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  چهارمقالهنقد روايتي از 
  زندگاني فردوسي ةدربار

 

 تقديم به استاد دكتر محمدرضا شفيعي كدكني

             1 اكبر نحوي دكتر

  چكيده

 چهارمقالهحال بالنسبه مفصلي از فردوسي در  اي است كه شرح نظامي عروضي نخستين نويسنده
كنـد،   ي خود را از زندگاني فردوسي بيان مـي ها ها و يافته كه شنيده وي پس از آن. به دست داده است
در نيشابور از امير معزّي و او سابقاً از شخصي بـه نـام اميـر     514پردازد كه در سال  به نقل روايتي مي

هـاي زنـدگي    اين روايت بسيار مهم كه متضمن حوادثي از آخرين سـال . عبدالرزاق شنيده بوده است
ـتناد قرار  دجدي هاي چند در پژوهشفردوسي است، هر گـاه   گرفتـه، امـا هـيچ   بسيار مورد توجه و اس

موضوع اين مقاله بررسـي ايـن روايـت اسـت و بـدين      . جزئيات آن به نحو شايسته نقد نشده است
ـيم و مطالـب هـر قطعـه بـا مĤخـذ معتبـر تـاريخي سـنجيده و           منظور گزارش مزبور به قطعاتي تقس

  .گيري شده است نتيجه

ابوالقاسـم   ،چهارمقالـه  وفات فردوسي، امير عبدالرزاق، محمـود غزنـوي،  فردوسي، سال  :هاكليدواژه
  .كرّكاني

  مقدمه

اي كـه بـر آن    را منتشـر كـرد، در ديباچـه    چهارمقالـه كه مرحوم عالمه قزويني متن انتقادي  پس از آن
ه بسياري از مطالب تاريخي و تراجم مشاهير اعالم كـ «نوشت، سبك انشاي اين كتاب و اشتمال آن را بر 

ـتود و  » شـود  يك از كتب ادبيه و تاريخيه ديگر يافـت نمـي   در هيچ بهتـرين و  «را يكـي از   چهارمقالـه س
  .آثار ادبي قديم زبان فارسي به شمار آورد» ترين دلكش
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، بيان چهار صناعت بوده است كه به گمـان  چهارمقالهگويد هدفش از تأليف  كه خود مي نظامي چنان
قوام ملـك بـه دبيـر اسـت و     «زيرا  ؛اند، يعني دبيري، شاعري، نجوم و طب ودهاو پادشاهان بدان محتاج ب

وي پـس از ذكـر شـرايط     .»بقاي اسم جاوداني به شاعر و نظام امور به منجم و صحت بـدن بـه طبيـب   
هـا بسـي    آورد كـه از خـالل آن   ها، ده حكايت نيز مناسب مقام مـي  مخصوص به هر يك از اين صناعت

هاي حكومتي شرق ايـران ماننـد    و برخي از دودمان... درباره رودكي، فردوسي، خيام اطالعات ارزشمند 
  .آيد به دست مي... صفّاريان، سامانيان، غزنويان 

ـبط     هر چنـد در برخـي از آن   ؛در همين حكايات است چهارمقالهارزش عمده  هـا اشـتباهاتي در ض
بـراي نمونـه، نظـامي    . شود ديگر ديده ميها و درهم آميختگي اسامي به يك هاي وقوع آن حوادث و سال
) 387- 366(را معاصـر نـوح بـن منصـور     ) 331- 301(معاصر نصر بن احمد ) 329. م(ماكان بن كاكي 

و حسن بن سهل را با برادرش فضل بن سهل ملقّب بـه ذوالرّياسـتين، خلـط    ) 23:1381نظامي، (دانسته 
تر فضل بن سهل قلمداد كـرده و حسـن بـن    را دخ) همسر مأمون و دختر حسن بن سهل(كرده و بوران 

: همـان (الملك را در بغداد نوشته اسـت   ، قتل خواجه نظام)32: همان(سهل را ذوالرّياستين خوانده است 
گويـد المسترشـد    يا مـي . كه وي هنگامي كه عازم بغداد بود در صحنه كرمانشاه به قتل رسيد حال آن) 99

اوج  در فصـاحت از ذروه «اي خواند كه  د و دركرمانشاهان خطبهباهللا به قصد نبرد با سنجر لشكركشي كر
  .كه او به قصد جنگ با مسعود سلجوقي لشكر كشيده بود حال آن) 37 : همان(» آفتاب درگذشته بود

يافتـه اسـت كـه هـر چنـد       چهارمقالهحكايت  40حكايت از  11اشتباه در  20عالمه قزويني حدود 
. ا موجب گرديده است كه اهل تحقيق ايـن كتـاب را فاقـد اعتبـار بداننـد     ها اهميتي ندارند ام برخي از آن

  :نويسد كه استاد مينوي مي چنان
پردازي است و از لحاظ تاريخي اعتباري ندارد و بدان استناد  يك كتاب انشا و عبارت  چهارمقالهاين 

و اشتباه و حتـي جعـل   شايد هيچ حكايتي از حكايات آن نباشد كه از خبط و خطا و سهو . توان كرد نمي
  ).45:1372مينوي، (خالي نباشد 

آورد كـه در خصـوص    زاده را به ياد مـي  سهل انگاري هاي نظامي، سخني از مرحوم سيد حسن تقي
  :گويد هاي ايرانيان مي نوشته
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ايرانيان مانند هنديان بيشتر به فلسفه روحـاني و حكمـت و عبـرت و معـاني اخالقـي و فلسـفي و       «
در كتب ما امثله اين مطلب بسـيار فـراوان اسـت و خيلـي حكايـات      . شدند ب متوجه ميتأويلي هر مطل
شود كه در جزئيات مقدماتي آن به كلي مسامحه شده و به فلسفه آن پرداختـه   دار ديده مي پرمعني و نكته

يا نيشـابور   الرشيد بود يا يكي از سالطين صفويه در دمشق گويا هارون: نويسند مثالً شبيه به اين مي. شده
و آن وقت يك ... ، به يكي از ملوك اطراف يا وزير خود چنين نوشت 1000هجري يا سنه  200در سنه 

  ).65:1362زاده،  تقي(» كنند مطلب پرمعني و حكيمانه ذكر مي
دو انگشـت  «وي شيفته سخن اسكافي است كه بـر  . نظامي عروضي نيز از جمله همين ايرانيان است

ه نـدارد كـه       ،)27:1381نظامي، (» ما كان فَصار كاسمه و السالم اما«: نوشت» كاغذ ا به ايـن نكتـه توجـام
  .بود) 343- 331(بلكه دبير نوح بن نصر ) 387- 366(اسكافي نه دبير نوح بن منصور 

اما اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشـت كـه    ،فراوان است چهارمقالهبه همه حال، تعداد اشتباهات 
اي بوده اسـت كـه بـراي     نوشته  كه اساس چاپ عالمه قزويني قرار گرفته ، دست چهارمقالهاي از  نسخه

كه كاتـب ادوارد   اند، و با فرض اين بوده كتابت كرده) 835مورخ (ادوارد براون از روي نسخه عاشر افندي 
نسـخه بـا سـال     براون آن نسخه را حرف به حرف و با دقّت تمام رونويسي كرده باشد، باز سال كتابـت 

هـاي   و در پي كتابت سال فاصله دارد و معلوم نيست در اين مدت 280حدود ) 552- 551(تأليف كتاب 
  .تا چه اندازه مطابق با اصل خود باقي مانده است چهارمقالهامانت،  متوالي و دخل و تصرفات كاتبان بي

***  
. فردوسـي در آن گـرد آمـده اسـت     ترين مأخذي است كه رواياتي راجـع بـه   عجالتاً قديم چهارمقاله
خاك فردوسي را زيارت كرده است و شايد بخش بيشترآنچه  510گويد در سال  كه خود مي نظامي چنان

روايات او بـه  . گويد در طابران طوس و از روايات افواهي گردآوري كرده باشد را كه درباره فردوسي مي
  :سه بخش قابل تفكيك است

ذكر كنيه فردوسي، طبقه : از جمله. كلي درباره زندگاني فردوسي استبخش اول، متضمن چند نكته 
اجتماعي او، روستايي كه از آن برخاسته بود، دختري كه از عقب فردوسي باقي مانـده بـود و اميـدواري    

براي او جهاز بسازد، يادي از عامل طوس و كاتـب و راوي فردوسـي،    شاهنامهنظم  ةفردوسي كه از صل
و رفتار سرد محمود با او به سبب بـدگويي حاسـدان از مـذهب     شاهنامهغزنه و بردن رفتن فردوسي به 
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ه و     فردوسي، رنجش فردوسي و بخشيدن صله محمود به فقّاعي و خروج او از غزنـه و سـرودن هجويـ
  .رفتن به مازندران

ـنيده  بخش دوم، به دنبال مطالب پيشين، نظامي روايتي را كه از امير معزّي و او از اميـر عبـدا   لرّزاق ش
كند كه شرح ندامت محمود است از رفتار خود با فردوسـي و صـدور فرمـان او بـه ارسـال       بود، نقل مي

  .ها به طوس مصادف با درگذشت فردوسي هدايا و رسيدن آن
به گفتار اميـر عبـدالرّزاق   » گويند«بخش سوم، در پايان شرح احوال فردوسي نظامي مطالبي را با لفظ 

  .افزايد مي
اما مواردي هـم  . آيد هاي اول و سوم كه سخنان نظامي است، درست به نظر مي ي مطالب بخشبعض

براي دختـر   شاهنامهنظم  ةگويد فردوسي اميد داشت كه از صل كه مي مثالً اين. هست كه پذيرفتني نيست
يخ نهـايي  هاي زندگاني فردوسي و دختـر او و تـار   نه عقالً پذيرفتني است و نه با سال ،خود جهاز بسازد

دهد فردوسـي از گـرفتن    هايي هست كه نشان مي بيت شاهنامهبه عالوه در . افتد سازگار مي شاهنامهنظم 
  .صله نيت ديگري داشته است

ـتناد قـرار گرفتـه اسـت     . زندگي نامه فردوسي بنابر گزارش نظامي در تحقيقات جديد بسيار مورد اس
انـد و هنـوز جـاي دارد كـه      ز آن به ديده قبـول نگريسـته  بعضي آن را به ديده انكار وبعضي به جزئياتي ا

هـاي   بدين منظور، در اين مقاله سعي شده است كـه بخـش  . هايي انجام پذيرد درباره اين روايت پژوهش
لـذا ايـن دو   . هاي تـاريخي معتبـر سـنجيده شـود     دوم و سوم اين روايت وارسي و مطالب آن با گزارش

  :نظامي مي گويد.قطعه جداگانه نقد و بررسي شده است قسمت به چند قطعه كوچك تقسيم و هر
  

از اميـر  : كـه او گفـت   يبه نشـابور شـنيدم از اميـر معـزّ    ] 514[ هو خمسمائ هدر سنه اربع عشر] 1[ 
  :لرّزاق شنيدم به طوس كه او گفت عبدا
ر راه او جا بازگشته بود و روي به غـزنين نهـاده، مگـر د    وقتي محمود به هندوستان بود و از آن«] 2[ 

پيش او رسـولي  . متمرّدي بود و حصاري استوار داشت، و ديگر روز محمود را منزل بر در حصار او بود
بفرستاد كه فردا بايد كه پيش آيي و خدمتي بيـاري و بارگـاه مـا را خـدمت كنـي و تشـريف بپوشـي و        

فرستاده بازگشته ديگر روز محمود برنشست و خواجه بزرگ بر دست راست او همي راند كه . بازگردي
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چه جواب داده باشد؟ خواجه اين بيـت فردوسـي   : سلطان با خواجه گفت. بود و پيش سلطان همي آمد
  :بخواند

ــواب ــد ج ــن آي ــام م ــه ك ــز ب ــر ج  اگ
 

ـياب    ــدان و افراســـ ــرز و ميــ ــن و گــ  1مــ
 

بيچاره ابوالقاسم فردوسي راست كـه  : اين بيت كراست كه مردي ازو همي زايد؟ گفت: محمود گفت
سره كردي كه مرا از «: محمود گفت. و پنج سال رنج برد و چنان كتابي تمام كرد و هيچ ثمره نديد بيست

به غـزنين مـرا يـاد ده تـا او را     . آن آزادمرد از من محروم ماند. ام آن ياد آوردي كه من از آن پشيمان شده
  »چيزي فرستم

شصـت هـزار دينـار ابوالقاسـم     «: سـلطان گفـت  . خواجه چون به غزنين آمد بر محمود ياد كرد] 3[
هـا   خواجه سـال » فردوسي را بفرماي تا به نيل دهند و به اشتر سلطاني به طوس برند و ازو عذر خواهند

  .بود تا درين بند بود، آخر آن كار چون زر بساخت و اشتر گسيل كرد
زه فردوسـي بـه   شد و جنا از دروازه رودبار اشتر در مي. و آن نيل به سالمت به شهر طبران رسيد] 4[

  .دروازه رزان بيرون همي بردند
من رها نكنم تا جنـازه او در گورسـتان   «: در آن حال مذكّري بود در طبران، تعصب كرد و گفت] 5[

درون دروازه بـاغي  . و هر چند مردمان بگفتند با آن دانشمند در نگرفت» مسلمانان برند كه او رافضي بود
  ».غ دفن كردندبود ملك فردوسي، او را در آن با

گوينـد  . آن خاك را زيارت كـردم ] 510[ هجاست و من در سنه عشر و خمسمائ امروز هم در آن] 6[
: صلت سلطان خواستند كه بدو سـپارند، قبـول نكـرد و گفـت    . از فردوسي دختري ماند سخت بزرگوار

كه آن دانشمند  مثال داد. صاحب بريد به حضرت بنوشت و بر سلطان عرضه كردند» بدان محتاج نيستم«
از طبران برود بدين فضولي كه كرده است، و خانمان بگذارد و آن مال به خواجه ابـوبكرِِ اسـحقِ كرّامـي    

چون مثـال بـه طـوس    . دهند تا رباط چاهه كه بر سر راه نشابور و مرو است در حد طوس عمارت كند
  ).83- 81ص ص(رسيد، فرمان را امتثال نمودند و عمارت رباط چاهه از آن مال است 

را نظـامي عروضـي بـر گفتـار او      6روايت امير عبدالرّزاق است و بنـد   5- 2در اين گزارش بندهاي 
  .افزوده است
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  بحث

هاي عمـر فردوسـي را بـه طـور      شود امير عبدالرّزاق چند حادثه از واپسين سال كه مالحظه مي چنان
ـتعانت از آن   ست مياما از خالل سخنان او قرائني به د ،دهد خيلي مبهم توضيح مي هـا و بـا    آيد كه بـا اس

هاي زنـدگاني   بر آخرين سال يتوان اين موارد مبهم را روشن كرد و پرتوي بهره جستن از مĤخذ ديگر مي
كند، نخسـت بايـد    كه ميزان اعتبار يك روايت را حد وثاقت راوي آن تعيين مي نظر به آن. فردوسي افكند

  ديد كه اين امير عبدالرّزاق كيست؟
  :براي پي بردن به هويت وي بايد چند نكته را در نظر داشت

ـين   جزئي از نام وي نبوده است، زيرا نام» امير«گمان كلمه  بي) 1 هاي مركّب از دو جزء مانند اميرحس
ـيم و  » امير«بنابراين كلمه . يا محمدعلي در آن روزگار هنوز بين ايرانيان معمول نشده بود را يا از باب تفخ

  .كند بوده، مشخص مي» امارت«اند و يا سمت او را كه  افزوده شت بر نام او ميدا بزرگ
 يزيرا امير معـزّ . امير عبدالرّزاق بايد بخشي از عمر خود را در نيمه دوم قرن پنجم گذرانيده باشد) 2

لرّزاق سالگي شنيده باشد، اميـر عبـدا   20كم در  به دنيا آمد و اگر اين داستان را دست 440در حدود سال 
  .زنده بوده است 460الاقل در سال 

هـايِ مرسـوم آن زمـان، فقـط بـه نـام اميـر         و نظامي عروضي بر خالف سـنّت  يچون امير معزّ) 3
تـوان حـدس زد كـه وي در نيمـه      اند، مي عبدالرّزاق تصريح و از ذكر نام پدر و نسبت او خودداري كرده

ن امير معزّي و نظامي عروضي شخصـي معـروف و   دوم قرن پنجم و اوايل قرن ششم نزد دانشوراني چو
  .شناخته شده بوده و احتياجي به معرفي و ذكر نسب او نبوده است

بار استاد عباس اقبال در كتـاب وزارت در عهـد سـالطين بـزرگ سـلجوقي، پـس از        ظاهراً نخستين
به شمار آورده  چهارمقالهوي را راوي اين حكايت ) 515- 459(االسالم عبدالرّزاق طوسي  معرفي شهاب
االسالم در تاريخ ادبيات زبان فارسي و مذهب شيعه به مناسباتي چنـد   نام خواجه شهاب«: و نوشته است

از معـزّي نقـل    چهارمقالـه يكي در احوال فردوسي كه حكايتي راجـع بـه او را صـاحب    . آيد به ميان مي
  ).247:1384اقبال، (» ...االسالم شنيده بوده  كند كه او از شهاب مي

هر چند عبدالرّزاق طوسي يكي از ممدوحان امير معزّي بود و چنـد قصـيده در سـتايش او سـروده     
گـاه سـمت امـارت     زيرا عبدالرّزاق طوسـي هـيچ   ،گمان وي راوي اين حكايت نبوده است اما بي ،است
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ـين نـام وي را در ه   هـم . سنجر بود» وزير«كه درگذشت  515تا محرم  511بلكه از سال  ،نداشت مـه  چن
كـه ايـن عبـدالرّزاق بـن عبـداهللاِ       اند نه امير عبدالرّزاق و نكته بسيار مهم آن مĤخذ رجالي عبدالرّزاق نوشته

ـيعيان دسـت     طوسيِِ شافعي مذهب در تعصب و سخت ه ش گيري نسبت به ديگر پيروان مذاهب، خاصـ
كه رياست ديني  هنگامينويسد وي  كه استاد اقبال مي الملك نداشت و چنان كمي از عمويش خواجه نظام

ابوعلي محمد بن احمد فتّـال نيشـابوري، مـتكلّم و واعـظ معـروف        شافعيان نيشابور را بر عهده داشت،
كننـد   رابه قتل رسانيد و در كتب رجال شيعه نـام او را بـه لعـن يـاد مـي      الواعظين هروضشيعي و مؤلف 

ـته باشـد و از    بـه زنـدگا   ييلذا ممكن نيست كـه چنـين شخصـي اعتنـا    ) 248: همان( ني فردوسـي داش
 ←دربـاره او  (اد كند يمذهبان خود او بوده به زشتي  نظري مذكّري طبراني كه به احتمال قوي از هم تنگ

؛ خوانسـاري،  7/168: 1970سبكي،  ؛9/20: 1407؛ ابن اثير،2/1057: 1417؛ همو، 1/188: 1418سمعاني، 
1360 :7/187.(  

حي به حق در درستي سخن اقبال ترديد كرده است و احتمـال  به همين جهات استاد محمد امين ريا
آوري  يكي از بازماندگان ابومنصور محمد بن عبـدالرّزاق طوسـي بـاني جمـع    «دهد كه راوي حكايت  مي

ريـاحي،  (» منثور و پسرش اميرك طوسي مشوق فردوسي در بـه نظـم درآوردن آن بـوده اسـت     شاهنامه
229:1372.(  

زيـرا خانـدان    ،اما شايسته درنـگ اسـت   ،كند ه شخصي خاص راهنمايي نمياين نظر هر چند ما را ب
بـار در ذكـر حـوادث     يـك ) 551:2536(اند و بيهقي  ابومنصور تا قرن پنجم در منطقه طوس مشهور بوده

كـه يكـي از اجـدادش در    (كند و اگر شخصي از ايـن خانـدان    ياد مي» بقاياي عبدالرّزاقيان«از  425سال 
هاي آخر عمر فردوسي براي امير معـزي نقـل    داستاني را از سال) دوسي اهتمام داشتهگردآوري مأخذ فر

انگيزد لحن و تعابير امير عبدالرّزاق در  اما چيزي كه ترديدهايي را بر مي. كرده باشد؛ پذيرفتني خواهد بود
او را در خواند و يكـي از نبردهـاي    مي» متمرد«وي يكي از دشمنان محمود را مردي . نقل حكايت است

اي  هندوستان كه به ناكامي انجاميد و نخستين بار محمود با دشمن خود مجبور به سازش شـد بـه گونـه   
رسد كه راوي ما يا يكـي   لذا به نظر مي) 2بند  ←(كند كه حرمت و آبروي محمود حفظ شود  بازگو مي

دو احتمـال بـر شخصـي از    از اعضاي خاندان غزنوي بوده و يا يكي از وابستگان به دربار غزنوي، و هر 
گاوان «و » مدبر«بقاياي عبدالرزاقيان را گروهي ) جا همان(زيرا بيهقي  ،كند خاندان عبدالرّزاقيان صدق نمي
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هـاي آنـان را    خواند و پيداست كه اين خاندان از نگاه مورخ دربار غزنويان كه ناچـار ديـدگاه   مي» طوس
  .اند كند، مردماني مطرود بوده بازگو مي
از جملـه عبـدالرّزاق پسـر ارشـد احمـد      . توان ياد كرد وه بر اين دو نفر، از كسان ديگري هم ميعال
 و تواند راوي اين داستان باشد، زيرانام وي را در همه مĤخذ عبدالرّزاق نوشته اند اما وي نيز نمي. ميمندي

را بـر عهـده   ) 443- 440(و عبدالرّشيد بن محمود ) 440- 432(مودود بن مسعود » وزارت«مدتي سمت 
زنـده بـوده و از آن پـس از وي خبـري در دسـت       450داشت و تا آنجا كه نگارنده اطالع دارد تا سـال  

  .نيست
هاي ابونصر مشكان كـه در آن از حـوادث پـس از عـزل ميمنـدي       چنين از عبارات يكي از مقامه هم

عقيلـي،  (رّزاق داشـته اسـت   آيد كه محمود غزنوي فرزندي به نام امير عبـدال  رود، چنين بر مي سخن مي
دانيم كه محمود فرزندي به اين اسـم   عبارت مقامه در اين موضع كمي آشفته است و ما مي .)175:1364

توان گفت كه امير عبدالرّزاق محـرّف   لذا اگر از متن مقامه عباراتي نيفتاده باشد با قطع و يقين مي. نداشت
  .است )نام يكي از فرزندان محمود(امير عبدالرّشيد 

هـا   اي كه بايد در خصوص راوي اين حكايت در نظر داشت، اشارت رفت و بدان سابقاً به چند نكته
  :بايد افزود
هاي عمـر فردوسـي را از زبـان اميـر عبـدالرّزاق نقـل        كه نظامي عروضي حوادثي از آخرين سال اين

ميـر نيـز پيداسـت كـه وي از     از توضيحات ا. كند، البد به جهت اهميت و اعتبار سخنان او بوده است مي
او . هاي حيات فردوسي در دربار محمود به وقوع پيوسـته بـود، آگـاه بـوده اسـت      آنچه در واپسين سال

كـه   دانسته است كه محمود در هندوستان از رفتار خود با فردوسي اظهار پشيماني نمـود و پـس از آن   مي
در بند آن بـود كـه   » ها سال«ل شود، خواجه محمود به ميمندي دستور داد تا هدايايي براي فردوسي ارسا

كند كه واجد تمام  و اين همه، ذهن را متوجه يك نفر مي... بسازد و هدايا را ارسال كند » چون زر«كار را 
ـين       خصوصياتي است كه درباره راوي اين حكايت برشمرديم، و اين شخص بـه احتمـال قريـب بـه يق

  .ود و نواده محمود غزنويكسي نيست مگر امير عبدالرّزاق پسر مسع
توانسته  زيسته و آيا مي هايي مي ماند اين است كه امير عبدالرّزاق در چه سال مي ياي كه باق لهأتنها مس

  است با معزّي معاصر و معاشر بوده باشد؟
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و  428هـاي   بيهقي در شرح حـوادث سـال  . آيد او فقط از تاريخ بيهقي اطالعاتي به دست مي ةدربار
  :ار از وي ياد كرده است كه اين موارد به ترتيب تقدم تاريخي عبارتند ازچهار ب 429

  428رمضان  - 1

روزه گرفت به كوشك نو، و هر شبي خداونـدزادگان اميـر سـعيد و    ] مسعود[ماه روزه درآمد و امير 
بـا   بودند و حاجبان و حشم و نديمان بـه نوبـت   به خانه بزرگ مي - اهللا عنهم رضي - مودود و عبدالرزاق

  .)687:2536بيهقي، ... (ايشان 

  428سوم شوال  - 2

و فرمودند تا غالمان را جدا به كوشك كهن محمودي فـرود آوردنـد و نيكـو بداشـتند و ديگـر روز      
ـتن را بـاز گرفـت و ديگـران بـه چهـار فرزنـد         تر و غالمي سي خياره ايشان را بخواست خالي تر خويش

زاق و نصيب عبدالرّزاق به اضعاف ديگران فرمود كـه ديگـران   سعيد و مودود و مجدود و عبدالرّ: بخشيد
  ).689: همو(داشتند بسيار و وي نداشت و خواسته بود كه وي را واليتي دهد 

  428شوال  24 - 3

ديگر روز مثال داد تا اسباب و ضياع كه مانده بود از نوشتكين خاصه، بـه استقصـاي   ] .. امير مسعود[
ـتري چنـد بـه فرزنـد اميـر        و آل... تمام باز نگريستند  ت سفرِ او را از خيمه و خرگاه و اسـبي چنـد و اش

  ).690: همو( ]پيشاور[عبدالرّزاق ببخشيد با سه ديه يكي به زاولستان و دو به پرشَور 

  429سوم رجب  - 4

شنبه نهـم   روز سه... امير عبدالرّزاق خلعت اميري واليت پرشَور پوشيد و رسم خدمت به جاي آورد 
  )705: همو. (ن ماه سوي پرشور رفت اين امير بس به آرايشيا

ـنهم  رضـي «كـه عبـارت    يكـي آن . ادآوري دو نكته ضروري استيجا  در اين در گـزارش اول  » اهللا ع
زيرا اگر بيهقي چنين عبارتي را آورده بود بايـد در گـزارش دوم نيـز     ،هاي كاتبان است گمان از افزوده بي
و ... اهللا عنـه و مـودود و    امير سـعيد رضـي  : م هست كه بيهقي گفته بوده استاما اين احتمال ه. آورد مي
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) پسر اول مسـعود (زيرا امير سعيد . اند بعدها كاتبان در جمله  دعايي تصرّف و جايگاه آن را عوض كرده
با تأثر و اندوه شرح درگذشـت او  ) 747ص (درگذشت و بيهقي  430االول  در زمان حيات پدر در ربيع

  .ان كرده استرا بي
بعد از . كه بيهقي در گزارش اول و دوم نام فرزندان مسعود را به ترتيب سنّ آنان آورده است ديگر آن

مجـدود  ) 432(مسعود بود و پس از آن كه به حكومت رسـيد  » مهتر فرزند«درگذشت اميرسعيد، مودود 
دانسـت، بـر ضـد بـرادر      پدر ميتر بود و خود را شايسته جانشيني  كه ظاهراً يكي دو سالي از او كوچك

  ).8/245: 1407ابن اثير،(جان او را در بستر يافتند  اما چند روز بعد پيكر بي ،شوريد
به بيمـاري قـولنج    441مودود در رجب . توان حدود سال تولد امير عبدالرّزاق را تعيين كرد اينك مي

بنـابراين  ) 13/415: 1417ذهبـي،     ؛8/290: 1407؛ ابن اثير،167:1364قاشاني، (سالگي درگذشت  29در 
سـال بعـد از    2سال بعد از او و عبـدالرّزاق نيـز    2حال اگر مجدود . به دنيا آمده بوده است 412در سال 

سـاله بـراي او،    70شود و با احتساب عمري  مي 416مجدود به دنيا آمده باشد، سال تولد امير عبدالرّزاق 
ـته، لـذا مالقـات آن دو بـا       36حدود  يم امير معزّدرگذشته است و در اين هنگا 486در سال  سـال داش

  .يكديگر ممكن بوده است
با ايـن  . البته محاسبه سال تولد امير مشروط بر آن است كه او و مجدود هر دو از يك مادر بوده باشند

. تبه دنيا آمده بوده اس) سال تولد مودود و جانشين مسعود( 412م است وي بعد از سال حال آنچه مسلّ
شـود،   منصـوب مـي  » ديـه «كـه بـه اميـري سـه      428از گزارش سوم بيهقي نيز پيداست كه وي در سال 

در خور ذكـر اسـت كـه فرّخـزاد و     . سال داشته است 12خردسال بوده كه بنا بر محاسبه ما در آن هنگام 
: 1363اج، منهـاج سـر  (بـه دنيـا آمدنـد     424و  417هاي  ابراهيم، ديگر فرزندان مسعود به ترتيب در سال

  ).239؛ 1/237
، محمـد،  )ايزديـار (هاي سعيد، مـودود، مجـدود، عبـدالرّزاق، علـي، ازديـار       پسر مسعود به نام 10از 

ازسرانجام بقيـه  )ابراهيم مودود، علي، فرّخزاد،(تن به حكومت رسيدند  4مردانشاه، فرّخزاد و ابراهيم فقط 
  .ستآنان از جمله امير عبدالرّزاق اطالعي در دست ني

بـه دنيـا آمـده و    ) مقاله ةادام ←(اگر اين نظر پذيرفته شود راوي ما در سالي كه فردوسي درگذشت 
ناچار حكايت را يا از يكي از اعضاي خاندان خود و يا يكي از درباريان مسعود شنيده بـوده اسـت و بـه    
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يات سـخنان او نيـز بـا    كه خواهد آمد جزئ همين لحاظ روايت او از اعتبار فراوان برخوردار است و چنان
  .حقايق تاريخي سازگار است
اگر آن مرد متمرّد شناسايي شود، به تبـع  . اي مربوط به زندگاني فردوسي است بند دوم، متضمن نكته

در گفتار اميـر عبـدالرّزاق دو   . شود آن تاريخ پشيمان شدن محمود نيز از رفتار خود با فردوسي معلوم مي
ـتوار  «كه آن مرد  يكي آن. د داردقرينه براي شناسايي او وجو ـته اسـت و ديگـر آن   » حصـاري اس كـه   داش

  .محمود را بر تن كند» تشريف«و ) البد از قلعه فرود بيايد(فرستد تا بيايد  محمود پيش او كس مي
اين كه محمود متكبرِ قهار كه در همه نبردهاي خـود  . اي را هم استنباط كرد توان نكته از اين قرائن مي

ستان موفّق و پيروز بود از دشمن خود خواسته كه بيايد و تشريف او را بپوشد؛ حكـم مـي كنـد    در هندو
از بيتي هم كه بر زبان خواجه احمـد رفتـه   . كه وي به دشمن خود پيشنهاد صلح و آشتي داده بوده است

ذكـر آن   محمود بـوده اسـت و الّـا   » به كام«توان دريافت كه پاسخ دشمن به آن پيشنهاد مثبت و  است مي
اين قرائن براي پي بردن به هويت اين مرد كفايت مـي كنـد و او بـي گمـان، نَنْـدا      . بيت مناسبتي نداشت

چون ايـن  .آيد فرمانرواي كالنجر بوده است كه نامش در منابع تاريخي، پس از فتح قَِِنَّوج به ميان مي) بيدا(
  .شبهه مطلب را كمي تفصيل مي دهيم بحث مبناي مباحث ديگر خواهد بود براي رفع هرگونه شك و

به قصد فتح قنّوج از غـزنين بيـرون رفـت و از شـمال      409االول سال  يجماد 13محمود روز شنبه 
چنكي بن سمهي فرمانرواي آنجا در برابر سپاهيان محمود تسليم شـد  . هندوستان به سرحد كشمير رسيد

چنـان بـه داخـل     محمـود هـم  . ت قنّـوج گرديـد  و به عنوان مقدمه لشكر محمود راهنماي آنان بـه سـم  
خانـه را غـارت و ويـران كـرد و      هـا بـت   هندوستان پيش رفت و بر سر راه چندين شهر را تصرف و ده

انـد تـاب مقاومـت     فرمانرواي آنجا كه نامش را كـوره و بكـوره نوشـته   . شعبان به قنّوج رسيد 8سرانجام 
ـتح كـرد و بـا      28ا قلعه را در كنار رود گنگ تا ه محمود شهر و ده. نياورد و اظهار اطاعت نمود شـعبان ف

كه عادت او بود كه اخبار فتوحـات خـود    و چنان) 409حجه  اواخر ذي(غنايم فراوان به غزنين بازگشت 
اي به خليفه نوشت و شرح اين فتح و  نامه 410محرم  15برساند، در ) 422- 381(را به آگاهي القادر باهللا 
؛ 397:1363؛ گرديـزدي،  386- 377: 2537عتبـي،  (آورده بود، به اطالع او رسانيد  غنايمي را كه به دست

  )28/33: 1413؛ ذهبي، 15/134: 1412ابن جوزي، 
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فرمانرواي كالنجر بـه سـراغ كـوره كـه بـه قـول خوانـدمير        ) بيدا(پس از خروج محمود از هند، نندا 
: 1363گرديـزي،  (راوان به قتل رسانيد مسلمان شده بود، رفت و او را پس از سرزنش ف) 2/381: 1353(

با سپاهي بـزرگ   410خبر قتل كوره خشم محمود را برانگيخت و در سال ) 54:1363اي،  ؛ شبانكاره399
ـتن از رود گنـگ، شـهر بـاري را تصـرّف و       به ظاهر براي سركوبي نندا از غزنين حركت كرد و با گذش

رود بـزرگ گذشـت و بـه واليـت ننـدا رسـيد كـه        آنگـاه از چنـد   . صدها بتخانه را غارت و ويران كرد
  :»من از بسياري سپاه بر خود نتوانم جنبيد«روزگاري دعوي كرده بود 

امير محمود چون به نزديـك او رسـيد   ... نندا خبر آمدن سپاه اسالم يافته بود، مر حرب را مهيا گشته 
نندا جـواب داد  ... پند داد و وعيد نمود  او را  پس رسول فرستاد سوي نندا،... لشكر را به تعبيه فرود آورد 

  )54:1363اي،  شبانكاره: ؛ نيز400:1363گرديزي، ! (مرا با تو جز حرب كاري نخواهد بود: كه
رخت و بنه را به جا گذاشـت   ولي شب هنگام نندا. را شنيد آماده نبرد شد او محمود چون پاسخ تُند

  و بي سببي گريخت
ــدا ســپاه را ب  ــدر آمــد و نن  رداشــتشــب ان

 

 برفت و پيش چنين شه، شـدن نباشـد عـار    
 همي شدند و همي ريخـت آن سـپاه سـليح

 

 كه وقت خزان بـرگ ريـزد از اشـجار   چنان 
 

 شـــبِ ســـياه مـــر او را تمـــام يـــاري داد
 

 خنك كسي كـه مـر او را تمـام باشـد يـار      
 

 )52:1363فرخي، (                                                                                             

فرداي آن روز، سپاهيان محمود در لشكرگاه نندا رسم غارت را به جاي آوردنـد و در اواخـر همـان    
  .سال به غزنين بازگشتند

كه بار ديگر محمود با او روبـرو شـد و    413از اين پس از نندا در منابع تاريخي ذكري نيست تا سال 
در آن سـال محمـود از راه    .عبدالرّزاق به آن اشاره شـده اسـت   است كه در روايت امير اين همان نبردي
اما قلعه استوار بود و دسترسـي بـه   . رفت و قلعه آنجا را در حصار گرفت) جنوب آگره(الهور به گواليار 

ساالر حصار كس فرستاد و صلح جست و سي و پنج فيل بـداد تـا لشـكر    «پس از چهار روز . آن دشوار
سپس محمود راه خود را به سـوي كـالنجر ادامـه    ) 402:1363گرديزدي، (» يمين الدوله از آنجا بازگشتند

) 55:1363اي،  شـبانكاره (منزل  56پس از طي . داد تا نندا را كه در قلعه آنجا پناه گرفته بود به دست آورد
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نه چنان بود كه محمـود  » استوار حصار«اما اين . به پايين قلعه كالنجر رسيد 413حجه سال  در حدود ذي
  :برد گمان مي

كه حيلت را و مردي را بدو راه نبود و نيز بناي حصار  اين قلعه بر جايي سخت بلند و منيع بود، چنان
فـرود نشسـت و چنـد    . بر سنگ خاره بود كه حفر كردن و بريدن را وجه نبود و تدبير ديگر دست نـداد 

» رسـوالن «ها بگرفته بودند، پـس   كرد و آن لشكر انبوه بديد كه همه راه چون نندا نگاه. روز بماند بر آنجا
اندر ميان كرد تا اندر معني صلح سخن گفتند و بر آن بنهادند كه نندا جزيه بدهد و اندر عاجل هديـه بـه   
رسم بفرستد و سيصد فيل خياره بدهد، و نندا بدين صلح شـادمانه گشـت و در وقـت، سيصـد فيـل را      

پس نندا شعري گفت امير محمود را به لغـت هنـدوي و بـه    ... ي فيلبانان از قلعه بيرون راندند بفرمود تا ب
فرمود تا آن شعر را بـر همـه شـعراي هنـدوان و پارسـيان و       - رحمه اهللا - امير محمود. نزديك او فرستاد

و اميـر محمـود    (!)تر و بلندتر نتوان گفـت   همه بپسنديدند و گفتند سخن ازين بليغ. تازيان عرضه كردند
: گفـت . بدان افتخار كرد و فرمود تا منشوري نوشتند نندا را به امارت پانزده قلعه و به نزديك او فرستادند

ـتاد از ظرايـف و جـواهر و     ! اين صله آن شعر كه از بهر ما گفتي ، و ننـدا  »هـا  خلعـت «و با آن چيـز فرس
ـتح و ظفـر از آن    - هللارحمـه ا  - چنان بسيار مال و جواهر فرستاد و اميـر محمـود   هم ـتند   بـا ف » جـا بازگش

  ).403:1363گرديزي، (
گرديزي كه ظاهراً در اين نبرد در ركاب محمود بوده است، اين واقعـه را ماننـد اميـر عبـدالرّزاق بـه      

توان فهميـد كـه    هر چند از گزارش او مي ؛دهد كه حيثيت و حرمت محمود حفظ شود اي شرح مي گونه
. فرسـتاده بـود  ) تشـريف (رماندگي تن به سازش داده بود و براي نندا خلعـت  محمود از سر ناچاري و د

محمود در همه نبردهاي خود در هندوستان فقط يك بار با دشمن آشتي كرد و آن در جنگ با ننـدا بـود،   
  :لذا بهتر است گزارش اين واقعه را از قول مورخان ديگر نيز بياوريم

آن بيابان در پاي آن كوه فرود آمد و بيدا رسوالن فرسـتاد   طان درسل. در آن كوه نشسته بود) نندا(بيدا 
اما چون من پناه بدين كوه دادم با من چيزي نتواني كـرد،   ،دانم كه ترا استعداد و مردي هست و گفت مي

ـيچ حـال از دنبالـه تـو     . برخيز و برو تا صلح كنيم و ترا چند پيل بدهم سلطان جواب فرستاد كه من به ه
پس به حرب قرار دادنـد و چهـل   ! ترا مسلمان كنم، يا خان و مانت بستانم و زن و بچه اسير كنمنباشم تا 

. رسـيد  روز متواتر جنگ بود و گرماي گرم درآمد و مگس بسيار شـد و لشـكر سـلطان را زحمـت مـي     
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 سلطان راضي شد و صلح كردند بـه ! چاره نيست از آن كه برويد: عاقبت هم بيدا رسوالن فرستاد و گفت
و ايـن  ... سيصد و پنجاه سر فيل و چندين هزار مثقال زر و چند هزار خروار عود و صندل و نيل و غيره 

  )56:1363اي،  شبانكاره(» غزو در محرم سنه اربع و عشر و اربعمائه بود
شـرح   ،از قفطي و او به نقل از ميمنـدي  به نقل) 13/316: 1417(ونيز ذهبي  )82: 1986(ابن العبري 

مي نويسند فرسـتاده بيـدا بـر تختـي روان كـه چهـار نفـر آن را         .الحه را به تفصيل ذكر كرده انداين مص
و پس  )گفتگوها بيشتر چانه زني بر سر جزيه است...( بردوش داشتند نزد محمود آمد و با او گفتگو كرد

) كمابيش آمـده كه درگفتار امير عبدالرزاق هم (از آن كه مصالحه انجام گرفت محمود درخواست خود را 
  : مطرح ساخت 

باسـمه   هو اقترح محمود علي الملك بيدا أن يلبس خلعتَه و يشُُد السـيف و المنطقَـةَ و يضـرب السـكَ    
قباء نُسج بالذّهب و عمامةُ قصبٍٍ و سيفاً محلّـي و فرسـاً و    همن السكَةِ ، فكانت الخلع يفأجاب، لكنّه استعفَ
  .سمهخُفاً و خاتماً عليه ا

بيـدا نخسـت از پوشـيدن     .ميمندي خلعت ها را به قلعه مي برد وبا مترجمي با بيدا صحبت مي كنـد 
ولي سرانجام تسليم مي شود و براي نشان دادن وفاداري خود بـه محمـود، نـوك     ،ورزد خلعت امتناع مي

  .را مي برد انگشت كوچك دست چپ خود
محمـود را پوشـيد و البتـه    » خلعت«كه سرانجام » تمردمرد م«توان كرد كه آن  ظاهراً ديگر ترديد نمي

ـين    . گاه چهره خود را به او نشان نداد، همين نندا فرمانرواي كـالنجر بـوده اسـت    هيچ تنهـا ناسـازگاري ب
 ،گويند در آن است كه محمود نه در راه بازگشـت بـه غـزنين    چه مورخان مي ت امير عبدالرزاق با آنيروا

ود در هندوستان با نندا روبرو شد و اين اختالف جزئي با توجه به فاصله زماني بلكه در ادامه فتوحات خ
و نقـل آن توسـط اميـر عبـدالرّزاق در نيمـه دوم قـرن پـنجم از اهميتـي         ) 414محـرم  (بين وقوع حادثه 
  .برخوردار نيست

در  414كـه محمـود در محـرم     يكي آن. توان به دو نتيجه قطعي و يقيني رسيد اينك از اين بحث مي
پايين قلعه كالنجر از رفتار خود با فردوسي اظهار پشيماني كرده و به ارسـال هـدايا دسـتور داده اسـت و     

بلكه بـه گـواهي چنـد    ) 45:1338(بنابر گزارش دولتشاه سمرقندي  411كه فردوسي نه در سال  ديگر آن
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؛ جعفري، 2/129: 1340؛ فصيحي خوافي، 743:1362مستوفي، (درگذشته است  416مأخذ معتبر درسال 
149:1354.(  
گويد كه محمود به ميمندي دستور داد تا شصت هزار دينار بـراي فردوسـي فرسـتاده     مي] 3[در بند 

. موضوع ارسال هدايا بر دست ميمندي از جمله موضوعات مورد اختالف پژوهشگران بوده اسـت . شود
ـتّهم سـاخته   چون در بسياري از روايات ميمندي را به كارشكني در كار فردو انـد؛ بعضـي از اهـل     سـي م

ـتاد سـيد حسـن تقـي     . اند كه هدايا را حسنك ميكال فرستاده باشـد  تحقيق احتمال داده زاده  از جملـه اس
  :نويسد مي

اگر حكايت معروف پشيماني سلطان و فرستادن صله فردوسي و رسـيدن صـله در موقـع وفـات او     
عزل و حبس ميمندي و رسيدن حسنك ميكـال   صحيح باشد، ممكن است فرض كرد كه اين كار بعد از

چه نظر به بعضي روايات فردوسي نيـز در همـان سـال تـاريخ     . شيعي مذهب به وزارت واقع شده باشد
  )113:1362زاده،  تقي(» وفات كرده است) 416(عزل ميمندي 

ن سرسخت متعلق به فرقه كراميان و از مخالفا«دكتر خالقي نيز كه ميمندي را مردي بسيار متعصب و 
آن وزيري كه سبب پشيماني محمود از رفتارش با فردوسـي  «داند بر آن است كه  مي» رافضيان و قرمطيان

شد، در صورت درستي روايت، نه ميمندي بلكه حسنك بود كه مانند فردوسي بـه يكـي از فـرق شـيعه     
  ).137:1390خالقي، (» تعلّق داشت

جـا   ايـن گمـان از آن   ؛ه است هيچ ترديدي نيستدر اين كه هداياي محمود را حسنك ارسال نكرد 
. درنگ حسنك را به وزارت برگزيده اسـت  بي) 416(شود كه البد محمود پس از خلع ميمندي  ناشي مي
يـاحقي،  ( 417؛ )104:1370يوسـفي،  ( 416هـاي   پژوهشـگران سـال  . كه واقع امر چنين نيسـت  حال آن

يـك درسـت    انـد و هـيچ   نك به وزارت نوشتهرا سال نصب حس) 22:1330فلسفي، ( 418؛ )714:1386
پـس از مشـورت بـا     419محمود سه سال پس از عزل ميمندي وزير نداشت و سرانجام در سال . نيست

لذا ممكن نيست كه هداياي محمود  ؛)188:1364عقيلي، ( 2ابونصر مشكان، حسنك را به وزارت برگزيد
  .را حسنك ارسال كرده باشد

كـه بنـا بـر    (ولي مصادف با درگذشت فردوسي  ،ه ميمندي هدايا را فرستادگويد ك امير عبدالرزاق مي
ـيم كـه ميمنـدي در سـال      از سويي مي. به طوس رسيد) به وقوع پيوسته 416اين نوشته قطعاً در سال  دان
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بـه غزنـه    416هـاي سـال    همراه محمود براي ديدار با قَدرخان به ماوراءالنهر رفت و در يكي از ماه 415
آيد كه ميمندي چـه زمـاني صـالت را     اينك اين پرسش مهم پيش مي. كمي بعد معزول شد بازگشت و

فرستاده است؟ آيا اصوالً فرصتي براي اين كار داشته است؟ اگر اثبات شود كه ميمندي زمان كافي بـراي  
خن شود و هم البته درسـتي سـ   اي ديگر از زندگاني فردوسي روشن مي اين كار در اختيار داشته هم نكته

  .امير عبدالرّزاق
  :براي رسيدن به پاسخ، با دو امر مبهم روبرو هستيم

  از ماوراءالنهر به غزنه بازگشت؟ 416محمود دقيقاً در چه ماهي از سال ) 1
  ميمندي دقيقاً در چه ماهي از آن سال از وزارت بركنار شد؟) 2

هاي مورخان همين  از نوشته. آيد متأسفانه از مĤخذ قديم هيچ اطالعي در اين خصوص به دست نمي
در . بـوده اسـت   416توان استنباط كرد كه ورود محمود به غزنين و عزل ميمندي هر دو در سال  قدر مي

تـاريخ بركنـاري ميمنـدي را    ) حاشـيه 113:1362(زاده  تحقيقات معاصر نيز فقط مرحوم سيد حسن تقي
ـته  پيداست كه ايشان نهايت احت. نوشته است 416سال » حدود رجب«  ،انـد  ياط را در اين قول به كـار بس

» حـدود رجـب  «توانسـته اسـت    شعبان همان سال عازم سومنات شد، لذا حداكثر مي 10زيرا محمود در 
براي رسيدن به مقصود بهتر است حوادث دربار محمود را از هنگامي كه به . ميمندي را بركنار كرده باشد

  .نبال كنيمقصد ديدار با قَدرخان به ماوراءالنهر رفت د
از غزنه به سمت بلخ حركت كرد تـا پـس از رسـيدن نـوروز      414ه سال جح ذي 12محمود حدود 

ـيد بـا       هنگـامي . وارد ماوراءالنهر شود) 415شمسي برابر با دوم محرم  402نوروز سال ( كـه بـه بلـخ رس
وراءالنهر بـه بلـخ   اي از مردم مـا  در همين هنگام عده. حسنك كه به تازگي از حج بازگشته بود ديدار كرد

كـه محمـود وارد مـاوراءالنهر شـد      پس از آن. هاي علي تكين نزد او شكايت كردند آمدند و از ستمگري
محمـود بـا لشـكريان    . علي تكين بخارا و سمرقند را رها كرد و به نقطه نامعلومي گريخت) 415محرم (

فرمـانرواي تركسـتان كـه از     فراوان خود به سمت سمرقند پيش رفت و در بيرون اين شهر بـا قـدرخان  
؛ 406:1363گرديـزي،  (هايي بين آن دو بسته شـد   كاشغر به قصد ديدار او آمده بود مالقات كرد و پيمان

گاه محمود به تركماناني روي آورد كه با علي تكين متحد شـده و بـه آزار مـردم     آن ؛)246:2536بيهقي، 
اي در  ائيل پسر سلجوق را دسـتگير كـرد و بـه قلعـه    پس از چندي با نيرنگ رهبر آنان، اسر. پرداختند مي
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وي در گوشــه و كنــار مــاوراءالنهر ). بــه بعــد 89؛ راونــدي، 410:1363گرديــزي، (هندوســتان فرســتاد 
و همسر  اخباري از رخت و بنه 416در سال . جاسوساني گماشته بود تا از علي تكين خبري كسب كنند

ها كرد تـا زن   او برفت و حيلت. كين را به طلب ايشان فرستادمحمود بلكات«و دختران او به دست آمد و 
و دختران و بنه علي تكين را به دست كرد و پيش محمود آورد و اين، اندر سنه ست و عشر و اربعمائـه  

  ).410:1363گرديزي، (» بود
. استقطعاً در ماوراءالنهر بوده  416كم در اوايل محرم سال  از اين گزارش پيداست كه محمود دست

گرديزي كه ظاهراً در اين سفر همراه محمود بوده، سپس گذاره شدن تركان سلجوقي را از رود جيحـون  
  :گويد دهد و بالفاصله مي به دستور محمود و مخالفت ارسالن جاذب را با اين تصميم شرح مي

ر آمد، بر عـرف  از بلخ به غزنين آمد و تابستان آنجا ببود و چون زمستان اند - رحمه اهللا - امير محمود
  ).411ص (و عادت خويش سوي هندوستان رفت به غزا 

مـاه   6ماه نخسـت و از زمسـتان،    6، »تابستان«چون گرديزي از . مراد وي از غزا، فتح سومنات است
شود كه محمود دقيقاً در چه ماهي از سمرقند به  كند، از سخن او روشن نمي دوم سال شمسي را اراده مي

شمسي، آغاز دوران  404برابر بود با اول فروردين  416محرم  12(ه غزنين بازگشته است بلخ و از آنجا ب
  ).تابستان

ولي يك مأخذ رجالي مـا را يـك   . آيد از منابع ديگر نيز هيچ اطالعي در اين خصوص به دست نمي
كشّـي   نامه ابـوابراهيم اسـماعيل بـن عثمـان     در زندگي) 68:1378(نسفي . كند گام به مقصود نزديك مي

  :گويد خطيب شهركش مي
ـين جـاء    هو اربعمائ هست عشر هالثالثاء الثالث و العشرين من صفر سن هليل هتُوفِّي مفاجا. الخطيب بها ح

ـ ) كلماتي افتاده... (السلطان محمود بن سبكتكين ماوراءالنهر، و السلطان بها ايلك  ذاربـي بقُـرب    هو نزل ببري
، فهاب و حـم و  هالعظام و الجند الكثير و األسباب الهائل هر، فرأي الفيلالي المعسك هخُشمنجكث و خرج األئم

  (!)مات في ذلك 
در  416صفر  23دهد محمود در  اما نشان مي 3،هر چند اين گزارش از اشتباهي تاريخي خالي نيست

؛ ابـن حوقـل،   269:1368اصـطخري،  (روز در جنـوب سـمرقند    2بيابان ذاربي كنار شهركش به فاصـله  
روز  3حال اگر فرض كنيم كـه محمـود   . فرود آمده بوده و بدون ترديد عازم بلخ بوده است) 242:1345
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صـفر از آنجـا بـه     26و ) تا دانشمندان آنجا به ديدن لشگرگاه وي برونـد (در شهركش توقّف كرده باشد 
هـاي راه،   حلـه روز نيز در بلخ توقف كرده باشد، با احتساب مسافت و مر 3حركت درآمده و در ميان راه 

  .همراه با احمد ميمندي به غزنين رسيده بوده است 416االول  ربيع 26، حدود 4بين كش تا غزنين
هـاي   بنابراين ميمندي بايد در يكي از مـاه . شعبان عازم سومنات شد 10دانيم كه محمود  از سويي مي

ت از چند فقره از مقامـات ابونصـر   اما با استعان ،از وزارت بركنار شده باشد 416الثاني تا رجب سال  ربيع
ـبتاً دقيـق    مي  عقيلي باقي مانده، آثار الوزرايمشكان كه در  توان اين مدت را محدودتر كرد و به تاريخ نس

  :گويد ابونصر مشكان راجع به حوادث بعد از عزل ميمندي مي. عزل ميمندي رسيد
نزديك بنشـاند و از هـر جـا    شبي شراب بخورد و مرا به خويشتن ] محمود[چون يك ماه بگذشت 

مـرا وزيـر چـون    : پس گفـت . خواند تا رواهاي كارهاي ديوان گفتن گرفت راند و حديث مي سخني مي
  )175:1364عقيلي، ... (احمد ديگر نباشد كه مردي كافي و مشفق بود، اما بس درازدست بود 

چنـان در   منـدي هـم  چند روزي پس از عزل مي و از اين عبارات پيداست كه محمود حداقل يك ماه
احتياطاً اين يك ماه و چند روز را، ماه رجـب و روزهـاي   . غزنين بوده و عازم سومنات نشده بوده است

هـاي   توان گفت كه ميمندي در يكـي از مـاه   بنابراين با اطمينان مي. گيريم در نظر مي 416نخست شعبان 
  .الثاني از وزارت خلع شده است الثاني تا جمادي ربيع

اي ديگر از مقامات ابونصر مشـكان كـه متضـمن     توان محدودتر كرد در فقره را باز هم مي اين مدت
  :شرح بركناري ميمندي است، آمده است

چون تمامت اركان دولت و اعيان حضرت در باب خواجه احمد قصد خـود را ظـاهر گردانيدنـد و    
رت سلطاني بر خواجه احمد سوي من نامه فرستاد مضمون آن كه شنيدم كه راي حض... ارسالن جاذب 

هر چند مـا بنـدگان را نرسـد كـه بـر راي سـلطان       ... خواهد كه او را معزول كند  متغير شده است و مي
تا فردا روز اگر اين مـرد را معـزول كننـد و    ... اما به حكم شفقت آنچه دانيم باز بايد نمود  ،اعتراض كنيم

رد كه كسي نبود كه ما را در خطا كـردن ايـن كـار تنبيـه     ديگري بنشانند و پشيمان شود، نگويد و بهانه نيا
  ).155- 154: همان... (كردي

) برد و همراه محمود از ماوراءالنهر بازگشته بود كه در اين هنگام در غزنين به سر مي(ارسالن جاذب 
ز كند كـه اگـر كـاري ا    نامه خود پس از ستايش از كارداني ميمندي، از ابونصر مشكان درخواست مي در 
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ـتي     ابونصر مي. تواند مانع از عزل ميمندي شود؛ كوتاهي نكند دستش ساخته است و مي گويـد مـن فرص
يافتم كه هـر روز سـخط    البته نمي«جستم تا پنهان از دشمنان خواجه احمد، با محمود صحبت كنم و  مي

در ايـن   به مشافهه، ها از اطراف و چه كردند چه به نامه بود و خصمان تيزي بيشتر مي تر مي قوي] سلطان[
در اين ميان خواجه احمد هم بيكـار ننشسـته بـود و    ) 156: همان(» شد زيادت مي] سلطان[ميانه آن تغير 

در ايـن هنگـام محمـود    . طلبيد فرستاد و از او ياري مي توسط يكي از خدمتگزارانش نزد ابونصر پيغام مي
كه رسم نبـوده اسـت    و با آن) 158: همان(شود  كند و از غزنين خارج مي مي» شكاري بيست روزه مقرر«

شـود تـا بلكـه در شـكارگاه محمـود را از       كه دبيران با سلطان به شكارگاه بروند، ابونصر با او همراه مـي 
  :گويد منصرف كند، مي تصميمي كه گرفته بود،

در اين مدت كه ما غايب شديم چندان فساد كردند در بـاب خواجـه احمـد كـه از حـد و انـدازه       
نشست و ده بـار هـزار هـزار درم خـدمتي بـه       به غزني به ديوان مي] يعني خواجه احمد[بيرون، و وي 

جستم تا مگر با من سخني گويد، البته هيچ چيز نگفت و از فطانت و  رسانيد و من فرصتي مي خزانه مي
: چون شكار كرده آمد و به شراب بنشست و در اثناي سخن مرا گفـت . زيركي سلطان يك چيز بگويم

بندگان را ! زندگاني خداوند دراز باد: آمدي، گفتم هيچ وقت نمي] يعني آمدن به شكارگاه[دمت بدين خ
گويي از براي حديث آمدي و چنين چيزها بـر مـن    نه چنان است كه تو مي: بايد كرد، گفت خدمت مي

و آن انديشه خداوند به همه حال راست باشد و بيش دم نـزدم و آن روز  : شود، گفتم فوت نشده و نمي
ـتم، وي      » دو سه روزي برداشتي«شب بگذشت كه شراب خوردن او  ديگـر روز چـون بـه خـدمت رف

: رفت، مرا گفـت  هنوز در نشاط شراب بود مرا بنشاند و به شراب مشغول شديم و از هرگونه سخن مي
امـا   ، ام بـر ايـن جملـه نخوانـده    : ي؟ گفتما وزيران دشمن پادشاه باشند، تو اين را در هيچ كتاب خوانده

از : از بهر چـه؟ گفـتم  : ام كه احمق و ابله كسي باشد كه وزارت پادشاهان جويد و خواهد، گفت خوانده
كه پادشاهان در ملك خود شريك نتوانند ديد كه فرمان دهد، كسي را كـه وزارت دادنـد اگرچـه     بهر آن

وار دارند، اين سـخن را  سخت عزيز باشد و او را دوست دارند، يك هفته برآيد او را دشمن گيرند و خ
  ).159: همان(البته جواب نداد 

دهـد   رسانند و او به ابونصر پيغام مي پرده ابونصر مشكان را به گوش ميمندي مي سخنان صريح و بي
  :دهد كه ابونصر نيز به او پيغام مي» جزاك اهللا خيرا چه رفته است، شنيدم آن«كه 
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اگر داني كه . ي و حوصله پادشاهان به مال پر نتوان كردنه آن است كه تو ديده بود] محمود[اين مرد 
هر سعي و بذل كه ممكن بود بكرد و سود نداشت و هر روز تغير . اين كار را درتواني يافت تقصير مكن

تر بود تا حال بدان درجه رسيد كه ساروق شـرابدار را كـه بـه واليـت دور رفتـه بـود        قوي) سلطان(وي
  )159 :همان... (كند ) يعني خواجه احمد(و بخواندند تا مناظره مال ا
زمان خلـع ميمنـدي    تقريبي توان حدود چه از مقامات ابونصر مشكان نقل شد، مي اينك بر اساس آن

  :را تعيين كرد
شوند و دسيسه را بـر ضـد او    پس از ورود محمود به غزنين، دشمنان خواجه احمد دست به كار مي

آرايـد و در   روزه مي 3روزه مي رود، پس از بازگشت مجلس بزمي  20كنند، محمود به شكاري  آغاز مي
تغير او هـر  . كند همين مجلس تصميم خود را مبني بر عزل ميمندي تلويحاً به ابونصر مشكان گوشزد مي

  .خوانند كه به اموال ميمندي رسيدگي كند شود تا سرانجام ساروق شرابدار را فرا مي تر مي روز قوي
روز  10روز و چند روز پس از مجلس بـزم را   15ز رفتن محمود را به شكارگاه، ما چند روز پيش ا

. روز 48شـود   مـي ) روز بـزم  3روز شـكارگاه و   20(ها  روز ديگر به آن 23گيريم و با افزودن  فرض مي
از وزارت بركنـار  ) االول ربيـع  26حـدود  (روز بعد از ورود محمود به غـزنين   48بنابراين ميمندي تقريباً 

  :گويد بيهقي از قول احمد ميمندي مي. 416االول  جمادي 14ده است، يعني حدود ش
بدان وقت كه حسنك از حج به بلخ آمد و ما قصد ماوراءالنهر كرديم و با قَـدر خـان ديـدار كـرديم،     

  ).255:2536بيهقي، (پس از بازگشتن به غزنين مرا بنشاندند 
حال اگر هفـت هشـت روزي   . روز طول كشيده است 48» بنشاندن احمد حسن«و بنا بر محاسبه ما 

ـته اسـت تـا      40از آخرين روزهاي وزارت ميمندي را هم ناديده بگيريم وي حـداقل   روز فرصـت داش
توان بـه آن اعتمـاد    پس قول امير عبدالرّزاق درست است و مي. هداياي محمود را براي فردوسي بفرستد

  .كلي كرد
 5االول تـا حـدود    ربيـع  27ميمنـدي از  . تـر كـرد   سي را دقيـق توان تاريخ درگذشت فردو اكنون مي

وي در هر روزي از اين مدت كه به اين كار اقـدام  . االول فرصت داشته كه صالت را ارسال كند جمادي
و يكي از ايـن   5به طوس رسيده است 416االول سال  الثاني و يا در جمادي كرده باشد، صالت يا در ربيع

  .ردوسي بزرگ استدو ماه، ماه درگذشت ف
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از رفتـار   414ها وارد شود از جمله، سابقاً اشاره شد كه محمود در محـرم   شايد ايراداتي به اين بحث
در بحث اخير معلوم شد كه هـدايا در  . دهد شود و به ارسال هدايا دستور مي خود با فردوسي پشيمان مي

ـنج مـاه بعـد     ارسال شده است، يعني د 416االول سال  الثاني يا جمادي ربيع آيـا ايـن   . و سـال و چهـار پ
گويـد هنگـامي كـه محمـود بـه       مـي . پذيرفتني است؟ پاسخ اين ايراد در گفتار امير عبدالرّزاق آمده است

بود كه در اين بند بود، آخـر  » ها سال«ميمندي دستور داد تا هدايايي براي فردوسي فرستاده شود، خواجه 
  .آن كار چون زر بساخت و اشتر گسيل كرد

اما مراد از آن . آميز بنمايد و دور نيست كه انشاي نظامي عروضي باشد ها، كمي مبالغه شايد كلمه سال
  .همين دو سال و چهار پنج ماه بوده است

هـا را   چنين ممكن است گفته شود هنگامي كه ميمندي از ماوراءالنهر بازگشت، دشمنانش دسيسه هم
آيـا ايـن روزهـاي بحرانـي     . او را از وزارت به زير كشيدند روز بعد، 48شروع كردند تا سرانجام حدود 
گذاشت كه فرمان محمود را جامه عمل بپوشاند؟ پاسخ اين است كـه ايـن    مجالي براي ميمندي باقي مي

  .كند دوران بهترين زمان براي ارسال هدايا بوده است و اين مطلب توضيحي را الزام مي
بودند و از كودكي با هم بـزرگ شـده بودنـد و در يـك     ) رضاعي(محمود و ميمندي برادران شيري 

ها بعد محمود، زليخا دختـر ميمنـدي را بـه همسـري      عالوه بر اين سال. درس خوانده بودند» دبيرستان«
ـبب    . تر خود درآورد يوسف برادر كوچك  يبدين جهات ميان محمود و ميمنـدي پيونـدهاي عـاطفي و س

هـاي مـداحاني كـه     رت رسيد هم به سبب كـارداني و هـم تملّـق   برقرار بود، اما وقتي كه ميمندي به وزا
ـتودند  مـي ... الكتّـاب   ه، سيدالوزراء، غـرّ همس الكفاگردش را فرا گرفته بودند و او را با القابي چون ش  ؛س

ـيده بـود كـه بـه        كم كم نوعي خودبيني و تكبر در وجودش جوانه زد و در اين اواخر كار بـه جـايي رس
كه يـك بـار محمـود نـزد      چنان. رفت نهاد و در راندن كارها راه خود را مي وقعي نمي هاي محمود فرمان

  :ابونصر مشكان گله كرده بود كه
امـا  . دارد دردسر مي اين احمد مردي است سخت كافي و كارديده و كارآزموده و در كار راندن مرا بي

ـ  به جهت آن. نمايم من به چشم او سبك مي وده اسـت و احـوال و عـادات مـن     كه از كودكي باز با من ب
ستاند كـه صـد هـزار و     ها رفته، اما بسيار درازدست است و مال نه فراخور خويش مي دانسته و حشمت
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و من به همـه  ... دارد  كند و سبك مي هاي من اعتراض مي ستاند و ديگر، بر فرمان دويست هزار دينار مي
  ).160:1364عقيلي، ... (كنم  ام كه دست او را از اين شغل كوتاه حال در دل كرده

آيا در همين زمان بحراني بهترين موقـع آن نبـود كـه ميمنـدي بـراي دلجـويي از محمـود يكـي از         
  هاي او را كه چند سالي آن را سبك شمرده بود به اجرا درآورد؟ فرمان

عنـوان   درباره كارشكني ميمندي در كـار فردوسـي   شاهنامههاي  هايي كه در مقدمه شايد منشأ داستان
هاي پرشـاخ و بـرگ درآمـده و     شده است همين تعلّل در فرستادن هدايا بوده كه بعدها به صورت قصه

  .اصل ماجرا فراموش شده است
شـدند جنـازه    گويد كه شترهاي حامل صالت هنگامي كه از دروازه رودبـار وارد مـي   مي] 4[در بند 

  .بردند رزان بيرون مي ةفردوسي را از درواز
امـا ايـن احتمـال هـم     . اي البته امري محال نيست و چه بسا حقيقت داشـته باشـد   حادثهوقوع چنين 

ـته اسـت و مردمـان     رود كه پس از رسيد صـالت، دو سـه روزي از درگذشـت فردوسـي مـي      مي گذش
اين روزها را ناديده بگيرند و زمان ورود صالت را مصـادف بـا درگذشـت     ،اند پسند ترجيح داده شگفت

» پـردازي شـاعرانه   مضـمون «اين بخـش از روايـت را   ) 119:1362(زاده  مرحوم تقي. دفردوسي قرار دهن
به همه حال، عجالتاً هيچ قرينه و شاهدي دالّ بر نادرستي سـخن اميـر عبـدالرّزاق در    . قلمداد كرده است

ه را جا جزئيات روايت او با حقايق تاريخي سازگار بود، ناچار اين واقع دست نيست و همچنان كه تا اين
  .نيز بايد به همين صورت پذيرفت

دروازه . اند ها ياد شده است، امروز با خياباني عريض به يكديگر متصل شده اي كه از آن اما دو دروازه
يك از منـابع قـديم    كنند و تا آنجا كه نگارنده اطالع دارد در هيچ را امروز رضوان تلفظ مي) رزان(شمالي 

را ظـاهراً بـه مناسـبت كَشَـف رود كـه از جنـوب آن       ) رودبـار (نـوبي  اما دروازه ج. از آن ذكري نيست
چنـان كـه امـروز،     هم. شد به كناره رودهاي بزرگ گفته مي» بال«يا » بار«زيرا . اند گفته گذرد، رودبار مي مي

از دروازه رودبار در منابع قـديم مكـرر   . گويند گذرد، كربال مي دو سوي رود كُر را كه از شمال شيراز مي
  ).3/77: 1979؛ ياقوت حموي، 206:1366؛ محمد بن منور، 3/100: 1408سمعاني، (د شده است يا
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گويد كـه هـدايا را بـه دختـر      در بند ششم نظامي عروضي مي. را سپس وارسي خواهيم كرد] 5[بند 
را فردوسي دادند و او نپذيرفت و به دستور محمود به ابوبكرِ كرامي دادند و او با آن وجـه ربـاط چاهـه    

  :گويد بايسنغر ميرزا مي. در اين خصوص روايات ديگري هم نقل شده است. ساخت
آن صله پيش او بردند، از قبول آن امتناع نمود و التفـات بـدان نفرمـود و آن    . فردوسي را دختري بود

انـد خـواهرش گفـت كـه بـرادرم را       وجه را به بنياد خانقاه و اوقاف مزار او صرف كردند، و بعضي گفته
. يشه عزيمت آن بود كه بند آب طوس را به سنگ و آهك ريختـه كنـد و آن خيـر ازو يادگـار بمانـد     هم

اكنون از اين وجه آن را ببستند و آن بند معروف به بنـد عايشـه فـرخ شـد و هنـوز اثـر آن بـاقي اسـت         
  ).415:1372رياحي، (

  :اين موضوع استنيز ناظر به  شاهنامهقول اخير شايد اصالت داشته باشد و گويا دو بيت 
 همــــي چشــــم دارم بــــدين روزگــــار

 

ــهريار   ــن از شـ ــابم مـ ــار يـ ــه دينـ  كـ
ــد ــرگ مان ــس از م ــن پ ــه از م ــان«ك  »نش

 

ــردن  ــاه گــ ــنج شهنشــ ــان زگــ  كشــ
 

  )28- 27، 5/441: 1386، مطلق خالقي(
اما سخن نظامي نيز قابل اعتماد است و يـك گـزارش تـاريخي آن را    ) 110:1362زاده،  تقي ←نيز (

اين ابوبكر كرامي كه نام و نسب كاملش ابوبكر محمد بن ابويعقوب اسـحاق بـن محمشـاد    . ندك تأييد مي
اند كـه هـزاران    پدرش اسحاق نيز از وعاظ كراميه بود و نوشته. از بزرگان كراميه در قرن پنجم بود ،است

بـه شـمار   اسحاق از واضعان حـديث  . نفر از مسيحيان و يهوديان و زرتشتيان بر دست او مسلمان شدند
كرد  حديث جعل مي) 255گذار فرقه كراميه، متوفي  بنيان(رفت و در فضايل ابوعبداهللا محمد بن كرام  مي

پسرش ابـوبكر نيـز از پيشـوايان    ). 5/44: 1408سمعاني، (درگذشت  383وي در سال . و تأليفاتي داشت
ه چشم احتـرام منظـور بـود و از    در ايام دولت سلطان ب«) 392:2537(كراميه نيشابور بود و به گفته عتبي 

كـرد و   انگيـزي مـي   هاي محمود فتنـه  ابوبكر در سايه حمايت. »ايمه خراسان به وجاهت و نباهت مذكور
الخير و محمد بن صاعد و مبارزات او با ديگر فـرق اسـالمي در منـابع     شرح مجادالت او با ابوسعيد ابي

  )به بعد 69:1366به بعد؛ محمد بن منور،  392: همان ←(ثبت است 
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گويد نزد سـلطان محمـود تقـرّب     خواند و مي مي» زاهد بن زاهد بن زاهد«او را ) 13:1362(فارسي 
ساخته بودند ويران سـاخت و اميـر محمـود در سـاخت     ] در نيشابور[داشت و مسجدي را كه روافض 

  :رباط در راه سرخس به او اعتماد كرد
  .علي طريق سرخس هقائم هحلو اعتمده االمير محمود في بناء الرباط بمر

رباطي كه در گفتار فارسي بـه آن اشـاره شـده بايـد     . درگذشت 421ابوبكر در اوج قدرت در شوال 
لذا هداياي محمود يا در ساخت بند آب طوس بـه كـار   . همان رباط چاهه در قول نظامي عروضي باشد

ـ  فكـري چـون ابـوبكر كرامـي      هرفته است و يا در ساخت رباطي در راه سرخس كه در آن متعصبان كوت
  .تربيت شوند
بـه گفتـه اميـر عبـدالرّزاق     . به يكي از حوادث دردناك زندگاني فردوسي اشاره شده است] 5[در بند 

  .شود طبراني مانع از دفن فردوسي در گورستان عمومي شهر مي» مذكّري«
لـذا بـه   . ن زنده بـوده اسـت  ها بعد از آ و چه بسا سال 460سابقاً گفته شد كه امير عبدالرزاق در سال 

ولي به علتي كه بـراي مـا معلـوم نيسـت تـرجيح داده       ،شناخته احتمال قوي آن مرد متعصب را به نام مي
يـا   يكه فرض كنيم معـزّ  مگر آن. پنهان سازد» دانشمند«و » مذكّر«است كه هويت او را در پس دو كلمه 

  .نظامي عروضي از ذكر نام او خودداري كرده باشند
زيـرا نظـامي   . كه فردوسي در گورستان طابران به خاك سـپرده نشـده بـود، ترديـدي نيسـت      اين در

ايـن موضـوع را   . زيارت كـردم ) البد در همان باغ ملكي فردوسي(خاك او را  510گويد من در سال  مي
  :كند عطار با كمي تفاوت در اسرارنامه چنين بيان مي
ــي ــي طوس ــه فردوس ــن ك ـنودم م  شـ

 

 - فسوسـي  ر حكايـت بـي  كه كـرد او د - 
 

ـنج سـال از نـوك خامـه  به بيسـت و پ
 

ــاهنامهبـــرد نقـــش  بـــه ســـر مـــي   شـ
 به آخر چون شد آن عمـرش بـه آخـر

 

 - كـــه بـــد شـــيخ اكـــابر –ابوالقاســـم 
 

ــاز او  اگرچــــه بــــود پيــــري پرنيــ
 

ــاز او    ــر وي نمـ ــن بـ ــرد از راه ديـ  نكـ
 

  

  :گويد آيد و مي يان نزد او ميبيند كه در لباس بهشت همان شب، شيخ، فردوسي را در خواب مي
 نيــــازينكــــردي آن نمــــاز از بــــي

 

ــي    ــن ب ــدت زي ــگ آم ــي نن ــه م ــازي ك  نم
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ــته ــر فرشـ ــاني پـ ــو جهـ ــداي تـ  خـ
 

ــته -  ــاني سرشـ ــيض روحـ ــه از فـ  - همـ
 

ــازي ــف كارسـ ــت لطـ ـتاد، اينـ  فرســ
 

ــازي    ــاكم نمـ ــر خـ ــد بـ ــا كردنـ ــه تـ  كـ
 

ــي ــردوس اعلـ ــر فـ ــد بـ ــم دادنـ  خطـ
 

ــي    ــردوس اســت اول ــه ف ــه فردوســي ب  ك
 

ــاب ــرخط ــي پي ــه اي فردوس ــد ك  آم
 

 اگــر رانــدت ز پــيش آن طوســي پيــر     
 

 پـــذيرفتم منـــت تـــا خـــوش بخفتـــي
 

ــي   «  ــه گفت ــدم ك ــت توحي ــك بي ــدان ي  »ب
 

 )229 :1386 عطار،(                               

كند و خداونـد نيـز    گزاردن بر پيكر فردوسي خودداري مياز نماز» شيخ ابوالقاسم«ن گزارش بنا بر اي
از غفران خـود برخـوردار   ) كه معلوم نيست كدام بيت است(سي را به مناسبت گفتن بيتي توحيدي فردو
  .كند مي

ـيخ ابوالقاسـم كُرَّكـاني داده و         730در سال  حمداهللا مستوفي نخستين بار نسـبت ايـن كـار را بـه ش
  :نويسد مي

يِ شاعر كـه او را در  به وقت وفات فردوس. شيخ ابوالقاسم كركاني معاصر سلطان محمود غزنوي بود
مـن  : فرمـود ) ص(كرد كه او مادح كافران و گبران بود و پيغمبـر   گورستان مسلمانان دفن كردند، منع مي

او . هاي روحانيان پوشيده، به تعجب شد همان شب فردوسي را در خواب ديد حلّه. تشبه بقومٍ فهو منهم
د كركاني گشتي مقبول مني بـدين يـك بيـت    را گفت خداي تعالي بر من رحمت كرد و فرمود اگر مردو

  :كه در توحيد گفتي
ــويي ــدي و پســــتي تــ ــان را بلنــ  جهــ

 

 6چـــه هســـتي تـــويي  اي هر نـــدانم چـــه 
 

كه ايـن بيـت توحيـدي از نظـامي اسـت بـه        نويسي از تاريخ گزيده، ظاهراً با علم به اين كاتب دست
  :نويس خود افزوده است دست

  :به قول اصح اين بيت است
 اونــــد جــــان و خــــردبــــه نــــام خد

 

 كـــــزين برتـــــر انديشـــــه برنگـــــذرد   
 

  )661:1362مستوفي، ( ...شنيدم من : اين حكايت نظم كرده - سرّه قُدس - و شيخ فريدالدين عطار
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 اسـرارنامه يـا   تاريخ گزيدهيا  چهارمقالهاند، مأخذشان  ديگر نويسندگاني كه به اين داستان اشاره كرده
؛ دولتشاه 2/139: 1340فصيحي خوافي،  ←( 7اند و برگي بر آن زده عطار بوده است و گاه خود نيز شاخ

  ).45:1338سمرقندي، 
گمان با يـك روايـت روبـرو     شود اما بي كمي تفاوت ديده مي چهارمقالهچند بين گزارش عطار و هر

بديهي اسـت كسـي كـه مـانع از دفـن      . اند هستيم كه هر يك از اين نويسندگان به قسمتي از آن پرداخته
شايد عطار بـراي  . وسي در گورستان عمومي شده از نماز گزاردن بر پيكر او نيز خودداري كرده استفرد

  .كاستن از قباحت كار ترجيح داده است فقط به نماز نگزاردن آن مرد متعصب اشاره كند
همان شيخ ابوالقاسم كركاني، صـوفي مشـهور قـرن پـنجم اسـت؟      » شيخ ابوالقاسم«آيا مراد عطار از 

او را  االوليـا  هتـذكر آورد در  هـاي خـود مـي    كه چندين حكايت از كركاني در مثنوي سفانه عطار با آنمتأ
كنـد، ترديـدي بـاقي     تعبير مي» شيخ اكابر«و » شيخ«به او اما همين كه در اين حكايت از  ،كند معرفي نمي

ظاهراً مستندش كتـابي   گذارد كه همان صوفي مشهور را منظور داشته و قول حمداهللا مستوفي نيز كه نمي
  .غير از اسرارنامه بوده، مؤيد آن است

تا آنجا كه نگارنده اطالع دارد همه پژوهشگراني كه به مناسبت پـرداختن بـه زنـدگاني فردوسـي يـا      
) 119:1362(زاده  از جملـه مرحـوم تقـي   . اند اند، آن را با داليلي نپذيرفته كرّكاني به اين واقعه اشاره كرده

  :نويسد مي
چه اوالً اگرچه تاريخ گزيده وي را معاصر سـلطان محمـود   . ين فقره به چندين جهت مستبعد استا

يعني ممكن است در اوايل جواني يا طفوليت، اواخر زمـان   ؛شمارد به تمام معني معاصر نبوده غزنوي مي
 53يـا  ( 58بوده و بدين قرار  469محمود را درك كرده باشد و چون وفات او به روايت صحيح در سنه 

بعد از فردوسي وفات كرده، مشكل است تصور اين كه وي در اوايل قرن پنجم از مشايخ صـاحب  ) سال
ثانياً، شيخ مزبور كه از مشايخ معروف صوفيه بوده نبايد اهل تعصب و اهـل ظـاهر بـوده    . نفوذ بوده باشد

  .باشد كه مردم را تكفير كند و غوغا برپا نمايد
كه وي هنگام  خوانده حال آن» پير پرنياز«و » طوسي پير«ه عطار شيخ ابوالقاسم را اند ك برخي نيز گفته

  .بتوان خواند» پير«وفات فردوسي به سن و سالي نبوده كه او را 
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ـيخ      مـي » طوسـي پيـر  «اگـر عطـار او را   . كننده نيستند يك اقناع اين داليل هيچ خوانـد نظـرش بـه ش
كـاني در اوايـل   كه كرّ همچنين تصور اين. سال داشت 90به  ابوالقاسمي است كه به هنگام وفات نزديك

زيـرا وي هنگـام وفـات    . نيسـت قابـل قبـول   توانسته است از مشايخ صاحب نفوذ باشد،  قرن پنجم نمي
سي و شش سال داشت كه حدود سي سال آن را در تحصيل علوم شرعي گذرانيده بود ) 416(فردوسي 

كـه   چنـان . كـرده اسـت   منزلت شـيخي صـاحب نفـوذ كفايـت مـي     و اين مقدار از زمان براي رسيدن به 
 محـدث  «هنگامي كه به نيشابور آمد، مكانت علمي او به حدي بود كـه او را  ) 346- 247(ابوالعباس اصم

  ).1/180: 1408سمعاني، (سال داشت  30در حالي كه وي فقط  ،ناميدند مي» كبير
اهل سير و سلوك بودن كرّكاني است و تصور بـر   اي كه بيش از همه بر آن تأكيد شده است، اما نكته

ـين نيسـت   . اين است كه اين طايفه اهل ظاهر و تعصبات مذهبي نيستند لفـظ  . ولي واقع امر هميشـه چن
الخيـر و ابوالحسـن خرقـاني و محمـد      اي چـون ابوسـعيد ابـي    هاي بلندنظر و آزاده صوفي معموالً انسان

اما همه متصوفان در مشرب و معامالت اجتماعي  ،كند متبادر ميمعشوق طوسي و امثال ايشان را به ذهن 
 الصوفيه طبقاترا در ) 481- 396(اگر كسي تقريرات خواجه عبداهللا انصاري . اند مانند آن بزرگواران نبوده

بندد كه بـا شخصـيت اجتمـاعي او بـه كلـي       و يا ديگر آثار او بخواند، تصويري از او در ذهنش نقش مي
وي در خشكي و جمود و حفظ حدود شرعي چنان بر مردم هرات سخت گرفته بـود  . بود مغاير خواهد

ابـن رجـب،    ←(كه براي رهايي از دست او از هيچ كوششي حتي تهمت و افترا زدن فروگذار نكردنـد  
شناسيم كـه در بحبوحـه حمـالت مغـول كـه سـيل خـون در         چنين پير طريقتي را مي هم) به بعد 1/54

مذهب «اسان جاري بود، شيخ ما بر آن شد كه به سرزميني بگريزد كه مردمانش حتماً بر ماوراءالنهر و خر
ـين شخصـي     . به دور» آفت بدعت«باشند و از » اهل سنّت و جماعت كـه از قضـا سـند    (حـال اگـر چن

الناس نفوذي پيـدا كنـد و    در شهري كوچك بين عوام) رسد اش به همين شيخ ابوالقاسم كرّكاني مي خرقه
آور خواهـد   مردي رافضي و ستاينده گبركان، در گورستان مسلمانانِِ پاك اعتقاد، مانع شود، تعجب از دفن
  بود؟

روي بياوريم كـه از آن   چهارمقالهيعني  ،ترين روايت اي جز اين نيست كه به قديم به گمان بنده چاره
كرّكاني صدق كند، عجالتـاً   تعبير شده و اگر اين عناوين بر شيخ ابوالقاسم» دانشمند«و » مذكّر«شخص به 

  .كه در آينده مدارك و اسنادي دالّ بر بطالن سخن او به دست آيد مگر آن ،قول عطار را بايد معتبر شمرد
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  نامه ابوالقاسم كرّكاني زندگي

ـيحي،  (طـوس بـه دنيـا آمـد      ةدر منطق 380ابوالقاسم عبداهللا بن علي بن عبداهللا، در سال  : 1340فص
به احتمال قوي روستاي كُرّكان كـه امـروز آن را   . اند رّكاني، طوسي و طابراني نوشتهنسبت او را ك) 2/95

هاي آموزشـي آن زمـان    بنا بر سنّت. محل تولد او بوده است) 2/678: 1366شفيعي، (گويند  كوركون مي
 در دوران. 8هاي دينـي روي آورده باشـد   بايد حدود شش يا هفت سالگي به فراگيري علوم ادبي و دانش

از مشايخ ) 406: وفات(تحصيل در محضر استادان بزرگ آن روزگار از جمله حمزة بن عبدالعزير مهلّبي 
از كبار مشايخ نيشابور و از محدثين ) 409- 315(معروف نيشابور و ابومحمد عبداهللا بن يوسف اصفهاني 

و ابوبكر احمـد   )410- 317(بزرگ شافعي مذهب خراسان و ابوطاهر محمد بن محمد زيادي نيشابوري 
: 1417؛ ذهبـي،  444:1362فارسـي،  (سماع حديث كرده اسـت  ) 421- 324(بن حسن حيري نيشابوري 

  ).4/179: 1408؛ رافعي، 670، 227، 13/173
ـين    9احتماالً براي تعليم گرفتن از استادان ديگر به بغـداد  395كركاني در حدود سال  و ظـاهراً در هم

) 5اوايـل قـرن   : وفـات (نجا از ابوبكر محمد بن ابـي سـعيد اسـفرايني    سفر از بغداد به مكه رفت و در آ
وي به احتمال قوي در اواخر قرن چهـارم  ). 2/491: 1408؛ رافعي، 31/291: 1413ذهبي، (حديث شنيد 

  .تعليم ديده است يادشدهبه طوس بازگشته و چه بسا بار ديگر در محضر استادان 
 415توان گفت كه او در حدود سـال   اما مي. ش از اين نداريماز اين دوران زندگي كرّكاني اطالعي بي

  .در علوم شرعي از جايگاهي برخوردار شده بود كه بتوان او را در طايفه محدثين طوس جاي داد
بينيم كه در محلـه كنبـار در شـهر     او را در چهره مردي پارسا و زاهد مي 435- 430اما از حدود سال 

ـ (كند  طابران زندگي مي همـو،  (و بـر در سـراي خـود مسـجدي دارد     ) 1/120: 1366ن منـور،  محمد ب
. كه در آن به ارشاد و راهنمايي مريدان و طالب علمـان مشـغول اسـت   ) 301:1371جا؛ هجويري،  همان

، )2/156: 1361غزالـي،  (اي است كه چه بسا به ارث به او رسيده است  گذران زندگي او از درآمد ضيعه
و از حد طابران درگذشته و كساني از شهرهاي مختلف بـراي سـماع حـديث و    آوازه پارسايي و دانش ا

هاي صوفيه و منابع رجالي، شيخ ابوالقاسـم را   كه در كتاب اين. آيند بهره بردن از ارشادات او به طابران مي
، با القاب و عباراتي چون شيخ المشايخ، شيخ الصوفيه، صاحب االصحاب و الدويرة، پير خراسان، الزاهـد 

در همه منابع به اتفـاق پيـر وي را   . اند، ناظر بر اين بخش از زندگاني اوست وصف كرده... زاهد خراسان



  213                                          ...چهارمقالهروايتي از نقد                                      چهل و چهارم  سال 

ابوعثمانِ مالكي مذهب از مغرب به نيشابور آمـد و  . اند در طريقت، ابوعثمان سعيد بن سالم مغربي نوشته
سـالگي   11- 10ني در حدود بنابراين كرّكا). 1/100: 1360خوارزمي، ( 10درگذشت 393همانجا در سال 

كاني عـالوه بـر ابوعثمـان، بـا     گويد كه كرّ مي) 315:1369(سمناني . به تصوف نيز روي آورده بوده است
ابوالقاسم منصور بن خلف مغربي نيز مالكي مذهب بـود و  . 11داشته است» صحبت«منصور بن خلف نيز 

وي از معاشران قشيري اسـت و  . داني شددر جواني به نيشابور آمد و همانجا ازدواج كرد و صاحب فرزن
منصور بن خلف در سـال  ) ديده شود قشيريه ةرسالفهرست (كند  در رساله خود بسيار از او نقل قول مي

  ).671:1362فارسي، (در نيشابور درگذشت  415
وي را از آن ) 189:1371(هجـويري  . از آراء و نظرات كرّكاني اطالع بسيار انـدكي در دسـت اسـت   

) 2/416؛ 1/97: 1362( ةالقضا عين. اند داشته» سرّي«وفياني به شمار آورده كه اندر حديث حالج گروه ص
آن خواجـه  : هرگز شيخ ابوالقاسم كرّكاني نگفتي كه ابليس، بل چـون نـام او بـردي گفتـي    «: گويد كه مي

ـيس را  آورد كه اب كه سخن خواجه عبداهللا انصاري را به ياد مي» خواجگان و آن سرور مهجوران مهتـر  «ل
اي  توان از توصـيه  ديدگاه كرّكاني را در خصوص توكّل مي). 7/337: 1361ميبدي، (خواند  مي» مهجوران

اذا سافرت فال تنزلْ رباطاً يكون لـه معلـوم و توكّـلْ علـي اهللا     : كه به يكي از مريدانش كرده بود دريافت
  ).55، 43، 17:1376، غزالي،احمد ←؛ نيز408:1414سلَفي، (» حتي تكون في راحة
درگذشت و آرامگاهش تا قرن دهم در طرف شرقي طـوس معلـوم بـوده     469االول  كرّكاني در ربيع

  ).350:2535خنجي، ( 12است
. آيـد  اي در خصوص احـوال او بـه دسـت مـي     يكي از مريدان شيخ ابوالقاسم نيز نكته ةنام از زندگي

كـه البتـه سـخن    » والقاسم را چندين هزار مريـد بودنـد  اين شيخ اب«: گويد مي) 1362:1/274( ةالقضا عين
نفر از مريدان او ياد شده است كه در ميـان آنـان    20هاي رجال از حدود  اما در كتاب ،آميزي است مبالغه

بـود و ديگـري ابـوعلي    ) 487م (يكي ابوبكر بن عبداهللا نساج طوسي  :تر بودند دو نفر به كرّكاني نزديك
فارمـدي در ابتـداي   . كه پس از پيوستن به مراد خود، داماد او شـد ) 477- 405(فضل بن محمد فارمدي 

جواني در مدرسه سراجان نزد محدثان نيشابور، از جمله ابوعثمـان اسـماعيل بـن عبـدالرحمن صـابوني      
و ديگـران بـه سـماع حـديث و     ) 436- 357(، ابوعبدالرحمن محمد بـن عبـدالعزيز نيلـي    )447- 373(

بنا بـر گـزارش محمـد بـن منـور، فارمـدي       ). 628:1362فارسي، (ي مشغول بود هاي دين فراگيري دانش
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او » عاشـق «بينـد ودر نگـاه اول    الخير را در سفر اولش به نيشابور در جمع يارانش مي روزي ابوسعيد ابي
شـود كـه    نصـيبش مـي  » اي خرقـه  پـاره «يابـد و   شود و در يكي از مجالس سماع ابوسعيد حضور مي مي

رفتـه و   پـس از بازگشـت ابوسـعيد، فارمـدي نـزد قشـيري مـي       . گـردد  ي را موجـب مـي  هاي »روشنايي«
بـرو  «: گفته اسـت  اما قشيري به او مي ،كرده براي قشيري بيان مي ،داده ميرا كه به او دست » هايي حالت«

پس از چندي به توصيه قشـيري رخـت خـود را از مدرسـه بـه      » !اي پسر به علم آموختن مشغول باش
شود و  دچار مي» حالتي«روزي به . شود كشد و در خدمت قشيري به سير و سلوك مشغول مي خانقاه مي

مـا را  «: گويـد  فارمدي با خـود مـي  . »اي بوعلي حد روشِ ما تا اينجا فراتر نيست«: گويد قشيري به او مي
برخاستم و روي به  .و نام شيخ بلقسم كرّكاني شنيده بودم... پيري بايستي كه ما را از اين مقام فراتر بردي 

كه در اين مدت مـرا بـه انـواع     بعد از آن - پس شيخ بلقسم. پيش او مقام كردم مدتي دراز... طوس نهادم 
خـويش  ) دختـر (فرمود و عجوزه » عقد مجلس«ها كرد و  بر من اقبال - رياضات و مجاهدات فرموده بود

  :و اين هم بقيه احوال او» را به حكم من كرد و كار باال گرفت
در آن وقت كه من پيش شيخ بلقسم بـودم بـه رياضـت و مجاهـدت     : خواجه بوعلي فارمدي گفت

مـراد  [نفرموده بود، شيخ بوسعيد از ميهنه به طوس آمده بود » عقد مجلس«مشغول، هنوز شيخ بلقسم مرا 
چون خدمت كردم و سالم گفتم شـيخ جـواب داد و   . من به خدمت او در رفتم] سفر دوم ابوسعيد است

  !اي بوعلي زود باشد كه چون طوطكت در سخن آرند: فتگ
فرمود و به مدتي اندك سخن بر مـن گشـاده گشـت    » عقد مجلس«بس بر نيامد كه شيخ بلقسم مرا 

  )120- 1/118: 1366محمد بن منور، ( .كه مشهور و معروف است چنان
سخن و  مردي خوش فارمدي«: نويسند مي) 669ص (استاد شفيعي كدكني در تعليقات اسرارالتوحيد 

انـد كـه    اند و نوشـته  خوانده مي» لسان الوقت«بليغ بوده و مجالس تذكير او شهرت فراگيري داشته و او را 
  ».سخنان و مذكّران برجسته قبل از او را از يادها برده است گيرايي بيان او همه خوش

ي اين مذكر را تربيـت  را به سخن درآورده بود و چه كس» طوطك«اينك بايد پرسيد كه چه كسي آن 
توان نتيجه گرفت كه كرّكاني خود  آيا از اين بحث نمي. كرده بود؟ واضح است كه شيخ ابوالقاسم كرّكاني
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و هـم لفـظ   ) به معنـي فقيـه در عـرف آن زمـان    (» دانشمند«بوده است؟ در اين صورت هم لفظ » مذكر«
  .طبراني در روايت امير عبدالرّزاق باشد» كّرمذ«و » دانشمند«تواند همان  كند و مي بر او صدق مي» مذكّر«

ـتور داد تـا آن     ،گويـد  ه خود بر روايت امير عبدالرّزاق ميلكه نظامي عروضي در تكم اين محمـود دس
  .دانشمند از طبران برود و خانمان بگذارد، ظاهراً اساسي ندارد

  گيري نتيجه

هـاي زنـدگاني فردوسـي،     سين سـال در شرح حوادثي از واپ چهارمقالههاي  بر اساس يكي از روايت
ـين    محمود غزنوي در يكي از فتوحات خود در هندوستان با دشمني سرسخت روبرو مـي  شـود و در ح

كنـد   شنود از رفتار خود با فردوسي اظهار ندامت مي مصالحه با او به مناسبت بيتي كه از زبان ميمندي مي
شود كه پيكـر   امي از دروازه جنوبي طوس وارد ميهدايا هنگ. دهد و به ارسال هدايايي براي او دستور مي

سـپاري فردوسـي     در اين ميان مذكّري هم از خاك. اند برده جان فردوسي را از دروازه ديگر بيرون مي بي
  .شود در گورستان عمومي شهر  مانع مي

  :در اين مقاله جزئيات اين روايت نقد و درباره آن داوري شده و نتايج زير حاصل آمده است
راوي اين داستان به احتمال بسيار قوي امير عبدالرّزاق فرزند مسعود و نواده محمود غزنوي بـوده   - 1
  .است
فرمـانرواي كـالنجر بـوده باشـد كـه در      ) بيدا(نبردي كه از آن سخن رفته بايد نبرد محمود با نندا  - 2
  .ان شده باشدلذا محمود بايد در اين تاريخ از رفتار خود پشيم. خاتمه پذيرفت 414محرم 
گرفته شده  به دنبال بحث پيشين نتيجه. اند نوشته 416و  411مورخان سال درگذشت فردوسي را  - 3

تـر شـود و بـا قرائنـي      تواند درست باشد و كوشش شده است كه اين تاريخ دقيـق  مي 416كه فقط سال 
االول آن سال وفات كـرده   يالثاني يا جماد هاي ربيع نشان داده شده است كه فردوسي بايد در يكي از ماه

 ،قول عطار در اسرارنامه، و شـواهدي زيرا باشد و آن مذكّر طبراني بايد همان شيخ ابوالقاسم كُرَّكاني باشد 
  .كند درستي اين سخن را تأييد مي
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  ها ادداشتي

  :به صورت زير آمده است شاهنامهاين بيت در  - 1
 يـــن كينـــه آرام و خـــوابا نجـــويم بـــر

 

 يـــــدان و افراســـــيابمـــــن و گـــــرز و م
 

  )4/14/171 :1386 ،فردوسي( 
  .شايد ميمندي مصرع اول را به مقتضاي حال تغيير داده باشد

سـلطان محمـود روزي    )419(تسع عشر و اربعمائه  ةدر تاريخ سن«: ابونصر مشكان آمده است مقاماتدر  - 2
رسم بوده است كه چـون وزيـري   : گفتگفت و در اثناي آن  مرا بخواند و خالي كرد و از هرگونه غم و شادي مي

را معزول كنند و نعمت پاك بستانند و بازآرند و ديگر باره وزارت بدو دهند و از آن كس بسي آزردگي و خـواري  
  »...و جفا كه ديده باشد راستي و امانت آيد؟

ر ميمندي را بـه  از اين عبارات پيداست كه محمود از عزل ميمندي پشيمان شده بود و در دل داشته كه بار ديگ
همـين مقامـه از قـول     ةدر ادامـ . كشي از مخالفان خـود برخيـزد   ترسيده كه ميمندي به انتقام اما مي ،وزارت بركشد

گرفـت كـه مـردي     دلم بر عارض ابوالقاسم كَثير قرار مي ،روز اول كه احمد را عزل كرده شد«: محمود آمده است
ام ايـن شـغل    او را بيازموده» دو سال«خدمت ما حشمت گرفته اما است از خاندان وزارت و رأي سطبر دارد و در 

  )190: همان(» ...از او نيايد 
هنوز وزير نداشته و سـرانجام بـه شـرحي كـه در همـين      ) 418(بنابراين محمود دو سال بعد از عزل ميمندي 

تسـع  «تحقيق تـاريخ   پس اين كه برخي از اهل. حسنك را به وزارت برگزيده است 419مقامه آمده است در سال 
مؤيـد  ) 361:1314( تـاريخ سيسـتان  اند درست نيست و عبـارتي از   تغيير داده» سبع عشر«را در اين مقامه به » عشر

ـ  هثمان عشـر  ةاندرين سن«: ابونصر مشكان است ةدرستي تاريخ مذكور در مقام ـنك نشـابوري بـه     ه،و اربعمائ حس
السبت الثاني مـن جميـدي االولـي     هجه را بر خويشتن آورد، ليلفرمان سلطان محمود به سيستان آمد و عزيز فوشن

االولـي   پيداست كه تا جمادي .»اندرين سال به قصبه اندر آمد و بومنصور را معزول كرد و عزيز را به عاملي بنشاند
چنان رياست نيشابور را داشته و بديهي است كه محمود وزير خود را بـراي عـزل و نصـب     حسنك هم 418سال 
  .كند اي اعزام نمي امير به منطقهيك 

. توان دانست نمي .)هـ 403- 383حكومت (كسي جز ايلك خان نصر بن علي  ،نسفي ةرا در نوشت» ايلك« - 3
ايلك خان همان كسي اسـت كـه   . فوت كرده بود) هـ 415(سال پيش از ورود محمود به ماوراءالنهر  12ولي وي 
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 و 68ص صـ ، چهار مقالـه تعليقات عالمه قزويني بر  :رك(منقرض ساخت از ماوراءالنهر  389سامانيان را در سال 

229(  
: 1345(ابن حوقـل  . مراحل سفر از شهر كش تا غزنين در منابع جغرافيايي با كمي اختالف ذكر شده است - 4
 9منزل، جمعـاً   6منزل و از آنجا تا بلخ را  3مسافت شهر كش را تا كندك، ) 269:1368(و اصطخري ) 242- 241

از بلخ تا باميان را هر سه . منزل نوشته است 6همين مسافت را ) 507، 2/502: 1361(اما مقدسي . نويسند منزل مي
مسـافت باميـان تـا    . اند مرحله يا منزل نوشته 10) 2/507؛ مقدسي، 190: ؛ ابن حوقل222: اصطخري(جغرافيانگار 

بنـابراين  . انـد  منزل نوشته 8) 222(ل و اصطخري منز 5/7) 187(مرحله و ابن حوقل  4) 2/511(غزني را مقدسي 
مرحله  20منزل و مقدسي  5/26مرحله و ابن حوقل  27جمع مسافت از شهر كش تا غزنين بنا بر قول اصطخري 

كرد و البد عبور آنهـا از رود جيحـون يكـي دو روزي طـول      چون محمود با لشكري انبوه حركت مي. بوده است
ورود لشكريان را به ماوراءالنهر هنگـام عبـور از جيحـون    ) 404ص (كه گرديزدي  تفصيلي به شرح و(كشيده  مي

مرحله را در نظر گرفتيم و هر مرحلـه   27يعني  ،كند ، احتياطاً بيشترين مسافتي را كه اصطخري نقل مي)كند بيان مي
  .را يك روز راه

ـين   ها را نمي منازل اين راه شد و بر اساس منابع جغرافيايي غزنين از چند مسير به طوس مرتبط مي - 5 توان تعي
زيرا به درستي معلوم نيست كـه هـدايا در چـه روزي از     ،رساند هر چند دانستن اين موضوع سودي هم نمي. كرد
مدت زمان حركت از غزنين تا طوس حدود . االول و از چه مسيري ارسال شده است الثاني يا جمادي هاي ربيع ماه
  .روز در نظر گرفته شد 22

: 1369مـول،  (در نبـرد رسـتم بـا خاقـان چـين آمـده اسـت         شـاهنامه هـاي   اين بيت در بعضي از چـاپ  - 6
  :باشد با ضبط زير) 2:1343(نظامي  ةنام شرفو گويا از ) 3/101/731

ــويي   ـتي تــ ــدي و پســـ ــاه بلنــ  پنــ
 

 همـه نيســتند آنچــه هســتي تــويي 
 

ها بعد از درگذشت  اقعه را مربوط به سالنوشته است، اين و 675زكرياي قزويني كه كتاب خود را حدود  - 7
. الدين، استاد غزالي با ياران بر گور فردوسي بگذشـت  اند كه شيخ قطب حكايت كرده«: گويد فردوسي دانسته و مي
. او را رها كن كه عمري را صرف ستايش مجوسان كـرد : پير گفت. به زيارت فردوسي رويم: يكي از ايشان گفت

هـاي رحمـت    اگـر شـما مالـك گنجينـه    : به شيخ بگـو : گفت ر خواب ديد كه به او ميپس گوينده، فردوسي را د
قزوينـي،  . (»كنيد و انسان، خود ممسـك و خسـيس اسـت    باز هم از ترس تمام شدن، خست مي ،پروردگار باشيد
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تاد به نظر اسـ ). 100/اسراء(اي از قرآن كريم است  سخن فردوسي آيه .)279:1848؛ نيز چاپ گوتينگن، 485:1373
  ).302:1372رياحي، (» است اسرارنامهحكايت ابوالقاسم كرّكاني در  ةصورت دگرگون شد«احي اين داستان ير

سـمعاني،  (بـود   330به دنيا آمد و نخسـتين سـماع او در سـال     321براي نمونه، حاكم نيشابوري در سال  - 8
بـوده   399آمـد و نخسـتين سـماع او در    به دنيا  388و ابوصالح احمد بن عبدالملك نيشابوري در ) 1/433: 1408
  ).18/419: 1417ذهبي، (است 
، بسيار بعيد است كه وي در خردسالي به بغـداد رفتـه   »قدم بغداد صباه«: گويد مي) 31/291: 1413(ذهبي  - 9
  .را نوجواني و حدود پانزده سالگي او فرض گرفتيم» صباه«لذا . باشد

ـنة ثـالث و سـبعين و    «يـا   373وفات ابوعثمان مغربي را سال  سال ،منابع در دسترس نگارنده ةدر هم - 10 س
» ...ثـالث و تسـعين    ةسـن «مگر خوارزمي كـه بـه عبـارت عربـي     ) سال پيش از تولد كرّكاني 7(اند  نوشته» ثلثمائه
تحريف سبع و سبعين به تسع و تسعين و به عكس اين، از تحريفـات  . گمان همين درست است است و بي نوشته

  .ع در عبارات عربي استبسيار شاي
  .»شيخ ذكر«و » شيخ خرقه«دادند تا  اهميت بيشتري مي» شيخ صحبت«قدماي صوفيه به  - 11
مدفون در سـه  «و  450سال وفات كرّكاني را  ،)198ص (احمد مجاهد در تعليقات مجالس احمد غزالي  - 12
  .نوشته است» مخصوص به خودش ةتربت حيدريه در جنب كوه در بقع يكيلومتر

  كتابنامه

  .دارالكتب العلميه: بيروت. الكامل). 1407. (ابن اثير
  .دارالكتب العلميه: بيروت. المنتظم). 1412. (ابن جوزي
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران. جعفر شعار ةترجم. االرض ةصور). 1345. (ابن حوقل
  .هالمحمدي هالسن همطبع: هقاهر. هذيل طبقات الحنابل). 1372. (ابن رجب

از سـرياني بـه عربـي    .(دارالمشـرق : بيـروت . هاالب اسحق ارملـ  هنقله الي العربي. تاريخ الزمان). 1986. (العبري ابن
  )ترجمه شده

  .علمي و فرهنگي: تهران. به اهتمام ايرج افشار. مسالك و ممالك). 1368. (اصطخري
  .تهراندانشگاه : تهران. وزارت در عهد سالطين بزرگ سلجوقي). 1384. (عباس ،اقبال

  .علمي و فرهنگي: تهران. تطبيقي سه هزار ساله ةگاهنام). 1367. (احمد ،بيرشك
  .دانشگاه فردوسي: مشهد. اكبر فياض به تصحيح علي. تاريخ بيهقي). 2536. (بيهقي، ابوالفضل
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  .خاور ةكالل: تهران. تصحيح ملك الشعراء بهار). 1352. (تاريخ سيستان

  .دنياي كتاب: تهران. فردوسي ةهزار. »و فردوسي شاهنامه« ).1362. (زاده، سيد حسن تقي
فرهنـگ ايـران   : تهـران . 6فرهنگ ايران زمين، ج . به اهتمام ايرج افشار. چند فصل از تاريخ كبير). 1354( .يجعفر

  .زمين
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران. شاهنامهفردوسي و   .»فردوسي«. )1390. (جالل ،مطلق خالقي
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب :تهران .تصحيح منوچهر ستوده. بخارا ةنام مهمان). 2535. (روزبهان ،خنجي

  .مشعل: اصفهان. تصحيح محمدجواد شريعت. جواهراالسرار). 1360. (الدين حسين كمال ،خوارزمي
  .اسالميه: تهران. باقر ساعديمحمد ةترجم. روضات الجنات). 1360. (مير سيد محمدباقر ،خوانساري
  .خيام: تهران .حبيب السير). 1353. (خواندمير

  .خاور ةكالل: تهران. الشعرا ةتذكر). 1338. (دولتشاه سمرقندي
  .هدارالكتب العلمي: بيروت. تحقيق عمر عبدالسالم تدمري. تاريخ االسالم). 1413. (ذهبي
  .دارالفكر: بيروت. سير اعالم النبالء). 1417. (ــــ

  .هدارالكتب العلمي:بيروت .اهللا عطارديتصحيح عزيز ژ. التدوين في اخبار قزوين). 1408. (عبدالكريم ،رافعي
  .اكبر علمي علي: تهران. تصحيح محمد اقبال پنجابي. الصدور ةراح). تا بي( .راوندي
  .پژوهشگاه: تهران. هاي فردوسي شناسي سرچشمه). 1372. (محمدامين ،رياحي
  .هدار احياء الكتب العربي: مصر. يالكبر هطبقات الشافعي). 1970. (سبكي
  .دارالفكر: بيروت. تحقيق عبداهللا عمر البارودي. معجم السفر). 1414. (سلَفي

  .دارالجنان: بيروت. تقديم و تعليق عبداهللا عمر البارودي. االنساب). 1408. (عبدالكريم ،سمعاني
  .دار عالم الكتب: رياض. معجم شيوخ). 1417( .ـــــــــــــــــ
  .دارالكتب العلميه: بيروت. التحبير في المعجم الكبير). 1418( .ـــــــــــــــــ

  .علمي و فرهنگي: تهران. تصحيح نجيب مايل هروي. مصنفات). 1369. (سمناني
  .اميركبير: تهران. تصحيح هاشم محدث. مجمع االنساب). 1363. (محمد ،اي شبانكاره
  .محمد بن منور. رك. ار التوحيدتعليقات اسر). 1366. (محمدرضا ،شفيعي
بنگـاه  : تهران. تصحيح جعفر شعار. ابوالشرف جرفاذقاني ةترجم. تاريخ يميني). 2537. (محمد بن عبدالجبار ،عتبي

  .ترجمه و نشر كتاب
  .سخن: تهران. تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني. اسرارنامه). 1386. (فريدالدين، عطار
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  .اطالعات: تهران. تصحيح مير جالل محدث ارموي. الوزراءآثار ). 1364. (الدين سيف ،عقيلي
  .زوار: تهران. تصحيح علي نقي منزوي و عفيف عسيران. القضاه هاي عين نامه). 1362. (همداني ةالقضا عين
  .دانشگاه تهران: تهران. تصحيح احمد مجاهد. مجالس). 1376. (احمد، غزالي
  .علمي و فرهنگي: تهران. ح حسين خديوجمتصحي. كيمياي سعادت). 1361. (محمد ،غزالي
  .علميه ةحوز: قم. اعداد محمد كاظم المحمودي. ، المنتخب من السياقتاريخ نيسابور). 1362. (عبدالغافر ،فارسي

  .زوار: تهران. به تصحيح محمد دبير سياقي. ديوان). 1363. (فرخي سيستاني
  .المعارف بزرگ اسالمي ةداير: تهران. ل خالقي مطلقبه تصحيح جال. شاهنامه). 1386. (ابوالقاسم ،فردوسي

  .هاي جيبي كتاب: تهران. به تصحيح ژول مول. شاهنامه). 1369( .ـــــــــــــــــ
  .باستان: مشهد. به تصحيح محمود فرّخ. مجمل فصيحي). 1340. (فصيحي خوافي

  .دانشگاه تهران: تهران. هشت مقاله). 1330. (نصراهللا ،فلسفي
  .اميركبير: تهران. 2ج  .تاريخ غزنويان .»ترجمه بخش غزنويان رأس مال النديم«). 1364. (ابن بابه ،قاشاني
  .1848: نيز چاپ ووستنفيلد، گوتينگن. اميركبير: تهران. جهانگير ميرزا ةترجم. آثار البالد). 1373. (زكريا ،قزويني
  .دنياي كتاب: تهران. حبيبيتصحيح عبدالحي . تاريخ گرديزي). 1363(. عبدالحي ،گرديزي

  .آگاه: تهران. تصحيح و تعليق محمدرضا شفيعي كدكني. اسرارالتوحيد). 1366. (محمد بن منور
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