين از عجایيب ایيام و نيوادر اشيیا .اسيت ».بعهد
علما و حکما ی لشکر را طلب کرد و سر اين معنی از ايشان باز خواست  ،گفتند  :چهار ديهوار اسهت
بتخانه را از سنگ مغناطيس بنا کرده اند و اين بت آهنين است و چون از اطراف تجاذب مغناطيس بر
اين بت آهنين را برابر است در ميان هوا  ،معلق ايستاده است]۲۸[.
فرخی سيستانی که در سفرهای جنگی هندوستان همراه محمود بهود ،در قصهيده ای بيهدادگريهای
محمود را در جامه مدح چنين توصيف ميکند:
کـاز جمع کافــــران نکنــد صـد هزارکـم
آن سال خوش نخسبد و از عمـر نشمرد
ده خشـت بـرنـــــهـاده نبــیـنـد کسی بـهـم
تــا چنـد روز دیگر ،از قلعه های صعـب
تنشان حزین وخسته شود روحشان دژم
زنشان اسیر و برده شـــودمرد شان تباه
و زخون خلـق شان همه بـرگوشه حصار
رودی روان شـــود به بزرگی چو رود زم
بروايهت نويسهنده روضهات الجنههات وتهاريخ فرشهته ،سهلطان محمههود دريکهی از فتوحهات خههود در
هند ،جیپال حکمران آن ديار را شکست داد و از او عالوه بر ثروت بهی کهران و پانصهد بهرده و ۲۸۰
فيل بعنوان غنيمت ،گردن بندی از گردن جيپال بدر آوردند که به نظر اهل فن در آن وقت  ۱۸۰هزار
دينار قيمت داشت]۲۹[.
مؤرخين مينگارند که سلطان محمود ،از مدرک اين غنايم نهه تنهها خزينهه خهود را مهی انباشهت ،
بلکه عمارات عالی و ز يبای مساجد و مدارس را در غزنه نيز اعمار می نمود .اما تأ مين آن عمارات
بر دوش مردم بود ]۳۰[ .بدين سان مخارج کمر شکن عمرانات محمود بر دوش مردم سنگينی ميکرد،
چنانکه مخارج ساليانه باغ محمودی و بازار عاشقان بلخ بحساب مردم بلخ گذاشته شده بود]۳۱[ .
بايد توجه داشت که تنها سرزمين هند مورد تاخت و تاز سلطان محمود نبود  ،بلکه در داخل
د پاڼو شمیره :له  6تر8
افغان جرمن آنالین په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de

یادښت :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

قلمرو خويش نيز بر عليه امرای مستقل محلی چون  :سيستان  ،غور ،غرجستان ،باميان ،گوزگانهان و
بلخ و غيره ميتاخت و پس از قتل و قتال فراوان و مصادره اموال اشراف محلی دوباره بهه غهزنين بهر
ميگشت .مؤرخين متذکر شده اند که سلطان محمود هنگام جلوسش در خزانه فقط هشت مليون درههم (
معادل  ۴۰۰هزار سکه طال ) داشت ولی هنگام مرگ ۲۲۰مليهون درههم معهادل  ۱۲مليهون دينهار طهال
در خزانه موجود داشت]۳۲[ .
ميرخواند (در روضه الصهفا) ميګويدکهه ،سهلطان محمهود دو روز قبهل از مهرگش  ،امهر کهرد تها
تمهههام پهههول هههها و جهههواهرات و نقهههودی را کهههه در دوره سهههلطنت خهههود گهههرد آورده بهههود  ،در برابهههر او
بگسهترانند .پههس از آنکهه بههه جههواهرات و سهنگ هههای قيمتهی و رنههگ رنههگ نگريسهت  ،اشههک حسههرت
ريخت  ،ولی ديناری از آن مال بکس نبخشيد  ،بلکه امر داد بار ديگر جواهرات را به محل نخستين
بر گردانند]۳۳[ .
شايان ذکر است که زبان و فرهنگ فارسی در عهد اين سلطان در اوج شگوفائی خود گام نههاد.
شعراء و سخنوران اين زبان از اقصی نقاط قلمهرو او بهه دربهار غزنهه روی آوردنهد و هنهر و اسهتعداد
خود را به نمايش گذاشتند  .گفته ميشهود چهارصهد شهاعر در در بهار غزنهه جمهع شهده بودنهد .فردوسهی،
شاهنامه بزرگ و جاودان خود را در دربار اين سلطان به پايه کمال رسهانيد .و قصهيده سهرايانی چهون
فرخی و عنصری و عسجدی ومنوچهری و زينتی ،ازرقی و عسجدی و بوحنيفه اسکافی و دانشمندانی
چون البيرونی و عبدالجليل منجم سکزی و فقيه بوبکرحصيری ،بو نصر مشکان و ابوالفضل بيهقهی و
ابوالخيرخمار وغيره در محيط پر دبدبه و پر هيمنه دريار غزنه به نام و نوائی رسيدند.
پایان
مآخذ :
[ -]۱برخی الپتگین سپاهساالر نصر ابن احمد سامانی را که در  ۳۴۹هجری بحکومت خراسان نامزد شده بود و بعد
در اثر تیره شدن مناسباتش با منصوربن نوح سامانی  ،غزنه را از امیر محلی متصرف ودر آنجا اقامت گزید ،مؤسس سلسله
غزنویان میدانند ۰حتاریخ اجتماعی ایران از مرتضی راوندی  ،جلد دوم ص  ۱۳۵ببعدا
[- ] ۲تاریخ ادبی ایران  ،تالیف ادوارد براون  ،ترجمه علی پاشا صالح  ،ص  ، ۵۵۰- ۵۴۹مقایسه شود با تاریخ
مختصر افغانستان  ،از پروفسور حبیبی  ،ص  ،۱۴۲ج  ۱چاپ پشاور
[ -] ۳دکترشجاع الدین شفا ،پس از چهارصد سال ،ج  ،۲ص۶۳۴
[ -] ۴مرتضی راوندی ،تاریخ اجتماعی ایران ،چاپ ۱۳۴۴ش ،ج  ۲ص ۱۳۶
[ -] ۵بارتولد  ،تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای میانه  ،ترجمه علی محمد زهما  ،چاپ کابل ،۱۳۴۴ص  ۲۰۵ببعد
[-] ۶تاریخ سیستان  ،به تصحیح ملک الشعرا بهار خراسانی  ۱۳۱۴ ،ش تهران ص ۲۵۵
[ -] ۷تاریخ سیستان  ،ص ۳۵۹
[-] ۸تاریخ سیا سی و اجتماعی آسیای میانه  ،ص ۲۰۴
[ -] ۹همان اثر  ،ص ۲۰۵
[ -]۱۰تاریخ سیتان  ،ص ۳۵۹
[ -]۱۱خواجه ابوالفضل بیهقی ،تاریخ بیهقی ،چاپ افسیت کابل از روی چاپ دکتر فیاض صص ۱۴۲_۱۴۱
[ -] ۱۲تاریخ سیستان  ،ص ۳۵۹
[-] ۱۳تاریخ سیستان  ،ص ۳۶۰
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[ -] ۱۵[-]۱۴تاریخ سیستان ،ص۳۶۰
[ -]۱۶تاریخ سیستان  ،ص  ۰ ۳۶۱مؤلف تاریخ سیستان از یک آفت دیکردر سیستان که درسال  ۴۲۰هجری حادث
شده بود نیز یاد آور شده مینویسد  :تگرک در سیستان محشر کرد و خسارت کلی به محصوالت رسید و حتی مرغان و پرندگان
آبزی هم از آن بسیار آسیب دیدند « چنانکه مرغان زره بسیار بمردند و بگرفتند که بال ایشان شکسته بود و یکی از آن تگرک
برکشیدند  ،ده درم سنگ ح تقریباپنجاه گراما بود».
[ -]۱۷سیاست نامه ،چاپ خلخالی ،تهران ،ص ۷۷
[-]۱۸مجمل التواریخ  ،چاپ بهار ،ص ۴۰۲
[ -]۱۹تاریخ بیهقی  ،چاپ دکتر فیاض  ،ص ۲۲۷
[ -] ۲۰دکتر شفا ،،پس از چهارصد سال ،ج  ،۲ص ۶۳۹
[ -] ۲۱راوندی  ،تاریخ اجتماعی ایران  ،ج  ،۲ص ۱۳۷
[ -]۲۲تاریخ بیهقی  ،چاپ دکتر فیاض  ،ص  ،۷۲۹بارتولد  ،ترکستان نامه  ،ص ۶۰۵
[ -]۲۳علی اکبر شهرستانی  ،سلطان محمود غزنوی  ،آریانا برون مرزی  ،شماره اول  ،سال دوم ص ۲۹

[ -]۲۴دکتر شفا ،ج  ،۲ص ۶۳۴
[ -]۲۵زین االخبار گردیزی چاپ حبیبی  ،ص ۱۹۰
[ -]۲۶تاریخ اجتماعی ایران  ،جلد  ۲ص ۱۳۲
[ -]۲۷دکترشفا ،پس از هزر وچهار صدسال ،ج  ،۲ص ۶۳۶
[-]۲۸عوفی  ،جوامع الحکایات  ،حکایت بت سومنات
[ -]۲۹داکترمددی،وضع اجتماعی دوره غزنویان  ،صص ۳۳۸- ۳۲۹
[ -]۳۰تاریخ سیستان  ،ص  ،۳۵۹نیز تاریخ بیهقی  ،چاپ دکتر فیاض ۱۴۲ ،
[ -]۳۱دیوان ناصر خسرو  ،ص ۱۸
[ -]۳۲ترکستاننامه  ،ج ، ۱ص  - ۴۴ ۲۰۷وضع اجتماعی دوره غزنویان  ،ص۳۱۱
[ -]۳۳مرتضی راوندی  ،تاریخ اجتماعی ایران  ،ج  ، ۲ص۱۳۷
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