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 پوهاند عبدالحی حبیبی

 
 1۲/۰۶/۲۰1۸      

 سلطان مسعود غزنه مواضعۀ احمد میمندى با

 

 

 

ابوالقاسم خواجه احمد بن حسن میمندى از وزیران معروف و رجال بزرگ وطن ماست، كه سرزمین میوند قندهار 

 1۸الُكفاة)*( و در عهد سلطان محمود مدت  بنام این دودمان دانش و سیاست افتخار دارد؛ وى ملقب بود به شمس

ى دربار بودند در محضر سلطان سعایت سال وزارت كرد، ولى التونتاش حاجب و على خویشاوندى كه از ندما

هائى بر خواجۀ بزرگ شمس الكفاة بستند، سلطان محمود او را از حضرت غزنه به هند باز داشت  كردند و تهمت

 . (1)و پسرش خواجه عبدالرزاق را نیز در قلعۀ )نندنه( موقوف فرمود

شین وى شد، از آنجا نامه ای توقیع كرد، بعد از آنكه امیر محمود درگذشت، و امیر مسعود فرزندش در هرات جان

و بدست كسان خواجه بوسهل زوزنى بفرستاد تا خواجه و پسرش را از زندان رهاندند، خواجۀ بزرگ خوش 

هـ( در خدمت امیر آمد و خدمت  ٤۲۲خوش  )**( به بلخ آمد و در وقتیكه امیر مسعود به بلخ شده بود در اوایل )

تربیت ارزانى داشت، و بزبان  نیكوئى گفت و بازگشت و بخانه اى كه راست كرده  كرد امیر او را گرم بپرسید و

 . (۲)بودند فرود آمد و سه روز آسود پس بدرگاه آمد 

سلطان مسعود مقدم خواجه بزرگ را گرامى داشت و در حدیث وزارت پیغام و سخن با وى رفت و تكلیف قبول 

آورد میگفت كه من پیر  بوسهل زوزنى كه پیام سلطان را مىمقام وزارت به وى كردند ولى خواجۀ بزرگ به 

وزارت و بوسهل حمدوى را بكار شده ام و از من این كار بهیچ كار نباید)نیاید(، و عوض خود بوسهل را به امر 

 داد. عارضى ردى

ما را بجاى دهد؟ و داند كه  روز دیگر كه بخدمت امیر مسعود آمد، امیر گفت: "خواجه چرا تن درین كارها نمى

 پدرست، و مهمات بسیار پیش داریم و واجب نكند كه وى كفایت خویش را از ما دریغ دارد!؟

بُردارم و جان )بعد از قضاء هللا تعالى( از خداوند سلطان یافته ام، اما پیر شده ام  خواجه گفت: "من بنده و فرمان

 )که( نیز هیچ شغل نكنم كه بمن رنج بسیار رسیده است". و از كار بمانده و نیز نذر دارم و سوگند آن گران گه

 (.٣)امیر گفت: "ما سوگند آن ترا كفارت فرمائیم ما را ازین باز نباید زد!" 

چون خواجۀ بزرگ اصرار سلطان را درین كار دید، به قبول امر وزارت تن در داد، در پیشگاه امیر شرایط 

 خود را چنین وانمود:

نشیند و پیغامى كه دارد بر زبان  (٤)ذیرفتن این شغل، اگر راى عالى بیند، تا بنده به طارم "اگر چاره نیست از پ

 معتمدى به مجلس عالى فرستد و جواب بشنود، آنگاه بر حسب فرمان عالى كار كند".

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/A_habibi_mawazea_ahmad_maimandi_ba_soltan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/A_habibi_mawazea_ahmad_maimandi_ba_soltan.pdf


  
 

 

 9از ۲

گفت: "بوسهل زوزنى در میان  سلطان این خواهش خواجه را پذیرفت و گفت: "نیك آمد كدام معتمد را خواهى؟"

نیز اندر میان باشد، كه مردى راستست و بروزگار گذشته در  (٥)كار است، مگر صواب باشد كه بونصر مشكان

 میان پیغامهاى من او بوده است".

 امیر گفت: "سخت صواب آمد".

مى نوشت، و  (٦)بقول بیهقى در آنوقت رسم رفته بود كه چون وزارت به محتشمى میدادند آن وزیر مواضعه 

خویش را میخواست كه جواب آن شرایط را شاه بخط خویش مینوشت، و توقیع میكرد، و به آخر آن شرایط شغل 

ایزد عز ذكره را یاد میكرد، كه وزیر را بر آن نگاه دارد، و همچنان وزیر سوگندنامه اى را با شرایط تمام بر 

 .(٧)كند زبان میراند و خط خویش را بر آن مى نوشت و گواه میگرفت كه بر حكم آن كار 

بر حسب خواهش خواجۀ بزرگ بونصر مشكان نیز در میان شد، و بقرار شرح باال صورت مواضعه و سوگند 

  نامه را بر ردى امیر مسعود عرض داشت امیر باو چنین امر داد:

د، یپس نسخت آنچه ما را بباید نبشت در جواب مواضعه باید كرد، و نسخۀ سوگندنامه تا فردا این شغل تمام كرده آ

 . (۸)پس فردا خلعت بپوشد كه همه كارها موقوف است" 

بونصر بامر سلطان باز گشت، و نسخت هاى مواضعه و سوگندنامه را نوشت، و نماز دیگر پیش وى برد و امیر 

 بر همه واقف گشت و خوشش آمد.

سلطان رسماً امضا الُكفاة و  الذكر مواضعه و سوگندنامه از طرف خواجۀ بزرگ شمس روز دیگر با شرایط سابق

 گردید، و بو نصر و بوسهل اندر میانه بودند، كه بیهقى این مراسم را چنین مى نویسد:

"و دیگر روز خواجه بیامد و چون بار بگست بطارم آمد و خالى كرد و بنشست و بو نصر و بوسهل مواضعۀ او 

ب بنشست بخط خویش و توقیع كرد پیش بردند، و امیر دوات و كاغذ خواست و یك یك باب، از مواضعه را جوا

و در زیر آن سوگند بخورد، و آنرا نزدیك خواجه آوردند و چون جوابها را بخواند بر پاى خاست و زمین بوسه 

داد و پیش تخت رفت، و دست امیر را ببوسید و بازگشت و بنشست، و بونصر و بوسهل آن سوگندنامه پیش 

ر آن بخط خویش بنشست و بونصر و بوسهل را گواه گرفت و امیر بر داشتند، خواجه آنرا بر زبان راند و پس ب

: باز باید گشت (9)آن سوگندنامه خواجه را نیكوئى گفت، و جوابها خوب كرد و خواجه بر زمین بوسه داد گفت 

 بر آنكه فردا خلعت پوشد، كه كارها موقوفست و مهمات بسیار داریم تا همه گزارده آید، خواجه گفت:

ردارم" و زمین بوسه داد و باز گشت سوى خانه، و مواضعه با وى بردند و سوگندنامه بدوات خانه "فرمان ب

 . دوات خانه شاید جاى نگهداشت اوراق رسمى یا دفتر و داراالنشاء باشد.(1۰)بنهادند"

خواجۀ بزرگ بدین مراسم مواضعت و حلف نمود و بار دیگر مهمات وزارت شهنشاهى غزنه را به كف گرفت 

و امیر مسعود این مرد كارآگاه را خوب مى شناخت و دربارۀ وى گفته بود كه: "این شغل را هیچكس شایسته تر 

 از وى نیست".

متن مواضعه و سوگندنامه: بیهقى در تاریخ مسعودى متن این مواضعه و سوگندنامه را نیاورده و گوید كه "آن 

ده ام كتاب مقامات، و اینجا تكرار نكردم كه سخت دراز مواضعه بیاورده ام كه در مقامات محمودى كه نام كر

 شدى". 

كتاب مقامات متأسفانه اكنون پیدا نیست و در جملۀ آثار مفقودۀ بیهقى از بین رفته و اگر بدست آید بالریب یكى 
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یده ساز مغتنمات ادبى و تأریخى ما خواهد بود. ولى خوشبختانه متون این وثایق تاریخى به ذریعۀ دیگرى بما ر

 كه بال شباهت عیناً بهمان انشاى قدیم بیهقى همانند است.

فصیحى خوافى یكى از مؤرخان زبان پارسى است، كه در قرن نهم هجرى میزیست وى تاریخ عمومى كوتاه و 

سودمندى را بنام )مجمل فصیحى( نوشت، كه نسخۀ این كتاب اكنون بسیار نادر است و چاپ نشده و از خالل 

اس انگلیسى مستر راورتى بر ترجمه انگلیسى طبقات ناصرى منهاج سراج جوزجانى پیداست، حواشى خاورشن

كه وى نسخه اى از مجمل فصیحى در دست داشت و به كمك این كتاب برخى از مشكالت طبقات را حل مى 

 نمود.

امۀ ن دانشمند آن ندرین روزها دوستم ښاغلى گویا یك شمارۀ نشریۀ دانشكدۀ ادبیات تبریز بمن داد كه نویسندگا

( سال دوم نشر كرده اند و مى ٤،٥،٦مفید متن این مواضعه و سوگندنامه را كه بما معلوم نبود در شماره های )

نویسد: كه یك نسخۀ كمیاب مجمل فصیحى در كتبخانۀ شخصى آقاى حاجى محمد نخجوانى موجود است و ایشان 

وف نسخت كرده اند. چون این وثایق قسمتى از زندگانى متون این وثایق را از آن كتاب خطى براى مجلۀ موص

الكفاه را روشن میگرداند و نیز مراسم تحلیف و اشغال مقام وزارت  مرد معروف دربار غزنه خواجۀ بزرگ شمس

را در دربار سالطین آل محمود، و برخى از تشكیالت آن دوره را بر ما پدید میگرداند، بنا بر آن نشر آن در 

 ى مفید بنظر مى آید.مجالت افغان

وقتى كه متون این مواضعه و سوگند را خواندم و آنرا با انشاى بیهقى مقارنت دادم باین نكته پى بردم كه این 

متون را عیناً فصحیى خوافى از مقامات محمودى گرفته و شاید نسختى از آن كتاب مفقود، تا قرن نهم در دست 

 خوافى بود. اینك متن خوافى:

دن سلطان مسعود بن سلطان الماضى محمود، خواجۀ فاضل احمد بن حسن المیمندى را از حبس "خالص فرمو

پدر خود و او را وزارت دادن و خواجه احمد مذكور برین ُموجب مواضعه نوشت و هذه المواضعه، مضمون 

 آنكه:

تد، و زیر هر فصلى "این مواضعه ایست كه بنده نوشته، كه وصول آن بر رأى عالى زاده هللا علواً، عرضه اف

جوابى باشد، تا بنده شغل وزارت، به دلى قوى پیش گیرد، و چون امامى و دستورى باشد، كه به آن رجوع میكند، 

 كه بهر وقت ممكن نگردد بمزاحمت مجلس عالى تصدیع آوردن.

 فصل اول:

ه باقى عمر زاویه گیرد، و بر رډى خداوند عالم سلطان بزرگ ولى النِعَم پوشیده نباشد، اختیار بنده آن بود ك

بدعوات خوب مشغول گردد، كه دولت عالى كه بر بنده رحمت فرمود، و از فیض رحمت محنت بدان بزرگى باز 

خرید، و بنده پیر و ضعیف گشته است، و گاه توبه، و دست از تصرف شغل دنیا بِداشتن آمده. اما چون فرمان 

بُرادرى چاره نبود،  ت كه ناچاره بشغل وزارت قیام باید نمود، جز فرمانعالى زاده هللا علواً و نِفاذاً بران جملتس

و بدین خدمت مشغول خواهد، و آنچه حد بندگى و نیكوخواهى باشد در این ملك بجاى خواهد آورد، و بنده نوازى 

ه دمجلس عالى كه اسباب تسكین ساخته است و اگر در بعضى از اَشغال)جمع شغل( دیوانى تقصیرى رود و بن

 . (11))را( اندر آن قصدى نباشد، عتابى نرود

 جواب:
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بینیم، و سیرت نیكوى وى در  ما خواجۀ فاضل را نه امروز مى شناسیم، كه روزگار دراز است كه ما وى را مى

بدین دولت پوشیده نیست، دل را بچنین ابواب مشغول نباید  (1۲)منزلتى كه بدان موسوم بوده میدانیم، و حقهاء وى

و در تمشیت امور وزارت جهد خویش مى باید كرد، در جمله و تفصیل از وى جز امانت و مناصحت داشت 

متوقع نیست، و بهیچ حال ما را باوى عتابى نباشد، و انكارى نرود، در كارى كه وى را دران تقصیرى نبود. 

 والسالم.

 فصل دوم:

ند فرمان دهنده خداوند جهانست اما كارها باشد بر رأى عالى پوشیده نباشد كه وزیر خلیفِت پادشاه باشد و هرچ

اندرین كه وزیر را به محل آن دانند كه بى استطالع رأى اندران مهم ایستادگى نماید، و صالح دولت نگاه دارد 

و چیزهای دیگر است كه بر رأى عالى پوشیده  دارند و در پوشیده داشتن آن فساد بزرگ باشد، و به بنده واجب 

دن و كشف حاالت كردن و ایمن نیست، كه حاسدان و دشمنان در تفسیر صورت بنده كوشند، اندرین باشد باز نمو

 . (1٣)هر دو حال اگر رأى عالى بیند بر آنچه اصحاب غرض نمایند اعتماد نفرمایند 

 جواب:

د بای ازین ابواب دل فارغ باید داشت، و خویشتن را اندر شغل وزارت و نیابت دیوان حضرت متمكن و محترم

دانست و به دلى قوى و استظهارى تمام كار مى باید راند، و پیوسته صواب و صالح اعمال ممالك و اولیاء حشم 

و اموال خزاین و آن قدر اسبابى كه تعلق به اغره دارد و آنچه بفرزندان متعلق باشد باید  (1٤)و اصناف لشكر 

ا باشد و كس را زهرۀ آن نیست كه در چنین ابواب مداخلتى نمود. چه آنچه وى گوید و بسمع ما رساند بدان اعتماده

 كند، و چیزى سازد تا دل فارغ دارد، والسالم.

 فصل سیم:

سخن میگویند و هر  (1٦)راه انبساط پیش تخت ملك یافته اند و در اعمال و اموال  (1٥)بنده مى بیند كه چندین

سند و محل خویش در تمكینى كه دارند بدان محكم نامستحقى را عملها مى سازند و مثالها و توقعها مى شنا

نه از وجه خویش بهر وقت خزانه را مى نمایند و ضرر آن سخت بزرگ است، چه اگر  -میگردانند، كه توفیرى 

در حال از طریق ظاهر رأى عالى را پسنده نماید و سودمند از راه حقیقت بباید دانست، سر تا بسر همه زشت 

 .(1٧)نامى و زیانیست

اگر رأى عالى زاده هللا علواً اقتضا كند، فرماید تا این در بر همگنان بسته دارند، و اگر درین باب خواهند كه 

خزانه را توفیرى نمایند، با بنده اوالً رجوع كنند، و وجوه آن باز نمایند تا آن توفیر از وجهى حاصل گردد كه 

 ثانى الحال بفسادى و خللى ادا نكنند، والسالم.

 :جواب

ما چون از اصفهان روى بدین دیار آوردیم، و هنوز استقامى و انتظام احوالى و اعتماد ممالك را پیدا نیامده بود، 

 از شاگرد پیشگان و خدمتگاران هر جنسى مردم پیش ما میرسانیدند و كارى چنانكه مقتضى وقت بود میگذارند.

ظام گرفت، هم دل مشغولیها برخاست و فرمان یكرویه امروز حالى دیگر است و الحمدهلل كه كار ملك بر قاعده ن

)یکرویه؛ یعنی "یکطرفه"( گشت، پس ازین هیچكس را تمكین آن نباشد، كه در پیش ما خارج حد خویش سخن 

گوید چه فرمان ما راست و اما گذشته خواجۀ فاضل را و دیگران بندگان ما اند شاگردان وى، و اگر كسى خواهد 
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)؟( شود)یعنی قد علم کند( بدان رضا داده نیاید، و او را بوجهى كه حاجت افتد، زجر  كه از محل خود راست

 فرموده شود، و ما خواجۀ فاضل را رخصت دادیم، تا آنچه واجب آید در تالفى آن خللى كه روى نباید بجاى آورد.

 فصل چهارم:

ین دو دیوان كسانى باشند، كه خداوند باید كه متولیان ا (1۸)دیوان عرض و دیوان وكالت، دو دیوان  بزرگیست 

و ( 19)عالم ادام هللا سلطانه ایشان را بشناسد، و بنام و نان و جاِه كفایت و مناصحت و امانت معروف باشند 

رود باید فرمود تا این هر  (۲۰)محاسبات ایشان معلوم بنده میگردد بر ادوار روزگار چه اندرین دو شغل گزافها 

 ان عالى، اشارات و رأى بنده را مقتدا دانند و بر رأى خویش مستقل و مستبد نباشند.دو دیوان پس از فرم

 جواب:

رسم چنان رفته است، كه سخن در چنین ابواب با وزراء گویند، و در روزگار پدر سلطان ماضى، همچنین معهود 

متولیان نامزد نفرموده ایم، و تا این غایت كارى  بوده است، و این دو دیوان را هنوز ترتیبى داده نیامده است و

میرانده اند نه بر قاعده و میخواسته ایم، كه دیوان وزارت را رونقى و قرارى دهیم، دیگر ابواب خود تبع آنست، 

اكنون چون این مهم از پیش برخاست و كار دیوان را نظمى و ضبطى و نسقى پیدا آمد، با خواجۀ فاضل اندرین 

یزنیم، و این دو شغل را دو مرد بكار آمده و با نام با استطواب خواجۀ فاضل نامزد كنیم، و فرمائیم تا باب رأى م

و رفع با دیوان وزارت رجوع كنند، تا  (۲1)بر مثالهای وى كار كنند و در دخل و خرج و حل و عقد و حفض 

، اغماضى كند، و بر سبیل مساهلت رودخللى نیوفتد و تضییعى نرود، چه اگر نه بدین جمله باشد و خواجۀ فاضل 

 بهیچ حال رضا داده نیاید، و با وى عتاب رود.

 فصل پنجم:

مشاهره هاء گران هست، و از حسن  (۲٣)و بیستگانى  (۲۲)اولیا و حشم نصرهم هللا همگنانرا والیت و نعمت یسار 

نگیرند، و برعایا  (۲٤)باشند، و حمایت  رأى عالى بهره مند و آن انعام بدان سبب ارزانى داشته اند، تا دست كوتاه

باشد نایبان ایشانرا تصرفى نباشد، و دستها كوتاه ماند و  (۲٥)ستم نكنند و اندر اعمال والیت ها كه برسم مقطعان 

در انچه دارند بحكم و مال باز ایستند، و بدان قناعت كنند، و اگر روا داشته آید كه نایبان ایشان دستها بر كشایند 

ت و رعیت را بعرض رسانند، و در چنین ابواب توسطها كنند، ضرر آن به بیت المال باز گردد و سخت والی

 .(۲٦)بزرگ خللى باشد، و والیت ویران شود و رعیت مستأصل گردد

 جواب:

زمین  (۲٧)در حمایت با فرزندان ما بر جمله اولیاء و حشم بسته است و بهیچ حال رضا داده نباید كه یك بدست 

یت گیرند، خواجه فاضل باید كه درین باب اندیشۀ تمام دارد و همداستان نباشد كه حمایت كنند و حمایت گیرند حما

و آنچه واجب است اندرین باب تقدیم باید كرد و نباید كه هیچ ابقاء و مسامحت رود، نخست از فرزندان ما در باید 

شمت باز باید نمود، تا آنچه راى واجب دارد، فرموده پس از دیگران و اگر از جائى تعذرى رود ... ح (۲۸)گرفت 

 شود.

 فصل ششم:

كه خداوند عالم ارزانى دارد بندگان و خدمتگاران را  (۲9)رسم چنان رفته است كه صاحب بریدیها و مشرفیها 

د و با عمال بشناسفرمایند اما نایبان ایشان باید كه از دیوان بنده روند تا كسانى باشند امین معتمد كه بنده ایشان را 
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مطابقت بكنند در بیرون اموال دیوان، و متولیان این اشغال باید كه بر مشاهره كه مطلق باشد اختصار كنند و 

 . (٣۰)زیادتى و منافع خویش اندران خدمت بكار نبرند 

 جواب:

بوده قرار مى  (٣1)بر رسمى كه رفته است درین باب زیادتى نتوان آورد هم بران جمله كه در عهد سلطان ماضى

 باید داد و از رسم بیشتر تجاوز نباید كرد.

 

 فصل هفتم:

هر چند بندگان را اگرچه محل قربت دارند نرسد كه از خداوند فراغت كلى خواهند و در تمشیت اعمال و مهمات 

نده ب وثیقت جویند، اما در حق اصحاب دیوان وزارت این رسم رفته است و نامعهود نیست، اگر رأى عالى ببیند

 را این تشریف ارزانى دارند تا بنده مستظهر گردد و بانواع بفراغ دل بدین خدمت مشغول باشد.

 جواب:

 ما خواجۀ فاضل را بدین مسئلت اجابت فرمودیم و آنچه رسم است نوشتیم.

رین سن را بهمى گوید ابوسعید مسعود بن محمود كه وهللا الطالب الغالب الرحمن الرحیم كه ابوالقاسم احمد بن الح

جمله نگاهداریم، و تا از وى در ملك خیانت آشكارا پیدا نباید رأى نیكوى خویش را در باب وى نگردانیم و سخن 

 حاسدان و دشمنان را بروى نشنویم و خداى عّز و جّل را برین جمله گواه گرفتم و كفى باهلل شهیدا.

ادارى و اوضاع و مفكورۀ اجتماعى آنوقت و نیز از این بود متن مواضعۀ وزیر و سلطان كه از نقطۀ نظر تاریخ 

 نگاه صبغۀ تفكر و انشاء خیلى دلچسپ و سودمند است و از وثایق مغتنم تاریخى دربار غزنه بشمار مى آید.

چنانچه رسم رفته بود با این مواضعه بایستى وزیر نیز سوگندنامه اى را امضا نماید، كه تاكنون هم همین رسم 

ها حلف صداقت و وفادارى را یاد میكند اینك عین صورت سوگند نامه نیز  رجاست و كابینهدر شرق و غرب ب

 از مدارك سابقة الذكر نقل مى شود.

 نسخه سوگند خواجه ابوالقاسم احمد بن الحسن: -كتبه بخطه 

بسم هللا الرحمن الرحیم: ان الذین یشترون بعهدهللا و ایمانهم ثمناً قلیال ال خالق لهم فى االخره و ال یكلمهم هللا، و ال 

 ینظر الیهم یوم القیمه و ال یزكیهم و لهم عذاب الیم.

كار را نهان و آشبایزد و بزنهار ایزد و بدان خداى كه پیغمبر را علیه السالم براستى بخلق فرستاد بدان خداى كه 

داند. كه من كه ابوالقاسم احمد بن الحسنم با خداوند عالم سلطان بزرگ ولى النعم ابوسعید مسعود بن محمود راست 

باشم، باعتقاد نیت و وجوه معاملت و با دوستان او دوستى كنم و با دشمنان دشمنى پیوندم و در هر چیزى كه 

فرزندان و اولیاء حشم و اصناف لشكر و مال و ملك وى باز  بصالح تن و ملك و دولت وى و مصالح اسباب

گردد اندران سعى تمام كنم و در شغل وزارت كه بر من اعتماد فرموده طریقۀ امانت سپرم، و خیانت نكنم و 

خویشتن را اندر تضییع مال آن خداوند هیچگونه توفیر نكنم و نگیرم در جلب اموال و دخل والیات وى، آنچه 

و كافۀ حشم وى، مطابقت نكنم در چیزى كه ضرر آن  (٣۲)است بجاى آورم، و با فرزندان، ساالران جهد و جد 

و با ناموافقان و معاهدان  (٣٣)بوى و بملك و مال وى باز گردد و همچنان با دشمنان و مخالفان وى چون خانیان 

ن عالى كنم، و بر پوشیدگى كارى از مجاوران و ملوك اطراف اگر سخنى باید گفت یا مكاتیبى باید كرد بفرما



  
 

 

 9از ٧

نپیوندم كه ازان فسادى بملك و تن وى باز گردد و این شرایط را یگان یگان)جدا جدا( بجاى بیاورم از خداى عّز 

و جّل و حول قوۀ وى بیزار باشم و بر قوت و خون خویش اعتماد كردم و هر نعمت و خواسته كه دارم از صامت 

ازم بسبیل اگر این سوگند را دروغ كنم هر زن كه دارم و تا آخر عمر بخواهم بر و تا آخر عمر ب  (٣٤)و ناطق 

وى به طالق باشند و اگر این سوگند را دروغ كنم و یا رخصتى جویم و یا استثناء كنم این سوگندان از سر الزم 

است و خداى عّز آید و نیت من اندرین سوگندان كه خوردم نیت خداوند عالى سلطان اعظم ابو سعید بن محمود 

 و جّل را برین سوگند كه خوردم گواه گرفتم و كفى باهلل شیهدا، والسالم.

پیشتر گفتم: كه بظن اغلب این مواضعه و سوگندنامه عیناً در مجمل فصیحي نقل شده و سیاق عبارت و انشاى آن 

دى در دست است یك نسخت سخت به انشاى دورۀ غزنویان مانند است زیرا در بیهقى كنونى كه بنام تاریخ مسعو

عهدیكه بین امیر مسعود و امیر منوچهر بن قابوس صورت گرفته مندرج است و وقتیكه این عهدنامه را با 

سوگندنامۀ احمد میمندى مقابله میكنیم در بسى از موارد باهم شبیه و در كلمات و الفاظ مشترك اند. مثالً: عهد نامه 

 دو امیر این طور آغاز مى شود:

 گوید مسعود بن محمود كه بایزد و بزینهار ایزد و بدان خدائى كه نهان و آشكاراى خلق داند ...". "همى

ختم عهد نامه نیز بالفاظى است كه عیناً در سوگندنامۀ میمندى آمده، مثالً: "و اگر این سوگند را دروغ كنم و عهد 

 . (٣٥) و قوت خویش كردم ..."بشكنم از خداى عزوجل بیزارم و از حول و قوت وى اعتماد بر حول 

چنین بنظر مى آید: كه منشیان و اركان دیوان رسالت در آنوقت براى نوشتن این گونه مواثیق و عهدنامه هاى 

رسمى سبكى مخصوص و كلماتى علیحده داشتند و رسم بود كه آن كلمات و الفاظ را بنویسند چنانچه از مقابلت 

است و اینهم دلیلى ست بر ثقت مواضعه و سوگندنامه ای كه متون آن بمرور  این دو وثیقه این مقصد بخوبى آشكار

 زمان دست نخورده و بهمت فصیحى اكنون بما رسیده است.

چون این وثایق مستقیماً به تأریخ افغانستان ربط دارد و از آِن ماست بنابران آنرا بر صفحات مجلۀ تاریخى سپردم 

 . (٣٦)باب ذوق واقع گردد تا خوبتر حفظ شود و محل استفادۀ ار

 مآخذ و شرحِ لغات:

* ُکفّاة : )به فای مشّدد و بر وزن "قًّضاة"( جمع عربی کلمۀ عربی "کافی" ست، که در معنای "باکفایت" و درینجا 

 الکفاة"؛ یعنی "آفتاب کاردانان باکفایت". مراد از "کاردان باکفایت" است. پس "شمس

 .1٦٦، ص 1. بیهقى ، ج 1

 خوش: به حساب امروز "خوش خوشان"** خوش 

 .1٦٧، ص 1. بیهقى ، ج ۲

 .1٦۸، ص 1. بیهقى ، ج ٣

 . طارم مبدل)معّرب( تارم است كه خانۀ چوبى یا باالخانه باشد. )فرهنگ نظام(٤

. بونصر مشكان رئیس دیوان رسالت و باصطالح امروز سرمنشى و استاد بیهقى بود، و مشكان جائى است در ٥

تاكنون مژگان گویند، خواجه احمد كه این مرد را نیز به میانجى گرى برگزید، بعلت ترسى بود  غور جنوبى كه

كه از زوزنى داشت، زیرا به گفتۀ بیهقى زوزنى مردى نادرست و ُمغرض بود، و نمى خواست غیر از وى دیگر 

 را ببارگاه سلطان راه باشد.
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 رارداد است.. مواضعه: باهمدیگر همرأى شدن كه باصطالح امروز ق٦

 .1٧1، ص 1. بیهقى ج ٧

 .1٧۲، ص 1. بیهقى ج ۸

 . یعنى سلطان گفت.9

 .1٧۲، ص 1. بیهقى ج 1۰

. در هر فصل سطرى چند رأى وزیر، و بعد ازان جواب سلطان است، و باید رأى وزیر بقلم خود شمس الكفاة 11

 النعل بالنعل از كتاب مقامات نقل كرده و باشد، و از سبك انشاى آن نیز پدیدار است، كه فصیحى آنرا اكثراً طابق

تغییرى بدان نداده است. ولى جواب سلطان همان نسخت هائى است كه گفتۀ بیهقى قبالً از طرف بونصر مشكان 

 نوشته شده بود.

. در قدیم عوض )حقهاى وى( یا )چیزهاى دیگر( كه اكنون مى نویسیم، حقهاء وى و چیزهاء دیگر به ... 1۲

 مینوشتند.

. خواجه سعایت حاسدان و دروغ گویان را در دربار محمود دیده و باثر آن در هند نفقى و موقوف شده بود، 1٣

 بنابران امبار از ابتداء دقت میكرد. و صالح ملك و رعیت اندران دانند، كه بنده گوید و نماید و پیش گیرد.

حضرت تعلق داشت، و تمام مصارف دولت  . ازین بر مى آید كه اداره و مصارف لشكرى نیز به مقام وزارت1٤

 برډى وى مغرض بود.

 . كذا فى االصل، شاید صحیح: چندین تن باشد.1٥

 . در اصل: و درو اعمال اموال.1٦

. خواجۀ بزرگ درین سطور ِسِرّ بزرگ جهاندارى را گفته است، چه همواره اشخاصى باشند كه بنام تزئید 1٧

دم گذارند، كه اداى آن تكلیفى ماالیطاق بوده و در نتیجه فسادى ازان ظاهر عایدات، رسوم و مالیاتى را بدوش مر

 مى شود.

. ازین میتوان دریافت كه در تشكیالت آنوقت، این دو دیوان مبدأِ امور دولت بود، و از خالل نوشته هاى بیهقى 1۸

سى كه دیوان عرض به بر مى آید كه دیوان عرض مرجع امور لشكرى و دیوان وكالت ... امور دربار بود، ك

 وى تعلق داشت عارض، و گماشتۀ دیوان وكالت وكیل در بود.

. صفات یك نفر آمر و كارگذار آن دوره را ازینجا باید فهمید كه كاركنان امور دولت را به مالحظۀ چنین 19

 صفات مقرر میكردند.

 و شیرین است.. گزافها: اضافه خرچى ها و اسراف، و كلمۀ گزافها درین مورد سخت بجا ۲۰

 . خفض: سهولت و آسانى و فراخى. )المنجد(۲1

 شاید بسیار باشد. -. كذا ۲۲

. بیستگانى: تنخواه لشكریان باشد، كه در بیهقى هم مى آید و چنین حدس زده اند كه شاید بدین سبب بیستگانى ۲٣

ت، كه از سكۀ مروجۀ آنوقت میگفتند، كه بعد از هر بیست روز پرداخته میشد، ولى از سیاق عبارت باال پیداس

بیهقى نوشته اند، مقرون  1ج  ٥9بیست عدد بطور مشاهره داده میشد، بنا بر آن آنچه آقاى نفیسى در حاشیت ص 

 بصحت بنظر نمى آید، و این نسبت عددى است نه زمانى.
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را به حمایت  . حمایت به مفهوم كنونى و لغوى خود معروف است، ولى در آنوقت شاید ارباب دولت زمین ها۲٤

میگرفتند، چنانچه از سیاق جواب سلطان پدیدار است، و این تصرف یك نوع غلبه اى بود، كه بر اراضى دولت 

یا مردم میكردند، و بنابران خواجۀ بزرگ این كار را مرادف ستم بر رعایا قرار داده و راه این گونه تجاوزات 

 را بستن خواسته.

اخر مغولیان هند اصطالحات اقطاع و مقطع در مورد تیول و تیولدارى . مقطع: از عصر غزنویان تا او۲٥

مستعمل بود، و پادشاه یك والیت یا یك ده را بكسان خود بطور تیول میداد كه از عواید آن حصۀ معینى را به شاه 

مى  ها دیدهمى پرداختند و باقى آن ازان مقطع بود. این سیستم تیولدارى با كمى فرق، اكنون هم در برخى از جای

 شود و مقطعان سابق، در اموال و امور رعایا دست آزادى داشتند، و مالك مختار آن حدود شمرده مى شدند.

. رأى خواجه فاضل، حتى اكنون بعد از مرور هزار سال نیز مفید و سخت سودمند است و ازین میتوان ۲٦

 ى چه فكرى داشتند؟ رحمةُ هللا علیهم.دریافت كه اجداد و بزرگان ما، هزار سال پیشتر در امور جهاندار

.: بدست صورت قدیم و اصلى همین بِِلست امروزه بمعنى وجب عربى است، و این امالء در آثار دورۀ ۲٧

 غزنویان مطرد بود.

 . بلى: قانون را نخست بر خود، و بعد ازان بر دیگران تطبیق باید داشت بر روان مسعود درود باد.۲۸

كسى بود، كه بكار ارسال نامه ها و پیام هاى كتبى مى پرداخت، اما مشرف بمعنى بلند  . صاحب برید ظاهراً ۲9

شونده و خبردار، غالباً وظیفه اخذ اطالع وقوع خیانت ها و وقایع دیگرى داشت، و بر اعمال عمال دولت نگرانى 

 مینمود.

 ه توان كرد.. ازین رأى صایب، اكنون نیز سود توان گرفت، و گذشته را با نقد مقایس٣۰

 . مقصد سلطان محمود بن سكبتگین است.٣1

 . اصل مطبوع: ساالن.٣۲

 . به تقدیم نون بر یاء و مقصد ملوك خانیةُ الشهر باشد.٣٣

. خواسته و مال صامت كنایه از نقود و زیور و سیم و زر و غیره در مقابل ناطق كه عبارتست از كنیز و ٣٤

 غالم و چهارپاى. )غیاث(

 .1٥۲ص  1 . بیهقى ج٣٥

 .1٣ - ٤، ص ۸ش، شمارۀ  1٣۲9. مجلۀ آریانا، سال ٣٦
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