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 :چکیده
خراسان  و اداری اسیسی یحوزهاغلب تقسیمات جغرافیایی در در  ای باستانی است کهمنطقه (غزنینغزنه )
ارتباط  این حال این منطقه د. باشبخشی از مرزهای خراسان به آن منتهی می ت ونداشته اس جاییبزرگ 

بنابراین بررسی این منطقه کمک  داشته است. ی فرهنگبزرگ؛ بویژه در حوزه با خراسان و ناگسستنی تنگاتنگ
تحوالت  آبستن جریغزنه از قرن سوم تا ششم هـکند. شایانی به شناخت هر چه بیشتر خراسان بزرگ می

های قدرتمند و بزرگی از تاخت و تاز سلسله یعرصه زمان در گذر اجتماعی و فرهنگی بوده وبزرگ سیاسی، 
تشکیل  ،جمله صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان و خوارزمشاهان بوده است. بزرگترین امتیاز غزنه

هان اسالم های جغزنوی بود که موجبات تبدیل این شهر به یکی از بزرگترین پایتخت سلسله قدرتمند ترک
ی فرمانروایی سالطین غزنوی متحول شود، مهمترین دالیلی که موجب شد این شهر در دوره یکی از شد.

یش از داشته است. غزنه تا پ فایی اقتصادی، فرهنگی و ... غزنهای در شکوثروت هند بوده که جایگاه ویژه
 با ا در قرن چهارم تا ششم هـجریما .ای در حاشیه بوده و چندان مورد توجه نبودامپراطوری ترکان به گونه

حمایت سالطین ترک غزنه  ترین مناطق جهان اسالم تبدیل شد.نفوذبا زغزنه، به یکی ا یگسترش همه جانبه
به این شهر  بزرگ ، بویژه از خراسانق ایرانترقی فرهنگی و مهاجرت شاعران از دیگر مناط یاز ادبیات زمینه

برای پاسخگویی  در واقع این پژوهش تالشی استیاد کرد.  ی علمن گنجینهبه عنوا جاشد و به راستی باید از آن
روش چرا غزنه از قرن سوم تا ششم هجری قمری شاهد تحوالت عظیم فرهنگی بوده است؟ که  به این پرسش

 .ای صورت گرفته استتحلیلی و براساس منابع کتابخانه -یرو توصیفانجام پژوهش پیش 
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 مقدمه
 ایران است که امروزه در غزنه یکی از شهرهای کهن و تاریخی

اما با این حال  استشده در جنوب غربی کابل واقع  و افغانستان
ی همواره در عرصه اث تمدنی ایرانیان است کهبخشی از هویت و میر

-که در اغلب تقسیم با وجودیو فرهنگ پیشگام بوده است. سیاست 

 و اداری ی جغرافیای سیاسیخارج از حوزهاین منطقه  ،هابندی
این  ،خراسان بزرگ ترسیم شده است اما به دلیل همجواری و تعامل

در اوائل ظهور  . غزنهیابندشود و هویت مشترکی میمرزها شکسته می
با  .شداداره می «لویک»اسالم بوسیله حاکمانی محلی تحت عنوان 

مسلمانان از غزنه به عنوان گذرگاهی جهت  ،ورود اسالم به این منطقه
کردند. با ورود اسالم غزنین حمله به کابل و همچنین هند استفاده می

صفاریان و  های حکومتی در ایران از جملهمورد توجه اولین سلسله
-رو شد اما غزنین در قرنقرار گرفت و با پیشرفت نسبی روبسامانیان 

الجیشی خود می با توجه به موقعیت حساس و سوقهای اولیه اسال
غزنین به  ،هنوز هم در حاشیه بوده است. با تشکیل سلسله غزنوی

یکی از مهمترین مراکز اسالمی تبدیل شد و با توجه به اینکه غزنه 
را در  انتقال دین اسالم یاین امر زمینه ،به سوی هند بوده گذرگاهی

به اوضاع  در این پژوهش نگارندگان سرزمین پهناور هند فراهم کرد.
 رنادبی، شرحی از رجال و دیوانساالران و هنر و معماری غزنه از ق

در واقع این پژوهش تالشی  .پردازندسوم تا قرن ششم هجری می
چرا غزنه از قرن سوم تا این پرسش که؛ است برای پاسخگویی به 

 بر این اساس ششم هجری شاهد تحوالت عظیم فرهنگی بوده است؟
گی غزنه از قرن اوضاع فرهن ررسیبتحلیل و هدف از این پژوهش 

ای تاریک به منظور روشن ساختن گوشه سوم تا ششم هـجری قمری
  .باشدتاریخ این منطقه و شرق ایران می از
 

 شپژوهپیشینه 
 ،است مورد غزنه صورت گرفته قات مهمی که تا کنون دراز تحقی 

 (9931) تالیف ادموند کلیفورد باسورث« تاریخ غزنویان»توان به می
این کتاب اگر چه در باب غزنویان نوشته شده است ولی  .اشاره کرد

است. باسورث در کتاب خود از  اطالعات مهمی از اوضاع غزنهحاوی 
استفاده کرده است و این امر بر ارزش این اثر  شناسیهای باستانیافته

 ،افزوده است. این اثر عالوه بر شرح اوضاع و احوال پادشاهان غزنوی
این کتاب به موضوع هند و  به مسائل دیگر نیز پرداخته است و در
داران فرهنگ و آیین اسالم به نقش سالطین غزنوی در مقام طالیه

ه و همچنین برای روشن نمودن جایگاه ای شداین منطقه توجه ویژه
یکی از محققان معاصر  باشد.غزنه در تحوالت هند از منابع معتبر می

افغان که تألیفات بسیار مهمی در باب افغانستان انجام داده عبدالحی 
. نگاری افغانستان داردای در تاریخحبیبی است که جایگاه ویژه

تاریخ افغانستان بعد »یعنی عبدالحی حبیبی در یکی از کتب مهم خود 

های تمام مناطق و اطالعات بسیار جالبی از ویژگی (9931) «از اسالم
دهد. حبیبی در این اثر مسائل افغانستان را شهرهای افغان بدست می

داده است و  مورد بررسی قرار اسالم تا اواخر قرن دوم هجریاز ورود 
مطالعه بر اهمیت با توجه به دسترسی این محقق به شهرهای مورد 

است. عبدالحی حبیبی در این کتاب  بیش از پیش این اثر افزوده
در دو قرن اولیه  اجتماعی و فرهنگی غزنهاطالعات خوبی از اوضاع 

های مهم دیگر عبدالحی هجری ارائه کرده است. از جمله کتاب
تاریخ »باید به  بی که در باب غزنه حاوی نکات ارزشمندی است،حبی

اشاره کرد. از دیگر  (9911) «های کهن در افغانستانتهخط و نوش
نوشته « جتماعی دوره غزنویانوضع ا»منابع مهم در باب غزنه کتاب 

و این اثر از منابع مهم اجتماعی  .است (9911) اکبر مددیمحمد
در این کتاب محقق در باب غزنویان و خود شهر غزنه است. فرهنگی 

ز گوناگون در عهد غزنوی و نی هایاز نهادهای اداری و دیوان
در آن  تشریفات درباری و اوضاع مذهبی، علمی و ادبی شهر غزنه

هنر غزنوی، »ر باید از کتاب اثاین آروزگار سخن گفته است. عالوه بر 
ه از شهرهای مهم ک (9931) ی بمباچینوشته« هنر سامانی و غزنوی

بمباچی در کتاب  .یاد کرد ،کندنکات جالبی ارائه می غزنه و خود غزنه
های مختلف غزنویان شناسان در قسمتهای باستانخود از کاوش

. در این اثر نکات مهمی در باب هنر و معماری ه کرده استاستفاد
غزنه وجود دارد و جهت بررسی تحوالت فرهنگی این شهر بسیار مفید 

 دهد،پوشش می تا حدودی موضوع حاضر را است. کتاب دیگری که
 (9932) ی ابوالقاسم فروزانینوشته« از پیدایش تا فروپاشیغزنویان »

اما در  ی غزنویان است،هر چند بحث اصلی این کتاب سلسله .است
بررسی تحوالت ترکان غزنوی به تحوالت خود غزنه نیز توجه شده و 

در همچنین  است. غزنهدر باب تحوالت فرهنگی نکات جالبی  حاوی
بدون اشاره جزئی و ی غزنه ی دربارههای اخیر مقاالت ارزشمندسال

ی تحریر درآمده است که از به رشتهدقیق به موضوع این پژوهش 
در جستجوی : »این موارد اشاره کرد توان بهمی        ها ی آنجمله

محمد مهدی ی نوشته «ی غزنویانمعماری کاخ ایرانی در دوره
سی تطبیقی برربه که  (9911) نژادهوشیار و سید مرتضی فرشته

پردازد و های بجا مانده از غزنویان میمعماری کاخ و زوایای هاویژگی
-مقالهکند. به خوبی یکی از مظاهر فرهنگی این سلسله را تشریح می

مقایسه موضوعی کلیله و دمنه )بهرامشاهی( و »ای دیگر با عنوان 
سی دو متن ر( به مقایسه و بر9931اثر زهرا دری )« حدیقه سنایی

ابوالمعالی نصراهلل و حکیم سنایی از دانشمندان بنام قرن ؛ از ارزشپر
-، میرشد و پیشرفت کردندکه در بستر فرهنگی غزنه ششم هجری 

این مقاله به شناخت هر چه بهتر اوضاع ادبی این دوره کمک . پردازد
سیمای حسنک وزیر در متون ادبی و »ای دیگر با عنوان مقاله کند.می

ی اسماعیل شفق و سمیرا جهان نوشته« غزنوی یتاریخی دوره
( به تشریح زندگی حسنک میکال از وزرا و رجال 9931رمضان )
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اهمیت »ی پردازد. همچنین مقالهمعروف و بانفوذ دربار غزنه می
تاریخی و ساختار اقتصادی شهر غزنه در پرتو حیات سیاسی عصر 

( 9919یم قنوات )از محدثه پاینده، علی غفرانی و عبدالرح «غزنویان
برای آشنایی کلی با فضای سیاسی و اقتصادی غزنه بسیار مفید است. 

های اوضاع فرهنگی غزنه، بدون آشنایی با جنبه بدون شک واکاوی
ها نیز ها و تذکرهنامهآداب دیگر از تاریخ غزنه میسر نخواهد بود.

ارائه  اوضاع و احوال علمی و ادبی غزنه ارزشی ازاطالعات مفید و پر
اما تألیفات ادبی محققان معاصر نیز قابل توجه است زیرا از  ،اندکرده

ی این تألیفات باید به . از جملهمند هستندخوبی بهره هایاستدالل
-در قسمت .اشاره کرد اهلل صفانوشته ذبیح« تاریخ ادبیات در ایران»

بصورت  ی اوضاع علمی و فرهنگی غزنهدرباره ،این کتابی از یها
ی آثار بلکه کلیه ،شعر نویسنده نه فقطای سخن رفته است. شایسته

صفا در ذیل هر یک از  فکری را هم در شمار آثار ادبی آورده است.
مباحث و بعد از فراغ از بیان کیفیت سیر علوم و ادبیات در ادوار 

تحقیقات . بیان شرحی از رجال در هر رشته پرداخته است مختلف به
درباره ی تحقیق پیش و رو قابل توجه هستند، اما اگرچه برامذکور 

و شمار این تحقیقات در  اندها و مظاهر گوناگون غزنه سخن گفتهجنبه
و  غزنه چندان در خور توجه نبوده استفرهنگی مقایسه با اهمیت 

صورت نگرفته  ه تاکنون در این زمینه کار مستقل و جامعیمتأسفان
 است.

 

 غزنه اوضاع ادبی
از نظر ادبی با  قرن چهارم هجریاول تا  قرنکز اسالمی از اغلب مرا

سالطین  ها و حکام وحمایت بعضی خاندان نشیب مواجه بودند. فراز و
از مراکز  .از دانشمندان و شاعران موجب تحول عظیم فرهنگی شد

پایتخت  ؛باید به بخارا ،اولیه که به دانشمندان توجه خاصی داشت
مانیان توجه زیادی به فرهنگ و ادب ایرانی سا .سامانیان اشاره کرد

غزنوی در رکاب سامانیان با توجه به اینکه دولتمردان اولیه  اند وداشته
این میراث ادبی را نیز  تشکیل حکومت خود در غزنه زمان باهم ،بودند

به یکی از مراکز ادبی پربار تبدیل  غزنه از سامانیان به ارث بردند و
 شد. 

شعر و ادبیات در غزنه  ،ی قدرتمند غزنوی در غزنهبا تشکیل سلسله
توان به این موارد شاهد تحوالت عظیمی شد که از دالیل آن می

های پاداش .2ادبیات  ه سالطین غزنوی به شعر وعالق .9 :اشاره کرد
موجب سرازیر شدن  دادند،فراوانی که پادشاهان به شاعران می

 شاعران به غزنه شد. 
 
 

  نظم

 بزرگکه این همه شاعر  باشد از ادوار ادب فارسی ایر دورهتشاید کم
و کمتر  رده باشدجا زندگی کدر یک ،ن هم از چند ناحیه متفاوتآ

. تثبیت فته باشدتا این حد گسترش یام عهدی است که فصاحت و کال
 .شدغزنه توسط سالطین ترک موجب توسعه روزافزون شعر  یمنطقه

را  گویتازی زبان وا و گویندگان پارسیرشع ،غزنه همه امرا و شاهان
های فراوان از سوی بخشش دوران در این .شمردندمحترم می

گرچه موجب رواج تملق و چاپلوسی و ، سالطین غزنه نسبت به شعرا
ولی در عین  ،ها از طرف سالطین درباری گردیدواقعیتنسبی تحریف 

از بیش ن شد حال موجب ارج گذاشتن ادبیات ملی ایران و شکوفا
قدرتمند  یبدلیل تشکیل سلسله غزنه شد. دربار فرهنگ یش اینپ

ترک غزنوی و همچنین حمایت این سالطین از شعرا که شاید متأثر 
شد  هموجب حضور شاعران بزرگی در غزن ،از دربار سامانی بوده باشد

که در ادامه به آنان  گذاشتندی که شاهکارهای ادبی فراوانی برجا
 م کرد:اشاره خواهی

در عهد سلطان محمود غزنوی، غزنه حکم دارالعلم را داشت، شکوه و 
جالل دربار او موجب جذب بزرگترین نمایندگان ادبیات در آن عصر 

 اسحاق( فردوسی)ابوالقاسم حسن بن علی شده بود. شاعرانی همچون 
ای در خانوادهفردوسی  ای برخوردار بود.در دربار غزنه از جایگاه ویژه

 بدنیا آمدهجری  921در حوالی سال  «شاداب»ن در دهی بنام دهقا
. (931: 9911؛ رضازاده شفق، 12: 9923عروضی سمرقندی،  )نظامی

اند و از استادی وی در فصاحت و اغلب منابع فردوسی را ستایش کرده
شاهد عدل بر صدق این »اند. و به قول سمرقندی بالغت سخن گفته

مقاله  در چهار .(31 :9931، مرقندیس) «دعوی کتاب شاهنامه است
 در باب .«بینممن در عجم سخنی بدین فصاحت نمی» :نیز آمده است

های متناقضی وجود دارد که داستان هرفتن و یا نرفتن فردوسی به غزن
اه سمرقندی و نظامی عروضی دولتشاز در این مقوله به دو روایت 

دوسی به علت جور و آمده است که فر ءالشعراهدر تذکر ؛زیمپردامی
بیدادگری عامل طوس به غزنین رفته و مدتی در درگاه محمود تردد 

با عنصری بوده است. روزی  یکرد و آرزوی فردوسی هم صحبتمی
خود را در مجلس استاد عنصری گنجاند و در آن  یفردوسی با حیله

سجدی و فرخی که هر دو شاگرد عنصری بودند حضور عمجلس 
دید تصمیم گرفت ه فردوسی را روستایی شکل میداشتند. عنصری ک

 خواندند شرحاین فردوسی را امتحان کند و هر یک بیتی به 
چون عارض تو ماه نباشد » گفت: عنصری؛ (12: 9931)سمرقندی، 

 و فرخی «مانند رخت گل بندد در گلشن»سجدی گفت: ع ،«روشن
د مانن»گفت:  فردوسی ،«مژگانت همی گذر کند از جوشن: »گفت

 همگان از سخن او تعجب کردند .«شنپسنان گیو در جنگ 
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 /1 :9919 خواندمیر، ؛391 :9911مستوفی،  ؛19 :9931 سمرقندی،)
 .(912: 9919یی،نوایر علیش ؛931

ستور داد تا شاهنامه را فردوسی دبه حمایت عنصری  سلطان محمود با
قوق ح دستور داد تا در غزنین به او خانه وهمچنین کشد و  به نظم

غزنین به نظم شاهنامه اشتغال نمود  هبدهند و مدت چهار سال در خط
و چهار سال دیگر در طوس ساکن شد و بار دیگر به غزنین رجوع کرد 
و چهار دانگ شاهنامه را به نظم کشید و مقبول نظر محمود افتاد. به 

)سمرقندی،  به اتمام رسانید هطور و کیفیت شاهنامه را در غزن هر
. اما روایت چهار مقاله طور دیگری (391/ 2: 9933، ؛ رازی11: 9931

شاهنامه همی نظم کرد و همه امید او آن بود »نویسد بوده است و می
که صله آن کتاب جهاز دخترش سازد بیست و پنج سال در کتابت 
مشغول شد و آن کتاب تمام کرد و الحق هیچ باقی نگذاشت و نساخ 

علی دیلم را در هفت مجلد نبشت و آن او علی دیلم بود پس شاهنامه 
)نظامی عروضی  «را به غزنین فرستاد و قبول سلطان محمود افتاد

روان و فصیح و شاهکار  اثری شاهنامه .(13 -13: 9923سمرقندی، 
هنر شاعر در این است که اندیشه او در اشعارش  .می استزمثنوی ر

و  (929: 9912)مهرین،  گرددشود و خواننده متأثر میمجسم می
ای داشته به مانند فردوسی که با اشعار حماسی خود جایگاه ویژه

ی خیال دهد فردوسی از قوهماند که نشان میشکسپیر در تراژدی می
 .(221: 9113)محمدی،  ی برخوردار بوده استقو

این مطلب نیز از جای  بود و دوستپرست و میهنطنردی وففردوسی 
ور فردوسی در ستایش ایران و نژاد جای شاهنامه و خصوصاً از ش
بطوری که  (12/ 9: 9991)صفاء،  ایرانی به خوبی آشکار است

 (:19: 9931)مختاری غزنوی،  اری غزنوی آورده استتمخ
 ورنه زود در جهان نشانه کجاست     زنده رستم به شعر فردوسی است

ن ای بدخواهان و به علت شیعه بودنسعایت به  ،اتمام شاهنامه پس از
تصمیم گرفت به جای پنجاه هزار سکه طال، سلطان محمود  ،شاعر

 فردوسی شد یکه موجب ناراحتبفرستد  پنجاه هزار درم نقره برایش
 ،رازی ؛11 :9931سمرقندی،  ؛11 :9923، سمرقندی نظامی عروضی)

موجب این امر  و (931 /1 :9919خواندمیر، ؛ 391 /2 :9933
، سمرقندی نظامی عروضی) دمحمود از سوی فردوسی ش وییهجوگ
خواندمیر،  ؛391 /2 ،9933 رازی، ؛11 :9931سمرقندی،  ؛11 :9923
 نویسدفردوسی در این باب در شاهنامه می .(931 /1 :9919

 :(313/ 3: 9919)فردوسی، 
 ایده              به گیتی ز شاهان درخشندهـچنین شهریاری و بخشن

 د گناهـزبد گوی و بخت بد آم      ـاه      ا نگـهنکردند زین داستان
 نـاه بازار مـر شــد بــه شـتب         رد بدگوی در کار من   ـحسد ب

نظامی عروضی ) هـجری از دنیا رفت 199فردوسی در سال 
اما شاهکار وی؛  .(9931:13سمرقندی،  ؛9923:19 سمرقندی،

با  در حقیقت سند تاریخی است که جاودانه ماند. اثری که شاهنامه

اش به سنت گذاشته و به رغم آنکه با خیال و تمثیل پیوند وفادارنه
کند که نه همین از برای تاریخ هایی را آشکار میسروکار دارد حقیقت

. (931/ 9: 9932، و دیگران )ریپکا بلکه از برای پژوهش اهمیت دارد
بلکه یکی از  ،فردوسی در باب حماسه و داستان نه تنها خالقیت داشته

اما  (11: 9919)اته،  نویسی استر و داستانبزرگترین نمایندگان هن
آنچه باعث شده شاهنامه منزلتی ویژه در میان ایرانیان پیدا کند، غرور 

: تابی)براون،  ملی ایرانیان است که در شاهنامه به آن توجه شده است
213). 

 .از دیگر شاعرانی است عمری را در غزنه سپری کرد فرخی سیستانی
 رای صفاری و چغانیان )در جنوب شرقی خوارزم(ام بهدر آغاز کار  وی

از پس اما فرخی  ای برخوردار بودکرد و از جایگاه ویژهخدمت می
نظامی عروضی سمرقندی، ) به خدمت محمود غزنوی پیوستمدتی 
؛ 992 /9: 9933 رازی، ؛13 -11 :9931سمرقندی،  ؛11 :9923
فرخی »نویسد: عوفی می .(913 :9919عوفی،  ؛13 /2م، 9119 عوفی،

رخی خوب، روی بالغت را مشاطه قریحت او چنان آراست که ه ک
)عوفی،  «و پرمعنی استا شعر و دنهانهیچ انگشت بر حرف آن 

از ثروت  ،به دربار محمود راه یافتن از پسفرخی  .(13/ 2: ق9929
 فرخی .(11: 9923نظامی عروضی سمرقندی، ) زیادی برخوردار شد

سخنان وی در  .ستا یکی از بهترین شاعران قصیده سرای ایران
)صفا،  است شهره روانی و استحکام ،سرایان به سادگیمیان قصیده

کوب درباره سبک فرخی معتقد است که زرین .(191/ 9: 9991
گوارندگی لفظ و نازکی معنی مبتنی است و این  سبک فرخی بر»

اند و این طرز سخن تههمان سبکی است که رودکی و شهید داش
کردن لفظ و معنی  طبیعی و ساده را هم شاعر از طریق سعی در زیبا

فرخی از عسجدی ( 211 -13: 9913کوب: )زرین «آوردبدست می
شاعر دیگر دربار محمود نه تنها از لحاظ استعداد شاعری بلکه حتی از 

، )اته استبوده نظر ستایش فتوحات محمود و مالیح او هم شیواتر 
حتمل در سال یرسد فرخی در دوران جوانی و به نظر می .(91: 9919
  .(911: 9911)رضازاده شفق،  وفات یافته است .هـ  121

او  ،آنچه مشخص است .است گ غزنهبزر از شاعران ریکی دیگلبیبی 
در تاریخ  است. هجری از شاعران اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم

شاعر سخت نیکو گفته  تاد سخن لبیبی،و آن اس»است  بیهقی آمده
گویا این شاعر حتی در مدح چغانیان  .(991/ 9: 9931)بیهقی،  «است

این امر نشان می دهد  وبویژه ابوالمظفر چغانی نیز شعر سروده است 
اشعار لبیبی از نظم قابل  .که لبیبی با فرخی هم عصر بوده است

مسعود  .(113/ 9: 9991صفا، ؛ 11/ 2)همان:  توجهی برخوردار است
)مسعود  کرده استیاد  ءاز او به عنوان سید الشعرا خود سعد در دیوان
 :(13: 9931سعد سلمان، 

 

 یبی که سیدالشعراستبباوستاد ل  بدین قصیده که گفتم من اقتدا کردم
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محمود و سلطان عرای بنام دربار نیز در زمره ش ی علویبزینعبدالجبار 
و  است این شاعر باقی نمانده ی ازدیوان هر چند بود. مسعود غزنوی

همچنین از تولد و فوت این شاعر اطالع دقیقی موجود نیست ولی 
« ترجمان البالغه»در توان ای از اشعار این شاعر بزرگ را میپاره

آنچه مشخص است  .(91: 9912)الرادویانی،  مشاهده کرد الرادویانی
طوری که سلطان ب ،ی مورد توجه سلطان محمود بوده استنبزی

هزار هزار درم که »و  علوی زینبی یک فیلبه محمود در یک شب 
/ 9: 9931)بیهقی،  بخشید «عیار هر کدام ده درم نقره بوده است

ای، ؛ شبانکاره992 -99: 9923؛ نظامی عروضی سمرقندی، 921
9919 :33). 

)وطواط،  استبزرگ غزنین سرایندگان  دیگر از منشوری سمرقندی
منشوری که منشورات » :نویسدبطوری که عوفی می. (921: 9919

ها شاعری بنام او بود و طایر هنر در دام او سخن نمکینش شور در دل
ک ت برملحانداخت و بیان در فریبش رایت فصافضالء می

منشوری  ،وطواطرشیدالدین ( 11/ 2: ق9929)عوفی،  «افروختمی
 زیبنی آورده استسمرقندی را در ردیف عنصری، عسجدی، فرخی و 

اهلل صفا منشوری شعری بدون ذبیحی به گفته. (921: 9919)وطواط، 
/ 9: 9991)صفا،  نامیده است «الغرائبز کن»آن را  کهوزن ساخت 

 به هر حال از وفات این شعار نیز اطالع کاملی موجود نیست. .(119
، که شاعری خود را در غزنه آغاز کردابوالحسن علی بهرامی سرخسی 

سمرقندی،  نظامی عروضی) ی گذاشتاز خود بر جاشیرینی  غزلیات
عر در علوم ادبی وی عالوه بر ش. (111 /2 :9933 رازی، ؛91 :9923

بدو  «القافیهکنز»و  «العروضینغایة»دو کتاب بنام و بود  خبرهنیز 
کس  و بهرامی در باب این دو کتاب آورده است که هرمنسوب است 

که در این دو کتاب  ،شود باید به مقدمات آن بخواهد در شعر استاد
. او (91: 9923)نظامی عروضی سمرقندی،  مذکور است توجه کند

نیز  در علم عروض «نامهخجسته»بنام  کتاب، کتابی گذشته از این دو
گویا . (111/ 2: 9933، ؛ رازی11/ 2: ق 9929)عوفی،  است نگاشته

 .بوده استمی در اوایل قرن پنجم وفات بهرا
و علم کامل از تحصیل  پس عنصری بلخی دیگر شاعری است که

برادر سلطان محمود  ؛سبکتکین به خدمت نصر بنشعر و شاعری 
؛ هدایت، 93: 9931)سمرقندی،  قرار گرفت توجه ویرسید و مورد 

 ،ی خوبی که در شاعری داشتقریحه. عنصری با (911/ 9: 9911
ای در میان جایگاه ویژه جه سلطان محمود قرار گرفت. ویمورد تو

هترین شاعران برای انتخاب ب جذب و مسئول و شعرای غزنه پیدا کرد
 ؛31 :9931 سمرقندی،)ملقب شد  الشعراییو به ملک دربار غزنه شد

در یک  منوچهری. (912: 9919، علیشیرنوائی ؛131 /2 :9933 رازی،

غانی، داممنوچهری ) است توصیف کردهگونه عنصری را بیت زیبا این
9919 :32): 

 ریـتادان زمانه عنصــتاد اوسـاوس
 ختنغش و دینش بیعیب و دل و بیبی 

وایی عنصری در مضمون و صورت پیرو سنت ایرانی است رشعرهای 
ای به و برخالف شعر غنایی او که یکباره زیر سیطره گرایش فزاینده

ش نیز انویسی است که ویژگی شعر درباری بوده است شعر غناییتازی
/ 9: 9932، و دیگران )ریپکا های شاعران تازی استدارای اندیشه

، که شامل سه هزار بیت است ؛. عنصری عالوه بر دیوان شعر(923
چند مثنوی چون نهر و عین، وامق و عذرا، خنگ بت و سرخ بت که 

 از خود به جا گذاشته است ،اندای لطیفهر یک گنج بدیع خزانه
وی به زبان  .(912: 9919علیشیر نوایی، ؛ 131/ 2: 9933رازی، )

ای از اشعار خود از مضامین بعضی و حتی در پاره عربی مسلط بود
کوب در مورد ویژگی شعر زرین .گوی استفاده کرده استشاعران تازی
رباری و پطریقه عنصری در شعر مبتنی بر » :دسوینعنصری می

تی خاص به کار استواری است و در ابداع اندیشه و تعبیر آن دق
 ،بنا به قول دولتشاه سمرقندی .(219: 9913کوب، )زرین «بنددمی

 در زمان دولت مسعود بن محمود هـجری 199عنصری در سال 
 .(31: 9931)سمرقندی،  غزنوی درگذشت

الرازی از شاعران بزرگ عراق و از مداحان امرای آخر  9الغضایری
)عوفی،  استبوده ی محمود غزنو دیلمی در ری و ستایشگر سلطان

 .(9913/ 2: 9933رازی، ؛ 11: 9931؛ سمرقندی، 11/ 2: ق 9929
)عوفی،  یاد کرده است« امیر شاعران عراق»از او به عنوان  عوفی
های از رفتن یا نرفتن این شاعر به غزنه سخن .(11/ 2: ق 9929

هر چند دولتشاه ذکر کرده است که غضایری به عزم  .فراوانی است
حمود ری را به سمت غزنین ترک کرده است و با شعرا سلطان م

اظره داشته است اما یحتمل مدت زیادی در غزنین نمشاعره و م
. حتی بعضی از (11 -19: 9931)سمرقندی،  ماندگار نبوده است
: 9991)صفا،  اندبیان کردها به غزنه با شک و تردید محققین رفتن او ر

بویژه  ،سرایی استدهمهمترین ویژگی غضایری قصی .(139/ 9
 زیبا و خواندنی است مدح بزرگان گفته است بسیار قصایدی که در

 121 این شاعر وفات احتماالً سال (911: 9911)رضازاده شفق، 
 .(139/ 9: 9991)صفا،  جری بوده استهـ

 هغزننامی المروزی از شاعران  2ابونظر عبدالعزیز بن منصور العسجدی
ست که از ا لیکن مسلم .درستی در دست نیستاز احوال او اطالع  بود.

)عوفی،  و در خدمتش تقرب داشته است ن محمود غزنوی بودهمعاصرا
 .(121 /2 :9933، رازی ؛31 :9931سمرقندی، ، 11/ 2: ق 9929

)سمرقندی،  بوده است عسجدی در اصل اهل هرات و شاگرد عنصری
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ی عسجد» :نویسدمیوی  فی نیز در بابوع .(31 -31: 9931
و بوجود او مر خاک .تر آسمان فصاحت بودخا عسجدکان بالغت و

 «الدوله بودمفاخر و ذات او منبع زالل مفاخر مقبول حضرت یمین
توان در کتاب ای از اشعار او را میپاره .(11/ 2: ق 9929)عوفی، 

آنچه  .(911: 9933رازی، ) المعجم فی معایبر اشعار العجم مشاهد کرد
ر آثارش صورت بر محتوا برتری که د بودنوری او سخ ؛مشخص است

بوده  جریهـ 192ر سال دوفات عسجدی بنا به قول محققین  .ددار
 .(913: 9911؛ رضازاده شفق، 133/ 9: 9991)صفا،  است

نمونه و امام ابوعبداهلل عبدالرحمن بن محمد العطاردی از شاعران 
لد و زندگانی و . از تو(11/ 2: ق 9929)عوفی،  است بوده یکتای غزنه

از امجد اما وی نیز  ،نیست در دست ت این شاعر نیز اطالع دقیقیوفا
اعی عطاردی بیشتر رب .(912/ 9: 9911)هدایت،  شعرای آن عهد بود

بلکه کتابی به نام  ،داشت دست ساخت و نه تنها در شعرمی
ترین کتاب در فارسی مربوط تألیف نمود که شاید قدیمی «االستیفاء»

 .(93 -91: 9919)اته،  ور دولتی و سیاسی بوده استبه ام
. برخی وی را آیدبشمار می ایران تاریخ از شعرای طراز اول منوچهری

 ندای معرفی نمودهدامغان و برخی (39: 9931)سمرقندی،  یبلخ
گویا تخلص خود را از منوچهر  منوچهری .(221/ 2تا؛ )براون، بی

 ان گرفته استستزیاری طبر پسر کابوس شاهزاده ؛المعالیفلک
مدح  در و . منوچهری شاگرد عنصری بوده(31: 9931)سمرقندی، 

از عجایب  منوچهری را باید .استاد خود اشعار غرایی سروده است
/ 2: ق 9929)عوفی،  مچنین استاد بالغت در شعر دانستروزگار و ه

 ندیوان منوچهری آمده است که علت خواند یدر مقدمه .(19
سوی منوچهری نه از لحاظ تلمذ و تعلم  به عنوان استاد ازعنصری 

و محمود  اءالشعرر احترامیست که شاعر جوان به ملکاست بلکه از نظ
)منوچهری دامغانی،  ارادت بوده است و مسعود گذارده و از جهت

در اشعار این شاعر نوعی موسیقی و آهنگی خاص وجود  .(23: 9919
گی از هناشعار او گویی خواننده با آچنانکه هنگام خواندن  .دارد

. (939م: 9113؛ محمدی، 133/ 9: 9991)صفا،  موسیقی سرگرم است
ستایش زیبای طبیعت در قالب  یرمنوچههای اشعار مهمترین ویژگی

سال  در یمنوچهر گویا وفات .(931: 9911)رضازاده شفق،  شعر است
 199و  191اشعار او حوادث سال در زیرا  بوده است؛ هـجری 192

 .(131/ 9: 9991)صفا،  شوددیده می
که است  ایو جزء طبقه غزنهاز اعداد شعرای  غزنوی رازی یمسعود

سلطان  یاز گویندگان دوره یو .معلوم نیستچندان  وی نام و نسب
؛ وطواط، 199/ 9: 9931)بیهقی،  استبوده مسعود بن محمود غزنوی 

مسعود در جشن مهرگان  امیر  (.19/ 2: ق 9929؛ عوفی، 19: 9919
خشمگین شد و  ،هایی که مسعود رازی به او کرده بودبه علت نصیحت

 191که این جشن در سال با توجه به این .تبعید کرداو را به هندوستان 
وان گفت شاعر تا این زمان حیات تمی ،برگزار شده استجری هـ

ا گوی .(991: 9919؛ وطواط، 111/ 9: 9931)بیهقی،  داشته است
بیهقی، ) بودنصیحت کرده  گونهای او را اینمسعود رازی طی قصیده

 :(991 :9919 وطواط، ؛111 /9 :9931
           ار شدند ـدند مـان توموران بـمخالف                             

 ار گشته دمارـوان مـرآرزود زمـب
           ار مبروزگرمده زمانشان زین بیش و                              

 ود از روزگار باید مارـکه اژدها ش
 

اش شغل گویا خانوادهدانشمندان غزنه بود.  از دیگر فه اسکافینیابوح
گری داشته و از همان نظریه به اسکافی معروف گشته است. از فشک

ست. اما به نظر احوال زندگی این شاعر نیز اطالع کمی موجود ا
 غزنویبه سلطان مسعود  ،به کمال رسیدرسد پس از اینکه در علم می

 /9: 9931بیهقی، ) پیوست و مضامین شگفتی در نظم بوجود آورد
 /9933:9 ،رازی ؛931 /2 :ق 9929 عوفی، ؛931 -39، 231 -31

ابوحنیفه اسکافی در دوران پادشاهی  .(39 /9 :9911 هدایت، ؛913
وه بر عالویژه یافت. وی  منزلتیابراهیم غزنوی در غزنه  سلطان

د که دهپرداخت و این امر نشان میشاعری به تدریس مردم نیز می
 .(231/ 9: 9931)بیهقی،  مد بوده استاسکافی در دیگر علوم نیز سرآ

 ی نظامی عروضیوی به گفتهاما  ،مشخص نیست اسکافیفات وسال 
 نظامی عروضی) است پرداختهشصت یا هفتاد سال به  شاعری 

 .(911 :9923دی، سمرقن
ی و قصاید بود.  غزنهمشاهیر شعراء دیگر ابوالفرج بن مسعود الرونی از 

الدین ابراهیم بن غالباً در مدح سلطان ابوالمظفر ظهیرالدوله رضی
نظامی  ؛211 /2 :ق 9929عوفی، ) سعود بن محمود غزنوی استم

. از تولد این (931 /9933:9 رازی، ؛912 :9923 عروضی سمرقندی،
ه مشخص است وی بعد از اما آنچ ،موجود نیست شاعر اطالع دقیقی

حتمًا  -که سال جلوس سلطان مسعود بوده است -جریهـ 112 الس
باب منشاء والدت او نویسان در تذکره در قید حیات بوده است.

/ 2: ق 9929)عوفی،  دانندبعضی او را اهل الهور می .ندراختالف دا
)صفا،  دانندبور میو بعضی او را اهل رونه در نزدیکی نیشا (211

. ولی احتمال دارد او در رونه در نزدیکی نیشابور بدنیا (131/ 2: 9991
)مهرین،  آمده باشد و در الهور به بلوغ فکری و شهرت رسیده باشد

قابل توجه این است که مسعود سعد با ابوالفرج  ینکته .(919: 9912
گرد او خود را شا سعد داشته است و مسعود رونی مشاعرت بسیار

 (:121: 9931)مسعود سعد سلمان،  خواندمی
 

 شارم بدانکه هستی استاد من تازم بدانکه هستم شاگرد تو
 زیرا که نه فراموشی از یاد منهیچم مکن فراموش از یاد خویش

 



 991 ... واکاوی اوضاع فرهنگی غزنه از قرن سوم تا قرن ششم هـ . ق

 

 

اول غزنوی را که باید سبک تکامل یافته دوره  یاو سبک دوره
در کالم او لغات  .آورد ی نو پدیدابه دور افکند و شیوه ،سامانی دانست

عربی نسبتاً زیاد و بعضی از اصطالحات و افکار علمی و ابداع ترکیبات 
شیوه  یکوب نیز درباره.زرین(139/ 2: 9991)صفا،  خوریمتازه برمی

درآوردن معانی علمی و فلسفی در »ابوالفرج رونی معتقد است که: 
ه معانی خاصه با گونشعر او آغاز گشت اما همین توجه به آوردن این

-ازه داشت سبب شد که در شعر او گهای که به ابداع تعبیرات تعالقه

: 9913کوب، )زرین «ها و آثار تعقید معنوی مشهور گرددگاه نشانه
213). 

و  ی دوم غزنهاز شاعران دوره عمید اجل ابوالعالء عطا بن یعقوب
ز او به ا. (999: 9919)وطواط،  معاصر سلطان ابراهیم غزنوی بود

به دو زبان عربی و پارسی  وی زیرا ؛کنندیاد می «ذواللسانین»عنوان 
و  «برزونامه»صفا  هللا. ذبیح(999)همان:  بود شعر دارای دیوان

. گویا (133/ 2: 9991)صفا،  دهدرا نیز به او نسبت می «نامهبیژن»
 وی را از ،که از او یافته است رنجشیسلطان ابراهیم غزنوی بر اثر 

. (999: 9919)وطواط،  مشاغلش برکنار کرد و در هندوستان دربند کرد
/ 9: ق 9929)عوفی،  داندمی جریهـ 119فی وفات او را به سال وع

31- 32). 
در  از دیگر شاعرانی بود که در غزنه اقامت داشت.مسعود سعد سلمان 

را اهل  وی رخیب وجود دارد.اختالفات زیادی  وی باب منشاء تولد
)نظامی  الهور اهلرا  وی رخیب ،(31: 9931)سمرقندی،  نجرجا

-اهل همدان دانسته برخی وی را و( 912: 9923عروضی سمرقندی، 

)عوفی،  ندزمان فرمانروایی غزنویان به غزنه آمد درنیاکانش  اند.
رسد پدر مسعود سعد سلمان از . به نظر می(211/ 2: ق 9929

/ 9: 9931)بیهقی،  بوده استی اول غزنوی در غزنه مستوفیان دوره
)مسعود سعد  ورده استگونه آاین. مسعود سعد در باب پدر خود (119

 :(931: 9931سلمان، 
 

 مانـن سلـد بـده سعـدر بنـپ  شصت سال تمام خدمت کرد
 که بدرگاه بودی از اعیان دیوان        ود از اعمالــراف بـه اطـکه ب  
 

 به خدمت جوانی دوره یلدر اوامسعود سعد آنچه مشخص است 
)از سلطان  و به شش تن از سالطین غزنوی درآمدسالطین غزنوی 

 .(9929/ 2: 9933؛ رازی، 911)همان:   خدمت کرد ابراهیم به بعد(
گفت و به هر مسعود سعد به سه زبان فارسی و عربی و هندی شعر می

/ 2: ق 9929)عوفی،  داشته است شعر دیوانزبان  یک از این سه
و خود او نیز در باب شعر و نثر فارسی و  (921: 9919؛ وطواط، 211

 :(931: 9931)مسعود سعد سلمان،  گویدمیاین چنین عربی خویش 
 

 چون من نشان نیارد گویا و ترجمان     در پارسی و تازی و نثر کس  
 

گویا مسعود سعد در دوران سلطان ابراهیم با سعایت دشمنان و به 
: 9931مسعود سعد سلمان، ) زندان محکوم شد الس 91فرمان او به 

: 9923ی سمرقندی، ؛ نظامی عروض211/ 2: ق 9929عوفی، ؛ 231
مسعود سعد سلمان هفت سال در دو  .(9922/ 2: 9933؛ رازی، 911

 9929)عوفی،  زندانی شد 1سه سال در قلعه نایو  1و سو 9ه دهکلعق
/ 2: 9933، ازی؛ ر911: 9923؛ نظامی عرضی سمرقندی، 211/ 2: ق

یکی از بوسیله  و خاتمه یافتبدبختی او  یعاقبت دوره .(9922
دالملک عمادالدوله ابوالقاسم خاصه یمابراهیم ع مقربان درگاه سلطان

. گویا پس از مرگ (111: 9931)مسعود سعد سلمان،  نجات پیدا کرد
از جایگاه سعد  دوران سالطین بعدی مسعود در سلطان ابراهیم و

 در هند نیز دست یافت ؛رخوردار شد و حتی حکومت چالندرویژی ب
 ایان رسیدبه پنیز با سعایت دشمنانش  ناما این دورا. (312)همان: 
زندانی شد و  1در قلعه مرنج سعد عاقبت بار دیگر مسعود (.191)همان: 

بار  ،در دوران مسعود سوم و گویا هشت سال در این زندان به سر برد
ضی سمرقندی، ؛ نظامی عرو912همان: ) یی یافتاز زندان رهادیگر 
گویا دوران پرآشوبش از این پس  .(9922/ 2 :9933؛ رازی، 11: 9923

)مسعود  دید هارو به آسایش گذشت و بویژه در دوره بهرام شاه آسایش
  .(991:  9931سعد سلمان، 

مسعود سعد سلمان در تنظیم اشعار خود از فردوسی و عنصری پیروی 
در باب اشعار  دکتر شمیسا نیز (211: 9913)فروزانفر،  تکرده اس

خوی خودستایی که در شعر مسعود وجود دارد » :نویسدمیمسعود سعد 
آمده است و شاید رجال دربار چندان پسندیده نمیو در میان شاعران 

در حبس طوالنی او و عدم اقدام فوری و مؤثر یاران در رهایی او 
مسعود سعد عالوه بر  .(11: 9931یسا، )شم «فایده نبوده استبی

غزلیات و قصاید بر مسمط و مراثی نیز تسلط کامل داشته است که 
 اناکثر محققکند. ای را متاثر میبسیار زیبا بوده و قلب هر خواننده

 اندجری دانستههـ 191این شاعر بزرگ را سال  سال درگذشت
 .(232: 9911؛ رضازاده شفق، 191/ 9: 9911)هدایت، 

در اواخر قرن پنجم و  غزنهشاعران بزرگ دیگر مختاری غزنوی از 
: 9923)نظامی عروضی سمرقندی،  نیمه اول قرن ششم هجری است

در از سال تولدش اطالعی  .(911: 9931؛ سمرقندی، 111 -121
نیست. در دیوان او مدح چهار نفر از ملوک عصر یافت  دست

 .9لطان بهرام شاه غزنوی س .2ارسالن بن مسعود غزنوی  .9:شودمی
ارسالن خان محمد بن  .1لدین ارسالنشاه از ملوک سلجوقی معزا

)نظامی عروضی  سلیمان بن داود از ملوک خانیه ماوراءالنهر
: 9933؛ رازی، 911: 9931؛ سمرقندی، 111 -121: 9923سمرقندی، 
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)سنایی غزنوی،  آورده استبزرگ سنایی در مدح این شاعر  .(919/ 2
9933: 239): 

     دو ماه تاری تیر نشود پیش دو خورشید و
 رـای از خاطر مختاری تیر بود ذرهـگ                     

       آنکه در چشم خردمندی و در گوش یقین 
  پیش اندازه صدقش به کمان آید تیر    

 

 «رنامهشهریا»بیت دارد و مثنوی مشهوری به نام  3111وی وان ـدی
: 9913کوب، ؛ زرین119/ 2: 9991)صفا،  استدست  از او درنیز 
دهد که شاعر یاست و نشان م شیوا و موزون . قصاید مختاری(919

. (999: 9911)رضازاده شفق،  داشته است مهارتدر سبک خراسانی 
)نظامی عروضی  اندنوشته . هـ 111یا  111مختاری را به سال  وفات

 .(111 -99: 9923سمرقندی، 
بدرستی معلوم  از شعرای بزرگی است که سال تولدشحکیم سنایی 

اما  اند،نویسان در این باب سکوت اختیار کردهنیست و بیشتر تذکره
: 9933سنایی غزنوی، ) بطور قطع و یقین غزنین است ویتولد  محل
و مکرراً در اشعار خویش به زادگاهش  (939: 9931؛ سمرقندی، 123

 یسنایی در ابتدا .(123: 9933)سنایی غزنوی،  اشاره کرده است
در  و قصاید فراوانی پرداختهمدح سالطین و درباریان به  ،شاعری خود

 سرودهشاه سلطان مسعود سوم و بهرام، بویژه مدح سالطین غزنوی
. سنایی در ستایش (111: 9911؛ جامی، 912: 9931)سمرقندی،  است

 داندمی «مینسایه کردگار بر ز»و  «هللاظل»را  آنان ،خود از شاهان
های شاه سنایی در بیان ویژگی .(113 -11: 9911)سنایی غزنوی، 

با باورهای ایرانیان باستان که پادشاهان را با  وآرمانی خود همس
بیشتر اشعار خود را  ،کردندالطبیعی و سماوی تلقی میمضامین مابعد

 تأکید حکیم سنایی براما دلیل  .(293/ 2: 9911، )شریف بردپیش می
گردد که در پی به اوضاع روزگار وی برمی ،شاهان یگسترعدالت
ه سلجوقیان نظام امور از هم رترکان غزنوی و نیز سیط یسلطه

سنایی پس از مدتی به  .(13: 9931)طباطبایی،  گسیخته شده است
-شریعه»و  «الحقیقهحدیقه»آن  یکه ثمره عرفان روی آورد که

؛ سنایی غزنوی، 911 -39: 9931)سمرقندی،  بوده است «الطریقه
جامی  .(991 -111/ 9: 9933؛ رازی، 11: 9911؛ جامی، 1 -1: 9911

-وفیه است و کتاب حدیقهصرا طایفه سنایی از کبراء شع» :نویسدمی

الحقیقه بر کمال وی در شعر و بیان اوزان و مواجید ارباب معرفت و 
. (921: 9911)جامی،  «توحید و دلیلی قاطع بر برهان ساطع است

 رفتغزنه با پای برهنه راه می در عرفان به جایی رسید که در سنایی
/ 9: 9933؛ رازی، 121: 9939؛ قزوینی، 931: 9931)سمرقندی، 

)رازی،   «کارنامه» ،«کنزالرموز»توان به می آثار سناییاز دیگر  .(991
عباد السیر ،التحقیقطریق ،السانینمثنوی زاد ،حدیقه ،(991/ 9: 9933

 هایمثنویو  (921 /9 :9911)هدایت،  هنامعقل ،المعادالی

؛ اته، 191/ 2: 9991)صفا،  اشاره کرد «العلم جربهت»و  «نامهعشق»
های سنایی حاوی معانی تصوف و عرفان اکثر مثنوی .(912: 9919

اند. سنایی از بزرگترین پرستی باز داشتهاند و انسان را از خودبوده
ی جدیدی در شعر فارسی ایجاد فارسی است که شیوهشاعران زبان 

/ 2: 9991)صفا، وران بعد از وی قرار گرفت کرد که مورد توجه سخن
 131 -131ین شاعر را سال سال فوت ا نویساناکثر تذکره .(111

 . (939: 9931)سمرقندی،  دندانمی هدر غزنهجری 
لوس ای جکه از ابتد شاعر معروف اهل غزنه ؛سید حسن غزنوی

 شده استجزو شعرای درباری محسوب می ،شاه در غزنین بودبهرام
: 9912؛ هدایت، 911/ 2: 9933؛ رازی، 939: 9931)سمرقندی، 

بت به سید حسن سلطان نس ،بعضی از اهل غزنه گویا به سعایت .(911
 -11: 9912)غزنوی،  زدگریب نیشابور به . وی نیز ناچار شدبدبین شد

سید پس از چندی بر سلطان مسلم گشت و قصاید گناهی اما بی (911
 او اثر کرد و بار دیگر از نیشابور به غزنین و به درگاه او پیوست ذارتاع

شاه بار دیگر و در اواخر ایام سلطان بهرام .(21 -23: 9912)غزنوی، 
اش نسبت به سید حسن بدبین شد و این بار به هیچ وجه این پادشاهی

از پس زه حضور او را در غزنه نداد و سید حسن شاعر را نبخشید و اجا
سید حسن در بیتی علت  .(291)همان:  نیشابور به حج رفترفتن به 

 :(11)همان:  رفتن خود را به حج این چنین ذکر کرده است
 من به راه مکه آن دیدم زفخر روزگار

 کز پیمبر دید در راه مدینه یار غار                      
پادشاهان  ،ی پس از ترک غزنه و رفتن به خراسانسید حسن غزنو

؛ 92 -91)همان:  سلجوقی و سالطین خوارزم را مدح گفته است
آنچه مشخص است سید حسن جدای از اما  .(231: 9919، راوندی

اند هفتاد هزار مرد شاعری مرد عالمی نیز بوده است بطوری که نوشته
ادارات  او ش نسبت بهشدند و مریدانو جمع میادر پای وعظ و منبر 

 ؛911 /2 :9933 رازی، ؛939 :9931 سمرقندی،) اندخاصی داشته
 191ر سال و د گویا سید حسن در والیت جوین .(911 :9912 هدایت،

و به روایتی  (911: 9912؛ هدایت، 931: 9931)سمرقندی،  جریهـ
 .وفات یافت( 119/ 2: 9991هـجری )صفا،  119در سال دیگر 
در کالم او و در » :نویسدهای شعر او میباره ویژگیدر کوبزرین

کوب، )زرین «قصاید غالباً استوار، سنجیده، متضمن ترکیبات تازه است
9913 :919). 

 نیمه اول قرن ششم از شاعران محمد بن ناصر علویشاعر دیگر 
از  .(213/ 2: ق 9929)عوفی،  ستغزنین بوده ا از سادات و هجری

ولی به نظر  ،ها موجود نیستطالعی در تذکرهاحوال و زندگی او ا
سید حسن نیز بزرگتر  برادر .انددوستی بودهعلم یرسد خانوادهمی

محمد بن ناصر دیوان اشعار  .(231)همان:  شاعری بزرگ بوده است
ولی اشعار او به مانند بستان برای اهل ذوق  در دست نیست علوی
 .(113 -1/ 2: 9991)صفا،  است
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شاه الدینشهابشاعری به نام شاه بورجاء )یسان از شرح حال نوتذکره
بوده است، اطالعات شاه غزنوی معاصر بهرام(؛ که رجاء غزنویابی

نظامی عروضی ؛ 231/ 2م: 9119)عوفی،  اندچندانی ارائه نکرده
/ 9: 9911؛ هدایت، 911/ 9: 9933، ؛ رازی911: 9923سمرقندی، 

 شاعران بعد از وی مقبول شاه بورجاء ندیوا آورده است که عوفی .(13
عر معاصر سنایی، سید این شا .(231/ 2م: 9119)عوفی، بوده است  نیز

ابیات  .مختاری و سید محمد ناصر علوی بوده است، حسن غزنوی
قدرتش را در ایراد معانی دقیق و  ،او در دست است از کهی معدود

: 9991کند )صفا، می رانگیز آشکات نغز استادانه و روان و خیالاعبار
 است هجری ذکر کرده 113هدایت وفات او را سال  (.119/ 2

  .(13/ 9: 9911)هدایت: 
عمید محمد بن عثمان یمینی کاتب غزنوی از شاعران اواخر عهد 

 ویهدایت خان رضاقلی .(233/ 2م: 9119)عوفی،  غزنوی بوده است
است  نوشتهه و دانست الدوله()یمین غزنویمحمود  سلطانرا معاصر 

است و تا زمان بهرام شاه  خود را از سلطان گرفته تخلص یمینی که
 رسدبن مسعود بن محمود در قید حیات بوده است که بعید به نظر می

که  نییمی: »در مورد وی آورده است. عوفی (111/ 9: 9911)هدایت: 
از یمینی  .(233/ 2: ق 9929)عوفی،  «دار بودقلم از یمن یمینش مایه

-آن از جمله کهو چند تألیف داشته بود روزگار خود و مترسالن  فضال

سال فوت از . (191/ 2: 9991)صفا،  بوده است« آرای فخریبزم» ها
  خبری در دست نیست. این شاعر

  :نثر -2-3
اساس نثر  ،در این عهد بنیان گرفتاقع ودر همچنان که شعر پارسی 

هم در موضوعات گوناگون  کردن تألیف کتب مختلففارسی و رسم
در همین دوره نهاده شد. اما نثر  ،موضوعات علمیدر الخصوص علی

چندان قابل مقایسه  شعراین دوره و کتب نوشته شده در مقایسه با 
شاعران بیشتر از نثر توجه  زیرا سالطین غزنوی به نظم و ؛نیست
ره قابل توجه ها در این دواند. تعداد آثار منثور پارسی و تنوع آنداشته

زیرا  ؛ها خود از مسائل مهم و قابل اعتناستنیست بلکه تکامل آن
نثر این دوره روان و  چربد وها میکیفیت این آثار منثور بر کمیت آن

بودن آثار  گونه تکلف و تصنع است. یکی از دالیل کمخالی از هر
گونه سالطین غزنوی دانست که مخالف هر تعصب توانمنثور را می

شد که اکثر ب فلسفی و عقالنی بودند و این امر موجب میکت
د و ناز آمدن به غزنین روی گردان باش ،مرسالن برعکس شاعران

غزنوی  ینثر دوره .نویسان نبودغزنین کانون بزرگی برای نثربنابراین 
یا اینکه در  بوده است و تاریخ آنان در جهت منافع سالطین غزنوی یا

وف بوده است که با تعصب و برخورد سالطین عرفانی و تص یزمینه

با عقاید کردند زیرا شد بلکه از آن نیز حمایت میرو نمیغزنوی روبه
 سازگار بوده است.  هسالطین و روحانیون غزن

ترین نثرنویسان این دوره بوده یکی از برجسته یـان بیرونـابوریح
زاده ارض) جری متـولد شدهـ 912سال و در  در خوارزم وی است.

. (911 م:9113، محمدی ؛912 تا:بی براون، ؛921: 9911شفق، 
مشهور به  3؛عراقی به دربار ملوک آلجوان ابوریحان در آغاز

نژاد اصیل خوارزم بودند پیوست های ایرانیزمشاهان که از خاندانخوار
در سمت شرقی رود جیحون  «ثکا» و مقر حکومت دولت ایشان شهر

نظر  :ت ابوریحان بیرونی به غزنه دو نظر وجود داردعزیم یبود. درباره
جالء وطن کرد و  جریـه 113اول این است که بر اثر اغتشاش سال 

زیرا محمود قصد حمله به  ،به خدمت سلطان محمود غزنوی رفت
نظر دیگر این است که ابوریحان تا هنگام فتح  .خوارزم را داشت

طان محمود بر آن که سلخوارزم توسط محمود غزنوی در خوارزم بود 
م: 9113)حموی بغدادی،  اسیر شد سلطانجا توسط چیره شد و در آن

ورود ابوریحان به غزنه سر منشاء اتفاقات بزرگی چه برای  .(931/ 93
 شهر غزنه و چه برای خود ابوریحان بیرونی شد. 

وی ان از خوارزم به غزنه و درآمدن مهاجرت ابوریح یترین نتیجهمهم
هند را ه سلطان محمود غزنوی آن است که امکان سفر ب خدمت به

اص هند به عنوان منجم خه یافت و در سفرهای سالطین غزنوی ب
یکی از  .(999: 9913؛ بناکتی، 931 -33)همان:  همراه آنان بود

 یبیرونی در مطالعه .جویی او بودهای بیرونی حس حقیقتویژگی
مصر بود که  تکیه داشت وتاریخ، جامعه و طبیعت بر قبول واقعیت 

ابوریحان  .(213: 9931 ،مکیآزاد ار) داوری بپرهیزندمحققان از پیش
-یمینی که ظاهراً خود او به نام سلطان یمین یبا آلت رصدی حلقه

 بود،بندی کرده هالدوله محمود ساخته و آن را به دقایق تقسیم و درج
 جریهـ 191و  111عرض بلند غزنه را با تکرار عمل در دو سال 

 دقیقه معلوم شد 91درجه و  99استخراج کرد که عرض شمالی غزنه 
 غزنه را با دقت بیشتری تعین کرد یحتی قبله .(13: 9912 )بیرونی،
 «ابوریحان را در عالم نظیر نیست» .بقول نظامی عروضی(13)همان: 

 هایابوریحان بیرونی زبان .(13: 9923)نظامی عروضی سمرقندی، 
التحقیق و یونانی کریت را علینسسریانی و سا ،عبری ،ربیع ،فارسی

دانست و بدین سبب علوم و معارف قدیم را را نیز با احتمال قوی می
بیرونی تقریباً در  .(999: 9913)بناکتی،  گرفتدست اول میمنابع  از

 .همه علوم متداول زمان خود به استثنای کیمیا به تحقیق پرداخت
سنجی بود که سنن و عقاید ملل را نکته احها سیگذشته از این

، قربانی) کردها قضاوت میآن یدرباره طرفینگریست و با بیمی
در  های علمیسینا به گسترش دانستنیابن همچونبیرونی  .(2: 9912

ف علمی های ژرره با پژوهشداد و هموامی ویژهمیان مردم اهمیتی 



 پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ-صلنامه علمیف  922

های مردم قیقه برای تودهدرباره اخترشناسی و دیگر علوم د اریثآ
ترین خصوصیات اما از مهم .(911: 9931برتلس، ) نوشتمی

های بیرونی استناد به کتب معتبر و دقت در حفظ اصل اخبار نوشته
 .(999: 9919)مجتبائی،  افزایدهای او میاست که بر اعتبار نوشته

 .اندعنوان نیز نقل کرده 931 و در مواردی 91را  نتألیفات ابوریحا
ی من فهرست کتابهای بیرونی را در وقفه» کندی نقل میویاقوت حم

م: 9113)حموی بغدادی،  «جامع مرو در شصت ورقه به خط ریز دیدم
و او  بوده استنظیر ز افرادیست که در دنیای قدیم کما وی .(931/ 93

توان در ردیف محمد زکریای رازی و ابونصر فارابی و را به حق می
نا قرار داد و روش او در تحقیق به حدی دقیق و اقوال وی ابوعلی سی

گاه ارزش علمی خود را از دست ای موثق است که هیچتا به درجه
از تألیفات دیگر ابوریحان بیرونی  .(991/ 9: 9991)صفا،  دهدنمی
-نروالباقیه عن قتحقیق ماللهند، آثار ،توان به قانون مسعودیمی

یم، االستیعاب فی صنعة صناعة التنج الیه، التفهیم الوائلخال
استان را که دمقاید علم هیئت اشاره کرد. محمدی چند  و االسطرالب

وعین رحدیث قسمالسرو .9 :بردمتعلق به ابوریحان بیرونی است نام می
 ؛وامق و عذرا .1های بامیان حدیث بت .9و شهریار مزدراو .2الحیات 

م: 9113)محمدی،  یت دارداز دانش عالی ابوریحان حکا هااین که
وفات در غزنه  جریه 111م ابوریحان بیرونی در سال و سرانجا (911
 .(299 :9919 ،یجیالنی جالل) یافت

کبار مترسالن ایران در قرن دیگر از  نصر محمد بن عبدالجبار عتبیابو
در خراسان  یگاهردی هست کقمری ا ریجچهارم و اوایل قرن پنجم ه

 بردمیرسین به تکجور و ناصرالدین سبکمدر دستگاه ابوعلی سی
های . از میان تاریخ(93 /9 :ق 9231 ی،ینالمن ؛291 :9919نرشخی، )

ای کتاب تاریخ یمینی تألیف ابونصر عتبی که به زبان عربی به سلسله
الدوله محمود غزنوی به رشته تحریر درآمده اهمیت نام سلطان یمین

محمود  هآمیزی بویژه دربارستایش این کتاب که دیدگاه .فراوانی دارد
د و و محموسبکتکین  دارد و اطالعات مفیدی راجع به دوران حکومت

 جستان با غزنویانرو امرای ع 3فریغون(نیز رابطه ملوک جوزجانان )آل
. تاریخ (93 /9 ق: 9231 ینی،نملا ؛291 :9919نرشخی، ) دهدمی ارائه

ف ناصح بن ظفر به وسیله ابوشر جریهـ 119یمینی در سال 
 .(21: 9919)جرفاذقانی،  جرفادقانی به زبان فارسی ترجمه شده است

 فوت کرده است جریه 123سال  عبتی در ابونصر رسدمی نظر به
  .(93/ 9ق: 9231)المنینی، 

 ابوالفضل بیهقیی نثر بسیار پرآوازه است، نام دیگری که در عرصه
 استبیهق  «آبادثراح» یدر قریه جریه 931 متولد سال است. وی

، فندق()ابن بیهقی) دیوان رسایل غزنویان بودمسئول سال  91و مدت 
ابونصر  نایب»بیهقی  .دبیر سلطان محمود بود یو. (931 -33 :تابی

 ،بن مشکان و دبیر سلطان محمد بن محمود بود و دبیر سلطان مسعود
ن مدت چو ،گاه دبیر سلطان فرخزاددود و آنوگاه دبیر سلطان مآن

مملکت فرخزاد منقطع شد انزوا اختیار کرد و به تصانیف مشغول 
 .(931)همان:  «گشت

نویس آن هم از نوع مورخان که موظف به بیهقی فقط یک تاریخ
بیهقی دانشمندی متفکر و مصلحی  .نبود ،شدندنویسی میتاریخ

آگاهی مردم از نیکی و  ،غرض او از نوشتن کتاب .فخراندیش است
دهد که مردم چگونه زندگی کنند و دوم آنکه و هشدار می بدی است

که ه گونکوشیده تا وقایع را آن ،گونه که خود صراحتاً گفته استمانه
تاریخ . (91/ 9: 9931)بیهقی،  شودثبت و ضبط  ،ه استخود دید

بیهقی شامل ایام سبکتکین تا ایام سلطان ابراهیم است که سی مجلد 
نویسد: قی خود در علت نوشتن این کتاب میبیه .گرفترا در بر می

باید شنید و یا از کتابی باید  ز کسیاخبار گذشته را دو قسم گویند یا ا»
)بیهقی،  «باشدخواند و شرط آن است که گوینده باید ثقه و راستگو می

اهمیت تاریخی کتاب بیهقی در آن نیست که قسمت  .(21/ 9: 9931
زنوی در آن نگارش یافته بلکه غ یمهمی از حوادث سیاسی دوره

بیشتر از باب روش کار مولف و اتفاق و صحت مطالب و دقت بیهقی 
در نقل حوادث و استفاده او از اسناد و مدارکی است که مقامات 

 111در سال  .(319/ 9: 9991)صفا،  درباری در اختیارش قرار دادند
انشاء  چندی صاحب دیوان ،که عبدالرشید غزنوی بقدرت رسید جریه

تا: )بیهقی، بی لیکن به تهمت حاسدان معزول و زندانی شد .او بود
. بیهقی بعد از رهایی از زندان گویا باقی عمر را در انزوا به سرد (931

 .(933)همان:  بدرود حیات گفت ـجریه 131در سال اینکه برد تا 
؛ واقع از اهالی گردیز گردیزی سعید عبدالحی بن ضحاک بن محمودبوا

یزی او به عنوان نخستین داب تاریخ گرکت است.افغانستان امروزی  در
تاریخی مستقل به زبان فارسی که در عهد حکومت عبدالرشید غزنوی 

در حوال این مرسل اطالع چندانی الیف یافته است. از زندگی و تأ
غزنویان از  یدر کتاب او اطالعات ارزشمندی درباره .نیست دست

یعنی آغاز حکومت امیر  جریه 192تا سال تگین الپیابی ابتدای قدرت
. در واقع کتاب (912 -112: 9911)گردیزی،  دهدمودود ارائه می

خویش بسیاری از حوادث عهد  یاالخبار که مؤلف آن به گفتهزین
ترین منابع غزنوی را به چشم خویش مشاهده کرده و یکی از اصلی

-الی بحثوبی در البهخود شهر غزنه است که به خ وتاریخ غزنویان 

از مختصات کالم  .(1 -21)همان:  کندهای خود از غزنه ارائه می
ویل طدیزی رعایت جانب ایجاز و ذکر روش حوادث و اجتناب از ترگ

دیزی لغات تازی به رکالم گ با آنکه در .ستا در عدم ورود در جزئیات
به  معذالک روش نگارش او کهنه و نزدیک ،اندازه کافی راه یافته

: 9919ته، ؛ ا912: 9911)رضازاده شفق،  سامانی است یروش دوره
دیزی اطالع دقیقی رعاقبت گ . از(191/ 9: 9991؛ صفا، 231 -39

 موجود نیست.
-کشف»صاحب کتاب  هجویری علی بن عثمان بن علی جالبی

و مرگ  از سال تولدبود.  های غزنهاهل هجویر از حومه «المحجوب
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کتب  که از کتاب ویاما  ،نیست در دست یاطالع هجویری غزنوی
همچنان  ،ی در خود داردلطایف و حقایق بسیار و است مشهورو معتبر 

 .(991 -93: 9911)جامی،  نامی جاوید از او باقی گذاشته است
چنین شرح المحجوب را اینبه کشفخود کتاب  علت نامیدنهجویری 

اند کتاب د بر آنچهمراد آن بود که تا نام کتاب ناطق باش»دهد: می
ه شنوند دانند کباست هر گروهی را که بصیرت بود چون نام کتاب 

مراد از آن چه بودهاست زیرا همه از لطیفه تحقیق محجوبند به جزء 
اندر بیان راه  اولیای خدای تعالی و عزیزان درگاهش و چون این کتاب

در نا حق بود و شرح کلمات و کشف حجت بشریت جز این نام وی را
سبک نثر این کتاب بر روی هم  .(1: 9931)هجویری،  «خور نبود

ه هجویری نسبت به معاصران خود مفردات عربی کجز آن .ساده است
الخصوص مفردات با ترکیبات عربی که میان بیشتر به کار برده و علی
ه معتقد ت. و هرمان ا(312/ 2: 9991)صفا،  صوفیه معمول بوده است

ترین کتاب منظم مربوط به اصول قدیمی کشف المحجوب که است
: 9919)اته،  جود عرفانی استونظری و علمی و تصوف و وحدت 

)رضازاده  عصر سامانی نزدیک است یاز نظر سبک به شیوه .(211
امیدن و ذکر اسم خود در . هجویری درباره علت ن(931: 9911شفق، 

لم کتابی چون جهله )نادان( این ع»نویسد: المحجوب میکتاب کشف
شده نباشد نسبت  ()ثبت نویسند که نام مصنف به چند جای آن مثبت

)هجویری،  «آن کتاب به خود نکنند و مرا این حادثه اتفاق افتاد
9931 :9- 2). 

از فضالی قرن ششم  ابوالمعالی نصراهلل بن محمود بن عبدالحمید
/ 9م: 9119)عوفی،  بردشاه به سر میدر دربار بهرام بود کههجری 

 ترین اثرمهم .(913 -932: 9931؛ دری، 911/ 9: 9933؛ رازی، 12
 «شاهیکلیله و دمنه بهرام»که به  بود؛ کلیله و دمنه یترجمه وی

هیچکس انگشت بر آن ننهاده است و » :معروف شد و به قول عوفی
آن را قدح نکرده و از منشآت پارسیان هیچ تألیف آن اقبال ندیده و آن 

راجع به نثر کلیله و دمنه آمده  .(12/ 2م: 9119عوفی، ) «قبول نیفتاده
است: نثر کلیله و دمنه تنها اثری است که شباهت به ترجمه ندارد و 

این حد ترجمه نیست که تا شاید بتوان گفت در قدرت هیچ مترجمی 
اش البته این مزیت تنها سرچشمه .راسته باشدرا به کمال زیبایی آ

لکه احاطه و تسلطی است که ابوالمعالی به ب ،شیوایی سخن او نیست
 ار و آیات و احادیث داردخبعمق معانی و مضامین ادبیات عرب و ا

کلیله و دمنه  .(913 -932: 9931؛ رک به: دری، 1: 9919)ابوالمعالی، 
حسن  بهرام شاهی از حیث سالمت انشاء و قوت ترکیب عبارات و

 های نثر پارسی استمونهترین ناسلوب و آراستگی کالم یکی از عالی
گاه مغلوب صنعت نشده و در . ابوالمعالی هیچ(111/ 2: 9991)صفا: 

صاحت و بالغت را مورد غفلت قرار فردی از کتاب خود لوازم هیچ مو

در حکم هجری به همین سبب انشاء او هم از قرن ششم  .نداده است
اهلل نصرابوالمعالی  .(119)همان:  سرمشقی برای مترسالن قرار گرفت

در دستگاه غزنویان باقی ماند و  وشاه در نزد خسروشاه بعد از بهرام
حتی در خدمت خسرو ملک نیز بود و در زمان خسرو ملک به منصب 

یاد  «صدر اجل»به علت احزار همین مقام او را به عنوان  .وزارت رسید
دانیم ظاهراً بر اثر حسادت مغضوب اند لیکن به علتی که نمیکرده
: ق 9929عوفی، ) یافت وفاتشد و به حبس افتاد و در آنجا  انسلط

 .(911/ 9: 9933؛ رازی، 12 -19/ 9

 :در غزنینو دیوانساالران  جالرمشاهیر 

نژاد در ند غزنوی و ظهور سالطین بزرگ ترکقدرتم یتشکیل سلسله
شامل امیران، دبیران،  ؛نجر به تشکیل یک دربار قدرتمندغزنین م

غزنین شد. بدون شک وجود این عناصر درباری بر  در... ن و وزیرا
 شهر غزنه تأثیر گذاشته است.

شاهد  غزنینزمان با ظهور سلطانی قدرتمند در اساس حکومت هم
ظهور وزیران قدرتمند هستیم که جدای از کارکرد درباری خود بر 

اند. اکثر رجال دربار سالطین مناسبات شهری غزنین نیز نظارت داشته
 تا ،اندکردن نیازهای فرمانروایان خود را داشته عی در برآوردهس غزنه

به همین دلیل اکثر این رجال در عملکرد خود  .های مردمحاجتفع ر
 کردند. عمل میدر غزنین عدالتی اکثراً همراه با بی

جمله وزیران غزنوی من یدر دوره بویژه این رجال درباری مجموعدر 
و در غزنین و بین اهالی آن  ای برخوردار بودهو دبیران از استعداد ویژه

هر چند عملکرد اینان همراه با  .ای برخوردار بودندشهر از جایگاه ویژه
اند های روزگار بودهامور جزو نمونه یبی بود ولی در ادارهنسعدالتی بی

شدند و در حقیقت غزنه  بیشتر که موجب پویایی و شکوفایی هر چه
بیران و وزیران قدرتمند دربار سالطین غزنوی توان گفت این دمی

تاریخ اسالمی  یرا در عرصه غزنینبودند که توانستند بیش از پیش 
رجال دربار این دوره باید گفت  یدر کل آنچه دربارهاما تثبیت کنند. 

کردن خزاین او را بر توجه به  های سلطان و پردر غالب موارد خواسته
 .دادندامور مردم ترجیح می

ابوالفتح بستی آنچه از نامش مشخص است از  :ابوالفتح بستی

)ثعالبی  اهالی بست بود و به همین دلیل به ابوالفتح بستی معروف شد
ابوالفتح . (31: 9919ای، ؛ شبانکاره211 -99/ 1: 9933ابوری، النیس

بستی دبیری که هر چند تولدش مشخص نیست ولی آنچه مشخص 
سبکتکین بست بود و پس از چندی  در 1وزتبای بیرداست در ابتدا 

بست را تصرف کرد و ابوالفتح بستی را در سمت دراالنشاهی خود 
: 9911؛ عقیلی، 31: 9919ای، ؛ شبانکاره21)همان:  منصوب کرد

الوزراء آمده است وزارت را و حتی در آثار (11: 9931؛ سمرقندی، 911
 .(911: 9911)عقیلی،  نیز به او مفوض کرده است
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ادی و مهارتی که در نظم و نثر تازی تابوالفتح بستی که به سبب اس
مشهور بود وی در همه صناعات بدیعی مهارت داشت و  ،داشت

ق: 9121الجوزی، )ابن دشمیها معروفترین شعر او مقبول همه طبع
بطوری که  (11: 9931؛ سمرقندی، 31: 9919ای، ؛ شبانکاره1913

بوالفتح را در اشعار مختار بسیار است و در شیخ ا»نویسد: سمرقندی می
میان مردم شهرتی و احترامی دارد و اکابر عرب دیوان او را معتقدند و 

از  .(13: 9931)سمرقندی،  «اکثر سخنان او در معارف و توحید است
و  (11)همان:  اندابوالفتح به عنوان شاعر ذواللسانین یاد کرده

ح در ازای شعری که در دوران سلطان ابوالفت» :نویسدمیای شبانکاره
 .(31: 9919ای، )شبانکاره «غزنوی سرود ده هزار دینار به وی بخشید

به خدمت محمود غزنوی  ،تشابوالفتح بستی بنا به لیاقتی که دا
؛ 21: 9919)جرفاذقانی،  پیوست و سمت رئیس دیوان رسائل او بود

ابوالفتح بستی هر . از (911: 9911؛ عقیلی، 31: 9919ای، شبانکاره
در ای از اشعارش را توان پارهچند اثری باقی نمانده است ولی می

-، ترجمان(211 -99/ 1: 9933)ثعالبی نیشابوری،  یعالبثالدهر یتیمة

 الشعرالسحر فی دقایق، حدائق(92 -31: 9912)الرادویانی،  البالغه
مشاهده  (1913ق: 9121الجوزی، )ابن و المنتظم (1: 9919)وطواط، 

 خودها را به خط نامهکرد. گویا ابوالفتح در زمان محمود اکثر فتح
 ،. سرانجام به علتی که روشن نیست(21: 9919ذقانی، ا)جرف نوشتمی
در بخارا  ریجه 111سال  درترک کرد و سرانجام  غزنه راالفتح ابو

جیب است . ولی ع(211 -99/ 1: 9933)ثعالبی نیشابوری،  درگذشت
به غزنه وی از بخارا جسد شاید  .موجود است هابوالفتح در غزن که مزار

 .(213: 9919)جیالنی جاللی،  باشدانتقال یافته 

اسفراینی از کبار و بزرگان  :ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی

خراسان بود که در باب عمیدالدوله فائق بود و پس از شکست ابوعلی 
که به خراسان لشکر  سبکتکینبرابر  سیمجور و عمیدالدوله فائق در

تا اینکه به مالزمت امیر  ،مدتی در سرگردانی به سر برد ،بوده کشید
وزارت محمود  ین به سمتکین پیوست و پس از مرگ سبکتکسبکت

: 9911؛ عقیلی، 991 -93: 9919)جرفاذقانی،  غرنوی منصوب شد
ف ی در خراسان معرو. خاندان اسفراین(91: 9911؛ منشی کرمانی، 911

که دارای کتب  وان از شیخ ابوحامد االسفراینیتکه میای گونهبودند ب
او فقیه و : »نویسدمیی او دربارهالدمشقی  .یاد کرد ،متعددی است

جا گذاشته بود که تصنیفات زیادی از خود به امام بزرگ و کریمی
 .(193/ 21ق: 9193کثیر دمشقی، )ابن «است

 91که  ه؛والعباس اسفراینی در غزنزارت ابدر مدت ورسد به نظر می
این وزیر بیشتر سعی در برآورده کردن  ،سال طول کشیده است

 .هد تا نیازهای مردم غزنباشکرده های سلطان محمود غزنوی خواسته
ابوالعباس فضل بن »در ترجمه تاریخ یمینی آمده است:  ای کهگونههب

...  فراوان جمع کرد ظلم و اجحاف به رعایا مال بسیار و خزاین احمد با
 «و از آبادانی و عمارت و رعایت رعیت و آیین داد و انصاف دور بود

ابوالعباس اسفراینی با توجه به  .(993 -93: 9919قانی، )جرفاذ
 از قریحه شاعری خوبی نیز برخوردار بود غزنههای دربار ویژگی

. گویا سلطان (91 -11: 9911؛ منشی کرمانی، 911: 9911عقیلی، )
محمود غزنوی بنا به دالیل متفاوت و متناقض او را از وزارت برکنار 

تی بود که توسط اکرد. یکی از این دالیل ظلم و تعدی عمال والی
به شدت از  اناند و محمود غزنوی نسبت به آناسفراینی منصوب شده

 . در روایتی دیگر(919: 9911)عقیلی،  اسفراینی مغضوب بوده است
محمود غالم زیبارویی که اسفراینی از ترکستان خریده  ه است کهآمد
 به ای کهتوجه به عالقه ولی ابوالعباس اسفراینی با ،خواستار بود ،بود
به  و حاضر به پذیرش این درخواست سلطان نبود ،غالم داشت آن

: 9919؛ خواندمیر، 919)همان:  همین دلیل مغضوب سلطان واقع شد
این روایت چندان با منطق سازگار  گاننگارند راز نظ. اما (1/931

سال وزارت به این دلیل عزل  91وزیری را پس از سلطان، نیست که 
راینی از سمت رسد یکی از دالیل عزل اسفبه نظر می کرده باشد.

: 9919قانی، )جرفاذ پرستی این وزیر بوده استتجمل ،وزارت در غزنه
سر برد ولی  خر عمر در زندان بهاسفراینی تا آگویا ابوالعباس . (991

 .(919: 9911)عقیلی،  سال دقیق مرگش مشخص نیست

های معروف در خاندان میمندی یکی از خاندان91:یخاندان میمند

ای چه در بین مردم و چه در بین دستگاه غزنه بودند که جایگاه ویژه
 مداند. بعد از فوت ابوالعباس اسفراینی، احداشته غزنهاداری سالطین 
)جرفاذقانی،  وزیر سلطان محمود شد هالکفای شمسبن حسن میمند

ین کو پدرش حسن در زمان سبکت (919: 9911؛ عقیلی، 919: 9919
: 9911)منشی کرمانی،  تپرداخدر قصبه بست به کارهای دیوانی می

در فضل و گرم و »الوزراء آمده است: . در آثار(919: 9911؛ عقیلی، 19
وزگار بود و هیچ یک را از وزراء آن مقدار اختیار و سخا، عطا، سرآمد ر
از وی »و به قول بیهقی:  (919: 9911)عقیلی،  «مکنت نبوده است

/ 9: 9931)بیهقی،  «تر در آن روزگار از اهل قلم کس نبودمحتشم
، بلخی )عنصری و عنصری نیز این چنین او را ستوده است (223

9912 :221): 

      او  د کز نعمتابوالقاسم عمید سی خواجه
 ر پرلولو و مرجان کنیـرهای عنصـشع                 

 دل اوـی عـی و بامـی کز بس بزرگـعادل
 نیعار دارد گر حدیث عدل انوشروان ک

)عقیلی،  تسال بر مسند وزرات تکیه داشته اس 91گویا میمندی 
طوالنی وزارت  یدوره ،ولی آنچه مشخص است (919: 9911

ث نظم خوبی چه در قسمت اداری دربار و همچنین میمندی باع
رعایت عدالت نسبی در بین اهالی غزنین شده است و سعی بسیاری 

)عوفی،  دداشد انجام میهایی که در غزنین میرفع خرابی برای
. به طوری که (93: 9923؛ نظامی عروضی سمرقندی، 999/ 9: 9919

لق در خنصاف او کافه به برکت عدل و ا» :در ترجمه یمینی آمده است
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: 9919 )جرفاذقانی، «جهان آبادان شد و پناه عصمت امان بیاسودند
یکی از کارهای مهم میمندی این بود که دستور داد تا در . (911

نوشتند از به پارسی می یاحکام دیوانی که به دستور ابوالعباس اسفراین
؛ 911: )همان پیشین به عربی بنویسیند یاین پس با مانند قاعده

 .(919: 9911عقیلی، 
ی مورد حسد امیران غزنه من جمله آلتونتاش و میمندی پس از چند

 مورد در .علی خویشاوند قرار گرفت و در قلعه کالنجر زندانی شدامیر 
دلیل دشمنی این امیران با میمندی باید گفت میمندی امیران غزنه را 

سالطین غزنه به  داد تا نیازهایبیش از اندازه تحت فشار قرار می
 .(33: 9919ای، ؛ شبانکاره933: 9911)عقیلی،  خوبی برآورده شود

مسند  هب پس از به قدرت رسیدن سلطان مسعود بار دیگر میمندی
 121ولی سرانجام در محرم  .(911/ 9: 9931)بیهقی،  وزارت رسید

)خواندمیر،  در هرات مریض شد و بعد از چندی وفات یافت جریه
این است  ذکر شود،ای که باید در مورد میمندی ته. نک(933/ 1: 9919

مرا در جمیع عمر دو خطا افتاد و هر »که سلطان محمود بارها گفت: 
ای ندارد یکی آوردن ترکمانان و یکی عزل وزیر ام و فایدهدو بار یافته

 «احمد بن حسن میمندی و خلل کار سلطان از این دو خطا بود
 .(31: 9919ای: )شبانکاره

 ند،ار غزنین داشتهای دجایگاه ویژه ز جمله افراد خاندان میمندی کها
 یکه در دوره بن احمد بن حسن میمندی اشاره کردباید به عبدالرزاق 

؛ 293: 9912)عنصرالمعالی،  خواجه به وزرات رسید ،سلطنت مودود
: 9933ی، ؛ راز11 -11: 9911؛ منشی کرمانی، 911: 9911عقیلی، 

جمال اصلش به کمال عقل آراسته است » :و به قول عقیلی (221/ 9
و  (911: 9911)عقیلی،  «اهت قدرش بر وجاهت ذکر پیداستنبو 

: 9931)فرخی سیستانی،  را این چنین ستوده است ویفرخی نیز 
911): 

 

 ر زاده سلطـان و بـر کشیـده اوـوزیـ
 بـزرگ همت ابـوالفتح سرفـراز تبـار

 هنر آنکه فضل وجلیل عبدالرزاق احمد 
 رفت یسارـبدو گرفت یمین و از او گ

 

خواجه عبدالرزاق هفت سال وزارت سلطان مودود و چهار سال وزارت 
 سلطان عبدالرشید بن محمود و دو سال وزرات فرخزاد را داشته است

رازی،  ؛11 -11 :9911ی کرمانی، شمن ؛911 :9911عقیلی، )
وزرای قبل خود گویا باز هم  همچون. اما این وزیر نیز (991 /9933:9

به سعایت دشمنان و رقبای خود در زمان فرخزاد محبوس و در زندان 
 -11 :9911 ی کرمانی،شمن ؛911 :9911 عقیلی،) فوت یافته است

-اکثر وزرای غزنه می یآنچه مشخصه .(991 /9 :9933 رازی، ؛11

ن توجه های سالطین بوده و کمتر به اهالی غزنیباشد توجه به خواسته

داشته و برای حفظ قدرت خود به منافع شخصی خود بیشتر توجه 
 اند.داشته

سنک ـبن عباس که به ح ن بن محمدـابوعلی حسل: حسنك میکا

و از رجال بزرگ آن  مودـود از وزراء نامور سلطان محـروف بــمع
؛ 213 :9919 رفاذقانی،)ج ان بودلیییوی از خاندان میکا .روزگار است
منشی ؛ 933 :9911 عقیلی،؛ 33 :9923ضی سمرقندی، نظامی عرو

خاندانی قدیم است و در »فندق: به قول ابن .(11 :9911کرمانی، 
نیشابور و بیهق و جد ایشان بود میکال بن عبدالوحید بن جبریل بن 

تا: )بیهقی، بی «بن یزدجرد بن بهرام ... الی فیروز القاسم بن بکر بن
های حسنک را این چنین ستوده است: و نظامی عروضی ویژگی (993

خواجه حسین بن علی میکال بود که یکی از افاضل و امائل عصر و »
. (33: 9923)نظامی عروضی سمرقندی،  «اعجوبه بود از رجال زمانه

فتاد ابن حسن میمندی از وزارت بر گویا پس از اینکه خواجه احمد
 یران وزبه عنو وی محمود به علو نسب و کمال حسنک پی برد و

فرخی  .(11: 9911؛ منشی کرمانی، 33)همان:  دشمنصوب  هزنغدربار 
 (:919: 9931)فرخی سیستانی،  این چنین او را ستوده است

 چونانکه چون ملک ملکی نیست درجهان
 همچون وزیر او به جهان نیست یک وزیـر

 تــر مـملکـرأی درسـت بایـد و تدبی
 رخواجه به هر دو سخت مصیب آمد و بصی

-در دوران پادشاهی محمود غزنوی حسنک طی مسافرتی که به خانه

در راه بازگشت از راه مصر مراجعت کرد و پادشاه مصر داشت خدا  ی
این امر موجب  و شد او را خلعتی زیبا دادمطه شناخته میاکه از قر

و خواند نارضایتی خلیفه بغداد شد و حسنک را نیز قرمطی و مالحده 
او بود اما محمود غزنوی به شدت از این وزیر خود خواستار مجازات 

: 9911؛ عقیلی، 232/ 9: 9931)بیهقی،  تا پایان حکومتش دفاع کرد
دوران حشمت  ،غزنه قدرت یبا تسلط مسعود غزنوی بر اریکه .(933

 اعدام شد محکوم به ،و به تهمت قرمطی شدناین وزیر پایان یافت 
 این حکم از صدور لت اصلی. ولی ع(233 -12/ 9: 9931)بیهقی، 

 برادر ؛رابطه خوب حسنک وزیر با محمد بهسلطان مسعود  سوی
)همان:  گشتبرمیکه مدتی بر اریکه قدرت بود  ؛سلطان مسعود

چنانکه  .حسنک قریب هفت سال بر دار ماند» :نویسدبیهقی می .(233
هایش فرو تراشیده و خشک شد و چنانکه اثر نماند تا به دستوری پای

چنانکه کسی ندانست سرش کجاست و  .فرو گرفتند و دفن کردند
ور این مرثیه را و یکی از شعرای نیشاب .(212)همان:  «تنش کجاست

 (:212)همان:  در حقش گفته است
 ببرید سرش را که پسران را سر بود

 ک را افسر بودـش دهر و ملـآرای
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 ر قرمطی و جهـود و یا کافـر بودـگ
 منکر بود نـداز تخت به دار بر ش

 داندمی جریه 122را حسنک میکال  جیالنی جاللی سال مرگ
ی حسنک باید گفت، این آنچه درباره .(299: 9919اللی، )جیالنی ج

است که جایگاه حسنک در مقام وزارت در دوران محمود به نسبت 
دیگر وزیران از تثبیت بیشتری برخوردار بوده است و با توجه به عدم 

توان استنباط کرد که در ز به دار کشیدن حسنک میرضایت مردم ا
دوران وزارت حسنک میکال مردم در غزنین از آرامش و راحتی 

)رک به: شفق و جهان  اندبیشتری نسبت به وزرای قبل برخوردار بوده
 .(19 -12: 9931رمضان، 

 

. بوده است زیرکیو  دانشمندابونصر مشکان دبیر  :ابونصر مشکان

با لیاقتی که از خود نشان داد در خدمت دولت غزنوی ابونصر مشکان 
کفایت ای طوالنی این کار را با هبه کارهای دیوانی پرداخت و به مدت

غالم جیالنی جاللی بر  .(991/ 9: 9931)بیهقی،  و حشمت انجام داد
، قریه هه است قریه مشکان، قریه موشک غرناثر تحقیقی که انجام داد

 داندزرخرید یا اقطاعی ابونصر مشکان میملک  را باغموشکی قره
متأسفانه از زندگی این ابونصر مشکان  .(292: 9919)جیالنی جاللی، 

 از آنچه باقی مانده است روایت بیهقی .اطالع دقیقی موجود نیست
ان در نثر عربی و و آورده است که ابونصر مشک ابونصر مشکان است

عربی و فارسی ذکر شده  داشته است و از او آثاری در مهارتپارسی 
 خود نقل کرده است کتابقی چند نامه پارسی او را در است و بیه

. با وجود اینکه قطعات کمی از ابونصر (33 -19/ 9: 9931)بیهقی، 
مشکان در اثر ابوالفضل بیهقی باقی مانده است، اما این قطعات نشان 

 خوبی برخوردار بوده است. کالم وی از استواریدهد که می
 

 هوزرای غزنوی ب یمهمی که باید درباره ینکته :خاندان شیرازی

این است که وزرای دربار غزنوی سعی در برآورده  کنیم،آن اشاره 
های این امر هم پایه ازیر ؛تا رعایا اندهای سلطان داشتهکردن خواسته

کرد و هم باعث افزایش حرمت خاندان خود تر میمقامشان را محکم
و خاندان شیرازی نیز از این امر  (933: 9932وزانی، )فر شدندمی

خواجه  ،میمندی مرگسلطان مسعود غزنوی پس از  مستثنی نبودند.
را به  احب دیوان آلتونتاش در خوارزمص ؛بن عبدالصمد شیرازی احمد

 :9919جرفاذقانی، ؛ 111 /9، 9931 بیهقی،) مقام وزرات منصوب کرد
 /9 :9933رازی، ؛11 :9911 رمانی،منشی ک ؛919 :9911عقیلی،  ؛239
شغل وزارت سخت نیکو پیش » :. در تاریخ بیهقی آمده است(911

گرفت و تربیتی و نظامی نهاد که سخت کافی و شایستهوآهسته و 
ادیب و فاضل و معاملت دان بود و با چندین خصال ستوده مردی تمام 

-این ریمنوچه .(111/ 9: 9931)بیهقی،  «و کارهای نیکو بسیار کرد

 :(11: 9919)منوچهری دامغانی،  را ستوده استوزیر چنین 

  خواجه احمد که رئیس عادل پیروزگر
 آن فریدون فرو کیخسرو و دل رستم براز 
رسد که خواجه احمد بن عبدالصمد از قریحه شاعری نیز به نظر می

. گویا مدت هشت سال (239: 9919)جرفاذقانی،  برخوردار بوده است
ن مسعود و دو سال از آن پسرش سلطان مودود را خدمت وزیر سلطا

کرده است تا اینکه سرانجام به دستور مودود به حبس افتاد و 
دشمنانش او را با زهر در زندان مسموم کردند و فوت یافت ولی سال 

 .(239)همان:  فوتش مشخص نیست
یکی دیگر از این خاندان شیرازی باید به عبدالحمید پسر احمد بن 

الصمد شیرازی اشاره کرد که در دوران سلطان ابراهیم به مسند عبد
 ؛11 :9911 منشی کرمانی، ؛919 :9911 عقیلی،) وزارت دست یافت

االخبار آمده است: االسحار من لطائم. در نسائم(911 /9: 9933 رازی،
در نشر معادلت و انصاف و قطع مواد جور و اعالن معالم امن و امان »

)منشی کرمانی،  «مبرت و احسان بر پدر نامدار بیفزودو احیای مراسم 
 91سال وزرات سلطان ابراهیم و  22عبدالحمید  .(11 -13: 9911

 بن ابراهیم را برعهده داشت سال وزرات پسر او سلطان مسعود
. ولی آخراالمر (11 -13: 9911؛ منشی کرمانی، 911: 9911)عقیلی، 

شاه و به لطنت بهرامل عهد ساین وزیر به مانند وزرای پیشین در او
با استعدادی که این  .(911: 9911)عقیلی،  کشته شد ویدستور 

اند امور دربار و به خوبی توانسته ،اندخاندان در منصب وزارت داشته
توان در استعداد یکی از دالیلی که می .امور مردم غزنین را اداره کنند

طین غزنه به توجه سال این خاندان در مقام وزارت به آن اشاره کرد،
که چندین سال بدون رقیب بر مسند وزارت تکیه آنان بود. بطوری

توجه به مدت زیاد وزارتشان  رسد اهالی غزنه نیز بابه نظر می زدند.می
 را به خوبی کنترل اند غزنهراضی بوده و توانسته بودهدر غزنه از آنان 

 کنند. و اداره
 

 ههنر و معماری در غزن

یات فرهنگ ایرانی که در روزگار سامانی آغاز شد منجر به تجدید ح
که  ؛سالطین غزنهتبدیل بخارا به یک شهر مهم شد. این امر به 

ها و جنگجویان بزرگی بودند نیز منتقل شد و معماری و احیای سنت
ور را در آنان شعله هت به شکوفایی شهر غزننسبذوق و اشتیاق 

-از رهگذر حمالت سالطین ترک هغزنبا توجه به ثروتی که  ساخت.

ای شد که شهر غزنین از یک شهر کوچک در نژاد به دست آورد زمینه
تبدیل شود. عالوه بر  یفرهنگزگار لویکان به یک شهر بزرگ و رو

خود نیز به زیباسازی پایتخت خویش مشتاق  هسالطین غزن ،این
های غشاهد مساجد زیبا، با هد. این اوامر موجب شد که در غزنبودن

...  ن رشد چشمگیر نقاشی ونیهای متعدد و بزرگ، همچفراوان، کاخ
شاهد تحول  این شهردر روزگار سالطین  هدر حقیقت غزن باشیم.

به یکی از  غزنهی بوده است و اساسی در زمینه فرهنگ و معمار
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باقی مانده است  هآنچه از شهر غزن .شدتبدیل  نآن زما شهرهای برتر
  است. در این برهه غزنهری عظمت معما گویای 

غزنوی، معماری در غزنین چندان ترک تا قبل از تشکیل حکومت 
 زیرا این شهر در حاشیه بوده است که توسط .مورد توجه نبوده است

یابی ترکان در این زمان با قدرتشد ولی همحاکمان محلی اداره می
وده است این سلسله قدرتمند، پایتخت زیبا و باشکوه ب یشهر الزمه

که در نتیجه آن معماری در شهر غزنین مورد توجه این سالطین قرار 
شهر را از  یهای زیادی در آن ساخته شد که چهرهگرفت و عمارت

 د.دا تغییر وچک به یک پایتخت بزرگک ییک منطقه
 

 بنای مساجد
در غزنین گویا مسجدی بوده است که از شدت زیبایی به  
هر چند در حال حاضر از این مسجد  .معروف بود «الفلکعروس»

تاریخ یمینی از چگونگی  یاثری نیست ولی صاحب کتاب ترجمه
چون : »نویسددهد و میساخت و ویژگی آن اطالعات کاملی می

سلطان از دیار هند مظفر و منصور با اموال موفور و نفایس نامصور 
ای واقی بازگشت سلطان را رغبت افتاد که انفال آن اغفال در وجه بر

ای صرف کند و به وقت نهضت فرموده بود تا از بهر مسجد و حسنه
آنچه  .(931: 9919جرفاذقانی، ) «جامع به غزنه عرصه اختیار کنند

ای از بر روی خرابه الفلکاست که مسجد عروسمشخص است این 
سلطان محمود برای ساخت  مسجدی دیگر در غزنه ساخته شده است.

ورد و همچنین برای ساخت این ادی را به غزنه آان زیاین مسجد استاد
)همان:  منتقل کرد ای فراوان از سرزمین هند به غزنههمسجد چوب

های آن را با کاشی ،. پس از ساخت این مسجد به فرمان سلطان(931
. های زیبا و نقش و نگارهای بسیار جالب تزیین کردندمرمر و طاق

گشت نکه چشم در آن خیره میچنا: »در این زمینه آورده است یمینی
ماند و تذهیب و تزویق و ترویق آن به و عقل را در آن حیران می

جایی رساندند که صنعت صنایع رصافه با ضافت تصنع و تنوق نقاشان 
در کنار این مسجد به فرمان سلطان  .(933)همان:  «روزگار ناچیز شد

زیبایی ی ی یمینبه گفته مود برای عبادت خود منزلی ساختند.مح
کس  تزیین به جایی رسانیدند که هردر » بود که مسجد به حدی

گفت ای آنکه مسجد گرفت و میدید انگشت تعجب در دندان میمی
ای و بدان شیفته شدی و دعوی کردی که مثل آن دمشق را دیده

بنیادی ممکن نیست و جنس آن عمارتی صورت نبندد بیا و مسجد 
از جمله . (933)همان:  «عوی خودبینیغزنه مشاهده کن تا بطالن د

امتیازات این مسجد این بود که سلطان محمود دستور داد که در جوار 
در جوار » ای بنا نهادند. در تاریخ یمینی آمده است:این مسجد مدرسه

را بنفایس کتب و غرایب  ای بنا نهادند و آناین مسجد مدرسه

ه زه و مقید بمه مشحون کرد مکتوب به خطوط پاکیئتصاینف ا
مه و فقها و طلبه علم روی بدان نهادند و به ئتصحیح علماء و ا

گویا سلطان . (931)همان:  «تحصیل و ترتیل علم مشغول شدند
خلوت به مسجد راهی ترتیب داده بود که عموم  محمود برای رفتن در

ها برای عبادت به خبر بودند و سلطان بعضی وقتن بیمردم از آ
رسد وسعت این مسجد به همچنین به نظر می رفت ومسجد می

 ها در نظر گرفته بودندقدری زیاد بود که حتی جایگاهی برای فیل
از این مسجد چیزی باقی  شد، گفتهطور که ناهم .(931)همان: 

الفلک تقریباً سالم مانده های عروسنمانده است ولی یکی از محراب
 است که دارای کتابت زیر است:

الحساب این کلمات مقدسه به خط کوفی قدیم ... تا سریع هواالالهال
نقر است بعد از آن روی سنگ محراب به خط ثلث این کلمات مقدسه 

من امن باهلل  اهللالرحیم، انما یعمر المساجدالرحمناهللبسم»اند گردیده
سنگی که در روی سپس  .«الزکا ة ة و آتیالالصاالخر و اقامو الیوم

اللهم ارحم »اند: کندهرا جمالت زیر است، شده قرار داده  مسجد هدیوار
باالیی کنده شده به خط رقاع  یو در حاشیه« ر الحسین المبارکاغفو 
های مابقی از هم ریخته و روی گوش «... السلطان ظهیرالدوله»

اند: اهلل، محمد، ابوبکر، عمر، چنین ذکر کردهمقلی سنگ به خط 
های باقی مانده سنگ سین )رض( بخشعثمان، علی، الحسن، الح

گردد که این محراب نه محراب از بین رفته است ولی آشکار می
محراب اصلی و مرکز جامع محمودی بوده است و نه در زمان محمود 
و مسعود ساخته شده است به دلیل نام ظهیرالدوله که روی سنگ 

م ساخته نماید که در دوره سلطان ابراهیمحراب باقی مانده چنین می
 .(213: 9919)جیالنی جاللی:  شده است

اند به طوری که به ساختن مسجد توجه داشتهغزنه  اکثر سالطین
سلطان ظهیرالدوله ابراهیم که به زهد و »نویسد ای میشبانکاره

ای، شبانکاره) «پارسایی مشهور بود در جهان هیچ چیز نکرد اال مساجد
مسجد جامع »ری به نام گویا در غزنه مسجد دیگ .(31  :9919
لمسجد  بناء هذا» :ای آمده استدر کتیبه ونیز بوده است  «رامک

بن  المعظم معزالدنیا و الدین ابوالمظفر محمدالمبارک فی دولة السلطان
اهلل المبارک اربع و سام خلیفة امیرالمؤمنین به تاریخ منتصف من شهر

ان از اماکن کگویا این م «.هـ.( 119) ت سنهئتسعون و خمسه ما
اند باقی مانده و امروز هم قدیمه که اسامی باستانی خود را حفظ کرده

جیالنی ) معروفند هنام تاریخی خودشان بین مردم غزنبه همان 
آنچه مشخص است مهمترین مسجدی که در  .(913 :9919 جاللی،

الفلک بود و از مساحت ن مسجد عروسنه ساخته شده است هماغز
 تمام خواستمی ن نتیجه گرفت که سلطان غزنهاتوبزرگ آن می

در این مسجد تجمع یابند و در آن نماز بگذارند و با توجه  اهالی شهر
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سالطین مسلمان غزنه تمام  ،ی مسلمانان در ساخت مساجدبه عالقه
 تالش خود را زیباسازی این مسجد انجام داده بودند.

 

شاعران و  غزنه عالوه بر اینکه مرجعی برای :هابنای کاخ

سازی ویژه درکاخمعماری به یدانشمندان بود، مکانی نیز برای توسعه
های مستقل کاخ در غزنهکه اکثر سالطین غزنوی بطوری .بوده است

 یویژه در دورهتا قبل از تشکیل حکومت غزنوی، به اما اندداشته
لویکان اثری از کاخی که متعلق به حاکمان محلی باشد به جا نمانده 
است اما قصور سالطین غزنوی هر چند به صورت محدود ولی اثراتی 

ن و آبادی این شهر رااز آن کاخ باقی مانده است که نشان از عم
 یدر ترجمه .(9 -91: 9911نژاد، )رک به: هوشیاری و فرشته دهدمی

ین در اواخر ایام و خواتم عمر بنیاد کسبکت»تاریخ یمینی آمده است: 
و آن را سهالباد نام کرده و مالی بسیار بر عمارت آن  سرایی فرمود بود

ضع قواعد آن و تزیین اساس و انفاق نموده بود و آن را تحسین
 .(913 :9919 ذقانی،فاجر) «های بدیع و تأنفهای غریب نمودصنعت

می آن بنا موجب ناتما جریه 933ین در سال کاما با مرگ سبکت
سعی که در تأسیس و  و آنید شکوه نابود گردگردید و آن ساختمان با

ین، کپس از سبکت .(913)همان:  دمانضایع  ،عمارت آن رفته بود
از  ،محمود پسرش نیز با توجه به ثروتی که از هند به دست آورده بود

نبوده است. به قول  غافل هنر و معماری و زیباسازی شهر غزنه
ادبای بارش از افزایش شکوه درطور که محمود برای همان»بمباچی 

آورد برای زیباسازی معروف و دانشمندان برجسته دعوت به عمل می
پایتختش هم هنرمندان و صاحبان حرفه را از مناطق مفتوحه 

 .(31: 9931)بمباچی،  «کرده استگردآوری می
که گویا همین  ی را در نزدیکی غزنه تأسیس کردخسلطان محمود کا

 /2 :9931، قیبیه) معروف بود «کهن محمود 99کوشک»کاخ به 
ای چون بهشت ی که او ساخته است به قول شبانکارهخ. کا(119

فرخی در وصف کاخ  .(11: 9919ای، )شبانکاره فردوس است
  :(2: 9931)فرخی سیستانی،  چنین آورده استمحمودی 

 

 صفـات قصد او بشنـید حـورا یکـره وزان پس
 نند بخـلد انـدر همی حـورایخیـال قـصد او بـ

 زایران)شاعران( بینم بگرد قصر تو دایم طوایف
 احهمانا قصر تو کعبه است و دیگر قصبه تو بط

 

این  .کاخ فیروزی هم اینک در روضه حالیه نامی در افغانستان است
به دلیل محمود اهمیت خود را  سلطان درگذشتکاخ احتماالً بعد از 

)جیالنی  از دست داده استخت کاخی از سوی مسعود غزنوی اس
شک وهای معروف باید به ک. از دیگر کاخ(931: 9919لی، جال

مسعودی نیز اشاره کرد. به دستور مسعود کاخی جدید که بر اساس 
برای اقامت وی و کارگزارانش در  ،طرحی که خود ارائه کرده بود

به اتمام  جریه 123قامتگاه مجلل او که در سال غزنین بسازند ا
این کوشک  یبیهقی درباره .بودمعروف ی رسید به نام کوشک مسعود

چنین کوشک نشان ندهند هیچ جای و هیچ پادشاه چنین : »نویسدمی
ساخت و خطهایی کشید  نفرمود و همه را به دانش و هندسه خویش

هندسه آیتی بود  در به دست عالی خویش که در چنین ادوات خصوصاً
 -2/12 :9931،بیهقی) «داهلل عنه این کوشک به چهار سال بیاوررضی
گوید بر اساس آنچه بیهقی از قول عبدالملک نقاش مهندس می .(119

در ساختمان این کاخ عالوه بر افراد زیادی که به صورت بیگاری 
مبلغ هفت میلیون درهم  ،مشارکت داشته و مزدی دریافت نداشتند

 این کاخ یمنوچهری درباره .(119 -12)همان:  صرف شده است
 :(293 :9919ی دامغانی، منوچهر) گویدمیچنین 

با غزنه فـردوس به  ای امسالاین قـصر خجسته که بـنا کـرده
 فردوس تر نیست

همچون ارمش نقش   همچون حرمش طالع سحرست و مبارک  
 مهنا و گز نیست

کیلومتری جانب شمال شهر  1له شک مذکور به فاصومحل کنونی ک
است هر چند به  هه کنار جاده غربی بین کابل و غزنموجود و ب هغرن

ه ب این کوشک از وامشک مسعودی معروف است ولی مردم عوک
یاد  آن یشپمالک یکصد سال  ؛«شک عبدالقادر خانوک» عنوان
سلطان مسعود دستور داد تا  .(931 :9919، جیالنی جاللی) اندکرده

 بیهقی،) کنندیارایند و به انواع جواهر مزین این کوشک را ب
 هاقصر مسعود تاج و تختی بود که ساخت آن در .(121 -9931:9/19

بر شکوه قصر  د کهطول کشید که همه از زر سرخ بودن سال 9
. گردیزی (399 -2/91 :9931بیهقی،  ؛211 :9911،گردیزی) افزودمی

آن تخت زرین را بنهادند » :های این تخت آورده استویژگی بهراجع
 «جواهر ساخته بودند اندر کوشک و تاج زرین بوزن هفتاد من از زر و

رسد که سلطان مسعود جدای از به نظر می. (211: 9911)گردیزی، 
که بطوری .این کاخ به کاخ کهن محمودی نیز توجه داشته است

سلطان مسعود مثال داد تا کوشک کهن محمود » :نویسدبیهقی می
 ن تطهیر کنند و بیاراستندبیاراستند تا از امیران فرزندان چند ت 92یزوال

های زرین و های زر و بسیار جواهر و مجلس خانهگونه جامبه چند
عنبرها و کافورها و مشک و عود بسیار در آنجا نهادند و آن تکلف 

 .(111 /9931:9بیهقی، ) «کردند که کس ندیده است
 داندانی میمپرفسور آرتور ابهام پوپ ویژگی هنر غزنوی را متأثر از سا

مسعود عشق به »متعقد بود: سازی مسعودی درباره کاخو 
 .سازی داشت و شهر سلطنتی به نام گوهرشاد مسعود ساختساختمان

ه هم داشت یکی تابستانی و یکی زمستانی که یناین شهر دو کاخ قر
دارای گنبد بوده است که دارای تاالر بزرگ عام بود که ظاهراً به 

آن صورت ایوانی بوده است که مدت بیست سال مال فراوانی صرف 
 .(929: 9913)پوپ،  «شده است



 921 ... واکاوی اوضاع فرهنگی غزنه از قرن سوم تا قرن ششم هـ . ق

 

 

بنا به نوشته  .کاخ مسعود سوم است ههای واقع در غزناز دیگر کاخ
 تزئینها کامالً بمباچی کاخ مسعود سوم از نظر آرایش و تنظیم طاقچه

. همچنین در (39: 9931)بمباچی،  یافته در نمای پیشین چشمگیر بود
ها یوانات وحشی، گلح یهای برجستهپیکرهغزنوی  کاخ مسعود سوم

شود که دارای دیده می ،باشندو پرندگان که از جنس سفال می
)همان:  باشندمیای و زرد لعابی میناکاری شده های سبز، قهوهرنگ

های . کل ساختمان بر سکویی ذوزنقه شکل بنا شده است و دیواره(11
این محوطه محصور دارای  .متر طول دارد 913تا  923آن بین 

ای در سمت مقابل درب دایرههای نیمها با ستونهایی در گوشهبرج
های این بنا یکی از مشخصه .(131: 9933)هیلن براند،  است یورود

گرفت و قسمت شمالی کاخ را راهرویی بود که تمام کاخ را در بر می
)همان:  گرفت که متصل به یک برج مدور بودراهرویی دیگر در بر می

131). 
 

تزیین و  را صرف الطین غزنوی بخشی از ثروت معابد هندس :هاباغ

: 9931)باسورث،  کردندمی های زیباایجاد باغ غزنه و هایآرایش کاخ
ها . از جمله این باغ(999 -911: 9919؛ پاینده، غفرانی و قنوات، 9/31

یا همان باغ محمودی اشاره  «باغ نو»یا  «باغ فیروزی»توان به می
: 9931)فرخی سیستانی،  بود غزنهه اکثر سالطین کرد که مورد توج

 یگفتهبه  .(11: 9919ای، ؛ شبانکاره11: 9911؛ فخر مدبر، 19 -11
ای و هباغ فیروزی که سلطان محمود در آن باغ صف»ای: شبانکاره

بهشت فردوس و سروها به رسته نشانده  نشستگاهی برآورده بود چون
از  ،ندهایی که ساخته شداکثر باغ. (11 :9919 ای،شبانکاره) «بودند

نویسد از که بمباچی مینرهای ظریفه بسیار پربار بودند بطوریلحاظ ه
های سنگی شیر و قوچ باقی مانده است که همگی عهد غزنویان پیکره

ها آن از باشد کهمیموضوع  گر ایناند و حکایتها به دست آمدهاز باغ
: 9931)بمباچی،  کردنداستفاده می هااین باغو زیبایی گذاری برای آب

)فرخی  فرخی در وصف این باغ زیبا آورده است .(911 -919
 :(19: 9931سیستانی، 

 به فرخنده فال و به فرخنده اختر
 به نو باغ بنشست شاه مظفر

 او را هک به باغی خواهید خسرو
 بهشتست موال و چاکر راومب

 به باغی درختان اوعود وصندل
 ترراو بس ریاحین به باغی

 

بوده است زیرا تا  ههای مهم سالطین غزنگویا این باغ یکی از باغ
اواخر دوران اقتدار سلطنت غزنوی محلی برای پایکوبی و 

شاه در باغ فخر مدبر آورده است که بهرام .گذرانی بوده استخوش

پیروزی جشن باشکوهی برگزار کرده است که در آن جشن 
یی جواهرنشان که هر کدام هزار مثقال های طالخدمتگزاران باگلدان

باغ محمودی یا  .(11 :9911 فخر مدبر،) کردندوزن داشت پذیرایی می
باغ نو در شهر غزنین بوده است که از روی آثار کهن باقی مانده حصه 

برگرفته و تا حدود مسجد جامع در جنوب غربی روضه حالیه را 
های وشه جنوب غربی آن باغالفلک امتداد یافته بود و فعالً در گعروس

 .(913 :9919، جیالنی جاللی) آباد استباشندگان قریه بهلول
غزنه باید به باغ صد هزاره اشاره کرد که  های معروفاز دیگر باغ

. (111 -919 /9931:9بیهقی، ) متعلق به سلطان محمود غزنوی است
بقایای از  واست  ز زوایای این باغ باقی نماندهمتأسفانه اطالع دقیقی ا

ست ولی جیالنی معتقد است این باغ به نی در دستآن نیز چیزی 
است و معتقد  طرف شرق غزنه قدیم در جوار قلعه سردار حالیه واقع

قبل از و  گشتسلطان از شکار برمی کهوقتی گذشتهاست این باغ در 
 جاللی، جیالنی) محل استراحت وی بوده است ه،نزول در شهر غزن

غزنین هایی که به وسیله دیگر سالطین متأسفانه از باغ .(21 :9919
با توجه به آنچه  .ت چندانی باقی نمانده استاساخته شده است اطالع

 به ساخت ،این سالطین برای تفرج توان نتیجه گرفتگفته شد می
 اند.های زیبا توجه داشتهباغ

به  ست کهه شود، این اها باید گفتای که درباره این باغستاناما نکته
حلی ها باید راهغبا و نیاز به آب برای آبیاری این هآبی در غزندلیل کم

شد. به نظر نگارنده یکی از دالیل آب در نظر گرفته می برای تأمین
د. باش ه بودههای غزنشاید تأمین آب برای باغایجاد سد در غزنه 

ته است بندی بسمحمود بر آب زره»نویسد: ای میکه شبانکارهبطوری
که به سر آن بند شهری و دوازده پاره دیه است و آن را بند محمودی 

قرار گرفتن این سد  محل مددی .(31 :9919ای، شبانکاره) «نیز گویند
 :9911مددی، ) ذکر کرده است هشمال شهر امروزی غزن ،را سلطان

113). 
 

کهن به عهد غزنویان  یمحلی که در غزنه99:میدان شابهار

اند میدان شعرای نامدار از آن ذکر و توصیف تمام نمودهمورخین و 
بینی سپاه غالباً از طرف حرکت سفری عساکر و سان .بهار بوده استشا

در  .آمدبهار به عمل میاشخص سلطان به همین میدان یا عصرگاه ش
روزی امیر برنشست و به دشت شابهار آمد و » :کتاب بیهقی آمده است

لشکر به تعبیه بر وی بگذاشت و لشکر سخت بر آن دکان برنشست و 
بزرگ گفتندی و پنجاه و اندر هزار سواره و پیاده بودند همه ساختند و 

هزار بود و عامیان دو نماز روزگار  تمام سالح و محققان گفتند چهل
این  .(313 /2 :9931، بیهقی) «که لشکر به تمامی گذشتانگرفت تا 

ناصر غزنه لطنت فرماندهان آلساله س صد یدوره میدان در تمام
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و  هابزرگ ملکی و عسکری و جشن ها و اجتماعاتمحل پذیرایی
فی از یوصتعنصری . شده استهای معمول اتخاذ میافروزیآتش

)عنصری بلخی،  باشدبهار اکند که یحتمل همان شمیدانی در غزنه می
9912 :13): 

 چیز است این جهان نو که کردست
 ورـت مصـولروزی و از دـز پی

 مگــر میــدان سلطان معــظم
 خـداوند زمیـن شاه مظفر

جدای از این دشت شابهار گویا در افغانستان معابد متعددی به عنوان 
گذاری و شاید نام (991 :9931 حبیبی،) بهار وجود داشته استمعابد شا

بهار این دشت به عنوان دشت شابهار متأثر از همین معابد متعدد شا
اول  :حدس زدتوان میاین دشت را در دو وضع از سرزمین غزنه  باشد.

شیر و مزار خواجه ابوبکر  یحالیه واقع در معبر دهنه «تلخکزار»دشت 
دوم در موقع شیار  و دانستر روضه موجود در افغانستان سبلغاری 

 ،بهار استباغ غزنه که تاکنون به نامش شیار که تغییر نام شاقره
عیت و قسمت ساحه شیار حالیه میدانی است وسیع شهرت دارد. موق

و صالحیت است تر از دیگر حصص غزنه که به طرف راه هند نزدیک
 -9919:21جیالنی جاللی، ) بودن عرصگاه تاریخی شابهار را نیز دارد

باید گفت این است که سالطین غزنه از  آنچه از میدان شابهار .(222
 ،کردند که در آن لشکریانده میآن به عنوان یک میدان نظامی استفا

 دادند.سلطان نشان می های خود را بهتوانایی
 

زمان با ظهور ساختمان مدور بزرگی بود که هم منارهمنار یا  :هامناره
 شدت گونه بناهااین ساخت و شددر اکثر بالد اسالمی دیده میاسالم 
ها( منارهها )شکل و هدف این ساختمان یفرضیاتی که درباره گرفت.

ها وافی به مقصود نیست آشکارا بعضی از آنچندان  ،ارائه شده است
نوعی مأذنه بوده است و با مسجد ارتباط داشته است ولی تعداد زیاد 

دهد که در نشان می شاننگاریها، تزیین مفصل، ارتفاع و کتیبهآن
و بنایی ای نج مناره به معنیاند. های دیگر نیز قابل استفاده بودهزمینه

گویی یا است بلند و باریک در کنار مساجد و بقاع متبرک جهت اذان
سراها، مدارس و ، مساجد، کاروانهاجاده جنبراهنما در  یلمبه عنوان 
براند، هیلن ؛922 :9911کیانی، ) ها احداث گردیده استدارالضیافه

9933:  933). 
ی است که به گواهی اهرر زیبای باقی مانده در غزنین منااز آثار بسیا

بن ابراهیم  موجود بر آن در عهد حکومت سلطان مسعود یکتیبه
ها به ویژه از جهت آجرکاری و خطوط ساخته شده است. این مناره

مسعود  یبمباچیدر مناره یزیبای آن اهمیت فراوان دارد. به نوشته
بندی سوم آجرکاری با نهایت مهارت انجام شده است و از ترکیب

ها پس از ی آجرها که بعضی از آنس... ترتیب هند طراحی شده ظریفی
گیری تراش خورده شبکه پخت نقاری شده و برخی از پخت به قالب

. برج (11 -19 :9919مباچی، )ب ملیح و ظریفی را به وجود آورده است

 .ها بوده استهایی استوانه شکلی بر فراز آنمسعودی در آغاز میله
هایی بیرون از تعداد اسپرهای محدبی که با پرههای این برج از تنه

هایی مشبک از جنس سفال استحکام یافته تشکیل گردیده و با طرح
 .(921: 9913)پوپ،  زینت گردیده است و منقور

-بزرگ با خط کوفی و یک کتیبهی سوم یک کتیبه ی مسعوددر مناره

و مهم از  ای گیاهیای با نقش نمایهزمینهدراز به خط نسخ در پس ی
 پردازی تعبیه شده استروشن غنی نقشگرایی و سایهنظر طبیعت

. این مناره اکنون در شهر حالیه روضه واقع است (11 :9919بمباچی، )
المعظم. الرحیم: السلطانالرحمناهللبسم» :و در مناره اول آمده است

 الدولهبن ظهیر الدوله و الدین ابوسعید مسعوداالسالم عالءملک
 جیالنی جاللی،) و باقی آن از بین رفته است« ابراهیم خلداهلل ملکه

مسعود سوم در غزنین مناره دیگری وجود  یبه جز مناره .(229 :9919
شود در زمان ه میای که بر روی آن دیددارد که به استناد کتیبه

 :روی مناره آمده است یهساخته شده است. در نوشت  غزنوی شاهبهرام
الدوله و االسالم یمینالمعظم ملکالرحیم: السلطانالرحمناهللبسم»

در ساخت  (229)همان:  «شاه خلداهلل ملکهالمله ابوالمظفر بهرامامین
سبک بنای مناره سوم مورد تقلید قرار گرفته است اما  ،این مناره

بمباچی، ) مسعود سوم ساده است یعناصر تزئینی آن نسبت به مناره
9919: 19- 33). 

 

غزنین سالطین و مردان بزرگی زندگی در با توجه به اینکه  :مقابر
شدند که ای دفن میپس از فوتشان در جایگاه ویژهو کردند می

متناسب شخصیت و قدرت متوفی بوده است و مقابر در عصر غزنوی 
با خطوط کوفی مزین  اً که اکثر یهایهمراه با معماری خاص و کتیبه

-میاز جمله این مقابر . (13 :9911حبیبی، شدند )یتزیین م ،اندهبود

شرقی کوه بین  یبه مقبره سبکتکین اشاره کرد که در دامنهتوان 
 . در کتیبه(293 :9919 جیالنی جاللی،) قرار دارد هروضه حالیه و غزن

اهلل االالهاهلل، العظمة هلل ال محمد رسولاهللاالالهال»آمده است:  آن
الموت ثم الینا ترجعون، اهلل کل نفس ذایقة الکبریاءاهللمحمد رسول

 .صالحاً فلنفسه و من اساء فعلیهاالرحیم، من عمل الرحمناهللبسم
احتمال دارد  .(293)همان:  «ینکامیرالحرب االجل ابومنصور سبکت

 دفن شده باشد.  هقدیمی خود در غزن هاییکی از کوشک این امیر در
 است آرامگاهی بزرگ ولی نه چندان باشکوه ،آرامگاه سلطان محمود

درهای آرامگاه خیلی بزرگ و از چوب  .که زیر گنبدی قرار گرفته است
بر روی  های مزار از مرمر سفید است وخوشبوی صندل است و سنگ

. مضمون (933 :9913 آلفنستون،) نقش شده استم نآآن آیات قر
 :ین چنین استروی سنگ قبر سلطان محمود به خط کوفی ا یبهیکت
بن  القاسم محمودالدین ابیاالجل السید نظاماالمیراغفرانا من اهلل »

ی زگر ،بر باالی سر. (291 :9919جیالنی جاللی، ) «ین غفراهللکسبکت
ها گویند گرز سلطان است تختاند که میساده ولی بسیار گران نهاده

تعلق گویند مهم هست که می های صدفکاری شده و مرصعو کرسی



 999 ... واکاوی اوضاع فرهنگی غزنه از قرن سوم تا قرن ششم هـ . ق

 

 

قبه مزار  ی. در چهار گوشه(933 :9913، آلفنستون) به سلطان است
محمود چهار محراب نصب شده است. که به خطوط بسیار زیبایی 

. بمباچی آرامگاه سلطان (291 -9919:21 جیالنی جاللی،) مزین است
داند که در عهد غزنویان محمود غزنوی را به نوعی از مقابری می

 رسد که یک اثر متأخر بوده استا به نظر میاند لذمعمول نبوده
سال درگذشت اموات در برخی از مقابر از  .(31 -11: 9919)بمباچی، 

 .دستخوش دگرگونی شده استنیز  بین رفته است و در برخی از مقابر
ذکر شده داست.  هجری 129سلطان محمود در این مقبره فوت سال 
های معروف به بهلول سلطان مسعود اول در وسط باغستان یمقبره

حالیه واقع است در باالی مرقد سلطان مسعود صندوق بلند و نفیسی 
از سنگ مرمر سرخ رنگی تعبیه شده روی صفحه صندوق مرقد لوحی 

شود که بر روی آن به خط کوفی این جمالت منقور گردیده دیده می
-دویُبقی وجه ربک  والرحیم کل من علیها فان الرحمناهللبسم» :است

زیر سنگ « الموت و الینا ترجعونالجالل و االکرام کل نفس ذایقه
الکرسی نقد شده ولی سال فوت سلطان مسعود اول یافت مرقد آیه

 .(291 -93: 9919جاللی، )جیالنی نشده است
 هبین روضه حالیه و غزن یسلطان ابراهیم در کنار راست جاده یهعبق

رقد سلطان ابراهیم برپاست گنبدی که بر باالی م است. دهشواقع 
اهیم در بین عوام های قدیمی پوشیده است. مزار ابرک و از پارچهچکو

او به سلطان  یتسمیهدر باب به سلطان حلقوم شهرت دارد و  غزنه
حلقوم نیز چنین بیان کنند که وی از بطن مادر از راه حلق تولد یافته 

ه خط کوفی نوشته . در این بقعه محرابی است که ب(291)همان:  است
اهلل ملکه( روی االعظم ابا سعید مسعود خلدصر سلطانتوان» :شده است

؛ حبیبی: 291)همان:  الکرسی نوشته شده استیهآزیرین نیز  یحاشیه
9911 :13). 
سنایی دو لوح سنگی  . مرقداست هحکیم سنایی نیز در غزن یمقبره
صله کمی از مزارش از وفات حکیم به فا یکی همان است که بعد :دارد

اهلل ر الی رحمهالفقیو روی آن این جمالت است )هذا قبرنصب شده 
ن غالب بعد از ه ظب هلوح سنگی دیگری ک ،مجدود سنایی غفراهلل له(

مغول یا تیموریان بر قبرش  یدورهه ها از وفات حکیم بمرور سال
ل العالم الفاض کان وفات الشیخ»چنین نوشته شده  اند وگذاشته
المحققین، طوطی شکرستان فصاحت، بلبل العارفین قطبشمس

یه، مطلع افوار الفاظ فکر به کربوستان بالغت، مظهر اظهار معانی ب
 «(هـ 121)اعنی، مجدود سنایی خمس و عشرون و خمسمائی 

در اطراف همین سنگ نیز خطاطی . (219: 9919)جیالنی جاللی، 
قبر  سازی است.زدر حال باو اکنون مقبره باشد موجود می زیبایی

عمومی در  یکنار  ه،موشکان غزن یابونصر مشکان نیز مقابل قلعه
های گنبد فرو ریخته است. سنگ سفیدی با نوشته میان یک محوطه
هار قبر مشکان به فاصله چ .استابونصر مشکان  کوفی باالی قبر

 رندهابین کابل و ق ،هادکنار راست ج درکیلومتری از شهرکنونی غزنه 
 .(223 -92)همان:  است
ری نیز در مکانی به نام دهک به والدین غسلطان شهاب یبقعه

شرق و جنوب شهر کنونی غزنه واقع آمده  کیلومتری 91 یفاصله
 روی بر است. زو گردی هکنار راست جاده بین غزن درن محل ای .است

که به فاصله کمی از بقعه او پیدا شده  یب مسجد جامعراسنگ مح
-المبارک فی دولهجدسالم بناء هذا» :شده است آمده چنین ،است

اهلل دین ابوالمظفر محمد بن سام خلیفهالمعظم معزالدنیا و الالسلطان
اربع و تسعون امیرالمومنین به تاریخ منتصف من شهراهلل المبارک سنه 

 (.213 -11: همان) «(هـ 119و خمسمائه )
ن است که اکثر مقابر گفت ای زنینر غمقاب یدرباره باید ای کهنکته

های جنگ دانشمندان نامدار بر اثر خرابی و شاعران ،این سالطین
 ،توجهی بوده استچنین گذشت زمان که همراه با بیمغوالن و هم

چه باقی نآاز بین برود و  رن مقابآاین شده است که اکثر  منجر به
به هیچ وجه دهد که آالیش را نشان میای بیصفحه ،مانده است

را روشن غزنین  عظمت سالطین و شاعران و دانشمندان آن زمان
 کند.نمی

 

ها به ها و باغنقاشی در غزنین نیز با توجه به تعداد کاخ :نقاشی

ها جهت زیباسازی بیشتر عنوان ابزاری برای تزئیین و آرایش آن
غزنوی رشد  یتوان گفت نقاشی در دورهشده است و میاستفاده می

باید گفت که  غزنهکلی در مورد نقاشی در بطور عودی داشته است.ص
انسانی را نشان  یا نقاشی که بیشتر پیکرهبها های بناهای کاخدیواره

های از میدانهایی رسد که صحنهبه نظر می .اندمصور شده ،دهندمی
های دیواری در باری از مضامین اصلی نقاشیجنگ و نیز زندگی در

 .(13: 9931)بمباچی،  وده استعهد غزنوی ب
کوشکی به نام در هرات  ،جوان بود یمسعود هنگامی که شاهزاده امیر

بیهقی در کوشک باغ  یاساس گفتهبر .داشت «کوشک باغ عدنانی»
عدنانی بر دیواره اقامتگاه آن شاهزاده تصاویری از زنان و مردان برهنه 

ود پس از شنیدن گونه نقاشی شده بود و سلطان محمدر وضعی هرزه
ای زیرکانه این خبر درصدد کشف حقیقت برآمد اما مسعود با شیوه

گویا  .(911 -11/ 9: 9931)بیهقی،  موفق به انکار آن قضیه شد
موجود بوده که شاید در  ههای غزنز کتاب اژرنگ در گنجینهای انسخه

-. بطوری(13 -11: 9931)بمباچی،  نقاشی غزنوی تأثیر گذاشته است

 بردهنو در بلخ از این کتاب نام  فرخی در اشعار خود در وصف باغکه 
 (:11 :9931فرخی سیستانی، ) است

      زین          ـهای مهـدرون صفــاخ انـبه ک                              
 ظرـوی منــاخته سـهای سهـدر صف
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              ش ـی منقـای چینـو دیبـیکی همچ                             
 ورــی مصـگ مانــو ارتنـی همچـیک

            ور   ــر مصـابـد جـنـر چــده بـاریـنگ                             
 رــاخ پیکــدر آن کـرق را انــه شـش

 به یک جای در رزم و در دست زوبین
 اغرـبه یک جای در بزم و در دست س

برد که در نام می هنقاش در غزن اب خود از عبدالملکهقی نیز در کتبی
-2/12 :9931 بیهقی،) ساختن کوشک مسعودی فعالیت داشته است

 داند. بمباچی هنر نقاشی غزنوی را ملهم از دوران سامانی می(119
اطالعات  ،ی غزنههای نقاشمتاسفانه از ویژگی .(13 :9931بمباچی، )

شدن آن  ؛ مهمترین علت این قضیه تبدیلاست موجود بسیار اندک
ی اظهارنظر در مورد به تلی از خاک است که اجازه همه زیبایی غزنه

مشخص است با توجه به  اما آنچه .دهدبه محققان نمی رانقاشی غزنه 
توان رسید که ها و مساجد به این نتیجه میسازی، باغپیشرفت کاخ

 اند وسازی بنا نیز توجه داشتهبر ساختن به زیباغزنه عالوه سالطین
 نقاشان حاذق بوده است. وجود این زیبایی مستلزم 

 

 گیرینتیجه
 ی جغرافیای سیاسیای باستانی است که در حوزهمنطقه)غزنین(  غزنه

خراسان بزرگ قرار نداشته است و بخشی از مرزهای خراسان  و اداری
حال غزنه ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی با . با اینشدبه آن منتهی می

ن منطقه از ایی فرهنگ داشته است. ؛ بویژه در حوزهخراسان بزرگ
های تاخت و تاز سلسله یعرصه قرن سوم تا ششم هجری قمری

قدرتمند و بزرگی از جمله صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، 
ان بوده است. بزرگترین امتیاز غزنه تشکیل یغوریان و خوارزمشاه

بات تبدیل این شهر به یکی سلسله قدرتمند ترک غزنوی بود که موج
های جهان اسالم شد. یکی از مهمترین دالیلی از بزرگترین پایتخت

ی فرمانروایی سالطین غزنوی که موجب شد این شهر در دوره
ای در شکوفایی متحول شود، ثروت هند بوده که جایگاه ویژه

اقتصادی، فرهنگی و ... غزنین داشته است. غزنه تا پیش از 
. ای در حاشیه بوده و چندان مورد توجه نبودترکان به گونهامپراطوری 

ی غزنه، به با گسترش همه جانبه اما در قرن چهارم تا ششم هجری
یکی از با نفوذترین مناطق جهان اسالم تبدیل شد. حمایت سالطین 

ی ترقی فرهنگی و مهاجرت شاعران از ترک غزنه از ادبیات زمینه
باید از  ز خراسان( به این شهر شد و در واقعق ایران )بویژه ادیگر مناط

بدون شک یاد کرد.  علم و مکتب شاعران ین گنجینهبه عنوا جاآن
شهر و مقصد نبوده است.  ت خالی از تأثیر و تأثرات در مبدأاین مراودا

 آغاز و یاسالمی نقطههای اسالمی و غیردیگر پایتخت غزنه همچون
پیمود و در اواخر قرن ششم  اوج پیشرفت و سرانجام سراشیبی را

 بار دیگر غزنه به حاشیه رانده شد. هجری

که در  انی همچون سلطان محمود غزنوی بودغزنه مرکز سیاستمدار
پرداختند و این امر ها به گسترش علم و دانش میاوج لشکرکشی

ای شد که صدها عالم، عارف، دانشمند، ادیب، شاعر و هنرمند به زمینه
در این دیار زندگی کنند. شکوه و عظمت غزنین به جایی غزنه بیایند و 

ی هند نه تنها به مذهب اسالم روی بیاورند رسید که مردمان شبه قاره
بلکه از هند به غزنه مهاجرت کنند. تأثیر امپراطوری غزنوی بر 
گسترش دین اسالم و گسترش زبان و ادبیات فارسی و گسترش 

حقیقتی غیر قابل  ،آن بودندهای بشری جز فلسفه که مخالف دانش
نیز با ضعف مواجه  با ضعف سلسله ترکان غزنوی، غزنه انکار است.

ی منازعات سیاسی تبدیل شد. با تسلط شد و این شهر به صحنه
ی سنگینی بر فرهنگ، اقتصاد و بویژه معماری غوریان بر غزنه ضربه

به این شهر وارد آمد و در حقیقت با تسلط غوریان مرکزیت غزنه 
عنوان یک پایگاه قدرتمند در جهان اسالم با تزلزل مواجه شد. زیرا 

 کردند.ریزی میغوریان اساس حکومت خود را در غور پی
پژوهش در باب نقش و جایگاه غزنه در گیری سوال در جهت پی

 یهجری، با توجه به مطالعه تحوالت فرهنگی از قرن سوم تا ششم
توان ها، میزیه و تحلیل مطالب آنمدارک موجود در این زمینه و تج

الجیشی و غزنه بدلیل موقعیت ارتباطی و سوقچنین نتیجه گرفت که 
ای در تحوالت ی قدرتمند ترکان غزنوی جایگاه ویژهتشکیل سلسله

رسد تمرکز قدرت در این شهر بوسیله به نظر می فرهنگی داشته است.
طین ترک غزنه ترکان مسلمان غزنوی و همچنین ثروتی که این سال

ای در پیشرفت این شهر از هند بدست آورده بودند نقش تعیین کننده
اگر چه ثروت زیادی از هند به غزنه منتقل شد اما این  داشته است.

ثروت تأثیر کمی بر مناسبات اجتماعی غزنه و بویژه اهالی این شهر 
ی سازای در بسترداشته است اما از لحاظ فرهنگی نقش تعیین کننده

حضور شاعران و دانشمندان در غزنه داشته است.
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 نوشتپی

گويند كه بدان سفال ميگلي اره را نيز و غض گفتندنيز ميگر غضاير كاسه به همين دليل وي را بود و رگوي كاسه چه پدر ؛اندبعضي وي را غضاير تصحيح كرده. 2

 .(2213/ 7: 2332)رازي،  سازندمي

 :2337 ين،رمه)ها اين تخلص را اقتباس كرده است يك از آنكدام  و خداي داند بهجثه  م زر با جواهر چون مرواريد يا شتر بزرگتخلص او عسجدي به مفهو. 2

31.) 

 (.122 :2321)مسعود سعد سلمان،  عه از قالع زابلستانلدهك نام دو ق. 2

 (.173 :همان« )قلعه كجاست اما آشكار است كه در هندوستان نيست اينك مشخص نيست اين ،تشي بلند و مكاني بزرگ قرار داهكوركه ب قلعه سو. »2
زادگان العاده قلعه نای است که زندان سیاسی بوده است و پادشاهعلت این امر یکی شهرت فوق .قلعه نای است سعد س مسعودحبمشهورترین م. 2

 (.193 :همان)در آن جایگاه بودند و احتماالً در هند باشد 

 (.99: همان)غزنه بوده است که اینک از آن چیزی باقی نمانده است  مرنج در خود شهر یگویا قلعه .9

م. به  111تا  392ق. /  913تا  19فریغون کاث خاندانی از پادشاهان قدیمی که افراد شناخته شده آن از حدود عراق یا خوارزمشاهان قدیم یا آلآل. 9

 (.11 -13/ 2: 9931المعارف بزرگ اسالمی: خاور جیحون بود )دایره فرماندهی رسیدند. مرکز حکومت ایشان کاث؛ در

ی ملوک اطراف کردند. این سلسله محلی در زمرهفریغون در ایام امارت سامانیان بر سرزمین جوزجان در مغرب بلخ و جیحون حکومت میل. آ9

 (.993، 911و  919: 9919اذقانی، رفجکردند )شدند که از سامانیان اطاعت میمحسوب می

توز فردی بود که بر حاکم بست طغانم شورید و آنجا را متصرف شد ولی سبکتکین او را شکست داد و این ناحیه را در اختیار خود قرار داد بای. 9

 (.29 -21: 9919)جرفاذقانی، 
 (.119: 9911باشد )ابوالفداء، ای از قراء غزنه میمیمند قریه. 9

شک از روی لغت بر کو فوقانی است که در دوره بعد از اسالم معمول بوده است در پارسی دری به معنی بلند است.  کوشک به معنی بنایی بلند. 9

 (.99 -9919:92، جیالنی جاللی)کند که مخصوص به جایگاه پادشاه باشد ایوانی داللت می قصر و
 (.212: 9919گفتند )جرفاذقانی، یل او را محمود زابلی میبنا به بعضی روایات مادر محمود دختر رئیس زابلستان بود و به همین دل. 9

ولی چون کلمه بهار در قدیم به معنی معبد و پرستشگاه بود و در  ،ی درآمدخفمختلف و منحوت یا م لاشکابهار در اثر استعمال زیاد به کلمه شاه. 9

 (991 :9931حبیبی، )شاه است ی معبد پادنبنابراین باید گفت به مع .ریت به معنی وهاره موجود استسکسن

 منابع متقدم )کهن(:
ق(. المنتظم )تواریخ الملوک و االمم( )الجزء الثامن(. حققه و قدم له الدکتور سهیل زکار، بیروت: 9121الفرج عبدالرحمن. )الدین ابیالجوزی، جمالابن

 دارالفکر.
 اهتمام احد بهمنیار و میرزا محمد بن عبدالوهاب قزوینی، تهران: کتابفروشی فروغی.تا(. تاریخ بیهق. بفندق، ابوالحسن علی بن زید بیهقی. )بیابن
(. اعتنه بهذه الطبعه عبدالرحمن الوتی و محمد غازی بیضون، 21ق(. البدایه و النهایه. )مجلد 9193کثیر دمشقی، عمادالدین ابوالفداء اسماعیل. )ابن

 بیروت: دارالفکر.
 (. کلیله و دمنه. مصحح م. مرتضوی، تهران: انتشارات پیروز.9919مد. )ابوالمعالی، نصراهلل بن مح

 البلدان. )ترجمه عبدالحمید آیتی(. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.(. تقویم9911الفداء، عمادالدین ابی الفداء اسماعیل. )ابی
لباب فی معرفه التواریخ و االنساب(. بکوشش جعفر شعار، تهران: انتشارات (. تاریخ بناکتی )روضه اولی اال9913بناکتی، فخرالدین ابوسلیمان داود. )

 انجمن آثار ملی.
 الدین همائی، تهران: انجمن آثار ملی.(. التفهیم الوائل صناعه التنجیم. با مقدمه جالل9912بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد. )

 المساکن. )ترجمه احمد آرام(، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.مسافات االماکن لتصحیح(. تهدید نهایات9912ــــــــــــــ . )
 پژوه، تهران: انتشارات هیرمند.(. باهتمام منوچهر دانش9و  2(. تاریخ بیهقی.  )جلد 9931بیهقی، ابوالفضل محمد. )

الدین عبدالحمید، مصر: (، بتصحیح محمد محی1)جلد الدهر و فی محاسن اهل العصر. ق(، یتیمه9933منصور عبدالملک. )النیسابوری، ابیثعالبی
 مطبعه السعاده.

 پور، تهران: انتشارات سعدی.(. نفحات االنس من حضرات القدس. باهتمام مهدی توحیدی9911جامی، موالنا عبدالرحمن بن احمد. )
 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.(، ترجمه تاریخ یمینی. )ترجمه جعفر شعار(. 9919جرفاذقانی، ابوالشرف ناصح بن ظفر. )

 جا: منشورات داراحیاء العربی.(. بی93االدباء. )مجلد م(. معجم9113الدین ابی عبداهلل یاقوت. )البغدادی، شهابحموی
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قی، تهران: کتابفروشی ( . تصحیح محمد دبیر سیا1السیر فی اخبار افراد البشر. )جلد (. حبیب9919الدین الحسینی. )الدین بن همامخواندمیر، غیاث
 خیام.

 الشعراء بهار، تهران: انتشارات اساطیر.البالغه. بسعی احمد آتش و ملک(. ترجمان9912الرادویانی، محمد بن عمر. )
ران: انتشارات سلجوق(. باهتمام محمد اقبال و مجتبی مینوی، تهالسّرور )در تاریخ آلالصدور و آیه(. راحه9919راوندی، محمد بن علی بن سلیمان. )

 امیرکبیر.
 الشعراء. باهتمام فاطمه عالقه، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.(. تذکره9931سمرقندی، دولتشاه. )

 (. دیوان اشعار. باهتمام مدرس رضوی، تهران: انتشارات سنایی.9933سنایی غزنوی، ابوالمجد بن آدم. )
 االنساب. تصحیح میر هاشم محدث، تهران: انتشارات امیرکبیر.(. مجمع9919د. )ای، محمد بن علی بن محمشبانکاره

 الدین حسینی ارموی، تهران: انتشارات اطالعات.(. آثار الوزراء. مصحح میرجالل9911الدین حاجی بن نظام. )عقیلی، سیف
 ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.نامه. باهتمام غالمحسین یوسفی(. قابوس9912المعالی، کیکاوس بن اسکندر. )عنصر

 (. دیوان اشعار. مصحح محمد دبیر سیاقی، تهران: انتشارات کتابخانه سنایی.9912القاسم حسن. )عنصری بلخی، ابو
 (. باهتمام ادوارد براوان، لیدن: مطبعه بریل.9و  2االلباب. )مجلد ق(. لباب9929عوفی، نورالدین محمد. )

 (. مصحح جعفر شعار، تهران: انتشارات آموزش انقالب اسالمی.9الروایات. )جلد الحکایات و لوامع(. جوامع9919) ـــــــــــــــــــ .
 (. دیوان اشعار. مصحح سید محمد تقی مدرس رضوی، تهران: انتشارات اساطیر.9912غزنوی، سید حسن. )

 عه. مصحح احمد سهیل خوانساری، تهران: انتشارات اقبال.(. آداب الحرب و الشجا9911فخر مدبر، محمد بن منصور )مبارکشاه(. )
 (. دیوان اشعار. باهتمام محمد دبیر سیاقی، تهران: انتشارات زوار.9931فرخی سیستانی. )

 های جیببی.(. مصحح ژول مول، تهران: شرکت سهامی کتاب3(. شاهنامه. )جلد 9919فردوسی، ابوالقاسم. )
 (. آثارالبالد و اخبارالعباد، مصحح میرهاشم محدث، )ترجمه جهانگیر میرزا قاجار(. تهران: انتشارات امیرکبیر.9939قزوینی، زکریاء بن محمد. )

 (. تهران: انتشارات سروش.9و  2(. تذکره هفت اقلیم. )جلد 9933، امین احمد. )رازی
 الوهاب، تهران: نشر علم.(. المعجم فی معاییر اشعار العجم. مصحح محمد بن عبد9933الدین محمد. )رازی، شمس

 االخبار. مصحح عبدالحی حبیبی، تهران: انتشارات بنیاد و فرهنگ ایران.(، زین9911گردیزی، ابوسعید عبدالحی بن الضحاک. )
 الدین همائی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.(. دیوان اشعار. باهتمام جالل9931مختاری غزنوی، بهاءالدین عثمان بن عمر. )

 (. تاریخ گزیده. باهتمام عبدالحسین نوایی، تهران: انتشارات امیرکبیر.9911وفی قزوینی، حمداهلل بن ابی بکر. )مست
 (. دیوان اشعار. باهتمام رشید یاسمی و پرویز بابائی، تهران: انتشارات نگاه.9931مسعود سعد سلمان. )
 الدین حسینی )ارموی(، تهران: انتشارات اطالعات.الخبار. مصحح میر جاللااالسحار من لطائم(. نسائم9911الدین. )منشی کرمانی، ناصر

 (. دیوان اشعار. بکوشش محمد دبیر سیاقی، تهران: انتشارات کتابخانه زوار.9919منوچهری دامغانی، ابونجم احمد بن قوص. )
(، مصحح مصطفی وهبی(، مصر: مطبعه 9فتح الوهبی(. )جلد ق(. شرح الیمینی علی تاریخ ابی نصر العتبی )9231المنینی، احمد بن علی بن عمر. )

 الوهبیه.
(. تاریخ بخارا. )ترجمه ابونصر احمد بن محمد بن نصر القباوی(. مصحح مدرس رضوی، تهران: انتشارات 9919نرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر. )

 توس.
 ام محمد بن عبدالوهاب قزوینی، تهران: کتابفروشی اشراقی.(. چهار مقاله. باهتم9923عروضی سمرقندی، احمد بن عمر بن علی. )نظامی

 (، حدائق السحر و دقایق الشعر، تهران، انتشارات کتابخانه سنایی و طهوری.9919الدین محمد بن عمر. )وطواط، رشید
 المحجوب. مصحح محمود عابدی، تهران: انتشارات سروش.(. کشف9931هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان. )

 العارفین. بکوشش مهر علی گرگانی، تهران: انتشارات کتابفروشی محمودی.(. تذکره ریاض9912خان. )ت، رضاقلیهدای
 (. بکوشش مظاهر مصفا، تهران: انتشارات امیرکبیر.9و  2الفصحاء. )جلد (. مجمع9911ــــــــــــــــــ . )

 ترجمه محمد ابراهیم آیتی(. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. (. البلدان. )9911واضح(، احمد بن ابی یعقوب. )یعقوبی )ابن

 ب( تحقیقات جدید )معاصر(:
 (. تاریخ ادبیات فارسی. )ترجمه صادق رضازاده شفق( تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.9919اته، هرمان. )
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 خلدون(. تهران: انتشارات سروش.های اجتماعی متفکران مسلمان )از فارابی تا ابن(. اندیشه9931. )آزاد ارمکی، تقی
 (. افغانان )جای، نژاد، فرهنگ(. )ترجمه محمد اصف فکرت(. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.9913الفنستون، استوارت. )

 (. تهران: انتشارات امیرکبیر.9(. تاریخ غزنویان. )ترجمه حسن انوشه(. )جلد 9931باسورث، ادموند کلیفورد. )
 اهلل مجتبائی(. تهران: انتشارات مروارید.تا(. تاریخ ادبیات ایران از فردوسی تا سعدی. )ترجمه فتح)بیبراون، ادوارد. 

 (. تاریخ ادبیات فارسی )از دوران باستان تا عصر فردوسی(. )ترجمه سیروس ایزدی(. تهران: انتشارات هیرمند.9931برتلس، یوگنی ادواردویچ. )
 ر سامانی و غزنوی. )ترجمه یعقوب آژند(. تهران: انتشارات مولی.(. هنر غزنوی. هن9931بمباچی. )

 اهلل افسر(. تهران: انتشارات یساولی )فرهنگسرا(. (. معماری ایران. )ترجمه کرامت9913پوپ ابهام، آرتور. )
 نا.(. غزنه و غزنویان. کابل: بی9919جیالنی جاللی، غالم. )

 ن بعد از اسالم. تهران: نشر دنیای کتاب.(. تاریخ افغانستا9931حبیبی، عبدالحی. )
 های کهن در افغانستان، کابل: انجمن تاریخ و ادب افغانستان.(. تاریخ خط و نوشته9911ــــــــــــــ . )

 (. تاریخ ادبیات در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه پهلوی.9911رضازاده شفق، صادق. )
 بیات در ایران. )ترجمه ابوالقاسم سری(. تهران: انتشارات سخن.(. تاریخ اد9932ریپکا، یان و دیگران. )

 المللی الهدی.(. از گذشته ادبی ایران. تهران: انتشارات بین9913کوب، عبدالحسین. )زرین
 نا.(. تاریخ فلسفه در اسالم. )ترجمه نصراهلل پور جوادی(. تهران: بی9911شریف، میان محمد. )

 اع ادبی. تهران: انتشارات فردوس.(. انو9931شمسیا، سیروس. )
 سینا .(، تاریخ ادبیات در ایران. تهران: انتشارات ابن9991اهلل. )صفا، ذبیح

 نا.های سیاسی در ایران. تهران: بی(. درآمدی بر فلسفه تاریخ اندیشه9931طباطبایی، سید جواد. )
 اصغر حکمت، تهران: نشر منوچهری.اهتمام علی(. تذکره مجالس النفائس. ب9919الدین. )علیشیر نوائی، میرنظام

 (. سخن و سخنوران. تهران: انتشارات خوارزمی.9913الزمان. )فروزانفر، بدیع
 (. غزنویان از پیدایش تا فروپاشی. تهران: انتشارات سمت.9932فروزانی، ابوالقاسم. )

 ثار ملی.نامه. تهران: انتشارات انجمن ا(. بیرونی9912القاسم. )قربانی، ابو
 (. معماری ایران در دوره اسالمی. تهران: انتشارات سمت.9911کیانی، یوسف. )
 های خالفت شرقی. )ترجمه محمود عرفان(. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.(. جغرافیای تاریخی سرزمین9911لسترنج، گای. )
 .مرکز مطالعات و هماهنگی و نگی و هنرشورای عالی فره :تهران .یادنامه بیرونی (.9919هلل. )مجتبائی، فتح ا

 م(. االدب الفارسی فی اهم ادوار و اشهر اعالمه. بیروت: منشورات قسم اللغه العربیه.9113محمدی، محمد. )
 (. وضع اجتماعی دوره غزنویان. کابل: اطالعات و کلتور وزارت، انتشارات بیهقی. 9911مددی، محمداکبر. )

 زبان و ادبیات ایران در عصر سامانی و غزنویان. تهران: انتشارات مانی. (. تاریخ9912مهرین، عباس. )
 ریزی شهری.(. معماری اسالمی. )ترجمه ایرج اعصام(. تهران: شرکت پردازش و برنامه9933براند، براند. )هیلن

 هاالمعارفج( دایره
المعارف بزرگ می. زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران: مرکز نشر دایرهالمعارف بزرگ اسال(. دایره9931المعارف بزرگ اسالمی. )مرکز نشر دایره

 اسالمی.
«. اهمیت تاریخی و ساختار اقتصادی شهر غزنه در پرتو حیات سیاسی عصر غزنویان(. »9919پاینده، محدثه؛ غفرانی، علی و قنوات، عبدالرحیم. )

 .999 -911(، 91) 1ی علمی و پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، مجله
 .913 -932(، 3) 1ی زبان و ادبیات فارسی، پژوهشنامه«. مقایسه موضوعی کلیله و دمنه )بهرامشاهی( و حدیقه سنایی(. »9931دری، زهرا. )

پژوهش ی علمی و پژوهشی فصلنامه«. غزنوی سیمای حسنک وزیر در متون ادبی و تاریخی دوره(. »9931شفق، اسماعیل و جان رمضان، سمیرا. )
 . 19 -12(، 93زبان و ادبیات فارسی، )

ی علمی و پژوهشی دوفصلنامه«. در جستجوی معماری کاخ ایرانی در دوره غزنویان(. »9911نژاد، سید مرتضی. )هوشیار، محمد مهدی و فرشته
 .9 -91(، 91) 1مرمت و معماری ایران، 
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