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 21/40/1422                  صادق احمدی
 

 نـیـبـی بـــايــا ملک سنـیـب  ! خیزبر
 افتخار نام گذاری غزنه به حیث پايتخت فرهنگی جهان اسالنبه 

 میالدی 1422سال در 
 
 

، نام موالنا جالل که اگر نظری به بلخ بامی نمائیم بوده تأريخی وسرزمین باستانی ما دارای گوشه های باعظمت 
و ، رابعه ، رشیدالدين وطواطحکیم ناصر خسرو قباديانیابن سینای بزرگ ، ، شیخ الرئیس ابو علی سیناالدين محمد

اگر به قول شاعری که چه خوش  خورد و ، شاعر و قهرمانان ديگر به آن گره می، حکیمفیلسوف، ده ها دانشمند
 :فرموده 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نمايی از شهر باستانی غزنه

 
 ر خراسان راــــد مـدنـديـه بــونــد گـبه چن آن چو خراس نگه کنید که در دست اين و

 ان راـتـسـزاول  ودــمــمح تــدول اللــــج کنید ادــيايد  رهــغرا ــچترک ک ــه ملــب
 

حکیم ، دوم قرن چهارم هجری ۀده يکی از کشور گشايان بزرگ ، نام سلطان محمود غزنویبه غرنی نگاه کنیم
کتاب  ورمشه ۀنويسند، ابوالمعالی نصراهلل ، ابو ريحان البیرونیابوالمجد مجدود بن آدم سنايی، ابوالقاسم فردوسی

ايد که سلطانی داشت از نم امروز افتخار می  ،غزنهشهرجالل آن می افزايد و  و ديگران بر شکوه ودمنه  کلیله و
دن زاولستان که و نیک انديشید و سر تا پای زندگی را با قداست در راه افتخار بخشیدر واقع نیک بود  .نام محمود

با دربارش با وجود چهار صد شاعر  .ی شهر غزنه به شهر اولیا مبدل شدحت و ، ماندگار تر ساختنام ماندگار داشت
زمین فرهنگ سر گسترش  در جهت وسعت و  شعرايی چون ابوالقاسم حسن عنصری بلخی رونق داشت،ملک ال

در   .او در خطبه ها خوانده می شدنام  داشتاز عراق عجم تا دهلی و از بلوچستان تا خوارزم  خود با قلمروی که
و فرا  مدنیت قرار گرفت وکه يکی از بلند آوازه ترين شهر های جهان از نظر فرهنگ  مندی آن چنان کوشیدغنا
اقبال  ، مرزا عبدالقادر بیدلابوالمعانی  ، ساختگرويده خود که مردمان سرزمین پهناور هند را قوی نمود طمن

تا روابط دوستانه  به غزنه فرستاد،  سفیر خود را (چین)و پادشاه ختای مشتاقانه به زبان وی شعر سرودند  الهوری
 : سلطنت را پايه گذاری کند که به اين ارتباط شاعری گفته است بین دو

 

 ردـیـو دوستی گـد که با تـراد آمـان را مـا خـتـخ
 همی خواهد که آيد چون قدر خان نزد تو مهمان
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و بهتر است از هوا  ای از بحر خواهد بود هرچه در مورد سلطان محمود و شهر غزنه سخن به زبان بیاوريم قطره 
د ـشاه و م ــويـاش بشن تأريخیار ــسلطان محمود و دي ۀـسه سال سلطنت سی و خارج کشور،ان دوستداران ـواهـخ

 .باشیم
 

واالی نامور بلخ تا قونیه موالنا جالل الدين  خاطر ارج گذاری از مقام شامخ  وه بيسیسکو تصمیم گرفتند امقامات 
که آن سال مشهور به سال موالنای بلخ  ،د دهندـونـپی مرد بلخ  میالدی را با نام بزرگ 1442محمد بلخی سال 

آن  فیصله بر يسیسکو بر اين عقیده شد کهامقامات شهر غزنه و فرهنگی   تأريخیبه اساس همین گذشته  گرديد و
میان  ش سال درطول ش جهان اسالم اعالن گردد و تمدن يتختپامیالدی شهر غزنه به عنوان  1422سال  نمايند تا

 کار صورت می تأريخیو حفظ آثار فرهنگی و آبدات  بازسازی  ، تزئین ،فرصت خوبی بود که در قسمت زيبايی
ريخ أت گرديد که مردم ما میراث دار فرهنگ و به نزد دوستان و هوا خواهان بیرون مرزی نشانه ای می وگرفت 

 .نیاکان خود اند
 

وزير دانشمندی قرار دارد که به ارزش ها و هنجار های شهر های ، فرهنگ وزارت اطالعات و سأگرچند در ر
 طوری شکوه خاص برخودار است اما آن چون شهر غزنه هلل الحمد آگاهی کامل داشته که از کدام جالل و تأريخی

خاطر کسب لقب مرکز فرهنگی جهان ه ببايد الزم بود در مدت شش سال غرض آماده نمودن شهر غزنه  که شايد و
جای تعجب  آراسته نشد و ،گرديد يسیسکو تقديم میابه مقامات ، ی افتخار به مردم اين سرزمین استکه جااسالم 

 والی غزنی را وادار نمود تا کچکول به گردن انداخته از ساير اطراف و زدگی  با شتاب اواخر اين  رد است که
 .شود یاکناف کشور خواهان همکار

 پايان                                                             
 
 

با نمايشکاه  به کمک اين لینک می توانید مراسم ماقبل نام گذاری غزنه را منحیث پايتخت فرهنگ جهان اسالم 
 :تماشا کنیدبزرگی از آثار غزنه را 
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