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 مؤرخ لوي افغانستان د بیهقي محمد ابوالفضل
 

 ایتختپ او مرکز سیاسي او هنري او علمي لوى یو آسیا د ارښ غزنيد چي کي هيپادشا په ۍکورن لویي سبکتگین د

 . ؤ مه مرکز شاعرانو او پوهانو او لیکوالو لویود دغسي ؤ چي ولتونټ مدابرانو سیاسي او جنگاورانو د لکه ارښ دا ؤ،

 دوره په غزنویانو د هغه نو رول هڼپا زرینه یوه سیاست او علم او ادب او هنر د ږمو که کي تاریخ په افغانستان د

 . يږکی لڼگ روزنتون ثقافت اسالمي خراساني د ږزمو ارښ دا او لري، هړا پوري

 چي وخت هغه او دئ،ړېجو هم مرکز والیت لوي د زابلستان د کله به دلته ؤ ارښ متوسط یو هم دمخه اسالم تر غزنه

 شابهارونه بودایي دلته ؤ، موجود هم ارښ دا دئ،ېگرز کي افغانستان په وروسته کال هـ ٩ تر تسنگ هیون زایر چیني

 په دلوېندرگڅ او کیدلو او اکتشاف د باندي سر پر سردار تپه د اوس آثار معبد بودایي لوي یوه د چي وو معبدونه یعني

 . دي کي حال

 ځمن په ېړۍپ ریميد د چي کله او کوله پادشاهي ۍکورن لویکانو د دلته کي ېړۍپ ړۍلوم په اسالم د چي کاريښ داسي

 بیا او ئ،ک نقل ته گردیز مرکز سیاسي خپل لوکانو نو ونیوئ، ارښ دا پاچا لوي سیستان د صفاري لیث یعقوب کي

 په او ینوستښكـ تخت پر دلته کي میاشت په شعبان د کال هـ 3٦٦ د او کئ پایتخت خپل ارښ دا سبکتگین ناصرالدین

 . ووهله سكه كي پروان

 زوي مشهور ېی وروسته ده تر او سو، ړم کي کلي په مدرموي د الر پر غزني او بلخ د کال هـ3٨7 په سبكتگىن امیر

 خهڅ وډنڅ د دجلي د چي ؤ، پادشاه لوى خراسان د هغه دا او نوستښېک تخت پر غزني د محمود سلطان الدوله یمین

 . کئ ړجو سلطنت غزنوي لوي ېى پوري گنگا تر

 او لیکوال زبرست نيځ ژبي دري د کي لوډ په مشاهیرو جنگي او سیاسي وا علمي او هنري د کي وخت ېد په

 خراسان د هـ3٨٥ په چي. دئ بیهقي حسین بن محمد ابوالفضل یو خهڅ ليډ دغي له چي وو، کي غزني په هم مورخان

 ونصرب جهخوا د کي وانيځ په دى ؤ، ئړک تحصیل علم د کي نشاپور په او سوئ پیدا کي کلي په آباد حارث د بیهق د

 هپ ۍپادشاه د مسعود سلطان د چي کله بیا او ؤ، منشي دربار د محمود سلطان د الندي الس تر منشي سر لوي مشکان

 دربار شاهي د لیکل، ېی به مراسالت شاهي او ؤ، کي دربار په هم بیهقي نو و، منشي سر زوزني بوسهل کي آخرو

 د ؤ، واقع كي ځمن په اختالفاتو درباري او كارو جنگي او ېادار او سیاست د ؤ، سره ده له هم دفتر رمز یعني معما

 جنگي یروډ په او ؤ محشور سره ساالرانو سپه او وزیرانو او شهزادگانو او خلكو لویو له ېدور غزنوي او وزیرانو

 په سانخرا د پادشاه دغه چي ؤ سره محمود سلطان د هم کي سفر هغه په حتي او ؤ، ملگري پادشاهانو د کي سفرونو
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 3از 2

 خپاره سره رجال درباري ولټ او ړوخو شکست خهڅ سلجوقیانو د هـ٤32 په ېنژد ته اندخوي اوسني کي دندانقان

 . راغي ته غزني خوا پر غور او غرستان د پیاده مشقت یرډ په بیهقي پخپله او سول،

 پلوخ کي کوتل په ېمرگل د هت خوا ها ابدال حسن تر او تید،ښوت خهڅ غزني له کال همدغه په مسعود سلطان چي کله

 خانه وگان شاهزاده د او سو، ټېوټ ټېوټ سلطنت قوي او لوي غزنویانو د نو وواژه، کي ړۍگه په او ونیوئ کریانوښل

 دي، ویلي چي عوفي لکه او. ؤ کي دربار او غزني په بیهقي هم کي دوره دهږاو دغه په فتور د ،ېسو شورو ۍجنگ

 همدغه په مگر ؤ، منشي سر رسالت دیوان د پوري هـ٤٤٤ تر کي سلطنت په محمود سلطان بن عبدالرشید سلطان د

 ووژل، ېی عبدالرشید سلطان او شهزادگان محمودي ونیوئ، ېئ غزني او راغي طغریل غالم یو محمود سلطان د کال

 نوستښېک کي کور په نو سو، خالص زندانه ېد له بیهقي چي وروسته. سو بندي کي باالحصار په غزني د هم بیهقي او

 د او ،ؤ جلده رشېد تاریخ دغه چي ولیکئ، دري کليښ رهډې او هږخو په ېی سبکتگین آل تاریخ کتاب مشهور خپل او

 په نشاءا د نامه په الکتاب زینة د هم ېی کتاب بل یو او ؤ، ليښک تاریخ شاهانو غزنوي د ېی عصره تر ابراهیم سلطان

 . کئ تالیف کي باب

 یکلل يښپک حال سلطنت د مسعود سلطان د چي سته ېی برخه هغه فقط او دي، ورک اوس جلدونه ورن بیهقي تاریخ د

 او ي،ږیک لڼگ تاریخ مفید او هښ یرډ نو دي، ليښک حالونه لیدلي خپل کي تاریخ ېد په بیهقي چي کهځ او دئ سوي

 . واي رگندڅ هښ او انهښور رډې تاریخ ېدور غزنوي د به نو واي، کي الس په ږزمو اوس کتاب گرده دغه که

 یکوالل هړتک او قوي خورا یو ژبي دري د دى چي دا يړلوم: یديړک خوندي يڼگښې ېدو کي لیکنه په تاریخ د بیهقي

 ولها کي لیکونکو نثر خراساني په ژبي دري د او دئ، ړو سهلو د او کليښ ېی بیان او هږخو خورا ېی ژبه چي دئ،

 او فرامین او رسایل شاهي دئ؟ېک لښک ولډ هڅ په کي غزني په نثر دري د چي کوي کارهښ دا او. لري درجه

  وو؟ نگهڅ مکتوبونه

  ي،ږکی لڼگ شهکار یو ېدور غزنوي د ژبي دري د او لري، مقام ړلو رډې کي انشاء او شناسي سبک په دري د کتاب ده د او

 لکه هتهج ېد له نو. دي ليښک او لیدلي ترگوس پخپلو وقایع اکثر ده چي: دئ دا ولډ به مورخ یوه د مزید بل بیهقي د

 . کوي حکایت خهڅ دوېاور او لیدو خپل د او لري، ږل رهډې خطا او سهو مورخان نقال نور

 صرع خپل د دئ، مورخ لیکونکي پوک روک او اللهجه صریح او صادق او ویونکي رشتیا خورا بیهقي چي ده دا بله

 ويد د او کوي، کره نظر په انتقاد د کارونه مقتدرانو او وزیرانو او رجالو او شاهانو د وایي، توگه کارهښ په اوضاع

 رجالو د خطاوي، راي د شاهانو د مناظر، ۍعیاش د فسادونه، درباري رگندوي،څ خواوي يړدوا فساد او صالح د

 کاري،ښ کي قلم په بیهقي د فقط چي دئ خصوصیت هغه دا او بیانوي ولډ کارهښ په عواقب اعمالو دغو د او رقابتونه

 ېی اسناد رسمي ولټ او ؤ کي داراالنشاء یعني رسالت دیوان شاهي په دي چي کهځ او لري، نه ېی مورخان اکثر او

 . دي ورټگ خورا لپاره مورخانو د چي نقلوي را هم ټم ټک سندونه رسمي هغه کله کله نو لیدل،

 هم نتایخ واقعو د بلکي دئ، نه کارڼ وقایع یوازي کي ایوځ اکثر په دئ، ملتفت ته مسئولیت آینده لیکلو تاریخ د بیهقي

 : یيښ داسي شیوه لیکني تاریخ خپلي د پخپله او تي،ښت تعصبه له وایي، رشتیا او یي،ښ

 پیر این باد رمش که گونید تصنیف این خوانندگان و کشد تربدى و تعصبي به آن که نرانم سخن کنم من که تاریخى در”

 .“ نزنند طعني و کنند موافقت اندرین بامن خوانندگان هک گویم آن بلکه را،

 : وایي داسي او لري، الندي نظر رـت مـه فلسفه تاریخ د بلکي ي،ڼـگ نه وتولـثب وـعـواق د وازيـی تاریخ دى ايـځ لـب



  
 

 

 3از 3

 جنگ بفالن را ساالر فالن پادشاه فالن که میخوانند چنان توابع در چه است، دور تاریخ از اقاصین این چه اگر”

 .“ آورم بجاي واجبست آنچه اما بگذشتند برین و بزد را این او یا آنرا این او کردند صلح یا جنگ روز فالن و ستادفر

 هک وو وولښ رنگ اصلي د واقعو د هغه ؤ؟ شي هڅ مني ولډ په مورخ لیدونکي حقیقت یوه د ېی بیهقي چي واجب دا

 سلطان د رول،ېه نه حقایق هم کي باب په دوي د مگر ؤ يمنش سر کي دربار په لمسیانو د محمود سلطان د دى هم هڅ

 : وایي ايځ بل او“ زنان نه و مردانند نه: ”ستایل عبارت ېد په ېی رجال درباري هغه د او ه،ڼگا فریب ىې مهرباني مسعود

 .“آید آورده باشد زندگاني اگر و پرده در است عجایب بسیار که تاریخ کار میر بر رفتم و”

 مسعود سلطان چه کله ؤ، ىړس لوي دربار د محمد سلطان د احمدنیالتگین چي: ده دا نمونه یوه خهڅ بوعجای دغو له

 احمد کي، نه هړجو فتنه او وي، لیري مرکزه له چي کئ، مقرر جهته ېد له حکومت په هندوستان د ېی نو سو پاچا

 غهد بیهقي ه،ړوک ېی دعوا والي زوي د ودمحم سلطان د او کئ، اعالن استقالل پخپله ېی هلته دئېورس ته الهور چي

 : بیانوي داسي حقایق

 و وي والدت در ها حدیث در و بدانستي، نیک بدو و گفتندي، محمود امیر ۀعطس را او و بود، شهم مرد احمد این و”

 لعزوج خداى حقیقت و بدوستي، حالي مادرش و پادشاه آن یعني وي میان بود بوده و گفتندي، سخن محمود امیر

 هن نگار وقایع یوازي دى ي،ږکاریښ يښپک هښ حقایق ده، هنداره هڼر یوه عصر د کتاب بیهقي د ولډ ېد په.“ داند

 . دئ هم استنتاج او تحلیل بلکي دي نه ثبوتول واقعو د یوازي تاریخ کي نظر په ده د دئ، هم نقاد بلکي دئ،

 دئ، سوئ وفات کي غزني په ظاهرا   کي صفره په الک هـ٤70 د مورخ لیدونکى حقیقت او ویونکي تیاښر دغه وطن د

  .یيښ را مقام ړلو لیکني تاریخ د ده د ده، پاته را چي برخه کومه تاریخ ده د مگر. معلوم دئ نه اوس ېی قبر چي

 

 . مخونه ٨1-77 هڼگ يړلوم کال، ل13٤٨ مجله، عرفان

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


