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  چکیده
 محمود خـراج یـک سـال را بـه نـیم             :گوید اشکانیان می  فردوسی در آغاز داستان   

. کاهش داد و خبر آن در چهارده شوال به طوس رسـید و مـردم محمـود را دعـا کردنـد                    
زاده صدور این فرمـان     است؟ استاد تقی   کاستن از خراج در چه سالی و علت آن چه بوده          

خـویی  دکتـر زریـاب   اما  .  دانسته است  401را به مناسبت قحط و غالي خراسان در سال          
 ی آن غنـایم   ة را کـاهش داده بـود و انگیـز         400است که محمود خـراج سـال         برآن بوده 
دکتـر  . دسـت آورد  نگـر در آن سـال ب      ده است که محمود پس از فتح قلعۀ بهیم        فراوان بو 

نگـر  بـراي تـاریخ فـتح بهـیم     را مـستند بـه قـول دکتـر زریـاب      400امیدساالر که سـال   
میـان  تباینی    تلفیق کرده، هاي شاهنامه این دو نظر را با یکدیگر         تاند، در یادداش   پذیرفته

، در ایـن    یابـد    مـی  چون این موضوع به تاریخ نظم نهایی شاهنامه ارتبـاط         . انددو ندیده آن
قعدة  که فتح قلعۀ مزبور در اوایل ذي      گیري شده است    نتیجه بحث و بررسی،     مقاله پس از  

.  پایان گرفتـه بـود     401خراسان در شوال     قحطی    ماه پیش از بروز    24 یعنی حدود    399
کـاهش  . باشـد  اي براي کاهش خراج در آن سـال بـوده         توانسته است انگیزه  نمیبنابراین  

زاده درسـت  بلکه فقط نظر استاد تقـی .  نیز بنابر دالیلی پذیرفتنی نیست     400خراج سال   
 .کنداي بیرون از متن شاهنامه نیز آن را تأیید میاست و قرینه
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هایی از شاهنامه به احـوال شخـصی و یـا حـوادثی از         فردوسی چندین بار در بیت    
پژوهـان بـا بهـره جـستن از ایـن اشـارات             شـاهنامه . دوران زندگی خود اشاره کرده است     

هـایی متـضمن اشـارات      امـا هنـوز بیـت     . نـد اهایی از زندگی شاعر را روشن ساخته      گوشه
ی یهـا نظرهـا  اسـت و یـا دربـارة آن   بررسـی نـشده   که به نحو شایسته    وجود دارد   تاریخی  
از آن جمله اسـت در آغـاز داسـتان     .  قطعی نرسیده است    اظهار شده و به نتیجۀ     گوناگون

  : گویدهایی در ستایش محمود میاشکانیان، که فردوسی در ضمن بیت
ــوال ده بــــــا چهــــــارگذشــــــته ز  شــــ  

ــراج  ــیم خــــ ــژدة داد و نــــ  ازیــــــن مــــ
 کــــه ســــالی خراجــــی نخواهنــــد بــــیش 

ــمن  ــاه دشـــ ــۀ شـــ ــدازازیـــــن نامـــ گـــ  
هـــا شـــد بـــه دشـــتهمـــه مـــردم از خانـــه  

 

ــهریار   ــر شـــ ــود بـــ ــرین بـــ  یکـــــی آفـــ
ــاخ،  ــا فـــرّ و شـ ــاه بـ  کـــه فرمـــان بـــد از شـ
ــیش  ــرد کـــ ــدار و از مـــ ــدار بیـــ ...زدینـــ  

ــاز - ــاله بـــر تخـــت نـ ــادا همـــه سـ - کـــه بـ  
ــم   ــی زآســ ــایش همــ ــتنیــ ...ان برگذشــ  

)60-59؛ 38-6/136/36 امیدساالر، -خالقی(  

سـال را بـه نـیم       آید، محمود طی فرمانی خـراج یـک       ها برمی که از این بیت   چنان
رسـد و موجـب شـادمانی مـردم         س مـی   شوال بـه طـو     14دهد و خبر آن در      کاهش می 

  . شود می
د سید حـسن    کاستن از خراج مربوط به چه سالی و علت آن چه بوده است؟ استا             

  بـود  به نیم کاهش یافته401معتقد است که خراج سال ) ، حاشیه100: 1362(زاده  تقی
  : نویسدمی و علت را به قحطی نیشابور در آن سال مربوط دانسته و

شود کـه   یعنی اواخر بهار می   ] خرداد[ جوزا 6 مطابق با    401  چهاردهم شوال سنۀ  
هاي دولتـی را در     ه سلطان حکم کرد که انبار     گوید ک موقع شدت قحطی بوده و عتبی می      

  . غلّه به مردم بدهند و بدین سبب اندکی تخفیف حاصل شدهمۀ شهرها گشوده، 
گرفـت    هجري زمستانی سخت خراسان را فرا      400اند که در سال     مورخان نوشته 

سرما محصوالت کشاورزي را از میـان    ). 175بیهقی،  ( »شست و هفت نوبت برف افتاد     «و  
. صورت قحط و غالیی هولناك در خراسان پدیـدار شـد          به 401 عوارض آن در سال      برد و 

که برخی از مـردم     سالی در نیشابور بیش از دیگر شهرهاي خراسان بود، چنان         شدت تنگ 
کسی را جـرأت    «نداشتند و   پرهیز  این شهر از فرط گرسنگی از کشتن و خوردن یکدیگر           

عتبـی کـه    . »د کنـد   شهر برکنار بود ترد    واسطۀهاي دوردست که از     در محله آن نبود که    
 را  1گوید به دستور سلطان درِ انبارهـاي دولتـی        است، می  تفصیل شرح داده  این واقعه را ب   

ـب                   «گشودند و غلّه را      خلَ بر فقرا و مساکین صـرف کردنـد و جـان ایـشان از چنگـال و مِ
حتناك   )314: 2537عتبی(» بستند )استیصال(=  اِ



 
  25 دار شاهنامه تأملی در یک بیت تاریخ/ گذشته زشوال ده با چهار

  

 
 این دلیل که عتبـی در گـزارش خـود           به)  حاشیه 147،  43: 1372(استاد ریاحی 

تردیـد  اگر چنین فرمانی صادر شده بـود، بـی        «  شدن خراج نکرده و    بخشیده اي به اشاره
اده موافـق نیـست و نظـر دکتـر          ز تقـی   اسـتاد   بـا نظـر    ،»کـرد مـی  تاب نقـل  ورا با آب  آن

اج شـاید   بخشیدن خـر  «است که   پذیرد که شفاهی به ایشان گفته بوده      خویی را می   زریاب
ی کـه در آن غنـایم     » اسـت   بـوده  400نگر در هنـد بـه سـال          بهیم به مناسبت فتح قلعۀ   

  .  نصیب محمود شدهنگفت
  روست که ایشان بنابر بیت   از آن400تأکید دکتر ریاحی بر سال 

ــنج هــشتاد ســال    زهجــرت شــده پ
  

ــار    ــان داور کردگــ ــام جهــ ــه نــ   بــ
  

هاي شاهنامه آمده است، معتقدند کـه فردوسـی    نویسکه در پایان برخی از دست     
  ) 42: همان(.  شاهنامه را به محمود اهدا کرده است400در سال 

ایـن  میان   منافاتی   ،اندساالر که این بخش از شاهنامه را تصحیح کرده        امید   استاد
  :نویسندهاي شاهنامه در توضیح و تبیین آن میاند و در یادداشتدو نظر ندیده

بوده و چـون در سـال       ...  هجري 399  هند در اواخر سنۀ    راً رفتن محمود به   ظاه« 
 2زاده  که مرحوم تقـی    400ید در همان سال     نگر را با  است، فتح بهیم    در غزنین بوده   401

 هجـري   400چون پیروزي سلطان در هنـد در اواخـر سـال            ... معین کرده است قرار داد    
 منافـاتی نـدارد، زیـرا تـا     401خشیدن خراج سال  این پیروزي با باتفاق افتاده بود، رابطۀ  

 401سلطان از هند بازگردد و در غزنه مستقر شود مدتی وقت الزم است و سال البد بـه                   
نگـر مـال بـسیار      دانیم که سلطان محمود از فتح بهیم      از سوي دیگر می   . است گشته بوده 

اشد به تأسی از سنّت     گزاري هم که شده ب    بعید نیست که براي شکر    ... فراچنگ آورده بود  
-خــالقی(» خــراج آن ســال را ببخــشند... دســتور داده باشــد... پادشــاهان قــدیم ایــران

  ) 41)/2 (10:1389امیدساالر، 
سـاالر بـر قــول شـادروان دکتــر    چنـین پیداسـت کــه مبنـاي گفتـار اســتاد امید    

ل آن  اسـت، اسـتوار و بـه دنبـا          گفته بـوده   400نگر را در سال     بهیم خویی که فتح   زریاب
ـ              گـشته  401ه بـازگردد، سـال بـه    فرض شده است که محمود تـا از هندوسـتان بـه غزن

سال خراسان، و محمود نیز که اینک با گنجـی          شود با بروز تنگ   است که مصادف می    بوده
ورد و خـراج آن سـال را بـه آنـان        آکران به غزنه بازآمده بر مـردم نیـشابور رحـم مـی            بی
 400استاد زریاب به احتمال بسیار قوي سـال       . ن نیست ولی حقیقت امر چنی   ... بخشد می

که در زیر توضـیح خواهـد شـد،         اند و چنان  نگر برگرفته را از گزارش گردیزي از فتح بهیم      
  . این تاریخ درست نیست
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) پاکستان امـروزي ( به هندوستان 399االول سال محمود روزهاي نخست جمادي 

بـال   انـد جا کـه نـامش را اننـدپال و بـال          ي آن و در دشت پیشاور با فرمانروا      3لشکر کشید 
دو لشکر نزدیک بـه     ). 1391: 1363گردیزي،   ؛292: 2537عتبی،  ( رو شد  هاند روب نوشته

امـا هـر روز بـر شـمار         . کردنـد چهل روز در برابر هم صف کشیدند و به جنگ اقدام نمی           
محمود در اطراف   . دشآمدند، افزوده می  لشکریان انندپال که از اطراف هند به یاري او می         

روزي گروهـی از هنـدیان از       . لشکرگاه خود خنـدقی حفـر کـرد و مترصـد فرصـت بـود              
دوجانب، از خندق گذشتند و به لشکرگاه محمود زدند و بسیاري از سپاهیان او را از پاي                 

نندپال بر آن سوار بـود سراسـیمه        ا، فیلی که    کارزار نبرد آغاز شد و در هنگامۀ     . آوردنددر
 نبـرد  شـان از صـحنۀ  ایـن گمـان کـه فرمانـده    هندیان به .  میدان جنگ گریختشد و از  

هـا نهادنـد و بـسیاري را از    درآنگریخته است، هزیمت کردند و سپاهیان محمود نیز تیـغ    
سی سر فیل حصن هیکـلِ کـوه        « در این نبرد     .)1/88: 1387استرآبادي،  ( پاي درآوردند 

 ور پـیش رفـت و قلعـۀ       ود بـه سـوي الهـ      گاه محم آن. نصیب سلطان شد  » فتِ دریاگذار ص
سه روز حرب کرد تا اهل قلعه       « در حصار گرفت و      4نگر را در جنوب شرقی این شهر       بهیم

محمود با تنی چنـد بـه       .  گشودند  را و درِ قلعه  ) 391: 1363گردیزي،  ( »به زینهار آمدند  
مـان،  ه(»  نبـود  چندان مال یافت اندر آن قلعه که حد و قیـاس آن پدیـد             «درون رفت و    

از قلعـه بیـرون     » پـشت رجـال و أجمـال      «کران را بـر   که آن اموال بی   پس از آن  ). جاهمان
  . آوردند، محمود قلعه را به معتمدان خود سپرد و به غزنین بازگشت

اند، اما چـون مـسافت میـان غزنـه و            نگاران زمان بازگشت محمود را ذکر نکرده       تاریخ
 مـاه طـول نکـشیده       6گمان بیش از     محمود بی  الهور چندان طوالنی نیست، رفت و بازگشت      

بـدین  .  روز دوام آورد   45نگـر حـدود     بخصوص که مقاومت انندپال و اهالی قلعۀ بهـیم        . 5است
اما چیـزي کـه    .  به غزنه بازگشته بوده است     399قعده  طور قطع در اوایل ذي    ترتیب محمود به  
  : گوید است که می) 391ص (شود، گزارش گردیزي موجب اشتباه می

اندرسنۀ تسع و تسعین و ثلثمائه با اننـدپال حـرب کـرد و اننـدپال را هزیمـت                   « 
برگرفت و از آنجا به     ... هاي زر و سیم     و آن خزینه  ... نگر شد و از آنجا به قلعت بهیم     ... کرد

غزنین آمد و تخت زرین و سیمین بر در کوشک بنهـاد و آن مـال بـه صـحرا بفرمـود تـا        
ت بدیدند، و این اندر سنۀ اربع مائه بودبریختند، چنانکه همۀ حشَم و رعی« .  

 بوقوع پیوسـت، بلکـه مـراد        400نگر در سال    منظور گردیزي این نیست که فتح بهیم      
نگـاران دیگـر    تـاریخ .  بنمایش گذاشت400نگر را در سال    است که محمود غنایم بهیم     وي آن 

  : گویدمی ) 1/90 :1387(استرآبادي . دهندتر توضیح میاین مطلب را روشن
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سلطان محمود با تنی چند از خاصان به قلعه درآمد، هفت لک دینار سـرخ و          ... « 

به تصرف دیوانیان درآمده، سلطان به غزنین مراجعت نمود و در سنۀ اربعمائـه بیـرون                ... 
تخت طال و نقره در بارگاه نهاده، فرمود غنایمی که از هندوستان در آن سـفر                 شهر، چند 

  » ... به ترتیب بگذارند، بودند، به صحرا بردهآورده
 400نمـایش گذاشـتن غنـایم را اوایـل سـال            نیز تـاریخ ب   ) 1/91: 1380(دائونیب

  : نوشته است
بـا اننـدپال    لثمائه دیگربـار بـه هندوسـتان آمـده،          و در سنۀ تسع وتسعین وث     ... «

خزون بـود، متـصرف   و دفاین را که از زمان بهیم در آنجا مدفون و م       ... مذکور جنگ کرده  
شد و در اوایل سنۀ اربعمائه چند تخت از طال و نقره بر درگاه نصب فرمود و آن اموال بی            

  » ...حد و قیاس در پایتخت خویش ریختن امر کرد تا خالیق بنگرند
 محـدث و    )546-472(فـامی . ین میان یک روایت دیگر نیـز در دسـت داریـم           ادر

  : گوید فتح میمورخ قدیم هرات دربارة این
و از کفار جمع فـراوان بکـشتند       ... بعد از آن امیرمحمود به زمین هندوستان شد       ... «

بدست آورد که   ... و از خزانۀ بتِ بزرگتر چندان جواهر و         ... و سی قالده فیل غنیمت گرفتند     
امیرمحمود و لشکر او هر چند امکان داشت از آن امـوال برداشـتند              ...  را در نیابند   قیمت آن 

که به جمله به نظارة آن غنـایم بیـرون آمدنـد،    ] داد[ غزنین آوردند و مردمان را فرمان  و به 
  ) 113: 1387فامی، (» االخره سنۀ تسع و تسعین و تلثمائهدر جمادي

 در مأخذ فامی بوده است که      ر کنیم که  که تصو مگر آن : این گزارش درست نیست   
 و او بـه اشـتباه ایـن تـاریخ را زمـان          فتح شـده   399االخر سال   نگر در جمادي   بهیم قلعۀ

تواند مؤید ایـن    به همه حال، گفتار فامی فقط می      . بنمایش گذاشتن غنایم پنداشته است    
  .400 بوده است نه سال 399باشد که آن فتح در سال 

          ر کرد که محمود     اینک ممکن است همداستان با دکتر زریاب و دکتر ریاحی تصو
ر گمـان ایـن تـصو     بی.  به نیم کاهش داده بوده است      400ل  خراج مردم نیشابور را در سا     

شد، شایسته  آوردن غنایم موجب کاستن از خراج می      دست، زیرا اگر صرفِ ب    درست نیست 
جـا کـه بـه گرانـی غـذا و      نـواي آن  از مردم بی  400بود که محمود خراج هرات را در سال         

در خـصوص حـوادث    ) 118: 1387(  فـامی  .گرفت آمده بودند، نمی   گرفتار» وباي بزرگ «
  : گوید می400هرات در سال 

طعام به غایت عزیز شد و نرخ گران شد و وبـاي بـزرگ افتـاد و جمعـی فـراوان               «
  ».هالك شدند
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): 339: 2537(بنـابر گـزارش عتبـی       . با ایـن حـال محمـود، خـراج آنجـا را گرفـت              

عمـال و تحـصیل   بن الحسین را که رئیس بلخ بود به حساب      سلطان، دهقان ابواسحق محمد   «
بقایاي اموال نصب کرد و او در سنۀ احدي و اربعمائه به هرات رفت و به حسن تـدبیر و لطـفِ               

  . »رعایت، مالی فراوان حاصل کرد و به مدتی نزدیک حملی وافر به خزانه فرستاد
سـحق بـراي     پـس دهقـان ابوا      برابر با مـاه شـهریور بـوده،        401چون محرم سال    

یعنـی همـان سـال وبـایی و         . اسـت  جري به هرات رفته بـوده      ه 400دریافت خراج سال    
  . گرانی غذا

نی نگـر پـذیرفت    بهـیم  ۀ نیشابور نیز به مناسبت فتح قلع      401خراج سال   کاستن از 
این فتح و بروز شـدت قحـط سـال نیـشابور            میان   زمانی   که آمد فاصلۀ  زیرا چنان . نیست
اي براي کـاهش  توانسته انگیزهغنایم آن فتح نمیاست، پس  ماه فاصله بوده    24کم  دست

زاده درست اسـت و     به گمان نگارنده فقط نظر شادروان سید حسن تقی        . خراج بوده باشد  
 و در واقع اجـراي یـک حکـم فقهـی بنـابر مـذهب                401این بخشش نیز مربوط به سال       

اما پیش از نقل آن یـادآوري ایـن نکتـه الزم    . بوده است) مذهب درباریان محمود(حنفی  
گویـد آن را بـه      بخـشید، بلکـه مـی      گوید محمود خراج آن سال را     ه فردوسی نمی  است ک 

 حـساب و کتـابی بـوده اسـت و آن را        کاستن از خـراج البـد بـر پایـۀ         . دادکاهش  » نیم«
 پس از توضیح قوانین خراج و اینکـه در چـه مـواقعی بایـد                )539: درگذشت( سمرقندي

   :گوید ن را گرفت میخراج به نیم کاهش یابد و یا چه زمانی نباید آ
ج : ثُم ارض الخراج   خرِ ـردِ آفۀِ شیئاً بسببِ اذالم تُ هـا،    الب ال شـیء فیهـا، و إن   و نحوِ

ت قَدر ج راجِ الغیرَأخرَ راجِ :  الخَ ب نصف الخَ جِ ی ه   ).1/325: 1405سمرقندي، ...(فإنَّ
 و بـه گفتـۀ    » نـیم خـراج   « به گفتۀ فردوسی بـه       401ر سال   که محمود د  اینپس  

.  بوده است  400سال  »  البرد فۀآ«بسنده کرده بود، علت آن    » نصف الخراج «سمرقندي به   
 در نیـشابور بـه   401توان استنباط کرد کـه برداشـت محـصول در سـال      از این حکم می   

بـدین  شـده اسـت،   اي بوده که هر سال به عنوان خراج به دربار پرداخت مـی    همان اندازه 
  . بخشد آن را میمحمود بر طبق سنّت، نیمی ازجهت 

 اصـالح قـوانین خـراج در عـصر انوشـیروان بـوده اسـت و                 ةاین حکم نیز بازمانـد    
  دینـوري  . انـد بـسته چنان در خراسـان بکـار مـی       ها پس از او هم    ه پیداست تا قرن   ک چنان

  : گویدمی) 100: 1366(
انوشیروان همچنین مقرر داشت که خراج سـرانه و غـالّت از بینوایـان و مـردم                 « 

از  ،رسید، به نسبتِ آفت    محصول آفت می   گیر گرفته نشود و در صورتی که به       ارِ زمین بیم
  . »داشتندمالیات معاف می
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ــگ ــد در تن ــسیاري از مــردم آســیب دیدن ــه ،ســال خراســان ب    حتــی مــردم غزن

نماید که کاستن از خـراج فقـط شـامل       حال، چنان می  با این ) 5/186: 1412زمخشري،  (
هـاي   همـین بیـت     نیز در دست داریم  آن  ود و تنها گزارشی که از       حال نیشابوریان شده ب   

  . شاهنامه است
 مشغول بازبینی در شـاهنامه      401گمان فردوسی تا شوال     بنابر آنچه ذکر شد، بی    

محمـود  بوده و متن و به گمان نگارنده بخشِ نهایی شاهنامه را بعـد از ایـن سـال بـراي                     
ها را کـه متـضمن یـادکردي از عطوفـت           ن بیت که فردوسی ای  نیز این . فرستاده بوده است  

ود بوده و خواننـده انتظـار دارد آنهـا را در دیباچـۀ شـاهنامه                سلطان نسبت به رعایاي خ    
 در آغاز داستان اشکانیان آورده، به احتمال بسیار قوي بدین علت بـوده اسـت کـه         ببیند؛

داسـتان اشـکانیان    یکی از مجلدات شاهنامه که قرار بوده براي محمود ارسـال شـود، بـا                
  ). 55: 1372نیز ریاحی، (شده است شروع می

ر بهتـ بنـابراین  .  ذکر اسـت ي دیگر هم شایستۀ   ا  هاي مورد سخن یک نکته    در بیت 
  :  درج کنیمجااست، بار دیگر آنها را در این

ــار ــوال ده بــــــا چهــــ  گذشــــــته ز شــــ
ــراج  ــیم خــــ ــژدة داد و نــــ  ازیــــــن مــــ
 کــــه ســــالی خراجــــی نخواهنــــد بــــیش 
 

ــرین   ــهریار یکـــــی آفـــ ــر شـــ ــود بـــ بـــ  
ــاخ،  ــا فـــرّ و شـ ــاه بـ  کـــه فرمـــان بـــد از شـ
...ز دینـــــدار بیـــــدار و از مـــــرد کـــــیش   

 

   »ئـیم « و» رسـم « ، »بـیم «هـاي شـاهنامه بـه       در بیت دوم در دسـتنویس     » نیم«
تحریف شده بوده است و استاد امید سـاالر بنـابر توضـیحی کـه               ) حرف اول بدون نقطه   (

  :اندنیم خراج اصالح کردهشود، آن را به ذیالً از ایشان نقل می
گرفتنـد، بـه    که خراج سرانه را سـه بـار در سـال مـی            در زمان انوشیروان با این    « 

هـاي   ردوسی رسیده بوده است، خراج زمین      ابومنصوري به ف   ۀروایتی که از طریق شاهنام    
بار مقارن با رسیدن محصوالت صیفی و بـار         گرفتند که یک  کشاورزي را دوبار در سال می     

در داستان پادشاهی نوشـیروان بـدین       . رسیدن محصوالت شتوي بوده    به هنگام فرا  دیگر  
کـه در   /دارز زیتـون و از گـوز و هـر میـوه           ): 93-94/92هفتم،  (موضوع اشاره شده است     
 نبودي جزین تا سـر سـال   / ز ده بن، درم یک رسیدي به گنج      /مهرگان شاخ بودي به بار    

 مهرماه بوده و هنگام اداي خراج زمین،        ۀ که نیم  بنابراین روشن است که در مهرگان     . رنج
شده و از آن ماه تا سر سال، که بهار باشد، یعنی تا شش مـاه          مالیات کشاورزي وصول می   

با توجه به این اصل و با این دلیـل کـه            . شده است رنج پرداخت خراج بر کسی نهاده نمی      
ند، ا حرف یکم ضبط کرده    ۀ لغت ئیم را بدون نقط     ،هاي این تصحیح  هشت تا از دستنویس   

  » ...من این لغت را نیم خواندم
) 40)/2(10: 1389 امیدساالر، -خالقی(  
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در گفتـار   » نـصف الخـراج   «  هوشمندانه و درسـت اسـت و         ،گمان این تصحیح  بی

 دیگـر کـه بنـده از گفتـار       یاما مطلب . کندسنجی را تأیید می   سمرقندي درستی این نکته   
و » سـالی «را در   » ي«کنم ایـن اسـت کـه ظـاهراً ایـشان            یاستاد امید ساالر استنباط م    

مـان فردوسـی دوبـار در سـال خـراج      اند و برآنند کـه در ز     یاي وحدت خوانده  » خراجی«
هر چند این موضوع بـه      ) خراج محصوالت صیفی و خراج محصوالت شتوي      (اند  گرفته می

  . روایت شاهنامه ابومنصوري منسوب شده است
 استاد امیدساالر به خطـا نرفتـه باشـم، شـاید بتـوان ایـن                اگر بنده در فهم گفتار    

آیـد در زمـان فردوسـی       تا آنجا که از منـابع برمـی       . اي دیگر توضیح داد   مطلب را به گونه   
اصوالً گرفتن خراج بـر ایـن بنیـاد بـود کـه کـشاورز              . شدبار در سال خراج گرفته می     یک

. بپـردازد بـار خـراج   پس باید یک. داردبار از زمین خود محصول برمی     معموالً در سال یک   
بـار خـراج    کرد، باز فقـط یـک      دوبار از زمین برداشت می     حال اگر کشاورزي در یک سال     

) بار از زمین در سـال برداشت یک( پرداخت خراج را بر سال غالب ةپرداخت، زیرا قاعد  می
پـس  . )67)/10(5: 1421سرخسی(این قاعده بر مسلمان و ذمی مجري بود         . نهاده بودند 
بـدل  » سالی«در» ي«نماید که      می چیست؟» که سالی خراجی نخواهند بیش    «منظور از   
 14در  : گویـد فردوسی می . یاي نسبت، یعنی سالِ خراجی    » خراجی«و در   باشد  از کسره   

شوال خبر آمد که در سال خراجی، خراج به نـیم کـاهش یافتـه و بـیش از آن نخواهنـد         
و )  شـوال  14(یکی تقویم قمـري     .  کنار هم آمده است    ها دو تقویم در   در این بیت  . گرفت

شـد و در افتتـاح خـراج    دیگري تقویم خراجی که براساس سال خورشیدي سنجیده مـی      
هـاي عربـی    هاي فارسی و السنه الخراجیه در نوشته      سال خراجی در نوشته   . رفتبکار می 

اي پرکـردن   ولی در این بیـت بـر      . یک اصطالح است و فقط به همین صورت کاربرد دارد         
الخطـی کـه در قـدیم        رسـم  انـد؛ نوشته» ي«اع کرده و به صورت      وزن، کسرة سال را اشب    

کاتـب  .  و شاید خود فردوسی نیز به همـین صـورت نوشـته بـوده اسـت                بسیار شایع بود  
که سال خراجـی  « که ظاهراً متوجه این موضوع بوده، مصرع را به صورت        2دستنویس س 
  . ردوسی نیز همین بوده استنوشته و منظور ف» نخواهند بیش
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  ها نوشت پی
. گفتنـد  پرداختند و این نوع از خراج را مقاسمه می        کشاورزان بخشی از خراج را به جنس می        .1

: 1421(سرخـسی   . بدین جهت همیـشه مقـداري گنـدم در انبارهـاي دولتـی موجـود بـود                
بروز آفتـی کـه     از سیرت پسندیدة پادشاهان ساسانی بود که به هنگام          : گویدمی) 67)/10(5

اي را که کشاورز    هزینه شد، از انبارهاي دولتی   موجب از میان رفتن محصوالت کشاورزي می      
بازرگان در زیان هم شریک است، همچنان کـه در سـود            : گفتندپرداختند و می  کرده بود،می 
  .شریک است

ر سـخنی   نگـ زاده دربارة فـتح بهـیم     استاد تقی . ظاهراً مرحوم دکتر زریاب خویی    . چنین است  .2
  .نگفته است

االخـر از ایـن سـال    چـون ربیـع  «: گویدنگر میدربارة رفتن محمود به بهیم) 292ص  (عتبی   .3
حبیبـی در تعلیقـات تـاریخ گردیـزي         . گویـد در چـه سـالی      اما نمی » بگذشت نهضت فرمود  

 نوشـته   398ربیـع االخـر   ) 8/48،  1407(اثیـر    و ابن  397سلخ ربیع االخر    )  حاشیه 391ص(
 در بلخ با ترکـانی کـه از جیحـون    398االخر محمود در ربیع. یک درست نیستاست و هیچ  

گذشته و به خراسان وارد شده بودند؛ در جنگ بود و در بیـست و دوم همـان مـاه بـر آنـان                        
دیگر . توانسته است در همین تاریخ در هند بوده باشد        بنابراین نمی ) 390گریزي،  (پیروز شد   

  .همین درست استاند و  نوشته399مورخان سال 
عبدالحی حبیبی در تعلیقات تاریخ گردیزي به نقل از تاریخ هند تألیف جیمـزجینس راجـع                 .4

اند، که اکنون کانگره گویند و      این قلعه را نگرکوت هم گفته     : گویدنگر می به جایگاه قلعۀ بهیم   
  .بر روي نقشه در جنوب شرقی الهور واقع است

نوج برود، به او گفته بودند که از غزنه تا قنـوج سـه              خواست به فتح ق   هنگامی که محمود می    .5
 روز  5تقریباً  (جا رسید  شعبان به آن   8 حرکت کرد و     409االول   جمادي 13وي  . ماه راه است  

تـر از غزنـه تـا قنـوج اسـت بـا         چون مسافت غزنه تا الهور کوتاه     ). زودتر از موعد تعیین شده    
با ایـن   .  ماه طول نکشیده است    5یش از   توان گفت که رفت و بازگشت محمود ب       اطمینان می 

   . ماه در نظر گرفته شد6حال احتیاطاً 
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  منابعفهرست 
  . دارالکتب العلمیه: ، راجعه و صححه دکتر محمد یوسف الدقاق، بیروتالکامل .)1407( ابن اثیر

انجمـن  : ، به تصحیح محمدرضا نـصیري، تهـران  تاریخ فرشته .)1387(استرآبادی، محمدقاسم   
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