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  جدید ھا و شیوه ھای نوآوری با 
  و دانشمندان محقیقن بخاطر سھولت بخش در یک منسجم پژوھش یک

  »یافت خواھد معاصر ادامھ و اندیشمندان بزرگان تا سلسلھ این«

  )صباح( استاد: و گردآورنده محقق

  
  

تاریخی ما ظالمانھ وعظمت طلبانھ بھ  ھ ھویت ادبی، فرھنگی وسال است کدھھا و صدھا دردمندانھ 

بدانھ تھمچنان مس -رونداست این  کھ ھنوز ھنوز گرفتھ و دستبرد قرار مورد چپاول و یغما برده شده و

سرزمین ادب پرور و غرور آفرین مارا فاقد ھویت فرھنگی و افتخارات تاریخی ساختھ  و ادامھ دارد

 در. مرز و بوم را کوردالنھ در دامان بی ھویتی خویش وصلھ ناجور میزنند و ھمھ بود و نبود این

نھ تنھا کھ با اندوه و درد،  !بلی. آب تکان نمیخورد تاراج آب از قبال این چپاول و در سرزمین ما

در سطح شوربختانھ کھ  ندارد و جودملی گرایانھ و پژوھشھای حق خواھانھ و عکس العمل، تحقیق و

پی  تالشھای مذبوھانھ در با آسیاب بیگانھ ریختھ و یا غیرآگاھانھ آب در ی آگاھانھ و دهملی نیز ع

  . اند تگاپو ھویت فرھنگی ما در شنا بھ زبان ملی وآنا و ادبیات تسلط فرھنگ  ترویج و

توانستھ باشم در شناخت ھویت فرھنگی و ادبی ملی  -من ادعا ندارم تا اکنون انچی کھ انجام گرفتھ 

اری بزرگی را انجام داده باشم و اما مصمیم ھستم کھ با ھمھ توان و انرژی این راه را ادامھ خویش ک

بدھم و شاید کسانی دیگری نیز دست یاری و ھمیاری داده و درین مسیر گامھای بلندی بردارند تا 

بھ امید . (محقوق سوختھ دالن کھ مورد تجاوز و چپاول بیشرمانھ و ظالمانھ، قرار گرفتھ اند، باز ستانی

  ) آنروز



  ان کھ بودند؟؟؟یبرمک

  
آتشکده » خراسانی بوده اند و بنابر روایات قدیمی کھانت و سدانت برمکیان از خاندانھای اصیل

  .اسالم گرویده اند را برعھده داشتھ و در اواخر قرن اول ھجری بھ دین «نوبھار

جانشینان وی بھ دربار خلفای  ملک وخورشیدی و در زمان خالفت عبدال 83الی  63در سالھای بین 

» برمک«نام .و نفوذی عظیم کسب نمودند اموی آمده و در سایھ درایت و لیاقت و دارائی خود قدرت

   .میباشد» نوبھار«مذھبی  بھ معنی رئیس، و عنوان روسای» پاراماکا»بر گرفتھ از لغت سانسکریت

بنا بر اسناد تاریخی توسط انوشھ روان پادشاه  بوده و نوبھار آتشکده معروفی در بلخ: نوبھار آتشکده

عمربن .یکی از مھمترین عبادتگاھھای مردم محسوب میگردید دادگر ساسانی ساختھ شده بود و

اوائل قرن سوم قمری میزیستھ میگوید معنای نوبھار ھمان بھارنو است و این  االرزق کرمانی کھ در

بنائی عظیم می ساختند تاجی از ریحان برفراز  کھوقتی  » بعنوان دلیل بیان می کندکھ توضیح را

قدیمھ دیوارھای آن بنا را با ریحان اندود میکردند این مراسم  عمارت می نھادندو بنابرپاره ای از سنن

نردم نوبھار را تکریم میکردند و . سر ازخاک برمیکشد انجام میگرفتھ است در بھار وقتی کھ ریحان

معبد را  کھ غالبا از نواحی دوردست بدیدن نوبھار می آمدند دیوارھای زائرین کثیری.میداشتند محترم

» اوست«گنبد آن کھ بھ .افراشتند از منسوجات گرانبھا می پوشاندند و درفشھائی بر فراز گنبد آن می

این .بوده و ایوانی گرداگرد آنرا فراگرفتھ بود موسوم بوده دارای صد ذراع دور و صدذراع ارتفاع

  .ھریک روز، یکی از آنھا متصدی خدمت روزانھ بوده است ره برای راھبان داشت کھحج 360معبد 

. مزارع و قلعھ ھائی وجود داشتھ کھ جملگی تعلق بھ معبد داشتھ اند در حوالی معبد، اوقافی فراوان و

 ھندو چین و کابل و سند و زابلستان و ماوراء النھر بھ زیارت نوبھار می آمدنده سالطین خراسان و

خاندان  منصب کھانت در. جملگی دربرابر بت اصلی سجده کرده و دست کاھن را می بوسیدند.اند

مربع بوده بھ  برمکیان موروثی بوده و تمام اراضی کھ گرداگرد معبد واقع و وسعت آن ھفت فرسنگ



عبد و  تمام ساکنین این ناحیھ .آنھا تعلق داشتھ است و در این تیول برمکیان اختیار مطلق داشتھ اند

  .برمکیان میشد عبید آنھا بودند و با ھدایای زائرین ثروت ھنگفتی نصیب

چھارمین پادشاه کیانیان و بانی شھر بلخ، پایتخت خود اصطخر یا  ، لھراسب»دقیقی«بنا بروایت

  .اوست ابیات زیر از.را بنیان گذاشت» نوبھار«سمت بلخ ترک نمود و درآن محل  شادیاخ را بھ

  تخت            فرودآمد ازتخت و بربست رخت اد لھراسبچو گشتاسب را د

  روزگار کھ یزدان پرستان آن             «نوبھار» بھ بلخ گزین شد بدان

  چنان              کھ مر مکھ را تازیان این زمان مر آن خانھ را داشتندی

   پرست            فرود آمد آنجا و ھیکل ببست     بدان خانھ شد شاه یزدان

بھ ھمان اندازه مقدس بوده ) یزدانپرستان(ابیات فوق بیانگر اینست کھ آتشکده نوبھار برای زرتشتیان 

بزرگ، لھراسب زرتشتی بوده در چھارراھھای شھر  بنا بھ نوشتھ فردوسی. کھ مکھ برای مسلمانان

  :دوی بعداز بیان اشعار دقیقی، چنین میگوی. است را برپا کرده» سده«بلخ جشن باستانی 

  پدرام یافت گرانمایھ لھراسب آرام یافت             خردمایھ و کام

  آباد بوم وزان پس فرستاد کس ھا بھ روم         بھ ھند و بھ چین و بھ

   بدند ز ھر مرز ھرکس کھ دانا بدند            بھرکار نیکو توانا

   شاه ز ھر کشوری برگرفتند راه              رسیدند یکسر بدرگاه

  شور و تلخ بودند بیکار چندی بھ بلخ              ز دانش چشیدند ھرب

  بازارگاه یکی شارسانی برآورد شاه             پر از برزن و کوی و

  آتشکده بھر برزنی جای جشن سده            ھمھ گرد بر گرد

   فر و کام یکی آذری ساخت برزین بنام            کھ بد با بزرگی و با

دوره سلطنت او طوالنی بوده و از آنجا کھ  انشین کیخسرو بوده و برابر روایات موجودلھراسب ج

وی درجنگ باسپاھیان ترک بفرماندھی ارجاسب کشتھ . اند بانی شھر بلخ بوده اورا بلخی نیزنامیده

مدارک تاریخی معتبر شھادت میدھندکھ برمکیان پیش  .ترکان درآمد شده است و بلخ نیز بھ تصرف

مسعودی در . م آئین زردشتی داشتند و حتی مورخین عرب نیز این واقعیت را انکارنمی کنندازاسال

. کتاب مروج الذھب می نویسد کھ برمکیان پیش از اسالم تولیت خانھ نوبھار، آتشکده بلخ را داشتند

ودی چنانکھ از بیان مسع. مسعودی تنھا مورخی است کھ بر خالف دیگران نوبھار را آتشکده می داند

وی . بر می آید برمکیان پیش از اسالم آئین زرتشتی داشتند و نوبھار ھم آتشکده بوده است نھ بتکده

کھ جد من   فضل بن یحیی، علمای بلخ را بر دروازه نوبھار طلب کرده، و فرموده است« : می گوید

کھ از آن عار مرا کاری فرمایید . بدین مشھور است کھ نوبھار کھ قبلھ مغان است، بنا کرده اوست

حبیبی ھم نوبھار بلخ را بھ  مرحوم مغان مقولھء مذھبی مربوط بھ آیین زرتشتی است » .بیرون بیایم



از ابنیھء بسیار معروف این عصر « : او می نویسد. تبعیت از نظریات اعراب بتکده معرفی می نماید

اعمار کرده بود و در داالن  بلخ است ویکی از سالطین سابق آنرا) نواویھاره نوبھار(نواسنگھارامھ 

ویھاره بزبان » . . . جنب آن لگن و دندان و جاروب بودا مرصع بھ جواھر گرانبھا موجود بودند

  . سانسکریت بھ معنای معبد می باشد

اعراب اصرار داشتندتا کھ مردم و فرھنگ و تمدن ھمھ کشور ھای مفتوحھ خویش را پست " اصوال

بھ ھمین دلیل ھر . ھا را شریک جھالت قبل ازاسالم خویش عنوان کنندجلوه داده و سعی کرده اند آن

مورخینی ھم کھ از منابع عربی در آثار . معبد بودایی و آتشکده زرتشتی را بتکده نام نھاده اند

خوداستفاده نموده اند بھ تبعیت از آنھا نوبھار را ھمانند معابد بودائی، در آثار خود بتکده معرفی 

این معبد، عبادگاه بودایان بوده  .بی معبد نواسنگھارامھ را بجای نوبھار معرفی داشتھ استحبی .مینمایند

محمد جواد مشکور در تاریخ . است کھ در جنب نوبھار بلخ کھ آتشکده زرتشتیان قرار داشتھ است

معبد نواسنگھا رامھ در خارج شھر در جنوب شرقی واقع بوده این « : اجتماعی ایران می نویسد کھ

در تاالر بزرگی کھ با طرز . معبد بھ زبان چینی نا ـ فو ـ کیا ـ الن، یا ناپو سنگ کیاالن خوانده می شد

در معبد .با شکوھی آراستھ شده بود، تندیسی از بودا دیده میشدکھ آن را با احجار گرانبھا ساختھ بودند

را شستشو می داد، در این میان تاالر جنوبی طشت کوچکی بود کھ در آن بودا خود ) نواسنگھارامھ(

 41(قمری  42در زمان خالفت معاویھ بسال » .معبد جاروب بودا و نیز دندان بودا قرار داشت

ھیثم سلمی و  عبدهللا بن عامربن کریزالحضرمی خراسان را تصرف کرد و او قیس بن) خورشیدی

  .ردندک را متصرف و نوبھار را ویران آنھا بلخ. عطاءبن صائب را بھ بلخ فرستاد

تاج  شرویھ برتخت نشست و« طبری برمک را وزیر شیرویھ معرفی کرده مینویسد : برمکیان نسب

بود ھمھ رانام  برسرنھاد وبزرگان را بارداد وآن کسانی را کھ پدرش نام ایشانرا از دیوان افکنده

. . کرد و برامکھ وزیر  نوشت و خواستھ بسیارداد و زندانیان را رھاکرد و برمک بن فیروز را جد

.«   

اردشیربابکان ) دستور(جعفربرمکی جد برمکیان از احفاد گودرز » :صاحب نزھت القلوب می نویسد

ھائی از زر و سیم زد و  جعفر سکھ. خورشیدی بوزارت بنی امیھ منصوب شدنودوسھ بود و در سال 

شتاد سال مقام دت ھم.مشھور شد چون از عیاری عالی بودند سکھ ھای زرین او بنام جعفری باقی و

 بروایت ابن خلکان کھ .خاندان وی باقی ماندو پنج نفر از اعقاب وی بوزارت رسیدند وزارت در

بھ گفتھ کرمانی، برمک .بوده است احفادبرمکیان میباشد، برمک پسر جاماسب و نوه یاشاسب خوداز

یادی بھ دیدار خلیفھ برخراسان،  وی با ھدایای ز کھ متولی آتشکده نوبھار بود، بھنگام تسلط اعراب

در مراجعت ساکنین بلخ اورا مالمت کرده و . عبدهللا گرفت رفت و بھ دین اسالم مشرف گردیده نام

  .فرزندانش واگذار نمودند ولی او ھم بھ اسالم گروید مقام وی را بھ یکی از



کشت و او و ده تن از فرزندانش را  نزیک طرخان ترک بنام با مسلمان شدن برمک یکی از شاھان

توسط مادرش از این معرکھ نجات یافت و بھ کشمیر رفتھ در آن دیار بھ کسب علم  فقط ابوخالدبرمک

وی دوباره بھ بلخ . طب و نجوم و ریاضیات را آموخت و مذھب نیاکان خود را حفظ کرد پرداخت و

عمرو  الد وحسن و خ. و شغل نیاکانش بھ او محول گردید وبا دختر شاه چغانیان ازدواج کرد برگشت

بنام سلیمان و  برمک از زنی بخارائی صاحب پسری شد. و یک دختر بنام ام خالد از آن زن میباشند

ابوخالد برمک در پایان عمر  -  کرمانی می نویسد.از کنیز خود دارای پسری بنام کال و دو دختر شد

   .خود بھ دربار خلیفھ عبدالملک رفت و اسالم آورد با بستگان

زمان خلیفھ سوم برادر و سردار سپاه خود را کھ  نما می نویسد قباد معروف بھ برمک درتاریخ جھان 

انقیادش مقبول افتاد و خلیفھ ھرمز را زید و . خلیفھ فرستاد نام داشت با تحف و ھدایا بخدمت» ھرمز«

ساختھ بر چون خبر اسالم و انقیاد قباد بھ سمع ملک طرخان رسید با لشکری  .قباد را عبدهللا لقب داد

فرار  تاب نیاوردند و ھرچھ توانستند از خزاین و کتابخانھ اجداد خود برداشتھ از بلخ. تاخت سر قباد

شیروانشاھان  ھرمز از راه دشت رفتھ ممالک شیروان را تصرف نمود و اوالد او کھ بھ. کردند

ات آمده اظھار اسالم کردستان قباد بھ. معروفند تا زمان شاه اسماعیل در آن حدود سلطنت داشتھ اند

کھ در پای کوه دنبل است و قلعھ دنبل کھ  قلعھ ای را. ھمھ طوایف دیاربکر او را اطاعت کردند. نمود

تا زمان خالفت سلیمان بنی امیھ نایبی از خود نصب  در آنجا بود. از آثار کیکاووس است متصرف شد

  .بھ وزارت مباھی گشت کرده حسب االمر خلیفھ بھ شام رفت و

خالد بھ . خ 125خورشیدی متولد گردید در سال  89یشاسب در سال  الدبن برمك پسر جاماسب پسرخ

ابومسلم خراسانی کھ بھ نفع عباسیان فعالیت میکردپیوستند و برای کمک بھ  ھمراه برادران خود بھ

 خالفتبعد از پیروزی ابومسلم و بھ .عباس و سفاح از نفوذ و ثروت خود استفاده نمودند خاندان آل

خلکان بھ  بھ نوشتھ ابن. ، وی خالد را بھ وزارت خود منصوب نمود.خ 128رسیدن سفاح در سال 

عنوان اولین  نقل از صولی، پس از قتل ابوسلمھ خالد بن برمک بجای وی انتخاب گردید و بھ

و منزلت ویرا  سفاح پس از اطالع بر ھوش و ذکاوت خالد قدر. خراسانی بھ لقب وزیر ملقب شد

اشعار و قصاید  ضاعف نمود و از ھرطرف بھ درگاه خالد روی آور شدند شعرا بھ مدیحھ ویم

در . سعی و اھتمام میکرد سرودند خالد با نھایت میل و رغبت در انجام حوائج واردین و حاجتمندان

در زمان خالفت منصور نیز در  وی.سفاح دیوان خراج را نیز بھ خالد واگذار کرد. خ 130سال 

  .زارت باقی ماندسمت و

كھ اّولین خلیفھ بنام الّسفاح بر مسند خالفت رسید و ھنوز بغداد بھ  زمانی, در بامداد حكومت عّباسی

خراسانیان در دارالخالفھ رخنھ كردند؛ كھ سردستة آنان خاندان برامكھ , نشده بود پایتختی برگزیده

خالد نزد عّباسیان  .«رد و امتداد یافتدولت برامكھ ظھور ك«: از ھمین زمان بقول ابن طقطقی بود؛ و



او از عالمان . خاندانش نیز این مقام را یافتند ای خاص یافت و فرزندان و سایر افراد مقام و مرتبھ

عّباس بود و مردی فاضل و  داشت و از رجال دولت بنی در علم طب تبحر. بزرگ زمان خود بود

سفّاح او را بھ وزارت برگزید و ھمواره در دل . دآم بھ شمار می بزرگوار و كریم و ھوشیار و آگاه

داشت  نزد خلیفھ دارای منزلتی بزرگ بود سفّاح آن قدر خالد را دوست می خالد در. وی جای داشت

 سفّاح برای. بود دخترش بنام ریطھ و دختر خالد در یك اطاق و كنار یكدیگر بخوابند كھ اجازه داده

شوم و بھ  می من شبھا بیدار: روزی بھ او گفت, خالد نشان دھد اینكھ محّبت و لطف خود را نسبت بھ

آنرا دوباره رویشان , رفتھ بینم پوشش از رویشان كنار كنم و ھنگامی كھ می این دو دختر سركشی می

با این . نسبت بھ وزیر خود ابراز دارد توانست اندازم ؛ و این نھایت لطفی بود كھ یك خلیفھ می می

رسوم و روش تربیتی دختران در خاندانی چون خاندان  افت كھ تا چھ حّد آداب وتوان دری اوصاف می

توانستھ در وضع  می, اند بلخ بوده» نوبھار«نگاھبان آتشگاه بزرگ و معروف  كھ خود و پدرانش, خالد

 .آداب اندرون حرمسرای سّفاح و بعد از او مؤّثر بوده باشد تربیتی و

مسعودی می نویسد . ت و خصلتھای خالدبسیار تمجید نموده اندآثارشان از صفا مورخین متعدد در

خالد برمکی با »ابوالقاسم بن غسان می نویسد. نتوانستند بھ مقام و منزلت جد خود برسند اعقاب خالد

سرآمدجھانیان بود،  در مناقب چون ثواقب و در مواکب آراستھ  عطا و سخاوت و رافت و برو وفا

ادب مشھور بھ قدری رفیع و عزی منیع مستھظر بھ مال بسیار و عقار  بفضل موفور و بھ کیاست و

رزین و حزمی متین معروف بھ کمال دھا در اقطار و امصار جھان ھمعنان  بیشمار موصوف برائی

  .آل عباس در مرکز خالفت او نھاد اساس دولت.گشت

ز مصالح آن برای بغداد خواست طاق کسری را خراب نموده و ا روایت است منصور در زمان بنای

موضوع را با خالد مشورت کرد وی با تخریب طاق کسری مخالفت کرد  این. ساخت شھر استفاده کند

زیاد است منصور نظر خالد را قبول نکرده دستور تخریب آن بنا را صادر کرد  و گفت ھزینھ این کار

 خالد باز ھم. ا متوقف کنداین کار آنقدر زیاد شد کھ خلیفھ بفکر افتاد عملیات تخریب ر ولی ھزینھ

نظر وی  خلیفھ باز. مخالفت کرد و گفت مردم خواھند گفت خلیفھ لیاقت تخریب طاق کسری را نداشت

شورش کردھا بھ  بعد از سرکوب. خ 143خالد در سال  .را قبول نکرده عملیات را متوقف کرد

  . داشتند حکومت موصل تعیین شد و دو برادرش بنام حسن و سلیمان معاونت وی را

برادر رضاعی ھارون گردید و خلیفھ، یحیی بن خالد  در ھمان زمان نوه وی فضل بن یحیی متولد و

بنا بھ نوشتھ طبری ام خالد دختر یزید . مامور تربیت ھارون نمود را کھ مشاغل مھم در دربار داشت

خالد دوبار . خالد را سفاح را کھ ریطھ نام داشن شیر میداد و زن خلیفھ دختر و زن خالد دختر خلیفھ

 158بنا بھ نوشتھ طبری وی در سال .و تا آخر عمر این سمت را داشت بحکومت موصل تعیین شد



 160و در سال .یونان شد و در محاصره سمالو رشادتھای زیادی از خود نشان داد مامور حملھ بھ. خ

  .درگذشت .خ

 153در سال . متولد گردید. خ 115سال  یحیی در زمان خالفت یزید و در: پسر خالد یحیی برمکی

از طرف خلیفھ مھدی، بمدت پنج سال " و بعدا بحکومت آذربایجان و سپس ارمنستان منصوب شد. خ

متقی " یحیی با اینکھ طبعا.نھایت احترام را برای وی قائل بود خلیفھ. معلم فرزند او ھارون الرشید بود

بااینھمھ توانست محبت خلیفھ را بخود جلب  شتاخالقی با ھارون اختالف دا و زاھد بود و از نظر

ھمراه پدرش خالد در جنگ سمالو حضور داشت و این دو عمال فرماندھی سپاه را  یحیی بھ.نماید

 زمانیکھ ھارون حکومت.حضور ھارون بعھده داشتند کھ منجر بھ پیروزی مسلمانان شد علیرغم

بغداد  داز وفات مھدی خلیفھ، طغیانی دربع.آذربایجان را داشت یحیی رئیس دیوان رسالت وی بود

سربازان را  روی داد و خیزران مادر ھارون یحیی را مامور مھار شورش نمود وی حقوق معوقھ

بنا بھ صالحدید یحیی،  پرداخت و مقدمات ورود خلیفھ جدید ھادی را بھ بغداد فراھم نمود و ھارون

ھادی بھ خالفت رسیده .وی فرستاد فت را براینامھ ای محبت آمیز بھ خلیفھ جدید نوشتھ و عالئم خال

تعیین کرد و از یحیی خواست در ازاء دریافت  و ربیع را بھ وزارت و جعفربن مھدی را ولیعھدخود

جعفرجوان است و باید : این پیشنھاد را رد نموده گفت یحیی. بیست ھزار درھم با مھدی بیعت کند

خلیفھ تصمیم بھ .ین ماجرا یحیی و ھارون محبوس گردیدندبدنبال ا .اراده و نیت مھدی را محترم شمرد

قراردادن ھارون گرفت و شبی کھ قرار بود یحیی کشتھ شود خلیفھ بھ اغوای  قتل یحیی و تحت فشار

  .درگذشت مادرش خیزران

  . رسید یحیی را بھ وزارت تعیین و عنوان امام بھ وی تفویض نمود با مرگ ھادی، ھارون بھ خالفت

ھمچنین شعرا و موسیقی دانھا را . مباحثات علما شرکت می نمود عالم بود و در جلسات یحیی فردی

 بنا بھ روایت اغانی، دنانیز کنیزی بود از خون. بزرگواری خود مورد حمایت قرار میداد سخاوت و با

نھ بود از مدی مالک اولی او مردی. زنی بوده سیھ چرده با حسن و جمالی منظم. مخلوط و نژاد مختلف

خنیاگری را از بذل و فلیح و  خوانندگی و. و تحت توجھ او دنانیز تعلیم و تربیت صحیحی یافتھ بود

آوازش چنان بھ استادش ابراھیم . بود ابراھیم موصلی و ابن جامی و اسحق بن ابراھیم فراگرفتھ

بھ " ھارون مرتبا. خواننده ابراھیم است یا دنانیز شباھت داشت کھ شنوندگان بھ تردید می افتادند کھ

  . بشنود خانھ یحیی میرفت تا آواز دنانیز را

نویسنده  .خواندن کرد اغانی می نویسد بعد از مرگ یحیی، ھارون دنانیز را احضارکرد و از او تمنای

قناعت شخص با : میکند، از یحیی پرسیدند کمترین چیزھا کدام است ؟ جواب داد آثارالشیعھ چنین بیان

ھمچنین از وی » دوست پرزحمت کم فایده و سکوت خاطر در موقع مدح. زندگی پست ھمت بھ

کرم پادشاھی است کھ در سلک رعایا زیست کند و بخشش «: معنی کرم وجود چیست؟ گفت پرسیدند



 مواعید دام بزرگان«: سخن دیگری از وی روایت است کھ میگوید» توانائی جود واقعی است درحال

   .ینمایداست کھ آزادگان را بدان صید م

وی ھر وقت از خانھ بیرون می آمد کیسھ . عام و خاص بود بذل و بخشش یحیی و فرزندانش شھره

درھم بود با خود بھمراه داشت تا در طول مسیر خود بھ مردم  200ھای متعدد کھ ھریک حاوی 

انی وی زم.اندازه کھ بذل و بخشش می نمود قناعت و پاکدامنی نیز داشت یحیی بھ ھمان.بخشش کند

خود رسید تصمیم گرفت بھ مکھ رفتھ و باقی عمر را بھ عبادت مشغول شود ولی  کھ بھ دوران پیری

بزرگ كاغذسازی و یك شفاخانھ تأسیس   برمكی در شھر ری نیز یك كارخانھ یحیی. نپذیرفت ھارون

نکھ در سال زندان ماند تا آ یحیی پس از سقوط برمکیان در .كرد كھ تا آغاز قرن پنجم ھجری دائر بود

مدعی «پیدا کردند کھ نوشتھ بود  در لباس وی مکتوبی کھ بھ خط خودش بود. قمری در گذشت 190

قبال رفت و مدعی علیھ نیز خواھدآمد قاضی و حاکم عادل و دادخواھی است کھ ستم نخواھد کرد و بھ 

و تا مدتی آثار حزن  بھ ھارون دادند تمام آنروز گریان بود ھمینکھ این مکتوب را» بینھ محتاج نیست

ھارون از کرده خود درباره برامکھ پشیمان : جھشیادی مینویسد. بود و اندوه بر چھره اش آشکار

  .گردید

قمری در شھر مدینھ  148الحجھ  ذی 23فضل پسر یحیی برمکی بتاریخ  :پسر یحیی فضل برمکی

مادر ھارون وی را شیر داده الرشید بزرگتر بوده و خیزران  وی تنھا ھفت روز از ھارون. متولد شد

در زمان وزارت یحیی، فضل از طرف ھارون ریاست حرم دربار و سمت معلمی و تربیت . بود

زبیده مادر  -  طبری می نویسد.بنام امین بھ خالفت رسید بعھده داشت "محمد پسر ھارون را کھ بعدا

. خ 172فضل در سال  .و خالفت او خالفت تو است امین مرتب بھ فضل می گفت محمد پسر تواست

خراسان منصوب گردید و جرجان و طبرستان و جبال و ارمنیھ و قومس و ری و دماوند  بھ حکومت

یحیی بن عبدهللا در دیلم قیام کرد و این  در اوائل حکومت فضل در خراسان .قلمرو او قرار گرفت در

اباند و بھمراه یحیی عازم این قیام را بدون جنگ خو شورش بھ سرعت باالگرفت، فضل با درایت خود

 فضل ابراھیم پسر. خ 172در سال  .مورد تکریم قرار گرفت بغداد شد و یحیی از طرف ھارون

شاه بھاررا  ابراھیم. بختیشوع طبیب محافظین و نگھبانان خود را مامور لشکرکشی بھ کابل کرد

وی . ستان منصوب نمودفضل ویرا بھ حکومت سج بعداز این پیروزی. متصرف و بتخانھ آنرا آتش زد

وی نیز مبلغ پنجصدھزار درھم بھ . و بھ نزد فضل آمد چھارمیلیون درھم مالیات آن ایالت را وصول

  .ابراھیم بخشید مالیات وصولی افزوده بھ خود

ابوالقاسم غسان روایت میکند کھ ھارون وقتی فضل را بھ خراسان فرستاد  صاحب تاریخ یزدی از قول

جعفربرمکی را کھ مورد عالقھ و محبتش بود بھ وزارت منصوب نماید ولی کھ  منظورش این بود

فضل از ھر نظر . بغداد مانع بزرگی بود و بدین طریق وی را از بغداد دور کرد حضور فضل در



 جعفر برتری داشت و در بین مردم محبوبتر بود و لقب وزیر صغیر بوی داده بودند بھ ھمین نسبت بھ

فضل در  .شد ھمین رقابت یکی از دالیل سقوط برمکیان. رقابت با وی بوددلیل جعفر ھمواره در 

و سخاوت و بخششی کھ داشت آنچنان در خراسان محبوب شد کھ مردم نام  سایھ اداره مدبرانھ امور

مورخین بیان نموده اند کھ در زمان حکومت فضل در خراسان مردم . کرده بودند ھارون را فراموش

 محبوبیت فضل در دکان خود را بنام فضل تام گذاری کرده بودند و این بیانگرنفر از کو بیست ھزار

نظامیان را  وی دستور داد دفتر مالیاتھای معوقھ را بسوزانند، حقوق.میان مردم خراسان بوده است

بخشید و مسجدی نو در  افزود و در مدت یکسال ده میلیون درھم بھ مردمی کھ بھ دیدارش می آمدند

  .ساختشھر بخارا 

مردی پرھیزگار و با تقوی بوده از خوردن شراب  وی.فضل بخشنده ترین فرد در میان برمکیان بود

او .عیش و عشرت ھارون برخالف جعفر حضور نداشت امتناع مینمود و بھ ھمین سبب در مجالس

وی در خراسان مساجد . بھ نصب چراغ در مساجد کرد اولین کسی است کھ در شبھای رمضان اقدام

از طرف ھارون بھ ) خورشیدی 174(قمری  179کردو در سال  سیار و کاروانسراھای متعددی بناب

بھ بغداد وارد شد مورد استقبال زیادی قرار گرفت و نیابت پدر خود  فضل وقتی. بغداد فراخوانده شد

مون دو تن از پسران فضل بنامھای عباس و عبدهللا مورد محبت ما. بعھده گرفت یحیی را در وزارت

  .گرفتند و سمتھای بزرگی بھ آنان داده شد قرار

مادر وی دختر .شھر مدینھ متولد شد قمری در 150جعفر برمکی در سال  :پسر یحیی جعفر برمکی

یحیی برمکی مسئولیت تعلیم و تربیت جعفر را  فقیھ حنفی بدستور. محمدبن حسین بن قحطبھ بوده است

منشئات . ، فاضل، مدیری الیق و دارای خط زیبائی بودهجعفر مردی خوش سیما، فصیح. بعھده داشت

وی بسیار . در علم نجوم و ھیئت نیز دست داشتھ است.مشھور بود وی از نظر صحت و ظرافت کالم

خوش لباس و شیک پوش بوده، جاحظ میگوید جعفر برای پوشش بلندی گردن خود یقھ را معمول 

حکومت مصر منصوب شدولی دوران حکومت  بھ) خورشیدی 171(قمری  176جعفر در سال  .کرد

) خورشیدی 175(قمری  180در سال . بغداد خوانده شد وی در آن سرزمین طوالنی نبود وبھ

جعفر با سپاھی عازم آن سرزمین شده و آن شورش را بشدت  شورشی بزرگ در سوریھ اتفاق افتاد و

طبری بھ نقل از ابن خلدون  .فتکرد و مورد محبت ھارون قرار گر سرکوب نموده بھ بغداد مراجعت

نشان بدھند کھ وی ریاست کل حکومت ومدیریت تام و تمام  بھ جعفر لقب سلطان داده شد تا :نویسد می

یحیی بن  ولی چندماه بعدھارون خاتم را ازاوپس گرفت و بھ پدرش امورامپراتوری رادردست دارد

ن و سجستان منصوب شد ولی فقط بیست خراسا بعداز این پیشامد جعفر بھ حکومت. خالد برمکی داد

بغدادبازگشت و خلیفھ فرماندھی سربازان محافظ خودرا بھ او  شب این ماموریت بطول کشید و وی بھ

ھای زرو نقره بنام جعفربرمکی  نمونھ ھائی از سکھ .سکھ ھا نیز نقش شد نام جعفر روی.واگذار کرد



گردیده در موزیم انگلستان  ضرب) خورشیدی 176و  168(قمری  181و  173کھ در سالھای 

  .موجود است

ھارون برای ولیعھدی خود امین و پس از او مامون را ) خورشیدی 177(قمری  182در سال 

بنا برروایات .را داشت این شغل رابھ جعفر واگذار کرد برگزید و چون مامون حکومت خراسان

حکومت آنھا را داشت نعیین می نمود ھمیشھ نایبی در ایاالتی کھ  طبری جعفر عمال حکومت نکرد و

جعفر بھ شعر و موسیقی عالقھ بسیاری داشت و بنابھ . ھارون الرشید بوده است و خود ھمیشھ در کنار

موصلی او خود موسیقی دان بوده و نوازندگان ازجملھ ابراھیم موصلی و رقیب وی ابن  گفتھ اسحاق

ھارون  برادر.مایتھای جعفر بھره مند می شدندکھ مشھورترین نوازندگان آن زمان بودند از ح جامی

جعفرداشتھ و ھمیشھ او  الرشید بنام ابراھیم المھدی کھ خود موسیقی دان بود روابط بسیار نزدیکی با

سلخ محرم و بنا بھ روایتی دیگر اول  تاریخ قتل جعفر بدستور ھارون بنا بروایتی شنبھ .را می ستود

: بیان میکند زدی ماجرای قتل جعفر بدستور ھارون را چنینی .افتاد قمری اتفاق 187صفر سال 

نماز بگزارد  را بخرانھ فرستاد و مصلی خواست و بھ نماز جمعھ رفت و) سرجعفر(سرش ) ھارون(

قائدان را بخواند  و ھیچکس رااز آن حالت غریب وعجیب وقوقف نھ، تااز نمازبرگشت حجاب و

رافرمود تابھ لشکرگاه رفت و  بادوصدمرد و مسرور وھریک را بھ درخانھ ای از آل برمک گماشت

وپس ازآن بفرمود تا سر مبارک  ھرمال و نعمت کھ آنجا بود از ناطق و صامت تمام برداشت

تنش بردار کردند و کفرواسالم بھ ھم برزد و  جعفربرسرنیزه کردند و اندر جملھ بغداد بگردانیدند و

دودمان سعادت آل برمک برتندباد قھر و حرارت شیطنت  شعلھ آفتاب دولت آن قوم بھ شام فنارسید و

ھمتان از بیخ برکند و ناچیزکرد و ھرچھ ازفرزندان جعفر بودند  قطع گردانید و شجره فتوت آن عالی

  .بگذرانید و خان و مان آن قوم بتاراج دادند تا طفل گھواره بھ تیغ

بھ نوشتھ . مین پسر امیر یحیی بودملقب بھ کرد اخشیدی چھار امیر موسی :موسی برمکی پسر یحیی

قمری موسی بن یحیی برمکی بجای موسی بن عیسی کھ بدست نزاری ھا  176 تاریخ طبری در سال

بھ نوشتھ تاریخ مفاتیح . شام منصوب شد و نفوذی عظیم در دربار بغداد دارا بود بقتل رسید بحکومت

ان سقوط برمکیان موسی در در زم. میبدی کردستانات و عربستان را متصرف بود مالحسین

 وی روابط نزدیکی با امام. قلعھ دنبل مستقر بود و تمام اکراد در اطاعت او بودند کردستانات و

  . جعفرصادق داشت و بنا بھ نوشتھ سلطان بایزید بسطامی از ایشان اذن ارشاد داشت

 .دفون استقمری و در سن شصت سالگی درگذشت و در مقبره خود واقع در شام م 224سال  در

تاریخ بھ  بعداز درگذشت وی حکومت شام و کردستانات بدست اوالد و اعقاب وی باقی ماند کھ در

دنبل مستقر شده و  بعد از سقوط این حکومت بازماندگان آنان در قلعھ. حکومت اخشیدی معروف است

   .ا حفظ نمودندکردستانات ر بنام دنبلی معروف گردیدند کھ برگرفتھ از نام قلعھ میباشد و حکومت



خاندان برمک مانند دیھیمی برروی پیشانی دھر  :ابن الطقطقی مورخ عرب در کتاب الفخری مینویسد

از ھرسوی مردم بھ دربار . و بخشش آنھا مانند سائره شد عطا. یا افسری برسر قرن خود جای داشتند

ھم بطور نادری بھ آنھا روی  دولت و اقبال. امید مردم ھمھ ازآنھا بود آنھا می شتافتند و انتظار و

 یحیی و پسران او مانند ستارگانی فروزان یا بحری. تمام مواھب سعادت بھره ور شدند آوردچنانکھ از

صاحبان  .زخار یا سیلی خروشان و ابری مطیر بودند کھ ھیچ چیز در برابر آنھا مقاومت نمیکرد

برمکیان از  یان گرد آمده بودند وھرگونھ علم و اطالع و استعدادی گروه گروه در اطراف برمک

دنیا روحی تازه دمید و  حین اداره آنھا بھ. وضیع و شریف با کمال آزادگی و سخاوت پذیرائی میکردند

پناھگاه بینوایان و برای بیچارگان منبعی  برمکیان.امپراتوری بھ منتھا درجھ ترقی و تعالی خود رسید

   .فیاض بودند

بیر شایستھ كشورداری آنھا بھترین دوران شكوه و رفاه و امنیت وآرامش تدا زمان برمکیھا، در نتیجھ

 نھایِت ُرشد وتوسعھ رسید، و بازرگانی گردید؛ كشاورزی رونق بسیار یافت، صنایع بھ وآسایش

آمده است » لیلة الف لیلة و«درکتاب . روان و خسرو پرویز برگشت وضعیت دوراِن انوشھ المللی بھ بین

کوشش و تالش برمکیان بود و  و فالح و رفاه مردم در دوره خالفت ھارون نتیجھ عظمت مقام خالفت

میتابید زیرا بنی عباس از حیث درایت و  سربلندی و افتخار برمکیان نوری بود کھ از روی خلفا

از : می نویسد» ربیع االبرار«زمخشری در کتاب  .سیاست و فراست ھوش سرشاری نداشتند

زمان ھارون الرشید یك مركز بزرگ  فرزندان برمك در بغداد درین معنی ا اصطالح زمان برمکیان

دان و پزشك و اخترشناس و ادیب از اطراف  ریاضی علمی بھ نام خزانھ الحكمھ تأسیس كردند و صدھا

این ھمان مركزی است كھ چند سال بعد بھ . جلب كردند و اكناف كشور بزرگ عباسی بھ این مركز

خدمات ارزنده ای بھ تمدن و فرھنگ جھانی كرد كھ اثرش تا  داد، و چنان بیت الحكمھ تغییر نام

   است امروز برجا مانده

عالیھ و خصائل خالد و حزم و ذکاء طبع یحیی و سخاوت و مھارت  بعد از سقوط برمکیان صفات

بیان جعفر و عواطف پاک و علو طبع محمد و رشادت و شجاعت  فضل و ذوق نویسندگی و سن

مدتھای مدیدی داستانسرایان و شعرا زمینھ ای نامحدود و موضوعی پایان  زد مردم شد وموسی زبان

" کمال میل بھ ستایش مجد و عظمت و حسن اداره یحیی و بخشش خاندان او و مخصوصا ناپذیر و با

ھارون  میدانستند پرداختند و درباره مقام جعفر نزد» حاتم االسالم و خاتم الکرام«اورا  فضل کھ

  . تاریخ طایفھ دنبلی ودانشنامھ رشد: منابع.انھا ساختند و شعرھا سرودندداست



  بھ روایت بیھقی مشکان بونصر

  
بو نصر مشکان دبیر دیوان رسایل سلطان محمود غزنوی، و پس از سلطان محمود ھم تا اوائل 

وی . داشت وی باالترین مقام در دیوان، صاحب دیوان رسالت را. سلطنت سلطان مسعود غزنوی، بود

ابولفضل بیھقی . ای بیھقی را از خود جدا نساخت استاد ابوالفضل بیھقی بود و تا ھنگام مرگ لحظھ 

بیھقی خود برای مدت بیست . کند در تاریخ خود مشھور بھ تاریخ مسعودی ازو بارھا بھ نیکی یاد می

وی بیھقی را بسیار . ندک سال با بونصر مشکان ھمکاری داشتھ و ھمواره خود را شاگرد او معرفی می

نھاد،  ترین اسرار دستگاه غزنویان را نیز با وی در میان می داشت و حتی نھفتھ  گرامی و نزدیک می

و این خود بعدھا کارمایھ گرانبھایی برای تاریخ بیھقی گردید، چنانکھ رویدادھایی را کھ خود شاھد و 

  .کرد ناظر نبوده از قول استاد فرزانھ خویش نقل می

ھقی در بیست سال نخستین، کار را زیر دست استادش، بونصر مشکان، رئیس دیوان رسالت گذراند بی

بونصر مشکان . و بھ گفتھ خود عزیز تر از فرزندان وی، نواخت ھا دید و نام و مال وجاه و عز یافت

ی بیھق. منشی و وزیر و مشاوری عالی قدر بود و تا اواخر دوران سلطنت مسعود غزنوی می زیست

در سراسر کتاب خود پیوستھ از او بھ نیکی یاد کرده و از صفات برجستھ اخالقی و بزرگ منشی و 

  . صالح اندیشی او حکایت ھا آورده است

اما در اواخر دوران کھ . پس از مرگ بونصر مشکان بیھقی ھم چنان محترم بود و بر سرکار ماند

پس از آزادی از کار کناره . بھ زندان افتاد اوضاع پادشاھی غزنویان رو بھ پریشانی می رفت مدتی

گرفت، بھ گوشھ ای نشست و بھ نوشتن تاریخ خود، کھ یادداشت ھای آنرا طی سال ھا فراھم آورده و 

بیھقی باالھام ورھنمود استادش  .یک بار نیز بخشی مھم از آن را از او دزدیده بودند، پرداخت

ھر واقعھ را یا چنان کھ خود دیده و باز . علمی داردبونصرمشکان در تاریخ نویسی روشی سنجیده و 

. تاریخ در نظر او تنھا شرح جنگ و پیروزی شاھان نیست. از اشخاص مطمئن شنیده باز می گوید



بنابراین ھرواقعھ را با ھمھ جزئیات و خصوصیات الزم . وی می خواھد داد تاریخ بھ تمامی بدھد

و موقع ھای گوناگون چنان روشن، دقیق و واقعی است توصیف ھای او از وضع ھا . تصویر می کند

کھ خواننده خود را در برابر پرده سینما می یابد و تمام عظمت و شکوه یا درد و اندوه صحنھ مورد 

بیھقی، برای آن کھ نکتھ ای را فرو نگذارد، حتی بھ خلوت و درون حرم . بحث را حس می کند

ادھا را با متانت و نجابتی در خور پژوھشگری بزرگوار سلطان نیز راه می یابد، اما توصیف روید

  .انجام می دھد

در ھمان زمان کھ او بھ نوشتن کتاب خود مشغول بود، دو . بیھقی نویسنده ای فروتن و کم ادعاست

مورخ بزرگ دیگر نیز در حال نوشتن تاریخ دوران غزنویان بودند، زیرا ایشان نیز پایان کار 

یکی از این دو تن گردیزی و دیگری مولف ناشناس تاریخ سیستان . یدندغزنویان را نزدیک می د

اما بیھقی کھ تاریخی چنین ارزنده و . است و ھر دو کتاب نیز در نوع خود نکات تاریخی بسیار دارد

مرا : کم نظیر پرداختھ خود از ایشان و دیگر کسان کھ بھ کار تاریخ مشغول بودند چنین یاد می کند

بزرگانند کھ اگر بھ راندن تاریخ این پادشاه مشغول . . . مروز کھ من این تالیف می کنممقرر است کھ ا

و چنان واجب کندی کھ ایشان بنوشتندی و من بیاموزمی و . . . ایشان سوارانند و من پیاده. . . گردند

 بونصر مشکان مرد نخبھ و کاردانی کھ از یگانگان روزگار خویش. چون سخن گویندی من بشنومی

درک او از فرایندھای تاریخی روزگار . بوده، بھترین نمونھ برای این چنین ادراک و شناختی است

یک از مورخان مسلمان ـ بھ جز عبدالحمن بن خلدون ـ  ای دارد کھ در ھیچ خود چنان عمق و گستره

ھای  البتھ او مورخ نبود و این درک عمیق نتوانست در گزارش. توان سراغ گرفت نظیر آن را نمی

کار مورخان بیاید، ولی بونصر این درک و نگرش را بھ شاگرد خود  تاریخی انعکاس یابد و بھ

ی آنچھ  در حقیقت، ھمھ. ابوالفضل بیھقی انتقال داد و ما در اثر بیھقی نیز با این کالن نگری مواجھیم

» ھور سلجوقیانسقوط غزنویان و ظ«ھای بیھقی در اختیار داریم شرح و تعلیل فرایند ما از نوشتھ

و عملکرد آن را نقد و بررسی » پسریان«و » پدریان«او در این فرایند دو جریان سیاسی . است

خواھم شاھد خود را در  با این حال، نمی. ھا نگرشی کالن و وسیع دارد کند و در تمامی این بررسی می

  . این کلیات خالصھ کنم

در . ی بینش و نگرش بونصر مشکان است ن دھندهمثال مورد نظر، از قول بیھقی نقل شده، ولی نشا

نویسد و  نویسد از بار عام بونصر می ، بیھقی میچھارصدوبیست وچھارشرح حوادث تابستان سال 

از «و » ھیچ حال آرام نگیرند بھ«ی صاحب برید ری کھ از ترکمانان گفتھ بود و اینکھ  رسیدن نامھ

بھ دنبال . نصر نبود و بوالفضل بیھقی حضور داشتبو. تازه خواھد رفت» ایشان زمان زمان فسادی

بدان یا بوالفضل کھ « : پس از گفتگو ھا بونصر بھ بیھقی گفت. بونصر فرستادند و دوساعت بعد آمد

  .»تدبیری پیش گرفتھ آمده است کھ از آن بسیار فساد تولد خواھد کرد



ادن نیرویی برای درگیری با یابیم کھ آن تصمیم نادرست فرست درمیƚƲƹǎ ҖƹңỸǔ  از سطور بعد  

ھای  بھ غزنین بود و بیھقی و بونصر نامھ» ھای آنان بنھ«ترکمانان در ری و ھرات و آوردن 

پس از این ماجرا، بونصر بھ بیھقی گفت کھ بھ . ای در این زمینھ تھیھ کردند و فرستاده شد محرمانھ

دست وی  ار گوسپند از آن من کھ بھتا ده ھز« ای بنویسد  وکیل بونصر در گوزگانان و کروان نامھ

نرخ روز بفروشد و زر و سیم نقد  است، میش و بّره در ساعت کھ این نامھ بخواند در بھا افکند و بھ

اگر امیر فرمود تا ترکمانان «بیھقی از کار بو نصر شگفت زده شده بود کھ . »غزنین فرستد کند و بھ

بونصر کھ » نرخ روز فروختن معنی چیست؟ کروان بھ ری فروگیرند، این گوسپندان را بھ رباط را بھ

  : شگفت زدگی بوالفضل را دریافتھ بود علت کار خود را برای وی چنین توضیح داد

ھیچ حال ممکن نشود سھ  بدان کھ این فرو گرفتن ترکمانان رایی است نادرست و تدبیری خطا کھ بھ«

چھ حیلھ فرو  امھ نارسیده کھ ترکمانان را بھو از آنجا سلطان را ن. چھار ھزار سوار را فرو گرفتن

ھای ایشان را برانند و این قوم را کھ  ھرات فروگیرند و بنھ گرفتند شتابی کند و تنی چند را فرماید تا بھ

اند بجنبانند و خبر بھ ری رسد و ایشان را در شورانند و پسر یغمر از بلخان کوه درآید با فوج  با بنھ

خراسان درآیند و ھرچھ دریابند از چھار پای در  ھم پیوندند و بھ ھمگنان بھسوار دیگر سخت قوی و 

ارزان  تر بدیدم و مثال دادم تا گوسپندان من بفروشند تا اگرچھ بھ من پیش. ربایند و بسیار فساد کنند

  ».اند من رسد و خیر خیر غارت نشود کھ این تدبید خطا پیش گرفتھ بھاتر بفروشند باری چیزی بھ

ترکمانان ری گریختند و . »حقّا و ثّم حقّا کھ ھمچنان آمد کھ وی اندیشیده بود«دھد کھ ی توضیح میبیھق

پس . »تر براندند بیش«و چھارپای گوزگانان . »از ایشان آن فساد رفت کھ رفت«بھ خراسان رفتند و 

ند و بونصر گفت ای فربھ آورد ی غذا بود کھ بّره سال در غزنین بیھقی با استادش بر سر سفره از یک

اند از آنکھ  این بّره از بھای آن گوسپندان خریده«: خندید و گفت. اند کھ بّره را از گوزگانان آورده

این کالن نگری و وسعت نظر زمانی در خدمت منافع شخصی قرار .  »اند رباط کروان فروختھ بھ

خود قرار دھد؛ یعنی خود تواند آن را در خدمت منافع حکومت و مخدومان  گیرد کھ بونصر نمی می

او با ھمین دوراندیشی از تدبیر خطای مسعود با وی . آنان چنین میلی ندارند و گوش پند شنو ندارند

ی بزرگ و من درین باب بسیار بگفتیم و عاقبت  و خواجھ« : سخن گفتھ ولی وی گوش فرا نداده بود

پدرش مردی بود حرون . ف پدر استکار بازنمودیم، سود نداشت کھ این خداوند بھ ھمت و جگر بخال

و دوراندیش، اگر گفتی چیزی ناصواب را کھ من چنین خواھم کرد، از سر جباری و پادشاھی خویش 

گفتی و اگر کس صواب و خطای آن را بازنمودی در خشم شدی و مشغلھ کردی و دشنام دادی؛ باز 

ین خداوند دیگر است کھ استبدادی سر راه راست بازآمدی و طبع ا چون اندیشھ را بر آن گماشتی بھ

  . »کند نااندیشیده می



توان گفت آن کالن نگری تاریخی و دریافتن فرآیندھای تاریخی و درک مسیر  چنین است کھ می 

کند و ھم سیاستمداران و گردانندگان امور ملک را  تر می تحوالت آینده، ھم مورخان را مورخ

از استغراق در جزئیات برچینند و رخدادھای جزئی را در ھم مورخان باید دامن خود را . کارآمدتر

ی آن را درک کنند و ھم سیاستمداران باید بدین  جای خود در پازلی کالن قرار دھند و معنای گسترده

  . بینش مسلح باشند تا از درک تحوالت روزگار خود باز نمانند

بیھقی کتابی  .پیشگی بود و سیاستبرای بیھقی، بونصر مشکان، استادش، نمونھ اعالی دبیری، حکمت 

اش باید  کھ بنابھ عنوان» مقامات ابونصر مشکان«درباره استادش بونصر مشکان نوشتھ است با نام 

ھایی درباره شرح زندگی سیاسی و  در این کتاب اسناد و مدارک و حکایت. نامھ او باشد نوعی زندگی

پسندیدند و در کار  کھ مشرب بیھقی را نمی اما ھمان کسان .دبیری بونصر مشکان گردآوری شده بود

تابیدند و این اثر را نیز تباه  نابود کردن نام و آثار او بودند، روشن است کھ پیشوای او را نیز برنمی

  .کردند

بیھقی در . کند تاریخ بیھقی، ھمین اندازه کھ در دست است، حکایت از مھر ژرف بیھقی بھ استادش می

وش و منش دبیری و سیاسی بونصر مشکان بسیاری از زوایای شخصیت این کتاب با بازنمودن ر

بود » اعیان تازیک«بونصر مشکان کھ بھ گفتھ بیھقی مانند خود او از . خود را بھ تماشا گذاشتھ است

بیھقی در بازگفتن داستان بونصر انگار گوشھ  .برای نویسنده تاریخ، الگویی فکری و اخالقی است

بونصر نیز در پی سعایت و بدگویی درباریان جایگاه . لخ خویش داردچشمی نیز بھ سرنوشت ت

دھد و با وجود عزت نفس و آن ھمھ خدمت بھ درگاِه امیر  مطلوب خویش را نزد پادشاه از دست می

  :کند غزنویان با دلی آزرده از این جھان کرانھ می

  ) .حرمت و رحمت نیستسار کھ خدمت پادشاھان کند کھ با ایشان وفا و  خاک بر سر آن خاک( 

کھ تصریح کند،  آن گوید و بی در شرح شیوه مرگ بونصر مشکان، بیھقی رندانھ با تردید سخن می

و از ھرگونھ «  :کند کھ چھ بسا بونصر را چیزی خورانده و کشتھ باشند چنین بھ خواننده القا می

پیش . اند اند دانست کھ ھمھ رفتھایزد عز ذکره تو. ھا کردند مرگ او را؛ و مرا با آن کار نیست روایت

من باری آن است کھ ملک روی زمین نخواھم با تبعت آزاری بزرگ تا بھ خون رسد کھ پیداست چون 

  ».مرد بمرد و اگرچھ مال و جاه دارد با وی چھ ھمراه خواھد بود

  :جھان رفت داند کھ قدر وی دانستھ نشد و با آن ھمھ کار، ناکام از بیھقی بونصر را نمونھ دبیری می

رایی و علم؟ و سی سال  وچھ بود کھ این مھتر نیافت از دولت و نعمت و جاه و منزلت و خرد و روشن

   .تمام محنت بکشید کھ یک روز دِل خوش ندید

بستگی خود را بھ  دھد و شرح دل رسد مھار عاطفھ از دست می بیھقی چون بھ داستان مرگ بونصر می

و چون مرا عزیز داشت و  :دھد است بھ تمامی می» بالغت و عقل ختم کفایت و«مردی کھ از نظرش 



ھا دیدم و نام و مال و جاه و عز یافتم،  نوزده سال در پیش او بودم عزیزتر از فرزندان وی؛ و نواخت

و  -واجب داشتم بعضی را از محاسن و معالی وی کھ مرا مقرر گشت بازنمودن و آن را تقریر کردن 

و چون من از . ھا کھ در گردن من است بگزارم تا یک حق را از حق –نمود از ده یکی نتوانستم 

  .لختی قلم را بر وی بگریانم. . . خطبھ فارغ شدم

میرد امیر بھ  حتا وقتی بونصر می. بونصر مشکان، ماندگارترین تأثیر را در زندگی بیھقی بر جا نھاد 

جوان نیستی، آن شغل بھ وی دادیمی؛ اگر بوالفضل سخت  :گوید خواجھ بوسھل زوزنی در خلوت می

  .اگر گذشتھ شوم، بوالفضل را نگاه باید داشت. . . چھ بونصر پیش تا گذشتھ شد

جا کھ بوسھل زوزنی دبیری بود کھ سبک دبیری و منش شخصیت او بیھقی را خوش  اما از آن 

ت بوسھل کناره آمد، بیھقی تصمیم گرفت از کار کردن برای دیوان رسالت زیر رعایت و نظار نمی

کردم و چون لختی  چھ جھد بود بھ حشمت و جاه وی می من آن. سخت بیگانھ بود در شغل :گیرد

رقعتی نبشتم بھ . شرارت و زعارت وی دریافتم و دیدم کھ ضد بونصر مشکان است بھ ھمھ چیزھا

  .کھ رسم است کھ نویسند در معنی استعفا از دبیری امیر رضی هللا عنھ چنان

داری  بونصر مشکان شاید بیشترین چیزی کھ آموخت نھ فن دبیری کھ پایبندی بھ خرد و نگاه بیھقی از

   .ھادی مشگاننجوا، : منابع .بیھوده نبود کھ سرنوشت ھر دو، یک فرجام یافت. از اصول اخالقی بود

  ن خطھ پرافتخاریا یمستند سند ارزشمند و یھقیخ بیتار

  

ران تاریخی مھمی را پشت سر گذاشت، بسیاری از بزرگان فکر و حدود ده قرن قبل، این مرزوبوم دو

ق، یعنی در دوران سیادت سامانیان، غزنویان و سلجوقیان .ھای چھارم و پنجم ه ادب پارسی در سده

در شعر، دقیقی بلخی،  فردوسی، فرخی، منوچھری و سنایی،  انوری، نظامی گنجوی،  . زیستند می

در . . .،  میرزاعبدالقادر بیدل وامیرعلی شیرنوایی، مستی گنجویی، موالنای بلخ، عبدالرحمان جام

سینا و ناصر خسرو،  ، درعرفان خواجھ عبدهللا انصاری و رودکی  ابوریحان بیرونی، ابوعلی ھفلسف



الملک و باالخره دررزم وحماسھ سیاوش،   ، ابوالفضل بیھقی و خواجھ نظامبونصر مشکاندر نثر، 

بومسلم خراسانی، آرش کمانگیر،  حسن صباح از ستارگانی بودند کھ آسمان سھراب، یعقوب لیث، ا

  .آن روزگار را بھ جمال آثار خود آراستند ھ وحماسھادب و اندیش

ابوالفضل محمد ابن حسین بیھقی در روستای حادث آباد بیھق بھ دنیا  :١٠٧٧-۴٧٠/٩٩۵-٣٨۵ابوالفضل بیھقی 

انی بھ خدمت دبیر بھ دیوان رسالت سلطان محمود غزنوی آمد و پس از تحصیل کماالت بسیار در جو

از آن پس نزدیک بھ سی سال در دوران حکومت سلطان محمود و مسعود و جانشینان ایشان . پیوست

بھ دبیری اشتغال داشت و در ھمھ حال در مرکز فعالیت ھای سیاسی و دیوانی بود و تحوالت و 

در بیست سال نخستین، کار را زیر دست استادش، .دید اتفاقات بی شمار آن دوران را از نزدیک می

عزیز تر از فرزندان وی، نواخت ھا دید " بونصر مشکان، رئیس دیوان رسالت گذراند و بھ گفتھ خود 

  . و نام و مال وجاه و عز یافت

بونصر مشکان دبیر و وزیر و مشاوری عالی قدر بود و تا اواخر دوران سلطنت مسعود غزنوی می 

بیھقی در سراسر کتاب خود پیوستھ از او بھ نیکی یاد کرده و از صفات برجستھ اخالقی و . زیست

پس از مرگ بونصر مشکان بیھقی ھم چنان . بزرگ منشی و صالح اندیشی او حکایت ھا آورده است

اما در اواخر دوران کھ اوضاع پادشاھی غزنویان رو بھ پریشانی می . محترم بود و بر سرکار ماند

پس از آزادی از کار کناره گرفت، بھ گوشھ ای نشست و بھ نوشتن تاریخ . دتی بھ زندان افتادرفت م

خود، کھ یادداشت ھای آنرا طی سال ھا فراھم آورده و یک بار نیز بخشی مھم از آن را از او دزدیده 

یب بیھقی چھ در احوال بزرگان و پادشاھان و چھ در زندگی شخصی خود فرازونش .بودند، پرداخت

عظمت دستگاه محمود را با آن شکوه و جالل افسانھ ای و سپس توطئھ ھا و دستھ . ھای فراوان دید

  . بندی ھای درباریان را در زمان سلطان مسعود غزنوی از نزدیک شاھد بود

جشن ھا و شادخواری ھا و جام ھای زر و غالمان زرین کمر را در خدمت سلطان دید و پس از آن 

ود را کھ پیوستگان سلطان برای او جامھ و چتر سیاه می فرستادند زیرا آنان ھمھ شکست و فرار مسع

این پست و بلندی ھا . اسباب تجمل خود را در جنگ و فرار از دست داده و اینک سخت بینوا بودند

او کتاب خود را چنان نگاشت کھ تاریخ تمام نمای . در یاد و خاطرات بیھقی اثری عبرت آموز داشت

بھ خواننده عبرت آموزد و بی حاصلی از کسانی را کھ بیھوده  .د و آئینھ زندگی آدمیان باشدزمان خو

تاریخ بیھقی بھ . یکدیگر را می کشند و عاقبت تنھا و دست خالی بھ زیر خاک می روند نشان دھد

صورتی کھ امروز در دسترس ماست کتابی است درباره وقایع ده سال از دوران سلطنت سلطان 

اما ابوالفضل . غزنوی، این مدت در برابر تاریخ، کھ بھ ھزاره ھا می رسد، زمانی ناچیز استمسعود 

ارسی است کھ با پبیھقی را با ھمین اثر پدر تاریخ خوانده اند، زیرا کتاب او برترین نوشتھ فصیح 

  . رعایت دقیق ترین و ھوش مندانھ شیوه تاریخ نگاری نگاشتھ شده است



ھر واقعھ را یا چنان کھ خود دیده و باز از . ی روشی سنجیده و علمی داردبیھقی در تاریخ نویس

وی . تاریخ در نظر او تنھا شرح جنگ و پیروزی شاھان نیست. اشخاص مطمئن شنیده باز می گوید

بنابراین ھرواقعھ را با ھمھ جزئیات و خصوصیات الزم تصویر  .می خواھد داد تاریخ بھ تمامی بدھد

ای او از وضع ھا و موقع ھای گوناگون چنان روشن، دقیق و واقعی است کھ توصیف ھ. می کند

خواننده خود را در برابر پرده سینما می یابد و تمام عظمت و شکوه یا درد و اندوه صحنھ مورد بحث 

بیھقی، برای آن کھ نکتھ ای را فرو نگذارد، حتی بھ خلوت و درون حرم سلطان نیز . را حس می کند

، اما توصیف رویدادھا را با متانت و نجابتی در خور پژوھشگری بزرگوار انجام می راه می یابد

در ھمان زمان کھ او بھ نوشتن کتاب خود مشغول بود، . بیھقی نویسنده ای فروتن و کم ادعاست .دھد

یکی از این دو تن گردیزی و . دو مورخ بزرگ دیگر نیز در حال نوشتن تاریخ دوران غزنویان بودند

. ی مولف ناشناس تاریخ سیستان است و ھر دو کتاب نیز در نوع خود نکات تاریخی بسیار دارددیگر

اما بیھقی کھ تاریخی چنین ارزنده و کم نظیر پرداختھ خود از ایشان و دیگر کسان کھ بھ کار تاریخ 

گانند کھ بزر. . . مرا مقرر است کھ امروز کھ من این تالیف می کنم: مشغول بودند چنین یاد می کند

و چنان واجب کند کھ . . . ایشان سوارانند و من پیاده. . . اگر بھ راندن تاریخ این پادشاه مشغول گردند

  . ایشان بنوشتند و من بیاموزمی و چون سخن گویند من بشنومی

بوسھل . زوزنی را بھ ریاست دیوان رسائل گماشت پس از بونصر مشکان سلطان مسعود، بوسھل

از این رو » بود اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده حتشم، فاضل و ادیب، ممقتدرمردی «

. ای بھ امیر مسعود نوشت و از دبیری استعفا خواست کند، وی نامھ توانست با وی کار بیھقی نمی

 بیھقی در زمان ھفتمین شاه غزنوی، عزالدولھ. آسیب رساندن بوسھل بھ بیھقی شد سلطان مسعود مانع

برکنار شد و بھ  صاحب دیوان رسالت شد اما بر اثر کید حاسدان و سخن بداندیشان از کار عبدالرشید

شورید  بر عبدالرشید» طغرل کافر نعمت«ق .هچھارصدوچھل وچھارپس از آن در سال . زندان افتاد

درسال  بیھقی از زندان آزاد شد و نگارش تاریخی سترگ خود را. و او را بھ قتل رساند

   .ق آغاز کرد و در فرصت باقی مانده عمرش آنرا بھ پایان رساند.ه ھشتچھارصدوچھل و

بیھقى یكى از بزرگ ترین موّرخانى است كھ نھایت اھمیت را براى صحت ضبط و دقت روایات بھ 

رعایت امانت او بھ حد . كار برده و روش او در نگارش تاریخ، شیوه اى منحصر بھ فرد بوده است

ھ چیزى را بر كاغذ نمى آورد مگر این كھ آن را بر معاینھ دیده یا از وسواس مى رسد تا جایى ك

شیوه امانت دارى و دقت و اھتمام او در این . معتمدى شنیده و یا در كتاب اطمینان بخشى خوانده باشد

كتاب بھ شیوه ھاى گوناگون بیان شده است كھ در این تحقیق، این موارد با ذكر منابع و و شخصیتھاى 

شنیدن از اشخاص معتمد، خواندن در اخبار و كتاب . تماد با ذكر صفحات كتاب آمده استمورد اع

ھاى گوناگون، نامھ ھا و مشافھھ ھایى كھ در آغاز دیوان رسالت بھ ھمراه داشتھ است و مشاھده ھا و 



نظریھ ھاى شخصى، از جملھ مواردى است كھ شیوه امانت دارى و صداقت و اطالع و آگاھى 

  .را براى خوانندگان و عالقھ مندان تبیین مى كند تاریخى او

نامیده شد کھ بھ احتمال زیاد از لقب سبکتگین،  تاریخ ناصری نگاری ابوالفضل بیھقی در آغاز  تاریخ

این مجموعھ تاریخ آل ناصر، تاریخ آل سبکتگین، جامع . گرفتھ شده است ناصرالدین پدر محمود

نگاری در  تاریخ کسانی کھ با روش تحقیق و شیوه .ه شده استفی تاریخ ھم خواند التواریخ و جامع

علمی و روشمند عمل کرده  دانند کھ بیھقی در نوشتن تاریخ خود جھان امروز آگاھی دارند، نیک می

سالیان سال بر پایھ اسناد و مدارک  او. نکشد» تعصبی و تزیدی«است و چنان نوشتھ است کھ بھ 

خود مردی دیوانساالر بوده و بسیاری از وقایع  تھ است و از آنجا کھمعتبر بھ تالیف و نگارش پرداخ

  .شنیده و یا از متون معتبر خوانده است» ثقات«را با چشم خود دیده، از

تاریخ بیھقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتٔھ ابوالفضل بیھقی است کھ موضوع اصلی آن تاریخ 

و از  جلد بوده ٣٠نسخھ اصلی کتاب حدود . ی استپادشاھی مسعود غزنوی پسر سلطان محمود غزنو

» تاریخ ناصری«برخی این کتاب را  .است بر جای مانده) حدود پنج جلد(این کتاب امرو مقدار کمی 

در منطقٔھ بیھق بھ دنیا آمده و بسیاری دیگر . ق.  ھ ۴٩٠اند، از جملھ ابن فندق بیھقی کھ در سال  نامیده

پدر محمود (نخست بھ اعتبار لقب سبکتگین : ری دو احتمال موجود استگذا برای این نام. پس از او

کھ ناصرالدین است و این کتاب تاریخ خاندان و فرزندان و فرزندزادگان وی بوده و دیگر ) غزنوی

بھ ھر حال کتاب بھ نامھای دیگری نیز خوانده . است بوده» ناصرالدین هللا«لقب سلطان مسعود کھ 

ریخ آل ناصر، تاریخ آل سبکتگین، جامع التواریخ، جامع فی تاریخ سبکتگین و تا: شده، از جملھ می

بھ این نامھا شھرت ) تاریخ ناصری(توجھی بھ نام اصلی آن  سرانجام تاریخ بیھقی کھ گویا بر اثر بی

  .است پیدا کرده بوده

بازماندٔه آن  ھای خوانند از آن جھت کھ قسمت نیز می» تاریخ مسعودی«بخش موجود تاریخ بیھقی را 

با این کھ بسیاری از مورخان . بیشتر رویدادھای دوره پادشاھی سلطان مسعود غزنوی را در بر دارد

گیرد، از متن کتاب  اند کھ تاریخ بیھقی، دورٔه حکومت غزنویان را در بر می بر این عقیده بوده

می پیش از مرگش حدود آغاز کرده و تا ک ۴٠٩شود کھ بیھقی بازگویی وقایع را از سال  مشخص می

حتی برخی از (ھم در کتاب ھست  ۴٠٩البتھ روایاتی مربوط بھ پیش از سال . ادامھ داده ۴٧٠سال 

ولی بیھقی این وقایع را عمدتاً بھ نقل ) حوادث تاریخی پس از اسالم را کھ عمدتاً در خراسان رخ داده

ابوریحان بیرونی و دوران کودکی مسعود بھ نقل از استاد » باب خوارزم«مثًال . است از دیگران آورده

ھایی  چیزی کھ امروز از تاریخ بیھقی بھ جا مانده با برگ. است نقل شده» خواجھ عبدالغفار«بھ نقل از 

شود و محدودٔه وقایع آن بھ شرح حوادث پس از  شود و بھ مجلد دھم ختم می از مجلد پنجم آغاز می

محدود ) ۴٣٢(ر سلطان مسعود غزنوی بھ ھند تا فرا) ۴٢١سال (مرگ سلطان محمود غزنوی 



تاریخ بیھقی ھرچند از . کھ از زمان سلطنت سلطان محمود است» باب خوارزم«شود، بھ عالؤه  می

با این حال بھتر از ھر کتاب دیگری اشتباھات و اشکاالت حکومت آنان را  .کند غزنویان جانبداری می

ارزشمندی در مورد چند و چون زندگی در آن روزگار  دھد، افزون بر این، اطالعات بسیار نشان می

  .گذارد ھا و اعتقادات آنان در اختیار می و ارزش

ابتدای این فصل از کتاب موجود نیست و با نامھ بزرگان دولت امیر محمد برادر سلطان : مجلد پنجم

اند و  پرداختھشود، کھ در آن بھ توضیح اوضاع امیر محمد در قلعھ کوھتیز  مسعود بھ او شروع می

ای بھ  پس از آن از جانب سلطان مسعود نامھ. است اینکھ بعد از خلع او در غزنین شادی برپا شده

شود کھ در آن گفتھ شده کھ تمام بزرگان و لشکریان بھ پیش او بیایند  حاجب بزرگ علی قریب داده می

پس از این نامھ . آزار نرساننددھد کھ بھ خانواده امیر محمد  و در نامھ دیگری بھ خط خودش تذکر می

پس از آن بیھقی بھ ذکر کارھای سلطان . کنند بزرگان کسور فوج فوج بھ سمت ھرات حرکت می

پردازد کھ ھنگام مرگ سلطان محمود، او در سپاھان بود و  مسعود در زمان سلطنت برادرش می

رسد کھ حاجب  بھ او میساالر تاش فراش را بھ سوی ھمدان گسیل کند کھ خبر  خواست کھ سپاه می

خواھد امیر محمد را از گوزگانان بیاورد و بھ سلطنت برساند و ادامھ ماجرا را از قوا  بزگ علی می

رسد کھ خبر مرگ سلطان  ای از طرف عمھ سلطان مسعود بھ او می کند کھ نامھ طاھر ذبیر بیان می

کھ برای بھ دست آوردن حکومت کند  گوید و او را تشویق می محمود و اوضاع غزنین را بھ او می

گذارد کھ پسر کاکو را تھدید  کند و قرار را برنی می ساالران را جمع می مسعود نیز سپاه. تالش کند

  .کند تا صلح کند و پس از آن راھی خراسان شود

فراھم آوردن اخبار درست و اسناد تاریخی  بیھقی گاه از مردان امین، معتمد و خردمندی کھ او را در

از عبدالملک مستوفی شنیدم ھمھ در سنھ خمسین و : کند می اند، بھ نیکی یاد ایام انزوا یاری کردهدر 

 وی در سنجش کردار نیک و بد و رفتار. . . دبیرست و مقبول القول اربعمائھ و این آزادمرد مردی

بوالعباس ا درباره خوارزمشاه. شایست کارگزاران دولت غزنوی تا پادشاه پروا ندارد شایست و نا

را اخالق ستوده  او مردی بود فاضل و شھم و کاری و در کارھا مثبت و چنان کھ وی: آورده است

  .. . .کنم محابا نمی گویم تا مقرر گردد کھ میل بود، ناستوده نیز بود و این از آن می

از ای  شود و در ھمان رمان نامھ فردای آن روز عزای سلطان محمود بھ مدت سھ روز برگزار می

رسد کھ با توجھ بھ این نامھ و سھ روز نامھ نگاری  جانب خلیفھ برای شفاعت پسر کاکو بھ مسعود می

با پسر کاکو، قرار بران شد کھ پسر کاکو بھ عنوان نماینده سلطان مسعود در سپاھان باشد و ھر سال 

بھ سمت ری حرکت بعد از این ماجرا سلطان مسعود . نیز در نوروز و مھرگان برای او خراج بفرستد

فرستد تا با امیر محمد در  در آنجا سفیری را بھ طرف غزنین می. زند کند و در کنار شھر خیمھ می می



ای از خلیفھ القادر با  بھ رسم تعزیت و تھنیت بھ  در ھمان زمان نامھ. مورد سلطنت بھ گفتگو بنشیند

ھ سمت خراسان برود تا در کار مملکت شود کھ ب رسد کھ در آن از طرف خلیفھ بھ او گفتھ می او می

دھد کھ نامھ را در شھرھای مختلف بخوانند تا ولیعھدی او  سلطان مسعود فرمان می. گسلی پدید نیاید

رسد کھ در آن  ھای دیگری از غزنین بھ مسعود می ھمچنین ھم زمان با این نامھ، نامھ. مشخص شود

با مشاھده این نامھ سران . شوند برسد بھ او ملحق میشدند کھ زمانی کھ لشکر او بھ خراسان  متعھد می

شود کھ بھ سرعت بھ سمت نیشابور حرکت کنند  شوند و قرار بر این می لشکر برای مشورت جمع می

پس از انجام . گزیند و کسی را بھ شحنگی ری برگزینند کھ سلطان مسعود، حسن سلیمان را بر می

کند کھ در آنجا بوسھل  ر بھ سمت دامغان حرکت میمراسم معرفی حسن سلیمان بھ مردم ری لشک

ای کھ در آن زندانی بود فرار کرده بود، یکشبھ  بوسھل زوزنی کھ از قلعھ. رسد زوزنی بھ آنھا می

  .شود شود و از قدرت طاھر دبیر و دیگران کاستھ می تبدیل بھ وزیر سلطان مسعود می

سلطان محمود بھ سمت پسر کاکو ھمراه یا خلعت و در راه دامغان بھ نییشابور رکابداری کھ از جانب 

گوید کھ او این  رسد و می ای مبنی بر عاق شدن مسعود فرستاده شده بود، بھ سلطان مسعود می نامھ

است و پس از شنیدن حرکت لشکر از ری بھ سمت  ھا را بھ فرمان حاجب غازی بھ سپاھان نبرده نامھ

در ھمین رابطھ و . ھا را پاره کنند دھد کھ نامھ ن میسلطان مسعود فرما. است آنھا حرکت کرده

بزرگداشت بوسھل زوزنی بھ وسیلھ سلطان مسعود، بیھقی حکایتی را در رابطھ با داستان جنگ 

پس از آن سلطان . کند مأمون و امین عباسی بر سر خالفت و رفتار فضل ربیع در این رابطھ، ذکر می

کنند و در  آید و از آنجا بھ نیشابور حرکت می استقبال او می رسد و حاجب غازی بھ مسعود بھ بیھق می

فردای آن روز کھ بزرگان نیشابور در کنار مسعود جمع . کنند باغ شادیاخ حسنک وزیر منزل می

  .شوند ھا آزاد می شود و زندانی شوند، بھ دستور او قوانین حسنک وزیر برچیده می می

ای از طرف بازماندگان ال بویھ توسط مردم ری و  ھ حملھرسد ک ای از ری می در ھمین ھنگام نامھ

آید کھ از طرف خلیفھ،  سپاه حسن سلیمان دفع شد و ھمچنین رسولی از طرف خلیفھ بھ نیشابور می

دھد کھ بھ نام امیر مسعود در شھرھای مختلف خطبھ  دھد و دستور می خلعت امیری را بھ او می

کند و پس از  کند و در آتجا عید رمضان را برگزار می می امیر مسعود بھسمت ھرات حرکت. بخوانند

ھرات ) برادر علی قریب(در ھمان زمان منگیتراک . پردازد پنج شش ماه بھ شراب خواری می

ای بھ حاجب  سلطان مسعود نامھ. دھد ای را مبنی بر توقیف امیر محمد تحویل می رسد و نامھ می

علی قریب نیز دستور حرکت . ھرات حرکت کنندرسد کھ خود و لشکر بھ سمت  بزرگ علی می

ھمچنین . کند گوید کھ خود با لشکر ھند بھ سمت شلطان مسعود حرکت می دھد و می لشکریان را می

  .قبل از حرکت لشکر بھ فرمان بوسھل زوزنی حسنک وزیر ار بھ ھرات فرستادند



این تاریخ . دانست) افغانستان کنونی(غزنویان و تاریخ خراسان  توان آیینھ روزگار  تاریخ بیھقی را می

 نگاری، مطالبش را از آفرینش انسان و تاریخ برجستھبیھقی مانند دیگر آثار .یک اثر عمومی است

مجلد بوده  نسخھ کامل این تاریخ در اصل سی. تاریخ خراسان و عرب، آغاز کرده و ادامھ داده است

بردارنده حوادث روزگار  باقی مانده بیشتر درمطالب . کھ امروز فقط شش جلد آن بر جای مانده است

است کھ تاریخ بیھقی را تاریخ  غزنویان بھ ویژه دوره سلطان مسعود است و درست بھ ھمین علت

رخدادھای پادشاھی مسعود، فرزند سلطان  این مجموعھ غنی در برگیرنده. نامند مسعودی ھم می

ھای  ھا و دوره این اثر برخی فصل. نشست غزنین محمود، است کھ پس از پدر، بر اورنگ پادشاھی

جنگ سلطان مسعود با ترکمانان و شکست : دھد، ازجملھ می تاریخی در نھایت دقت و فتانت توضیح

نشستن طغرل، تعریف والیت خوارزم و بیان تاریخ آن از انقراض آل  وی در جنگ دندانقان، بر تخت

لتونتاش حاجب در آل سامان تا چیرگی سلجوقیان دست سلطان محمود و حکمرانی آ مامون تا افتادن بھ

  . خطھ بر این

کند کھ بھ او گفتھ  ھای حاجب بزرگ علی را بیان می بیھقی در اینجا بھ نقل از بونصر مشکان، حرف

گذارند کھ من  ای بیش نیست و دیگران نمی ھای مھرآمیز سلطان مسعوود حیلھ بود کھ مالطفات و نامھ

توانم کھ از راه سیستان با لشکر ھند بھ سمت کرمان و اھواز حرکت  م و من میدر این مفام باقی بمان

کنم و  کنم و تا بغداد ھم پیش بروم، اما بھ خاطر این کھ سلطان محمود را ببرزگ بدارم این کار را نمی

تنھا اشتباه کار من این بود کھ خیلی زود محمد را بھ عنوان جانشین معرفی کردم و سپس ابوالفضل 

دھد کھ در آن با او خداحافظب کرده و احتمال  ای از طرف علی قریب بھ پسر می یھقی خبر از نامھب

رسند کھ در آنجا بی توجھی سلطان  لشکر و بزرگان حکومت بھ ھرات می. است مرگ خود را داده

پس . من جملھ بونصر مشکان، قابل توجھ است ،)محمودیان(مسعود بھ بزرگان دوران سلطان محمود 

آید و د رمجلسی  از او استقبال بھ عمل می. رسد از آن خبر رسیدن حاجب بزرگ علی و لشکر ھند می

سلطان از علی قریب . کند در حضور سلطان مسعود، آلتوناش وساطت حاجب علی قریب را می

در ھمان شب . کند وضعیت امیر محمد را می پرسد و از وضعیت حقوق لشکریان از او سوال می

کنندو ابوالفضل بیھقی درباره نااھلی روزگار ابیاتی از عتابی،  و برادرش را دستگیر میعلی قریب 

آورد و عاقبت علی قریب را بھ سرانجام ابومسلم راسانی تشبیھ  پسر رومی و رودکی را بھ شھادت می

  .کند می

بھ  شود و سلطان مسعود در پیغامی بھ آلتوناش، خطای قریب را در اموال علی قریب غارت می

گوید کھ او را بھ کشتن نخواھد داد و تنھا در  کند و ادامھ می سلطنت رساندن امیر محمد گوشزد می

  .کند جایی زندانی می



آلتوناش در جواب سلطان خود را بنده فرمانبردار می خواند، اما بیار ترسیده بود و در صحبتی با 

بونصر مشکان ھم کھ از . داند می مسعدی گفتھ بود کھ سلطان مسعود مرا ھم از دستھ محمودیان

کند کھ بھ خوارزمشاه برگردد و یکی  صحبت نکردن شاه با خود ناراحت بود، بھ آلتوناش پیشنھاد می

سلطان مسعود، سپاه ساالر غازی را والی بلخ و سمنگان . از فرزندان خود را بھ جای خود بگمارد

خت بود و بدتر از ھمھ انھا حسنک وزیر بود در این احوال، روزگار بر محمودیان ھمچنان س. کند می

کھ بوسھل زوزنی اورا بھ دست نوکر خویش سپرده بود تا عذابش دھدو از آن طرف قاصدی را بھ 

ای کھ خواجھ احمد حسن در ان بود، می فرستد تا او را بھ بلخ بیاورند، زیرا کھ در روزگار  قلعھ

بونصر مشکان را بھ ریاست دیوان رسالت برمی  سلطان مسعود. سلطان محمود از او دفاع کرده بود

کند و برای کارھای مختلف از بونصر مشورت می  گزیند و در مقابل بوسھل زوزنی از او دفاع می

کند کھ عبارت بودند از علی تگین و  در اینجا بیھقی بھ مشکالت مقابل سلطان مسعود اشاره می. خواھد

  .ترکمانان

در طول تاریخ، . کرد کھ در دیوان رسائل کار می غزنوی بودساالران عصر  بیھقی از دیوان

. شدند بھ عبارتی میرزاھا، ھمیشھ بخش باسواد جامعھ محسوب می گان و  ساالران یا خواجھ دیوان

ساالران افرادی بودند کھ تمدن، فرھنگ، آداب، آیین و از ھمھ مھمتر تجربھ و شیوه کشورداری  دیوان

  . نمودند بانی می ا سلسلھ بھ سلسلھ نگاهو آن ر دانستند را نیک می

سپس بیھقی در بخش دیگری بھ احواالت امیر محمد در قلعھ کوھتیز ممی پردازد و تاریخ را از آنجا 

کھ او و دیگر : دھد کھ لشکر از تگیناباد بھ سمت ھرات حرکت کرد از قول غبدالرحمن فوال، ادامھ می

ان مسعود بودند و حاجب بگتگین در آنجا بھ خوبی از خدمتگزارن امیر محمد منتظر فراخوان سلط

گوید  کرد و امیر مخند در اکثر مواقع مشغول شزابخواری بوده است و از قاصدی می آنان پذیرایی می

دیگر . شود دھد کھ امیر محمد ھم بسیار شاد می کھ خبر فرار کردن بوبکر دبیر ار بھ امیر محمد می

آید و از آن بھ بعد او اجازه مالقات کسی را بھ  حاجب بگتگین می روز قاصدی از سلطان مسعود نزد

گوید کھ قرار است کھ معتمدی از طرف سلطان  دھد و چون دلیل آن را می پرسد، می امیر محمد نمی

گفتند بھ امیر محمد  معتمد کھ بھ او احند طشت دار می. مسعود بھ نزد او بیابد و جای نگرانی نیست

رود و در آنجا او را  زمستان را در بلخ خواھد بود و برای بھار بھ غزنین میگوید کھ سلطان  می

مالقات خواھد کرد و از او نسخھ آنچھ را کھ از خزانھ برداشت کرده است را می خواھد و میخواھد 

طی دو روز این کار . کھ ھر آنچھ را تا این مدت از خزانھ برداشتھ است بھ حاجب بگتگین بازگرداند

  . د و روز سوم امیر محمد را بھ قلعھ مندیش بردندانجام ش



پس از بیان این ماجرا و آوردن اشعاری کھ عبدالرحمن قوال اآنھا را خوانده بود، بیھقی بھ ادامھ تاریخ 

ای  ای عربی بھ خلیفھ و نامھ سلطان مسعود با توجھ بھ مشورت بونصر مشکان نامھ. گردد باز می

کلش با قدرخان رفع شود کھ نامھ قدرخان در کتاب آمده است کھ در پارسی قدرخان می فرستد تا مش

آن پس از بیان تمام وقایعی کھ پس از مرگ سلطان محمود بھ وقوع پیوستھ از قدرخان می خواھد کھ 

با او صلح کند و برای این کار ابوالقاسم حصیری و بوطاھر تبانی را بھ رسولی خود نزد وا می 

کند، اما او در ھمھ جا از  توناش نگران بود کھ سلطان با او چگونھ رفتار میدر این احوال آل .فرستد

کند و می کوید کھ باید سریعتر آلتوناش بھ خوارز برود تا در کار آنجا خللی پدید  آلتوناش تعریف می

نیاید و ھمچنین بونصر مشکان ھم وساطت او را نزذ مسعود کرد کھ او پاسخ داد کھ می خواستم در 

و را روانھ خوارزم کنم اما در پاریاب او را بھ آنجا می فرستم و آلتوناش چون چنین شنید پاسخ بلخ ا

داد کھ من دیگر پیر شده ام و می خواستم کھ از لشکر دست بکشم و نزد امیر در غزنین باشم اما در 

او اجازه داده  دھند و بھ فردای آنروز در پاریاب بھ آلتوناش خلعت می. ھر حال فرمانبدار امیر ھستم

شبانگاه آلتوناش معتمدی را بھ نزد بونصر می فرستد کھ من فردا . شود کھ فردا بھ خوارزم برود می

بھ خوارزم می روم و تا ھنگامی کھ بھ آنجا نرسم ھیچ دستوری را انجام نمی دھم زیرا کھ از 

در ھمان موقع بھ . کند اطرافیان این پادشاه ھراس دارم و ھمان شب بدون سروصدا آنجا را ترک می

گوش سلطان مسعود می رسانند کھ نباید بگذاری کھ آلتوناش از پیش تو برود و او عبذوس را بھ پیش 

  .گردد او می فرستد، اما آلتوناش عذری می تراشد و باز نمی

منبعی ارزشمند است، این کتاب نمودار جامع و کم نظیری از  نیز ھتاریخ بیھقی از نظر علم جغرافی

توان یافت  ای از زندگی مردم آن دوره می کمتر پدیده. شود محسوب می ضاع و احوال غزنویان ھماو

رسم انداختن ملطفھ و نامھ، رسم خلعت دادن  :مانندمؤلف این کتاب پنھان مانده باشد،  کھ از دید تیزبین

قیع پادشاھان، استقبال، خوازه زدن در مراسم پیشباز، تو و خلعت پوشیدن، قرآن خواندن در مراسم

برنامھ منجنیق بر کار کردن، بخشش بھ شاعران، مظالم کردن امیر، رسم سوگند و امضاء کردن 

  . مھرگان، آیین جشن سده، مراسم عید فطر، نکوداشت عید نوروز سوگندنامھ، مراسم جشن

ک کرد گردد، ھمگان می فھمند کھ آلتوناش با ترس آنجا را تر ھنگامی کھ عبدوس دست خالی باز می

سلطان از او . کند و مسعود این موضوع را بھ بونصر باز می گوید کھ بونصر شفاعت آلتوناش را می

دھد و آلتواش نیز  ای در عذر خواستن او بنویسد کھ بونصر نیز این کار را انجام می می خواھد کھ نامھ

ای از  ن روز نامھفردای آ. شود دھد کھ سبب خوشحالی سلطان می بھ خوبی این نامھ را پاسخ می

رسد کھ دشمنان این سلطان را از منن ھراسان کرده انئد اما من از او  آلتوناش بھ بونصر مشکان می

در . دھد فرمانبرداری می کنم اما ھرگز بھ پیش او نمی آیم کھ بونصر این نامھ را بھ مسعود نشان می

چنین مقادیری از خزانھ کھ امیر رسد و ھم این احوال خواجھ احمد حسن بھ درگاه سلطان مسعود می



محمد برداشتھ بود، باز گزدانده می شو و حاجب برگ علی را بھ قلعھ ُکرک فرستادند، تا اینکھ سلطان 

است،  نویسی تاریخ بیھقی کھ تا قبل از آن سابقھ نداشتھ ھای تاریخ از ویژگی .مسعود بھ بلخ رسید

چنانچھ خود . جزییات وقایع، اثری بی نظیر استاین کتاب در شرح . است مستندبودن وقایع ذکرشده

  .نویسد بیھقی می

  .سخنی نرانم تا خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را

ھای روزانٔھ پراکندٔه مورخانی کھ معموًال  ھای تاریخ، محدود بودند بھ یادداشت تا پیش از آن، کتاب

در این بین، بیھقی با . دادند جانبداری زیادی صورت می ھا، دبیران پادشاه بودند و مسلماً در نوشتن آن

سبک بیھقی  .نویسی، تحول مھمی را در این زمینھ بھ وجود آورد ای علمی در تاریخ گرفتن شیوه پیش

دانند کھ بنا بر جبر زمانھ چیزی بین زبان ساده  در نثر را تقلیدی از سبک استادش بونصر ُمشکان می

ای و  پردازانھ در خراسان رایج بود و شیؤه دارای حشو اطناب و صنعتو مرسل کھ تا قرن چھارم 

  . نامند این سبک نگارش را بینابین می. سرشار از استشھاد و تمثیل است

نویسی، اندیشھ، ادبیات و شیوه نگارش پارسی، نگاه  نگاری، داستان تاریخ بیھقی در حوزه تاریخ

این کتاب آیینھ نگاه یک انسان . ایستھ و قابل توجھ استاتفاقات آن، کتابی ش خردمندانھ بھ ھستی و

ھم مایھ  ی پند و اندرز و عبرت است و تیزبین بھ روزگار و رخدادھای آن است کھ ھم مایھ فرزانھ و

زبان پارسی در حوزه  تاریخ بیھقی، شاھنامھ نثر پارسی است و بیانگر شایستگی. مباھات و افتخار

نگاری علمی این مرزوبوم  تاریخ تواند سر فصل نگاری بیھقی می شیوه تاریخ. نگارش و پژوھش

  . باشد

این تاریخ یک اثر عمومی . غزنویان و تاریخ خراسان دانست توان آیینھ روزگار تاریخ بیھقی را می

تاریخ  نگاری شده توسط مسلمانان، مطالبش را از آفرینش انسان و بیھقی مانند دیگر آثار تاریخ .است

مجلد بوده کھ  نسخھ کامل این تاریخ در اصل سی. ب، آغاز کرده و ادامھ داده استخراسان و عر

بردارنده حوادث روزگار  مطالب باقی مانده بیشتر در. امروز فقط شش جلد آن بر جای مانده است

تاریخ "است کھ تاریخ بیھقی را  غزنویان بھ ویژه دوره سلطان مسعود است و درست بھ ھمین علت

رخدادھای پادشاھی مسعود، فرزند سلطان  این مجموعھ غنی در برگیرنده. نامند میھم " مسعودی

ھای  ھا و دوره این اثر برخی فصل. غزنین نشست محمود، است کھ پس از پدر، بر اورنگ پادشاھی

جنگ سلطان مسعود با ترکمانان و شکست : دھد، ازجملھ می تاریخی در نھایت دقت و فتانت توضیح

نشستن طغرل، تعریف والیت خوارزم و بیان تاریخ آن از انقراض آل  انقان، بر تختوی در جنگ دند

دست سلطان محمود و حکمرانی آلتونتاش حاجب در آل سامان تا چیرگی سلجوقیان  مامون تا افتادن بھ

ھای  چیره دست اطالعات سودمندی ھم از سلسلھ افزون بر آنچھ آمد، این نویسنده و دبیر .خطھ بر این



ھمچنین نام گروھی از شاعران خراسانی و . کند ارایھ می صفاریان، طاھریان و سامانیان بھ خواننده

   .ھای آنھا در این اثر بیھقی آمده است سروده بیت از چھارصدوپنجاهعرب و نزدیک بھ 

د است، این کتاب نمودار جامع و کم نظیری از منبعی ارزشمن تاریخ بیھقی از نظر علم جغرافیا نیز

توان یافت  ای از زندگی مردم آن دوره می کمتر پدیده. شود محسوب می اوضاع و احوال غزنویان ھم

: شود مؤلف این کتاب پنھان مانده باشد، در اینجا بھ برخی از این موارد اشاره می کھ از دید تیزبین

استقبال،  ت دادن و خلعت پوشیدن، قرآن خواندن در مراسمرسم انداختن ملطفھ و نامھ، رسم خلع

خوازه زدن در مراسم پیشباز، توقیع پادشاھان، برنامھ منجنیق بر کار کردن، بخشش بھ شاعران، 

مھرگان، آیین جشن سده،  مظالم کردن امیر، رسم سوگند و امضاء کردن سوگندنامھ، مراسم جشن

   .مراسم عید فطر، نکوداشت عید نوروز

ی روزگار باستان و دوران پیش از غزنویان بوده تنھا  درباره از چھار جلد اول تاریخ بیھقی کھ مسلما

ھرچھ ازاین کتاب بر جای مانده بھ . ھافظ ابرو بر جای مانده است" التواریخ زبدة" مطالبی اندک در

مانده  ای بھ جاھ این اثر با بخش. در سھ مجلد بھ چاپ رسیده است" خلیل خطیب رھبر"دکتر  کوشش

نامھ حشم تگیناباد بھ امیر مسعود، فرمان امیر مسعود بھ : شود، در این مجلد از مجلد پنجم آغاز می

ری، حرکت مسعود از ری، رسیدن  علی رقیب، نامھ حره ختلی بھ امیر مسعود، مذاکره صلح با اعیان

ثبت و ضبط . . . بھ غازی و دار بھ امیر مسعود، داستان فضل با عبدهللا طاھر، نامھ مسعود رکاب

  .گشتھ است

مسعود بن محمود و خطبھ مقایسھ پیامبران و پادشاھان آغاز  الدولھ جلد ششم با تاریخ امیر شھاب

ھای سھ گانھ نفس، در شناختن نیک و بد،  قوت: خورد آن بھ چشم می ھای زیر در شود و سرفصل می

احوال امیر مسعود در زمین داور، قصھ بوسعید و دنبالھ سخن جالینوس، عذر بیھقی در نوشتن تاریخ، 

شعرا، وضع مسعود با پدر در سفر ری، روابط مسعود با منوچھر قابوس، حکایت افشین،  بخشش بھ

   . . .حاتمی وضع دیوان رسالت دربلخ، سخن امیر با عبدهللا و ،)رض(داستان مامون و امام رضا 

ھای زیبا و  ای آن در بردارنده تاریخ، پندھا و داستانمجلدھ جلد ھفتم تاریخ بیھقی نیز مانند دیگر

خروج امیر مسعود، فرو گرفتن امیر یوسف، : اند عناوین زیر نگاشتھ شده شیوایی است کھ در ذیل

غزنین و استقبال مردم، مطالبھ صالت بیعتی، ذکر سیل، خلعت پوشی احمد ینالتگین،  ورود امیر بھ

در باب  لقاد با ، ترتیب ھدیھ برای خلیفھ، مذاکره امیر با خواجھا ابو حنیفھ، درگذشت خلیفة قصیده

خوارزمشاه، نامھ مسعود بھ التون تاش، داستان زندانی شدن بزرجمھر، فتح بخارا، اقدام احمد 

عبدالصمد برای صلح، تعیین ھارون بھ خوارزمشاھی، بیماری خواجھ احمد حسن، رای زدن امیر در 

   .باب انتخاب وزیر



آنچھ امروز بھ عنوان تاریخ . اند ات کتاب تاریخ بیھقی دست کم بھ اندازة سبک آن پراھمیتمحتوی

بیھقی، کھ نوزده سال منشی دستگاه غزنوی . بیھقی بھ دست ما رسیده بخش کوچکی ازھمھ اثر اوست

» افتد پنجاه سال را شامل است و بر چندین ھزار ورق می«و سلجوقی بود، سی جلد کتاب نوشت کھ 

بھ عالوه، خود بیھقی بھ صراحت یادآور شده کھ . امروز تنھا جلد پنجم تا دھم آن در دست ماست و

. شد، از میان برده شده است بایست جزئی از کتاب می بسیاری از اسناد و مدارکی کھ قاعدتا می

یگری ھای من بھ قصد ناچیز نکرده بودندی، این تاریخ از لون د و اگر کاغذھا و نسخت«: نویسد می

  ». . .آمدی

. تاریخ غزنویان و درگیری این طایفھ با سلجوقیان است ھای دیگری از جلد ھشتم در بردارنده بخش

انتخاب بوسھل حمدوی بھ حاکمیت ری، سخن بوسھل : دارد این فصل مطالب متنوعی را دربر

سان، بھ گرفتن ترکمانان، کارھای سورس صاحب دیوان خرا حمدوی در باب ری، تصمیم مسعود

علوی، تفصیل ھدیھ علی عیسی بھ ھارون، سخن یحی برمکی بھ  دنبالھ حکایت فضل برمکی و یحیی

طوسیان با نیشابوریان، ورود امیر مسعود بھ سرخس، ورود امیر  ھارون درباب خراسان، جنگ

امیر لیث در مرگ فرزند، نامھ ترکمانان در باب صلح، آوردن رسوالن  مسعود بھ آمل، حکایت

   .لشکرگاه، مصالحھ با پسر تاکو یان بھسلجوق

ساز دندانقان آمده  دیگری از تاریخ بھ ویژه نبرد سرنوشت ھای در جلد نھم تاریخ بیھقی شرح بخش

وصف تخت نو و بار دادن امیر، حرکت سپاھش بھ : شود دیده می ھای زیر است و در آن سرفصل

نان قاضی صاعد بھ طغرل، رفتن امیر ینال و طغرل بھ نیشابور، سخ جانب سرخس، ورود ابراھیم

بازگشت بھ بلخ، جنگ امیر با سلجوقیان در طلخاب، مشاوره امیر با بونصر  مسعود بھ ترمذ و

موقت با ترکمانان، ورود امیر مسعود بھ ھرات، نامھ بھ بوسھل حمدوی وبا تالیجار،  مشکان، صلح

ز ھرات بھ قصد ترکمانان، بر بونصرمشکان، حال بوالفضل پس از بونصر، حرکت مسعود ا مرگ

درج شده  در جلد دھم تاریخ بیھقی مطالب گوناگونی .نشستن طغرل، حملھ سلجوقیان بھ بلخ تخت

تعریف والیت خوارزم، حکایت خوارزمشاه ابوالعباس، ذکر فساد الماحاد و تسلط : است، از جملھ

 بر تخت نشستن خوارزمشاه شاهالجبار و ھارون، حملھ شاه ملک بھ ترکمانان،  عبد اشرار، منازعھ

  کتاب نیوز،  -میراث اھل قلم ویکی پدیا، : خذامنابع وم .ملک

نھ تنھا گستره آنچھ بیھقی در زمره رخدادھای تاریخی دانستھ کتاب او را سرشتی ممتاز و یکتا 

اش این روایت را بھ یکی از شاھکارھای ادبی بدل  بخشد، نھ تنھا سبک سلیس و اغلب شعرگونھ می

ترین و  توان آن را یکی از جالب کرده، بلکھ روش تاریخنگاری بیھقی نیز سخت بدیع است و می

اند و تاریخش را، از  خوانده» گزارشگر حقیقت«بیھقی را . ترین روایات تاریخ این خطھ دانست دقیق



گویی «بیھقی اند کھ  گفتھ. اند ترین تواریخ پارسی بھ شمار آورده لحاظ دقت در امانت، بھترین و صحیح

  .»بھ اصول تاریخ نویسی، چنان کھ مقبول دانشمندان امروز است وقوف داشتھ

  یخرقان یابوالحسن عل

  
عارف بزرگ قرن چھارم و پنجم  شیخ ابوالحسن علی بن جعفر بن سلمان خرقانی یا علی بن احمد

جھانی و وسعت  عرفان است کھ در آزاد اندیشی و مردم گرائی ھجری از چھره ھای بسیار درخشان

این عارف کیھان گرا در نیمھ دوم قرن  .نظر انسانی و تفکر واالی عرفانی ممتاز و کم نظیر است

طی گذشت نزدیک بھ یکھزار  .چھارم و اوایل قرن پنجم ھجری در خرقان قومس می زیستھ است

قان بوده سال ھمواره مورد توجھ و دقت و مطالعھ و سرمشق عارفان و شاعران و متفکران و محق

 از توابع بسطام متولد شده و در ھجری در قصبھ خرقان قومس 352یا  351وی در سال  .است

   .ھجری در ھفتاد و سھ سالگی جھان را بدرود گفتھ است425سال

مشھور است کھ وی بایزید بسطامی عارف بزرگوار و عالی مرتبھ قرن دوم و سوم ھجری کھ شیخ و 

وده است،  مانند عارف معروف معاصر خود شیخ ابوسعید ابوالخیر مقتدای حال جذبھ و تفکر او ب

  .خرقھ ارشاد و طریقت از شیخ ابوالعباس احمد بن محمدعبدالکریم قصاب آملی داشتھ است

در منقوالت و حکایات باقی مانده، آمده است کھ شیخ ابوسعید ابوالخیر عارف مشھور و ابوعلی سینا 

یانی بلخی،  شاعر و متفکر کھ معاصر شیخ ابوالحسن خرقانی بوده فیلسوف نامی و ناصر خسرو قباد

و نیز گفتھ اند کھ سلطان  .او را ستوده اند اند بھ خرقان رفتھ و با وی صحبت داشتھ و مقام معنوی

محمود غزنوی پادشاه مقتدربدیدار شیخ ابوالحسن خرقانی رفتھ و از وی کسب فیض کرده و نصیحت 

ن ممتاز و مشھور شیخ ابوالحسن خرقانی، خواجھ عبدهللا انصاری عارف از شاگردا .خواستھ است



قرن پنجم ھجری است کھ سالھا در خرقان زیستھ و از انفاس پر برکت شیخ ابوالحسن خرقانی کسب 

   .فیض و معلومات کرده است

ھ از در مورد ارتباط معنوی بایزید بسطامی عارف قرن دوم و سوم ھجری با شیخ ابوالحسن خرقانی ک

ھجری، یکصد و ھفده یا ھیجده سال  352یا  351تا تولد شیخ ابوالحسن  ھجری 234وفات بایزید

فاصلھ است مطالب زیادی در آثار نویسندگان و محققان بھ ویژه عارفان قرنھای بعد آمده است، کھ 

ر و انتقال بدیھی است اینگونھ ارتباطات آشکار مؤید بقای روح و استمرا .قابل توجھ و تأمل میباشد

ھویت و معنویت پنھان از چشم ظاھر بین بشری است؛ کھ فھم ضعیف و محدود ما بھ ندرت قادر بھ 

ھر « : گویند شیخ ابوالحسن خرقانی بر سر در خانقاه خود نوشتھ بود.درک جلوه ھایی از آن می باشد

  .کس کھ در این سرا درآید نانش دھید و از ایمانش مپرسید

  » .ه باری تعالی بھ جان ارزد، البتھ بر خوان بوالحسن بھ نان ارزدچھ آنکس کھ بدرگا 

  بـر سـر در خـانـقـاه خـرقـان               شیخ خرقان بھ لطـف عـرفان

  این نکتھ نوشتھ بود از مـھــر               مـھـر فـلـک اسـت تـالـی آن 

  ا کھ عطشانھر کس کھ در این سرا درآید              گـر گرسنھ بود ی

  مـھمان بـخوان عارفان است              گـر گـبـر بـود و یـا مـسـلـمـان

  پیک جانان از مـھـر بـخـدمـتش بکوشید               زیرا کھ ھم اوست

  شایستھ نان ابوالحسن ھست            آنکس کھ خدای داده اش جان

  :اینھاست ه ایماز دیگر سخنان واالی شیخ ابوالحسن خرقانی کھ برگزید

عالم بامداد برخیز طلب زیادتی علم کند، و زاھد طلب زیادتی زھد کند و ابوالحسن در بند آن بود کھ 

اگر بھ ترکستان تا بھ در شام کسی را خاری در انگشت شود آن از آن . سروری بدل برادری رساند

  . من است

ست و اگر اندوھی در دلی است آن دل ھمچنین از ترک تا شام کسی را قدم در سنگ آید زیان آن مرا

کاشکی حساب . . . کاشکی بدل ھمھ خلق، من بمردمی تا خلق را مرگ نبایستی دید. از آن من است

کاشکی عقوبت ھمھ خلق، مرا کردی . ھمھ خلق با من بکردی تا خلق را بھ قیامت حساب نبایستی دید

اگر سرودی بگوید و . در وی ھیچ بدی نباشد بھترین چیزھا دلیست کھ. دید تا ایشان را دوزخ نبایستی

ھر چھ برای خدا کنی . بھ آن حق را خواھد، بھتر از آن بود کھ قرآن خواند و بدان حق را نخواھد

ھر کھ عاشق شد خدای را یافت و ھر کھ خدای را یافت . اخالص است و ھرچھ برای خلق کنی ریا



انی سلطان العارفین بایزید بسطامی است کھ گفتھ او براستی مرید و شاگرد روح. خود را فراموش کرد

  : است

مرید من آنست کھ بر کنار دوزخ بایستد و ھر کھ را خواھند بدوزخ برند دستش گیرد و بھ بھشت 

جالل الدین محمد بلخی مولوی عارف بزرگ قرن ھفتم ھجری، . فرستد و خود بجای او بدوزخ رود

خ ابوالحسن خرقانی را درباره پیش بینی جزئیات وجود و در دفتر چھارم مثنوی، نظریھ و گفتار شی

  : ظھور خود توسط بایزید بسطامی در یکصد و تقریبا بیست سال چنین سروده است

  ھـچـنـان آمـد کـھ او فـرمـوده بـود                   بـوالـحـسـن از مـردمـان آن را شـنـود

  درس گـیـردھـر صـبـاح از تـربــتــــم      حـسـن بـاشـد مـریـد و امتم              : کھ

  من ھم نیز خوابش دیده ام                   وز روان شـیـخ ایـــــن بـشـنـیـده ام: گفت

  ھر صباحی رو نـھـادی سوی گور                   ایـسـتـادی تـا ضـحـی انـدر حـضـــور

    یا کھ بی گفتی شکالش حل شدی  یـا مـثـال شـیـخ پـیـشش آمـدی                  

  تـا یـکـی روزی بـیامـد بـا سـعـود                    گـورھـا را بـرف نـو پـوشـیـده بـــــود

  تـوی بـر تـو بـرفـھـا ھمچون علم                    قـبھ قـبھ دید و شـد جـانـش بـغـــم

  ا انـا ادعـوک کـی تـسـعی الــــیبـانگش آمد از حظیره شیخ حی                    ھـ

  عـالم ازبرف است روی از من متاب  ھین بیا این سو، بر آوازم شتاب                   

  .حال او زآن روز شد خوب و بدید                    آن عجایـب را کـھ اول مــــی شـنید

  دیدار شیخ ابوالحسن خرقانی با ابو علی سینا

ابوالحسن خرقانی عارف و ابو علی سینا فیلسوف و طبیب مشھور داستانھا در درباره مالقات شیخ 

کتابھا آورده اند؛ اگر جزئیات این دیدار درست نباشد؛ با در نظر گرفتن وقایع تاریخی و خط سیر 

کھ از طریق طوس و جاجرم و سرحد کومش انجام گرفتھ،  حرکت ابوعلی سینا از گرگانج بھ جرجان

  . مھم تاریخی قطعی است وقوع این مالقات

شیخ فرید الدین عطار درباره مالقات شیخ ابوالحسن خرقانی و شیخ الرئیس ابوعلی سینا چنین نوشتھ 

  : است

نقلست کھ بوعلی سینا بھ آوازًه شیخ عزم خرقان کرد، چون بھ وثاق شیخ آمد، شیخ بھ ھیزم رفتھ « 

را چھ کنی؟ ھمچنین بسیار جفا گفت شیخ آن زندیق کذاب : پرسید کھ شیخ کجاست؟ زنش گفت. بود

بوعلی عزم صحرا کرد تا شیخ را بیند، شیخ را دید کھ ! را، کھ زنش منکر او بودی، حالش چھ بودی

شیخا این چھ حالتست؟ : ھمی آمد و خرواری درمنھ بر شیری نھاده، بوعلی از دست برفت، گفت



پس بوثاق باز آمد، . شیری بار ما نکشد" یعنی زن"گرگی نکشیم " ماده"آری تا ما بار چنان : گفت

  بوعلی بنشست و سخن آغاز کرد و بسی گفت، 

و گفت مرا معذور  شیخ پاره ای گل در آب کرده بود تا دیواری عمارت کند، دلش بگرفت، برخاست

دار کھ این دیوار را عمارت می باید کرد، و بر سر دیوار شد، ناگاه تبر از دستش بیفتاد، بوعلی 

ت تا آن تبر بدستش باز دھد، پیش از آنکھ بوعلی آنجا رسید آن تبر برخاست و بدست شیخ باز برخاس

بوعلی یکبارگی اینجا از دست برفت و تصدیقی عظیم بدین حدیثش پدید آمد تا بعد از آن طریقت . شد

  ».و بینش، عرفان. دانش، علم» « بھ فلسفھ کشید، چنانکھ معلوم ھست

  مکتب خرقان  ناصر خسرو قبادیانی در

در بین مالقات کنندگان نامی با شیخ ابوالحسن خرقانی عارف آزاد اندیش قرن چھارم و پنجم ھجری، 

ناصر خسرو قبادیانی شاعر و نویسنده و متفکر، محقق معاصر او است کھ بھ خرقان سفر کرده و بھ 

. فان پی برده استمحضر شیخ بزرگ خرقان راه یافتھ و از خانقاه معروف او بھ رموز اسرار عر

امیر دولتشاه بن عالءالدولھ سمرقندی در کتاب تذکرةالشعرا در ضمن بیان شرح احوال ناصر خسرو 

در اثنای عزیمت از مازندران بجانب خراسان بھ صحبت شیخ المشایخ ابوالحسن « : قبادیانی مینویسد

بھ . او معلوم معلوم شده بودخرقانی قدس هللا روحھ العزیز رسید، و شیخ را از روی کرامت، احوال 

اصحاب گفت کھ فردا مردی حجتی بدین شکل و صفت بدر خانقاه خواھد رسید، او را اعزاز و اکرام 

نمائید و اگر امتحانی از علوم ظاھر در میان آورد بگوئید شیخ ما مردی دھقان و امی است و آن 

مریدان بفرمودًه شیخ عمل کرده، چون حکیم ناصر خسرو بدر خانقاه رسید، . شخص را پیش من آرید

ای شیخ : شیخ او را اعزاز و اکرام فرمود و حکیم ناصر خسرو گفت. او را بخدمت شیخ بردند

شیخ تبسمی کرد و گفت کھ . بزرگوار میخواھم کھ از این قیل و قال درگذرم و پناه بھ اھل حال آورم

سالھا است اسیر عقل ناقص مانده ای؟  ای ساده دل بیچاره تو چگونھ با من ھم صحبتی توانی کرد کھ

. و من اول روز کھ قدم بدرجھ مردان نھاده ام سھ طالق بھ این بر گوشًھ چادر این مکاره بستھ ام

. حکیم گفت کھ چگونھ شیخ را معلوم شد کھ عقل ناقص است؟ بلکھ اول من خلق هللا العقل، گفتھ اند

اما عقل ناقص، عقل تو و پورسینا . آن میدان مکنشیخ فرمود ای حکیم آن عقل انبیاست، دلیری در 

کھ ھر دو بدان مغرور شده اید و دلیل بر آن قصیده است کھ دوش گفتھ و پنداشتھ ای کھ . است

کان کن فکان عقل است، غلط کرده ای آن کھ گوھر عشق است و فی الحال مطلع آن قصیده را  گوھر

  : شیخ بھ زبان مبارک گذرانید برین منوال کھ

  در او ھست برترند باالی ھفت طاق مقرنس دو گوھرند           کز کاینات و ھر چھ



حکیم ناصر خسرو چون آن کرامت از شیخ بدید مبھوت شد، چھ این قصیده را ھم در آن شب نظم 

کرده بود و ھیچ آفریده را بر آن اطالعی نبود و اعتقاد و اخالص او بھ آستانًھ شیخ درجھ عالی یافت؛ 

اما شیخ او را . وقت در خدمت شیخ روزگار گذرانید و بھ ریاضت و تصفیھ باطن مشغول شد و چند

اجازت بھ سفر داد و او بھ جانب خراسان آمد و از علوم غریبھ و تسخیر سخن گفت، علمای خراسان 

بقصد او برخاستند و در آن حین اقضی القضاة ابوسھیل صعلوکی کھ امام و بزرگ خراسان بود و در 

شابور بودی حکیم را گفت تو مردی فاضل و بزرگی، چون امتحانات بسیار میکنی و سخن تو بلندتر نی

صالح در آنست کھ ازین . واقع شده؛ چنین مشاھده میکنم کھ علمای ظاھری خراسان قصد تو دارند

د تا در آخر حکیم از نیشابور فرار نموده، بجانب بلخ افتاد و آنجا نیز متواری بو. دیار سفر اختیار کنی

با در نظر گرفتن تطابیق تاریخی و اینکھ وفات شیخ ابوالحسن خرقانی  .کوھستان بدخشان افتاد حال بھ

ھجری اتفاق افتاده؛ باید این مالقات معنوی در دوران جوانی ناصر خسرو بھ وقوع  425در سال 

  . پیوستھ باشد

  سلطان محمود غزنوی در خانقاه شیخ ابوالحسن خرقانی

کھ نوشتھ اند سلطان محمود غزنوی در سفری کھ بھ تسخیر شھرھاو انقراض سلسلھ آل بویھ بطوری

چند روزی در قومس توقف کرده و با شیخ ابوالحسن خرقانی ) ھجری 420(منجر گردید " دیلمیان"

بررسی جوانب مختلف این دیدار تاریخی و معنوی و . در قصبھ خرقان بسطام مالقات نموده است

و سئوال و جواب دلنشین این عارف با سلطان محمود مقتدر، و ھمچنین تأثیر عمیق و  طرز برخورد

شگرف افکار بلند و وسعت نظر بی انتھا و وارستگی و بی نیازی و بی ھراسی حیرت انگیز شیخ در 

سلطان وقت و فرد شاخص عرصھ سیاست کھ بی ارزشی جالل و جبروت و قدرت و مال و مقام 

و اجتماعی و عقیدتی  ل حقیقت عرفان و معنویت مجسم می کند، از نظر اخالقیدنیائی را در مقاب

  . بسیار جالب توجھ و از لحاظ تاریخی ارزنده و آموزنده است

شیخ فریدالدین عطار عارف محقق قرن ششم و ھفتم ھجری جزئیات این دیدار تاریخی را چنین بیان 

   :داشتھ است

خلعت خویش را در تو خواھیم پوشیدن و . ه داده بود، ایاز رانقل است کھ وقتی سلطان محمود وعد« 

ابوالحسن "چون محمود بھ زیارت شیخ . تیغ برھنھ باالی سر تو برسم غالمان من خواھم داشت

رسول فرستاد کھ شیخ را بگوئید کھ سلطان برای تو از غزنین بدینجا آمد، تو نیز برای او از " خرقانی

واطیعو هللا و : "و رسول را گفت اگر نیاید این آیت برخوانید، قولھ تعالیخانقاه بھ خیمًھ او درآی؛ 

  ."اطیعو الرسول و اولی االمرمنکم



محمود را بگوئید : این آیت برو خواندند، شیخ گفت. مرا معذور دارید: شیخ گفت. رسول پیغام بگزارد

رسول ! ا بھ اولی االمر چھ رسد؟چنان در اطیعو هللا مستغرقم کھ در اطیعو الرسول خجالتھا دارم ت: کھ

برخیزید، کھ او نھ از آن مرد است کھ ما : محمود را رقت آمده و گفت. بیامد و بھ محمود باز گفت

پس جامًھ خویش را بھ ایاز داد و در پوشید، و ده کنیزک را جامًھ غالمان در بر . گمان برده بودیم

چون از در . امتحان را رو بھ صومعًھ شیخ نھاد کرده، و خود بھ سالح داری ایاز پیش و پس می آمد،

  . صومعھ درآمد و سالم کرد، شیخ جواب داد، اما برپا نخاست

برپا نخاستی سلطان را و این ھمھ دام بود، : پس روی بھ محمود کرد و در ایاز ننگرید، محمود گفت

  : دام است اما مرغش تو نھ ای؛ پس دست محمود بگرفت و گفت: شیخ گفت

این نامحرمان را بیرون : گفت. سخنی بگو: محمود گفت. یش آی، چون ترا فرا پیش داشتھ اندفرا پ

. مرا از بایزید حکایتی برگو: فرست، محمود اشارت کرد، تا نامحرمان ھمھ بیرون رفتند؛ محمود گفت

قدم  از: کھ ھر کھ مرا دید از رقم شقاوت، ایمن شد؛ محمود گفت: بایزید چنین گفتھ است: شیخ گفت

پیغامبر زیادتست؟ و بوجھل و بولھب و چندان منکران او را ھمی دیدند و از اھل شقاوت، شیخ گفت 

محمود را کھ ادب نگھ دار و تصرف در والیت خویش کن، کھ مصطفی را علیھ السالم ندید جز چھار 

، "یبصرونو تراھم ینظرون الیک و ھم ال"یار او و صحابھ او و دلیل بر این چیست؟ قولھ تعالی 

   .محمود را از این سخن خوش آمد؛ گفت مرا پندی ده

. اول پرھیز از مناھی و نماز بجماعت، سخاوت و شفقت بر خلق خدا. چھار چیز نگھ دار: گفت 

: گفت" اللھم اغفر للمؤمنین و المؤمنات"خود در این گھ دعا می کنم : مرا دعا کن؛ گفت: محمود گفت

شیخ . پس محمود بدره ای زر پیش شیخ نھاد. د عاقبتت محمود بادای محمو: گفت .دعاء خاص بگو

مگر : شیخ گفت. محمود ھمی خاوید و در گلویش می گرفت! بخور: قرص جوین پیش نھاد و گفت

میخواھی کھ ما را این بدره زر تو گلوی بگیرد؟ برگیر کھ این را : گفت. آری: حلقت می گیرد؟ گفت

پس مرا از : گفت. نکنم: گفت. در چیزی کن، البتھ: محمود گفت. ایمسھ طالق داده " اشاره بھ زر " 

  .آن خود یادگاری بده، شیخ پیراھن عودی از آن خود بدو داد

آنھمھ داری، این نیز ھمی : شیخا خوش صومعھ ای داری، گفت: محمود چون بازھمی گشت گفت 

کھ آمدم التفات نکردی، اکنون اول : محمود گفت. بایدت؟ پس در وقت رفتن شیخ او را بر پا خواست

اول در رعونت پادشاھی و : این ھمھ کرامت از چیست آن چھ بود؟ شیخ گفت. بر پای می خیزی

. امتحان درآمدی، و بھ آخر در انکسار و درویشی میروی کھ آفتاب دولت درویشی بر تو تافتھ است

 ».اول برای پادشاھی تو برنخاستم، اکنون برای درویشی تو برمی خیزم



  دیدار شیخ ابوالحسن خرقانی و شیخ ابوسعید ابوالخیر

از معاصران نامی شیخ ابوالحسن خرقانی، شیخ ابوسعید ابوالخیر عارف و شاعر مبتکر رباعیات 

بطوریکھ نوشتھ اند شیخ ابوسعید بارھا بھ خرقان سفر کرده و با شیخ ابوالحسن صحبت . عرفانی است

اب نورالعلوم و اسرار التوحید و تذکرةاالولیاء و دیگر کتابھای داشتھ است کھ ماجرای آنھا در کت

شیخ ابوسعید ابوالخیر گفتھ : عطار مینویسد کھ. مربوط بھ شرح احوال عارفان بھ تفضیل آمده است

  . من خشت بودم چون بھ خرقان رسیدم، گوھر بازگشتم: است

درباره مالقات شیخ ابوالحسن خرقانی محمد منور در کتاب اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید 

چون شیخ ما ابوسعید بھ خرقان رسید و در خانقاه شد، در خانقاه « : و ابوسعید ابواخیر نوشتھ است

شیخ بوالحسن در آنجا بود، بر پای خواست؛ و تا میان مسجد خانھ . شیخ بوالحسن مسجد خانھ ای است

چنان داغ را، : شیخ ابوالحسن می گفت. را کردندپیش شیخ باز آمد و آنجا دست بھ گردن یکدیگر ف

پس شیخ بوالحسن، شیخ بوسعید را دست . مرھم چنین نھند و چنین قدم را، قربان، جان بوالقاسم سازند

   .شیخ ما ننشست. گرفت کھ بر جای من بنشین

ھر دو  ھر دو در میانھ خانھ بنشستند و. او ننشست. تو بر جای خویش بنشین: شیخ بوالحسن را گفت

او : سخن بواژ، مرا نصیحتی کن؛ شیخ بوسعید گفت: شیخ بوالحسن، شیخ بوسعید را گفت. می گریستند

قرآن برخواندند و . پس مقریان با شیخ بوسعید بودند، اشارت کرد کھ قرآن برخوانید. را باید گفت

لحسن، خرقھ از سر شیخ بوا. صوفیان بسیار بگریستند و نعره ھا زدند و ھر دو شیخ بسیار بگریستند

و درین سھ شبانروز، . شیخ بوسعید سھ شبانروز پیش شیخ بوالحسن بود. زاویھ خود بھ مقریان انداخت

ما را بدان آورده : شیخ بوسعید گفت. شیخ بوالحسن وی را معارضھ سخن می کرد. ھیچ سخن نگفت

ما از . ی از خدای تعالیتو حاجت مای: پس شیخ بوالحسن گفت. او را باید گفت. اند تا سخن شنویم

خدای تعالی بھ حاجت خواستھ ایم کھ دوستی از دوستان خویش بفرست، تا ما این سرھای تو بدو ھوژ 

من پیر بودم و ضعیف بھ تو نتوانستم آمدن، ترا قوت . تو آن حاجت مایی) . بدو ھویدا گوئیم(گوئیم 

کعبھ را . یز تر از آنی کھ ترا بھ مکھ برندتو عز. ترا بھ مکھ نگذارند. بود و عدت، ترا بھ ما آوردند

  ». بھ تو آرند تا ترا طواف کند

  خواجھ عبدهللا انصاری شاگرد و مرید ممتاز شیخ ابوالحسن خرقانی

عارف بزرگ قرن پنجم ھجری و گوینده رسائل مقاالت و " پیر ھرات"خواجھ عبدهللا انصاری 

ھنر عرفانی از شاگردان و مریدان خاص  مناجات ھای خوش آھنگ و دلنشین و سوزناک و سراپا

وی سالھا در خرقان بسر برده و در خانقاه خرقان از محضر پر . شیخ ابوالحسن خرقانی بوده است

چنانکھ خود . برکت شیخ ابوالحسن خرقانی کسب فیض کرده تا بسر حد کماالت معنوی نائل شده است



اما پیر من در تصوف و حقیقت شیخ . ندمشایخ من در حدیث و علم و شریعت بسیار« : گفتھ است

خواجھ عبدهللا انصاری در مناجات » .کجا حقیقت دانستمی ابوالحسن خرقانی است و اگر او را ندیدمی

   :و مقاالت خود درباره درک فیض از مکتب شیخ بزرگ خرقان چنین آورده است

  عبدهللا مردی بود بیابانی، 

  میرفت بطلب آب زندگانی، 

  ھ شیخ ابوالحسن خرقانی،  ناگاه رسید ب

  دید چشمًھ آب زندگانی،  

  چندان خورد کھ از خود گشت فانی، 

  کھ نھ عبدهللا ماند و نھ شیخ ابوالحسن خرقانی، 

  اگر چیزی میدانی من گنجی بودم نھانی، 

  . کلید او شیخ ابوالحسن خرقانی

  آثار شیخ ابوالحسن خرقانی

  . کھ نظیر آن در اصول طریقت تألیف نشده است. رسالةالخائف الھائم من لومة الالئم -

  . فواتح الجمال و غیر اینھا -

نورالعلوم کھ شامل ذکر مبانی عرفانی و روایاتی است کھ با نام شیخ ابوالحسن خرقانی بستگی دارد  -

  . و نمونھ ھایی از سخنان اوست کھ بوسیلھ یکی از شاگردان و پیروان شیخ در ده باب تدوین شده است

  . ره برداری ازفرھنگسرا وخرقانی و آرشیف محققبھ



  نیالعارف ملقب بھ سلطان ید بسطامیزیابو

  
العارفین بھ ظاھر در نیمھ اول قرن  بویزید طیفور پسر عیسی پسر سروشان بسطامی ملقب بھ سلطانا

در ) قومس(ی حكومت امویان در شھر بسطام از ایالت كومش  دوم ھجری یعنی در سال آخر دوره

برخی از . (در خاندانی زاھد و متقی و مسلمان چشم بھ جھان صورت گشود) زرتشتیان(محلھ مؤبدان 

فصیح احمد خوافی تولد او را در .) اند محققان پدران بایزید از جملھ سروشان را پیرو آئین مھر دانستھ

بوده ھجری ثبت كرده و نوشتھ است كھ جد او سروشان والی والیت قومس  یکصدوسی ویکسال 

  . است

نماید كھ  چنین می. گویند جد این بینشور، سروشان زرتشتی بوده و سپس بدین اسالم درآمده است می

یك از مشایخ تصوف نپوشیده است،  ی ارادت از دست ھیچ بایزید در تصوف استاد نداشتھ و خرقھ

دانست،  و خود نمی شد اند كھ بسیاری از حقایق بر او كشف می گروھی او را امی دانستھ و نقل كرده

قدر مسلم اینكھ استاد او . اند كھ یكصد و سیزده یا سیصد و سھ استاد دیده است گروھی دیگر نقل كرده

در تصوف معلوم نیست كھ كیست و خود چنین گفتھ است كھ مردمان علم از مردگان گرفتند و ما از 

بایزید . پیرزنی: ر تصوف كھ بود؟ گفتو باز پرسیدند كھ پیر تو د. ای علم گرفتیم كھ ھرگز نمیرد زنده

از خاندان مؤبدان عالم و زاھد و متقی و حافظان و ناقالن علوم مربوط بھ دوران قبل از اسالم بوده، و 

  . از دولت مادرزاد نصیب وافر داشتھ است

از اقران احمد خضرویھ و ابوحفص و یحیی معاذ است و حقیق بلخی را نیز دیده و با او صحبت 

ی این منقول ابوموسی خادم است  اند شاید نتیجھ اینكھ برای وی استادی كرد تصور كرده. است داشتھ

بھ ھر جھت زندگانی این عارف بزرگ مبھم . تر از قبر استاد نھند كھ سفارش كرده قبر او را پایین

شود كھ وی مردی بزرگ بوده و شطح و ماثورات صوفیھ را كھ  بھ روشنی معلوم میلی است و 



ی شدت وجد و تجربت اتحاد و حالت سكر و ندای درونی و بیان آن در حالت عدم شعور  یجھنت

و ھمین گفتار و روش او . ظاھری باشد بھ وضوح و صراحت و تفصیل برای نخستین بار آورده است

در تصوف كھ شباھت تام و تمام بھ روش مالمتیھ دارد موجب شده است كھ مردم بسطام با وی 

  .مخالف باشند

گنجید، حاصل ھفت  ی اھل ظاھر نمی چون كار او بلند شد سخن او در حوصلھ(اند در  بھ نقل آورده 

كردند پرسید جرم من چیست؟ پاسخ  وقتی كھ وی را از شھر بیرون می. بارش از بسطام بیرون كردند

  .) خوشا بھ حال مردم شھری كھ كافرش من باشم: گفت. تو كافری: دادند

  صدر كبیر چو مالم خوانند و

  نمایند مردم بھ چشمم حقیر

امام . در میان عارفان بایزید از نخستین كسانی است كھ بھ نویسندگی و بھ قولی بھ شاعری پرداخت

در قرن پنجم ھجری از آثار او استفاده كرده است ولی در حال حاضر چیزی از آثار  محمد غزالی

بایزید نیز بھ علت عدم اظھار خود او و  بدیھی است شھرت در امی بودن. قلمی وی در دست نیست

ی احوال بایزید بسطامی  مأخذ عمده .زاری از تظاھر بھ آگاھی از علوم فخرآمیز ظاھری بوده است بی

الطیفور تألیف ابوالفضل محمد پسر علی سھلكی صوفی است كھ از خلفاء  النور من كلمات ابی كتاب

شطحیات . كند طھ از خویشان و نزدیكان بایزید نقل میبایزید بوده و بیشتر روایتھا را بھ چند واس

یی از این  بایزید بسطامی كھ بھ پیر بسطام شھرت دارد در این كتاب جمع آمده است، بعالوه پاره

ی اقوال و  اللمع سراج نقل شده است و مأخذ عمده شطحیات را نیز جنید شرح كرده است كھ در كتاب

العلوم ھم كھ در شرح مقامات ابوالحسن خرقانی است اطالعات مفید از نور. ھاست تعالیم بایزید ھمین

المحجوب  آید و در ظاھر آنچھ در طبقات سلمی، انصاری، كشف در باب بایزید بسطامی بدست می

و سایر مآخذ درباره بایزید آمده است غالبا از ھمین  جامیاالنس  ، نفحاتعطاراالولیاء  تذكره. ھجویری

عراق، عربستان و شام سفر ایران، ن، ساراخبایزید در اوایل خود بھ اقصی نقاط منابع اخذ شده است 

  .كرد و در ھر جائی با دیده تیزبین خود چیزی آموخت

ھجری بھ سن ھفتاد و سھ ثبت كرده، سلمی و قشیری و خواند میر  234سھلكی وفات وی را در سال 

ھای طبقات سال  صاری یا كاتبان بعضی نسخھعبدهللا ان  اند خواجھ ذكر كرده 261و سال  234نیز سال

ولی با درنظر گرفتن تطابیق تاریخی وقایع و تلفیق مورخان و . اند تر پنداشتھ ھجری را درست 261

ھجری و وفاتش در سال  131نویسندگان صوفیھ، بھ طور نزدیك بھ یقین تولد بایزید بسطامی در سال 

بھ روایت سھلكی كسانی كھ بایزید نام . ده استسالگی در بسطام اتفاق افتا 103ھجری در 234

شد حتی  اند، چنانكھ نام طیور ھم كھ گویند بایزید بھ این نام خوانده می اند در بسطام بسیار بوده داشتھ



بھ موجب روایت سھلكی بایزید دو برادر و دو خواھر نیز داشت كھ . در بین قوم و قبیلھ وی بسیار بود

نھ بود، برادر بزرگترش آدم نام داشت و آنكھ از بایزید كوچكتر بود علی از آن جملھ وی برادر میا

اش ابوموسی كھ پسر آدم بود بھ خدمت بایزید درآمد و شاگرد و خادم او  بعدھا برادرزاده. شد نامیده می

بایزید . بایزید نسبت بھ ابوموسی كھ پسر آدم بود بھ خدمت بایزید درآمد و شاگرد و خادم او شد. شد

بت بھ ابوموسی عالقھ و محبتی پدرانھ داشت و ابوموسی نیز در مواظبت احوال بایزید دقت تمام بھ نس

كوشید در بسطام بایزید خانقاه و مسجد داشت و مریدان از  بست و در تكریم بایزید بسیار می كار می

. ی دیگر داشت اما بایزید در بین مریدان خویش بھ این ابوموسی عالقھ. آمدند اطراف بھ دیدنش می

یعنی كھ قلب باید مثل قلب ابوموسی » آن دل دلین بھ، نھ دل گلین«: ی او بود كھ بایزید گفت درباره

  .باشد

داشت پیش این  بھ روایت سھلكی بایزید از احوال و اسرار خود آنچھ را از دیگران پنھان می 

ھ بود چھارصد سخن را از گویند ابوموسی در وقت مرگ گفت كرد و می برادرزاده خویش آشكار می

اید كھ سخنان  راستی ھیچ فكر كرده(برم كھ ھیچكس را اھل آن ندیدم كھ با وی گویم  بایزید بھ گور می

ی بایزید در تمام مدت عمر  ی اھمیت آن تا چھ حد بوده است كھ برادرزاده مورد بحث چھ بوده و درجھ

.) د و ناگزیر آنھا را با خود بھ گور برده استخود ھیچكس را نیافتھ كھ آنھا را با او درمیان بگذار

در بین فرزندان . ھنگام وفات بایزید ابوموسی بیست و دو سال داشت و سالھا بعد از بایزید نیز زیست

اند و از وی نیز بعضی  او یك بایزید ھم بود كھ او را بایزید ثانی، بایزید قاضی و بایزید اصغر نامیده

جای آورد  ابوموسی نسبت بھ عموی خویش حرمت و تكریم بسیار بھ. ستسخنان در معرفت نقل شده ا

چنانكھ ھنگام وفات خویش وصیت كرد او را نزدیك بایزید دفن كنند اما قبر او را از قبر بایزید گودتر 

كند نیز این حال  آنچھ وی از اقوال و احوال بایزید نقل می. كنند تا گور او با گور بایزید برابر نباشد

ای از سخنان  در واقع قسمت عمده. دھد اد، فروتنی و بزرگداشت او را در باب بایزید نشان میاعتق

  .منسوب بھ بایزید از طریق وی نقل شده است

بن عیسی بن آدم بن عیسی بن سروشان بسطامی ملقب بھ  نامھ دھخدا آمده است كھ طیفور در لغت 

مام ھشتم شیعیان مسلمانی گزیده و او را بایزید ا الرضا العارفین بھ دست امام علی بن موسی سلطان

طوری كھ مشروح آن در  اند بایزید چندین بار بھ سفر حج رفتھ و بھ بھ طوری كھ نوشتھ. اكبر گویند

ورقھای پیش این تألیف آمده است، این سفرھا كھ ھمراه با ریاضت نفس و تھذیب فكر بوده بھ منظور 

گرایی انجام گرفتھ  انی و راھنمائی و ارشاد خلق بھ مردمواقف كردن مردم بھ مقام واالی انس

نقل است كھ یك بار قصد سفر حجاز كرد «نویسد  االولیاء می در تذكره شیخ فریدالدین عطار .است

روی بھ راه : ای، این چرا بود؟ گفت ھرگز ھیچ عزم، نقص نكرده: گفتند. چون بیرون شدی بازگشت

تركت «: اگر بازگشتی نیكو، و اال سرت از تن جدا كنم، پس مرا گفتنھادم زنگی دیدم تیغی كشیده كھ 



: و یا اینكھ» . . . خدای را بھ بسطام بگذاشتی و قصد كعبھ كردی» هللا ببسطام و قصدالبیت الحرام 

چھ داری گفتم : روی، گفتم بھ حج، گفت نقل است كھ گفت مردی در راه حج پیشم آمد، گفت، كجا می«

: بیا بھ من ده كھ صاحب عیالم و ھفت بار گرد من درگرد كھ حج تو اینست، گفت :دویست درم، گفت

و گفت از نماز جز ایستادگی تن ندیدم و از روزه جز گرسنگی ندیدم، آنچھ . چنان كردم و بازگشتم

  ». ی عارف سوزش او بود در محبت كمال درجھ: مراست از فضل اوست نھ از فعل من، و گفت

گوید كھ  آید و می ھنگام بازگشت دوباره پیش وی درمی. رود راه مكھ نزد او مییكی از مریدان در 

خداوند خانھ ھمواره در راه «: گوید بایزید او را می. ی كعبھ را دیده اما خداوند در آن نبوده است  خانھ

 القضات شھید ھمدانی آزاداندیش معروف زیستھ در نیمھ اول قرن ششم ھجری عین ».با تو بوده است

ای عزیز ھرگز در عمر خود یك : (درباره رمز و راز حج گزاردن بایزید بسطامی چنین نوشتھ است

ای كھ بایزید  مگر كھ این نشنیده» المساكین  الجمعھ حج«ای كھ بزرگ كرده بار حج روخ بزرگ

درم چند : بایزید گفت» الی بیت هللا تعالی«:روی؟ گفت كجا می: آمد و شخصی را دید گفت بسطامی می

چھ . بھ من ده و ھفت بار گرد من بگرد، و زیارت كعبھ كردی: ھفت درم دارم گفت: داری؟ گفت

  :در قالب بایزید بود، زیارت كعبھ حاصل آمد» اول ما خلق هللا تعالی نوری«ی نور كعبھ! ! شنوی  می

  ی ماست محراب جھان جمال رخساره

  ی ماست سلطان جھان در دل بیچاره

  و توحید و یقینشور و شر و كفر  

  .ی ماست خواره ھای خون ی دیده در گوشھ

طواف . در ھر فعلی و حركتی در راه حج، سری و حقیقتی باشد، اما كسی كھ بینا نباشد خود نداند

كعبھ و سعی و حلق و تجرید و رمی حجر و احرام و احالل و قارن و مفرد و ممتنع در ھمھ احوال 

ھنوز قالبھا نبود و كعبھ نبود كھ روحھا بھ كعبھ ) من تقوی القلوبو من یعظم شعائرهللا فانھا (است 

گذارد كھ بھ كعبھ ربوبیت رسیم  دریغا كھ بشریت نمی) و اذن فی الناس یأتوك رجاال(كردند  زیارت می

ھر كھ نزد كعبھ گل رود خود را ! گذارد كھ ربوبیت، رخت بر صحرای صورت نھند و بشریت نمی! 

! شود  انشاء هللا تعالی كھ بھ روزگار دریابی كھ چھ گفتھ می. بھ دل رود خدا را بیندبیند و ھر كھ بھ كع

شبی در « :نویسد القضاه شھید ھمدانی ھمچنین می عین.) انشاء هللا كھ خدا ما را حج حقیقی روزی كند

قد ارفع نفسك من الطرایق ف«الھی راه بھ تو چگونھ است؟ : گفت) بسطامی(ابویزید . ابتدای حالت

تو از راه برخیز كھ رسیدی، چون بھ مطلوب رسیدی طلب نیز حجاب راه بوده، : گفت» وصلت

  .تركش واجب باشد

  گفتم ملكا تو را كجا جویم من



  وز خلعت تو وصف كجا گویم من

  گفتا كھ مرا مجو بھ عرش و بھ بھشت

  .نزد دل خود كھ نزد دل پویم من 

  آتش بزنم بسوزم این مذھب و كیش

  بھ جاب مذھب در پیش عشقت بنھم

  تا كی دارم عشق نھان در دل ریش

  .مقصود رھی تویی نھ دین است و نھ كیش

بایزید چون در : ی بایزید بسطامی گفتھ است عارف بزرگ در قرن سوم ھجری درباره جنید نھاوندی

كھ بھ ی روندگان  نھایت میدان جملھ: میان ما چون جبرئیل است، درمیان مالئكھ، و ھم او گفتھ است

توحید روانند، بدایت میدان این خراسانی است جملھ مردان كھ بھ بدایت قدم او رسند ھمھ در گردند و 

دویست سال بھ بوستان برگذرد تا : گوید فرو شوند و نمانند، دلیل بر این سخن آن است كھ بایزید می

  .چون ما گلی در رسد

ھژده ھزار : بایزید چنین گفتھ است  ری دربارهالخیر عارف مشھور در قرن پنجم ھج شیخ ابوسعید ابو 

  . یعنی آنچھ بایزید است در حق محو است .بینم و بایزید در میانھ نبینم عالم از بایزید پر می

عیسی  طیفور ابن) بایزید(ابویزید « :نویسد ی بایزید بسطامی می یوگنی ادوارد برتلس روسی درباره

از راه استنتاج منطقی، (ھمتا بود  بی در نوع خود  ن تصوف كھ  آدم سروشان بسطامی یكی از متفكرا  بن

بھ این نتیجھ   ) از كل بھ جزء كھ در زمان معتزلھ با تكامل اصل احدیت مطلق یزدانی تشدید شده بود

تجلی ظاھری عبادت و  و راه رسیدن بھ میدان توحید، ) یگانھ ھستی واقعی خداست(رسیده بود كھ 

ن است كھ  سا ن بدا) وحدت ھستی (  ی یگانگی خدا  نبوده، بلكھ فرو رفتن در اندیشھانجام فرایض و غیره 

د و سعادت  گرد نسان بطور كامل محو و ناپدید می ا» فردی من«ی موجودیت  ی اندیشھ در ژرفنا

جتماعی  عم ا دھد و بھ كل ھستی ا دست می) من فردی(فراموشی وجود و سلب ھرگونھ حركت نفسانی 

   .د پیوند انی میو یا روح

قدر میدانیم كھ در معرض حمالت نمایندگان مذھب  و اطالعات ما اندك است و ھمین درباره زندگی ا 

وارستگی او برای كسب افتخار و دریافت . رسمی بوده و چند بار نیز از زادگاھش رانده شده است

شی شده باشد كھ خویشتن را بایست از عشق بھ پروردگار نا و می ی وارستگی ا سر چشمھ. پاداش نبود

تواند احساس  ی وحدانیت می كند كھ در تعمق كامل در اندیشھ او تأیید می. ه بود در آن عشق از یاد برد

انسان فانی است و . د پیوند معشوق می» من«عاشق بھ » من«دست دھد، ھمانطوری كھ » من «فنای 

كل من علیھا فان و یبقی وجھ ربك ذوالجالل و «  :ی قرآن احتماالً او با پیروی از گفتھ. الوھیت پایدار



ی پروردگار تو كھ دارای جالل و كرام است  و تمام آنچھ در آن است فانی است و تنھا جلوه(» االكرام

  .است ه  این حالت را فنا نامید.) برای ھمیشھ باقی خواھد بود

دد و  گر فنی تصوف تبدیل میبھ اصطالح ) قرن نھم میالدی (اصطالح فنا از پایان قرن سوم ھجری 

زیرا در بیشتر مكاتب تصوف فنا را ھمچون ھدف نھایی سالكان طریقت . كند اھمیت بسیاری كسب می

با نام بایزید ) سخنان حكیمانھ در وجد(یك اثر بسیار جالب ادبی بنام شطحیات . پذیرند می) راه صوفیھ(

رود كھ ھمین  تصور می. ن قرار گرفتھ بود یارا وابستگی دارد كھ در معرض شدیدترین حمالت دین 

این اثر بطور كامل تا . یی از كفر برای مؤلف خود بوده است ی پیداشدن ھالھ سخنان حكیمانھ، انگیزه

است پراكنده با تفسیر جنید كھ تالش ورزیده اثبات كند   زمان ما نرسیده و آنچھ در دست داریم قطعاتی

  : یكی از این قطعات چنین است. نیست كھ در آنھا مطالبی مغایر با اسالم

: گفتم! ای بایزید خلق من دوست دارند كھ تو را ببینند : گفت. مرا در بر گرفت و پیش خود بنشاند«

بیارای مرا بھ وحدانیت و درپوش مرا یگانگی تو و بھ احدیتم رسان تا خلق تو چون مرا بینند، تو را 

  »!بینند، آنجا تو باشی نھ من 

در . در وحدانیت مرغی شدم، جسم از احدیت و جناح از دیمومیت«:شود دیگری گفتھ می  در قطعھ 

بعد از آن ھوا كھ من بودم، صد ھزار ھزار بار در . كیفیت چند سال بپریدم تا در ھوایی شدم ھوای بی

ای بیخ در زمین داشت و فروغ در ھو: درخت احدیت دیدم. پریدم تا از میادین از لیت رفتم آن ھوا می

چون نیك بنگریستیم، آن ھمھ . از آن درخت ثمرات بخوردم. ثمرات آن درخت جالل و جمال بود. ابد

  ».فریبندی در فریبندی بود

بایزید . رفت و روز جمعھ بود، باران ھم آمده بود و زمین گل شده بود یك بار نیز بایزید بھ نماز می 

باره فكر و با خود اندیشید كھ بھتر  بعد در این. پایش لغزید دست بھ دیوار گرفت و خود را نگھداشت

ی مالك دیوار  درباره. تر است است از خداوند دیوار بحلی بخواھم و این از رفتن بھ مسجد فوری

گوید از  مرد حیرت كرد و می. رفت و از وی اجازت خواست و حاللی. مجوسی است: پرسید، گفتند

  . انی گزیدتأثیر این مایھ دقت در امانت بایزید، مسلم

یكبار بھ دیدنش آمد با ذوالنون مصری مكاتبھ و مراسلھ ) ھجری246متوفی سال (ابوتراب نخشبی  

یی بھ  گویند یكبار در نامھ ھم با وی مكاتبھ داشت و می) ھجری 258متوفی سال (داشت، یحیی معاذ 

یاھای آسمان و وی جوابش داد كھ دیگری در. از جام محبت از بس نوشیدم مست شدم: وی نوشت كھ

مالقات احمد خضرویھ با . گوید من یزید می زمین را نوشید، سیر نشد و ھنوز زبانش بیرون است و ھل

تر از آن گفت و شنودی است كھ بایزید با زن احمد خضرویھ داشت بھ  بایزید معروف است و معروف

شوھر بخشید و از وی شد بھ  گویند این زن كابین خویش را كھ مبلغی ھنگفت می می. علی نام ام



احمد وی را نزد شیخ برد و وی در پیش بایزید صورت . درخواست تا او را نزد بایزید بسطامی برد

از آنكھ چون در وی : گشایی؟ گفت پیش بایزید صورت خویش می: احمد گفت. خویش گشاده داشت

وقتی . گردم س باز میبرم و باز چون در تو بنگرم بھ حظوظ نف نگرم حظوظ نفسانی را از یاد می می

جوانمردی را از : آمد از شیخ درخواست تا وی را اندرز دھد، شیخ گفت احمد از نزد بایزید بیرون می

گفت و شنود بایزید با ابراھیم ستنبھ ھروی نقل كردنی است و حاكی از بلند نظری . زن خویش بیاموز

  .باشد و حاضر جوابی ابراھیم می

خواھم كھ ترا شفیع : نبھ ھروی بھ بسطام آمد بایزید بھ استقبالش رفت، گفتگویند وقتی ابراھیم ست می 

اگر در ھمھ جھانیان شفاعت مرا بپذیرد تا مشتی خاك را : سازم كھ گناھان من ببخشد، جواب داد

گویند احمد خضرویھ ھم كھ برای دیدن بایزید بھ بسطام آمد بسیاری از شاگردان و  می. بخشیده است

آید زندگی   چنانكھ از روایات بر می. اند ھمراه وی بودند عداد آنان را ھزار نفر نوشتھپیروانش كھ ت

در . ی او با دیگران محدود بود گذشت و مراوده و مراسلھ بایزید در بسطام قالباً در خلوت انزوا می

ی  مأخذ عمده االولیاء آمده است و باب زندگی او نیز آنچھ محقق باشد اندك است و بیشتر آنچھ در تذكره

  . النور سھلكی است جنبھ قصھ و افسانھ دارد آن ھم كتاب

بھ شكم گرسنھ و بدن برھنھ، این سخنان : یكبار از وی پرسیدند بدین پایھ معرفت چگونھ رسیدی؟ گفت

با . دھد كھ قسمتی از اوقات بایزید در خلوت و ریاضت گذشتھ است و احوال منصوب بھ او نشان می

ال قبض كھ نشان این ریاضت و انزوای اوست كھ گاه نیز حال سكر بر احوال او این ھمھ ورای ح

احمد غزالی در . شد آمیز می در ھمین احوال سكر و غلبھ بود كھ سخنان او شطھ. غلبھ داشت

چندین گاه پنداشتم كھ من او را : هللا عنھ بایزید گفت رضی« :نویسد العشق می السوانھ فی كتاب

شیخ روزبھان بقلی در » . یحبھم پیش از یحبونھ بود. ل او مرا خواستھ بودخواھم، خود او می

  :آورده است) از قول سنائی(عبھرالعاشقین 

  بایزید ار بگفت سبحانی

  نزد جھلی بگفت و ویالنی

  آن زبانی كھ راز مطلق گفت

  .الحق گفت راست جنبید كو انا

بویزید طیفور بن عیسی بن سروشان ا: (ھانری كوربن درباره بایزید بسطامی چنین نوشتھ است

ابویزید قسمت اعظم عمر . بسطامی نیكانش زرتشتی بودند سپس پدربزرگش سروشان بھ اسالم گروید

ھجری در ھمان جا بدرود 261یا  234الرأس او بوده گذرانید و در سال  را در شھر بسطام كھ بسقط

. الم در طول قرنھا پرورده استابویزید بھ حق از بزرگترین صوفیانی است كھ اس. حیات گفت



ھای گوناگون را  واسطھ حیات باطنی او بود تحسین و حیرت شخصیت تعلیمات او كھ بیان بی

ای بر  كھ ھرگز وظایف مربی اخالقی و خطیب را بر عھده نگرفت حتی نوشتھ برانگیخت در حالی

یع بھ ما رسیده است و آنھا اصول سلوك روحانی او از طریق روایات و پندھا و آراء بد. جای نگذاشت

اند و  را شاگردان بالفصل او یا چند تن از مردمی كھ بھ مالقات وی نایل آمده بودند فراھم آورده

آمیز،  ھای حكمت این نكتھ. مجموع این آثار از نظر الھیات و مقامات روحانی دارای ارزش بسیار است

توان  ی این كلمھ دشوار است و تا حدی می ترجمھ. در تاریخ روحانی اسالم بھ شطحیات معروف است

یی كھ  نكتھ.) آن را بھ امور عجیب و غیرعادی یا افراط و مبالغھ یا سخنانی از روی جذبھ ترجمھ كرد

در باب بایزید و آراء او در خور یادآوریست شباھت بعضی از اقوال او با تعلیم ھندوان است كھ 

ر بھ این رابطھ كرده است استاد بایزید را در علم فرایض برخی از محققان از جملھ استاد زئنر را مص

روایتی از قول بایزید درباره ابوعلی سندی » الحمد و قل ھو هللا«آموختھ است، یا بھ قول جامی، 

ھست كھ بھ موجب آن وقتی اول بار ابوعلی نزد بایزید آمد جوالی ھمراه داشت آن را خالی كرد و 

د این را نشان آن دانست كھ در وقت فترت و انصراف از حق او را بھ گون بود، و بایزی جواھر گونھ

ی ابوعلی سندی عرفان بایزید برای نخستین بار در قرن  و از طرفی بوسیلھ. (اند جواھر مشغول كرده

  ) .سوم ھجری بھ ھند رفت

می آیتی خوانده شد پیش بایزید بسطا« :در كتاب جاودان خود درباره بایزید بسطامی چنین آمده است

بدرستی كھ خدای خرید از مؤمنان نفسھای ایشان «: فرماید كھ كھ مضمونش این است كھ هللا تعالی می

بایزید گفت كھ ھر كس نفس خود را فروخت چگونھ » و مالھای ایشان بھ اینكھ بھشت از ایشان باشد

تصوف بایزید بسطامی  ی دكتر خلیفھ عبدالحكیم محقق فلسفی ھند درباره فلسفھ. »باشد؟ او را نفس می

بایزید بسطامی نخستین گام را بھ سوی خلط ھویت نھائی میان عابد و معبود یا « : چنین نوشتھ است

مفھوم . عالم و معلوم و یا عاشق و معشوق برداشت، مفھوم فنا نیز ھمراه با این نظریھ جلوه كرد

پیش از حالج میان ھویت خویش  ی بعد بھ عھده داشت، بایزید یی كھ نقش عظیم در تصوف دوره تازه

عبارتی كھ از نظر اسالم شدیداً » انی انا هللا ال الھ اال انافا عبدونی«: و خدا وحدتی قائل شد و گفت

ی ھویت نظری  ھای بعد حتی آنھا كھ نسبت بھ ما بعدالطبیعھ كفرآمیز بود، اما عارفان دوره

بایزید را توكل بھ تنھائی راضی . آوردند ای سر فرود كیشانھ داشتند بھ تصدیق چنین عقیده راست

دانست كھ فراتر از اخالق و عبادت و دانش قرار  ساخت او جذبھ را ھم شكلی از ارتباط الھی می نمی

: وقتی این سخن را شنید كھ» گیری خویش بدور انداز گوشھ«: یی گفت كھ بھ زاھد زبان دركشیده. دارد

و از این سخن مقصودش آن بود كھ » كند او را پرستش می شناسد و از او در عجبم كھ خدای را می«

دھند كھ لحن  سخنی دیگر بھ بایزید نسبت می. معرفت خدا باید انانیت عارف یا عابد را از میان ببرد

از «: گوید او چنین می) تو آنی(یا ) من برھما ھستم(دارد و معادل است با » وداعی«آن خاصیت 



» ای تو من، یعنی بھ مقام فنا فی هللا رسیدم: از درونم این سخن شنیدمخدایی بھ خدای دیگر رفتم تا 

چنین اظھاراتی مبین آن است كھ خداپرستی بھ تعالی رسیده و نفس بشری در تعالی ناشی از شناخت 

  .خویش ھویت خود را با خدا یكی دانستھ است

كسی از او » م و نھ پایانیمن چون بحری ژرفم كھ نھ آغازی دار«: گوید بایزید در مورد دیگر می 

ی لوح و  سان درباره من و بھ ھمین: كرسی چیست؟ گفت: من، گفت: پرسید عرش چیست؟ پاسخ داد

من، و اینچنین با پیامبران و فرشتگان اتخاذ ھویت كرد و چون : قلم چون سؤال كرد جواب داد

حقیقت را فرا چنگ آورد او  ھر آنكس در خدا فانی شود و«: كننده را متعجب دید توضیح داد كھ سؤال

  .خود ھمھ حق خواھد شد

مدتھا : (الفصول نوشتھ است صاحب كتاب اصول. »بیند چون او نماند خدا خویشتن را در خویش می

سعی نمودم تا بھ حمدهللا حقیقت امر واضح شد و آن این ) تولد و مرگ بایزید(در تحقیق این اختالف 

راب است چھار بایزید نام تفاوت در اسماء آباء و اجداد است كھ در بسطام و قومس كھ اكنون خ

الفیل مؤلف تاریخ گزیده نیز معتقد بھ چھار  صاحب مجمل فصیحی و صاحب تاریخ عام) . اند بوده

  .اند بایزید در بسطام بوده

 تو باید بیش از آنچھ من ترا! است) ص(باید مرا بستایید شأن من برتر از محمد «: ھای اوست از گفتھ 

ی  یی بفروخت، بھشت تو تنھا بازیچھ آدم، خدای خویش را بھ لقمھ. برم، از من فرمان ببری فرمان می

  ».كودكان است

ی دوزخ بایستد و ھر كھ را خواھند بدوزخ برند دستش گیرد و بھ بھشت  مرید من آنست كھ بر كناره 

تو : اعظم كدام است؟ گفت اسم: ھمچنین شخصی از او پرسید. فرستد، و خود بھ جای او بدوزخ رود

ھمچنین گفتھ . اند یعنی اسماء حق ھمھ عظیم. اسم اصغر را بھ من بنمای تا من بتو اسم اعظم نمایم

روی از ایشان . چھل سال روی بھ خلق آوردم و ایشان را بھ حق خواندم، كسی مرا اجابت نكرد :است

بھ ھر حال ھمانطور كھ حافظ از . فتمبرگردانیدم و قصد حضرت كردم، ھمھ را پیش از خویش آنجا یا

اند روزی كھ بایزید  روی فطرت شاعر بود، بایزید بسطامی نیز از روی فطرت عارف بود، گفتھ

ی زندگی ھر چھ از  زندگی را بدرود گفت از دنیا جز لباسی كھ در برش بود چیزی نداشت و در دوره

  . حیات اندیشھ وجاودانگان: ماخذ. بخشود آورد بھ نیازمندان می مال دنیا بھ دست می



  تاریخ گردیزی و نثر پارسی درین دوره

  
مؤلف این . تاریخ گردیزی از جملھ ی كتاب ھای معتبر تاریخ است كھ در اواخر این عھد تألیف شد

كتاب ابوسعید عبدالحی بین ضحاك بن محمود گردیزی غزنوی ھم دوره ی غزنویان است و كتاب او 

و متضمن ) 440-432" (ی خلقت تا پایان دوره ی مودودبن مسعود غزنویشامل وقایع از ابتدا

از . اطالعاتی در تواریخ، اعیاد، رسوم ملل و حوادث عالم و دارای نثری روان و ساده است

مختصات كالم گردیزی رعایت جانب ایجاز، ذكر رؤس حوادث و اجتناب از اسھاب، تطویل و عدم 

ر كالم گردیزی لغات تازی بھ اندازه ی كافی راه یافتھ، معذلك با آن كھ د. ورود در جزئیات است

  .روش نگارش او كھنھ و نزدیك بھ روش دوره ی سامانی است

. نگار ھمدوره با فرمانروایی غزنویان بود ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود َگردیزی تاریخ

این تاریخ . است شده  مری نگاشتھھجری ق ۴۴٠االخبار یا تاریخ گردیزی؛ پیرامون سال  کتاب او ؛زین

از . گیرد را دربرمی - پسر سلطان مسعود غزنوی -از آغاز آفرینش تا پادشاھی مودود غزنوی 

گویی و وارد نشدن بھ جزئیات  ھای نوشتاری او نثری نزدیک بھ نثر سامانی، خالصھ ویژگی

  .رویدادھاست

الملة عبدالرشید بن مودود  زین - م مخدوم خویش را بھ مناسب نا» االخبار زین«نویسندٔه این کتاب، نام 

نیز مشھور است، » تاریخ گردیزی«خاطر نام خود نویسنده، بھ  البتھ کتاب بھ. برگزیده است - غزنوی 

سبک انشا نزدیک بھ سبک سامانی، روان و موجز است؛ . معروفتر است» االخبار زین«ولی نام 

شده را در خود  می دارد و اصطالحات کھن و فراموشھای عربی ک ھا کوتاه است و واژه یعنی جملھ

ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود گردیزی با ابوریحان بیرونی ارتباط داشتھ . جای داده است

الملة  زین. اندوزی کرده است و شاید با ابولفضل بیھقی نیز حشر و نشر داشتھ است است و از او دانش

شود  کشتھ می -غالم پدرش  - دست طغرل  س از تألیف کتاب بھعبدالرشید بن مودود غزنوی یکسال پ

ھای ابتدایی این کتاب در دسترس  صفحھ. آید و پس از آن معلوم نیست کھ چھ بر سر مؤلف کتاب می



گردد و پس از آن بھ سرگذشت کیانیان و  نیست و مطالب موجود با شرح سلسلٔھ پیشدادیان آغاز می

سپس بھ ملوک اسالم و سرنوشت امیران . سانیان پرداختھ شده استو سا) اشکانیان(الطوایف  ملوک

خراسان رسیده است و بھ ذکر اعیاد ملل گوناگون مانند جھودان و ترسایان و مغان و ھندوان ھم 

  .پرداختھ و کتاب را با معارف و انساب رومیان بھ پایان برده است

آفرید از روستای زوزن بود و اندر میان مغان  آفرید ُمغ اندر روستای خواف بیرون آمد و این بھ  و بھ

دعوی پیغمبری کرد و بسیار مردم را از ایشان مخالف کرد و ھفت نماز فریضھ کرد سوی آفتاب، ھر 

و سوم . دیگر اندر آفریدن آسمان و زمین. ازین نمازھا یکی اندر توحید خدای عزوجل. جای کھ باشد

و . و پنجم اندر رستاخیز و شمار. و چھارم اندر مرگ .ھای ایشان اندر آفرینش جانوران و روزی

و گوشت مردار حرام کرد بر . و ھفتم اندر تحمید و سپاسداری بھشتیان. ششم اندر بھشت و دوزخ

ایشان خوردن و نکاح مادر و خواھر و برادرزاده حرام بود و کابین زن از چھارصد درم گذشتن 

ایشان و از دسترنجشان ھمچنین و آن ملت بر مغان  ھای حرام کرد و ھفت یک بخواست از خواستھ

آفرید شکایت کردند و گفتند کھ دین بر شما و بر ما  پس مؤبدان پیش ابومسلم آمدند و از بھ. تباه کرد

  . . .آفرید را بگرفت و بردار کرد و قومی را کھ بدو گرویده بودند، بکشت پس ابومسلم مر بھ. تباه کرد

ه غزنویان، ھمان اصول نثر دوره سامانی باز پا بر جای بوده است چنانکھ و در دوردر قرن پنجم، 

: ھای مھم این دوره مانند االخبار کامالً ھمان زبان را بھ کار برده است و در کتاب مؤلّف زین

نوروزنامھ عمر خیام و کشف المحجوب ھجویری و نورالمریدین ابوابراھیم مستملی بخاری و 

قان و بیان االدیان ابوالمعالی غزنوی و سیاست نامھ نظام الملک و نصیحت نورالعلوم ابوالحسن خر

ھا و رسایل پارسی محّمد غزالی و کتاب  نامھ امیر عنصر المعالی معروف بھ قابوس نامھ و کتاب

ھمھ بھ ھمین السوانح فی معانی العشق برادرش احمد غزالی، و ترجمھ تاریخ بخارا ابونصر قباوی، 

جامع  ابوالفضل بیھقی کھ قسمتی از کتاب بزرگتاریخ مسعودی و درین میان، تنھا روش نوشتھ شده 

اوست کھ بھ ما رسیده ازین قاعده مستثناست و بھ جای  جامع فی تاریخ آل سبکتکینیا التواریخ 

شود  ھای بلند و پیچیده دیده می ھای دیگر ھست، گاھی در آن جملھ ھای بریده و کوتاه کھ در کتاب جملھ

کند و پس و پیش  جای اجزای جملھ نیز از قاعده معمولی و سیاق عادی زبان دری تجاوز میکھ 

  . شود می

از جاھای مختلف کتاب پیداست کھ این نسخھ کھ بھ ما رسیده نسخھ منقّح و پاکنویس شده آن کتاب 

، آنھا را کرده و در صدد بوده است کھ بعد ھایی است کھ مؤلّف، روز بھ روز می نیست بلکھ یادداشت

ھای آن زمان  ھمین جھت در متن کتاب کھ نامھ بھ زبان ادبی و ساده بنویسد و مجال نکرده است، و بھ

کند، انشای آنھا با انشای کتاب،  غزنویان نقل میابونصر مشکان، صاحب دیوان رسالت را از انشای 

ای تازی خلیفھ و پاسخ آنھا را ھ تر است و چند جا نیز کھ نامھ تر و ساده تفاوت دارد و بھ مراتب روان



ھای این دوره  استثنای دومی کھ در کتاب. تر است تر و روان ھا نیز ساده ترجمھ کرده است، آن ترجمھ

یی   دھند، و در ھمھ آنھا روش تازه است کھ بھ خواجھ عبدهللا انصاری نسبت میرسائل پارسی ھست، 

در آن ھست و با آثار دیگر این رارھای فراوان سجع و قافیھ و تک شود کھ در انشای پارسی دیده می

زمان، تفاوت بسیار فاحش دارد و بھمین جھت کھ برخی ازین رسایل پارسی کھ شماره آنھا بسیار 

عبدهللا انصاری است قطعاً از عبدهللا انصاری، صوفی معروف قرن پنجم نیست و شاید از 

از جھان رفتھ  1006بوده باشد کھ در  مقرن دھاز مشایخ صوفیھ ساکن ھندوستان در پوری  سلطان

  : است و دالیل بسیار در اثبات این مطلب ھست

یی مطالب  شود، دیگر آنکھ پاره نخست آنکھ برخی از عبارات گلستان سعدی درین رسایل دیده می

ھای بعد از عبدهللا انصاری و قرن پنجم است وانگھی  تاریخی در آنھا ھست کھ قطعاً مربوط بھ زمان

» پیر ھری«و » پیر انصار«و» انصاری«ف این رساالت، اشعاری سروده کھ در پایان آنھا مؤل

ھا در پایان غزل یا قطعھ مطلقاً معمول  گونھ تخلّص کند و قطعاً در قرن پنجم، استعمال این تخلّص می

از . است نبوده است و نیز در این اشعار، کلماتی ھست کھ در آثار گویندگان دیگر قرن پنجم دیده نشده

اند و در  ھمھ گذشتھ قطعی است کھ سبک مسّجع و مقّفی را در نثر، نخست در زبان تازی بھ کار برده

و  398و بدیع الزمان ھمدانی متوفّی در  383قرن چھارم و پنجم، ابوبکر خوارزمی متوفّی در 

در زبان پارسی شم قرن شاند، و پس از آن تنھا در  آن را بھ کار برده 427ابونصر عتبی متوفّی در 

و ) 516متوفی در (حمیدالدین بلخی، مقامات حمیدی را بھ تقلید از مقامات حریری رایج شده و 

و اطواق الذھب او و اطباق الذھب شرق الدین عبدالمومن شفروه ) 538متوفی در (مقامات زمخشری 

ھمان روش قرن  بدین گونھ روش قطعی و رایج سبک زبان دری در سراسری قرن پنجم. نوشتھ است

  .چھارم و دوره سامانیان بوده است

الدین کبری و مجددالدین بغدادی و  نجم: ھای مھم مشایخ تصّوف مانند بیشتر کتابدر قرن ششم، 

الدین سھروردی و شاه سنجان  عزیزالدین نسفی و روزبھان بقلی و بھاءالدین ولد و احمدجام و شھاب

القضاة ھمدانی و عبدالقادر گیالنی  خانقاھی سرخسی و عینخوافی و ابوالنجیب سھروردی و ابونصر 

امام فخررازی و عمربن سھالن ساوجی و سید اسماعیل گرگان و : و دانشمندان نامی این دوره مانند

ُحبیش بن ابراھیم تفلیسی و شھاب الدین مقتول شیخ اشراق و کیھان شناخت حسن بن قطان مروزی و 

غزنوی و تفسیر بیان الحق نیشابوری و تفسیر سیف الدین درواجکی و کفایة التعلیم محمد بن مسعود 

تفسیر ابوالفتوح رازی و اسرار التوحید محمد بن منّور و تذکرةاالولیای عطار و سلجوق نامھ ظھیری 

نیشابوری و رّد فضایح الروافض عبدالجلیل قزوینی بھ نام مثالب النواصب وراحةالصدور راوندی و 

ابوالحسن بیھقی و مؤلفات دیگر وی، و مجمل التواریخ و القصص و ترجمھ تاریخ تاریخ بیھق امام 

 سیستان و جوامع الحکایات و الوامع الروایات محمد عوفی و ترجمان البالغھ محمد بن عمر رادویانی



تکلّف و روان و سلیس قرن چھارم و پنجم  پیرایھ و بی گونھ است و بھ ھمان سبک بی نیز، ھمھ بدین

  .است

رواج بسیار دوصدو پنجاه سال ای در نثر پارسی پیدا شده کھ نزدیک  ّما در ھمین قرن، سبک تازها

استعمال لغات تازی افراط کرده و اند و آن سبکی است کھ در  ھای فراوان بدان نوشتھ داشتھ و کتاب

حتی در استعمال کھ ھر چھ بیشتر بتوانند مفردات و مرکّبات زبان تازی را بکار برند و اند  عمد داشتھ

منشآب و مؤلّفات رشید و طواط و روی کنند و  آیات و احادیث و ُجمل و اشعار زبان تازی زیاده

عتبةالکتبھ منتجب الدین جوینی و التوسل الی الترسل بھاءالدین بغدادی و چھار مقالھ نظامی عروضی 

لعلی احمدبن حامد و روضةالعقول محمدبن غازی ملطیوی و مکارم االخالق رضی الدین و عقدا

کرمانی و ترجمھ کلیلھ و دمنھ ابوالمعالی شیرازی و سندبادنامھ و اغراض الریاسھ ظھیری سمرقندی 

االلباب محمد عوفی و تاریخ طبرستان  و نفثةالمصدور زیدری و تاج امآثر حسن نظامی و لباب

  .روند بیش و کم نماینده این سبک خاص بشمار میبھاءالدین ابن اسفندیار، 

مقامات حمیدی را بھ تقلید از بدیع  551، در سال 559الدین بلخی متوفی در   حمیددر این دوره، 

را کھ پر مسّجع و مقفّی الدین شفروه نوشتھ، و بدین گونھ نثر  الزمان و حریری و زمخشری و شرف

ت و دھد، در زبان پارسی بدعت گذاشتھ اس از مکّررات و مرادفات است و سبک خاّصی تشکیل می

  .ھای بعد نیز رواج خواھد داشت این روش خاّص در دوره

در دوره آل بویھ منطقی رازی و غضایری در شعر نامبردارند و در نثر دانشنامھ رازی عالئی و 

شناسی بھ قلم ابن سینا پرداختھ شد و ابوعبید جوزانی بخش ریاضی دانشنامھ را بھ رشتھ تحریر  رگ

  .پارسی ترجمھ و شرح شددرآورد و قصھ حی بن یقظان بھ 

در دوره غزنوی فردوسی، عنصری، عسجدی، فرخی سیستانی و منوچھری شعر پارسی سبک 

خراسانی را بھ کمال رسانیدند و ابو نصر مشکان نویسنده مکتوبات درباری سبکی بدیع در نثر پدید 

  .آورد

طران، مسعود در زمان سلجوقیان و خوارزمشاھیان شاعران بزرگ چون اسدی، ناصر خسرو، ق

سعد، عمر خیام، معزی، انوری، خاقانی، نظامی، ازرقی، ادیب صابر، رشید وطواط، ظھیر فارابی، 

جمال الدین اصفھانی، مجیر بیلقانی، ابو الفرج رونی، سید حسن غزنوی، عبدالواسع جبلی، سنایی، 

  .عطار، مختاری غزنوی، عمعق بخاری و جز آنان ظھور کردند

نامھ، محمد بن  کاووس مولف قابوس  الملک نویسنده سیاست نامھ، امیر کی مانند نظام در نثر نمایندگانی

االخبار، ابوالفضل  االولیاء، گردیزی مولف زین منور نویسنده اسرارالتوحید، عطار نویسنده تذکره

بن بیھقی نویسنده تاریخ بیھقی، راوندی نویسنده راحھ الصدور، غزالی مولف کیمیای سعادت، نصرهللا 

عبدالحمید مترجم کلیلھ و دمنھ، نظامی عروضی مولف چھار مقالھ، رشید و طواط نویسنده حدائق 



) در طب(الدین اسماعیل مولف ذخیره خوارزمشاھی  السحر، حمیدالدین نویسنده مقامات حمیدی، زین

  .ظھور کردند

در این دوره سعدی . حملھ مغول با ھمھ قوت و صالبت خود نتوانست از ادامھ علوم و ادبیات بکاھد

گلستان و غزلیات، مولوی صاحب مثنوی معنوی و غزلیات شمس، محمود شبستری , نویسنده بوستان

ای گوینده جام جم، امیر خسرو  صاحب مثنوی گلشن راز، کمال اسماعیل، ھمام تبریزی، اوحدی مراغھ

  .پدید آمدند دھلوی، خواجوی کرمانی، ابن یمین، سلمان ساوجی، و حافظ شیرازی، در شعر

, در عھد مغول و تیموری نویسندگانی ارجمند برخاستند. در عھد تیموری جامی شاعر ظھور کرد

مانند عطا ملک جوینی مولف تاریخ جھانگشا، منھاج سراج مولف طبقات ناصری، ابوالشرف ناصح 

ھاب الدین عبدهللا هللا مدون و جامع جامع التواریخ، ش گلپایگانی مترجم تاریخ یمینی، رشید الدین فضل

نویسنده تاریخ وصاف، حمدهللا مستوفی نویسنده تاریخ گزیده، حافظ ابرو مولف زبده التواریخ، نظامی 

عوفی نویسنده لباب  ،)ھمھ در تاریخ(شامی نویسنده ظفر نامھ، میر خواند مولف روضھ الصفاء 

در ادب و (قیس نویسنده المعجم االلباب و جوامع الحکایات، دولتشاه مولف تذکره الشعراء، محمد بن 

نصیرالدین طوسی نویسنده اخالق ناصری و اساس االقتباس، جالل الدین دوانی نویسنده  ،)انواع آن

  ) .در اخالق و فنون و حکمت(اخالق جاللی، حسین واعظ نویسنده اخالق محسنی و انوار سھیلی 



  ابوالقاسم سیمجور حمدهللا مستوفی و

  
وی از مورخان، . بن تاج الدین ابی بكر بن حمد بن نصر مستوفی، نام كامل اوست) یا حمد(حمدهللا 

او از یكی خاندان مستوفیان قزوین است كھ مدتھا . شاعران و نویسندگان مشھور در قرن ھشتم است

در دستگاه ایلخانان " مستوفی"پدر حمدهللا و نیز خود او با عنوان . متصدی حكومت آن شھر بودند

ردند و حمدهللا خود از نزدیكان خواجھ رشیدالدین فضل هللا بود و پس از او نیز ھمچنان خدمت می ك

  . سمت خود را در كارھای دیوانی حفظ كرد

ق اتفاق افتاده و مزارش در محلی در مشرق قزوین .وفات حمدهللا مستوفی پس از سال ھفتصدوچھل ه

  . باقی است

  : از حمدهللا مستوفی، سھ اثر باقی است

بھ نام  -تاریخ عمومی، تاریخ اسالم تا زمان نویسنده - این كتاب در خالصھ تاریخ عالم: تاریخ گزیده -

در پایان كتاب دو فصل دیگر نیز، یكی در تاریخ علما و . نگاشتھ شده است" غیاث الدین محمد"

این  .شعرای عرب و دیگری در تاریخ قزوین و بیان احوال مردان علم و ادب آن شھر وجود دارد

  . ق بھ پایان رسیده است.ه 730باب در سال  6كتاب در یك مقدمھ و 

  . ق نگارش آن بھ پایان رسیده است.ه 740این كتاب در جغرافیا است و در سال : نزھة القلوب -

ق بھ پایان .ه 735منظومھ ظفرنامھ در ھفتاد و پنج ھزار بیت بھ وزن شاھنامھ در سال : ظفرنامھ -

 ،)قسم اسالمی(ھ سھ كتاب یا سھ قسم تقسیم می شود، كتاب نخست در تاریخ عرب ظفرنامھ ب. رسید

  ) .قسم سلطانی(و كتاب سوم در تاریخ مغول ) قسم احكام(كتاب دوم در تاریخ عجم 

بصورت  برجی آجری متعلق بھ قرن ھشتم ھجری است کھ پالن برج» حمدهللا مستوفی«بنای آرامگاه 

آرامگاه با  سردر.ت ضلعی شده و با گنبد مخروطی پوشیده شده استمربع توسط چھار فیل پوش، ھش



تزیین شده، داخل » االمین محمد رسول هللا الصادق البار«و » الالھ االهللا الملک الحق المبین«جملھ 

دورتا دور کتیبھ ای است کھ سوره مبارکھ  بنا دارای کاشی فیروزه ای ساده و در زیر پایھ ھای گنبد

مترمربع ۴٠مترمربع می باشد کھ ٢٨٠آرامگاه  محوطھ.خط نسخ گچبری شده استبھ » ھل اتی«

ایلخانی بندھای مھری دارد، گنبد مخروطی نیز آجری  زیربنا دارد، نمای بنا آجری و مطابق سبک

  .شده است بوده کھ در دوره ھای بعد کاشی کاری

چگونگی زندگانی حمدهللا  قزیرسازی گنبد با کتیبھ ای از کاشی الجوردی است کھ بھ خط نستعلی

آرامگاه در محلھ پنبھ ریسھ و در شرق  این.مستوفی، نیاکان و تالیفات وی بھ اختصار بیان شده است

از مردم  در قرن چھاردھم شمسی عده ای.نیز می گفتند» گنبد دراز«میدانگاه واقع شده است کھ بھ آن 

تعمیر مختصری در  رآمده بود، کشیدند ومحلھ، دیواری دور محوطھ بقعھ کھ بھ صورت ویرانھ ای د

آرامگاه در میان محوطھ قرار  در ورودی محوطھ در سمت جنوب باختری است و.بقعھ انجام دادند

مثمن و بقیھ تا زیر گیلویی گرد، گنبد آن  دارد و شکل آن از کف حیاط بھ باال مربع و قسمت باالتر

گنبد این بقعھ از بناھای .آن را بندکشی کرده اندھای  مخروطی شکل و ھمھ بنا از آجر است کھ فاصلھ

در آرامگاه چوبی قرار گرفتھ و در طرف باختری محوطھ واقع  مجلل و زیبای عھد مغول است کھ

کاشی سبزساده پوشاندند و مقرنس  نمای خارجی گنبد سابق از آجر بود امابعد آن را با.شده است

  .است هسازی دور تا دور دایره پایین گنبد تعمیر شد

  ابوالقاسم سیمجور
امیرخاندان سیمجوری كھ مدتی از  ابوالقاسم سیمجور، علی بن ابی الحسن محمد بن ابراھیم آخرین

رشد و ورود او بھ دستگاه دولتی آگاھی  از تاریخ تولد و. سوی سامانیان در قھستان حكومت كرد

الر سامانیان در خراسان، وی سپھسا) مھ (سیمجور  اما پیش از مرگ پدرش ابوالحسن. دردست نیست

پس از  .روزگار برادرش ابوعلی ھمان منصب را حفظ كرد حكومت نیشابور داشت و پس از آن بھ

ابوعلی گرچھ دشمنان خاندان كوشیدند تا میان دوبرابر اختالف افكنند اما  مرگ ابوالحسن و جانشینی

بھ گزارش عتبی . پدر را بھ او سپرد اطاعت از برادر بھ ھرات رفت و خزاین و غالمان ابوالقاسم در

كھ بھ شكست ابوعلی سیمجور و یارانش منجر شد، شركت  وی در جنگ برادرش با نوح بن منصور

مبنی برآنكھ  ای درچید و خبری پراكند روایت گردیزی سبكتكین سردار نوح سامانی، حیلھ بھ. داشت

و ھمین موجب دلسردی و  اند مان خواستھابوالقاسم و برخی از سران سپاه ابوعلی از امیر سامانی ا

 .شكست ابوعلی شد

حكومت ھرات یافتھ بود مدتی بعد بھ علتی نامعلوم از این  ابوالقاسم كھ در این زمان از جانب برادر

  . وی پس از چندی بھ خدمت سبكتكین درآمد. رفت مقام عزل شد و بھ نیشابور



 امیر سامانی پذیرفت و منشور. بھ ابوالقاسم واگذاردتقاضا كرد تا حكومت قھستان را  سبكتكین از نوح

ایلك نصر، پادشاه  چندی بعد سبكتكین در جنگ با. والیت و خلعتھای گرانبھا برای وی فرستاد

سبكتكین خودداری كرد ابوالقاسم  ھایی از یاری قراخانی از ابوالقاسم یاری خواست اما او بھ بھانھ

انتظارش بود سر بھ عصیان برداشت و برای  وخیمی كھ در سبب این سرپیچی و ترس از عاقبت بھ

غیبت سبكتكین استفاده كرد و با یاری ابونصربن محمود  چیرگی بر نیشابور و استقالل در آن ناحیھ از

حملھ بردند و بھ غارت و تخریب آن ناحیھ پرداختند سبكتكین بھ  الحاجب كھ بدو پیوست بھ نیشابور

شابور بازگشت و ابوالقاسم را براند و او بھ گرگان نزد فخرالدولھ دیلمی نی ھمراه پسر و برادرش بھ

   .گریخت

از درآمد  فخرالدولھ اجازه داد تا وی و سپاھش در نواحی دامغان قومس و گرگان اقامت كنند و بخشی

بھ ) م997/ق387(ابوالقاسم ھمانجا ماند و پس از مرگ فخرالدولھ . آن مناطق را بھ اواختصاص داد

بر بخارا چیرگی ) یكی ازسركردگان سامانی(در این زمان كھ فایق . مجدالدولھ درآمد مت پسرشخد

خاندان  بھ سبب رقابت با بكتوزون سپھساالر خراسان ابوالقاسم را تحریك كرد تا منصب سابق داشت

 .خود یعنی سپھساالری خراسان را از بكتوزون باز پس گیرد

 القاسم فقیھ یكی از سرداران وی جمعی از شد، ابتدا ابوعلی بن ابی حملھ بھ نیشابور ابوالقاسم آماده

قھستان و  لشكریان بكتوزون را در اسفراین شكست داد بكتوزون كوشید تا با وعده تفویض حكومت

 998مارچ /388االول  سرانجام در ربیع .ھرات ابوالقاسم را از جنگ بازدارد، اما توفیق نیافت

آورده است كھ  عتبی در جای دیگر.توزون شكست خورد و بھ قھستان گریختابوالقاسم در جنگ با بك

وشمگیر فرستاد و او را بھ  ای نزد شمس المعالی قابوس بن ابوالقاسم پس از مرگ فخرالدولھ نماینده

 .حملھ بھ قلمرو فخرالدولھ تحریك كرد

واگذاشتھ  حكومت قھستان را بھ اومبنی برآنكھ  .ای از امیر سامانی بھ ابوالقاسم رسید نامھ در این میان

 .رو ابوالقاسم قابوس را رھا كرد و بھ اسفراین رفت است، از این

بكتوزون . را تصرف كرد بھ ھرحال ابوالقاسم پس از شكست از بكتوزون بھ پوشنگ حملھ برد و آنجا

ا بھ پسر خویش ابوسھیل ر میان آن دو صلح شد و ابوالقاسم 388اما در رجب . بھ مقابلھ رفت

 در این میان بكتوزون وفایق. كرد گروگان نزد بكتوزون فرستاد و خود بھ حكومت بر قھستان بسنده

كردند و  بیمناك از اتحاد منصوربن نوح با محمود غزنوی برضد خودشان منصور را از حكومت خلع

د نظامی فایق و بھ اتحا در این زمان ابوالقاسم سیمجور نیز. برادرش عبدالملك را بھ حكومت برداشتند

در حوالی مرو، میان آنان و  389 االول جمادی 27بكتوزون و عبدالملك پیوست و در جنگی كھ در 

 نویسد ابوالقاسم از قھستان گریخت، بیھقی می محمود غزنوی رویداد، شكست خوردند و ابوالقاسم بھ



ابوالقاسم باز  تاد ومحمود نیز ارسالن جاذب را بھ جنگ او بھ قھستان فرس. محمود امان خواست

  .شكست خورد و بھ طبس گریخت

كوشید  كھ می) م1005/ق395(حكومت سامانیان، ابوالقاسم بھ منتصربن نوح  در واپسین سالھای

این دو بھ اتفاق سردارانی چون ارسالن با لو درصدد . را از نابودی نجات دھد پیوست دولت سامانی

 در جنگ با نصربن سبكتكین 391اما در شوال . مدندگیری نیشابور از دست غزنویان برآ پس باز

شكست آنان سستی ارسالن بالو در میدان نبرد  اند یكی از عوامل گفتھ. حاكم نیشابور شكست خوردند

. خود او سرانجام بھ دستور منتصر سامانی بھ قتل رسید بھ سبب حسادتش نسبت بھ ابوالقاسم بوده و

بھ  ماری از اتباع خود بھ سرخس نزد فرزند ابوالقاسم فقیھ كھ ھنوزمنتصر با ابوالقاسم و ش پس از این

دیگر از سرداران  رفتند نصربن سبكتكین بھ آنجا حملھ برد و ابوالقاسم و جمعی. سامانیان وفادار بود

 .فرستاد سپاه او را بھ اسارت گرفت و ابوالقاسم را بھ غزنین نزد سلطان محمود

از این . ق از غزنین گریخت و بھ سپاه سامانی پیوست395اسم در بھ گزارش منحصر گردیزی ابوالق

و ھمچنین تاریخ مرگ وی آگاھی دردست نیست و حاكمیت خاندان سیمجور در  پس درباره زندگی

شفیقی وچھره ھای ( .دیگری از خراسان كھ حدود یك قرن ادامھ داشت پایان یافت قھستان و بخشھای

  .)ماندگار
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