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 50/50/3512                  عارف عزيزگذرگاه
 

 نامگذاري شهر غزنه
 به حیث پايتخت تمدن جهان اسالم

 

 فرهنگ در دورۀ غزنوي
  قسمت دوم

 

او . را به امارت غزنین برداشتند( يا اسحق بن ابراهیم)هـ پسرش ابواسحق ابراهیم 203بعد از مرگ الپتگین درسال 
چنانكه باري براي تايید امارت خود به بخارا سفر كرد با . هـ بر حیات بود واز بخارا متابعت تمام داشت200تاسال 

از بخارا آمده ابوبكر الويك را كه لشكري 
غزنه را به تصرف آورده بود، به كابل 

بعضي از مؤرخین اورا پسر . عقب راند
مردي از لشكريان الپتگین به نام ابراهیم 

 .خوانده اند، نه فرزند الپتگین
 

هـ درگذشت 200چون اسحاق در سال 
قواد لشكر، بلكاتگین كه از غالمان الپتگین 

مؤرخین . زنه برداشتندبود به امارت غ
بلكاتگین را خیلي وصف نموده از 

. شجاعت و مناعتهاي او سخن رانده اند
ازو سكه اي در دست است كه در غزنه 

.هـ ضرب زده شد203در سال 
 
  

بعد از  264از مبارزان جهان بوده و در ( 332ص 1طبقات ج)اين امیر مبارز كه به قول منهاج سراج جوزجاني 
 (.ب24آداب الملوك فخر مدبر ورق .)سال سلطنت حین محاصرۀ گرديز به شهادت رسیدتقريبًا ده 

او غالبًا از مردم . بعد از وفات بلگاتگین يكي ديگر از غالمان الپتگین به اسم بوري تگین زمام امور را بدست گرفت
ته وآنهارا دعوت به فتح غزنه و شايد به همین مناسبت بود كه با امراي كابل رابطۀ سري داش. بومي غزنه بوده است

ابوعلي الويك پسر شاه كابل از راه لوگر به غزنه حمله ورشد و اگر رشادت سبكتگین نبود، يك بار ديگر . نموده بود
چون خیانت بوري تگین و منافقت او به اركان دولت مسلم شد اورا عزل نموده . لشكريان غزنه مغلوب شده بودند

هـ به امارت برداشتند و بدينصورت دورۀ ناصرالدين سبكتگین آغاز 266گین بود در سال سبكتگین را كه داماد الپت
اما ابونصر عتبي كه تاريخ میمیني او در واقع منوط به اخبار دورۀ سلطان محمود است و از امراي ديگر به . يافت

به شرح امارت سبكتگین و متعاقبًا . اختصار و اشاره كفايت نموده، از بلگاتگین و بوري تگین ذكري ندارد
 (.35ص.)میپردازد

مؤرخین دورۀ غزنوي تاريخ افغانستان را دورۀ آل ناصر نیز خوانده اند زيرا لقب سبكتگین كه مؤسس حقیقي اين 
-243)سبكي در طبقات شاقعیه ورود سبكتگین در بخارا را در ايام نوح بن نصر . خانواده بود ناصرالدين است

تا اينكه سرنوشت اورا چنانكه خودش در نصیحت نامه خود براي سلطان (. 14ص  جزء چهارم)گفته ( هـ221

                                                           

1
اين شخص . هـ در بلخ ضرب زده شده و شايد امیر بلخ بوده است 234نیز در دست است كه درسال (  بلكاتگین)سكه اي بنام بلگتگین  

 .نمودمجهول الهويه را نبايد با بلگاتگین فوق اشتباه 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_aref_namgzari_share_ghazna_p2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_aref_namgzari_share_ghazna_p2.pdf
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محمود كه به قلم ابوالفتح ُبستي نوشته شده گفته به سراي الپتگین افتاد و به مرور زمان رو به ترقي نهاد و داماد او 
 .شد و در ركابش به غزنه آمد

برجستگي خاصي بخشیده و در واقع او بود كه سمت  سبكتگین در مدت بیست سال سلطنت تاريخ دولت غزنوي را
حركت سیاسي و فرهنگي دودمان خودرا تعیین نموده و اوالدش مخصوصًا محمود نقشه هاي اورا در محل اجرا 

. هـ هنگامیكه از بلخ به سوي غزنه روان بود در در حدود كهمرد چشم از جهان پوشید282وي در سال . گذاردند
چون امروز تربت سبكتگین معلوم . رده در محلي كه مشهور به افغال شال بود به خاك سپردندمیت اورا به غزنه آو

است، میتوان گفت كه افغان شال يعني مكاني كه در سنن و عنعنات پیش ازاسالم قدسیت داشته در همین جا كائن 
ي مانده و روي آن سنگ مزار سبكتگین يكي از چند آبدۀ معدودي است كه از تصاريف ايام باق. بوده است

به خط كوفي نوشته است و نمونه اي است از هنر خط و ( لحاجب االجل ابومنصور سبكتگین رحمه اهلل علیهااالمیر)
 .ن طلعیه روزگار غزنوييا ىو سنگتراش ىخطاط

سبكتگین در اواخر عمر بناي قصري به نام سهل آباد گذاشت كه به مال گزاف و »:عبتي در تاريخ مینويسد كه 
همت استادان چیره دست با زينت ها و صنايع بديع در دست تعمیر بوده و چون او درگذشت يمین الدوله محمود به 

يكي از عنايم بزرگ علمي روزگار سبكتگین، ابوالفتح ُبستي (. 42ص. )سبب مرگ پدرش به تكمیل آن نپرداخت
ايتوز در واليت ُبست بود بعد از فتح اين واليت اين مرد كه قبل از سبكتگین منشي و دبیر ديوان رسايل ب. بوده است

او از دانشمندان و شاعران ذواللسانین بوده كه در عربي و دري به نظم و نثر مینوشته، آثار . به دربار غزنه پیوست
سبكتگین و ابوالفتح هردو . او در هردو زبان موجود است و قطعاتي از اشعاِر او در كتب تاريخ و تذكره آمده است

هـ 200اين مرد كه درسال . رو فرقه كرامیه بوده اند كه مؤسس آنرا ابو عبداهلل محمد بن كرام سیستاني نوشته اندپی
توده هاي كثیري ازمردم روستا هاي خراسان و سیستان و ( هـ282متوفي )درگذشته وپسرش اسحق بن محمد

 .تايش او اشعاري استغرجستان را به سوي خود جلب نموده بودند و ابوالفتح ُبستي را در س
از عدالت او در تاريخ بیهقي داستاني نقل . سبكتگین پادشاهي عادل، سخاوت پیشه و سخت مبارز و ديندار بوده است

مي شود كه نويسنده خود از اشخاص ثقه شنیده بود و به موجب آن چون زمام امور به دست سبكتگین افتاد، عدالت 
امراي دولت را از رواتب خويش برخوردار . ا مجال حركت باقي نماندرا چنان برپاي داشت كه گردن كشان ر

اين نكته مي رساند كه در روزگار سبكتگین سیستم اقطاع كه در ايام مابعد رواج بسیار يافت، هنوز . میگردانید
ا از سبكتگین در مدت سلطنت خود ملوك الطوائفي را از میان بربست و قصدار و وادي گندهار. رونق نگرفته بود

كابل تا ويهند را مطیع غزنه ساخت و ختالن و چغانیان و ترمذ در شمال را جزء امراتوري غزنه گردانید و ملتان 
بدينصورت آنگاه كه . را مسخر ساخت و امیر اسمعیلي آنرا كه به راجاهاي هند قرار و مدار میورزيد، تأديب كرد

اتي شده بود كه از نظم و اداره مشخص برخوردار سلطان محمود برتخت غزنه نشست دولت غزنوي داراي چوك
 .بوده است

از مبارزان اسالم و پشتیبان واقعي فرهنگ خراساني و از اشخاص معدود تاريخي ( هـ228-431)سلطان محمود 
فتوحات او در هندوستان و نشر ديانت و ثقافت اسالم در نیم قاره و كارهايي كه . است كه كشور ما به خود ديده است

امر سیاستمداري و جهانداري و عمران و آبادي مملكت و حمايت از علما و دانشمندان و شعرا داده، اورا در  در
در مدت سي و سه سال سلطنت حدود اراضي غزنوي را از شمال به . زمرۀ پیشوايان اداره و فرهنگ قرار میدهد

شهرت . اب و ماوراي آن رسانیدخوارزم و از غرب به عراق عجم و از شرق و جنوب به اراضي زرخیز پنج
سالطین . عظمت و جالل دربار او به جايي رسید كه امپراتور چین سفیر خودرا به طمع دوستي او به غزنه فرستاد

به ستايش خدمتهاي او در راه ( القادرباهلل)و خلیفۀ بغداد . قره خاني بي اجازۀ او حق رابطه با دربار خالفت نداشتند
 .القاب متعدد داده بود نشر دين اسالم به او

. شهر غزنه در روزگار سلطان محمود از جهت آبادي چون ستاره اي شده بود در میان شهرهاي اين منطقه دنیا
بازارهاي آن . كاروان هاي تجارتي شرق و غرب در طريق هندوستان و چین و امپراتوري روم ازين شهر میگذشت

رس آن دانشمندان بزرگ زمانه به نشر علم و دانش مي پرداختند و در مدا. مملو بود از امتعه نقاط مختلف عالم
كانون هاي علمي آن بزرگ مرداني از قبیل ابوريحان بیروني، ابوالفضل بیهقي و استادش ابونصر مشكان، ابوالخیر 

ني، خمار و شاعران ناموري مانند ابوالقاسم فردوسي، ملك الشعرا عنصري بلخي، فرخي سیستاني، منوچهري دامغا
بوعلي سیناي بلخي از دانشمندان بزرگ اين روزگار است و حكیم نامه خسرو . عسجدي مروزي داشته است

. قبادياني بلخي و خواجه عبداهلل انصاري هروي، در شرايط علمي ايام محمود غزنوني كودكي را پشت سر گذاشتند
مثال ريحان خادم كه مسعود و محمد را در . بعضي ازين دانشمندان به تأديب و تدريب اوالد سلطان اشتغال داشتند



  

 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

ادب عرب و علوم اسالمي آشنا ساخت و ابوبكر قهستاني كه از دانشمندان زمانه بود و در زبان دري و تازي يد 
در قابوس . طوال داشته و امیرمحمد را در گوزگانان منادمت مي نموده و فرخي سیستاني در ستايش او قصیده دارد

كه داللت به احاطۀ او در زبان عربي دارد و به موجب حديقه حكیم سنايي سلطان اورا به سفارت نامه حكايتي هست 
 :به قول سنايي. روم فرستاده بود

 

 شاه شاهان يمین دين محمود

 تاد هوسـروزي اندر دلش ف

 اهـــد آگــنــك روم را كـــلـُم

 ضالـادش از فـتـاختیار او ف

 در ثانيـیـم حـلـر عــحــآن ب
 

 ودكه جهان را به عدل بد مقص 

 وي رومیان فرستد كســــكه س

 ه شاهنشاهــــانــم بر زمــنـكه م

 دماـنـد الـیـر ســكـوبـه بـواجـخ

 يـستانـهـي ورا قــوانـه خـك آن

 

برخي از سخنان اين دانشمند بزرگ كشور ما در كتب نوادر و امثال و حكم مثل سائر پیدا كرده كه میداني در مجمع 
ياد كرد كه به جز علم و دانش سلطان را در مجالس  درين میان از بزرگاني نیز بايد. االمثال اقتباس نموده است

ابوالعباس اسفرايتي اولین وزير . مشوره سیاسي و در امور جهان داري و احیانًا در میدان جنگ ياوري مي كرده اند
محمود بوده است كه اين شغل را در ايان سبكتگین يافت و در كتب تذكره و تاريخ از پسر او خواجه ابوالقاسم حجاج 

 .واللسانین و از درباريان سلطان محمود نامبرده مي شود و دختر او كه از محدثان بزرگ روزگار بوده استذ
پس ازو شمس الكفاء احمد بن حسن میمندي را ذكر بايد كرد كه رضیع سلطان محمود بوده و به قول مؤلف نسائم 

و شعراي (. 41ص . )راي عالم فائق آمداالسحار در فصاحت قلم و علوم و احتقار دينار و درهم بر وزراء وكب
احمد حسن در اواخر دورۀ محمود مغضوب واقع شد و به جاي او حسنك به . زمانه را در ستايش او قصیده ها است

حسنك كه بسیار مورد توجه سلطان و از دانشمندان بوده در روزگار مسعود برافتاد و . مقام وزارت برداشته شد
احمد بن عبدالصمد كه بعدًا در روزگار سلطان محمود . ش در تاريخ بیهقي نقل شده استداستان دلخراش خاتمۀ حیات

وزير وپیشكار التون تاش خوارزم شاه در خوارزم بوده از مدبران روزگار به شمار مي رفت و در جنگ مشهور 
 .دبوسیه لشكريان غزنه را از تباهي حتمي نجات بخشد

سالجقه نیز واقع شد و بعدازآن نیز مستمر بوده و خود تا حدي از رسوم  در دورۀ غزنويان رسمي كه مورد تقلید
اين بود كه امور كشوري به وسیلۀ عده اي از ادارات اجرا مي . دورۀ ساماني دربار خالفت بغداد اقتباس يافته بود

ديوان رسايل : ا بودندو مهترين ديوان هاي كه در دورۀ غزنوي وجود داشته، اينه. گرديد كه آنها را ديوان میخواندند
يا ديوان انشاء كه در زمان سلطان محمود و مسعود ابونصر مشكان و پس از او ابوسهل روزني عهده دار آن بوده 

. كاتبان و كارگزاران اين شعبه را بنام دبیر ياد مي كردند كه ابوالفضل بیهقي دبیر يكي از ايشان بوده است. است
مه ها و جواب نامه هايي كه از اكناف مملكت و يا از بغداد مي رسیده بوده و وظیفۀ آن انشاي رسايل رسمي و نا

مسوده فرمان پس از سواد و بیاض به نظر سلطان رسانیده مي شد و سلطان . درين دفتر اسناد رسمي ثبت مي گرديد
حك و اصالح و از گاهي سلطان چنانكه از گفتار بیهقي برمي آيد، فرمان را . برآن صحه گذاشته و امضاء مي نمود

 .خود مطالبي برآن مي افزود و توقیع مي نمود
وظیفۀ او نظارت بر منافع و عايدات بیت المال عامه و . ديوان استیفاء كه صاحب اين ديوان را مستوفي میخواندند

نمايندگان اين شعبه را كه در اكناف كشور بودند، عامل مي . خاصه و جمع وگردآوري مالیات و خوارج بوده است
به مردم بوده و مهمترين مدرك آن باج و خراجهاي اراضي بیت المال عامه چنانكه از اسم آن پیداست متعلق . نامیدند

مفتوحه و خاكهاي تحت الحمايه غزنوي بوده است و نیز غنائمي كه از فتوحات بدست مي آمد و از دارالضرب ها و 
و اما بیت المال خاصه متعلق به سلطان بود و مدرك آن از بابت ضیاع و امالك شخصي سلطان و گله ها و . معادن
اي او و از ضبط و مصادره امالك و دارايي كساني مانند حسنك وزير و امثال او و يا غالماني كه میمردند و رمه ه

لیكن انتقال دارايي از هريكي (. 03ديده شود اسالمیك تكسیشن ص . )ازايشان وارثي باقي نمي ماند، تأمین مي شد
 .بديگري غالبًا صورت مي گرفت
قضات بیشماري زير امر قاضي القضات غزنه در شهر و اكناف مملكت به اجراي  و ديگر ديوان قضا بوده است كه

اين ديوان را به نام ديوان مظالم . عدالت بر طبق احكام شافعي و در اواخر دوره غزنوي مطابق حنفي مي پرداختند
ي دادند و به آواز وگاهي خود سالطین غزنوي مجلس مظالم داير مي نمودند و دادخواهان را بار م. نیز میخواندند



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

انعكاس اين فعل سالطین غزنوي مخصوصًا محمود و مسعود را در حكاياتي كه داللت بر . شان گوش داده مي شد
 .عدالت ايشان میكند بايد ديد

هريك از امراي اطراف درين . و از ديوانهاي اين دوره يكي هم ديوان وكالت نام داشت و وكیالن وابستۀ آن بوده اند
شهر غزنه نماينده يي مي داشت كه اورا وكیلدر میخواندند و او به منزلت واسطه يي بود بین سلطان و ديوان در 

 .مقامات اداري غزنه و مؤكلین خود
ابوسهل روزني . و از ديوانهاي خیلي مهم اين دوره يكي ديوان عرض بود كه شخص مسئول آنرا عارض میخواندند

اهمیت اين رتبه تا درجه يي بود كه عارض بعضًا به وزير اعتنا نمي . در روزگار مسعود اول عارض سپاه بود
چنانكه بدبیني احمد حسن میمندي نسبت به ابوسهل . نمود و درين صورت بین هردو كدورت به وجود مي آمد

و ( معاش)اخذ سپاهي و نامنويسي آنها واجراي بیستگاني . روزني و برعكس ناشي از چنین موقف ها بوده است
ر نظم و دسپلین نظامیان و ترتیب جريده لشكر از وظايف عارض سپاه مي بود و از امور مهم او يكي آن دقت د

بودكه هرگاه لشكري آماده سفربري مي شد، عارض میبايستي آن لشكر را در دشت شابهار غزنه در داخل تعبیه يا 
يف گوناگون ترك و تاجك، پشتون، ُكرد، لشكر غزنويان مركب از اقوام و طوا. جزان به نحوي شايسته عبور مي داد

هرگروه ساالري از طائفۀ خود میداشته و اغلب سالح اين طوائف از نوعي بوده . عرب، هندو ويلمي و جز آن میبود
مركز تجمع و نگهداري فیل كه از وسائل خیلي مهم . كه ايشان در بكار انداختن و شوراندن آن مهارت مي داشته اند

بل بوده و اسپ را جزاينكه در صفحات شمال هندوكش تربیه مي نمودند از ختالن نیز تهیه مي جنگي بوده است كا
براي درك اهمیت وسايل جنگي و بالنتیجه اهمیت ديوان عرض كافي است بدانیم كه درين موضوع كتابهاي . كردند

به عنوان آداب . ي استمستقل نوشته مي شد كه مهمترين اين گونه آثار كتاب فخر مدبر مبارك شاه مروالرور
-082)هـ و در هند نوشته شده ولي مؤلف در حیات خسرو ملك 636اين اثر اگرچه در حدود . الحرب و الشجاعه

و . به غزنین آمده و اوراق و اسناد اسالف خودرا فراهم نموده و پس از عودت در نیم قاره نوشته است( هـ003
 .ان شمردبنابرآن اثر او از جملۀ آثار دورۀ غزنوي تو

 
 .ادامه دارد
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