منارھای غزنی را کی ساخته؟
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غزنی که خرابه ھا و ويرانه یھا آن بفاصله  140کيلومتری جنوب غرب کابل ،سر راه کابل و قندھار افتاده روزی
شھر بزرگ و آبادان و پايتخت دودمان سلطنتی آل ناصر بود که بيشتر به لقب سالطين غزنوی شھرت دارند و
خاطره ھای آنھا در داستان ھا و افسانه ھا ،در جنگ ھا و ديوان ھا ،در متون تاريخی ،در قصيده ھای شعرا و در
قصص و روايات کتابی و عاميانه درج است.
غزنی در طی قرن ھای  5و  6اسالمی يا قرن ھای  10و  11مسيحی شھرت آفاقی داشت و صدھا عمارت خورد
و بزرگ از قبيل کوشک ھا ،قصرھا ،مسجدھا ،باغ ھا ،مدرسه ھا ،کتابخانه ھا ،کاروان سرای ھا ،حمام ھا وغيره
داشت که امروز آثار اکثر آن از ميان رفته و در ميان يکعده مزارھا و بقعه ھا که عموما ُ مقابر اوليأ ﷲ و برخی از
سلطان ھای غزنه ميباشند ،دو مناری ھم موجود است که متاسفانه جزء نيمی آن ھم باقی نمانده است .به اين معنی
که نصف ھای قسمت باالی منارھا که شکل استوانه ئی داشت ،در سال ھای اول سلطنت امير حبيب ﷲ خان در
اثر تکان ھای شديد زلزله افتاده و از ميان رفته و تنھا نيمۀ ديگر قسمت تحتانی و رخ دار منارھا باقی مانده است.
کسانی که به غزنی ميروند يا تصاوير اين منارھا را ديده اند و يا در آينده پايتخت غزنويان را زيارت کنند به اين
سئوال مواجه خواھند شد که اين منارھا را کی ساخته؟
اولين کسی از دانشمندان افغانی که به جواب اين سئوال مبادرت کرد و به حکم امير حبيب ﷲ خان کتابی راجع به
مزارات غزنه نوشت ،مرحوم شيخ محمد رضا متخلص به »سھيل« مدير اسبق و اوليۀ موزۀ کابل ،مرد مدقق و
دانشمندی بود و در کتاب خويش موسوم به »رياض االلواح« که در  1325قمری در حدود  52سال قبل تاليف
کرده است ،شرحی در آن مورد نگاشته است .وی به اين سئوال جواب کافی ،صحيح و رضايت بخش داده است.
وی يکی از منارھا را به »بھرامشاه« و ديگری را به »مسعود بن ابراھيم« که عبارت از مسعود سوم باشد ،نسبت
داده است .چون متاسفانه کتاب نفيس او که مدتی پيش خودش و بعد برای موزۀ کابل خريداری شده به چاپ نرسيده،
دانشمندان اروپائی بدان و به نظريات مولف آن دست نيافتند و اشتباھاتی در صورت ھای قرائت آنھا پديدار شد.
شرح اين قصه چنين است که منارھای غزنی و کتيبه ھای کوفی آن بار اول در سال ھای تھاجم اول انگليس ھا در
افغانستان طرف توجه اروپائی ھا واقع شده و »راولنسن« يکی از ماموران سياسی انگليس که در قندھار ميبود ،در
عين زمان يکی از دانشمندان مشھور انگليس بود .حين تخليه قوای انگليسی و حرکت از قندھار طرف کابل بار
اول در سال  1842م .کتيبه ھای منار ھای غزنی را مطالعه کرد و بار اول در شماره  12سال  1842مجلۀ انجمن
آسيائی بنگال مقاله ئی در آن مورد منتشر ساخت.
سپس »نيدرماير« جرمنی و بعد ھيئت باستان شناسی فرانسوی در سال  1923رساله کوچک راجع به غزنه نشر
نمود .موسيو »گودار« يکی از اعضای ھيئت حفريات فرانسوی به کمک عکس ھا و رسم ھا مطالعاتی در اطراف
کتيبه ھای منارھای غزنی بعمل آورد و به کمک اسناد و عکس ھای او موسيو »فلوری« يکی از محققان فرانسوی
در جلد  6مجله »سيريا« منتشره سال  1925تحقيقات مفصلی راجع به منارھا و مزار سلطان محمود و سبکتگين و
کتيبه ھای کوفی غزنی بطور عام بعمل آورد .متاسفانه موسيو »گودار« و موسيو »فلوری« مرتکب يک اشتباه
صريح و بزرگی شدند .به اين ترتيب که منار اولی را که به شھر غزنی نزديک است به يمين الدوله ابوالقاسم
محمود نسبت دادند و اين اشتباه ھم ناشی از لقب »يمين الدوله« است که محمود و بھرامشاه ھر دو بدان لقب ياد
ميشدند .اين اشتباه در ذھنيت اروپائيان بود تا اينکه  8 – 7سال قبل يکنفر مدقق ديگر فرانسوی ،موسيو »سورول«
بغرض مطالعه ابدات اسالمی افغانستان و مسکوکات اسالمی موزۀ کابل به کابل آمد و اشتباه ھموطنان خود را در

مقاله ئی که راجع به منارھای غزنی و منار دولت آباد نوشته ،تصحيح کرد .حال آنکه قراريکه گفتيم دانشمند
افغانی شيخ محمد رضا سھيل  52سال قبل با نظر صائب نام ھای بھرامشاه و مسعود بن ابراھيم را درست در کتيبه
ھا تشخيص داده بود.
شبھه ئی نيست که ھنوز برخی کلمات ،مخصوصا ُ در کتيبۀ مربوط به مسعود سوم صحيح خوانده نشده معذالک
متن کتيبه ھای کوفی اين دو منار قرار آتی است:
کتيبه بھرامشاه:
»بسم ﷲ الرحمن الرحيم .السلطان االعظم ملک االسالم يمين الدوله و امين الملة ابو المظفر بھرامشاه خلد ﷲ ملکه«
کتيبه منار مسعود سوم:
»بسم ﷲ الرحمن الرحيم .السلطان االعظم ملک السالم عأل الدوله ابوسعد مسعود بن ظھير الدوله ابی مظفر ابراھيم
امير المومنين خلد ﷲ ملکه«
سلطان مسعود پسر ابراھيم در سال  453ھه .ق .در غزنی تولد شده و در  508يا  509وفات کرده است .چون
سننين سلطنت او را بعد از  481و حتی بعد از  492ھم قيد کرده اند ،حد اصغر سال ھای سلطنت او  17و حد اکثر
آن  28سال ميشود و اگر بنای منار مربوطه او را در سال ھای اخير سلطنت و حيات وی نسبت دھيم ،تعمير منار
به سال ھای اول قرن ششم ھه .ق .تعلق ميگيرد.
بھرامشاه در سال  511يا  512ھه .ق .بر تخت سلطنت غزنه جلوس کرد و آتش سوزی غزنی توسط عألالدين
جھانسوز غوری و فرار بھرامشاه به ھند در سال  544واقع شد .تاريخ بنای اين دو منار بسيار زياد از ھم فرق
ندارد و ھر دو در دوام عمر يک نسل در اوائل قرن  6و در سال ھای نزديک به اواسط قرن مذکور ساخته شده
اند .معذالک در سبک کار و تزئينات و روش رسم الخط کوفی ميان دو منار غزنی فرق زياد ديده ميشود چنانچه
حتی چشم عوام الناس ھم فرق مذکور را ديده که ميگويند اين دو منار کار استاد و شاگرد است 18 /.جوزا /1337

