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 32/44/3412                 زگذرگاهيعارف عز
 

 شهر غزنه  ینامگذار
 تخت تمدن جهان اسالميث پایبه ح

 

سسكو و يا یسسۀ جهانؤاز طرف م یشهر غزن یالدیم 3412ل ياپر 12برابر با  یشمس 1233حمل  34 تأريخبه 
 .ديگرد یتخت تمدن جهان اسالم رسمًا نامگذاريث پایونسكو به حي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ش را يخو یتأريخت یثیاست كه شهر غزنه دوباره ح یافتخار نين بزرگتريا. ستین یداد ساده و سطحيك روين يا

ك واقعۀ يا ياستقبال شد كه گو یف كابل به چنان سردیداد از طرف حكومت ضعين روياما متأسفانه ا. ابدي یباز م
اده شده بود بدون آنكه در ن اختصاص دین سرزميا دداعمار مج یكه برا یيپول ها . ش پا افتاده استیو پ یمعمول
 .انجام نشد ید و كدام كار مهميل گردیف و میمصرف شود، ح ین شهر تأريخيا اعمار

 

ن شهر را در زمان يد به گذشتۀ آن رجوع و عظمت ايكرد، با يین افتخار را كمايا ینكه چرا شهر غزنيا یبرا
افغانستان  تأريخندۀ كشور كه از يو آ  یباشد كه نسل فعل. نمود یبود بررس یبزرگ یك امپراتوريخودش كه 

خود را در قلمرو  یار بزرگین بسین شهر چنان بوده كه سرزميندارند، درك كنند كه عظمت و افتخار ا یاطالع
 .داشته است

به قلم " یفرهنگ در دورۀ غزنو" تحت عنوان یافتخار شما را به خواندن مقاله ان عظمت پريا يیشناسا یبرا
ت يرياز طرف مد( یافغانستان در عهد اسالم یبر نقش فرهنگ یتحت عنوان نگاه) یدر كتاب" ونيسرور هما"

 .كنم یدعوت م، ده استیبه نشر رس 1211ر در سال سالنامه وزارت اطالعات و كلتو
 

 

 یفرهنگ در دورۀ غزنو
 قسمت اول

 

ن، یم آن جز مزار سبكتگيمشرق كشور افتاده و از جالل قدرانه در يمه ویكه امروز به حال ن یباستان ۀاز شهر غزن
 یز برجاین رون شده، دو منارهیخاكستر قرون ب رين اواخر از زيقصر مسعود سوم كه در یايمحمود و مسعود و بقا

و عالمان و شاعران و  ین غزنوین شهر سالطياما ا. ستاده استيا یاديبه دنبال فر است كه چون عالمت ندا
در متون . ز نام و نشانه داشته استیش از اسالم نینوا نبوده، بلكه در پین بیش چنیفقط درهزار سال پ ان نهیصوف
 .و گنجه است ن كلمۀ معال گنج يده و زبان شناسان باور دارند كه اياد گردي« گزنگ»ن شهر به عنوان ياز یسغد
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خوانده و « نا یهوس»ود، غزنه را كه مقارن ظهور اسالم دوبار از كشور ما عبور نم ینیچ «وان تسنگیه»
صرف . ز استیناچ ین اسالمیمعلومات ما در بارۀ غزنه قرون نخست. آن نوشته بود یدر بارۀ مقام فرهنگ یمطالب

ستان در یاز مركز س یگريد یلشكرها يیشوایگر به پيد یها م كه عبدالرحمن سمره و عربیدان ین قدر میهم
« زون شابهار»ب معبد ين عبدالرحمن بود كه به دنبال تخرید هميشا. نمودند ینافرجام یها زابلستان تاخت و تاز

 .ن امر بوده استيعامل ا یث صفاریعقوب ليد يا شايق نمود يغزنه را حر
 

« انيال االدیب»مؤلف كتاب  یغزنه را در سخن ابوالمعال یفرهنگ یش افتادگیز از نحوه و اندازۀ پین یفین خفیطن
 یم یآن جا نگهدار در یارژنگ مان»: د كهيگو یدهد و م ین شهر خبر ميا یخانۀ دولتم كه از كتابيشنو یم

ن كابل و یبخارا را اصالح كند، قوان یخواست رسوم ادار یهانیز آنگاه كه ابوعبداهلل جین یدر دورۀ سامان. «شود
 (.114ن االخبار ص يز. )خود گذاشته بود یش رویزابل را پ

 

نام غزنه را به  یمقدس. تر خوانده است رونق تر و تجارت آنرا سودمند طراف بلخ پرا یآنرا از شهرها یاصطخر
-272ص  یخالفت شرق ین هایسرزم. )ست؟ینگفته كه مرادش از دو غزنه چ یآورده، ول« نیغزن»ه یغۀ تثنیص

لش یخواند و دل( فتح نون)ن به ین كلمه را غزنيا یاز مقدس یروید به پيدر معجم البلدان هم شا یاقوت حموي(. 274
ن سه شكل یو غزن ین است كه غزنه و غزنيقت ایحق یول)!(. خانه  لۀ رودیبخش به وس ن شهر است به دويانقسام ا

در زابلستان و )« نیقرن»و « نیغن»بالد به  یست همانگونه كه اسامیه نیر تثنیو شكل اخ. ك كلمه اند و مفرد اندي
 .ستندیه نیز تثنین( ستانیس

 یزيو به قول گرد(. 34ص .)«ث آباد كردیعقوب بن ليا ین را ملك الدنیغزن»:د كهيگویستان میس تأريخمؤلف  یبار
 یهقیب(. ونيهما ح سروریبه تصح)« .ن را بنا افگندین آمد و زابلستان را بگرفت شارستان غزنیعقوب به غزنيچون 

ران يل خانه ها و دكان هارا ویهـ س 433در سال » :د كهيگو ین میل غزنیان در صحبت از حادثۀ سير غزنویدب
د، چنانكه یر قلعت رسياد ندارند و آب تا زيرا  یلین سیران كهن سال چنیپ ان برداشت وین را از میكرد و پل غزن

(. 243. ص) «.عقوب آباد كردين عمرو برادر ین شارستان و قلعت غزنيعقوب ايش از روزگار یپ. م بوديدر قد
 .دهدیث نسبت میل و حًا به عمريهندژ را صرن سطور عمارت كيدر یهقیب

هوا و خاك  یغزنه به درست»: د كهيگو یدر لطائف المعارف م یل ثعالبیمنصور عبدالملك بن محمد بن اسماع ابو
شان اندك  یماری، عمر مردان آن دراز و بیاست كوهستان یملك. ن و گوارا شناخته شده استيریآب ش ز ویزرخ
مگر غزنه كه . گر نباشدين مار و عقرب و گزندگان دآ و در د ين طال بروآ باشد كه در ینیگمان ندارم زم. است

 .«جنگاورند یلیمردانش خ: نكهيو از صفات آن ا زه تر از همه، یاست پاك ینین زميا
 

ل يو از خصا. وقت نباشد چیاسپ طخارستان ه یمرد زابلستان و ب یداود خواسته بود كه ب یاز اب یابومسلم خراسان
امرزاد و مؤلف در بارۀ غزنه یش بين است كه خداينكه زادگاه ابوالقاسم محمود بن ناصرالديف غزنه مهمتر ايشر

 :گفته است
 

 ن جوانبهاـر تبدو مــدهــواسعد ال  كل الجمال بها یرــا دارالملك ني
 ال لصاجهایـجـه تعـزنـارض غـب  زلتـرودس آن نـفـما جنت الـكان

 

تر از  یب و در بهار خالیدم كه در تابستان اطيند یگفت شهر یدم كه میمد بن منصور شند محیسع یو از اب
ن يوه قریرا كه كثرت مينه از مناقبش كمتر است زیيآ ش هريوه هایو همو گفته است كه م. مگر غزنه. حشرات باشد

در غزنه چهار : ز همو گفتهو با . ن كمتر استآ در یماریوه اش كمتر است بیكه م يیاست به كثرت امراض و بلده 
واس، يگر ريو د. نامند یاست كه آنرا ژاله م یبین سيو ا یریب امیس: افتمین یچ شهریش را در هریدم كه نظيز دیچ

 :ن گفتهیچن یریب امیسنده در بارۀ سيدارد و نو ینها به غزنه اختصاصيو ا گر دوغباج يسه د
 

 حان و الراحيد و الركانه الشه  احـفـو ن اح ـفـه تــزنــاح غـفـت
 و تفاح ا ورد ـمـده دائــخ یــف  ق من قمرـيرــو ماء باد كار ال

 

 (.132-133ونگ ص يلطائف المعارف، طبع )
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پادشاه »: راش بن احمدالحاسب در قرن پنجم در نامۀ خود به نظام الملك نوشت كهیج: ابن خلدون در مقدمه گفته
از محاسبات خود  یكيدر  ین منجم غزنويرا به مامون تحفه فرستاد و ا ودخ دهوبان منجم دربار( غزنه)زابلستان 

 یده بود كه دولت بنیسو پرا گر ازيو مامون بار د. خود طاهر را بفرستد به مامون مشوره داد كه در جنگ برادر
تعصم خواهد بود از اوالد م یول یخالفت در خانوادۀ عباس: افت؟ او جواب داده بود كهيوقت ادامه خواهد عباس تا چ

خواهند شد و پس از پنجاه سال رو به ادبار خواهند گذاشت تا آنكه تركان از شمال شرق آمده  یالمه مستوليو بعد د
ن علم را از كه يد كه ایمامون از دهوبان پرس. ن را خواهند گشودیزانتیه را متصرف خواهند شد و بياز آمو تا سور

 یسیانگل ترجمۀ.)«صصه بن داهر مخترع شطرنج» یسفه و از محاسبات نجومجواب داد كه از فال یآموخته است؟ و
 (.71ص  نيز.)نوشته است ین مطالب را به اختصار ذكر كرده و اسم منجم را دوبان عجمیهم یزيگرد( 213ص 

 :آشكار است یغزنو یم سنائیات حكین ابيست، ازیه نین تثنیم كلمۀ غزنینكه گفتيا
 

 نیر باز پسـن و شعیپش رعش سيبنو یذـــن دو كاغــــزود ك
 نیتو رفتم از غزن رـك بهـیـل روــگرچه صد كار داشتم در م

 

 :نصورتيبد. خواندیشاهد عزت م یعنين ین را مصحف عرض و زبیغزن یت آتیباز در دوب یم سنائیحك
 

 است یـــكـلـر فـع تـیــن رفـیـزنــخاك غ
 است یكيدو ن به نقش هریعرش و غزن

 دــن انـیـزنــل غــــــه اهــآنها ك یــيوــگ
 ن استــیـزبـشه عیـمـش هـشـو نقـچـمـه

 

بت ین مصيد چندیدرخش یسرسبز و معمور و غرق در ناز و نعم م یچون بهشت یبا كه روزگارين شهر زيا یبار
ران يرا و خود رین كن آمد و مسیچان و زمیگرسنه، درازآهنگ و پ یچون اژدها یلیام مسعود سيدر ا . ده استيد

 .دیار را در آتش نشانیبس ینمود و در روزگار ارسالن شاه ساعقه افتاد و بازار ها و خانه ها
سپس سلطان سنجر و از دنبال . بها پرداخت خون یغور ین شهر هفت شبانه روز به فرمانروايام بهرام شاه ايدر ا

كه بابر در تزك  یبران هنگام بنا. رانه مبدل ساختنديمور غزنه را به ویز و تیان چنگيو در پا ابان گرد یآن غزان ب
د يتعجب نبا. «تخت خود ساخته بوديندارد، تعجب است كه سلطان محمود آنرا پا یشهر غزنه آباد»: ديگو یخود م
 .نداشته است یقیان تصور دقين شهر در روزگار غزنويرا بابر از رونق ايكرد ز

ن يدر. شود یكشور ما شمره م تأريخ ۀاز واقعات درخشند یارم هجرقرن چهدوم  ۀمیدر ن یس دولت غزنویتأس
نمودند كه از مغرب به عراق و از  یرا اداره م یكه اصاًل از مردمان بلخ بودند سلطنت بزرگ یقرن دودمان سامان

قع وا ان دریسامان. ديگرد یجنوب به هندوستان محدود م حون و ازیس ین ماروایترك نش یمشرق و شمال به اراض
در مدت . و احفاد او بوده است یطاهر فوشنج یر و جهانداریرا ادامه دادند كه شالودۀ آن مولود تدب ای یاست ملیس
وهم از  یاسیشد در خراسان از لحاظ س یسپر یان تا ظهور غزنویان و سامانيكه از روزگار طاهر یم قرنیك و ني

ن با یرا خراسان زميز انجامد،  یطول مه آن برخداده بود كه شرح  یتحوالت بزرگ یو اجتماع یجهت علم
ش یگوناگون بوده و از تصادم افكار چه در پ یها محل برخورد فرهنگ تأريخكه دارد در طول  يیایت جغرافیموقع

ن منطقه رخ داده و تعامل آنها يكه در یو مذهب یو علم یاسیانات سيجۀ جریدر نت یاز اسالم و چه در دورۀ اسالم
 یبود و هسته و اساس اسالم ین آنكه كاماًل اسالمیبوجود آمد كه در ع یفرهنگ یسالم و علوم اسالمن ايدر قبال د

ز در علوم و ین ین زردشتيیت و آيت و مانویحیانًا از مسیو اح یو بابل یوهند یونانيداشت، از منابع مختلف 
ساخته  یتجارت یها كاروان یتالق ن را همان سان كه محلید آمد و خراسان زميآشكار پد یاثرات یمعارف اسالم

 .دیز گردانیافكار ن یراه تالق بود، چهار
بوده است از سنن  ایزه یان آمیسامان یو ادار یالت نظامیشد كه تشك یده ميز دین یو نظام یاسیاز لحاظ س یحت

مركب از ترك و  یو قشون یو كابل یستانیو س یبلخ یها از رواج اینه یبغداد، با زم یوه رسوم اداربه عال یمحل
شود، در  یم یسس سلطنت غزنوؤرا كه بعد م «نیالپتگ» یطين شرایدر چن. یو خراسان یرد و هندـُعرب و ك

از ( 214-242)م كه بعد در روزگار ابوالفوارس عبدالملك بن نوح یباي یدر شهر بخارا م یان دربار سامانیزمرۀ اع
به  یرخود ابوعبداهلل محمد بن احمد الشبليافت و با وزين ارتقا خراسا یكه داشت به سپه ساالر یرتبۀ حاجب الحجاب
ن نفوذ ین وصف الپتگيبا ا(. 161ن االخبار صيز. )هـ بود است 243ن در سال يشاپور آمد و ایخراسان در شهر ن

ه مقام ، ك(یطبر تأريخمترجم ) یمحمد بلعم یابوعل. را در دربار بخارا هنوز حفظ نموده بود خود یكالم و امر ونه
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كه  یاز اتفاقات. ن خواهد بودیدر بخارا به مشورت الپتگ یهر امر یوزارت را داشت با او قرار داده بود كه اجرا
ن بود كه عبدالملك در هنگام چوگان يخراسان اثر فراوان داشته است ا تأريخها واقع شد و به سرنوشت  ن ساليدر
 .شد یفتاد و سپریاز اسپ ب یباز

خواستند اورا برتخت یان كه منصور را مياز دربار یپسران عبدالملك باال گرفت و عده ا ینینشسر جا منازعه بر
جه منصور یبالنت. ديگرد یاسیگر بود مواجه به شكست سين كه طرفدار امارت پسر دیصورت الپتگ نيو بد. نشاندند

 یعني، یبن عبدالرزاق طوسش ابو منصور ين را از مقامش معزول نمود و به جایالپتگ( هـ 261-214)بن نوح 
باچه اش يت او شاهنامه منثور را فراهم نموده بود و ازان كتاب فقه ديبه امر و حما یرا كه ابومنصور معمر یكس
 .مانده، مقرر داشت یباق

مانده بود و آن یك راه باقيدانست، فقط  یو سپه ساالر خراسان م یدولت سامان یرا حام كه خود نیالپتگ یاكنون برا
را از شر  غزنه رود و خود یبه سو یو به جنوب امپراتور هديخارج گرد یاسینكه از خراسان و مركز تحوالت سيا

 ین به قول عبدالحیرون شدن الپتگیب تأريخ. ده بود، نجات دهديكه مبدل به كانون توطئه و فساد گرد یدستگاه سامان
ن با هفت صد نفر یب و گرفتار كنند، الپتگیرا تعق اوفرستاده شد كه  یلشكر سامان. هـ بوده است 214سال  یزيگرد

ا اشعث بن محمد يببداح  یدند و با دوازده هزار مرد به سرداریانش كه اورا ترك نگفته بودند به خلم رسیاز سپاه
به ن جنگ كه يا. دين را داشتند، روبرو گردیالپتگ یت گرفتاريمامور( 124بخارا ص تأريخ)كه از بخارا  یشكري
نوشتن  یاز خلم واقع شد كه در روزها يید در دره یانجام یلشكر سامان یتأريخن و شكست یسربازان الپتگ یروزیپ
در  1214عقرب  33 تأريخست كه بيسنده وقوع زلزله ايمنظور نو. بت بوده استیگر شاهد مصيز با دین سطور نيا

 .دیات محروم گردانیرا از نعمت حايافتاد و عده د و صخره ها در دره فرو يفراوان گرد یباعث خراب. خلم واقع شد
 یاريه فراوان و ب یاریبا هش یسس دولت غزنوؤین جا اتفاق افتاده بود و مز درست درهمین و ببداح نیجنگ الپتگ

 یبدان بزرگ یفراوان ابراز داشته بود، لشكر یها انه بود و رشادتین مآ ن دریهفت صد نفر جانباز خود كه سبكتگ
 (.163ن االخبار صيز. )ن آمدیخلم تار و مار نمود و فاتحانه به غزن ینگرا در ت

ق است كه دانسته شود چرا یصورت نگرفته و متحاج تحق ین به غزنه تا كنون بحث علمیزۀ آمدن الپتگیدر بارۀ انگ
 ح داد؟؛یخود ترج یاسیندۀ سيآ یت هایفعال ین در شمال هندوكش و بلخ استقامت ننمود و گزنه را برایالپتگ

ار نمود چون پدرش ین غزنه را اختیالپتگ: سد كهينو یم( مردمان مسلمان تأريخ)بروكلمان در كتاب خود به عنوان 
ن اشتباه از يد ايشا. ستین یتأريخچ سند ین گفته مستند بر هيا یول(. 161ص . )آنجا حكومت داشته است قباًل در
داشتند از  یطغان را كه در ُبست حكمروائ و وزیو غالمان او با ت یابجین اسپیاو دست داده باشد كه قراتگ یآنجا برا

ن در ین ادعا كه الپتگيق این تذكر حدس محض است و اثبات آن و تحقيبه هرحال ا. ن دانسته استیشاوندان الپتگيخو
 .است تأريخامارت پدر خود رفته بود محتاج شواهد  یاراض

ی متوف) یجابین اسپیك برغزنه و در ُبست و رخج غالمان قراتگيكر الون در حومۀ غزنه ابوبیهنگام ورود الپگت
داشتن جود و ك كه بايالو(. 163ن يو ز 32ص یجرفادقان ینیمي تأريخ) توز حاكم بودنديبه نام طغان و با( هـ217

و  یشيكابل خو یبود كه با پادشاه هندو ین در مسلمان بودن او شك آورده اند، از مردمان محلیمؤرخ یاسم مسلمان
اغلب . ماهه غزنه را ترك گفت و به كابل پناهنده شد چنانكه پس از محاصره چهار. داشته است یقرابت خانوادگ

كابل و  یشود امرا یاستنباط م یرونیحان بيابور یچنانكه از نوشته ها یده برآنست و حتیرا عق ین امروزیمحقق
ن ها را در يبال و انندپال و امثال ایج یو بنابران اسام. ندداشته ا يین هندويم بوده و ديان قدیكوشان یايغزنه از بقا

 .مینیب یاد ميز ین اراضيا یتأريخاسناد 
ن یو هم. در مقابل مسلمان ها بوده است یل داشته و حافظ حدود و ثغور هندوشاهیقت لقب انتبیك در حقيابوبكر الو

 .ديل گردیكلمه است كه پسان به قلم اعراب و متعربان رتب
كه در غزنه اعالم  یوجود افت و باین در غزنه منازعۀ او با منصور بن نوح خاتمه نیپس از استقرار الپتگ یبار

ت یان از فعالیشد، سامان ین در خطبه و سكه ذكر میان تا زمان سبگتگیسامان یامرا یاستقالل كامل نشده بود و اسام
ن فرستاده شد كه در یه الپتگیعل یابوجعفر نام یبه سردار ین سبب لشكريبد. نبودند ین راضیالپتگ یاسیس یها

 (.هـ211.)ديافت و صلح برقرار گرديشكست  یسامان یگر اردويجنگ حومه غزنه باِر د
 

       ز گذرگاهيعارف عز
 (انیانتشارات بام)انجمن فرهنگ افغانستان 

www.cultureafghane.org 

 ادامه دارد


