ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ هﺎ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری هﺎ ،ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی هﺎ و
ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﯾﯽ هﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺧش  ٧ -ﺗﮭﯾﮫ و ﭘژوھش )ﺻﺑﺎح(

)ﭘژوھش و ﺗﺣﻘﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧذ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﺎ ﻧوآورﯾﮭﺎ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯾﺷﺗر،
اﻣﯾدوارم ﮐﮫ اﯾن ﭘژوھش ﻣﺳﺗﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋواﻗب ﻧﺎﮔوار ﺟﻧﮕﮭﺎ و ﺟﻧﮓ اﻓروزﯾﮭﺎ آﮔﺎھﯽ
ﺳودﻣﻧدی را ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺧﺳﺗﮫ از ﺟﻧﮓ در ﮐﺷور دردﻣﻧد و وﯾراﻧﮫء ﻣﺎ ﺑدھد(

ﻧﺑرد و ﺟﮭﺎﻧﮕﺷﺎﯾﯽ ﻏزﻧوﯾﺎن

 ٣۵١ – ۵٨٣ق  ٩۶٢ - ١١٨٧ /م
ﻣﺣﻣود ﺑن ﺳﺑﮑﺗﮑﯾن ﻗﻠﻣرو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﮫ ﮐوﭼﮏ ﻏزﻧﮫ »ﻏزﻧﯽ ،ﻏزﻧﯾن« ﺑﮫ ﺧراﺳﺎن ﻣﻘﺎرن ﻋﮭد اﻧﺣطﺎط و
اﻧﺣﻼل ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ،ﻧﺎﮔﮭﺎن آن را ﺑﮫ ﺻورت اﻣﺎرﺗﯽ وﺳﯾﻊ و ﺑزرﮔﯽ درآورد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻠب ﻧظر و رﺿﺎﯾت
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻋﺑﺎﺳﯽ ،ﺑدان اﺳﺗﻘﻼﻟﯽ ﺑﺧﺷﯾد.
ﻏزﻧﮫ وﻻﯾﺗﯽ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ در زاﺑﻠﺳﺗﺎن ،در داﻣﻧﮫ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﯾﺎ ﻧواﺣﯽ ﺷرﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮐﻧوﻧﯽ ،ﻗرار داﺷت .در زﻣﺎن ﻣرگ ﺳﺑﮑﺗﮑﯾن ﺑر اﺛر ﻓﺗوﺣﺎت او در ﻧواﺣﯽ ﻣﺟﺎور ،ﺣﮑوﻣت ﻏزﻧﮫ
ﺷﺎﻣل وﻻﯾﺎت ،ﻗﺻدار ،ﺑُﺳْ ْ
ت ،زاﺑل ،رُﺧﺞ ،زﻣﯾن داور ،ﭘﯾﺷﺎور ،و ﻧواﺣﯽ َطﺧﺎرﺳﺗﺎن و ﺑدﺧﺷﺎن ﺑوده
اﺳت.
َ
در آن زﻣﺎن ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻧواﺣﯽ ﭘﯾش از ھر ﭼﯾز ﯾﮏ ﺛﻌْ ﻧر »ﺳرﺣد ﻣرزی« در ﺣﺎﺷﯾﮫ دﻧﯾﺎی ھﻧد ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﻣد .از ﻋﮭد اﻣﺎرت ﺳﺑﮑﺗﮑﯾن ،ﻏزو ﺟﮭﺎد داﯾم در ﻧواﺣﯽ ﻏرﺑﯽ ھﻧد اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ را ﺑﮫ ﺻورت
ﯾﮏ ﮐﺎﻧون اﺳﻼﻣﯽ و رھﺑری ﮐﻧﻧده ﻏزوات درآورده ﺑود ﮐﮫ ﭼون ﻣﯾراﺛﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺗﻘل ﺷد و
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭﻣﺗرﯾن و ﻋﻣده ﺗرﯾن ﻣﺷﻐﻠﮫ ﻓﮑری و ﻋﻣﻠﯽ اﯾن ﺳﻠطﺎن ﺳﺗﯾزه ﺟو درآﻣد.
ﺑﻌدھﺎ ﺑﺎ اﻟﺣﺎق ﺧراﺳﺎن ﺑﮫ آن ،دوﻟت ﻏزﻧﮫ وارث ﺗﻣﺎم ﻗﻠﻣرو ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن در ﺧراﺳﺎن ﺷد ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ
در ﻣرزھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺧوﯾش ﺑﺎ دوﻟﺗﮭﺎی آل ﺑوﯾﮫ و آل زﯾﺎر ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺷد ﮐﮫ ھﯾﭼﮑدام ﺑﮫ اﻧدازه ﺣﮑوﻣت
ﻏزﻧوی ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﻐداد ﻧﺑودﻧد .از ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر ﺳﯾف اﻟدوﻟﮫ ﻣﺣﻣود ﻧﯾز ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﻟﻘب؛ ﯾﻣﯾن
اﻟدوﻟﮫ ،ﺑﻧﯾﺎن ﻗدرت و اﺳﺗﻘﻼل اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﮫ وﺳﯾﻊ را در ھﻣﺎن آﻏﺎز اﻧﺣطﺎط ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن اﺳﺗوار
ﺳﺎﺧت.
ﻣﺣﻣود درﺧﺷﺎﻧﺗرﯾن ﺳﯾﻣﺎی ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻏزﻧوﯾﺎن ﮐﮫ از او ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﺳﻠطﺎن ﻏﺎزی« و اﻣﯾر »ﮐﺛﯾر
اﻟﻐزوات« ﯾﺎد ﮐرده اﻧد ،ﺑر اﯾن ﺑﺎور ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺟﮭﺎد و ﻏزو ﻋﻠﯾﮫ »ﮐﻔﺎر« »ﮐﮫ
ﻓرض ﮐردن ﮔروھﯽ از ﻣردﻣﺎن دﯾﮕر ﻧواﺣﯽ و اطﻼق ﮐﻔﺎر ﺑداﻧﮭﺎ در آن زﻣﺎن ﮐﺎر ﭼﻧدان دﺷواری
ﻧﺑود« ﺗﮑرار ﺷود .اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻧظﺎرت دﻗﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻣود در ھﻣﺳو ﻧﮕﮫ داﺷﺗن
دﺳﺗﮕﺎه دﯾواﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﻟﺷﮑری اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐرد ،ﺗوﺳط ﺑﮭره ﺟوﯾﯽ از ﺣداﮐﺛر دﻗت و ﺳرﻋت ﻋﻣل

ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻧﮕﯽ ﻣﮭﯾب و ﻣﺧرب ﻏزﻧوﯾﺎن ،ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ آن را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن و ﭘر ﻗدرت
ﺗرﯾن ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن در اﯾران ﺑﮫ وﺟود آﻣده ﺑود ،در ﻣﯽ آورد.
اﺗﮑﺎء اﯾن ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻧﮕﯽ ﻏزﻧوﯾﺎن ﮐﮫ از ﯾﮏ »ارﺗش ﭼﻧد ﻣﻠﯾﺗﯽ« ﻣﺗﺷﮑل از ﺗرک ،ﺗﺎﺟﯾﮏ ،ﮔﯾل ،دﯾﻠم،
ﻏز ،ھﻧدو و ﻋﻧﺎﺻر دﯾﮕر ﺑود ،ﺑر ﻗدرت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻓوق اﻟﻌﺎده ،ﻧظم ﭘﯾﭼﯾده دﯾواﻧﯽ و ارﺗﺑﺎطش ﺑﺎ ﻧظم
ﻟﺷﮑری اﺳﺗوار ﺑود.
ﺑﻌد از ﻣرگ ﻣﺣﻣود ﮐﮫ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﻣدت ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ را ﺑﮫ طور ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾزی
ھداﯾت ﮐﻧد ،ﭘﺳرش ﻣﺳﻌود ،ﭘس از ﯾﮏ ﮐﺷﻣﮑش ﺧﺎﻧﮕﯽ وارث آن ﺷد .ﺷﺎﯾد ﺗزﻟزل ﺷﺧﺻﯾت و
اﺧﺗﻼف ﺑد ﻓرﺟﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣدن او ،دﯾوان و درﮔﺎه را ﺑﮫ دو اردوی ﻣﺗﺧﺎﺻم و ﻧﺎﻣﺗﺟﺎﻧس
ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد ،دﻟﯾﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻗدرت ﻣﺗﻌرﺿﯽ و ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻧﮕﯽ را از آن ﮔرﻓت و از ﮐﺎر اﻧداﺧت
ﮐﮫ ھﻣﯾن اﻣر آﻏﺎز اﻧﺣطﺎط و ﺗزﻟزل ﻏزﻧوﯾﺎن را ﻣوﺟب ﺷد.
از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ﻓردوﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ھوﯾت را از ظﻠﻣت اﺑﮭﺎم ﺑﯾرون آورد و ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﺷﻌور و ﺷﮭود
ﺣﺳﯽ ﮐﺷﺎﻧد ،در طﯽ ھﻣﯾن اﯾﺎم ﺑﮫ وﺟود آﻣد .ﺟﺳﺗﺟوی اﯾن ھوﯾت در ﻋﮭد ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﻌﻣﯽ را
در ﺑﺧﺎرا ،و ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ اﺑو ﻣﻧﺻوری را در طوس ﺑﮫ وﺟود آورد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻣﺳﻌودی ﻣروزی را ﺑﮫ
ﻧظم ﮐردن »ﻣزدوﺟﮫ« ﺧوﯾش رھﻧﻣون ﺷد .در اﯾن اﺛﻧﺎ ﺑود ﮐﮫ دﻗﯾﻘﯽ اﻗدام ﺑﮫ ﻧظم ﮔﺷﺗﺎﺳب ﻧﺎﻣﮫ و
داﺳﺗﺎن ظﮭور زرﺗﺷت را وﺳﯾﻠﮫای ﺑرای ﺑﯾدار ﮐردن ﺷﻌور ﺑﮫ اﯾن ھوﯾت در ﺑﯾن ﭘﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﻋﺻر
ﯾﺎﻓت .ﺳراﻧﺟﺎم ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾن ﺟﺳت و ﺟو ،ﺑﺎ اﺗﻣﺎم ﺣﻣﺎﺳﮫ ﻋظﯾم ﻓردوﺳﯽ اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرﻓت .ﺑﮫ طوری
ﮐﮫ ﺣس ﻣﺷﺗرک در ﻗﺎﻟب ﯾﮏ ھوﯾت ﻗوی ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎﻣﯽ طﺑﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ را از دھﻘﺎﻧﺎن »ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن
ﻧﺟﺑﺎی ﻓﺋودال ﻋﮭد ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن« ﺗﺎ ﻋﯾﺎران ﺷﮭر  -ﮐﮫ ﻣﺻداﻗﺷﺎن در ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ در ﺗﻌدادی از ﭘﮭﻠواﻧﺎن،
ﻋﯾﺎران و دﻟﯾران ﺗﺻوﯾر ﺷده ﺑود  -ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻣرﻣوز ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﻧد ﻣﯽداد .ﻓردوﺳﯽ ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ راﺑﮫ ﻣﺣﻣود
ھدﯾﮫ ﻧﻣود و در اﯾن ﮐﺗﺎب از وی ﺗوﺻﯾف و ﺗﻣﺟﯾد ﻧﻣود.
ﺣﮑوﻣت دوﺻد و ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮫ ﻏزﻧوﯾﺎن :از ﻓﺗﺢ ﻏزﻧﯾن ﺑﮫ دﺳت اﻟﺑﺗﮑﯾن ﺣﺎﺟب در  ٣٣۴ق  ٩۵۵ /م ﮐﮫ
ﺑﺎ آﻏﺎز ﭘﯾداﯾش دوﻟت ﻏزﻧﮫ ھﻣراه ﺑود ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺳﻠطﻧت ﺧﺳرو ﻣﻠﮏ ﻏزﻧوی در ﻻھور » ۵٨٣ق /
 ١١٨٧م« ﮐﮫ اﻧﻘراض ﻧﮭﺎﯾﯽ دوﻟت ﻏزﻧوﯾﺎن ﺑود ،ﻣدت ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ اﻣرای ﻏزﻧﮫ در ﺧراﺳﺎن و ﺧﺎرج
از ﺧراﺳﺎن ،روی ھم رﻓﺗﮫ ،ﻗرﯾب دوﺻدو ﭼﮭل ﺳﺎل ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد ﮐﮫ از اﯾن ﻣدت ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾم ﻗرﻧﯽ
ﺑﯾش در اﯾران ﻣﺟﺎل ﻗدرت ﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داده ﻧﺷد و ﻣﺎﺑﻘﯽ آن در ﻗﻠﻣروﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺳﻣت ﻋﻣدهاش ﺑﮫ
ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻌﻠق داﺷت ،اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد.
ﻣطﺎﻟب ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣوﺿوع :
ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻏزﻧوی در ﺧراﺳﺎن :
اﻟﺑﺗﮑﯾن
اﺳﺣق ﺑن اﻟﺑﺗﮑﯾن
ﺑﻠﮑﺎﺗﮑﯾن
ﭘﯾری ﺗﮑﯾن
ﺳﺑﮑﺗﮑﯾن
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﭘﺳر ﺳﺑﮑﺗﮑﯾن
ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی
ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی
ﻧﻔوذ ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﺳﻠﺟوق در اﯾران در ﻋﮭد ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی
ﺳﭘﮭﺳﺎﻻری ﺧراﺳﺎن در ﻋﮭد ﻏزﻧوی
ﻣﺟدودﺑن ﻣﺳﻌود
ﻋﻠﯽ ﺑن ﻣﺳﻌود و ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣودود
ﻋﺑداﻟرﺷﯾد ﺑن ﻣﺣﻣود
ﻓرﺧزاد ﭘﺳر ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی
اﺑراھﯾم ﭘﺳر ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی
ﻣﺳﻌود ﭘﺳر اﺑراھﯾم ﻏزﻧوی

ارﺳﻼن ﭘﺳر ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی
ﺑﮭراﻣﺷﺎه ﻏزﻧوی
ﺧﺳرو ﺷﺎه ﻏزﻧوی
ﺧﺳرو ﻣﻠﮏ ﻏزﻧوی.

ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی ٣٨٩ - ۴٢١ :ق  ٩٩٩ - ١٠٣٠ /م

ﻣﺣﻣود ،ﭘس از ﺧﻠﻊ ﺑرادرش اﺳﻣﺎﻋﯾل ،ﺑﺎ اظﮭﺎر اﻧﻘﯾﺎد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣﯾر اﺑواﻟﺣﺎرث ﻣﻧﺻور ،ﺣﮑو ﻣت
ﺧود را در ﻏزﻧﮫ ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد درﺑﺎر ﺑﺧﺎرا ﻗرار داد .اﻣﺎ ﭼون در طﯽ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ،
ﺑرای ﻣدﺗﯽ اﻣﺎرت ﻧﯾﺷﺎﺑور را ﺧﺎﻟﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود ،ﺑرای اﺳﺗرداد آن ﻧﺎﭼﺎر ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﮑﺗوزون ﮐﮫ در آن
اﯾﺎم از ﺑﺧﺎرا ﺑﮫ اﻣﺎرت ﺧراﺳﺎن آﻣده ﺑود ،درﮔﯾر ﺷود.
از ﺳوی دﯾﮕر ﭼون ﻣﻧﺻور ﺑﮫ دﺳت ﺑﮑﺗوزون و ﻓﺎﯾق ﺧﻠﻊ و ﺑﮫ ﺟﺎی وی ،اﻣﺎرت رﺳﻣﺎً ﺑﮫ ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ
واﮔذار ﺷد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺣﻣود ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ دﺳت آورد ﺗﺎ ﺧود را از اﻧﻘﯾﺎد درﺑﺎر ﺑﺧﺎرا آزاد ﺳﺎزد و
ﺧراﺳﺎن را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از ﻗﻠﻣرو آل ﺳﺎﻣﺎن ﺟدا ﻧﻣﺎﯾد .ﺧﻠﯾﻔﮫ اﻟﻘﺎدر ﺑﺎ ھم ﮐﮫ از آل ﺳﺎﻣﺎن ﻧﺎراﺿﯽ ﺑود،
در ﻣﻘﺎﺑل درﺧواﺳت و اظﮭﺎر ﺗﺑﻌﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺣﻣود؛ ﻣﻧﺷور اﻣﺎرت ﺧراﺳﺎن را ﺑﺎ ﻟﻘب »ﯾﻣﯾن اﻟدوﻟﮫ«
درﺑﺎر
و »اﻣﯾن اﻟﻣﻠﮫ« و ﻋﻧوان »وﻟﯽ اﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن« ﺑرای وی ارﺳﺎل داﺷت .ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ،ﻏﻼم ﺗرک
ِ
آل ﺳﺎﻣﺎن ،ﺑﺎ اﻧﻘراض آﻧﮭﺎ ،وارث ﻣﺳﺗﻘل ﺣﮑوﻣت ﺧراﺳﺎن و ﻏزﻧﮫ ﺷد.
ﻣﺣﻣود ﮐﮫ وارث ﺑﺧﺷﯽ از ﻗﻠﻣرو آل ﺳﺎﻣﺎن ﺷده ﺑود ،از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﮐوﺷﯾد ﺗﺎ اﻣرای ﻣﺣﻠﯽ اطراف را
ﮐﮫ ﺧراﺟﮕزار درﺑﺎر ﺑﺧﺎرا ﺑوده و ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣزاﺣم و ﻣدﻋﯽ آن ﺑودﻧد ،ﺗﺣت اﻧﻘﯾﺎد و اطﺎﻋت ﺧوﯾش
درآورد.
ﻧﺧﺳت ﺳﯾﺳﺗﺎن را ﮐﮫ در آن اﯾﺎم ،ﺧﻠف ﺑن اﺣﻣد ،ﭘﺳر اﺑوﺟﻌﻔر ﺑﺎﻧوﯾﮫ ،در آن ﺟﺎ ﺣﮑﻣرواﯾﯽ داﺷت،
ﭘس ﮔرﻓت .از طرﻓﯽ ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﻋﯾﺎران ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﮐﮫ ﺑﻌد از آن ﮔﮫ ﮔﺎه ﺑر ﺿد او روی ﻣﯽداد« ذی
اﻟﺣﺟﮫ  ٣٩٣ق  /اﮐﺗﺑر  ١٠٠٣م« ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﻗدرت ﺑرﺳد و در آن ﺟﺎ ﺧﻠﻠﯽ وارد ﺳﺎزد .ﺳﭘس
ﺟوزﺟﺎﻧﺎن را ﻧﯾز ﮐﮫ آل ﻓرﯾﻐون در آن ﺟﺎ ﺣﮑوﻣت داﺷﺗﻧد ،ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﻌد ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻗﻠﻣرو ﺧوﯾش ﻧﻣود.
» ۴٠١ق  ١٠١٠ /م« ﻣﺿﺎف ﺑر اﯾن ﮐﮫ اﻣﯾر ﻏرﺟﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎر داﺷت ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ در
ﻋزﯾﻣت ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ﺟﻧﮓ »ﮐﻔﺎر« ھﻧدی ،در رﮐﺎﺑش ﺣﺎﺿر ﻧﺷده ﺑود ،ﻣورد ﺗوﺑﯾﺦ ﻗرار داد و
ﻗﻠﻣرواش را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرد » ۴٠٣ق  ١٠١٢ /م« .ﺑﺎﻻﺧره ﺧوارزم را ھم ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻗﺗل اﻣﯾر آن دﯾﺎر از
دﺳت ﻣﺄﻣوﻧﯾﺎن ﺑﯾرون آورد » ۴٠٨ق  ١٠١٧ /م « .ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﺣﻣود ﺣﮑوﻣت ﻏزﻧﮫ را در اﯾران و
اطراف ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﺣﮑﯾم ﺑﺧﺷﯾد.
ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﭼون ﻗﻠﻣرو ﻣﺣﻣود ﺷﺎﻣل ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر و ﺣدود ﻣرزی ﺗرﮐﺎن ﮐﺎﻓر ﻧﺑود ،ﺑر ﺧﻼف
ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ،وی ﻏزوه و ﺟﮭﺎد را ﻣﺗوﺟﮫ ھﻧدوان ﮐرد و ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺑﯽ وﻗﻔﮫ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘذﯾر او در اطراف
ھﻧد ،درﯾﺎﯾﯽ از ﺧون ﺑﮫ راه اﻧداﺧت .در اﻏﻠب ﻣوارد ،آن ﭼﮫ ﮐﮫ از اﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎ ﻋﺎﯾدش ﻣﯽﺷد؛ از ﺣد
آن ﮐﮫ ﺑت ﺧﺎﻧﮫای را وﯾران و ﯾﺎ ﺑُت ﺳﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻓﻠزی را ﺑﺷﮑﻧد و ﺑﺎ ﻏﻧﺎﯾم ،ﭘﯾﻼن ،اﺳﯾران ،ﮐﻧﯾزﮐﺎن و
ﺟواھرات ﻓراوان ﺑﮫ ﻏزﻧﮫ ﺑﺎزﮔردد ،ﭘﯾﺷﺗر ﻧﻣﯽرﻓت.
ُ
طرﻓﮫ آن ﮐﮫ ﻓﺗﺢ ﻧﺎﻣﮫای ﺑرای آن ﻓﺗوﺣﺎت »درﺧﺷﺎن« ﺧوﯾش ﺑﮫ اطراف ﻣﯽﻓرﺳﺗﺎد و از اﯾن رو ﻣﺟﯾز
ﮔوﯾﺎن و ﻣﺗﻣﻠﻘﺎن را ﺑﮫ ﺛﻧﺎی ﺧود وا ﻣﯽداﺷت .ﺟﺎﻟب اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﯾر از ﺳﭘﺎه ﻣﻧظم ﻣﺣﻣود ،ﺑﺳﯾﺎری از

ﻣطوﻋﮫ ھم ﺑﮫ ﻗﺻد ﻧﯾل ﺑﮫ ﺛواب و ﺗﺑﻠﯾﻎ دﯾن در ﻟﺷﮑرﮐﺷﯾﮭﺎﯾش ﺷرﮐت ﻣﯽﮐردﻧد و در ﺑرﺧﯽ وﻻﯾﺎت
ھم ﻣﻌﺎﺑد »ﮐﻔﺎر« را ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺟد ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﮐردﻧد.
وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟود ﭼﻧﯾن ﺳﻌﯽ و ھﻣّﺗﯽ ،اﯾن طرز ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺧون ﺑﺎر و ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز و اﯾن ھﻣﮫ ﻣﺎﯾﮫ ﺗﮭدﯾد و
ارﻋﺎب ﻣردﻣﺎن ،ﻣوﺟﺑﺎت ﺗوﺟﮫ ھﻧدوان را ﺑﮫ آﯾﯾن اﺳﻼم ﻓراھم ﻧﮑرد و از طرﻓﯽ از آن ﭼﮫ ﺳﭘﺎه ﺟﺑﺎر
و ﺑﯽ اﺧﻼق ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧدوان ھدﯾﮫ ﮐرد ،ﺣﺎﺻل ﻋﻣدهای ﺟز ﻧﻔرت ﻋﺎﻣﮫ ھﻧدوان از ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن ﻓﺎﺗﺢ ﺑﮫ
دﺳت ﻧﯾﺎﻣد .ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺳﺎﻋﯽ اﯾن ﺳﻠطﺎن،ﻏزوات و ﺟﮭﺎد ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻧﺎظر ﺑﮫ ﻧﺷر و ﺗروﯾﺞ
آﯾﯾن ﺗوﺣﯾد ﺑود ،در ﺑﯾن ھﻧدوان ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ رو ﺑﮫ رو ﺷد.
اﻣﺎ ﺣﺎﺻل دﯾﮕر اﯾن ﻏزوان ،ﺟﻠب ﻋﻧﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﻐداد ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﻏزﻧﮫ در ﻣﯾﺎن دﯾﮕر
اﻣﯾران ﻋﺻر ،اﻣﺗﯾﺎز ﻓوق اﻟﻌﺎدهای ﻣﯽداد .در ﯾﮏ ﻣورد ﻧﯾز ،ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ھﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗﻧﺑﯾﮫ اﺑواﻟﻔﺗﺢ
داود ﺑن ﺧﺿر ،ﺣﺎﮐم ﻣوﻟﺗﺎن ﺑود » ٣٩۶ق  ۶ - ١٠٠۵ /م« ﮐﮫ از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣطوﻋﮫ ﻏﺎزﯾﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر
ﻣﯽرﻓت .وی ﺑﮫ ﺣﮑم ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ،ﭘس از ﻓﺗﺢ ﻣوﻟﺗﺎن ،در آن ﺟﺎ ﻣﺎﻧد .ﭼون ﺑﮫ ﺳﻠطﺎن ﺧﺑر رﺳﯾد ﮐﮫ
اﺑواﻟﻔﺗﺢ در ﻣوﻟﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺷر و ﺗروﯾﺞ ﻣذھب ﺑﺎطﻧﯽ ﻣﯽﭘردازد ،ﻣﺣﻣود دﻓﻊ او را ھم ﻧوﻋﯽ ﺟﮭﺎد ﻣﻘدس
ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد.
او ﺑﺎ ﺳﭘﺎه ﮔران ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو اﻧﻧدﭘﺎل ﺣﻣﻠﮫ ﺑرد و ﺗﻌﻘﯾب اﺑواﻟﻔﺗﺢ را ﺗﺎ ﺣد ﮐﺷﻣﯾر اداﻣﮫ داد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب
ﭘس از ﺗﺧرﯾب و ﻏﺎرت ﺷﮭرھﺎ ،آﺑﺎدﯾﮭﺎ و ﻣﻌﺎﺑد ﺑﯾن راه ،ﻣوﻟﺗﺎن را ﺑﺎر دﯾﮕر ﻓﺗﺢ ﮐرد و اھﺎﻟﯽ آن ﺟﺎ
را ﺑﮫ ﺳﺑب ﻋﺻﯾﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧود ،ﺑﯾﺳت ھزار ھزار )ﻣﯾﻠﯾون( درھم ﺟرﯾﻣﮫ ﮐرد .اھﺗﻣﺎم ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر
ﻣﺣﻣود در »ﺟﮭﺎد« ﺑﺎ ھﻧدوان ،ﺑﺎﻋث ﺷده ﺑود ﮐﮫ از طرف اﻣﯾران ھم ﻋﺻر ﺧود ﻣورد ﺧﺳﺎدت ﻗرار
ﮔﯾرد ﺑﮫ ﺧﺻوص ﮐﮫ از ﺳوی ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻋﺑﺎﺳﯽ ،اﻟﻘﺎب و اﺣﺗراﻣﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ ﻋﻠت ﻏﻧﺎﯾم و ھداﯾﺎی
ارﺳﺎﻟﯽاش و ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت ،درﯾﺎﻓت ﻣﯽداﺷت.
در ﻋﯾن ﺣﺎل اﯾن اﻟﻘﺎب ،ﺗﺄﯾﯾدی ﺑر اﻗداﻣﺎت ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎراﻧﮫ اﻣﯾر ﻏزﻧﮫ در ﺟﻧﮓ و ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر و ﻣﺳﻠﻣﯾن
ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت .ﺟﺎﻟب اﯾن ﮐﮫ ﻋﺎدت ﺳﻠطﺎن ﺑﮫ ﺑﺎده ﮔﺳﺎری و ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣﻧﮭﯾﺎت ﻣﺳﻠم دﯾن ،ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﻗراﯾن و از ﺟﻣﻠﮫ اﺷﻌﺎر ﺳﺗﺎﯾﺷﮕراﻧش آن را ﻣﺳﺟل ﻣﯽﺳﺎزد ،از ﺟﺎﻧب ﺧﻠﯾﻔﮫ ،ﻓﻘﯾﮭﺎن و ﺑزرﮔﺎن دﯾن و
ﺻدﻗﺎت ﺧراﺳﺎن ﻣورد اﻋﺗراض واﻗﻊ ﻧﻣﯽﺷد و ﺟﻧﮕﮭﺎی او ﺑﺎ اﻣﯾران ﺧراﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻧﮭر ﮐﮫ ﺑﮫ ھر
ﺣﺎل ﻣﺎﯾﮫ اﺗﻼف ﻧﻔوس ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑود ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ھداﯾﺎ و اﻣواﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺗوﻟﯾﺎن داده ﻣﯽﺷد ،ﺑﺎ ﺳﮑوت
و رﺿﺎﯾت ھﻣراه ﺑود.
ﺑﺎ اﯾن وﺟود اﯾن ﺳﻠطﺎن ﻏﺎزی ،اﻟﻘﺎﺑﯽ ﻧظﯾر؛ ﻧظﺎم اﻟدﯾن ،ﻧﺎﺻر اﻟﺣق ،ﮐﮭف اﻟدوﻟﺔ و اﻻﺳﻼم
را درﯾﺎﻓت ﻣﯽداﺷت ﮐﮫ ھﻣﯾن اﻟﻘﺎب ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ﭘﺳرش ﻣﺳﻌود داده ﺷد .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت داﻣﻧﮫ دار
و ﭘر ﺳر و ﺻداﯾش و ﻗﺻﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﯽ از دﯾن ﭘروری و ﻋداﻟت ﺟوﯾﯽ وی ﺑود ،ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
ﺳﺗﺎﯾﺷﮕراﻧش ،ھﻣﮫ ﺟﺎ در اﻓواه ﻋﺎﻣﮫ ،اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓت .ﺟﮭﺎد ﺑرای ﻣﺣﻣود وﺳﯾﻠﮫای ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل
ﻏﻧﯾﻣت ﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎﯾﮫ ﮐﺳب ﺣﯾﺛﯾت و ﺷﮭرت ﻧﯾز ﺑود.
ﺟﻧﮓ ﻣﺣﻣود ﺑﺎ )ﺟﯾﭘﺎل راﺟﮫ وﯾﮭﻧﮫ( ،در ﻣﺣرم  ٣٩٢ق  /ﻧواﻣﺑر  ١٠٠١م،
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﺑﮫ ﻣوﻟﺗﺎن در  ٣٩۴ق  ١٠٠۴ /م،
ﻧﺑرد ﺑﺎ اﯾﻠﮏ ﺧﺎن در  ٣٩۴و  ٣٩٨ق  ١٠٠۴ /و  ١٠٠٧م،
ﺗﻧﺑﯾﮫ اﻧﻧدﭘﺎل ﻓرزﻧد ﺟﯾﭘﺎل در  ٣٩٩ق  ١٠٠٨ /م،
ﻏزوه ﺗﺎﻧﺳﯾر در  ۴٠۵ق  ١٠١۴ /م،
ﺟﻧﮓ ﻣﺣﻣود در ﮐﺷﻣﯾر در  ۴٠٧ق  ١٠١۶ /م،
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﺑﮫ ﻗﻧوج در  ۴٠٩ق  ١٠١٨ /م،
ﻏزوه ﺳوﻣﻧﺎت  ۴١۶ق  ١٠٢۵ /م،
ﻏزوه ﻧﺎراﯾن در  ۴٠٠ق  ١٠ - ١٠٠٩ /م و ﺑﺎﻻﺧره آﺧرﯾن اﻗدام ﺟﻧﮕﯽ و ﺗﺟﺎوز ﮐﺎراﻧﮫ ﻣﺣﻣود،
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﺑﮫ وﻻﯾت ﺟﺑﺎل و ﻓﺗﺢ ری در  ۴٢٠ق  ١٠٢٩ /م
ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻧﮕﯽ ﻣﺧرب و وﯾراﻧﮕر ﻣﺣﻣود ﺑود ﮐﮫ ﺳراﺳر ﻗﻠﻣرو ﺧود و دﯾﮕران را ﻋرﺻﮫ
ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز و ﻏﺎرت ﻣﯽﺳﺎﺧت .ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ در اﮐﺛر ﺑﻼد ﺟﺑﺎل و ﻋراق ،از طﺑرﺳﺗﺎن ﺗﺎ ارﻣﻧﺳﺗﺎن
ﺧطﺑﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺣﻣود ﺧواﻧده ﻣﯽﺷد و ﻣﺣﻣود ﺣﮑوﻣت ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﻧواﺣﯽ را ﺑﮫ ﻣﺳﻌود واﮔذاﺷت و ﺧود
ﺑﮫ ﺳﺑب ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ ﺧراﺳﺎن ﺑﺎزﮔﺷت.

آﻏﺎز اﻓول ﺣﮑوﻣت ﻏزﻧوی :ﻣﺣﻣود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺳل و اﺳﮭﺎل دﭼﺎر ﺑود ،در ظرف ﻣدت دو ﺳﺎل
دوران ﻧﻘﺎھت ،رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ ﺿﻌﯾﻔﺗر ﺷد ،اﻣﺎ ھﯾﭼﮕﺎه ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم ﺑﺳﺗر ﺑﯾﻣﺎری ﻧﮑرد و ﺗن ﺑﮫ ﻧﺎﻻﻧﯽ و
رﻧﺟوری ﻧداد و ﺑﮫ ﻗول ﮔردﯾزی ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ ھﻣﯽ ﺑود و اﻧدر آن ﺣﺎل ﺟﺎن ﺑداد .ﻣرگ ﻣﺣﻣود در
ﻣﺎه ﺻﻔر ﯾﺎ رﺑﯾﻊ اﻻول  ۴٢١ق  /ﻓﺑروری ﯾﺎ ﻣﺎرچ  ١٠٣٠م اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺣﻣود،
ﭘﺳرش ﻣﺣﻣد را ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ﺑود .اﻣﺎ در ﻧزاع دو ﺑرادر ﻣﺳﻌود و ﻣﺣﻣد ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎر
دﯾﮕر ،ھﻣﺎن ﺧﺎطره دوران ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت رﺳﯾدن ﻣﺣﻣود و راﺑطﮫ اش ﺑﺎ ﺑرادرش اﺳﻣﺎﻋﯾل را ﺗﮑرار
ﮐرد.
اﻟﻘﺎب ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی :
ﯾﻣﯾن اﻟدوﻟﮫ
ﺳﻠطﺎن ،ﻟﻘﺑﯽ ﺑرای ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ھﺎی ﻣﺣﻣود:
ﻧﺑرد ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی ﺑﺎ اﯾﻠﮏ ﺧﺎن ﺗرک
ﻧﺑرد ﺳﻠطﺎن ﻏزﻧﮫ ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن ﻣﺣﻠﯽ
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ وﻻﯾﺎت ﺟﺑﺎل
ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯽ ھﺎی ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد :
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد -ﻧﺑرد ﺑﮭﺎطﯾﮫ
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد – ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺟﯾﭘﺎل
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد -ﻓﺗﺢ دژ ﻧﺎراﯾن
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد -ﻧﺑرد ﺗﺎﻧﯾﺳر
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد -ﻓﺗﺢ ﮐﺷﻣﯾر
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد -ﻓﺗﺢ دژ ﺑرﻧﮫ
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد -ﻧﺑرد ﻣﮭﺎون
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد -ﻓﺗﺢ ﻣﺎﺗوره
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد -ﻓﺗﺢ ﻗﻧوج
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد-ﻧﺑرد ﺑﺎ ﻧﻧدا راﺟﮫ ﺑزرگ ھﻧد
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد -ﻓﺗﺢ ﻗﯾرات و ﻧور
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد -ﻓﺗﺢ ﺳوﻣﻧﺎت.

ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ھﺎی ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی

ﻧﺑرد ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی ﺑﺎ اﯾﻠﮏ ﺧﺎن ﺗرک
 ٣٩۴ق  ١٠٠۴ /م
اﯾﻠﮏ ﺧﺎن ،ﺣﺎﮐم ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر در ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٣٨٣ﺗﺎ  ۴٠٣ق  ١٠١٢ - ٩٩٣ /م »ﺑود ﮐﮫ در ٣٩١
ق  ١٠٠١ /م ،دﺧﺗر ﺧود را ﺑﮫ ازدواج ﻣﺣﻣود درآورد در ﺿﻣن ﺑرﻗراری اﯾن ﻧﺳﺑت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﻋﮭد
و ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ را ﻧﯾز ﺑﺎ ﻣﺣﻣود ﺑﺳت ﮐﮫ طﺑق آن ﭘﯾﻣﺎن ،ﻗﻠﻣرو ﻣﺎوراءاﻟﻧﮭر از آن وی و ﺧراﺳﺎن از آن
ﻣﺣﻣود ﺑﺎﺷد.

درﮔﯾری ﺑﯾن دو ﺳﭘﺎه ﻣﺣﻣود و اﯾﻠﮏ ﺧﺎن :ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻣود در ھﻧد ﻣﺷﻐول ﺟﮭﺎد ﺑﺎ »ﮐﻔﺎر« آن دﯾﺎر
ﺑود ،اﯾﻠﮏ ﺧﺎن ﺑر ﺧﻼف ﻋﮭد و ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﻣود ﺑﺳﺗﮫ ﺑود ،از ﻓرﺻت ﺑﮫ دﺳت آﻣده از ﻏﯾﺑت و
ﺗوﻗف طوﻻﻧﯽ وی در ھﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ﺧود را ﺑﮫ ﻏزﻧﯾن ﺑرﺳﺎﻧد .در  ٣٩۴ق  ١٠٠۴ /م ،در
ﻧزدﯾﮏ ﺟﯾﺣون ﺑﯾن دو ﺳﭘﺎه ﻣﺣﻣود و اﯾﻠﮏ ﺧﺎن ،درﮔﯾری رخ داد ﮐﮫ در اﯾن ﺟﻧﮓ ،اﯾﻠﮏ ﺧﺎن
ﺷﮑﺳت ﺳﺧﺗﯽ ﺧورد و ﺳرداران ﺳﭘﺎه ﻣﺣﻣود؛ ارﺳﻼن ﺟﺎذب و اﻟﺗوﻧﺗﺎش ﺣﺎﺟب ،در ﺗﻌﻘﯾب ﺳﭘﺎه
ﺗرک ،ﻋده زﯾﺎدی از آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھﻼﮐت رﺳﺎﻧدﻧد.
ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾن ﮐﮫ در اﯾن ﻧﺑرد ،ﭘﯾﻼن ﺳﭘﺎه ﻣﺣﻣود ،ﮐﺛرت و ﺗﻔوق ﺳﭘﺎه و ﺳﻼح وی ﻣوﺟب وﺣﺷت
ﻋظﯾﻣﯽ در ﺑﯾن ﺳﭘﺎه اﯾﻠﮏ ﺧﺎن ﺷد ،ﻣﻊ ھذا ،وی ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﻌد ،دوﺑﺎره ﺑﺎ ﮐﻣﮏ دھﻘﺎﻧﺎن ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر و
ﯾﺎری ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﺧود  -ﯾوﺳف ﻗدر ﺧﺎن ﺻﺎﺣب ﺧﺗن  -ﺳﭘﺎه ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺣﻣود ﺗﺟﮭﯾز ﮐرد .ﺗﻼﻗﯽ
اﯾن دو ﺳﭘﺎه در دﺷت ﮐﺗر ،ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﻠﺦ روی داد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎر ﻧﯾز ،ﺳﭘﺎه ﻣﺣﻣود ،ﺷﮑﺳت ﺳﺧﺗﯽ را ﺑر
اﯾﻠﮏ ﺧﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﮐرد و در ﭘﯽ آن ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﭘﺎه اﯾﻠﮏ در ﺟﯾﺣون ﻏرق ﺷد »رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﯽ  ٣٩٨ق /
دﺳﺎﻣﺑر  ١٠٠٧م« .اﯾن ﭘﯾروزی ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣﺎوراءاﻟﻧﮭر ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ از ﻓﮑر ﺗﻌرض و دﺳت
اﻧدازی ﺑﮫ ﻣﺗﺻرﻓﺎت ﻣﺣﻣود ،ﻣﻧﺻرف ﺷوﻧد و از طرﻓﯽ ﻓرﺻﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﺣﻣود داد ﺗﺎ ﻏزوات ﺧود را
در ھﻧد ،ﺑﯽ دﻏدﻏﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﻧد.

ﻧﺑرد ﺳﻠطﺎن ﻏزﻧﮫ ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن ﻣﺣﻠﯽ
 ۴٠١ - ۴٠٩ق  ١٠١٠ - ١٠١٨ /م
ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﻗﻠﻣرو ﺧود و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺄﻣﯾن راھﮭﺎی ﺟﻧﮕﯽ ﺑرای ﻟﺷﮑرﮐﺷﯾﮭﺎی ﻣﺗﻌدد ﺑﮫ
ھﻧد ،ﺗﺳﻠط ﺑر وﻻﯾﺎت ﻣﺳﺗﻘل اطراف را ﮔﮫ ﮔﺎه ﻻزم ﻣﯽﺷﻣرد .ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻏزوه ﻧﺎراﯾن »۴٠٠
ق  ١٠٠٩ /م« ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری راﺟﮫ آن ﺟﺎ و ﺗﻌﮭد ﺧراج ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ از ﺟﺎﻧب او ﺑﮫ ﺳﻠطﺎن ﺷد،
ﺑﺎ اﯾن وﺻف ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن راھﮭﺎی ﻣﺧزﻧﮫ ،ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﺗﻣردان ﻏور را ﻻزم دﯾد .ﻏورﯾﺎن طﺎﯾﻔﮫای ﯾﺎﻏﯽ
ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﺟﺑﺎل ﻏور ﺑﮫ راھزﻧﯽ اﺷﺗﻐﺎل داﺷﺗﻧد و ﭼون ﻣﻧطﻘﮫ آﻧﮭﺎ ﺻﻌب اﻟﻌﺑور ﺑود ،دﻓﻊ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز
آﺳﺎن ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽرﺳﯾد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺣﻣود ﻟﺷﮑری ﮔران ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ،اﻟﺗوﻧﺗﺎش ﺣﺎﺟب ،واﻟﯽ ھرات و
ارﺳﻼن ﺟذاب ،ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر طوس ﺑرای ﺗﻧﺑﯾﮫ ﮐﻔﺎر ﻏور ﺑﮫ آن ﺟﺎ ﻓرﺳﺗﺎد.
ﻧﺑرد ﺑﯾن ﻣﺣﻣود و ﭘﺎدﺷﺎه ﻏور :ﻣﺣﻣود ﺳوری ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻏور ،ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﺧود را در ﻣﻧطﻘﮫای آراﺳﺗﮫ ﺑود
ﮐﮫ از ﻧظر ﺳوق اﻟﺟﯾﺷﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ اھﻣﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺳزا داﺷت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﺷﻣﺎر اﻧدﮐﯽ از
ﺳﭘﺎھﯾﺎن ،در ﺑراﺑر ﻟﺷﮑر ﮔران ﻣﺣﻣود ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧد .ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺣﻣود ،ﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ وی ﻧوﺷﺗﻧد و از
ﻋدم ﭘﯾﺷرﻓت اوﺿﺎع ،وی را ﻣطﻠﻊ ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﺳﻠطﺎن ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺧود او ،در ﺑراﺑر اﺑن
ﺳوری ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺷﺎه ﻏزﻧوی ﺑﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﺳﭘﺎه ،راه ﻏور را در ﭘﯾش ﮔرﻓت ،اﻣﺎ در ﭼﻧد روز ﻧﺧﺳت
ﭘﯾﮑﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﻓراواﻧﯽ داد ﮐﮫ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ ﺗدﺑﯾر و ﻧﯾرﻧﮓ ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﻧﺎه ﺟﺳت .ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣودﺑﮫ ﮐﺳﺎن ﺧوﯾش
دﺳﺗور داد ﺗﺎ از ﺗﻧﮕﮫای ﺻﻌب اﻟﻌﺑور ﮐﮫ در آن ﭘﻧﺎه ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﻧﻧد .ﻏورﯾﺎن ﺑﮫ ﮔﻣﺎن
اﯾن ﮐﮫ ،ﻏزﻧوﯾﺎن دﺳت از ﺟﻧﮓ ﺷﺳﺗﮫ و راه ﻓرار را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ،ﺑرای ﭼﭘﺎول ﻣﺎل و ﻏﻧﯾﻣت
ﮔﯾری ،از ﮔردﻧﮫ ﻓرود آﻣدﻧد .اﻣﯾر ﻏزﻧﮫ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺳﭘﺎه ﻏور ﮐﺎﻣﻼً در دﺷت ﭘراﮐﻧده ﺷوﻧد ،ﺳﭘس ﺑﺎ
ﺳواران زﺑده ﺧود ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ آﻟﺗوﻧﺗﺎش ﺑر آﻧﮭﺎ ﺗﺎﺧت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﮔروه زﯾﺎدی را از دم ﺗﯾﻎ ﮔذراﻧد
و ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺳﭘﺎه ﻏور را ﭘراﮐﻧده و ﻣﺗﻔرق ﺳﺎﺧت .ﺳرﮐرده ﻏورﯾﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ دﺳت ﻣﺣﻣود ﺑﮫ اﺳﺎرت اﻓﺗﺎد
اﻣﺎ او از ﻧﻧﮓ اﯾن اﺳﺎرت ﺑﺎ ﺧوردن زھر ،ﺧود را ھﻼک ﮐرد.
اﻗداﻣﺎﺗﯽ در ﺟﮭت ﺗﺣﮑﯾم ﻗدرت ﻏزﻧﮫ :ﭼﻧدی ﺑﻌد ﻧﯾز ﻗُﺻدار را ﮐﮫ ﺣﺎﮐم آن ﺟﺎ از ﭘرداﺧت ﺧراج
ﺧودداری ﮐرده ﺑود ،دوﺑﺎره ﺗﺳﺧﯾر ﮐرد و اﻣﯾر ﻗﺻدار را ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺧراج ﻣﻠزم ﺳﺎﺧت » ۴٠٢ق /
 ١٠١١م« .واﻗﻌﮫ اﻏﺗﺷﺎش ﺧوارزم و ﻗﺗل اﺑواﻟﻌﺑﺎس ﻣﺄﻣون ﺑﮫ ﻣﺣﻣود ﺑﮭﺎﻧﮫای داد ﺗﺎ آن ﺟﺎ را ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻗﻠﻣرو ﺧود ﮐﻧد » ۴٠٧ق  ١٠١۶ /م« و اﻟﺗوﻧﺗﺎش ﺻﺎﺣب را ﺑﮫ اﻣﺎرت ﺧوارزم ﺑرﮔزﯾد .اﻗدام دﯾﮕری
ﮐﮫ ﻣﺣﻣود در ﺗﺣﮑﯾم ﻗدرت ﻏزﻧﮫ اﻧﺟﺎم داد ،ﺗﺄدﯾب طواﯾف اﻓﻐﺎن ﺑود ﮐﮫ در آن اﯾﺎم ﺑﺎ دزدی و راھزﻧﯽ
ﮔﮫ ﮔﺎه ﻧواﺣﯽ ﻣﺟﺎور ﻏزﻧﮫ و راھﮭﺎی ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺳﻠطﺎن را ﻧﺎ اﻣن ﮐرده ﺑودﻧد .از اﯾن رو ،ﻣﺣﻣود ﭘﯾش
از ﻣﻘﺎﺑﮫ ﺑﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫای ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﭘﻧﺟﺎب ﺑر ﻋﻠﯾﮫ وی ﺗﺷﮑﯾل داده ﺑودﻧد و او ﺑﺎ ﻓﺗﺢ ﻧﮭﺎﯾﯽ در
َﻗ ّﻧوُ ج و ﻣﺎﺗوره ،ﺗﻔوق ﺧود را اﺛﺑﺎت ﮐرده ﺑود ،ﺗﻧﺑﯾﮫ ﮐﺎﻓران اﻓﻐﺎن را ﻻزم ﺷﻣرد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ اﯾن

طواﯾف ﻣﺎﺟراﺟو را در ﻣﻧﺎطق ﻣﺣﮑم ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯾﺷﺎن ﻣﻐﻠوب ﮐرد » ۴٠٩ق  ١٠١٨ /م« .ھر ﭼﻧد ﺑﺎ
ﺗﺳﺧﯾر اراﺿﯽ اﯾن ﻗوم ،ﭘﺎی آﻧﮭﺎ را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و ھﻣﭼﻧﯾن اﺛر ﮔذارﯾﺷﺎن ﺑر ﺣوادث آﯾﻧده ﺑﺎز
ﮐرد.

ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر
 ۴١۵ - ۴١۶ق  ١٠٢۴ - ١٠٢۵ /م
ھﻧوز ﭼﻧد ﺳﺎﻟﯽ از ﺳرﮐوﺑﯽ ﺣﮑﻣراﻧﺎن ﻣﺣﻠﯽ و طواﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ راھزﻧﯽ و دزدی ،راھﮭﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ
ﻏزﻧﮫ را ﺗﺣت ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ﺧوﯾش ﻗرار داده ﺑودﻧد ،ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺣﻣود ﺑﺎ ﺷورش و ﺗﺎﺧت و
ﺗﺎزھﺎی ﻋﻠﯽ ﺗﮑﯾن ﺑرادر اﯾﻠﮏ ﺧﺎن ﻣواﺟﮫ ﺷد .ﻋﻠﯽ ﺗﮑﯾن ﺑﺎ راھزﻧﯽ در اطراف ﺟﯾﺣون ،ﻧواﺣﯽ
ﻣرزی ﺧراﺳﺎن را ﻧﯾز ﻧﺎاﻣن ﮐرده ﺑود ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺣﮑﺎم ﻣﺣﻠﯽ و رﻋﺎﯾﺎی آن ﻧواﺣﯽ از
ﻣظﺎﻟم ﻋﻠﯽ ﺗﮑﯾن ﺑﮫ ﺳﻠطﺎن ﺷﮑﺎﯾت ﺑردﻧد.
ﺗﮭدﯾدی ﺑرای ﻗدرت ﻗراﺧﺗﺎﯾﯾﺎن:ﻋﻠﯽ ﺗﮑﯾن ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ اﻣﺎرت ﻣﺎوراءاﻟﻧﮭر ﺑود ،ﺣﺗﯽ ﺑر ﺣﯾﻠﮫ ﻋﻣو
زادﮔﺎن ﺧوﯾش ﮐﮫ از ﻗراﺧﺗﺎﯾﯾﺎن اوزﮔﻧد و ﺳﻣرﻗﻧد ﺑودﻧد ،ﺳر ﺑﮫ ﺷورش ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑود .او ﭼﻧدی ﺑﻌد ﺑر
ﺑﺧﺎرا دﺳت ﯾﺎﻓت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ارﺳﻼن ﺑن ﺳﻠﺟوق  -از ﺳرﮐردﮔﺎن ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﻏز  -در
ﻣرزھﺎی ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر و در ﺣدود ﺧراﺳﺎن ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ﻣﯽﮐرد.
ﺷراﯾط ﭘﯾش آﻣده ﻣﺣﻣود را وا داﺷت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗﻧﺑﯾﮫ و رﻓﻊ ﺳوداﮔرﯾﮭﺎی ﻋﻠﯽ ﺗﮑﯾن ،از ﺟﯾﺣون ﺑﮕذرد
و ﺑﺎ ﺳﭘﺎه ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫای وارد ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر ﺷود » ۴١۵ق  ١٠٢۴ /م» .اﯾن اﻗدام ﻣﺣﻣود ﺗﮭدﯾدی
ﺑرای ﻗدرت ﻗراﺧﺗﺎﯾﯾﺎن در ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر ﺑود و ﻋﻠﯽ ﺗﮑﯾن ﮐﮫ از ﭘﯾش روی ﺳﻠطﺎن ﺑﮫ ﺻﺣراھﺎ
ﮔرﯾﺧت ،از اﯾن ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺧوﯾﺷﺎن ﺧود را در ﻣﻌرض ﺗﮭدﯾد ﻣﺣﻣود ﻗرار داد ،راﺿﯽ و ﺧرﺳﻧد ﺑود .
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺛرت ﺳﭘﺎه ﺧود و ﺿﻌف ﻗراﺧﺗﺎﯾﯾﺎن ،ﻓرﺻت را
ﺑرای ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎ آﻧﺎن و اﺳﺗرداد ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣﯾراث ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ،ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ داﻧﺳت.
ﻣﻊ ھذا ،ﯾوﺳف ﻗدر ﺧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﮔردﯾزی ﻧوﯾﺳﻧده زﯾن اﻻﺧﺑﺎر »ﺳﺎﻻر ھﻣﮫ ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺑود و ﺧﺎن
ﺑزرگ او ﺑود« ﭼون در اﯾن اﯾﺎم ﺧﺎﻧدان ﺧود را دﭼﺎر اﺧﺗﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ ﻣﯽدﯾد و از ﻋﺑور ﻣﺣﻣود از
ﺟﯾﺣون ﻧﯾز آﮔﺎه ﺷده ﺑود ،ﮐوﺷﯾد ﺗﺎ اﯾن اﻗدام ﺳﻠطﺎن را ﺑﯾﺷﺗر ﯾﮏ دﯾدار دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺟﻠوه دھد ﺗﺎ ﯾﮏ
ﺣرﮐت ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ .از اﯾن رو از ﮐﺎﺷﻐر ﺑﮫ ﺳﻣرﻗﻧد آﻣد و از آن ﺟﺎ ﺑﺎ ﻣوﮐب ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﺳﻠطﺎن
رﻓت .در اﯾن ﻣﻼﻗﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن دو اﻣﯾر ،ﮐﮫ ﺗوﺻﯾف ﺟﺎﻟﺑﯽ از آن در زﯾن اﻻﺧﺑﺎر ﮔردﯾزی ﻧﯾز
ھﺳت ،ﺑﯾن ﺧﺎن و ﺳﻠطﺎن ھداﯾﺎ و ﺗﻌﺎرﺿﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫای رد و ﺑدل ﺷد.
ﺗﺑﻌﯾد ارﺳﻼن ﺑن ﺳﻠﺟوق ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ ای در ھﻧد :ﺑﺎ ﻓرار ﻋﻠﯽ ﺗﮑﯾن ،ﭼون ﺳﻠطﺎن در ﻣدت ﺗوﻗف ﺧود در
ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر ﻧﺗواﻧﺳت ﺑر او دﺳت ﯾﺎﺑد در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗﻠﻣرو ﻋﻠﯽ ﺗﮑﯾن را ﺑﮫ ﯾﻐﺎن ﺗﮑﯾن ،ﭘﺳر ﻗدرﺧﺎن
واﮔذاﺷت .اﻣﺎ ارﺳﻼن ﺑن ﺳﻠﺟوق ﺗوﺳط ﺳﻠطﺎن ﺗوﻗﯾف و از آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫای در ھﻧد ،ﺗﺑﻌﯾد ﺷد .ﻗﺑﺎﯾل
ﺗﺎﺑﻊ و ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ او ھم ﺑﻌﺿﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﻣﺗﻔرق ﺷدﻧد و ﺑرﺧﯽ ھم ﮐﮫ اظﮭﺎر اﻧﻘﯾﺎد و طﺎﻋت ﻣﯽﮐردﻧد،
ﺑﮫ اﻣر ﺳﻠطﺎن اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﺧراﺳﺎن ﯾﺎﻓﺗﻧد .ﺑﻌدھﺎ اﯾن اﻗدام ﺳﻠطﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺧطﺎھﺎی ﺑزرگ
اﺳﺗراﺗژﯾﮏ او ﻣﺣﺳوب ﺷد ،ﭼون ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ او ﺑﮫ ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر ﺧﯾﺎل او را از ﺑﺎﺑت ﻋﻠﯽ
ﺗﮑﯾن آﺳوده ﺳﺎزد ،ﻣوﺟب رﻧﺟش ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن آل ﺳﻠﺟوق از ﺳﻠطﺎن ﺷد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ﺟواز ورود ﺑﮫ
ﻗﻠﻣرو ﺳﻠطﺎن را ھم درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد .اﯾن طواﯾف ﮐﮫ از زﻣﺎن ﺧروج اﻣﯾر ﻣﻧﺗﺻر ،در ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر
ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﻌﺎرض و ﻣزاﺣم ﻗدرت ﻗراﺧﺗﺎﯾﯾﺎن ﺑودﻧد ،از آن ﭘس در ﺧراﺳﺎن ﺑرای اﺧﻼف ﺳﻠطﺎن ﻣﺎﯾﮫ
دردﺳر ﻓراوان ﺷدﻧد.

ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ وﻻﯾﺎت ﺟﺑﺎل
 ۴٢٠ق  ١٠٢٩ /م
آﺧرﯾن اﻗدام ﺟﻧﮕﯽ و ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ ﻣﺣﻣود ،ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ وی ﺑﮫ وﻻﯾﺎت ﺟﺑﺎل و ﻓﺗﺢ ری ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﭘﯾروزی ،ﻗﻠﻣرو ﻣﺣﻣود از ﺟﺎﻧب ﻏرب ﺗﺎ ری و اﺻﻔﮭﺎن ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﯾدا ﮐرد و در ﻋﯾن ﺣﺎل رﺿﺎﯾت
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﻐداد را ھم ﺟﻠب ﮐرد.
ﺳﻠطﺎن ﮐﮫ از ﻣدﺗﮭﺎ ﭘﯾش ،ﺑﮫ ﻓﺗﺢ ری و ﻗزوﯾن ﭼﺷم دوﺧﺗﮫ ﺑود ،در واﭘﺳﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻋﻣر ،از ﻋف آل
ﺑوﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ آن ﮐﮫ ﻣﺣداﻟدوﻟﮫ دﯾﻠﻣﯽ  -داﻣﺎد و ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود  -را از ﺳرﮐﺷﯽ و آزار

ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﻧش ﻧﺟﺎت دھد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻣﺟداﻟدوﻟﮫ ﮐﮫ از ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ،ﺗوﻗﻊ
اﻣداد داﺷت ،ﻟﺷﮑری ﺑﮫ ری ﻓرﺳﺗﺎد » ۴٢٠ق  ١٠٢٩ /م« .ﻣﺟداﻟدوﻟﮫ ﮐﮫ در آن اﯾﺎم و ﭘس از وﻓﺎت
ﻣﺎدرش ﺳﯾده ﺧﺎﺗون ،ﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺗﺎب ﺻرف ﻣﯽﮐرد از ﻟﺷﮑر ﺳﻠطﺎن ،ﺑﮫ
ﮔﻣﺎن آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری وی ﻣﯽآﯾد ،در ﺑﯾرون از ری اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐرد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﺣﮑﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ
ﻓرﻣﺎﻧده اﯾن ﺳﭘﺎه داده ﺑود ،ﺳﭘﺎه ﻏزﻧﮫ ﻣﺟداﻟدوﻟﮫ و ﭘﺳرش اﺑودﻟف را دﺳﺗﮕﯾر ﮐردﻧد »رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﯽ ۴٢٠
ق  /اﭘرﯾل  ١٠٢٩م« .ﻣﺣﻣود ﮐﮫ ﺧود ﺑﻌد از ﺗوﻗﯾف ﻣﺟداﻟدوﻟﮫ از ﺣدود ﺟرﺟﺎن ﻋﺎزم ری ﺷد ،ﺧزاﯾن
آل ﺑوﯾﮫ را ﮐﮫ در ری ﺷﺎﻣل ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻣوال ،ﻧﻔﺎس و ﺟواھر ﻣﯽﺷد ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺧود درآورد.
اﯾن طرز ﺗﺳﻠط ﺧدﻋﮫ آﻣﯾز ﻣﺣﻣود ،ﮐﮫ ﺷﯾوه ﻧﺎﺟواﻧﻣرداﻧﮫ اﯾﻠﮏ ﺧﺎن در ﺗﺳﺧﯾر ﺑﺧﺎرا و ﺑراﻧداﺧﺗن آل
ﺳﺎﻣﺎن را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ،ﻧزد ﺧود ﺳﻠطﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده آﮔﺎھﺎﻧﮫ از اﻋﺗﻣﺎد ﺧﺻم ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽﺷد .در ری وﻗﺗﯽ ﻣﺣداﻟدوﻟﮫ را ﺑﮫ ﺣﺿور ﺳﻠطﺎن ﺑردﻧد ،ﻣﺣﻣود از او ﺳؤال ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ
و ﮐﺗﺎب طﺑری را ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﻠﻣﯾن اﺳت ﺧواﻧدهای ﭼون ﻣرد دﯾﻠم ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﺧواﻧدهام ،ﮔﻔت ﺣﺎل ﺗو
ﺑﮫ ﺣﺎل آن ﮐس ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ را ﺧواﻧده ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد .آن ﮔﺎه ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ھرﮔز ﺷطرﻧﺞ ﺑﺎﺧﺗﮫای ﮔﻔت
آری .ﭘرﺳﯾد ھﯾﭻ دﯾدهای ﺷﺎه ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎه درآﯾد ﺟواب داد ﻧدﯾدهام .ﭘس ﺳﻠطﺎن ﮔﻔت ،ﺗو را ﭼﮫ ﭼﯾز ﺑر
آن داﺷت ﺗﺎ ﺧود را ﺑدان ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺗو ﻗوﯾﺗر اﺳت ﺗﺳﻠﯾم داری ﺑﻌد از آن ﺣﮑم ﮐرد ﺗﺎ او را ھﻣﭼﻧﺎن
در ﺑﻧد ﺑﮫ ﺧراﺳﺎن ﺑرﻧد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﮔر اﯾن ﮔﻔت و ﺷﻧﯾد ،درﺳت ﺑﺎﺷد ،ﺗوﺟﮫ ﺳﻠطﺎن را در ﺗﺄﻣل و
ﻏور در ﺣوادث ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن آﺷﻧﺎﯾﯽ او را ﺑﺎ ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﭼﻧدان ﻋﻼﻗﮫای ﺑﮫ ﺳراﯾﻧده آن ﻧﺷﺎن
ﻧﻣﯽداد ،ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﺣﻣود ﭘس از ﻓﺗﺢ ری ﺑﮫ ﻏﺎرت ﺧزاﯾن و ﺑﮫ وﯾژه ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻧﻔﯾس ﻣﺟداﻟدوﻟﮫ ﭘرداﺧت .او ﭘس از
ﺳوزاﻧدن ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺗب ﺑﻘﯾﮫ را ﺑﮫ ﺧراﺳﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﮐرد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ دار آوﯾﺧﺗن ﻋﻠﻣﺎ و ﺑزرﮔﺎن ﻗوم
را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾروزی ﺑر اھل ﻣﻌﺗزﻟﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﻐداد آﻧﮭﺎ را اھل راﻓﺿﮫ ﻣﯽﺧواﻧد ﻗﻠﻣداد
ﮐرد .اﻣﯾر ﻏزﻧﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻓﺗﺢ ری ﺑر ﻗزوﯾن و ﻗﻼع اطراف آن ،ﺑﮫ ﺳﺎوه و آوه ھم دﺳت ﯾﺎﻓت .ﭘس از
آن ری را ﺑﮫ ﭘﺳر ﺧود ﻣﺳﻌود ﺳﭘرد .ﻣﺳﻌود ﻧﯾز زﻧﺟﺎن ،اﺑﮭر و اﺻﻔﮭﺎن را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرد و ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﻏزﻧﮫ اﻓزود.

ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﺑﮫ ھﻧد  -ﻧﺑرد ﺑﮭﺎطﯾﮫ  ٣٩۴ق  ١٠٠۴ /م
ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی ﭘس از ﯾﮑﺳره ﮐردن ﮐﺎر ﺧﻠف ﺑن اﺣﻣد ،ﺑﮫ ﻣﻧظور دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻏﻧﺎﯾم ھﻧد ،ﻋﺎزم ﺷﮭر
ﺑﮭﺎطﯾﮫ ﺷد ﮐﮫ از ﺷﮭرھﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد ھﻧد ﺑود .ﻣﺣﻣود ﭘس از ﮔرد آوری ﺳﭘﺎه از ﺳﯾﺣون ﮔذﺷت و راه
ﻣوﻟﺗﺎن را در ﭘﯾش ﮔرﻓت .ﭼون ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮭﺎطﯾﮫ رﺳﯾد ،از اﺳﺗواری ﺑﺎروھﺎی ﺷﮭر ،ﺑﺳﯾﺎر ﺷﮕﻔت
زده ﺷد ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻠﻔﺎت ﺑﯽ ﻣورد ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻏزﻧﯾن ﺑﺎز ﮔردد ،اﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ
زود ﺷﮏ و ﺗردﯾد را از ﺧود دور ﮐرد و ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ راﺳﺦ ﻣﺻﻣم ﺑﮫ ﻓﺗﺢ ﺷﮭر ﺷد.
ﭘﯾروزی ﻣﺣﻣود در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮭﺎطﯾﮫ:ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮭﺎطﯾﮫ  -ﻣﺟﮭﭘرا  /ﻣﺟﮭرا  -در ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﮐراﻧﮫھﺎی ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﮫ داﺷﺗن ﺳﭘﺎھﯽ ﻋظﯾم و اﻗﺗدار ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺷﮭور ﺑود ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﮐﺳﯽ ﮔﻣﺎن
ﻧﻣﯽﺑرد ﮐﮫ ﻣﺣﻣود ﺑﺗواﻧد او را ﺷﮑﺳت دھد .ﺑﺎ اﯾن وﺻف ﭼون ﻣﺟﮭﭘرا از رﺳﯾدن ﺳﭘﺎه ﻣﺣﻣود آﮔﺎه
ﺷد ،دﺳﺗور ﺑﮫ دﻓﺎع و ﭘﺎﯾداری در ﺑراﺑر ﺳﭘﺎه ﻣﺣﻣود را داد .ﺟﻧﮓ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯾﺎن دو ﺳﭘﺎه در ﮔرﻓت ﮐﮫ
ﻟﺷﮑر ﻣﺟﮭﭘرا ،دﻻوراﻧﮫ از ﺷﮭر ﺧود دﻓﺎع ﮐردﻧد ،اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺑت ﻣﺣﻣود ﭘﯾروز ﺷد و ﻣﺟﮭﭘرا ﺑﺎ ﻋدهای از
ﺳﭘﺎھﯾﺎﻧش ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺑﮭﺎطﯾﮫ ﮔرﯾﺧﺗﻧد .اﻣﺎ ﻣﺣﻣود ﮐﺎر را ﺑر وی ﺳﺧت ﮔرﻓت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ
ﻋدهای از ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﮐﺎر آزﻣوده ﺧود را در ﺗﻌﻘﯾب ﻣﺟﮭﭘرا ﻓرﺳﺗﺎد .ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﮔروه اﻋزاﻣﯽ ﻋﺎﻗﺑت ﺑﺎ
ﺳﺧﺗﯾﮭﺎی ﻓراوان ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺟﮭﭘرا رﺳﺎﻧدﻧد و او را ﻣﺣﺎﺻره ﮐردﻧد .ﻣﺟﮭﭘرا ﮐﮫ از ھر ﺳو ﺧود را
در ﻣﻘﺎﺑل دﺷﻣﻧﯽ ﯾﺎﻓت ،ﺑرای آن ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﻣﺣﻣود ﻧﯾﻔﺗد ﺑﺎ ﺧﻧﺟر ﺧودﮐﺷﯽ ﮐرد.
ﺑﮫ ﻏﻧﯾﻣت ﮔرﻓﺗن ﯾﮑﺻد و ﺑﯾﺳت ﻓﯾل ﺟﻧﮕﯽ :ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﺑﺎ اﯾن ﭘﯾروزی ﺑر ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ و
ﺧزاﻧﮫ ﺷﮭر دﺳت ﯾﺎﻓت و ﻏﻧﺎﯾم ﮔراﻧﺑﮭﺎ و ﻓراواﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت آورد ﻣﺿﺎف ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﺎرت و ﭼﭘﺎول
ﺷﮭر ﻧﯾز ﭘرداﺧت .ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﺻد و ﺑﯾﺳت ﻓﯾل ﺟﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻏﻧﯾﻣت ﮔرﻓت و ﺣﺎﮐﻣﺎﻧﯽ از ﺳوی ﺧود ﺑر
آن ﻧواﺣﯽ ﺑرﮔﻣﺎﺷت .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑت ﺧﺎﻧﮫھﺎی ھﻧدوان را وﯾران ﮐرد و ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾد و ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮭﺎ
ﻣﺳﺟد و ﻣﻧﺑر ﺑر ﭘﺎ ﻧﻣود .ﺳراﻧﺟﺎم وی ﭘس از ﭼﻧدی اﻗﺎﻣت در ﺑﮭﺎطﯾﮫ ﻋﺎزم ﻏزﻧﯾن ﺷد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺑب
ﺳﺧﺗﯾﮭﺎی راه ،ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺳﭘﺎھﯾﺎﻧش ﺗﻠف ﺷدﻧد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ آﺳﯾب ﻓراواﻧﯽ ﺑر آﻧﮭﺎ وارد آﻣد.

ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد  -ﻧﺑرد ﺑﺎ ﭼﯾﭘﺎل
 ٣٩٣ق  ١٠٠٣ /م
ﭼﯾﭘﺎل ،راﺟﮫ وﯾﮭﻧﮫ از ﺧﺎﻧواده ھﻧدو ﺷﺎھﺎن ﺑود ﮐﮫ در ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد ،در وﻻﯾت ﺑرﺷور،
ﻧزدﯾﮏ ﭘﯾﺷﺎور ﮐﻧوﻧﯽ ،ﻣﻐﻠوب و اﺳﯾر ﺷد » ٣٩٣ق  ١٠٠٣ /م« ﮐﮫ در اﯾن ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻏﻧﺎﯾم ﺑﺳﯾﺎری
ﺑﮫ دﺳت ﻣﺣﻣود اﻓﺗﺎد .وﻟﯽ ﻋﺎﻗﺑت ﭼﯾﭘﺎل ﺗواﻧﺳت آزادی ﺧود را در ﺑراﺑر ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯽ ھﻧﮕﻔت ﺑﮫ
دﺳت آورد ،اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ھﻧدو ﮐﮫ اﯾن اﺳﺎرت و آزادی را ﺑرای ﺧود ﻣﺎﯾﮫ ﻧﻧﮓ ﻣﯽداﻧﺳت ،ﺧود را ﮐﺷت.

ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد  -ﻓﺗﺢ دژ ﻧﺎراﯾن  /ﻧﺎرن آﺑﺎد
 ۴٠٠ق  ١٠٠٩ /م
ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﭘس از ﻓﺗﺢ دژ ﻧﻐر و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻏزﻧﯾن ،ﻣطﻠﻊ ﺷد ﮐﮫ دژ اﺳﺗوار دﯾﮕری در ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﺎراﯾن  -ﯾﺎﻗوت ﺣﻣوی آن را ﻧﺎرن آﺑﺎد ﮔﻔﺗﮫ اﺳت  -وﺟود دارد ﮐﮫ دارای ﮔﻧﺟﯾﻧﮫھﺎی ﻓراوان
اﺳت .ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﺑرای ﮔﺷودن دژ ﻧﺎراﯾن ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺷﮭر ﭘﯾﺷﺎور ﺑﻧﺎ ﺷده ﺑود و ﺑﮫ طﻣﻊ ﺑﮫ دﺳت
آوردن ﺧزاﯾن آن ،ﺑﺎ ﺳﭘﺎھﯽ ﮔران ﻋﺎزم آن دﯾﺎر ﺷد ﮐﮫ در ﺑﯾن راه ﻧﯾز دژھﺎی ﻓراوان دﯾﮕری را
ﺗﺻرف و ﻏﺎرت ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ دژ ﻧﺎراﯾن رﺳﯾد.
راﯾزﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﯾران و ﺑزرﮔﺎن ﻣﺣﻣود :ﻓرﻣﺎﻧروای دژ ﻧﺎراﯾن ،در ﺑراﺑر ﯾورش ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﻣﺣﻣود ،از ﺧود
دﻻورﯾﮭﺎی ﻓراواﻧﯽ ﻧﺷﺎن داد ،اﻣﺎ ﺳراﻧﺟﺎم در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎدی ﮐﮫ ﺑر ﻟﺷﮑرش وارد ﺷد ،ﺑﮫ راﯾزﻧﯽ
ﺑﺎ اﻣﯾران و ﺑزرﮔﺎن ﻣﺣﻣود ﭘرداﺧت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺗرک ﻣﺧﺎﺻﻣﮫ و ﺻﻠﺢ را ﮐرد .ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ اﯾن ﻗﺻد ،او ﮔروھﯽ از ﻧزدﯾﮑﺎن ﺧود را ﻧزد ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﻓرﺳﺗﺎد .اﻣﯾر ﻏزﻧﮫ ﻧﯾز در
ﻣﻘﺎﺑل در ﺑراﺑر ﮔرﻓﺗن ﺑﺎج و ﺧراج ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ و اﯾن ﮐﮫ دو ھزار ﺗن از ﺳواران وی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮔروﮔﺎن ﺑﮫ
ﻏزﻧﯾن ﺑﯾﺎﯾﻧد ،ﺣﮑوﻣت آن دﯾﺎر را در دﺳت اﻣﯾر ﻓﺎراﯾن ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷت .ﮔﺷودن اﯾن دژ در  ۴٠٠ق /
 ١٠٠٩م ،رخ داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺳﺗن اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﺳﺎزش ،ﺑﯾن ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود و اﻣﯾر ﻧﺎراﯾن »ﻧﺎم وی در ھﯾﭻ
ﯾﮏ از ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾﺎﻣده اﺳت« ،از آن ﭘس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺧراﺳﺎن آزاداﻧﮫ ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن رﻓت و آﻣد
ﻣﯽﮐردﻧد و ﻣردم ﻧﺎراﯾن ﻧﯾز اﺟﻧﺎس ﮐﻣﯾﺎب ﺧود را ﺑﮫ اﯾران ﻣﯽآوردﻧد.

ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد  -ﻧﺑرد ﺗﺎﻧﺳﯾر
 ۴٠۵ق  ١٠١۴ /م
ﺗﺎﻧﺳﯾر در ﻧزد ھﻧدوان ھﻣﺎﻧﻧد »ﻣﻠﮑﮫ« ﺑود در ﻧزد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن .اﻗواﻟﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ﮐﺛرت ﺧزاﻧﮫ ﻣﻌﺎﺑد آن
دﯾﺎر و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﯾﻼن ﺗﺎﻧﺳﯾر ﺑرای ﻣﺣﻣود ﻧﻘل ﮐرده ﺑودﻧد ،او را ﺑﮫ طﻣﻊ ﺗﺻرف ﺧزاﯾن ﺗﺎﻧﺳﯾر
اﻧداﺧت .ﺑﺎ آن ﮐﮫ ھﻧدوان ﺳﻌﯽ ﻓراوان ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ ﻣﺣﻣود را از اﯾن ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﻧﺻرف ﺳﺎزﻧد ،اﻣﺎ
ﺳﻠطﺎن ﻏزﻧﮫ ،ﻏﺎرت اﻣوال ﺗﺎﻧﺳﯾر را ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻣﮭﻣﺗر از ﻋﻼﻗﮫ ﻣذھﺑﯽ ھﻧدوان ﺑﮫ اﯾن ﺷﮭر ﻣﯽدﯾد.
ﺷﮭر ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺧوﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ در  ۴٠۵ق  ١٠١۴ /م ،روی داد و در ﻧﮭﺎﯾت ﺗﺳﻠﯾم ﺷد ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺧﺎﻟﯽ
از ﺳﮑﻧﮫ ﺑود ﺑﮫ طوری ﮐﮫ »ﻏﺎزﯾﺎن ﺳﻠطﺎن آن ﭼﮫ را ﯾﺎﻓﺗﻧد ﻏﺎرت ﮐردﻧد« .و ﺑﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺷﮑﺳﺗﻧد و
»آن ﺑت ﭼﮑرﺳوم را ﺑﮫ ﻏزﻧﯾن آوردﻧد و ﺑر درﮔﺎه ﺑﻧﮭﺎدﻧد و ﺧﻠق ﺑﺳﯾﺎر ﮔرد آﻣدﻧد ﺑﮫ ﻧظﺎره آن«.
ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺛرت اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻏﻧﺎﯾم و ﺷﮭرت ﺑت ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﭘر ذﺧﺎﯾر ھﻧد ﮐﮫ در رواﯾﺎت ﺳﯾﺎﺣﺎن،
ﻣﺳﺎﻓران و ﺳﭘﺎھﯾﺎن از آن ﯾﺎد ﻣﯽﺷد ،اﻟﺑﺗﮫ ﺗوﺟﮫ ﻏﺎزﯾﺎن و ﻣطوﻋﮫ را ﻧﯾز ھﻣﭼون ﺗوﺟﮫ ﻣﺣﻣود ،ﺑﮫ
ﺧود ﺟﻠب ﻣﯽﮐرد .از اﯾن رو ،ھر ﺑﺎر و ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﺣﻣود ﮔرﻓﺗﺎری دﯾﮕر ﻧداﺷت ،ﺑﮫ ﻓﮑر ﻏزوه ﺑﺎ
»ﮐﻔﺎر« ھﻧد ﻣﯽاﻓﺗﺎد .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ در ﺗﺟﮭﯾز ﺳﭘﺎه ﺑرای ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯽ ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗرﮐﺎن ﺳﭘﺎه
ﻣﺣﻣود ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﺳب ﻏﻧﯾﻣت ﺧود را آﻣﺎده اﺳﺗﻘﺑﺎل از ھر ﮔوﻧﮫ ﺧطری ﻣﯽﮐردﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ »ﻗﺗل
ﮐﻔﺎر و ﻧﺷر آﯾﯾن اﺳﻼم« ﻏﺎزﯾﺎن و ﻣطوﻋﮫ را ﻧﯾز ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺟﮭﺎد و دﻋوت ﺑﮫ دﯾن،
ﺧود را از اﮐﻧﺎف و اطراف ﺑﮫ ﺳﭘﺎه او ﻣﻠﺣق ﺳﺎزﻧد .ﺑﺎ آن ﮐﮫ ظﺎھراً ﻣﺣﻣود ﺑﮫ اﺷﺗﻐﺎﻟﯽ ﻣﻧظم و ﭘﺎﯾدار
در اﯾن ﺑﻼد ﻋﻼﻗﮫای ﻧداﺷت وﻟﯽ ﭘس از ﻏﺎرت ،ﭼﭘﺎول و وﯾران ﮐردن ﻣﻧﺎطق ،آن دﯾﺎر را ﺗرک
ﻣﯽﮔﻔت ،اﻣﺎ از طرﻓﯽ در ظﺎھر ھم ﮐﮫ ﺷده دﺳﺗور ﻣﯽداد ﺗﺎ ﭘس از ﺗﺧرﯾب ﻣﻌﺎﺑد و ﺑت ﺧﺎﻧﮫھﺎ،
ﻣﺳﺎﺟدی ﺟﺎی آن ﺑﺳﺎزﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺑﻠﻐﺎن را ﺑﮫ ھر ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﻓرﺳﺗﺎد »ﺗﺎ ﻣر ھﻧدوان را ﺷراﯾط اﺳﻼم
ﺑﯾﺎﻣوزﻧد.

در ﻏﺎﻟب ﻣوارد ،ھﻣت ﻏﺎزﯾﺎن و ﻣطوﻋﮫ و ﻣﺷور و ﻣﺷوﻗﺎن در ﻧﺷر دﯾن ،از ﺣد ﺗﺧرﯾب ﺑت ﺧﺎﻧﮫھﺎ و
ﻗﺗل ﻧﻔوس ﻓراﺗر ﻧﻣﯽرﻓت ،ﭼﻧﺎن ﭼﮫ ﺑر ﺧﻼﻓت ﺗﺻور آﻧﮭﺎ ،اﯾن ﮐﺷﺗﺎر ﻓﺟﯾﻊ از ﮐﻔﺎر و ﻣﺷرﮐﯾن و اﯾن
ﺷﯾوه ﺗﺑﻠﯾﻎ دﯾن ،ﻧﮫ ﻣوﺟب ھدم آﻧﮭﺎ و ﻧﮫ ﭘذﯾرش دﯾن از ﺳوی آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺷد.

ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد  -ﻓﺗﺢ ﮐﺷﻣﯾر
 ۴٠٧ق  ١٠١۶ /م
ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﭘس از اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﺳت ھزار ﺗن از ﻏﺎزﯾﺎن و ﻣطوﻋﮫ ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر ﺑرای ﭘﯾﮑﺎر
ﺑﺎ ﮐﻔﺎر و ﺑراﻧداﺧﺗن ﺑﺗﺎن ،در  ۴٠٧ق  ١٠١۶ /م ،ﺑﺎر دﯾﮕر ﻋﺎزم ھﻧد ﺷد .وی ﮐﮫ از آوازه ﺛروت و
ﮔﻧﺟﯾﻧﮫھﺎی ﺑت ﺧﺎﻧﮫھﺎی َﻣﮭ َْره  harhamو ﻗﻧوچ  ،sdonnaqداﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﺷﻧﯾده ﺑود ،از ﻓرﺻت اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرده ﭘس از ﺳر و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ اوﺿﺎع دروﻧﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ ھﻣراه ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳران ﮐﺷور و اﻣﯾران،
ﻋﺎزم ﮐﺷﻣﯾر ﺷد .ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﭘس از ﻋﺑور از رودﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺳﯾﺣون و ﺟﯾﻠم و ھﻣﭼﻧﯾن ﮔذرﮔﺎھﮭﺎی
ﺳﺧت ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ ﮐﺷﻣﯾر رﺳﯾد ﮐﮫ در طﯽ اﯾن ﻣﺳﯾر ،ﺑﺳﯾﺎری از آﺑﺎدﯾﮭﺎ را وﯾران و ﭼﭘﺎول
ﻧﻣود و ﯾﺎ ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﮑﺷﮭﺎ و اظﮭﺎر اطﺎﻋت و ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وی ،ﻣﻧطﻘﮫ
ی ﺧود را از ﻗﺗل و ﻏﺎرت ﻧﺟﺎت دادﻧد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣورﺧﺎن ،ﻧﺎم ﻓرﻣﺎﻧروای ﮐﺷﻣﯾر ،ﭼﻧﮕﯽ ﺑود .او
ﮐﮫ ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﻣﺣﻣود را ﺑﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽداﻧﺳت ،ﻧﺎﭼﺎر از در ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری درآﻣد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﻣﺣﻣود ﺑﮫ دژ ﮐﺷﻣﯾر ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎن ﺧوﯾش از دژ ﺑﯾرون آﻣد و ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺳﻠطﺎن
ﻣﺣﻣود رﺳﯾد .ﭼون ﭼﻧﮕﯽ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺑر و راھﮭﺎی ھﻧدوﺳﺗﺎن داﺷت ،ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود او را ﺑﮫ
ﺟﻠوداری ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﺧوﯾش ﺑرﮔزﯾد و ﭼﻧﮕﯽ ﻧﯾز در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﻣﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﻣود ھﻧﮕﺎم ﺳﻔرھﺎی
ﺟﻧﮕﯽاش در ھﻧد ﮐرد.

ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد  -ﻓﺗﺢ دژ َﺑرﻧد /ھَردت
 ۴٠٩ق  ١٠١٨ /م
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷﯾﺦ ﻣﻧﯾﻧﯽ در ﺗرﺟﻣﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺗﺑﯽ ،دژ ﺑرﻧد در ﮐﺷور َھردت  tadorahﺑود ﭼﻧﺎن ﭼﮫ در
ﻣﻌﺟم اﻟﺑﻠدان ﻧﯾز از ھردت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺷور ﯾﺎد ﺷده ،اﻣﺎ در زﯾن اﻻﺧﺑﺎره  /ص  ،٧۵ﻧﺎم دژ ﻣزﺑور،
ھرﻧﮫ و ﻧﺎم ﺣﺎﮐم آن ھردت آﻣده اﺳت.
ﺑﮫ ھر ﺻورت ﺣﺎﮐم اﯾن دژ ﮐﮫ از اﻧﺑوه ﺳﭘﺎه ﻣﺣﻣود ﺑﮫ وﺣﺷت اﻓﺗﺎده ﺑود ،از دژ ﺑﯾرون آﻣد و دﺳت از
ﭘﺎﯾداری ﺑرداﺷت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ آﯾﯾن اﺳﻼم را ﻧﯾز ﭘذﯾرﻓت ،ﺑﺎ اﯾن وﺻف ﻣﺣﻣود ﺑﮫ اﺳﻼم آوردن ﺣﺎﮐم
دژ ﺑﺳﻧده ﻧﮑرد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺳﯽ زﻧﺟﯾر ﭘﯾل ﺟﻧﮕﯽ و ھزار ھزار درھم »ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون درھم« از او
ﮔرﻓت ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ دژ را ﺑﮫ ﺣﺎﮐم آن ﺟﺎ واﮔذاﺷت.

ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد  -ﻧﺑرد ﻣﮭﺎون  /ﻣﺎھﺎﺑﺎن
 ۴٠٩ق  ١٠١٨ /م
ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﭘس از ﻓﺗﺢ دژ ﺑرﻧد  /ھردت ،رھﺳﭘﺎر ﮔﺷودن ﻣﮭﺎون  /ﻣﺎھﺎﺑﺎن ،در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺷﮭر
ﻣﺎﺗوره ﺷد .ﻣﮭﺎون ﯾﮑﯽ از دژھﺎی اﺳﺗوار ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه آن دﯾﺎر ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﻠﭼﻧدر  /ﮐﻠﺟﻧدر،
ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧداﺷت.
دژ ﯾﺎد ﺷده ،دارای ﺧزاﯾن ﮔراﻧﺑﮭﺎﯾﯽ از اﺷﯾﺎء ﻧﻔﯾس و ﮔوھرھﺎی ﮐﻣﯾﺎب ﺑود .در ﻣﺣﺎﺻره اﯾن دژ
ﺗوﺳط ﻣﺣﻣود ،ﺣﺎﮐم آن ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﭘﺎﯾداری ﮐرد ،وﻟﯽ ﺳراﻧﺟﺎم ﺳوار ﺑر ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﻼن ﺟﻧﮕﯽ
ﺧوﯾش ﺷده و ﺑﺎ ﮔروھﯽ از ﻧزدﯾﮑﺎن و ﺧﺎﺻﮕﺎن درﺑﺎر ،از رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﺗوره ﮔذﺷت و در ﺑﯾﺷﮫھﺎی
ﭘﯾراﻣون ﭘﻧﮭﺎن ﺷد .ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ،ﭘس از ﻓرار ﮐﻠﭼﻧدر ،دژ را ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﮔﺷود و ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺗن از
ﻣردﻣﺎن آن دﯾﺎر را ﺑﮫ ﮐﺎم ﻣرگ ﻓرﺳﺗﺎد.
ﯾﮑﺻد و ھﺷﺗﺎد و ﭘﻧﺞ زﻧﺟﯾر ﭘﯾل ﺟﻧﮕﯽ :ﭼون ﮐﺎر ﮔﺷودن دژ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ،ﻣﺣﻣود ﻋدهای از
ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﺧود را ﻣﺄﻣور ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻠﭼﻧدر ﮐرد .ﮐﻠﭼﻧدر ﻧﯾز ﭘس از آﮔﺎھﯽ از ﻗﺻد ﻣﺣﻣود ،ﻧﺧﺳت
ھﻣﺳرش را و ﺳﭘس ﺧوﯾﺷﺗن را ﮐﺷت .ﺑﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﮭﺎون ،ﮔﻧﺟﯾﻧﮫھﺎی ﻓراواﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت
ﻣﺣﻣود اﻓﺗﺎد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﯾﮏ ﺻد و ھﺷﺗﺎد و ﭘﻧﺞ زﻧﺟﯾر ﭘﯾل ﺟﻧﮕﯽ ﻧﯾز از آن ﻣﺣﻣود ﺷد .ﮔوﯾﻧد ﺗﻌداد
اﺳﯾران ھﻧدو ﮐﮫ از اﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎ ﺑﮫ دﺳت آﻣد ،ﺑﮫ ﺣدی ﺑود ﮐﮫ ﺑﮭﺎی ﺑرده ھﻧدی ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از ده درھم
رﺳﯾد.

ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد  -ﻓﺗﺢ ﻣﺎﺗوره
 ۴٠٩ق  ١٠١٨ /م
ﻣﺎﺗوره ،ﯾﮑﯽ از ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ھﻧدوﺳﺗﺎن در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺷﮭر ﺟﻣﻧﺎ ﺑود ﮐﮫ در ﮐﺛرت ﺑت ﺧﺎﻧﮫھﺎ در ﺑﯾن
ھﻧدوان آوازه و ﺷﮭرت ﻓراواﻧﯽ داﺷت .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺷﮭر ﻣﺣل ﺗوﻟد »ﮐﺗن ﺑن ﺑﺎﻟدﯾو« از
ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑزرگ ھﻧد ،ﻣوطن ﮐرﯾﺷﻧﺎ ،از اﯾزدان ھﻧدی و ھﺷﺗﻣﯾن ﺗﺟﺳم »وﯾﺷﻧو« ﺑود .ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی
ﭼون ﺑﮫ دروازهھﺎی ﺷﮭر رﺳﯾد ،ﭼﻧد روزی درﻧﮓ ﮐرد ،ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﯾورش از ﺳوی ﻣداﻓﻌﺎن ﺷﮭر آﻏﺎز
ﺷود ،اﻣﺎ ﭼون اﯾن ﺣﯾﻠﮫ ﻣؤﺛر ﻧﺷد ،ﻧﺎﮔزﯾر دﺳﺗور ﺗﮭﺎﺟم و ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺷﮭر را داد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم آن
را ﻓﺗﺢ ﮐرد .ﻋظﻣت اﺑﻧﯾﮫ ،ﮐﺛرت ذﺧﺎﯾر ،ﻗﺻرھﺎی ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﻧﺎھﺎی ﻣرﺗﻔﻊ ﺷﮭر ،ﭼﻧﺎن ﭼﺷﻣﺎن ﻣﺣﻣود
را ﺧﯾره ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺧود در ﻓﺗﺢ ﻧﺎﻣﮫاش ﻣﯽﮔوﯾد ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن آن ﺑﻧﺎھﺎ ،ﻣﺑﻠﻎ ﯾﮏ ﺻد ﻣﯾﻠﯾون دﯾﻧﺎر در
ظرف ﻣدت دوﯾﺳت ﺳﺎل ﻋﻣر اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﺑود .ﺑﺎ اﯾن وﺟود او دﺳﺗور ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدن ﻣﻌﺎﺑد و ﻗدھﺎ و
اﻧﮭدام ﺷﮭر را ﺻﺎدر ﮐرد .از ﯾﮏ ﺑت ﺧﺎﻧﮫ در ﺑﯾن ﺳﺎﯾر ﻏﻧﺎﯾم ،ﯾﺎﻗوت ﮐﺣﻠﯽ ﺑﮫ دﺳت آﻣد »ﺑﮫ وزن
ﭼﮭﺎر ﺻد و ﭘﻧﺟﺎه ﻣﺛﻘﺎل و ھرﮔز ھﯾﭻ ﮐس ﭼﻧﯾن ﮔوھری ﻧدﯾده ﺑود .ﻧوﯾﺳﻧده ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻣﯾﻧﯽ ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :
از ﺟﻣﻠﮫ آن ﺑﺗﮭﺎ ،ﭘﻧﺞ ﺑت ﺑود از زر ﺳرخ ﺳﺎﺧﺗﮫ و اﻧدازه ﭘﻧﺞ ﮔز در ھوا ﺑداﺷﺗﮫ و دو ﻋدد ﯾﺎﻗوت در
ﭼﺷﻣﮭﺎی ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺟﺎی داده ﮐﮫ اﮔر ﺳﻠطﺎن در ﺑﺎزار ﺑﯾﺎﻓﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﻧﺟﺎه ھزار دﯾﻧﺎر ﺑﺎ رﻏﺑت ﺗﻣﺎم
ﻣﯽﺧرﯾد وﺑر ﺑﺗﯽ دﯾﮕر ﭘﺎرهای ﯾﺎﻗوت ازرق ﮐﺣﻠﯽ آﺑدار ﺑود ﺑﮫ وزن ﭼﮭﺎر ﺻد و ﭘﻧﺟﺎه ﻣﺛﻘﺎل و از دو
ﭘﺎی ھر ﺑﺗﯽ از اﯾن ﭘﻧﺞ ﺑت ،ﭼﮭﺎر ھزار دﭼﺎر ﺻد ﻣﺛﻘﺎل ﮔوھرھﺎی ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﺑﮫ وزن درآﻣد و ﺑﺗﮭﺎﯾﯽ
زرﯾن ﺑود ﮐﮫ ھﺷت ھزار و ﺳﯾﺻد ﻣﺛﻘﺎل وزن داﺷت و ﺑﺗﮭﺎی ﺳﯾﻣﯾن ﺻد ﺑﺎر زﯾﺎده از آﻧﮭﺎ ﺑود ﮐﮫ
وزن آﻧﮭﺎ ﺟز ﺑﮫ روزﮔﺎر دراز ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻣوازﯾن و ﻣﻌﯾﺎرھﺎ آﺷﮑﺎر و روﺷن ﻧﻣﯽﺷد« .ﺳﻠطﺎن ﭘس از
ﺑردن ﺑﺗﮭﺎ دﺳﺗور داد ،ﺑﺗﺧﺎﻧﮫ را آﺗش زده و وﯾران ﻧﻣودﻧد.

ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد  -ﻓﺗﺢ َﻗ ّﻧوُ ج
 ۴٠٩ق  ١٠١٨ - ١٩ /م

ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﭘس از ﺗﺳﺧﯾر ﺷﮭر ﻣﺎﺗوره ،ﻏﺎرت ﺑﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ و وﯾراﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﺷﮭر ،ﺑر آن ﺷد ﺗﺎ َﻗ ّﻧوُ ج را
ﻧﯾز ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آورد .ﭼون ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ اﺟﯾﭘﺎل ،ﻓرﻣﺎﻧروای ﻗﻧوج از ﺗوان ﻧظﺎﻣﯽ زﯾﺎدی ﺑرﺧوردار
اﺳت ،ﻣﺣﻣود ﮐوﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﯾﻠﮫ و ﺧدﻋﮫ ﺟﻧﮕﯽ او را وادار ﺑﮫ ﺑﯾرون آﻣدن از دژ ﮐﻧد .از اﯾن رو،
ﺑﯾﺷﺗر ﺳﭘﺎه ﺧود را در ﻣﮭﺎون ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷت و ﺑﺎ ﺗﻌداد ﻣﻌدودی از ﺳﭘﺎھش ﻋﺎزم ﻗﻧوج ﺷد ،اﻣﺎ ﭘﯾش از
آن ﮐﮫ ﻧﺑردی درﮔﯾرد ،اﺟﯾﭘﺎل ﻓرار ﮐرد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻗﻠﻌﮫھﺎی َﻗ ّﻧوُ ج ﺑﮫ دﺳت ﻣﺣﻣود اﻓﺗﺎد» .ﺷﻌﺑﺎن
 ۴٠٩ق  /دﺳﺎﻣﺑر  / ١٠١٨ژاﻧوﯾﮫ  .»١٠١٩ﻣﺣﻣود در ﺷﮭر ﻗﻧوج ھﻔت ﻗﻠﻌﮫ در ﮐﻧﺎر رود ﮔﻧﮓ را ﺑﺎ
ﻗرﯾب ده ھزار ﺑﺗﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻧﮭدم ﺳﺎﺧت .ﻏﻧﺎﯾﻣﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﺳﻔر ﻋﺎﯾد ﻣﺣﻣود ﺷد »ﺑﯾﺳت و اﻧدی ﺑﺎر
ھزار ھزار درم و ﭘﻧﺟﺎه و ﺳﮫ ھزار ﺑرده و ﺳﯾﺻد و ﭘﻧﺟﺎه ﭘﯾل ﺑود .ﻗﺳﻣﺗﯽ از اﯾن ﻏﻧﺎﯾم ﺻرف ﺳﺎﺧﺗن
ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ در ﻏزﻧﯾن ﺷد .در آن ﺟﺎ ،ﻣﺣﻣود ﺑرای ﺧودش ﻋﺑﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻧﺎ ﻧﻣود ﻣﺿﺎف ﺑر آن ﮐﮫ
در ﺟوار آن ﻣدرﺳﮫ و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫای ﻧﯾز ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺗوﺻﯾف آﻧﮭﺎ در رواﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾز آﻣده اﺳت ،ھر
ﭼﻧد ﻣطﺎﻟب آن را ﻧﺑﺎﯾد ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ داﻧﺳت.

ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﺣﻣود در ھﻧد  -ﻧﺑرد ﺑﺎ ﻧﻧدا ،راﺟﮫ ﺑزرگ ھﻧد
 ۴١٠ق  ١٠١٩ /م
در اواﺧر  ۴٠٩ق  /اواﯾل  ١٠١٩م ﺟﺎﺳوﺳﺎن ﻣﺣﻣود در ھﻧد ﺑﮫ وی اطﻼع دادﻧد ﮐﮫ ﻧﻧدا ،راﺟﮫ ﺑزرگ
ھﻧد ،ﺑﻧﺎی ﺧودﺳری و ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ را ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود در آﻏﺎز ﺳﺎل  ۴١٠ق /
اواﺳط  ١٠١٩م ،اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾز ﺳﭘﺎه و ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﮐرد .ﭼون رای ﺟﯾﭘﺎل« رای اﺟﯾﭘﺎل «
ﻓرﻣﺎﻧروای َﻗ ّﻧوُ ج از ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﺷﮑﺳت ﺧورده ﺑود ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﻧدا او را ﻣورد ﺷﻣﺎﺗت و ﺳرزﻧش
ﻗرار داد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ دﺳﺗور ﻗﺗل او را ﺻﺎدر ﮐرده و ﺗروﺟﯾﭘﺎل ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺑزرﮔﺎن ھﻧد را ﺑﮫ ﺟﺎی او
ﺑﮫ اﻣﺎرت ﻗﻧوج ﻧﺷﺎﻧد.
ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود در ﺗﻌﻘﯾب ﺗروﺟﯾﭘﺎل :اﻣﯾر ﻏزﻧﮫ ﭘس از آﻣﺎده ﺷدن ﺳﭘﺎه رھﺳﭘﺎر ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺷد ،اﻣﺎ ﺑرای
رﺳﯾدن ﺑﮫ دﯾﺎر ﻧﻧدا ،ﻧﺧﺳت ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت از ﻗﻠﻣرو ﺗروﺟﯾﭘﺎل ﺑﮕذرد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗروﺟﯾﭘﺎل ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾن ﮐﮫ
از ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﯾﻣﯾن اﻟدوﻟﮫ و ﻋﺑورش از رود ﮔﻧﮓ آﮔﺎه ﺷد ،ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑﺎری ﮔرﯾﺧت و ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود

ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب او ﭘرداﺧت ﮐﮫ در ﻧﺑردی ﮐوﺗﺎه ﺗﻣﺎم ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﺗروﺟﯾﭘﺎل را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐرده و ﺑﺎ
ﮔروھﯽ از ﺳﭘﺎھﯾﺎن وﯾژه و زﺑده ﺧوﯾش ﻋﺎزم ﺷﮭر ﺑﺎری ﺷد .ﺗروﺟﯾﭘﺎل ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺳﭘﺎه
ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑﺎری ،از آن ﺟﺎ ﮔرﯾﺧت .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺷﮭر ﺑﮫ دﺳت ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﻣﺣﻣود اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﭘس از
ﻏﺎرت و وﯾران ﮐردن ﻣﻌﺎﺑد ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﮭر ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺳﺎن ﺷد .ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﺣﻣود ﭘس از ﻣدﺗﯽ اﻗﺎﻣت در
آن ﺷﮭر و آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗن ﺳﭘﺎه ،ﻋﺎزم ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﻧدا ﺷد.
ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن دژ ﮔواﻟﯾﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺣﻣود :در  ۴١٣ق  ١٠٢٢ /م ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣﺣﻣود ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﻧدا و
ﮔرﻓﺗن ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی وی رھﺳﭘﺎر ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺷد .ﻧﺧﺳت دژ ﮔواﻟﯾﮫ  Govaliaرا ﺑﮫ ﻣدت ﭼﮭﺎرده روز در
ﻣﺣﺎﺻره اﻧداﺧت ﮐﮫ ﭼون ﻣوﻓق ﺑﮫ ﮔﺷودن آن ﻧﺷد ،ﻋزم ﺑﺎزﮔﺷت ﻧﻣود.
از ﻗﺿﺎی روزﮔﺎر ،ﻓرﻣﺎﻧروای آن دژ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣراھﺎن ﺧوﯾش دﭼﺎر اﺧﺗﻼف ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ دﺳت ﻣﺣﻣود
اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮔزاف ﺗواﻧﺳت از دﺳت ﺳﻠطﺎن ﺧﻼص ﺷود .ﻣﺣﻣود ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر دژ ﯾﺎد
ﺷده ،رھﺳﭘﺎر ﮔﺷودن دژ ﮐﺎﻟﻧﺟﺎر ،ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﻧﻧدا ﺷد .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺳﭘﺎه ﻏزﻧﮫ ،دژ ﮐﺎﻟﻧﺟﺎر را از
ھر ﺳو در ﻣﺣﺎﺻره ﻗرار داد .ﺑﺎ طوﻻﻧﯽ ﺷدن ﻣﺣﺎﺻره و ﮐﻣﺑود ارزاق در دژ ،ﻧﻧدا ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر
درﺧواﺳت ﺳﺎزش و ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﮐرد .از اﯾن رو ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧزد ﺳﻠطﺎن ﻓرﺳﺗﺎد ،ﺟزﯾﮫ را ﭘذﯾرﻓت و
ﭘﯾﺷﮑﺷﮭﺎی ﻓراواﻧﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﺳﯾﺻد زﻧﺟﯾر ﭘﯾل ،ﺑدون ﭘﯾﻠﺑﺎن ﺑرای وی ﻓرﺳﺗﺎد .ﺳﭘس ﻧﻧدا ﺷﻌری ﺑﮫ
زﺑﺎن ھﻧدی در ﻣدح ﻣﺣﻣود ﺳرود و آن را ﺑﮫ ﺳﻠطﺎن ﻋرﺿﮫ داﺷت » .اﻣﯾر ﻣﺣﻣود ﺑﻔرﻣود ﺗﺎ آن ﺷﻌر
را ﺑر ھﻣﮫ ھﻧدوان ،ﺗﺎزﯾﺎن و ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﻧﺷﺎن دادﻧد ،ھﻣﮫ ﭘﺳﻧدﯾدﻧد و ﮔﻔﺗﻧد ﺳﺧن از اﯾن ﺑﻠﯾﻐﺗر ﻧﺗوان
ﮔﻔت .اﻣﯾر ﻣﺣﻣود ﺑدان ﺳرﺑﻠﻧدی ﻧﻣود و ﻓرﻣود ﺗﺎ ﻣﻧﺷوری ﻧوﺷﺗﻧد و ﻧﻧدا را ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﭘﺎﻧزده دژ
ﺑﮫ ﻧزد او ﻓرﺳﺗﺎدﻧد و ﮔﻔت اﯾن ﭘﺎداش آن ﺷﻌر اﺳت ﮐﮫ از ﺑﮭر ﻣﺎ ﮔﻔﺗﻧﯽ و ﭘﯾﺷﮑﺷﮭﺎی زﯾﺎد ﺑرای ﻧﻧدا
ﻓرﺳﺗﺎد .اﻣﯾر ﻏزﻧﮫ ﭘس از اﯾن ﭘﯾروزی ﺑﮫ ﻏزﻧﯾن ﺑﺎزﮔﺷت.

ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد  -ﻓﺗﺢ ﻗﯾرات و ﻧور
 ۴١١ق  ١٠٢٠ /م
ﻗﯾرات و ﻧور از ﺷﮭرھﺎی ﺧوش آب و ھوا و ﺣﺎﺻﻠﺧﯾز ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ در آن دژھﺎی ﻣﺣﮑم و
اﺳﺗواری ﻗرار داﺷت .ﭼون ﻣﺣﻣود از ﺧزاﯾن اﯾن دو دژ آﮔﺎھﯽ ﭘﯾدا ﮐرد ،ﻣﺻﻣم ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺎ
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎطق ،ﺿﻣن دﻋوت ﻣردﻣﺎن آن دﯾﺎر ﺑﮫ »اﺳﻼم« اﻣوال آﻧﺎن را ﻧﯾز ﻏﺎرت ﮐﻧد.
ﭼون دژھﺎی ﯾﺎدﺷده ﺑﺎ دﯾوارھﺎﯾﯽ از ﺳﻧﮓ و ﻣﺳﻣﺎر ﺑﻧﺎ ﺷده ﺑود ،ﻣﺣﻣود ﮔروھﯽ از ﻣﮭﻧدﺳﯾن،
آھﻧﮕران و ﺳﻧﮕﺗراﺷﺎﻧﺎن را ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣراه ﺧود ﺑﮫ آن ﺟﺎ ﺑرد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ در ﺑراﺑر دژ ﻗﯾرات ﻟﺷﮑر
آراﺳت.
اﺳﻼم آوردن ﻣردم ﻗﯾرات :ﻓرﻣﺎﻧروای ﻗﯾرات ﮐﮫ ﺗوان ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺳﭘﺎه ﻣﺣﻣود را در ﺧود ﻧﻣﯽدﯾد ،ﭘﯾش
از آن ﮐﮫ ﺟﻧﮓ آﻏﺎز ﺷود ،ﺑﺎ ﭘذﯾرﻓﺗن اﺳﻼم و ﻗﺑول ﭘرداﺧت ﺧراج ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ،از ﻣﮭﻠﮑﮫ ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑﮫ در
ﺑرد .ﻣردم ﻗﯾرات ﻧﯾز ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﺣﺎﮐم ﺧود اﺳﻼم آوردﻧد و ﯾﻣﯾن اﻟدوﻟﮫ ،ﻣدرﺳﯾن و ﻣﺑﻠﻐﯾﻧﯽ ﭼﻧد
ﺑرای آﺷﻧﺎ ﮐردن ﻣردم ﺑﮫ دﯾن اﺳﻼم در آن ﺷﮭر ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷت.
اﻣﺎ ﻣردم ﻧور ﺑرﻋﮑس اھﺎﻟﯽ ﻗﯾرات از ﭘذﯾرش دﯾن اﺳﻼم ﺧودداری ﮐرده و ﺑﻧﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﮔذاﺷﺗﻧد.
از اﯾن رو ،ﻣﺣﻣود ،ﯾﮑﯽ از ﺳرداران ﺧود ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﺑن اﯾل ارﺳﻼن را ﻣﺳﺋول ﮔﺷودن و ﻓﺗﺢ آن
ﺷﮭر ﻧﻣود .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﯾل اﯾﻼن در ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧور را ﮔرﻓت و دژ دﯾﮕری در آن ﺟﺎ ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎد.
ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ،ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻧور را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﻣﯾران ﺳﭘﺎه ﺧود ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﺑن ﻗدر راﺣوق ﺳﭘرد و ﺑﮫ
وی ﻓرﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺑﮫ زور ﺷﻣﺷﯾر ﻣردم آن ﺟﺎ را ﺑﮫ دﯾن اﺳﻼم درآورد .وی در اواﺧر ﺳﺎل  ۴١١ق /
اواﯾل  ١٠٢١م» ﺑﮫ ﻏزﻧﯾن ﺑﺎزﮔﺷت.

ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد  -ﻓﺗﺢ ﺳوﻣﻧﺎت
 ۴١۶ق  ١٠٢۵ /م
ﻣﺷﮭورﺗرﯾن و ﭘر آوازه ﺗرﯾن ﻏزوه ھﺎی ﻣﺣﻣود در ھﻧد ،ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯽ ﺑﮫ ﺳوﻣﻧﺎت در اﯾﺎﻟت ﮔﺟرات ھﻧد
ﺑود ﮐﮫ در آن ﻣﻌﺑد و ﭘرﺳﺗﺷﮕﺎه ﻣﻌروف ﺷﯾوا ﻗرار داﺷت .در اﯾن ﻣﻌﺑد ،ﺑت ﺑزرﮔﯽ ﻋﺑﺎدت ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ
ﺗﻣﺛﺎﻟﯽ از ﻧرﯾﻧﮫ ﻣﮭﺎدﯾوا  Mahadivaﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷد و ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺧود وی آن ﺑت را ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
ﻣﺣﻣود ﮐﮫ ﭘس از ﺗﺣﻣل ﻣﺷﻘت ﻓراوان و ﻋﺑور از ﮔذرﮔﺎھﮭﺎی ﭘر ﺧطر ﺑﮫ آن وﻻﯾت دﺳت ﯾﺎﻓت

» ۴١۶ق  ١٠٢۵ /م« ،اﯾن ﺑت ﺧﺎﻧﮫ ﻋظﯾم را ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺗوﺻﯾﻔﮭﺎی ﺧﯾﺎل اﻧﮕﯾزی از آن در ﺑرﺧﯽ
رواﯾﺎت ﻣورﺧﯾن ،از ﺟﻣﻠﮫ »اﻟﮑﺎﻣل« اﺑن اﺛﯾر » ،آﺛﺎر اﻟﺑﻼد« ﻗزوﯾﻧﯽ و »ﻧﺧﺑﺔ اﻟدھر« دﻣﺷﻘﯽ ،ﺑﺎ
اﺷﺗﺑﺎھﺎت ،ﻏﻠطﮭﺎ و ﻣﺑﺎﻟﻐﮫھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻧﻘل ﺷد ،وﯾران ﮐرد و ﺑت اﻋظم آن را ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫاﻧد ﭘﻧﺞ ذرع طول
داﺷت ،ﺑﺷﮑﺳت.
او ﻗﺳﻣﺗﯽ از آن را ﺑﮫ ﻣﮑﮫ و ﻣدﯾﻧﮫ ﻓرﺳﺗﺎد و ﭘﺎرهای را ﺑﮫ ﻏزﻧﯾن ﺑرد .ﺳﺎل ﺑﻌد ﻧﯾز ﺑرای ﺗﻧﺑﯾﮫ طواﯾف
ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺣﻣود از ﺳوﻣﻧﺎت ،در ﺻدد ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺑﺎ او ﺑرآﻣده ﺑودﻧد ،ﻟﺷﮑر ﺑﮫ ھﻧد ﺑرد »۴١٧
ق  ١٠٢۶ /م« ﮐﮫ اﯾن آﺧرﯾن ھﺟوم ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ھﻧد ﺑود و ظﺎھراً ﭘس از آن ﻣﺣﻣود دﯾﮕر ﻓرﺻت ﻏزوه
و ﺟﮭﺎد در آن ﺣدود را ﭘﯾدا ﻧﮑرد.

ﻧﺑرد ﺧﺎﻧواده و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی
ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی
 ۴٢٢ - ۴٣٢ق  ١٠٣١ - ١٠۴١ /م

ﺑﺎ ﻣرگ ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی »ﺻﻔر ﯾﺎ رﺑﯾﻊ اﻻول  ۴٢١ق  /ﻓﺑروری ﯾﺎ ﻣﺎرچ  ١٠٣٠م« ﺑﻧﺎ ﺑر وﺻﯾت
ﻣﺣﻣود ،ﭘﺳرش ﻣﺣﻣد ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﺷد ،اﻣﺎ ﻣﺳﻌود ﮐﮫ ھﻣواره ﺧود را ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺑر ﺣق ﭘدر ﻣﯽداﻧﺳت ،ﺑﺎ
ﺣﻣﺎﯾت اﻣﯾران و ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﻣﺣﻣد،ﺗواﻧﺳت ﺑدون ﺟﻧﮓ او را اﺳﯾر و ﮐور ﺳﺎزد و ﺧود زﻣﺎم اﻣور را ﺑﮫ
دﺳت ﮔﯾرد.
ﺑﺎ ﺑﯾﻌت و اﻧﻘﯾﺎد اﻣﯾران و ﺑزرﮔﺎن ﻏزﻧﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺄﯾﯾد ﺳﻠطﻧت او ﺗوﺳط ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﻐداد  -اﻟﻘﺎدر ﺑﺎ -
ﻣﺳﻌود ،ﭘس از ﭼﻧدی اﻗﺎﻣت در ﺑﻠﺦ ﺑﮫ ﻏزﻧﮫ آﻣد »ﺟﻣﺎدی اﻟﺛﺎﻧﯽ  ۴٢٢ق  /ﺟون  ١٠٣١م« و ﺑدون
ھﯾﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ وارث ﺗﺧت ﭘدر ﺷد.
ﺳﻠطﻧت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﮫ ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﻣﺳﻌود ،از ھﻣﺎن آﻏﺎز و ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎ ،درﮔﯾر ﺗوطﺋﮫھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون درﺑﺎرﯾﺎن و
ﮐﺷﻣﮑﺷﮭﺎی داﯾم ﺑﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ از ﻋﮭد ﻣﺣﻣود ،در دﯾوان و درﮔﺎه ﻧﻔوذ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺎزه
ﺑﮫ دوران رﺳﯾدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﯾﮫ ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﻣﺳﻌود ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻓرﺻت و ﺳودﺟوﯾﯽ از ﻗدرت ﺑودﻧد .ﺧود
رأﯾﯽ ،ﺑﯽ ﺗدﺑﯾری ،آزﻣﻧدی و ﺷﺗﺎﺑﮑﺎری ﺳﻠطﺎن ھم ،ھرج و ﻣرج ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﺗوطﺋﮫھﺎی ﻣﺧرب را ﺑﮫ
ﺑدﺗرﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﮐﮫ ﻏﻠﺑﮫ ﺗرﮐﺎن ﺳﻠﺟوﻗﯽ ﺑر ﺧراﺳﺎن و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻣﺳﻌود ﺑﮫ دﺳت ﻟﺷﮑرﯾﺎﻧش ﺑود،
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷد.
اﻓزاﯾش ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯾﮭﺎی ﺑزرﮔﺎن از ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی
ﺗوطﺋﮫھﺎی درﺑﺎری ﮐﮫ »اﺳﺗﺑداد طﺑﻊ« اﯾن ﺳﻠطﺎن ﮐوﺗﮫ ﻧظر و ﺑﯽ ﻓﮑر را ﺑﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽﮔرﻓت ،وی را
درﮔﯾر ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺑﯽ ﻓﺎﯾدهای ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟز ﻏﺎرت و ﮐﺷﺗﺎر ﻧداﺷت .ﻣﺎل اﻧدوزی ﻣﺳﻌود ﻧﯾز
ﻣزﯾد ﺑر ﻋﻠت ﺑود ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرھﺎی ﻧﺳﻧﺟﯾدهاش ،دﺳﺗور ﺑﺎز ﺳﺗﺎﻧدن اﻣواﻟﯽ را داد ﮐﮫ
ﺑرادرش ﻣﺣﻣد ﺑﮫ اﻋﯾﺎن و ارﮐﺎن ﻣﻠﮏ ﺑﺧﺷﯾده ﺑود .ﮔرﭼﮫ از اﯾن اﻗدام ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﻣﺳﻌود ﺣﺎﺻل ﻧﺷد،
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﮐدورﺗﮭﺎ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯾﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷدت اﻓزاﯾش داد.
از طرﻓﯽ ﻣﺳﻌود ،وزارت ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﺧواﺟﮫ اﺣﻣد ﺣﺳن ﻣﯾﻣﻧدی ،وزﯾر ﺳﺎﺑق ﭘدرش داد .وزﯾری ﮐﮫ
در ﻋﮭد ﻣﺣﻣود ،ﺑﮫ ﺣﮑم ﺳﻠطﺎن اﻣواﻟش ﻣﺻﺎدره و ﺧودش در ﺣﺑس اﻓﺗﺎده ﺑود .ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺧواﺟﮫ
ﻣﯾﻣﻧدی ،در ﺳﻧﯾن ﭘﯾری ﻋﮭده دار وزارت ﻣﺳﻌود ﺷد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣردی ﻋﺎﻗل و ﺑﺎ ﺗدﺑﯾر ﺑود ،اﻣﺎ

اﯾن اﻣر ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﺷد ﮐﮫ او ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﯾﻧﮫھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود ،از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻋﮭد ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﺑر
ﻋﻠﯾﮫ او ﺑدﮔوﯾﯽ ﮐرده ﺑودﻧد اﻧﺗﻘﺎم ﻧﮕﯾرد.
آن ﭼﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﮭﻘﯽ در ﺑﺎب اﯾن دوره از ﺳﻠطﻧت ﻣﺳﻌود آﻣده اﺳت ،او را ﺳﻠطﺎﻧﯽ ﻣﺳﺗﺑد ،ﻧﺷﺎن
ﻣﯽدھد.
اﻋدام ﺣﺳﻧﮏ وزﯾر :از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺳﻠطﺎن ،ﺑﺎﻋث ﺑد ﻧﺎﻣﯽ ﺷد ،اﻗدام ﻋﺟوﻻﻧﮫ درﺑﺎر ﻏزﻧﮫ
در ﺗوﻗﯾف و اﻋدام ﺧواﺟﮫ ﺣﺳن ﻣﯾﮑﺎل ﻧﯾﺷﺎﺑوری ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺣﺳﻧﮏ وزﯾر ﺑود .ھر ﭼﻧد ﻣﺣرک اﯾن
اﻗدام ،ﺑو ﺳﮭل زوزﻧﯽ ﺑود ،اﻣﺎ ﺧواﺟﮫ ﻣﯾﻣﻧدی ھم ﮐﮫ در دل از اﯾن ﻣﺎﺟرا ﺧرﺳﻧد ﺑود ،ﺳﻌﯽ و ﮐوﺷش
ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫای در ﺟﻠوﮔﯾری از آن و از رﺳواﯾﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷت ،ﺑﮫ ﺟﺎ ﻧﯾﺎورد.
ﻣﺻﺎدره اﻣوال اﺣﻣد ﻧﯾﺎﻟﺗﮑﯾن :ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺻﺎدره اﻣوال اﺣﻣد ﻧﯾﺎﻟﺗﮑﯾن ﮐﮫ ﺧزاﻧﮫ دار ﻣﺣﻣود و ﺑﮫ ﻗوﻟﯽ
ﻓرزﻧد او ﺑود ،ﺑﺎ ﭼﻧﺎن آزار و ﺗﺣﻘﯾر ﺳﺧﺗﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ ﭘس از آن ﮐﮫ رﺿﺎی ﺳﻠطﺎن ﻣﺳﻌود را
ﺟﻠب ﮐرد و ﻣﺄﻣور ﻋﺎزم ﺑﮫ ھﻧد ﺷد ،در آن ﺟﺎ ﺳر ﺑﮫ ﺷورش ﺑرداﺷت و ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن را ھم در ﺧراﺳﺎن
ﺑر ﺿد ﺳﻠطﺎن ﺗﺣرﯾﮏ ﮐرد ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻓرو ﻧﺷﺎﻧدن ﻋﺻﯾﺎن اﺣﻣد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯾﺳر ﻧﺷد .ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ،
در اﻧدک زﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ارﮐﺎن دوﻟت ﻏزﻧﮫ ،ﻓدای ﺳوء ظن ﺳﻠطﺎن و ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ھواداراﻧش ﺑﺎ
درﺑﺎرﯾﺎن ﺳﺎﺑق ﺷد .در اﯾن اوﺿﺎع آﺷﻔﺗﮫ؛ اﻣﯾر ﯾوﺳف ﻋﻣوی ﺳﻠطﺎن ،ارﯾﺎرق ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر وی در ھﻧد،
و ﺳﻔﺗﮑﯾن ﻏﺎزی ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر ﺗرک اﺗﺑﺎه ﺷدﻧد .از طرﻓﯽ ﺗوطﺋﮫای ھم ﺑر ﺿد اﻟﺗوﻧﺗﺎش ﺧوارزﻣﺷﺎه اﻧﺟﺎم
ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻋﻘﯾم ﻣﺎﻧد و ﻣوﺟب ﺷد ﺗﺎ اﯾن ﺧدﻣﺗﮕزار وﻓﺎدار و ﺗواﻧﺎی دﯾرﯾن دوﻟت ﻏزﻧوی ،اﻋﺗﻣﺎد ﺧود
را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﻠطﺎن ﻣﺳﻌود از دﺳت ﺑدھد .اﯾن اﻓراط ﮐﺎرﯾﮭﺎی ﻣﺳﺗﺑداﻧﮫ ،ﺳوء ظﻧﮭﺎی ﺑﯽ ﺟﺎ و
ﺗوطﺋﮫھﺎی درﺑﺎری ،ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻣﺣﯾط ﻧﺎ اﻣﻧﯽ را ﻓراھم آورد ﮐﮫ ﻣﺳﻌود را از وﺟود رﺟﺎل ﻣﻌﺗﻣد و
اﻣﯾران ﻓداﮐﺎر و ﮐﺎردان ﻣﺣروم ﺳﺎﺧت .ﺑﻌد از وﻓﺎت ﺧواﺟﮫ ﻣﯾﻣﻧدی ،ﻣﺳﻌود »ﻣﺣرم  ۴٢۴ق /
دﺳﺎﻣﺑر  ١٠٣٢م« وزارت ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﺧواﺟﮫ اﺣﻣد ﺑن ﻋﺑداﻟﺻﻣد ،واﮔذار ﮐرد »ﺟﻣﺎدی اﻟﺛﺎﻧﯽ ۴٢۴
ق  /ﻣﯽ  ١٠٣٣م« ﮐﮫ وزﯾری ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾت و ﻣدﺑّر ﺑود.
ﺑﯽ ﺗدﺑﯾری ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی در اداره ی اﻣور ﻗﻠﻣروﯾش ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت داﺧﻠﯽ و ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯽ ﺑﮫ
ھﻧد
ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،ﻣﺳﻌود در ھﻣﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻧﺧﺳت ﺳﻠطﻧﺗش ،ﻋﻠﯽ رﻏم ﻗﺣطﯽ و ﺑﯾﻣﺎری وﺑﺎ ﮐﮫ از ﻋراق و
ﺷﺎم ﺗﺎ ﺧراﺳﺎن و ھﻧد ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً َ◌ در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻓراﮔﯾر ﺷده ﺑود ۴٢٣» ،ق  ١٠٣٢ /م« و ﺑﺎ وﺟود ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن
ﮐﮫ در ﺧراﺳﺎن ﺑﮫ ﻏﺎرت و ﺗﺟﺎوز ﻣﺷﻐول ﺑودﻧد؛ ﺑﮫ ﯾﺎد ﺳﻧت دﯾرﯾن ﭘدر اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﻏزو و ﺟﮭﺎد را در
ھر ﺳﺎل واﺟب ﻣﯽداﻧﺳت.
در دره ﮐﺷﻣﯾر ﻗﻠﻌﮫای ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺳرﺳﺗﯽ« را ﮐﮫ ﭘدرش ﻣﺣﻣود ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر آن ﮐوﺷﯾد ،اﻣﺎ ﺗوﻓﯾﻘﯽ
ﺣﺎﺻل ﻧﮑرد ،ﻓﺗﺢ و ﺑﺎ ﻏﻧﺎﯾم ﻓراوان و ﺑردﮔﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ ﻏزﻧﯾن ﺑﺎزﮔﺷت » ۴٢۴ق  ١٠٣٣ /م« .اﻣﺎ ﺑﮫ
رﻏم ﮔرﻓﺗﺎرﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗرﮐﺎن ﻏز  -طواﯾف ﺳﻠﺟوﻗﯽ  -در اﯾن اﯾﺎم ﺑرای وی در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧراﺳﺎن ﺑﮫ وﺟود
آورده ﺑودﻧد و ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺗﮑﯾن ،در ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر و ھﺎرون ﭘﺳر اﻟﺗوﻧﺗﺎش در ﺧوارزم ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
ﻣﺳﻌود ﺑﺎ ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ھﻣدﺳت ﺷده ﺑودﻧد و ﺧراﺳﺎن ﻧﯾز ﺑر اﺛر ﻣظﺎﻟم ﺣﺎﮐم ﻓﺎﺳد آن ،ﺳوری ﺑن ﻣﻌﺗز،
ﻋرﺻﮫ ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ و آﺷوب در طوس و ﻏﺎرت ﻧﯾﺷﺎﺑور ﺷده ﺑود؛ ﻣﺳﻌود ،ﺑﮫ ﺟﺎی
ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺑﯾداد ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﺧود ،ﺗدﺑﯾر ﺗرﮐﺎن ﻏز و ﻓرو ﻧﺷﺎﻧدن ﻋﺻﯾﺎن ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر ،ﻟﺷﮑر ﺑﮫ
ﮔرﮔﺎن و طﺑرﺳﺗﺎن ﮐﺷﯾد و ﻓﺗﻧﮫ ﺑﺎﮐﺎﻟﯾﺟﺎر ،واﭘﺳﯾن اﻣﯾر زﯾﺎری را ﮐﮫ از ﭘرداﺧت ﺧراج ﺧودداری
ورزﯾده ﺑود ،ﻓرو ﻧﺷﺎﻧد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﮫای ﺑﺎ اﻣﯾر زﯾﺎری ﻣﻧﻌﻘد ﺳﺎﺧت »رﺑﯾﻊ اﻻول ۴٢۶
ق  /ﺟﻧوری  ١٠٣۵م«.
ﺗﺎج ﮔذاری و ﺣﻣﻠﮫ ی ﻣﺟدد ﺑﮫ ھﻧد :ﺳﺎل ﺑﻌد ھم ﻣﺳﻌود ﺑﺎ ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﺗﻣﺎم ﺑﮫ ﻣﻘر ﺗﺎزهای ﮐﮫ در ﻏزﻧﯾن
ﺑراﯾش ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد »ﻧزول اﺟﻼل« ﮐرد .ﺑر ﺗﺧت زرﯾن ﻣرﺻﻌﯽ ﻧﺷﺳت و ﺗﺎج زرﯾﻧﯽ ﺑﮫ وزن
»ھﻔﺗﺎد ﻣن از زر و ﺟواھر« ﮐﮫ از ﺑﺎﻻی ﺗﺧت آوﯾﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑر ﺳر ﻧﮭﺎد و ﻣﺣﺗﺷﻣﺎن و رﻋﺎﯾﺎ را ﺑﺎر
داد .در ھﻣﯾن ﺳﺎل ﺑﮫ ﭘﺳرش ،ﻣورود ﻧﯾز ﻓرﻣﺎن اﻣﺎرت ﺑﻠﺦ را داد و او را ﺑﮫ آن دﯾﺎر اﻋزام داﺷت.
اﯾن ﺗﺎﺟﮕذاری آﺧرﯾن ﺟﻠوه ﺷوﮐت و ﺟﻼل ﺑﯽ ﺛﺑﺎت دوﻟﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﻘﺎرن اﻓول ﺧود ﺑود .ﺗﻣﻠق و
ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ﭼﺎﮐران ﺣﮑوﻣت و ﺳﺗﺎﯾش ﺷﺎﻋران درﺑﺎری ،ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن را ﺑﮫ ﺧوش ﺑﺎوری ﻣﻐروراﻧﮫای
دﭼﺎر ﮐرده ﺑود ،ظﺎھراً ﺟﻠوه طﻼھﺎی اﯾﺎم ﺗﺎﺟﮕذاری ﺑود ﮐﮫ ،او را ﺑﮫ ھوس اﻣوال ھﻧد و ﻏﺎرت ﻣﻌﺎﺑد

آن اﻧداﺧت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ وﻓﺎی ﺑﮫ ﻧذر ،ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷروی ﺗرﮐﺎن ﺳﻠﺟوق و ﮔرﻓﺗﺎرﯾﮭﺎی
ﺧراﺳﺎن اھﻣﯾﺗﯽ ﺑدھد ،آھﻧﮓ ﻓﺗﺢ ﻗﻠﻌﮫ ھﺎﻧﺳﯽ را ﮐرد »ذی اﻟﺣﺟﮫ  ۴٢٨ق  /ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ١٠٣٧م« ﺑﮫ
طوری ﮐﮫ ﻗﻠﻌﮫ ھﺎﻧﺳﯽ ﮐﮫ آن را« ﻗﻠﻌﮫ ﻋذرا »ﻧﯾز ﻣﯽﺧواﻧدﻧد ،ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺗﺧرﯾب و ﻧﺎﺑودی ﺑﺳﯾﺎری از
ﻣﻌﺎﺑد و ﺷﮭرھﺎی ھﻧد ﻓﺗﺢ ﮐرد .ﻣﺳﻌود ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت از اﯾن ﻏﺎرت و ﮐﺷﺗﺎر» ،ﺟﻣﺎدی اﻟﺛﺎﻧﯽ ۴٢٩
ق  /ﻣﺎرچ  ١٠٣٨م« اﻣﺎرت ﻻھور را ﺑﮫ ﭘﺳرش ﻣﺟدود واﮔذاﺷت.
ﺻﻠﺢ اﺟﺑﺎری ﺑﺎ ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﺳﻠﺟوﻗﯽ :ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻏزﻧﮫ ،ﺑﮫ ﺳﺑب وﺧﺎﻣت اوﺿﺎع ﺧراﺳﺎن و
ﻣﺎوراءاﻟﻧﮭر ﮐﮫ اﺳﺑﺎب دﻟﻧﮕراﻧﯾش ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ ﻓﮑر ﭼﺎره اﻓﺗﺎد ،اﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏم ﮐوﺷﺷﮭﺎی ﻣﻘطﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻣل آورد ،ﺑﮫ ﺳﺑب ﻋﻣﯾق ﺷدن ﺑﺣران و ﻧﻔوذ ﺳﻼﺟﻘﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ ،رﻓﻊ آن ﻣﺷﮑﻼت دﯾﮕر ﻣﻣﮑن ﻧﺑود.
ﺑﺎ آن ﮐﮫ در طﻠﺧﺎب ،ﻧزدﯾﮏ ﺑﻠﺦ ،ﺑﮫ ﺗرﮐﺎن ﺿرب ﺷﺳﺗﯽ ﻧﺷﺎن داد »ﺷوال  ۴٣٠ق  /ﺟوﻻی ١٠٣٩
م« ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ را در ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ دﻧﺑﺎل ﻧﮑرد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن در ﺣواﻟﯽ ﺳرﺧس ﺳر
ﺑرآوردﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن دﺷوارﯾﮭﺎ ﻣﺳﻌود ﺑﮫ اﺷﺎرت و وﺳﺎطت وزﯾر ﺑﺎ ﺗرﮐﻣﺎن ﭘﯾﻣﺎن ﺻﻠﺣﯽ اﺟﺑﺎری
اﻣﺿﺎء ﮐرد ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﻣﻔﺎد اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ،ﻧﺳﺎ ،ﺑﺎورد ،ﻓراوه و ﺗﻣﺎم ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی اطراف ﺑﮫ ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن واﮔذار
ﺷد.
ﻣﺳﻌود ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﮐﮫ ﺧود وھﻧﯽ در ﻗدرت دوﻟت ﻏزﻧﮫ ﺑود در ذی اﻟﻘﻌده  ۴٣٠ق  /آﮔوﺳت
 ١٠٣٩م .ﺑﮫ ھرات رﻓت .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن واﻗﻌﮫ ،ﻋﻠﯽ رﻏم ﮐوﺷﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﻌود ﺑرای ﺑﺎز ﭘس ﮔﯾری
ﻣﻧﺎطق واﮔذار ﺷد ،ﺑﮫ ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻣل آورد ،اﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫای ﺧﻼف اﻧﺗظﺎر ﻧﺻﯾﺑش ﺷد.
ﻣﺳﻌود در آﻏﺎز ﮐﺎر در ﺑﯾن ﺳﭘﺎھﯾﺎن و ﻧظﺎﻣﯾﺎﻧش ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺣﺑوب و ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺑود .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ
ﺷﺎﯾد ﻗدرت ﭘﻧﺟﮫ و دﻻوری ﮐم ﻧظﯾر او ﮐﮫ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره آن ﻧﻘل ﺷده ،در ﮐرﻧش ﺳﭘﺎھﯾﺎن و
اﻧﻘﯾﺎدﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﻧﺑوده اﺳت .وﻟﯽ رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ ،ﺑﮫ ﺳﺑب ﺧودرأﯾﯽ و ﻣﺎل دوﺳﺗﯽ ﻣﺳﻌود ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت او را وارث ﻣﻌﺎﯾب ﭘدرش ﻣﺣﻣود ﻣﯽﺳﺎﺧت ،اﻋﺗﻣﺎد ﺳﭘﺎه را از او ﺳﻠب ﮐرد .ﮔذﺷﺗﮫ از آن،
ﺑﮫ رﻏم ﻗوت ﺑﺎزو ،ﻣﺳﻌود ﻓﺎﻗد ارادهای اﺳﺗوار و ﻣﻌﻘول ﺑود ﭼرا ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻓﺿﺎﯾﻠﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻣردان ﻗوی
و ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻓﺿل و ﺑزرﮔواری ﺳﺎﻻران واﻗﻌﯽ اﺳت.
طرﻓﮫ آن ﮐﮫ اﯾن »ﺧداوﻧد« ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﺣﺷﻣت ﺳﻠطﺎﻧﯽ ﻣﺣﻣود ﺷده ﺑود ،ﭼون ﺧود را ﺑرﺗر از ﺧﻠق
ﻣﯽﺷﻧﺎﺧت ،ﺑﮫ ﮐوﺗﮫ ﺑﯾﻧﯽ زاﯾد اﻟوﺻﻔﯽ دﭼﺎر ﺷد .او ﮔﻣﺎن ﻣﯽﺑرد ﮐﮫ دﯾﮕران در ﻋﻘل و ﺗدﺑﯾر ﻧﯾز از
او ﻓروﺗر ھﺳﺗﻧد ،از اﯾن رو ،ﺑﯽ آن ﮐﮫ در ﮐﺎرھﺎ ﺑﮫ رأی و ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﺷﺎوران اﻋﺗﻧﺎ ﮐﻧد ،ﺧود را درﮔﯾر
دﺷوارﯾﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ رھﺎﯾﯽ از آن ﺑراﯾش ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت ﺑود.

ﻧﺑرد ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی ﺑﺎ ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن

در دوره اﻣﺎرت ﻣﺳﻌود ،ﺑﮫ ﺳﺑب ﺧراﺑﯽ اوﺿﺎع و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ درﺑﺎر ،ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎر دﯾﮕر ﻓرﺻت ﯾﺎﻓﺗﻧد
ﺗﺎ در ﻧواﺣﯽ ﺧراﺳﺎن ،دﺳت ﺑﮫ اﻗداﻣﮭﺎی اﯾذاﯾﯽ ﺑزﻧﻧد .ﺑﯾﻣﺎری وﺑﺎ ﮐﮫ از ﻋراق و ﺷﺎم ﺗﺎ ﺧراﺳﺎن و ھﻧد
ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﺷده ﺑود و ﻗﺣطﯽ ارزاق ﺑر ﺑدی اوﺿﺎع اﻓزوده ﺑود .از طرﻓﯽ ﻗﺗل و ﻏﺎرت ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن در
ﺧراﺳﺎن ﻧﯾز ،ﺷراﯾط را وﺧﯾم ﺗر ﮐرده ﺑود.

اﻣﺎ ﺑﮫ رﻏم ﮔرﻓﺗﺎرﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗرﮐﺎن ﻏز ،در اﯾن اﯾﺎم ﺑرای وی در ﺗﻣﺎم ﺧراﺳﺎن ﺑﮫ وﺟود آورده ﺑودﻧد ،ﺑﺎ
آن ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺗﮑﯾن در ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر و ھﺎرون ﭘﺳر اﻟﺗوﻧﺗﺎش در ﺧوارزم ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺳﻌود ﺑﺎ ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ھم
ﭘﯾﻣﺎن ﺷده ﺑودﻧد ،و ﺧراﺳﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳﺑب ﺳوء ﺗدﺑﯾر و ﺑﯾداد ﺣﺎﮐم آن ﺳوری ﺑن ﻣﻌﺗز ،ﻋرﺻﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎی
داﺧﻠﯽ و آﺷوب طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺷده ﺑود؛ ﻣﺳﻌود ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮐﮫ دﺳت ﺳوری را از ﺑﯾدادھﺎﯾش ﮐوﺗﺎه ﮐﻧد و ﺑﺎ
ﻋزﯾﻣت ﺑﮫ ﻣرو و ﺑﮫ ﺗدﺑﯾر ﮐﺎر ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﺑﭘردازد ،رو ﺑﮫ ﺳوی طﺑرﺳﺗﺎن آورد و ﺑﺎ واﭘﺳﯾن ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر
آل زﯾﺎر ،ﺑﺎﮐﺎﻟﯾﺟﺎر ﮐوھﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﭘرداﺧت و او را ﮔوﺷﻣﺎﻟﯽ داد.
ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن از ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﯾش از ﺧراﺳﺎن ﺑﮫ راھزﻧﯽ و ﻓﺳﺎد ﻣﺷﻐول ﺑودﻧد ،اﻣﺎ ﭼون ﺗﻌدی و
ﺗﺟﺎوز آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ﻣظﺎﻟم و ﻓﺟﺎﯾﻊ ﻣﺳﺗﻣر ﺣﮑﺎم ﻣﺣﻠﯽ ﻧﻣﯽرﺳﯾد ،ﻧﺎﺧرﺳﻧدی از آﻧﮭﺎ در ﻧزد ﻣردم ﺑﮫ
ﻣراﺗب ﮐﻣﺗر از ﻧﻔرت از اﻣﯾران ﻣﺣﻠﯽ ﺑود .ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾزھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ھﺎی ﺑﯽ
ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺑﺎﻻﺧره در ﻧﺑردی در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣرو ،در ﺣﺻﺎر دﻧداﻧﻘﺎن ،ﺳﭘﺎه ﺳﻠطﺎن از ﺗﺷﻧﮕﯽ و ﺑﯽ ﺑرﮔﯽ،
دﭼﺎر ﻧوﻋﯽ ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ در ﭘﯽ آن ﻋدهای از ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺳﻌود ﺑﮫ ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن ﭘﯾوﺳﺗﻧد .در ﺑﺎﻗﯽ
ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﻧﯾز اﻏﺗﺷﺎش روی داد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻧظﺎم ﺳﭘﺎه از ھم ﮔﺳﺳت.
ﺑﺎﻻﺧره ﻣﺳﻌود ﭼﺎره ﺧود و ﯾﺎران را در ﻓرار دﯾد در ھﺷﺗم رﻣﺿﺎن  ۴٣١ق  /ﺑﯾﺳت و ﺳوم ﻣﯽ
 ١٠۴٠م ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻓرار ﺳﻠطﺎن ،ﻏﻧﯾﻣت ﻋﻣدهای ﺑﮫ ﭼﻧﮓ ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن اﻓﺗﺎد .طﻐرل ھم ھﻣﺎن ﺟﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم
اﻣﯾر ﺧراﺳﺎن ،ﺧود را وارث ﺳﻠطﻧت ﻣﺳﻌود ﯾﺎﻓت ﮐﮫ اﻋﯾﺎن وﻻﯾت ھم ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻧوان ﺑﮫ ﺳﻼم وی
آﻣدﻧد .از طرﻓﯽ ﺳﻠطﺎن ﻏزﻧﮫ در واﭘﺳﯾن ﮐوﺷﺷﮭﺎی ﺧود ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﺳﻠﺟوق ،ﺑﺎ ﺷورش
ﺳﭘﺎھش ﻣواﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت اﻣﯾران ﺳﭘﺎه و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻗوﻟﯽ در ﭘﯾﮑﺎر ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻋﺻﯾﺎن
و ﺗﻣرد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧطر ﺟدی ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﮐرد ،آن ﺑود ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺗﮑﯾن در ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ارﺗﺑﺎط
ﺑود و داﺋﻣﺎ ً آﻧﮭﺎ را ﺑر ﺿد ﺳﻠطﺎن ﻣﺳﻌود ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽﮐرد.
در ﺗوطﺋﮫای ﮐﮫ ھﺎرون ﺑن اﻟﺗوﻧﺗﺎش در ﺧوارزم ﺑر ﺿد ﻣﺳﻌود ﺗرﺗﯾب داد ،ﺳﻌﯽ ﮐرد ،ﺗﺎ ﺷﺎه ﻣﻠﮏ،
ﺑزرگ اﻣﯾر ﻗراﺧﺗﺎﯾﯾﺎن اﯾﻠﮏ را در اﯾن ﭘﯾﻣﺎن وارد ﺳﺎزد .ھر ﭼﻧد ﮐﯾﻧﮫ و ﻧﻔرت ﻋﻣﯾق ﺷﺎه ﻣﻠﮏ از
ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن ،اﻣﮑﺎن ﺷﮑل ﮔﯾری اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ را ﻓراھم ﻧﺳﺎﺧت ،اﻣﺎ از ﺧطر اﯾن ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت و
ﻋﻣﯾﻘﺗر ﺷدن ﺑﺣران ﻧﯾز ﭼﯾز زﯾﺎدی ﻧﮑﺎﺳت .ﺣﺗﯽ اﻗدام ﺷﺎه ﻣﻠﮏ در ﺷﺑﯾﺧون ﺳﺧﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﭘﺎه
ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن زد و ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ وارد آورد »ذی اﻟﺣﺟﮫ  ۴٢۵ق  /اﮐﺗﺑر  ١٠٣۴م« ،ﺗﻧﮭﺎ ﺗواﻧﺳت
وﻗوع ﻗطﻌﯽ اﻧﻘراض ﺳﻠطﻧت ﻣﺳﻌود را ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧدازد .اﻗدام ﺷﺎه ﻣﻠﮏ ،اطراف ﺟﯾﺣون
را ﺑرای ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﻧﺎاﻣن ﮐرد و ﭼون ھﺎرون ﺑن اﻟﺗوﻧﺗﺎش ھم در ﺧوارزم ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ،ﺳرﮐردﮔﺎن ﻗوم
ﺳﻠﺟوق  -طﻐری ،ﭼﻐری و ﺑﯾﻐو -از اﻧﺗﻘﺎم ﺳﻠطﺎن ﺑﮫ وﺣﺷت اﻓﺗﺎدﻧد .از اﯾن رو در ﺻدد ﺑرآﻣدﻧد ﺗﺎ از
ﻣﺳﻌود زﯾﻧﮭﺎر در اﯾن اﻣر ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﻧد« ﺣدود رﺟب  ۴٢۶ق  /ﻣﯽ  ١٠٣۵م« .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب در
ﻧﺎﻣﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی ،واﻟﯽ ﺧراﺳﺎن ﻧوﺷﺗﻧد و ﻧﺳﺧﮫ آن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﮭﻘﯽ ھﺳت ،او را واﺳطﮫ ﮐردﻧد ﺗﺎ
ﺳﻠطﺎن ﻧواﺣﯽ ﻧﺳﺎ و ﻓراوه را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ واﮔذارد و آﻧﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ،اطﺎﻋت ﺳﻠطﺎن را ﮔردن ﻧﮭﻧد.
ﻣﺳﻌود ﺑﺎ وﺟود ﺗوﺻﯾﮫ و اﺻرار وزﯾرش ،ﺧواﺟﮫ اﺣود ﺑن ﻋﺑداﻟﺻﻣد ،ﻣﻊ ذاﻟﮏ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳﻼﺟﻘﮫ را
ﻧﭘذﯾرﻓت و آن را وھن و ﺿﻌف ﻗدرت ﺧود ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد .ﺧﺎﺻﮫ آن ﮐﮫ ﺣدود ده ھزار ﺧﺎﻧوار از
ﺳﭘﺎه ﻗوم ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﻧﯾز از ﺟﯾﺣون ﻋﺑور ﮐرده ﺑودﻧد و ظﺎھر اﻣر ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در واﻗﻊ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ﺗﺣﻣﯾل ﺷراﯾط ﺧود ھﺳﺗﻧد.
ﺑﺎ رد اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ،ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﯾن اﻣﯾر ﻏزﻧﮫ و ﺳﻼﺟﻘﮫ ﺟﻧﮕﯽ در ﮔرﻓت .ﻧﺧﺳت ﺳﺎﻻر ﺳﻠطﺎن ،ﺣﺎﺟب
ﺑﮑﺗﻌذی ،در ﺣدود ﻧﺳﺎ ،ﺑﺎ ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن رو ﺑﮫ رو ﺷد »ﺷﻌﺑﺎن  ۴٢۶ق  /ژوﺋن  ١٠٣۵م« ،اﻣﺎ از آﻧﺎن
ﺷﮑﺳت ﺳﺧﺗﯽ ﺧورد.
ﺳﻠطﺎن ﻣﺳﻌود ﮐﮫ ﺑﻌد از اﯾن ﺷﮑﺳت ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت از آﺷﻔﺗﮫ رأﯾﯽ و ﯾﺎ ھر اﻗداﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﯽ از ﺿﻌف و
ﺗزﻟزل ﺑﺎﺷد ﺧودداری ﮐﻧد ،ﺑدون ﻣﺷورت ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ و اﺳﺗﻣﺎﻟت از ﺳﻼﺟﻘﮫ ﺑرآﻣد ﮐﮫ در واﻗﻊ
ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺧود را ﺑرﻣﻼ ﺳﺎﺧت .ﻗﺎﺿﯽ ﺑوﻧﺻر ﺻﯾﻧﯽ ﮐﮫ از ﺳوی ﺳﻠطﺎن و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﺳﺗﺎده وﯾژه ﺑﮫ
ﻧزد ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن رﻓﺗﮫ ﺑود ،ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت ،ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ را ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﭘﺎﯾدار و ﻣﻘﺻود ﺑﮫ ﺛواب ﻧﻣﯽدﯾد و
ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﻗوم ﻗﺻد ھﻣزﯾﺳﺗﯽ و اطﺎﻋت از ﺳﻠطﺎن را ﻧدارﻧد .اﻣﺎ ﻣﺳﻌود ﮐﮫ در اﯾن
ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﮫ؛ ﻧﺳﺎ ،ﻣراوه و دھﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ؛ طﻐرل ،ﭼﻐری و ﺑﯾﻐو واﮔذار ﮐرده ﺑود ،ﺑﮫ ھﻣﺎن

اطﺎﻋت ظﺎھری آﻧﮭﺎ ﺧرﺳﻧد ﺷد .ھﻧوز ﻣدت زﯾﺎدی از اﯾن »ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﮫ« ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر
ﺧراﺳﺎن ﺑﮫ ﺳﺑب راھزﻧﯽ و ﺗﺟﺎوزھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن دﭼﺎر آﺷوب ﺷد » ۴٢٩ق  ١٠٣٨ /م«.
ﺳﻠطﺎن ﻧﺎﭼﺎر از ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﻧﺑﯾﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ ﺧراﺳﺎن ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯾد .اﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺳﻼﺟﻘﮫ در ﻣرو
اظﮭﺎر اﻧﻘﯾﺎد و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ دادﻧد و ﺑﺎ درﺧواﺳت ﭼراﺧور و ﻣرﺗﻊ در ﺧراﺳﺎن و ﻗﺑول آن از ﺳوی
ﻣﺳﻌود ،ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ دﯾﮕری ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ از روﯾﺎروﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد .از ﺳوی دﯾﮕر ،در
ﺗﻌدادی از ﺷﮭرھﺎی ﺧراﺳﺎن ،ﮐﮫ ﻣردﻣﺷﺎن از ﺣﮑﺎم ﻣﺣﻠﯽ ﻏزﻧوﯾﺎن ﮐﻣﺗر از ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﺳﺗم و ﺟﻔﺎ
ﻧﻣﯽدﯾدﻧد ،ﮔﮫ ﮔﺎه ،ﻓﺗﻧﮫ ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن را ﺑرای ﺧود ﻓرﺻﺗﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺗﻧد ﺗﺎ از زﯾر ﯾوغ ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﻌود و
ﻋﻣﺎل ﺳﺗم ﭘﯾﺷﮫاش ،رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻧد .از اﯾن رو ،ﭘﺎرهای از ﺷﮭرھﺎ ھﻣﭼون ﺑﺎورد و ﺳرﺧس ﮐﮫ ﻣردم ﻗﺎدر
ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﻧﺑودﻧد ،ﺑداﻧﺎن اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﺷﮭر دادﻧد .ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ﺧراﺳﺎن از دو ﺳو؛
ﯾﮑﯽ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﺳﺗم ﭘﯾﺷﮫ و از ﺳوی دﯾﮕر ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﺳﻠﺟوق در ﻣﻌرض ﭼﭘﺎول و ﺗﻌدی ﻗرار
ﮔرﻓت .در اداﻣﮫ اﯾن ﺣوادث ،ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﭘﺎه ﻣﺳﻌود در ﻧزدﯾﮑﯽ ھرات ﺗوﺳط ﯾﮏ دﺳﺗﮫ از ﺳﻼﺟﻘﮫ
ﻏﺎرت ﺷد و ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑﺎب ھر ﮔوﻧﮫ ﻣذاﮐرهای ﺑرای ﯾﮏ ﺻﻠﺢ ﺑﯽ دوام دﯾﮕر ﺑﺳﺗﮫ ﺷد .ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن
ﻣﺳﻌود ﮐﺎر ﺗﻌﻘﯾب ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت دﻧﺑﺎل ﺷد؛ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد و ﺳرھﺎﺷﺎن ﺑﮫ
ھﻣراه اﺳرا ﺑﮫ ﻧزد ﺳﻠطﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد .ﻣﺳﻌود ﻧﯾز دﺳﺗور داد ﺗﺎ ﺳرھﺎ را »ﺑر ﺧران ﺑﺎر ﮐردﻧد و ﺑﮫ
ﻧزدﯾﮏ ﺑﯾﻐو ﻓرﺳﺗﺎدﻧد و ﭘﯾﻐﺎم داد ﮐﮫ ھر ﮐﮫ ﻋﮭد ﺑﺷﮑﻧد ﺟزای او ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد.
ﺳﻠطﺎن ﮐﮫ از ھرات ﻋﺎزم ﻧﯾﺷﺎﺑور ﺑود ،در ﻧزدﯾﮏ طوس ﺑﺎ دﺳﺗﮫھﺎﯾﯽ از ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﺑرﺧورد ﮐﮫ
آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ وی ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد .ھر ﭼﻧد ﺳﻠطﺎن در دﻓﻊ آﻧﮭﺎ ﻣوﻓق ﺷد ،اﻣﺎ اﯾن ﺟﺳﺎرت ﺑرای ﻣﺳﻌود
ﻣﺎﯾﮫ ﻧﺎﺧرﺳﻧدی و ﺗﻌﺟب ﺑود .اﯾن وﺿﻌﯾت ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد ﮐﮫ از اﯾن ﭘس ،ﺗﻧﮭﺎ ﺷﻣﺷﯾر و زﺑﺎن ﺗﯾﻎ ﺑﯾن اﯾن
دو ﻗوم ﻣﻌﺎرض ﺣﮑم ﺧواھد راﻧد و ھر ﮔوﻧﮫ ﻣذاﮐرهای در اﯾن ﺑﺎب ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ﺧواھد ﺑود .در ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ
ﺳﺑﺎﺷﯽ ﺗﮑﯾن ،ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر ﺳﻠطﺎن ﮐﮫ از ﻧﯾﺷﺎﺑور ﺑﮫ ﺳرﺧس ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯾده ﺑود ،ﺷﮑﺳت ﺧورد »رﻣﺿﺎن
 ۴٢٩ق  /ﺟون  ١٠٣٨م« ﮐﮫ ﻣﺎل ،ﺳﻼح و ﻏﻧﯾﻣت ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ ﭼﻧﮓ ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن اﻓﺗﺎد .ﺧﺑر اﯾن ﺷﮑﺳت،
ﺳوری ﺑن ﻣﻌزی  -واﻟﯽ ﺧراﺳﺎن  -را ﭼﻧﺎن وﺣﺷت زده ﮐرد ﮐﮫ ﺑدون دﺳﺗور ﺳﻠطﺎن ،ﻧﯾﺷﺎﺑور را
ﺗﺧﻠﯾﮫ و ﺑﺎ اﻣوال و ﺧزاﯾن ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ ﻣﯾﮑﺎﯾﯽ واﻗﻊ در ﺣدود ﺗرﺷﯾز ،ﻓرار ﮐرد.
ﭼون ﻧﯾﺷﺎﺑور ﺑﯽ دﻓﺎع ﻣﺎﻧد ،اھﺎﻟﯽ ﺷﮭر ﮐﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫای ﺑرای وﻓﺎ داری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﻠطﺎن ﻧداﺷﺗﻧد ،ﺑﮫ
اﺑراھﯾم ﻧﯾﺎل ،ﺳرﮐرده ﺳﭘﺎه ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﺷﮭر دادﻧد .اﺑراھﯾم ﻧﯾز ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑﮫ ﻧﺎم
طﻐرل ﮐﮫ ﺧود ﭼﻧد روز ﭘس از ﻓﺗﺢ ﺷﮭر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓﺎﺗﺢ وارد ﻧﯾﺷﺎﺑور ﺷده ﺑود ،ﺧطﺑﮫ ﺧواﻧد و ﺑدﯾن
ﮔوﻧﮫ ﻧﺎم طﻐرل در ﺧراﺳﺎن ﺟﺎی ﻧﺎم ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی را ﮔرﻓت »ﺷوال  ۴٢٩ق  /ﺟوﻻی  ١٠٣٨م«.
ﻣﺳﻌود ﻧﯾز ﭘس از ﭼﻧد ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز ﮐوﺗﺎه ،ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ ﺳﺑب وﺧﺎﻣت اوﺿﺎع ،و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺻواﺑدﯾد وزﯾر،
ﺑﺎ ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﺻﻠﺣﯽ اﺟﺑﺎری و ﻣﺟﺎﻣﻠﮫ آﻣﯾز ﻣﻧﻌﻘد ﮐرد .دﻧﺑﺎل اﯾن ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﮐﮫ ﺧود وھﻧﯽ در ﺣق دوﻟت
ﻏزﻧﮫ ﺑود ،ﻣﺳﻌود ﺑﮫ ھرات رﻓت »ذی اﻟﻘﻌده  ۴٣٠ق  /آﮔوﺳت  ١٠٣٨م« و ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ھم ،ﺧراﺳﺎن
را ﮐﮫ اﮐﻧون ﻗﺳﻣت ﻋﻣده آن در دﺳت اﯾﺷﺎن ﺑود ،ﺑﯾن ﺧود ﺗﻘﺳﯾم ﮐردﻧد :طﻐرل ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧش ،ﻧﯾﺷﺎﺑور را
از آن ﺧود ﮐرد ،داود ﭼﻐری در ﻧواﺣﯽ ﺳرﺧس اﻣﺎرت ﺑراﻓراﺷت و دﺳﺗﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻐو در
اطراف ﻧﺳﺎ و ﺑﺎورد.
ﻣﺳﻌود ﮐﮫ ﺑﮫ ھرات ھزﯾﻣت ﮐرده ﺑود ،در ﺻﻔر  ۴٣١ق  /اواﺧر اﮐﺗﺑر و اواﯾل ﻧواﻣﺑر  ١٠٣٩م ﺑﺎ
ﻟﺷﮑری ﮔران ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن از ھرات ﺑﯾرون آﻣد .ﻣدﺗﯽ در ﻧﺳﺎ و ﺑﺎورد ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧد ﺗﺎ در
ﻓرﺻﺗﯽ ﺑﺎ ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﻓرﺻت ﭘﯾش ﻧﯾﺎﻣد و ﻣﺳﻌود ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﻋﺎزم ﻧﯾﺷﺎﺑور ﺷد .در
ﻧﯾﺷﺎﺑور ﻧﯾز طﻐرل ﺷﮭر را ﺗرک و ﺑﮫ دﯾﮕر ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑود ،از اﯾن رو ،ورود ﻣﺳﻌود ﺑﮫ
ﻧﯾﺷﺎﺑور ھم ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﯾﺎورد .ﮔر ﭼﮫ ﻗﺣطﯽ ،ﺧﺳﺗﮕﯽ و ﺑﯽ اﻧﮕﯾزﮔﯽ ﺳﭘﺎه او را ﻣﺳﺗﮭﻠﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺑود .در ﺑﯾرون از ﻧﯾﺷﺎﺑور ﻧﯾز ،ھﻣﮫ ﺟﺎ را ﻗﺣطﯽ و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از
ﺳﺗوران ﺳﻠطﺎن از ﺑﯽ ﻋﻠﻔﯽ ﺗﻠف ﺷدﻧد .از طرﻓﯽ ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺟﺗﻧﺎب ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن از
روﯾﺎروﯾﯽ ،ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﯾد .اﻣﺎ ﺳﻠطﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮐﮫ در ورود ھرات و ﺑﺎد ﻏﯾس ،ﺑرگ و
ﻧواﯾﯽ ﺑرای ﻟﺷﮑر ﻓراھم ﮐﻧد ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن راه ﻣرو را در ﭘﯾش ﮔرﻓت در رﻣﺿﺎن  ۴٣١ق  /ﻣﯽ
 ١٠۴٠م .ﺑﺎﻻﺧره در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣرو ،در ﺣﺻﺎر دﻧداﻧﻘﺎن ،ﺳﭘﺎه ﺳﻠطﺎن از ﺗﺷﻧﮕﯽ و ﺑﯽ ﺑرﮔﯽ ،دﭼﺎر

ﻧوﻋﯽ ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ در ﭘﯽ آن ﻋدهای از ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺳﻌود ﺑﮫ ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن ﭘﯾوﺳﺗﻧد .در ﺑﺎﻗﯽ ﻟﺷﮑرﯾﺎن
ﻧﯾز اﻏﺗﺷﺎش روی داد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻧظﺎم ﺳﭘﺎه از ھم ﮔﺳﺳت.
ﺑﺎﻻﺧره ﻣﺳﻌود ﭼﺎره ﺧود و ﯾﺎران را در ﻓرار دﯾد در ھﺷﺗم رﻣﺿﺎن  ۴٣١ق  /ﺑﯾﺳت و ﺳوم ﻣﯽ
 ١٠۴٠م ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻓرار ﺳﻠطﺎن ،ﻏﻧﯾﻣت ﻋﻣدهای ﺑﮫ ﭼﻧﮓ ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن اﻓﺗﺎد .طﻐرل ھم ھﻣﺎن ﺟﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم
اﻣﯾر ﺧراﺳﺎن ،ﺧود را وارث ﺳﻠطﻧت ﻣﺳﻌود ﯾﺎﻓت ﮐﮫ اﻋﯾﺎن وﻻﯾت ھم ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻧوان ﺑﮫ ﺳﻼم وی
آﻣدﻧد .از طرﻓﯽ ﺳﻠطﺎن ﻏزﻧﮫ در واﭘﺳﯾن ﮐوﺷﺷﮭﺎی ﺧود ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﺳﻠﺟوق ،ﺑﺎ ﺷورش
ﺳﭘﺎھش ﻣواﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت اﻣﯾران ﺳﭘﺎه و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻗوﻟﯽ در ﭘﯾﮑﺎر ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .از دﯾﮕر ﻋواﻣﻠﯽ
ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻣﯽﺷد اﻏﻠب ﺣﮑﺎم ﻣﺣﻠﯽ در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن ﻣوﻓﻘﯾت ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾﺎوردﻧد ،ﺷﯾوه
ﻧﺑرد ﺳﻼﺟﻘﮫ ﺑود .ﭼون اﯾن ﻗوم ﻓرزﻧد ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺑودﻧد و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻏﺎرت ،ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز ﻋﺎدت داﺷﺗﻧد ،از
اﯾن رو ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺳرداران ﻏزﻧوی ھم ﺑﺎ آﻧﮭﺎ رو ﺑﮫ رو ﺷدﻧد ،ﺑﮫ ﻧدرت از ﻋﮭده ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
آﻧﮭﺎ ﺑر ﻣﯽآﻣدﻧد.
ﺑﮑﺗﮑﯾن ﺣﺎﺟب ،در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺗرﻣذ ،ﻋدهای از ﺗرﮐﻣﺎﻧﺎن را ﻣﻘﺗول و ﻋده دﯾﮕری را ﺑﮫ اﺳﺎرت ﮔرﻓت
»ﻣﺣرم  ۴٢۶ق  /ﻧواﻣﺑر  -دﺳﺎﻣﺑر  ١٠٣۴م« .در ﺳرﺧس ،ﻧوﺷﺗﮑﯾن ﺧﺎﺻﮫ ،در زد و ﺧورد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ،
ﻋدهای را ﮐﺷﺗﮫ و ﻋده زﯾﺎدی را ھم اﺳﯾر ﮐرد »ﺻﻔر  ۴٢۶ق  /ژاﻧوﯾﮫ  ١٠٣۵م« .اﻣﺎ اﯾن اﻗداﻣﺎت
ﺗﻧﺑﯾﮭﯽ و ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾزھﺎی ﻣﻘطﻌﯽ ھم ﻣوﺟب آن ﻧﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ داﻣﻧﮫ ﺗﻌرﺿﺎت ﺳﻼﺟﻘﮫ ﮔﺳﺗرده ﺗر
ﺷود و ﻣرو ،ﺳرﺧس ،ﺑﺎد ﻏﯾس ،ﺑﺎورد و ﻧﺳﺎ را ﻧﯾز در ﺑر ﮔﯾرد.

ﻣﺟدود ﺑن ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی
 ۴٢٨ - ۴٣٢ق  ١٠٣٧ - ١٠۴١ /م
ﻣﺟدود ﭘﺳر ﺳﻠطﺎن ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی ،ﭘس از ﭘﯾروزی ﭘدر در ھﻧد و ﻓﺗﺢ ﻗﻠﻌﮫ ھﺎﻧﺳﯽ ،ﺑﮫ اﻣﺎرت ﻣوﻟﺗﺎن
و ﻻھور ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد .در ﻋﮭد ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻣودود ،ﺑرادرش ،دﺳت ﺑﮫ ﺧودﺳری و دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ او زد،
اﻣﯾر ﻣودود ﮐﮫ در ﭘﻧﮭﺎن از ﻧﯾت ﺑرادر آﮔﺎھﯽ ﭘﯾدا ﮐرده ﺑود ،ﮔروه زﯾﺎدی را ﺑﮫ ﺳرﮐوﺑﯽ وی اﻋزام
داﺷت .اﯾن ﮔروه در ﻻھور ﺑﺎ ﺳﭘﺎه ﻣﺟدود روﺑﮫرو ﺷد ﮐﮫ ھر دو ﻟﺷﮑر آﻣﺎده ﻧﺑرد ﺷدﻧد ،اﻣﺎ ﭘﯾش از آن
ﮐﮫ ﺟﻧﮕﯽ روی دھد ،ﺑﺎ ﻣرگ ﻣﺷﮑوک ﻣﺟدود ﻣواﺟﮫ ﺷدﻧد »ذی اﻟﺣﺟﮫ  ۴٣٢ق  /آﮔوﺳت  ١٠۴١م«
و ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ،ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی ﻻھور و ﻣوﻟﺗﺎن ،ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺧوﻧﯽ رﯾﺧﺗﮫ ﺷود ،ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻗﻠﻣرو ﻣودود ﺷد.

ﻋﻠﯽ ﺑن ﻣﺳﻌود و ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣودود
 ۴۴١ق  ١٠۵٠ /م
ﭘس از ﻣرگ ﻣودود ﺑن ﻣﺳﻌود ،دو اﻣﯾر زاده ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی؛ ﻋﻠﯽ ﭘﺳر ﻣﺳﻌود و ﻣﺣﻣد ﭘﺳر ﻣودود ،ﺑﮫ
طور ﻣﺷﺗرک ﺑﮫ اﻣﺎرت ﻏزﻧﯾن رﺳﯾدﻧد .اﯾن دو ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺳت اراده و ﻓﺎﻗد ھر ﮔوﻧﮫ ﺗدﺑﯾری در
ﺳﯾﺎﺳت اﻣور ﺑودﻧد .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺳﺗم و ﺑﯾداد اﯾن دو اﻣﯾر در ﻏزﻧﯾن و ﮐراﻧﮫھﺎی اطرف ،ﻣوﺟب
ﻏﻠﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯽ و طﻐﯾﺎن ﻣردﻣﺎن ﻋﻠﯾﮫ آن دو ﺷد .ﺳراﻧﺟﺎم اھﺎﻟﯽ ﺷﮭر ﺑﮫ ﮐوﺷﮏ ﺷﺎھﯽ
ﯾورش ﺑرده ،ﻋﻠﯽ و ﻣﺣﻣد را دﺳﺗﮕﯾر و در ﯾﮑﯽ از دژھﺎی ﻏزﻧﯾن زﻧداﻧﯽ ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮭﺎ،
ﻋﺑداﻟرﺷﯾد ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﭘﺳران ﻣﺣﻣود را ﺑﮫ ﺟﺎی آن دو ﺑر ﺗﺧت اﻣﺎرت ﻏزﻧﯾن ﻧﺷﺎﻧدﻧد .ﻣدت اﻣﺎرت
اﯾن دو اﻣﯾر ﺧودﺳر ،ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺻت روز ﺑود.

ﻋﺑداﻟرﺷﯾد ﺑن ﻣﺣﻣود
 ۴۴١ - ۴۴٣ق  ١٠۵٠ - ١٠۵٢ /م
ﺑﺎ ﺑرﮐﻧﺎری دو اﻣﯾر زاده ﻏزﻧوی  -ﻋﻠﯽ ﺑن ﻣﺳﻌود و ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣودود  -اھﺎﻟﯽ ﻏزﻧﯾن ﻋﺑداﻟرﺷﯾد،
ﻓرزﻧد ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی را ﺑﮫ اﻣﺎرت ﻧﺷﺎﻧدﻧد .ﻋﺑداﻟرﺷﯾد در ظﺎھر ﻣردی داﻧﺷﻣﻧد و اھل ادب
ﺑود ،اﻣﺎ از ﺳﯾﺎﺳت و ﺗدﺑﯾر در اﻣور ﮐﺷورداری ﺑﮭرهای ﻧداﺷت.
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻐری ﺑﯾﮏ ﺳﻠﺟوﻗﯽ :وی از ھﻣﺎن آﻏﺎز اﻣﺎرﺗش ،ﺑﺎ طﻣﻊ ﭼﻐری ﺑﯾﮏ ﺳﻠﺟوﻗﯽ ﻣواﺟﮫ
ﺷد ﮐﮫ ﻣﯽﺧواﺳت ،ﻏزﻧﮫ را از ﭼﻧﮓ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻣﺳﻌود درآورد .از اﯾن رو ﻟﺷﮑری ﮔران را ﺑﮫ
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اﻟب ارﺳﻼن از راه طﺧﺎرﺳﺗﺎن  -ﺗﺧﺎرﺳﺗﺎن  -رواﻧﮫ ﻏزﻧﯾن ﮐرد و ﺧود ﺑﺎ ﺳﭘﺎھﯽ دﯾﮕر از
راه ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺑُﺳت رﻓت ﺗﺎ ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻋﺑداﻟرﺷﯾد را از دو ﺳو ﻣورد ﯾورش ﻗرار دھد .ﻋﺑداﻟرﺷﯾد

ﮐﮫ از اﻧدﯾﺷﮫ ﭼﻐری ﺑﯾﮓ آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓت ،ﻧﯾروﯾﯽ ﺑزرگ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ طﻐرل ،از ﻏﻼﻣﺎن ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود
ﮐﮫ ﻣردی دﻻور ،ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و ﺟﻧﮓ آزﻣوده ﺑود ،ﺑرای ﺳرﮐوﺑﯽ ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن ﮔﺳﯾل داﺷت.
ﭘﯾروزی طﻐرل ﺑر ﻋﺑداﻟرﺷﯾد ﺑن ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی:طﻐرل در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻏزﻧﯾن در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم دره ﺧﻣﺎر،
اﻟب ارﺳﻼن را ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺷﮑﺳت داد و ﺳﭘس ﺧود را ﺑﺎ ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﺑُﺳت رﺳﺎﻧد .ﭼﻐری ﺑﯾﮏ ﮐﮫ در ﺧود
ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﻣﯽدﯾد ،ﻓرار اﺧﺗﯾﺎر ﮐرد و طﻐرل ﺗواﻧﺳت در ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑر ﺑﯾﻐو ،اﻣﯾر ﺳﻠﺟوﻗﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎن
ﭘﯾروز ﺷود .ﭼون در ﻣدت اﻧدﮐﯽ ،ﺑﮫ ﭘﯾروزﯾﮭﺎی درﺧﺷﺎﻧﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت ،از راه ﻏرور و ﺧودﺧواھﯽ ﺑﮫ
ﻓﮑر ﺑرﮐﻧﺎری ﻋﺑداﻟرﺷﯾد ،وﻟﯽ ﻧﻌﻣت ﺧود اﻓﺗﺎد.
از طرﻓﯽ ﻋﺑداﻟرﺷﯾد ﻧﯾز ﮐﮫ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣت و ﺳﺎز و ﺑرﮔﯽ ﺑرای رو ﺑﮫروﯾﯽ ﻧداﺷت ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺎن،
ﻧزدﯾﮑﺎن و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﺎھزادﮔﺎن ﻏزﻧوی در ﯾﮑﯽ از دژھﺎی اﺳﺗوار ﭘﻧﺎه ﮔرﻓت .طﻐرل ﻧﮕﮭﺑﺎن دژ
«ﮐوﺗوال« را ﺑﺎ ﻧوﯾد ﻧﻌﻣت ﭘﺎداش ﻓرﯾب داد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﻋﺑداﻟرﺷﯾد و ﺷﺎھزادﮔﺎن ﻏزﻧوی دﺳت
ﯾﺎﻓت .ﺑﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻋﺑداﻟرﺷﯾد ،طﻐرل ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑر ﺗﺧت اﻣﺎرت ﻏزﻧﮫ ﻧﺷﺳت .ﻣدت
ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻋﺑداﻟرﺷﯾد را ﺑﺎ اﺧﺗﻼف دو ﺳﺎل و ﻧﯾم ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد.
ﺳﭘﮭﺳﺎﻻری ﺧراﺳﺎن :از اواﺧر ﻋﮭد ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ،اﻣﯾران ﺑزرگ از ﻣﯾﺎن ﻏﻼﻣﺎن ﺗرک اﻧﺗﺧﺎب و در
درﺑﺎر ﺗرﺑﯾت ﻣﯽﺷدﻧد .اﻣﺎ در اواﯾل ﻋﮭد ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،اﺣﯾﺎﻧﺎ ً اﯾن اﻣﯾران از ارﺑﺎب ﺑﯾوﻗﺎت و ھﻣﭼﻧﯾن از
ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻧداﻧﮭﺎی ﻗدﯾم وﻻﯾت ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر و ﺧراﺳﺎن ﺑرﻣﯽﺧﺎﺳﺗﻧد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣﻘﺎم ﻧظﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﻣرﺗﺑﮫ ﺳﭘﮭﺳﺎﻻری ﺧراﺳﺎن ﺑود و ﺻﺎﺣب آن در ﻧﯾﺷﺎﺑور ﻣﻘﺎم داﺷت ،ﻣﯽرﺳﯾدﻧد.
ﺗرﮐﺎن و ﺳﭘﮭﺳﺎﻻری ﺧراﺳﺎن :اﯾن اﻣر ﮐﮫ ﺗرﮐﺎن در طﯽ ﻣراﺗب اﻣﺎرت ،ﮔﮫ ﮔﺎه و ﺑﮫ وﯾژه در ﭘﺎﯾﺎن
ﻋﮭد ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ﻋﻧوان ﺳﭘﮭﺳﺎﻻری ﺧراﺳﺎن و اﻣﺎرت ﻧﯾﺷﺎﺑور را ﭘﯾدا ﮐردﻧد ،ظﺎھراً ﺗﺎ ﺣدی ﺑدان ﺳﺑب
ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﻏﻼﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ زاد و دﺳت ﭘرورده اﻣﯾران ﺑﺧﺎرا ﺑودﻧد ﮐﮫ در اﺗﻘﺎء آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣراﺗب ،درﺑﺎر
ﺑﺧﺎرا ،ﺧود را از دﻏدﻏﮫ ﻋﺻﯾﺎن و داﻋﯾﮫ ﺳرﮐﺷﯽ آﻧﮭﺎ اﯾﻣن ﻣﯽﭘﻧداﺷت.
اﻟﺑﺗﮑﯾن :ﻣﻊ ھذا ،ھﻣﯾن ﺳﭘﮭﺳﺎﻻران ﺧﺎﻧﮫ زاد ،ﺑﮫ رﻏم ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﻌﻣت ،ﮔﮫ ﮔﺎه ﺑرای اظﮭﺎر ﺗﻣرد و
ﻋﺻﯾﺎن ﺧوﯾش ،ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ ھم ﭘﯾدا ﻣﯽﮐردﻧد؛ ﭼﻧﺎن ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮑﯾن ﺣﺎﺟب در ﻣﻘﺎم ﺳﭘﮭﺳﺎﻻری ﺧراﺳﺎن ﺑﮫ
ﺳﺑب آن ﮐﮫ ﺧود را در ﻣﻌرض ﺧﺷم و ﺗﮭدﯾد اﻣﯾر ﺟدﯾد ﺑﺧﺎرا دﯾد ،داﻋﯾﮫ ﺳرﮐﺷﯽ ﭘﯾدا ﮐرد.
اﺑوﻟﻌﺑﺎس ﺗﺎش :اﺑواﻟﻌﺑﺎس ﺗﺎش ھم ﮐﮫ از ھﻣﯾن ﻏﻼﻣﺎن ﺗرک ﺑود و از طرﻓﯽ ﺑﮫ ﺳﻌﯽ اﺑواﻟﺣﺳن ﻋﺗﺑﯽ
اﻣﺎرت ﺧراﺳﺎن را ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ،ﭼون ﺑﻌد از ﻋﺗﺑﯽ از اﻣﺎرت ﻧﯾﺷﺎﺑور ﻣﻌزول ﺷد ،ﺑﺎ آل ﺑوﯾﮫ ﺗﺑﺎﻧﯽ و
ﺳﺎزش ﮐرد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺳر ﺑﮫ ﺷورش ﺑرداﺷت.
ﻗﺎﺛق ﺧﺎﺻﮫ :ﻗﺎﯾق ﺧﺎﺻﮫ ،ﺳردار دﯾﮕری ھم ﮐﮫ از ﻏﻼﻣﺎن ﺗرک ﺑود ،ﻣدﺗﯽ ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر ﺧراﺳﺎن و اﻣﯾر
ﻧﯾﺷﺎﺑور ﺑود ﮐﮫ ﭼون از آن ﺷﻐل ﺑرﮐﻧﺎر ﺷد » ٣٨١ق  ٩٩١ /م« او ﻧﯾز َﻋﻠَم ﻋﺻﯾﺎن ﺑرداﺷت و ﺑﺎ
اﯾﻠﮏ ﺧﺎن ھﺎرون ﺗرک ﺳﺎزش ﮐرد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ آل ﺳﺎﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﮏ ﻣردم ﭘرداﺧت.
اﺑوﻋﻠﯽ ﺳﯾﻣﺟور :ﭼﻧﺎن ﮐﮫ اﺑوﻋﻠﯽ ﺳﯾﻣﺟور ﻧﯾز ،ﮐﮫ ھﻣﭼون ﭘدرش از ﺗرﮐﺎن ﺳراﯾﯽ ﺑود ،در ھﻣﯾن اﯾﺎم
از ﺟﺎﻧب ﻧوح ﺑن ﻣﻧﺻور ﺑﮫ اﻣﺎرت ﺧراﺳﺎن رﺳﯾد .او ﻧﯾز ھﻣﭼون اﺧﻼﻓش ،در ﻧﯾﺷﺎﺑور دﻋوی
اﺳﺗﻘﻼل ﮐرد .ﺳﭘﮭﺳﺎﻻری ﺧراﺳﺎن در ﻋﮭد ﻏزﻧوﯾﺎن :ﺑﺎری ،اﻣﺎرت ﺧراﺳﺎن ﮐﮫ در اواﺧر ﻋﮭد
ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ﻏﺎﻟﺑﺎ ً در دﺳت ﺗرﮐﺎن ﺳراﯾﯽ ﺑود ،ﺳراﻧﺟﺎم ،ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﺷﺎن ﺑﺎ ھم و ﺑﺎ آل ﺳﺎﻣﺎن ﺷد ﺑﮫ
طوری ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ ﺳﻘوط ﺑﺧﺎرا ﺑﮫ دﺳت ﺗرﮐﺎن و ﻏﻠﺑﮫ اﯾﻠﮏ ﺧﺎن و ﻗراﺧﺎﻧﯾﺎن ﺑر ﺳراﺳر ﻣﺎوراء
اﻟﻧﮭر ﻣﻧﺟر ﺷد .ﻏزﻧوﯾﺎن ،اﻣﺎرت ﻧﯾﺷﺎﺑور و ﻋﻧوان ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر ﺧراﺳﺎن را در آﻏﺎز ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﯾﺎ
ﺑرادران ﺧوﯾش ﺗﻔوﯾض ﻣﯽﮐردﻧد .ﻣﺣﻣود ﮐﮫ ﺧود در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﮭد ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن » ٣٨۴ق  ٩٩۴ /م« ﻋﻧوان
ﺳﭘﮭﺳﺎﻻری ﺧراﺳﺎن را داﺷت ،ﭼون ﺑﻌد از ﭘدر ﺑﮫ اﻣﺎرت ﻏزﻧﮫ رﺳﯾد » ٣٨٧ق  ٩٩٧ /م »اﻣﺎرت
ﺧراﺳﺎن را ﺑﮫ ﺑرادر اﻣﯾر ﻧﺻر ﺑن ﺳﺑﮑﺗﮑﯾن واﮔذاﺷت .اﻣﯾر ﻧﺻر در اﻣﺎرت ﺧراﺳﺎن و در آن ﭼﮫ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺷﻐل ﺳﭘﮭﺳﺎﻻری ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷد ،ﮐﻔﺎﯾت و ﻟﯾﺎﻗت ﺑﺳﯾﺎری ﻧﺷﺎن داد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ در ﺧراﺳﺎن اﻋﺗﺑﺎر
و ﺣﯾﺛﯾت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫای ﭘﯾدا ﮐرد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﯾن ﻣﻧﺻب ﺑﻌد از او ھم ،در زﻣﺎن ﻣﺣﻣود و اﻣﯾر ﻣﺣﻣد ،ﺑﮫ اﻣﯾر ﯾوﺳف ﺑن ﺳﺑﮑﺗﮑﯾن،
ﺑرادر دﯾﮕر ﺳﻠطﺎن واﮔذار ﺷد .اﻣﺎ ﺳﻠطﺎن ﻣﺳﻌود ﮐﮫ اﯾن ﻋﻧوان را در ﻧزد ﺷﺎھزادﮔﺎن ﺧﺎﻧدان ﺧوﯾش،
ظﺎھراً ﻣﺳﺗﻧد دﻋوی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐرد ،آن را از اھﻣﯾت ﺳﺎﺑﻘش اﻧداﺧت .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ در ﻋﮭد ﻣﺳﻌود،
ﻋﻧوان ﺳﭘﮭﺳﺎﻻری از ﺧراﺳﺎن ﺟدا ﺷد و اﻣﺎرت ﺧراﺳﺎن ﺑﮫ اﻣﺛﺎل؛ اﻣﯾر ﻋﻠﯽ داﺑوﯾﮫ و ﺳوری ﺑن ﻣﻌﺗز

داده ﺷد .از ﺳوی دﯾﮕر ﻋﻧوان ﺳﭘﮭﺳﺎﻻری ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺧﺗص ﺧراﺳﺎن ﺑود از ﺑﯾن رﻓت ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺗﺎش
ﻓراش ،ﻋﻧوان ﺳﭘﮭﺳﺎﻻری ﻋراق را ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت او ھم در آن دﯾﺎر ﻣﺎﯾﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﻓراواﻧﯽ ﺷد.

ﻓرﺧزاد ﭘﺳر ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی
 ۴۴٣ - ۴۵١ق  ١٠۵٢ - ١٠۵٩ /م
ﭼون طﻐرل ﺳﻠﺟوﻗﯽ ،ﻋﺑداﻟرﺷﯾد و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﺎھزادﮔﺎن ﻏزﻧوی را ﮐﮫ در دژ دھﮏ ﭘﻧﺎه ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﮫ
ﻗﺗل آورد ،از اﯾن ﺧﺎﻧواده ،ﺑﮫ ﻗول ﺣﻣدﷲ ﻣﺳﺗوﻓﯽ ،ﺗﻧﮭﺎ ﺳﮫ ﺗن و ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺻﺎﺣب طﺑﻘﺎت ﻧﺎﺻری ،دو
ﺗن ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی :اﺑراھﯾم و ﻓرﺧزاد ﮐﮫ در دژ ﻋﺑﯾد زﻧداﻧﯽ ﺑودﻧد ،از ﻣرگ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد .رھﺎﯾﯽ اﯾن دو
ﺷﺎھزاده ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ زﯾرﮐﯽ و ھوﺷﯾﺎری ﻧﮕﮭﺑﺎن دژ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ رﺳﯾدن ﻓرﻣﺎن طﻐرل ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﮐﺷﺗن
ﺷﺎھزادﮔﺎن ،اﻧدﮐﯽ درﻧﮓ ﮐرد .و ﭼون روز ﺑﻌد از ﻓرﻣﺎن ،ﺧود طﻐرل ﺑﮫ دﺳت ﻧوﺷﺗﮑﯾن ﺑﮫ ﻗﺗل
رﺳﯾد ،اﯾن دو ﺷﺎھزاده از ﻣرگ ﺣﺗﻣﯽ رھﺎﯾﯽ ﺟﺳﺗﻧد.
اﻣﺎرت ﻓرﺧزاد :ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻣردم ﻏزﻧﮫ ﺑر آن ﺷدﻧد ﺗﺎ اﺑراھﯾم را ﺑﮫ اﻣﺎرت ﺑردارﻧد ،اﻣﺎ ﭼون وی
ﻣردی ﺑﯾﻣﺎر و ﻧﺎﺗوان ﺑود و از ﺳوی دﯾﮕر ،ﮐوﺗﺎھﯽ در ﮔزﯾﻧش اﻣﯾر ،اﻧﮕﯾزه ﺷورش و ﺳرﮐﺷﯽ
ﻣﯽﺷد ،از اﯾن رو ﺑﮫ اﻣﺎرت ﻓرﺧزاد رﺿﺎﯾت دادﻧد و وی در ﻧﮭم ذی اﻟﻘﻌده  ۴۴٣ق  /ﭼﮭﺎردھم ﻣﺎرس
 ١٠۵٢م ﺑر ﺗﺧت اﻣﺎرت ﻏزﻧﮫ ﻧﺷﺳت .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻓرﺧزاد ،اﻣﯾری دادﮔر ،ﺑردﺑﺎر و ﻧﯾﮑو رﻓﺗﺎر
ﺑود ﮐﮫ اھﺎﻟﯽ ﻏزﻧﮫ در دوران اﻣﺎرﺗش ،در اﻣﻧﯾت و آراﻣش ﻣﯽزﯾﺳﺗﻧد.
از ﺟﻣﻠﮫ آن ﮐﮫ ﭼون ﻣردم ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳﺑب ﺟﻧﮕﮭﺎی طﻐرل ﮐﺎﻓر ﻧﻌﻣت ﺑﺎ ﺳﻼﺟﻘﮫ ،دﭼﺎر ﺳﺧﺗﯽ ﻓراوان
ﺷده ﺑودﻧد و وﯾراﻧﯾﮭﺎی ﺷﮭر ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﺑود ،ﻓرﺧزاد ﻣردم آن دﯾﺎر را ﺗﺎ آﺑﺎد ﮐردن ﺧراﺑﯾﮭﺎ از ﭘرداﺧت
ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت و ﺧراﺟﯽ ﻣﻌﺎف ﮐرد و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﭘرداﺧت اﻋﺎﻧﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن ،در ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ
ﮐﻣﮏ ﻧﻣود .اﯾن اﻣﯾر در ﺳن  ٣۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ،در  ۴۵١ق  ١٠۵٩ /م ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻗوﻟﻧﺞ دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع
ﮔﻔت.

اﺑراھﯾم ﭘﺳر ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی
 ۴۵١ - ۴٩٢ق  ١٠۵٩ - ١٠٩٩ /م
اﺑراھﯾم ﭘﺳر ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی ،در » ۴٢۴ق  ١٠٣٣ /م« در ھرات ﭼﺷم ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔﺷود .ﭼون ﻓرﺧزاد
ﺑر ﺗﺧت اﻣﺎرت ﻏزﻧﮫ ﻧﺷﺳت ،اﺑراھﯾم را از دژ ﺑزﻏﻧد ،ﺑﮫ دژ ﻧﺎی ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ اﺑراھﯾم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر
ﻓرﺧزاد در آن ﺟﺎ ﺑود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓرﺧزاد درﮔذﺷت ،ﻣردم ﮐﮫ از ﭘرھﯾزﮐﺎری و داﻧش و دادﮔری
اﺑراھﯾم آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﻧد ،ﮔروھﯽ از ﺑزرﮔﺎن و اﻣﯾران ﻏزﻧﮫ را ﺑﮫ ﺳرﮐردﮔﯽ ﺣﺳﻧﮏ ،ﺑﮫ آن دژ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد
ﺗﺎ او را ﺑﮫ ﻏزﻧﮫ آورﻧد .ﭼون ﺑﮫ ﻏزﻧﯾن رﺳﯾد ،اھﺎﻟﯽ ﺷﮭر ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺷور ﻓراوان او را ﺑﮫ اﻣﺎرت
ﺑرداﺷﺗﻧد و اﯾن ﭘﺎدﺷﺎه در دوﻣﯾن روز از اﻣﺎرﺗش ﺑﮫ ﺳوﮔواری ﻣرگ ﺑرادر  -ﻓرﺧزاد  -ﭘرداﺧت.
اﺑراھﯾم ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺻﻠﺢ دوﺳت ﺑود ،ﺑﺎ داود ﺳﻠﺟوﻗﯽ و ﭘس از وی ﺑﺎ ﭘﺳرش اﻟب ارﺳﻼن ،ﺑﻧﺎی
ﺳﺎزش و دوﺳﺗﯽ ﮔذاﺷت ﮐﮫ اﯾن دوﺳﺗﯽ ،اﻧﮕﯾزه آﺳﺎﯾش و آراﻣش ﻣردم و ﮔﺳﺗرش و روﻧق ﺗﺟﺎرت و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﻓراھم ﮐرد.
از ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻏزﻧوی ،اﺑراھﯾم ﺑﯾش از ﺑﻘﯾﮫ ﺑﮫ آﺑﺎداﻧﯽ و ﻋﻣران ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺷﺎن داد ﺑﮫ طوری
ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺑﻧﺎھﺎی ﺑزرگ و ﺑﺎ ﺷﮑوه در ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ،ﻗﺻﺑﺎت و روﺳﺗﺎھﺎ ،ﻧﺎم ﻧﯾﮑﯽ از ﺧود در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑر ﺟﺎی ﮔذاﺷت .ﺑﻧﺎی ﺧﯾر آﺑﺎد و اﯾﻣن آﺑﺎد از ﻗﺻﺑﮫھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﻏزﻧﯾن ﺗوﺳط اﯾن اﻣﯾر ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷده اﺳت .اﯾن اﻣﯾر ﭘس از ﭼﮭل و دو ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳن  ۶٨ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﺑﮫ ﺳﺎل  ۴٩٢ق  ١٠٩٩ /م،
ﭼﺷم از ﺟﮭﺎن ﻓرو ﺑﺳت.

ﻣﺳﻌود ﭘﺳر اﺑراھﯾم ﻏزﻧوی
 ۵٠٩ - ۴٩٢ق  ١١١۵ - ١٠٩٩ /م
ﻣﺳﻌود ﭘﺳر اﺑراھﯾم در»  ۴۵٣ق  ١٠۶١ /م« در ﻏزﻧﯾن ﭼﺷم ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔﺷود و ﭘس از ﻣرگ ﭘدر ﺑﮫ
اﻣﺎرت ﻏزﻧﯾن رﺳﯾد .از اﺷﺎرات ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ اﺑراھﯾم ،اﻣﯾری ﺑﺧﺷﻧده و دادﮔﺳﺗر
ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻣران و آﺑﺎدی و ﺑﮭﺗر ﮐردن اﺣوال ﻣردﻣﺎن و ﺑﺧﺷودن ﻣﺎﻟﯾﺎت ،ﺗوﺟﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد.
ﻣﺳﺗظﮭرﺑﺎ  -ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻋﺑﺎﺳﯽ -ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن ﺧﻠﻌت و ﻟوا ،اﻣﺎرت او را ﺑر ﻏزﻧﯾن ﺗﺄﯾﯾد ﮐرد ﮐﮫ اﯾن اﻣﯾر
ﻧﯾز ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن ﭘﯾﺷﮑﺷﮭﺎﯾﯽ ﻓراوان ﺑرای ﺧﻠﯾﻔﮫ ،راﺑطﮫ ﺧوب درﺑﺎر ﻏزﻧﯾن را ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت ﺗﺣﮑﯾم

ﺑﺧﺷﯾد .از ﺣوادث ﻣﮭم اﻣﺎرت اﺑراھﯾم ،ﺷورش ﻣردم ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ وی ،طﻐﺎﺗﮑﯾن ﺣﺎﺟب را ﺑﺎ
ﺳﭘﺎھﯽ ﮔران ﺑرای ﺳرﮐوﺑﯽ ﺷورش ﻋﺎزم ھﻧدوﺳﺗﺎن ﮐرد و طﻐﺎﺗﮑﯾن ﻧﯾز در اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﻣﺣوﻟﮫ
ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﻓراوان از ﺧود ﻧﺷﺎن داد .اﺑراھﯾم ﺑرای ﺑﮫ وﺟود آوردن ﭘﯾوﻧد دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر ،دﺧﺗر
وی ،ﻣﮭد ﻋراق را ﺑﮫ ازدواج ﺧوﯾش درآورد .دوران ھﻔده ﺳﺎﻟﮫ زﻣﺎﻣداری اﯾن ﭘﺎدﺷﺎه ،روزﮔﺎر
ﺳﺳﻼﻣد ،آراﻣش و اﻣﻧﯾت ﺑرای ﻣردﻣﺎن ﺑود.
اﺑراھﯾم در ﺳن ﭘﻧﺟﺎه و ھﻔت ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل  ۵٠٩ق  ،١١١۵ /ﭼﺷم از ﺟﮭﺎن ﻓرو ﺑﺳت.

ارﺳﻼن ﭘﺳر ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی
 ۵٠٩ - ۵١١ق  ١١١۵ - ١١١٧ /م
ﻣﻠﮏ ارﺳﻼن ،ﻣﻠﻘب ﺑﮫ اﺑواﻟﻣﻠوک ،ﭘﺳر ﻣﺳﻌود و ﻧوه اﺑراھﯾم ﺑود ﮐﮫ ﭘس از وﻓﺎت ﭘدر در  ۵٠٩ق /
 ١١١۵م ﺑر ﺗﺧت اﻣﺎرت ﻏزﻧﮫ ﻧﺷﺳت .ﺑﺎ آن ﮐﮫ ھﻣﭼون ﭘدر ،ﻣردی ﻣدﺑر ،دادﮔﺳﺗر و دﻻور ﺑود ،اﻣﺎ
در روزﮔﺎر وی ،روﯾدادھﺎی ﻧﺎﮔواری از ﺟﻣﻠﮫ؛ ﭘدﯾد آﻣدن ﺻﺎﻋﻘﮫ و آﺗش ﺳوزی ﮔﺳﺗرده در ﺑﺎزار
ﺷﮭر و ﺑﻧﺎھﺎی ﺷﮭر ﻏزﻧﯾن رخ داد .از اﯾن رو ،ﻣورد ﺑﯽ ﻣﮭری ﻣردﻣﺎن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ وﻗوع اﯾن ﺑﻼﯾﺎ
را از ﺑﺧت و اﻗﺑﺎل ﺑد او ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد .در آﻏﺎز ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ارﺳﻼن ،ﻋﻣوﯾش ﺑﮭراﻣﺷﺎه ﺑﮫ دﻟﯾل رﻧﺟﺷﯽ ﮐﮫ
از وی داﺷت ،از ﻏزﻧﯾن ﺑﮫ ﺧراﺳﺎن ﺑﮫ ﻧزد ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر رﻓت.
ﭘس از ﭼﻧدی ﮐﮫ ﺑﮭراﻣﺷﺎه در درﺑﺎر ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن ﻣﯽزﯾﺳت ،ﺑﮫ ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر ﺧﺑر رﺳﯾد ﮐﮫ ارﺳﻼن ﺑﺎ
ﻣﺎدر ﺧود ،ﻣﮭد ﻋراق ،ﮐﮫ دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر ﺑود ،ﺑﻧﺎ ﺑد رﻓﺗﺎری ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳﻠطﺎن
ﺳﻧﺟر ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺗﮑﺑر و ﻣﻐرور ﺑود ،از ﺑد رﻓﺗﺎری ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﺧﺗرش روا ﺷده ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷد و
ﮔروه زﯾﺎدی در اﺧﺗﯾﺎر ﺑﮭراﻣﺷﺎه ﮔذاﺷت و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب او را رواﻧﮫ ﻏزﻧﯾن ﮐرد .در ﺑرﺧورد ﺑﯾن دو
ﺳﭘﺎه ،ﺑﮭراﻣﺷﺎه ﺷﮑﺳت ﺳﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ارﺳﻼن وارد آورد و در ﭘﯽ آن ﺧود ﺑر ﺗﺧت اﻣﺎرت ﻏزﻧﯾن
ﻧﺷﺳت .ارﺳﻼن ،ﭘس از اﯾن روﯾداد ،ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﮔرﯾﺧت و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر در آن دﯾﺎر ،زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐرد.
اﯾن اﻣﯾر ﻣﺧﻠوع ،در ﺳن ﺳﯽ و ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﮫ ﺳﺎل  ۵١١ق  ١١١٧ /م درﮔذﺷت

ﺑﮭراﻣﺷﺎه ﻏزﻧوی
 ۵١١ -۵۵٢ق  ١١١٧-١١۵٧ /م
ﺑﮭراﻣﺷﺎه ﺑرادر ﻣﺳﻌود ،ﭘﺳر اﺑراھﯾم و ﻋﻣوی ارﺳﻼن ﺑود ﮐﮫ ﭘس از رﻧﺟش از ﺑرادر زاده ﺧود ﺑﮫ
درﺑﺎر ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر در ﺧراﺳﺎن رﻓت و ﭘس از آن ﮐﮫ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻠﺟوﻗﯽ ﺳﭘﺎھﯽ ﮔران در اﺧﺗﯾﺎرش
ﮔذاﺷت ،ﺗواﻧﺳت ارﺳﻼن را از اﻣﺎرت ﺧﻠﻊ و ﺧود ﺟﺎﻧﺷﯾن وی ﺷود .ﭼون ﺑﮭراﻣﺷﺎه ﺑر ﺗﺧت اﻣﺎرت
ﻏزﻧﯾن ﻧﺷﺳت ،ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر در ﺣق او ﻣﺣﺑت و اﺣﺗرام ﻓراواﻧﯽ روا داﺷت ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ از اﻣﺎرت وی
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽآورد.
ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯽ ﺑﮭراﻣﺷﺎه ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن :در آﻏﺎز ﺳﺎل  ۵١٢ق  ١١١٨ /م ،ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺣﻠﯾم ،ﻓرﻣﺎﻧروای دﺳت
ﻧﺷﺎﻧده ﻏزﻧوﯾﺎن در ھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﺳر ﺑﮫ ﺷورش ﺑرداﺷت و رھﺳﭘﺎر ﻏزﻧﯾن ﺷد .ﺑﮭراﻣﺷﺎه ﻧﯾز ﺑﺎ ﮔروھﯽ
زﯾﺎد ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯽ ﺑﺎﺣﻠﯾم را ﺷﮑﺳت ﺳﺧﺗﯽ داد .ﭘﺎدﺷﺎه دﺳت ﻧﺷﺎﻧده
ھﻧد ،ﺑﺎ اﯾن ﺷﮑﺳت ،ﺑﮫ ﭘوزش ﺧواھﯽ ﺑﮫ ﻧزد ﺑﮭراﻣﺷﺎه رﻓت .ﺑﮭراﻣﺷﺎه ﻧﯾز او را ﺑﺧﺷوده و ﺑﺎر دﯾﮕر،
او را ﺑﮫ اﻣﺎرت ھﻧد ﺑرﮔﻣﺎﺷت .ﭼون ﺑﮭراﻣﺷﺎه ﺑﮫ ﻏزﻧﯾن ﺑﺎزﮔﺷت ،ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺣﻠﯾم ﺑﺎر دﯾﮕر َﻋﻠَم طﻐﯾﺎن
ﺑر اﻓراﺷت و در ﺷﮭر ﺳواﻟﮏ دژی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﺎﮔور ﺑﻧﺎ ﮐرد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﭼﻧدی در
اطراف آن ﻧﯾز اﯾﺟﺎد ﻧﻣود .ﺑﮭراﻣﺷﺎه ﺑﺎر دﯾﮕر ﻋﺎزم ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺷد و ﺑﺎﺣﻠﯾم ﻧﯾز ﺗﺎ ﻧزدﯾﮑﯽ ﺷﮭر ﺑﺳت
ﭘﯾش آﻣد .ﭘس از ﺟﻧﮕﯽ ﺧوﻧﯾن ،ﺑﺎﺣﻠﯾم ﺑﮫ ھﻣراه دو ﭘﺳرش در ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ﻓرو رﻓﺗﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب
ﺑﮭراﻣﺷﺎه از ﻓﺗﻧﮫ ﺑﺎﺣﻠﯾم رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓت.
ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺑﮭراﻣﺷﺎه ﺑﺎ ﻏورﯾﺎن :ﺑﮭراﻣﺷﺎه در دوران زﻣﺎﻣداری ﺧوﯾش ،ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺳﺧﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻏور
اﻧﺟﺎم داد ﮐﮫ در ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎ ﭘﯾروزی ﺑﺎ ﻏورﯾﺎن ﺑود .در ﯾﮑﯽ از ﺟﻧﮕﮭﺎ طﯽ ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ،ﮐﮫ ھر
ﺑﺎر ﺷﮑﺳت ﺳﺧﺗﯽ ﺧورد ،ﭘﺳرش دوﻟﺗﺷﺎه ﻧﯾز ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﺳﻠطﺎن ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻏوری ﻧﯾز ﻏزﻧﯾن را ﺑﮫ
آﺗش ﮐﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﮭراﻣﺷﺎه ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﮔرﯾﺧت.
ﻋﻼءاﻟدﯾن ﻏوری ﭘس از وﯾران ﮐردن ﻏزﻧﯾن ،اﯾن ﺷﮭر را ﺗرک ﮐرد ،اﻣﺎ دﯾری ﻧﭘﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﺑﮭراﻣﺷﺎه ﻧﯾز
در  ۵۵٢ق  ١١۵٧ /م ،ﭼﺷم از ﺟﮭﺎن ﻓرو ﺑﺳت.

ﺧﺳرو ﺷﺎه ﻏزﻧوی
 ۵۵٢ -۵۵٩ق  ١١۵٧ -١١۶۴ /م
اﯾن اﻣﯾر ﭘس از وﻓﺎت ﭘدرش ﺑﮭراﻣﺷﺎه ﺑر ﺗﺧت اﻣﺎرت ﻏزﻧﯾن ﻧﺷﺳت ،اﻣﺎ ﻏورﯾﺎن در آن زﻣﺎن ،ﺑﺧش
وﺳﯾﻌﯽ از ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی ﻏزﻧوﯾﺎن را از ﺟﻣﻠﮫ؛ ﺑُﺳت ،زﻣﯾن داور و ﺗﮑﯾن آﺑﺎد را ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آورده ﺑودﻧد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻏزﻧوﯾﺎن ،در زﻣﺎن ﺧﺳرو ﺷﺎه ،ﻓرّ و ﺷﮑوه ﭼﻧداﻧﯽ ﻧداﺷت .از ﺳوی دﯾﮕر
ﭼون زﻣﺎن دوﻟت ﺳﻧﺟر ﺳﻠﺟوﻗﯽ ﮐﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﻏزﻧوﯾﺎن ﺑود ،ﺳﭘری ﺷده ﺑود ،ﻏزﻧوﯾﺎن دﯾﮕر
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد در ﺑراﺑر ﯾورﺷﮭﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺗرﮐﺎن ﻏز ،ﮐﮫ ﺑر ﺧراﺳﺎن ﭼﯾره ﺑودﻧد ،ﭘﺎﯾداری ﮐﻧﻧد.
ﺗﯾرهھﺎﯾﯽ از ُﻏز ،ﭘس از ﭼﯾرﮔﯽ ﺑر ﺧراﺳﺎن ،ﻏزﻧﯾن را ﻧﯾز ﻣﻌرض ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﺧوﯾش ﺳﺎﺧﺗﮫ ﮐﮫ در
اﯾن ﺑﯾن ﺧﺳرو ﺷﺎه ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﮔرﯾﺧت .ﻏزان ﺑﮫ ﻣدت دوازده ﺳﺎل در ﻏزﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘر ﺷدﻧد ﺗﺎ
آن ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺳﺎم ﻏوری ،ﺑﺎ ﮔروھﯽ از ﺧوﯾﺷﺎﻧش ،ﺑﮫ ﺗﯾرهھﺎی ُﻏز ﻣﺳﺗﻘر در ﻏزﻧﮫ
ﺣﻣﻠﮫ و آن ﺷﮭر را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرد و در ﭘﯽ آن ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻏزﻧﮫ را ﺑﮫ ﺳﻠطﺎن ﻣﻌزاﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺳﺎم داد.
ﻣدت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧﺳرو ﺷﺎه در ﻏزﻧﯾن ﺗﻧﮭﺎ ھﻔت ﺳﺎل ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ از ﺑﯾن رﻓﺗن او ،ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻏزﻧوی ﻧﯾز ﻓرو
ﭘﺎﺷﯾد.

ﺧﺳرو ﻣﻠﮏ ﻏزﻧوی
 ۵۵٩ - ۵٨٣ق  ١١٨٨ - ١١۶۴ /م
ﺧﺳرو ﻣﻠﮏ ﭘﺳر ﺧﺳرو ﺷﺎه ﭘس از وﻓﺎت ﭘدر در ﻻھور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ اﻣﺎرت ﻧﺷﺳت .وی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﺑردﺑﺎر و ﺑﺧﺷﻧده و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺧوﺷﮕذران ﺑود ﮐﮫ ھﻣﯾن اﻣر ،ﻣوﺟب ﺷد ﺗﺎ در رﺗق و ﻓﺗق اﻣور
ﮐﺎﺳﺗﯽ ﭘدﯾد آﯾد و ﺑزرﮔﺎن درﺑﺎر ﺑر ﮐﺷور ﭼﯾره ﺷوﻧد .ﻣﻌزاﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺳﺎم ﻏوری ،ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ
ھﻧد ﻟﺷﮑر ﻣﯽﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﭘﯾروزﯾﮭﺎی ﺧود را در آن دﯾﺎر ﮐﺎﻣل ﺳﺎزد .در طﯽ ھﻣﯾن ﺳﻔرھﺎی ﺟﻧﮕﯽ ،ﭼﻧدﯾن
ﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﺳرو ﺷﺎه ﺑﮫ ﭘﯾﮑﺎر ﺑرﺧﺎﺳت ﺗﺎ آن ﮐﮫ در  ۵٧٧ق  ١١۶٢ /م ﺗﺎ ﻻھور ﭘﯾش رﻓت و در ﺟﻧﮕﯽ
ﮐﮫ ﺑﯾن او و ﺧﺳرو ﺷﺎه روی داد ،ﺑر او ﭼﯾره ﺷد و ﻏﻧﯾﻣﺗﮭﺎی ﺟﻧﮕﯽ ﻓراواﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت آورد .ﺳراﻧﺟﺎم
در اواﺧر ﺳﺎل  ۵٨٣ق  ١١٨٨ /م ﻧﯾز ﺑر ﻻھور دﺳت ﯾﺎﻓت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺧﺳرو ﺷﺎه را دﺳﺗﮕﯾر و ﺑﮫ
ﻏزﻧﯾن آورد ،ﺳﭘس از آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﻓﯾروز ﮐوه ﺑﮫ ﺧدﻣت ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺳﺎم ﻓرﺳﺗﺎد .ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن،
ﺧﺳرو ﺷﺎه واﭘﺳﯾن اﻣﯾر ﻏزﻧوی را در ﺳﺎل  ۵٩٨ق  ١٢٠٢ /م ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب دوﻟت و
ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ اﯾن دودﻣﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧود رﺳﯾد.

ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺣﮑوﻣﺗﯽ در ﻋﮭد ﻏزﻧوی
 ٣٨٧ - ۴٣٢ق  ٩٩٧ - ١٠۴٠ /م
ﻧظﺎم اداری و ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ درﮔﺎه »وزارت درﺑﺎر« و ﺳﭘﺎه ﮐﮫ از درﺑﺎر ﺑﺧﺎرا ﺑﮫ درﺑﺎر ﻏزﻧﮫ
ﻣﻧﺗﻘل ﺷد ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺗرﺗﯾﺑﺎت دﯾوان و درﮔﺎه ﺧﻼﻓت ﺑﻐداد ﺑود .اﯾن ﻧظﺎم اﺟراﯾﯽ و ﺣﮑوﻣﺗﯽ در ﻣﺎوراء
اﻟﻧﮭر و ﺧراﺳﺎن ﺗوﺳط ﺑزرﮔﺎﻧﯽ ھﻣﭼون؛ اﺑوﻋﺑدﷲ ﺟﯾﮭﺎﻧﯽ و اﺑواﻟﻔﺿل ﺑﻠﻌﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻣﺣﯾط و
ﻓرھﻧﮓ ﻧواﺣﯽ ﺷرﻗﯽ اﯾران ﻣﻧطﺑق ﺷده ﺑود ﺑﮫ طوری ﮐﮫ در ﻋﮭد ﻏزﻧوی ﻧﯾز ،وزﯾران و دﺑﯾران
ﺑرﺟﺳﺗﮫای ﻧظﯾر اﺣﻣد ﺑن ﺣﺳن ﻣﺣﯾذی ،اﺑوﻧﺻر ﻣﺷﮑﺎن ،ﺑوﺳﮭل ﺣﻣدوی،اﺑوﺳﮭل زوزﻧﯽ و اﺑواﻟﻔﺿل
ﺑﯾﮭﻘﯽ ،ﺑﺎ ﺗدﺑﯾر و ﮐﻔﺎﯾت ﺧرد ،آن ﻣﺟﻣوﻋﮫ را ﺑرای اداره ﻗﻠﻣرو وﺳﯾﻊ ﻏزﻧﮫ ،در ﻋﮭد ﻣﺣﻣد و ﻣﺳﻌود
ﺑﺳﻧده و ﻣﻧﺎﺳب ﮐرده ﺑودﻧد.
ﺣﮑم ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﻣواره ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻌﻠق داﺷت :ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﻣﯾران ﻏزﻧﮫ ھم ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر اﻣراء ﺑﻼد ،دﺳت ﮐم
ﺑﮫ ﺻورت اﺳﻣﯽ و در ظﺎھر ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻼﻓت ﺑﻐداد ﺑودﻧد .اﻣﺎ در ﻧظر اﺗﺑﺎع و رﻋﺎﯾﺎی ﺧوﯾش ،ﺟز
ﺳﻼطﯾﻧﯽ ﻣﺳﺗﺑد و ﻣطﻠق اﻟﻌﻧﺎن ﭼﯾزی ﺑﯾش ﻧﺑودﻧد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟز در ﻣوارد ﺿﻌف و اﻧﺣطﺎط
ﻗدرت ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً درﺑﺎرﯾﺎن ،ﺑزرﮔﺎن و اﻣﯾران ﮐﺷوری و ﻟﺷﮑری در اﻧﺗﺧﺎب ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ ﻧﺣوی ﻣداﺧﻠﮫ ﯾﺎ
ﺗوطﺋﮫ ﻣﯽﮐردﻧد؛ در ﺳﺎﯾر ﻣوارد ھﻣﭼون اﻧﺗﺧﺎب وزﯾران و ارﺗﻘﺎء و ﻧﺻب اﻣﯾران و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻋﺎﻟﯽ
رﺗﺑﮫ ،ﺑﮫ اراده ﭘﺎدﺷﺎه واﺑﺳﺗﮫ ﺑود .ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻋزل آﻧﮭﺎ و ﺣﺑس و ﻣﺻﺎدره اﻣواﻟﺷﺎن ﻧﯾز ﮐﮫ اﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﮫ
زور و ﻗﺗل ﺻورت ﻣﯽﮔرﻓت ،ﺑﮫ اﻣر ﺷﺎه اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷد .ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ﺣﮑوﻣت واﻗﻌﯽ و ﺣﮑم ﻧﮭﺎﯾﯽ
ھﻣواره ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻌﻠق داﺷت.

دﯾواﻧﮭﺎ در ﻋﮭد ﻏزﻧوﯾﺎن  -دﯾوان َﻋ َرض :اﯾن ﻧظﺎم ﮐﮫ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر دﺳﺗﮕﺎه دﯾوان و درﮔﺎه ﺑود ،ﺣﺗﯽ ﺑر
اﻣور ﻟﺷﮑری ﻧﯾز از طرﯾق دﯾوان َﻋ َرض ﻧظﺎرت داﺷت ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑر ﻗدرت ﻣطﻠﻘﮫ ﻓرﻣﺎﻧروا ﻧﯾز ﮐﮫ
ورای ھر رأی و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑود ،از طرﯾق وزﯾر ﯾﺎ ﺧواﺟﮫ ﺑزرگ ﺑر ﺟﻣﯾﻊ اﯾن اﻣور ﻧظﺎرت ﻣﯽﮐرد.
از طرﻓﯽ رواﺑط ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﭼون آل ﺳﺎﻣﺎن و ﻏزﻧوﯾﺎن ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت ﻧﯾز ﺧﺎﻟﯽ از ظراﻓت و
وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﺧﺎص ﺧود ﻧﺑود .ﻧﺧﺳت آن ﮐﮫ اﯾن اﻣﯾران و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﻣﺣﻠﯾﺷﺎن ،ﻣﺛل ﺳﺎﯾر ﺑﻼد ،ﺧود را
ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻼﻓت ﺑﻐداد و وﻟﯽ اﻣر ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﺟز در آن ﭼﮫ ﺑﮫ ارﺳﺎل ھداﯾﺎ،
ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﺗﻌزﯾت و ﺗﮭﻧﯾت و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﻧظﯾر اﻗﺎﻣﮫ ﺣدود ﺷرﯾﻌت ﯾﺎ ﻓﺗوا ﺟﮭت ﻏزوه ﺟﮭﺎد در
ﺑﻼد ﮐﻔﺎر ﯾﺎ ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ و ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺳﺎﯾر ﻣﺳﻠﮑﮭﺎ و ﻋﻘﯾدهھﺎ ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷد ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻣﺷورت ﺑﺎ
دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت ﻧﻣﯽدﯾدﻧد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣﻧﺗظر ﮐﺳب ﻧظر ھم ﻧﻣﯽﺷدﻧد .در اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣوارد ،ﺑﯾﺷﺗر
ﮔزارش ﺧدﻣﺎت ﺧود را ﺑﮫ ھﻣراه ھداﯾﺎ ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت ارﺳﺎل ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﺧﻠﯾﻔﮫ را
ﺑرای ﺳﺎﮐت ﮐردن ﻣدﻋﯾﺎن و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن و ارﺿﺎء ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآوردﻧد .ﺑﮫ وﯾژه ﮐﮫ در
ﻣوارد ﻏزوه و ﺟﮭﺎد ،ارﺳﺎل ﻓﺗﺢ ﻧﺎﻣﮫھﺎ و اﯾﻔﺎد ﻏﻧﺎﯾم و ھداﯾﺎ را ﺑﮭﺎﻧﮫای ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﺗوان ﻧظﺎﻣﯽ
ﺧوﯾش و اﺛﺑﺎت ﺑرﺗری ﺑر ﺳﺎﯾر اﻣﯾران و ﺣﮑﺎم ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد.
ﻣﻊ ھذا ﻣﺳﺎﯾل اﺟراﯾﯽ ﺣﮑوﻣت و ﻧﺣوه ﻧظﺎرت ﺳﻠطﺎن ﺑر ﺟرﯾﺎن اﻣور ﻟﺷﮑری و ﮐﺷوری ،از طرﯾق
درﮔﺎه و دﯾوان ﺻورت ﻣﯽﭘذﯾرﻓت؛ ﮐﮫ اوﻟﯽ ﺷﺎﻣل ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺧﺎﺻﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑود و
دوﻣﯽ ﺑﮫ اداره اﻣور ﮐﺷور ،ﻧظﺎرت ﺑر وﻻﯾﺎت ﺗﺎﺑﻊ ،اﺣوال ﺳﭘﺎه و اﺧذ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷد .درﮔﺎه
ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺣﺎﺟب ﺑزرگ اداره ﻣﯽﺷد ،در ﻋﮭد ﻏزﻧوﯾﺎن ،ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺗﺿﻣن دﯾوان وزﯾر و
ادارات ﺗﺎﺑﻊ آن ﻧﯾز ﺑود ،ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﺗﺷﮑﯾﻼت در درﺑﺎر ﻏزﻧﮫ ،در داﺧل ﺳرای ﺷﺎھﯽ ﻗرار
داﺷت .اﻣﺎ در درﺑﺎر ﺑﺧﺎرا ،ادارات ﺗﺎﺑﻊ دﯾوان ،ﺧﺎرج از درﮔﺎه و ﻋﻣوﻣﺎ ً در اطراف ﺳرای ﭘﺎدﺷﺎه
واﻗﻊ ﺑود.

دﯾوان اﺳﺗﯾﻔﺎ ،دﯾوان ﺷرطﮫ،دﯾوان ﺑرﯾد » ﺿد اطﻼﻋﺎت و ﺟﺎﺳوﺳﯽ« در ﻋﮭد ﻏزﻧوی
 ٩۶٢-١١٨٧/ ٣۵١-۵٨٣م

دﯾوان ﺑرﯾد ﮐﮫ ﺻﺎﺣب آن در ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫھﺎ ،درﯾﺎﻓت ﺧﺑر و اطﻼع از وﻻﯾﺎت اﻋﻣﺎل ﻧظر داﺷت ،ﻏﺎﻟﺑﺎً
ﺑﯽ واﺳطﮫ و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺧود ﺳﻠطﺎن ﻣرﺑوط ﺑود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺷﻐل او از ﺟﮭت درﯾﺎﻓت اﺧﺑﺎر و اطﻼع از
اوﺿﺎع ﻣُﻠﮏ ﺑﺎ ﺷﻐل ﻣﺷرف ھم ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ارﺗﺑﺎط ﭘﯾدا ﻣﯽﮐرد.
اھﻣﯾت دﯾوان ﺑرﯾد :ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺻﺎﺣب دﯾوان ﺑرﯾد ھم ﻣﺛل ﺻﺎﺣب دﯾوان اﺷراف ،در ﺗﻣﺎم ﻣﻣﻠﮑت،
ﻧﺎﯾﺑﺎن ﺧود را داﺷت.
ً
ﺑﮫ طوری ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎﯾﺑﺎن ﻋﻣوﻣﺎ از ﺟﺎﻧب ﺧود آﻧﮭﺎ و ﺑﺎ اﺟﺎزت ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷدﻧد ،ﺑﺎ اﯾن وﺻف
وزﯾر ﮐﮫ اداره اﻣور ﻧﺎﯾﺑﺎن را ﻋﮭده دار ﺑود ،در اﻧﺗﺧﺎب آﻧﮭﺎ ﺻﺎﺣب ﻧظر ﺑود .ﭼﻧﺎن ﮐﮫ اﺣﻣد ﺑن ﺣﺳن
ﻣﯾﻣﻧدی در ﺷروطﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻗﺑول و ﭘذﯾرش اﯾن ﺷﻐل داﺷت ﺑﺎ اﻣﯾر ﻣﺳﻌود در ﺑﺎب ﺷراﯾط ﻗﺑول
وزارت ﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎﯾﺑﺎن ﺻﺎﺣب ﺑرﯾد و ﺻﺎﺣب اﺷراف » ﺑﺎﯾد از دﯾوان ﺑﻧده روﻧد ﺗﺎ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد اﻣﯾن و ﻣﻌﺗﻣد ﮐﮫ ﺑﻧده اﯾﺷﺎن را ﺑﺷﻧﺎﺳد « .و ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻣﺳﻌود در ﺑﺎب ﺣدود و
وظﺎﯾف وزﯾر ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ » :ﺧواﺟﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣﺎﺳت در ھر ﭼﮫ ﻣﺻﻠﺣت ﺑﺎز ﮔردد .ﻣﺛﺎل وی
و اﺷﺎرت وی روان اﺳت در ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎ و ﺑر آن ﭼﮫ ﺑﯾﻧد ﮐس را اﻋﺗراض ﻧﯾﺳت ،« .ﻧظﺎرت دﯾوان
وزارت را در ﺳﺎﯾر دﯾواﻧﮭﺎ ﺑﮫ طور ﺿﻣﻧﯽ ﺗﺄﯾﯾد و اﻟزام ﻣﯽﮐرد .از اﯾن ﻣﯾﺎن ﺗﻧﮭﺎ دﯾوان رﺳﺎﻟت ﺑود
ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً زﯾر ﻧظر ﺳﻠطﺎن ﻗرار داﺷت و ﻧظﺎرت وزﯾر در آن ﺿرورﺗﯽ ﭘﯾدا ﻧﻣﯽﮐرد.

دﯾوان اﺷراف »ﺗﻔﺗﯾش وﺑﺎزرﺳﯽ وﯾژه« در ﻋﮭد ﻏزﻧوی
 ٩۶٢-١١٨٧ /٣۵١-۵٨٣م
دﯾوان اﺷراف ﮐﮫ ﻣﺗﺻدی آن را ﻣﺷرف ﻣﯽﺧواﻧدﻧد ،دﯾوان ﺑﺎزرﺳﯽ در اﻣور دﯾواﻧﯽ ﺑﮫ وﯾژه اﻣور
ﻣﺎﻟﯽ ﺑود .اﯾن ﮐﮫ ﺧواﺟﮫ ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﮏ در اﯾن ﺑﺎب ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧت ﮐﮫ ھر ﮐس را ﺑر وی اﻋﺗﻣﺎد
ﺗﻣﺎم اﺳت او را اﺷراف ﻓرﻣﺎﯾﻧد.
ﺣﺎﮐﯽ از اھﻣﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن دوﻟﺗﮭﺎ ﺑرای ﺷﻐل اﺷراف ﻗﺎﯾل ﺑودﻧد .ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی وﻗﺗﯽ ﺷﻐل
وزارت را از اﺑوﺳﮭل ﺣﻣدوی ﺑﺎز ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﺧواﺟﮫ اﺣﻣد ﺑن ﺣﺳن ﻣﯾﻣﻧدی داد ،ﺷﻐل اﺷراف را ﺑﮫ

ﺣﻣدوی واﮔذاﺷت .ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ ﻗﺑول اﯾن ﺷﻐل ﺣﺗﯽ ﺑرای ﯾﮏ وزﯾر ﻣﻘرب و ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺳﻠطﺎن ھم،
ﻣﺗﺿﻣن ﮐﺳر اﻋﺗﺑﺎر ﻧﺑوده اﺳت.

دﯾوان ﺧﺎﺻﮫ  -وزارت درﺑﺎر و ﺗﺷرﯾﻔﺎت« در ﻋﮭد ﻏزﻧوﯾﺎن
 ٣۵١-۵٨٣ق ٩۶٢ -١١٨٧ /م
ﻧظﺎم ﺣﮑوﻣت ﻏزﻧوﯾﺎن ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﻋﻣده؛ دﯾوان و درﮔﺎن ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑر اﻣور
ﻟﺷﮑری ﻧﯾز از طرﯾق دﯾوان ﻋرض ﻧظﺎرت ﮐﺎﻣل ﺻورت ﻣﯽﮔرﻓت .آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ درﮔﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﻣرﺑوط
ﺑود و ﺣﺎﺟب ﺑزرگ »رﺋﯾس  /وزﯾر درﺑﺎر« ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺣﺎﺟﺑﺎن دﯾﮕر ﻧﺎظر ﺑﮫ ﻧظم و ﻧﺳق اﻣور ﺑودﻧد،
ﺷﺎﻣل ﻧظﺎرت در اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻔرﯾﺢ ﭼوﮔﺎن،
ﺷﮑﺎر ،ﺗرﺗﯾب ﻣﺟﺎﻟس ﺑﺎر ﻋﺎم ،ﺧﻠﻌت دادن وزﯾران و ﻋﻣﺎل ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻧظﯾم اﻣور ﻏﻼﻣﺎن
ﺳراﯾﯽ و ﺑﻧدﮔﺎن ﺗرک ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﺧدﻣت ﺧﺎﺻﮫ ﺑر ﻋﮭده آﻧﮭﺎ ﺑود .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﺳن اﺟرای
ﺧدﻣت ﻏﻼﻣﺎن ﺧﺎﺻﮫ ،ارﺗﻘﺎء ﺗدرﯾﺟﯽ از درﺟﺎت ﭘﺎﯾﯾن ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺣﺎﺟﺑﯽ و اﻣﯾری ﻧﯾز از ﺟﻣﻠﮫ
وظﺎﯾف آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرﻓت .اﺟرای ﻓراﻣﯾن ﺳﻠطﺎن ھم ﮐﮫ ﺷﺎﻣل زﺟر و ***ﺟﮫ و ﺗوﻗﯾف و ﻣﺻﺎدره
اﻣوال ﻋﻣﺎل و رﻋﺎﯾﺎ ﺑود ،ﺑﮫ ﺳوﯾﻠﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن درﮔﺎه ﺻورت ﻣﯽﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ رﯾﺎﺳت آن ﺑﺎ اﻣﯾر ﺣرس
» =«و ﺻﺎﺣب ﺷرطﮫ »= رﺋﯾس ﺷﮭرﺑﺎﻧﯽ« ﺑود ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ از ﻣوارد ﺑرای ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﺳن اﻧﺟﺎم
اﺣﮑﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑرادر ﯾﺎ ﻣﻌﺗﻣدی از ﺳوی ﺷﺎه ﻧﯾز ﺧود را ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﻧﺎﻣزد ﻣﯽﮐرد .ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺷﻐل دﯾوان وﮐﺎﻟت ﻧﯾز در آﻏﺎز ﺟزو ﻣوزه ﻧظﺎرت ﺣﺎﺟب ﺳﺎﻻر درﮔﺎه ﺑوده ﮐﮫ ظﺎھراً
ﺑﻌدھﺎ ،ﺻﺎﺣب آن ﻣﺗوﻟﯽ دﯾوان ﺟداﮔﺎﻧﮫای ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾوان وﮐﺎﻟت ﺷده اﺳت.

دﯾوان ﻣﺣﺗﺳب -دﯾوان اوﻗﺎف و ﻗﺿﺎ در ﻋﮭد ﻏزﻧوﯾﺎن
٩۶٢- ١١٨٧/ ٣۵١- ۵٨٣
دﯾوان اوﻗﺎف ﮐﮫ در ﻋﮭد ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎ دﯾوان ﻗﺿﺎ ﻣرﺑوط ﺑود ،در ﺧﺎرج از ﺣوزه اﻗﺗدار ﺳﻠطﺎﻧﯽ ﻗرار
داﺷت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺷﻐل ﻣﺣﺗﺳب ﺷرع ﻧﯾز ﺑﺎ آن در ارﺗﺑﺎط ﺑود .در ﻋﮭد ﻏزﻧوﯾﺎن و ﺑﻌد از آن ﻧﯾز
ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﺿﺎه از ﺟﺎﻧب ﺳﻠطﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷد ،اﻣﺎ ﺟزﯾﯾﺎت اﻋﻣﺎل ﻗﺎﺿﯾﺎن از ﻧظﺎرت دﯾوان ﺧﺎرج ﺑود ﺑﮫ
طوری ﮐﮫ اﮔر ھم در ﺑﺎب اﯾن اﻋﻣﺎل ﻧظﺎرﺗﯽ ظﺎھری ﺻورت ﻣﯽﮔرﻓت ،ﻋزل و ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻗﺿﺎت ﺑدون
ﺗﺄﯾﯾد ﻓﻘﮭﺎء و ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺷرع ،اھﺎﻧﺗﯽ ﺑﮫ ارﮐﺎن ﺷرع ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷد .ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯾز ﺑﺎ وﺟود ﺧودﮐﺎﻣﮕﯽ و
اﺳﺗﺑداد ﺗﺎم ،از آن ﺟﺎ ﮐﮫ در اﻣر ﺷرﯾﻌت ،ﺧود را ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﺣﮑم ﺧﻼﻓت ﻣﯽﯾﺎﻓت ،در آن ﭼﮫ
ﺑﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﺣدود و اﺟراء اﺣﮑﺎم ﺗﻌﻠق داﺷت ،از ھر ﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﺧودداری ﻣﯽﮐرد ،زﯾرا ﮐﮫ ﭼﻧﯾن
ﻣداﺧﻠﮫای ،ﻧوﻋﯽ ***** ﺑﮫ ﺣﻘوق دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷد .از اﯾن رو ،آن ﭼﮫ ﮐﮫ در ﺣوزه ﺳﯾﺎﺳت
و اداره اﻣور ﻣﻠﮏ ﻣرﺑوط ﻧﻣﯽﺷد ،ﺣﮑم ﻓﻘﮭﺎء و اﺋﻣﮫ دﯾن ﮐﮫ رﻋﺎﯾت آن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﮔردن ﮔذاﺷﺗن ﺑﮫ
ﻓرﻣﺎن ﺧﻠﯾﻔﮫ و وﻟﯽ اﻣر ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﻗﺑول ﺿﻣﻧﯽ آن ﺑود ،ﺑر اھوا ﺳﻠطﺎن و اﺷﺎرت وزﯾران و اﻣﯾران
ﻣﻘدم ﺷﻣرده ﻣﯽﺷد و ﺣرﻣت ﮔذاﺷﺗن و ﺗﺑﻌﯾت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن از اوﻟﯽ اﻻﻣر ،ﻣﺗﺿﻣن ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﯽ و
ﺷرط رﻋﺎﯾت اﺳﺗﻘﻼل اﯾن ﺣوزه از ﻣﺳﺎﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑود.
ﺑﺎﻗﯽ دﯾواﻧﮭﺎ :دﯾوان اﺳﺗﯾﻔﺎ ،دﯾوان ﺷرطﮫ ،دﯾوان ﺑرﯾد ،دﯾوان اﺷراف ،دﯾوان ﺧﺎﺻﮫ ،دﯾوان ﻣﺣﺗﺳب،
دﯾوان اوﻗﺎف و ﻗﺿﺎ .اﻟﺑﺗﮫ در وﻻﯾﺎت ﺗﺎﺑﻊ ھم ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻧظﺎم دﯾواﻧﯽ ﺑر ھﻣﯾن روال ﺟرﯾﺎن داﺷت ﭼﻧﺎن ﮐﮫ
در ﻋﮭد ﻏزﻧوی ،اﻏﻠب اوﻗﺎت ،ﮐﺎرﮔزاران وﻻﯾﺎت ﺗوﺳط ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﺷدﻧد .در ھر ﺣﺎل ﺑﺎ آن ﮐﮫ
ﻧظﺎم دﯾوان ،ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺧواﺟﮫ ﺑزرگ ﺑود ،وﻟﯽ ﻟزوم ﻧظﺎرت ﭘﺎدﺷﺎه در اﻣور ﺣﮑوﻣت و اﻗﺗﺿﺎی
ﺧﺎص ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺎرهای از اﻣور ،اﺳﺗﻘﻼل ﻧﺳﺑﯽ دﯾواﻧﮭﺎ را ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽﮐرد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط
ﺑﻼواﺳطﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺗﺻدﯾﺎن را ﺑﺎ ﺷﺧص ﭘﺎدﺷﺎه اﻟزام آور ﻣﯽﺳﺎﺧت.
در واﻗﻊ ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻣﺷﺎﻏﻠﯽ ﻧظﯾر ﺻﺎﺣب دﯾوان رﺳﺎﯾل ،ﻣﺳﺗوﻓﯽ و ﻋﺎرض در ﻣرﺗﺑﮫ ﻣﺎدون وزارت
ﺑودﻧد ،وﻟﯽ ﺻﺎﺣﺑﺎن اﯾن دﯾواﻧﮭﺎ ،در ﻋﯾن آن ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾوان وزﯾر ارﺗﺑﺎط داﯾم داﺷﺗﻧد ،از ﺟﮭت ارﺗﺑﺎط
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺳﺑب ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﻼﻓﺻﻠﺷﺎن در اﯾن ﺷﻐل ،ﻏﺎﻟﺑﺎ ً در آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﯽﺷد ،ﻣﺳﺗﻘل و ﺻﺎﺣب رأی ﺑودﻧد.
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺷﺧص ﻋﺎرض و دﯾوان َﻋ َرض ﮐﮫ ﻣﺗﺻدی اﻣر ﻧظﺎرت در اﺣوال ،درﺟﺎت ﺳﭘﺎه و ﻣواﺟب و
ﺳﻼح آﻧﮭﺎ ﺑود ،در ﺑراﺑر ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم داﺷت .ھر ﭼﻧد ﺑﺎ وﺟود اﻣﯾران و ﺳﭘﮭﺳﺎﻻران ﺑزرگ

اردوﮔﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻋﺎرض ﻟﺷﮑر ،ﻗدرت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫای ﻧداﺷت ،اﻣﺎ ﻣﺗﺻدی آن از ﻣﯾﺎن دﺑﯾران ﻻﯾق و
ﻣﺣﺗﺷم از اھل دﯾوان ،اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷد.
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی ﺑﻧﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﻣﻧدی وزﯾر ،ﺷﻐل دﯾوان ﻋرض را ﺑﮫ ﺑوﺳﮭل زوزﻧﯽ داد،
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ رواﯾت ﺑﯾﮭﻘﯽ ،ﺑﮫ ﺑوﺳﮭل ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﻧزد »ﺧواﺟﮫ ﺑزرگ ﺑﺎﯾد رﻓت و ﺑر اﺷﺎرت
وی ﮐﺎر ﮐرد .اﯾن اﻣر ﺣﯾﺛﯾت و ﺷﺄن ﺧواﺟﮫ ﺑزرگ ﻣﯾﻣﻧدی را در ﻧظر ﭘﺎدﺷﺎه و ﻟزوم ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ دﯾوان
وزارت را ﺑرای ﺻﺎﺣب دﯾوان ﻋرض ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
ﺑﺎری دﺳﺗﺎوردھﺎی دﯾواﻧﯽ ﮐﮫ از ﻋﮭد ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ رﺷد و ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ دﺳت ﭘﯾدا ﮐرد و در زﻣﺎن ﻏزﻧوی
ﺑﺎ ﺟرح و ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب ،ﺣﺎل و اوﺿﺎع و اﺣوال ﺷد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﯾراث از آﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن
ﻣﻧﺗﻘل ﺷد ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫای در آن ﭘدﯾدار ﻧﺷد.
ﺣﺎﺟب ﺑزرگ :ﺣﺎﺟب ﺑزرگ ﯾﺎ ﺣﺎﺟب ﺳﺎﻻر ﻏﺎﻟﺑﺎ ً از ﭼﻧﺎن ﻣﻧزﻟﺗﯽ ﺑرﺧوردار ﺑود ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﺑراﺑر
ﺳﮑوت وﻻﯾﺎت ﻧﯾز ﺳر ﺗﺎﺑﻊ ﻓرود ﻧﻣﯽآورد .در ﻣواﺿﻌﯽ ﮐﮫ ﻗدرت وزﯾر ﻧﺎﻣﺣدود ﻣﯽﺷد ،ﺣﺎﺟب
ﺑزرگ از ﻣﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ وزﯾر از در ﻣﻌﺎرﺿﮫ در ﻧﯾﺎﯾد .در واﻗﻊ ﻏﺎﻟب ﺗوطﺋﮫھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺑر ﺿد اھل دﯾوان و وزﯾران ﺻورت ﻣﯽﮔرﻓت ،ﺳررﺷﺗﮫاش ﺑﮫ درﮔﺎه و ﺷﺧص ﺣﺎﺟب ﺳﺎﻻر ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺷت .ﺑﮫ ﺧﺻوص ﮐﮫ ﻏﻼﻣﺎن ﺳراﯾﯽ و ﺳﺎﻻران آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی درﮔﺎه واﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ
ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﮏ ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗرﺗﯾب ارﺗﻘﺎء اﯾن ﻏﻼﻣﺎن از ﻣراﺗب ﻧﺎزل ﺗﺎ ﻣدارج ﻋﺎﻟﯽ اﻣﺎرت ،ﺗﺣت
ﻧظﺎرت و اﺷﺎرت ﺣﺎﺟب درﮔﺎه ﺑود .از اﯾن رو ،ھﻣواره ﻧوﻋﯽ ﺑرﺧورد و رﻗﺎﺑت ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾن درﮔﺎه و
دﯾوان ،ﮐﮫ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از رﻗﺎﺑت وزﯾر ﺑﺎ ﺣﺎﺟب ﺑزرگ و اﻣﯾران ﻟﺷﮑری ﺑود ،ھﻣواره وﺟود داﺷت .ﺑﮫ
طوری ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ و اﺧﺗﻼﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در دﺳﺗﮕﺎه ﺣﮑوﻣت ﺷﺎھﯽ روی ﻣﯽداد و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺿﻌف و اﻧﺣطﺎط ﻗدرت و دﮔرﮔوﻧﯽ در ﺗرﺗﯾب ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﯽﺷد ،از ھﻣﯾن رﻗﺎﺑﺗﮭﺎ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽﮔرﻓت.
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺷﺎرﻋﺎن ﺑﺎ ﺳﻼطﯾن و ﺧﻠﻔﺎ :اﻣﺎ در ﭘس ﭘرده ،اﯾن اﺳﺗﻘﻼل دﺳﺗﮕﺎه ﺷرﯾﻌت و ﺷﺎرﻋﺎن،
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﻧظﻣﯽ ﻣﻧﺳﺟم ﺑﯾن اھداف ﺳﻠطﺎن و ھوﺳﮭﺎﯾش ﺑﺎ ﻓﺗﺎوای ﻣﻔﺗﯾﺎن وﺟود داﺷت .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ
ﺳﺗﯾزه ﺟوﯾﯾﮭﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی و ﭘﺳرش ﻣﺳﻌود را ھﻣﯾن ﻓﺗوای ﺷﺎرﻋﺎن ،رﻧﮓ و
ﻟﻌﺎب ﻣﺷروﻋﯾت ﻣﯽﺑﺧﺷﯾد ھﻣﯾن طور ﮐﮫ ﮐﺷﺗن ﺑﺎورھﺎی ﻣﺧﺎﻟف و ﺑر دار ﮐردن ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻋﻘﯾده را
دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت ﻣﮭر ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﮔذاﺷت.
ً
ﺣﺗﯽ »ﺟﮭﺎد«ھﺎی ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ﻣﺣﻣود و ﺑﻌﺿﺎ ﭘﺳرش ﻣﺳﻌود در ھﻧد ،ﺑﺎ »ﮐﻔﺎر« آن دﯾﺎر ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﻗﺗل
ﻧﻔوس و ﻏﺎرت و ﭼﭘﺎول آﻧﺎن ﺑﮫ وﯾژه وﯾراﻧﯽ ﺷﮭرھﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ دور از ﭼﺷم ﻓﻘﯾﮭﺎن و دﺳﺗﮕﺎه ﻧﺑود ﺑﮫ
طوری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺑب ﺑﮭرهای ﮐﮫ از اﯾن ﺧوان ﺑﮫ ﻏﺎرت رﻓﺗﮫ ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد و ﻣﯽﺑردﻧد ،آن را در ﻧظر ﻋوام،
ﺑﺳط و ﻧﻔوذ دﯾن و ﮐﺎﺷﺗن ﺑذر اﯾﻣﺎن در ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی ﮐﻧﺎر ﻗﻠﻣداد ﻣﯽﮐردﻧد .در ھر ﺣﺎل ﺑﺳﯾﺎری از
ﻓﻘﯾﮭﺎن و ﻣﺗﺷرﻋﺎن ﮐﮫ در اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﻌﺻب ورزﯾﮭﺎی ﮐور و وﯾراﻧﮕر ،ﻣﺷوق ﺳﻠطﺎن ﺑودﻧد ،ﺧود ﻧﯾز
از ﻋواﻗب ﻧﺎﮔوار آن در اﻣﺎن ﻧﻣﺎﻧدﻧد .ﻓﯽ اﻟﻣﺛل ،ﮐراﻣﯾﮫ ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ ﺗﻧد ،طﻌﻧﮫ آﻣﯾز و ﺗﺣﻘﯾر ﮐﻧﻧده ﺑﺎ
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺳﺎﯾر ﻓرق و ﻣذاھب ﺳﺧن ﻣﯽﮔﻔت ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ظﺎھراً ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺣﻣود را ھم ﺑﮫ ھﻣراه داﺷت.
ﺑﻌدھﺎ ،ﭘس از اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ و اﯾﻔﺎی ﻧﻘش ،ﭼون ﺣﺿور و ﻗدرﺗش ،ﭘﮭﻠو ﺑﮫ ﻧﻔوذ و ﻗدرت ﺳﻠطﺎن ﻣﯽزد،
ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺎ اﺷﺎرت ﺧﻠﯾﻔﮫ ﮐﮫ از اﻗوال ﮐراﻣﯾﮫ و ﻓﺿﺎﺣﺗﮭﺎی رﻓﺗﺎرﺷﺎن ﺑﮫ ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ،ﮔﻠﮫ ﮐرده ﺑود،
اﯾن اﻣر دﺳﺗﺎوﯾزی ﺷد ﺗﺎ ﻣﺣﻣود ﺑﺎ ﻣﻧﮑوب ﮐردن اﯾن ﻓرﻗﮫ ،از ﻋواﻗب ﺣﺿورﺷﺎن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد ﺑﮫ
طوری ﮐﮫ از ﺷر ﻗدرت طﻠﺑﯽ آﻧﺎن آﺳوده ﺷود.

» اردو و اداره ﻟوژﺳﺗﯾﮏ ﻧظﺎﻣﯽ« در ﻋﮭد ﻏزﻧوﯾﺎن
 ٩۶٢-١١٨٧/ ٣۵١-۵٨٣م
از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﺳﺗﮭﺎی ﺣﺳﺎس و ﮐﻠﯾدی ،ﺻﺎﺣﺑﺎن دﯾوان َﻋ َرض ﯾﺎ ﻧﺎﯾب ﺳﻠطﺎن و ﭘﺎدﺷﺎه در اردو ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻣور ﻟﺷﮑری رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽﮐرد و ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﺎرض ﻟﺷﮑر ﺧواﻧده ﻣﯽﺷد .ﻋﺎرض ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت دارای ﺻﻔﺎﺗﯽ
ﻣﻣﺗﺎز و ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯾﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻋﺎرض ﺳﭘﺎه ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش،
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ وﺿﻊ ﺳرﺑﺎزان و ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ و ﺗﮭﯾﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ وﺳﺎﯾل آﺳﺎﯾش آﻧﺎن ﺑود .رﺳم ﺑر اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺳﭘﺎه را در ﯾﮑﯽ از دﺷﺗﮭﺎی ﻧزدﯾﮏ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﮔرد ﻣﯽآوردﻧد و ﺳﭘﺎه در ﺑراﺑر ﻋﺎرض ﻟﺷﮑر
رژه ﻣﯽرﻓت .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﮔﮫ ﮔﺎه ﺳﻠطﺎن ﻧﯾز در اﯾن ﻣراﺳم ﺣﺿور ﻣﯽﯾﺎﻓت.

ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺟﻧﮓ ،ﻋﺎرض ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت وﺳﺎﯾل ﺑﺳﯾﺞ ﺳرﺑﺎزان را ﻓراھم ﺳﺎزد و در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﻟﺷﮑر
و ﺳﭘﺎه درﮔﯾر ﻧﺑرد و ﺟﻧﮓ اﺳت ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻟوژﺳﺗﯾﮑﯽ ﺗدارک ﺑﯾﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺑرد و
در ﺻورت ﭘﯾروزی ،ﻏﻧﺎﯾم ﺟﻧﮕﯽ را در ﺣﺿور ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﯾن اﻣﯾران و ﺳرﺑﺎزان ﺑﮫ ﻓراﺧور ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ
و ﻟﯾﺎﻗﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ ﻧﺷﺎن داده ﺑودﻧد ،ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﮐردﻧد .اﮔر ﭼﮫ ھﻣواره ﺳﻧﮕﮭﺎی ﮔراﻧﺑﮭﺎ ،زر و ﺳﯾم و
آن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑود.
ﭘﯾﻼن ﺟﻧﮕﯽ ﺑﮫ دﺳت آﻣده ،از ِ
ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﭘﺎه ﻋﺑﺎرت ﺑود از :
ﺳواره ﻧظﺎم ،ﭘﯾﺎده ﻧظﺎم ،ﻏﻼﻣﺎن وﯾژه ﭘﺎدﺷﺎھﯽ »ﮔﺎرد وﯾژه ﺳﻠطﺎﻧﯽ« .ﭘﯾﻼن ﺟﻧﮕﯽ و ﻓﯾل ﺑﺎﻧﺎن ﻧﯾز ﮐﮫ
دﺳﺗﮫ دﯾﮕری از ﺳﭘﺎه آن روزﮔﺎران را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدادﻧد .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑر ﻏﻼﻣﺎن وﯾژه ﺧود ﺳرﮐردﮔﯽ و
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ داﺷت ،زﯾرا در ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻏزﻧوﯾﺎن در ﻣرزھﺎی ﺧﺎور و ھﻧد ،ﻓﯾل ﺧدﻣﺎت زﯾﺎدی اﻧﺟﺎم
ﻣﯽداد ،ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل دﺳﺗﮫ ﭘﯾﻼن ﺟﻧﮕﯽ زﯾر ﻧظر ﺷﺧص ﭘﺎدﺷﺎه ﻗرار داﺷت .ﻓﯾل ﺑﺎﻧﺎن از ﻣﯾﺎن ھﻧدﯾﺎن
اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﺷدﻧد ﮐﮫ ﺳرﮐرده اﯾﺷﺎن را ﻣﻘدم ﻓﯾل ﺑﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد.
ﺳران ﻟﺷﮑر ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی :ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم زﻣﺎﻣداری ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی ،ﺷﻣﺎر ﺳﭘﺎھﯾﺎﻧش در زﻣﺎن
ﺟﻧﮓ اﻓزون ﺑر ﯾﮏ ﺻد ھزار ﺗن ﺳواره و ﭘﯾﺎده ﻧظﺎم ﭘﯾﻼن ﺟﻧﮕﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑر  ١٧٠٠زﻧﺟﯾر ﻣﯽﺷد .در
زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻼوه ﺑر ﭼﮭﺎر ھزار ﮔﺎرد وﯾژه ،ﺣدود ﺑﯾﺳت ﺗﺎ ﭼﮭل ھزار ﺗن ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳرﺑﺎز
آﻣﺎده در اﺧﺗﯾﺎر داﺷت .ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﮐل ﺳﭘﺎه ﺑﺎ ﺷﺧص ﺳﻠطﺎن ﺑود و ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ دﺳﺗﮫھﺎی ﺳﭘﺎه و
ﺳرﻟﺷﮑران ﺳﺎﯾر ﺑﻼد ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﮫ اﻣﯾران ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و ﮐﺎردان ﺳﭘرده ﻣﯽﺷد.
در ھر ﺑﺧش ،ﯾﮏ ﺗن ﻋﺎرض ﻟﺷﮑر ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد دﯾواﻧدار َﻋ َرض ،از ﺳوی وی ﮐﺎرھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و
اداری ﻟﺷﮑر ﻣﺣﻠﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔرﻓت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﭘرداﺧت ﺣﻘوق و ﻣواﺟب ﺳﭘﺎه ﺑر ﻋﮭده وی ﺑود .از
آن ﮔذﺷﺗﮫ اﯾن ﺷﺧص ﯾﮏ ﺗن دﺳﺗﯾﺎر ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﺎﯾب ﮔرﻓﯽ ،و ﯾﮏ ﮐدﺧدا در اﺧﺗﯾﺎر داﺷت ﮐﮫ در اداره
اﻣور او را ﯾﺎری ﮐﻧﻧد.
رﺗﺑﮫ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ :از طرﻓﯽ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺳﭘﺎ ِه وﻻﯾﺎت ﺑزرگ ھﻣﭼون ﺧراﺳﺎن و ری ﺑﺎ ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر ﺑود ﮐﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺎھزادﮔﺎن ﻏزﻧوی ،ﭘﯾش از آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎھﯽ ﺗﮑﯾﮫ زﻧﻧد ،ﺳﭘﮭﺳﺎﻻری ﯾﺎ ﺣﮑوﻣت ﺧراﺳﺎن
را داﺷﺗﻧد.
در ﻋﮭد ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی ﻧﺧﺳﺗﯾن رﺗﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺧﯾﻠﺗﺎش ﺑود ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺑر ده اﺳب رﯾﺎﺳت داﺷت ،ﭘس از
وی ،ﻗﺎﺋد ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧده ﯾﮏ ﺻد ﺳوار ﺑود و ﺑرﺗر از ﻗﺎﺋد ،ﺟﻧرال ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﭘﻧﺟﺻد ﺳوار را ﻋﮭده
دار ﺑود .ﺳﭘس ﺣﺎﺟب ﻟﺷﮑر و ﺑﺎﻻﺗرﯾن درﺟﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر ﺑود ﮐﮫ زﻣﺎم اﻣور ﻟﺷﮑری ﯾﮏ ﺷﮭر
ﯾﺎ اﯾﺎﻟت در دﺳﺗﺎن وی ﻗرار داﺷت .در زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ،ﻧﺧﺳت ﺳرﺑﺎزان ﺑﮫ ﺧدﻣت ﻓراﺧواﻧده ﻣﯽﺷدﻧد و
ﻣواﺟﺑﺷﺎن را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐردﻧد .ﺳﭘس ﺳرﺑﺎز ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت در روز ﻣﻘرر ﺷده ﺑﮫ ﭘﺎدﮔﺎن ﻣراﺟﻌﮫ و اﺳﻠﺣﮫ
ﺧود را از ﻋﺎرض ﻟﺷﮑر ﯾﺎ زﯾر دﺳﺗﺎن او ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗﮫ و ﺳﭘس ﺑﮫ دﺳﺗﮫ ﺧود ﺑﭘﯾوﻧدد.

دﯾوان رﺳﺎﯾل -ﻓراﻣﯾن ﺣﮑوﻣﺗﯽ در ﻋﮭد ﻏزﻧوی
 ٩۶٢-١١٨٧ /٣۵١-۵٨٣م
ﭘﺎرهای از وظﺎﯾف دوﻟﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ درﮔﺎه ﺗﻌﻠق داﺷت ﮐﮫ ﭼون ﺑﯾﺷﺗر ﺷﻐل ﺳﻠطﺎﻧﯽ ﺑود ،ﻧظﺎرت وزﯾر در
آن ﺿرورت ﭘﯾدا ﻧﻣﯽﮐرد .از آن ﺟﻣﻠﮫ دﯾوان رﺳﺎﯾل ﯾﺎ دﯾوان اﻧﺷﺎء ﺑود ﮐﮫ ﻣﺗوﻟﯽ آن ﺻﺎﺣب دﯾوان
رﺳﺎﻟت ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷد.
ﺻﺎﺣب دﯾوان رﺳﺎﻟت ﺑﮫ ﺳﺑب آن ﮐﮫ اﺣﮑﺎم و ﻓرﻣﺎﻧﮭﺎی ﭘﺎدﺷﺎه و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻠطﻔﮫھﺎ و ﻣﻌﻣﺎھﺎ » =
ﻧﺎﻣﮫھﺎی رﻣزی« ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣور درﺑﺎر را ﮐﮫ ﺑﻼواﺳطﮫ و اﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﺑدون اطﻼع وزﯾر ﺑﮫ اﻣﯾران و ﻋﻣﺎل
ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷد ،ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ او ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽﺷد .از اﯾن رو ﺑﮫ اﻧدازه وزﯾر و ﺣﺗﯽ در ﻣواردی ﺑﯾش از او
ﻣﻌﺗﻣد و ﻣﺣرم ﺳﻠطﺎن ﺑود .ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻓرﻣﺎن ﻋزل و ﻧﺻب و وزﯾران ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺑدون آﮔﺎھﯽ ﺧود آﻧﺎن
ﺑود ،در دﯾوان رﺳﺎﯾل ،ﺗوﺳط ﺻﺎﺣب دﯾوان و ﻧﺎﯾﺑﺎن او اﻧﺷﺎء ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷد.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﺎﺣﺑﺎن دﯾوان در ﺑﯾن ﺑزرﮔﺎن :ﺑﮫ دﻟﯾل اھﻣﯾت اﯾن ﺷﻐل ،ﺻﺎﺣﺑﺎن دﯾوان رﺳﺎﯾل ھﻣواره از ﺑﯾن
ﻣﺣﺗﺷﻣﺎن و ﺑزرﮔﺎن ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ ﻣواﻗﻊ ﺑﮫ ﺷﻐل وزارت ھم ﻣﯽ رﺳﯾدﻧد.
ﮔﮫ ﮔﺎه ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧﺎطر آن ﮐﮫ در ﺷﻐل ﺧوﯾش ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺷﺎﯾﺳﺗﮫای ﻧداﺷﺗﻧد ،آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ وﺟود ﻟﯾﺎﻗت ﻣﻧﺻب
ت اﺑواﻟﻔﺗﺢ
وزارت ،ھﻣﭼﻧﺎن در ھﻣﺎن ﻣﻧﺻب اﺑﻘﺎ ﻣﯽﮐردﻧد .دﯾوان رﺳﺎﯾل در ﻋﮭد ﺳﺑﮑﺗﮑﯾن ﺑﺎ ﺣﺷﻣ ِ

ﺑُﺳﺗﯽ ،روﻧق و اھﻣﯾّت ﺑﮫ ﺳزاﯾﯽ ﯾﺎﻓت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺧواﺟﮫ اﺣﻣد ﺑن ﺣﺳن ﻣﯾﻣﻧدی ،ﭘﯾش از ﺗﺻدی
ﻣﻘﺎم وزارت ،ﻣدﺗﮭﺎ ﻣﺗﺻدی دﯾوان رﺳﺎﯾل وی ﺑود.
اﺑوﻧﺻر ﻣﺷﮑﺎن ﮐﮫ ﭘس از وﻓﺎﺗش » ۴٣١ق  ١٠٣٩ /م« ﺷﻐل او ﺑﮫ ﺑوﺳﮭل زوزﻧﯽ واﮔذار ﺷد ،ﺳﺎﻟﮭﺎ
در دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺣﻣود و ﻣﺳﻌود ﻣﺗﺻدی دﯾوان رﺳﺎﻟت ﺑود ﭼﻧﺎن ﮐﮫ در ﻧزد ھر دو ﺣﺷﻣت و ﺣرﻣت وی
ﺑﺎ آن ﭼﮫ در ﻣورد وزﯾر ﯾﺎ ﻣﺳﺗوﻓﯽ رﻋﺎﯾت ﻣﯽﺷد ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧداﺷت .در واﻗﻊ ﺻﺎﺣب دﯾوان رﺳﺎﯾل ،ﺑﺎ
آن ﮐﮫ در ﺣق وزﯾر ھﻣواره ﺑﮫ ﺣرﻣت ﺳﻠوک ﻣﯽﮐرد اﻣﺎ ﺧود را ﻣﺄﻣور زﯾر دﺳت وزﯾر ﻧﻣﯽداﻧﺳت.
دﯾوان وﮐﺎﻟت در ﻋﮭد ﻏزﻧوی :ﺷﻐل »وﮐﯾل در« ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﮏ »اﺣوال ﻣطﺑﺦ و ﺷراﺑﺧﺎﻧﮫ و
آﺧور و ﺳراھﺎی ﺧﺎص و ﻓرزﻧدان و ﺣواﺷﯽ ﺑدو ﺗﻌﻠق داﺷت « .در آﻏﺎز ﺟزو وظﺎﯾف و ﺣوزه
ﻧظﺎرت ﺣﺎﺟب ﺳﺎﻻر درﮔﺎه ﺑوده اﺳت.
ظﺎھراَ ﺑﻌدھﺎ ﺻﺎﺣب آن ،ﻣﺗوﻟﯽ دﯾوان ﺟداﮔﺎﻧﮫای ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾوان وﮐﺎﻟت ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺿﯾﺎع ﺧﺎﺻﮫ و
اﻣﻼک ﺳﻠطﺎﻧﯽ ھم ﺟزو آن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرﻓت.
ﺷﺎﯾد از طرﻓﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﻣﺗوﻟﯾﺎن وﻻﯾﺎت در درﮔﺎه ﮐﺎرﮔزار ﺧدﻣت ﻣﯽﮐرد ،ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺑﮫ
دﯾوان وﮐﺎﻟت ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷدﻧد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،دﯾوان وزارت ﮔﮫ ﮔﺎه در آن ﻣوارد ھم ﺑرای ﺧود ﺣق
ﻧظﺎرت ﻗﺎﺋل ﻣﯽﺷد.
دﯾوان اﺳﺗﯾﻔﺎ و ﺧراج در ﻋﮭد ﻏزﻧوی :ﻣﺳﺗوﻓﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣب دﯾوان اﺳﺗﯾﻔﺎ و ﺧراج ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷد،
ﻧظﺎرت ﺑر ﺟﻣﯾﻊ اﻣوال دﯾواﻧﯽ ،ﺿﺑط ﮐل دﺧل و ﺧرج ﺗﻣﺎم ﻣﻣﻠﮑت را ﺑر ﻋﮭده داﺷت .از اﯾن رو،
ﻣﺗﺻدی آن از ﺑﯾن ﻣﻌﺗﻣدان و ﺧﺎﺻﺎن دﯾوان اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﻟزوﻣﺎ ً ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ در اﯾن اﻣر ﻣﻌﯾﺎر
اﻧﺗﺧﺎب ﺳﻠطﺎن ﺑرای اﯾن ﭘُﺳت ﻣﮭم ﻧﺑود .ﭼﻧﺎن ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی و ﭘس از ﻓوت ﺧواﺟﮫ
ﻣﯾﻣﻧدی ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﺻﺎﺣب دﯾوان اﺳﺗﯾﻔﺎ ﺑﺎ ﺑزرﮔﺎن درﺑﺎر ﺑﮫ ﻣﺷورت ﭘرداﺧت،
ھﻣﮕﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم طﺎھر ﻣﺳﺗوﻓﯽ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ﻓرد ﺷﺎﯾﺳﺗﮫﺗری از او را
ﺳراغ داﺷت ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن وﺻف او را ﺑرای اﯾن ﻣﻘﺎم اﻧﺗﺧﺎب ﻧﮑرد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑت طﺎھر ﺳﺗوﻧﯽ ﮐﮫ
ﻓردی ﻣﻌﺗﻣد در درﺑﺎر ﺑود ،ﺑرای اﯾن ﭘﺳت ﺣﺳﺎس ﺑرﮔزﯾده ﺷد.

زﻧدﮔﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی

ﺳﻠطﺎن ﻏﺎزی ﺑﺎ وﺟود آن ھﻣﮫ دﻋوی دﯾن ﭘروری ﮐﮫ داﺷت ﭼﻧﺎن ﮐﮫ از اﺣوال ﻧدﯾﻣﺎﻧش ﺑر ﻣﯽآﯾد و
در رواﯾﺎت ﺑﯾﮭﻘﯽ ،ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﮏ و دﯾﮕران ﻧﯾز آﻣده؛ ﮔﮫ ﮔﺎه ﺑﮫ ﺷراﺑﺧواری و ﺑﺎده ﻣﺳﺗﯽ ﻣﯽﭘرداﺧﺗﮫ
اﺳت ﺑﮫ طوری اﯾن وﺿﻊ دو ﺗﺎ ﺳﮫ روز ﺑﮫ طول ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣﯾد .اﯾن طرز زﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدی در ﺣﯾﺎت
ﻧظﺎﻣﯽ اﻣﯾران ﺗرک و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎﯾر اﻣﯾران ﻋﺻر ﻋﺎدی ﺑود ،ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﺣﻣود را از ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﺑﮫ اﺧﻼق و
ﺷرﯾﻌت ﺟز در ﻣواردی ﮐﮫ ﻓﺎﯾدهای ﺳﯾﺎﺳﯽ از آن ﺣﺎﺻل ﻣﯽﺷد ،ﻣﻧﻊ ﻣﯽﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت او ﺑﺎ
دﯾﮕر اﻣﯾران و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﻠﯾﻔﮫ و ﻣﺗﺣداﻧش را ﺗﺎﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺣﻣود ﻣﯽﺳﺎﺧت.
در طﯽ دوران ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻣﺣﻣود طﺑﻊ ﻣﺳﺗﺑداﻧﮫ و ﺗﻣﻠق ﭘروریاش ،ﻗدرت اﻣﺎرت را ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺑﯾﻌت او ﺑﺎ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑود ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت ﺗﺑدﯾل ﮐرد .ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﻗدرت آن را ﺑر ﺷﻣﺷﯾر ﻣﺗﮑﯽ ﻣﯽداﻧﺳت.
وﺿﻌﯾت درﺑﺎر او ﺑر ﺧﻼف آن ﭼﮫ در ﻧزد آل طﺎھر و آل ﺳﺎﻣﺎن ﺳﺎﺑﻘﮫ داﺷت ،ﯾﺎدآور درﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
ﭘﯾش از اﺳﻼم ﺑود .ﺷﺎﻋران درﺑﺎر ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی ﮐﮫ ﮔﮫ ﮔﺎه در ﻏزوهھﺎی ﻣﺣﻣود ،ﺑﺎ ﻣوﮐب ﺧوﻧﯾن او

ھﻣراه ﺑودﻧد ،در ﻣواﻗﻊ رﺳﻣﯽ ﻧﯾز ﺟزو زﯾﻧﺗﮭﺎی ﺟﺎﻧدار درﺑﺎرش ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷدﻧد .زﯾﻧﺗﮭﺎی دﯾﮕری
ﮐﮫ ﺑﮫ درﺑﺎر ﻣﺣﻣود اﺑﮭت و ﺷﮑوه ﻓراوان ﻣﯽداد ،ﺣﺿور ﭼﮭﺎر ھزار ﻏﻼم ﺗرک ﺑود ﮐﮫ در روزھﺎی
ﺑﺎر ﻋﺎم ،دو ھزار ﺗن از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﻼه ﭼﮭﺎر ﭘر و ﮔرزھﺎی زرﯾن ،در ﺳﻣت راﺳت ﺗﺧت وی ﻣﯽ
اﯾﺳﺗﺎدﻧد و دو ھزار ﺗن دﯾﮕر ،ﺑﺎ ﮐﻼھﮭﺎی دو ﭘر و ﮔرزھﺎی ﺳﯾﻣﯾن در ﺟﺎﻧب ﭼپ وی ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد.
از آن ﮔذﺷﺗﮫ دو ھزار و ﭘﺎﻧﺻد ﭘﯾل ھم ﮐﮫ ﮔﮫ ﮔﺎه ﺑر درﮔﺎه داﺷت ،درﺑﺎر او را ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
اﻓﺳﺎﻧﮫای ھﻧد ﺷﺑﯾﮫ ﻣﯽ ﮐرد.
ﻣﺣﻣود ،ﻣردی ﺧوش ﺳﯾﻣﺎ و ﭼﮭﺎر ﺷﺎﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ ﭼﺷﻣﮭﺎی رﯾز و ﻧﺎﻓذش ﺑﺎ ﻣوھﺎی ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺟﮕری،
ﺳﯾﻣﺎﯾﯽ از ﺗرﮐﺎن را ﻋرﺿﮫ ﻣﯽداﺷت .دﻻوری او در ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺑﯽ وﻗﻔﮫ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘذﯾرش ھﻣﭼﻧﺎن
ﻣﺷﮭود ﺑود ،اﻣﺎ از ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر ،ﺧﺳت ،ﻣﺎل ﭘرﺳﺗﯽ و ﮔدا ﺻﻔﺗﯽ او ،ﻧﯾز ﺟزو ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑل
ﺗﻐﯾﯾر او ﺑود .اﻓراط در ﺗوﻗﯾف و ﻣﺻﺎدره اﻣوال وزﯾران و ﻣردﻣﺎن ﺻﺎﺣب ﻣﮑﻧت ،در ﻧزد ﻋﺎﻣﮫ از او
ﭼﮭرهای ظﺎﻟم و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺗرﺳﯾم ﻣﯽﮐرد .ﺑﺎﺟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھر از ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣردم ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽﮐرد و از
آﻧﺎن ﺑﮫ اﻗﺳﺎط ﻣﯽﺳﺗﺎﻧد ،ﻧوﻋﯽ ﮔداﯾﯽ ﺷﺎھﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﭘﺳﺗﯽ ،دﻧﺎﺋت و ﻣﺎل اﻧدوزی ،در
زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽداد ﮐﮫ ﺧزاﻧﮫ وی ﻣﺎﻻﻣﺎل از اﻣوال ﻏﺎرت ﺷدة ھﻧدوان ﺑود .ﻣﺣﻣود ﺑﺳﯾﺎری را ﺑﮫ ﺟرم
داﺷﺗن ﻋﻘﯾده و ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻗرﻣطﯽ ﺗوﻗﯾف و اﻋدام ﮐرد ﮐﮫ اﻏﻠب اﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺑﯽ اﺳﺎس ﺑود و ﻓﻘط ﭼﺷم
طﻣﻊ ﺑﮫ ﻣﺎل آﻧﺎن را داﺷت .او ﺑرای ﺗﺻﺎﺣب اﻣوال ﺛروﺗﻣﻧدان ،از ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ رذاﻟﺗﯽ ﻓروﮔذاری
ﻧﻣﯽﮐرد.

زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی
ﻣﺳﻌود در آﻏﺎز ﮐﺎر در ﺑﯾن ﺳﭘﺎھﯾﺎن و ﻧظﺎﻣﯾﺎﻧش ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺣﺑوب و ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺑود .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ
ﺷﺎﯾد ﻗدرت ﭘﻧﺟﮫ و دﻻوری ﮐم ﻧظﯾر او ﮐﮫ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره آن ﻧﻘل ﺷده ،در ﮐرﻧش ﺳﭘﺎھﯾﺎن و
اﻧﻘﯾﺎدﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﻧﺑوده اﺳت .وﻟﯽ رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ ،ﺑﮫ ﺳﺑب ﺧودرأﯾﯽ و ﻣﺎل دوﺳﺗﯽ ﻣﺳﻌود ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت او را وارث ﻣﻌﺎﯾب ﭘدرش ﻣﺣﻣود ﻣﯽﺳﺎﺧت ،اﻋﺗﻣﺎد ﺳﭘﺎه را از او ﺳﻠب ﮐرد .ﮔذﺷﺗﮫ از آن،
ﺑﮫ رﻏم ﻗوت ﺑﺎزو ،ﻣﺳﻌود ﻓﺎﻗد ارادهای اﺳﺗوار و ﻣﻌﻘول ﺑود ﭼرا ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻓﺿﺎﯾﻠﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻣردان ﻗوی
و ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻓﺿل و ﺑزرﮔواری ﺳﺎﻻران واﻗﻌﯽ اﺳت .طرﻓﮫ آن ﮐﮫ اﯾن »ﺧداوﻧد« ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﺣﺷﻣت
ﺳﻠطﺎﻧﯽ ﻣﺣﻣود ﺷده ﺑود ،ﭼون ﺧود را ﺑرﺗر از ﺧﻠق ﻣﯽﺷﻧﺎﺧت ،ﺑﮫ ﮐوﺗﮫ ﺑﯾﻧﯽ زاﯾد اﻟوﺻﻔﯽ دﭼﺎر ﺷد.
او ﮔﻣﺎن ﻣﯽﺑرد ﮐﮫ دﯾﮕران در ﻋﻘل و ﺗدﺑﯾر ﻧﯾز از او ﻓروﺗر ھﺳﺗﻧد ،از اﯾن رو ،ﺑﯽ آن ﮐﮫ در ﮐﺎرھﺎ ﺑﮫ
رأی و ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﺷﺎوران اﻋﺗﻧﺎ ﮐﻧد ،ﺧود را درﮔﯾر دﺷوارﯾﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ رھﺎﯾﯽ از آن ﺑراﯾش ﺑﺳﯾﺎر
ﺳﺧت ﺑود.

ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ٢٠ ،اﮐﺗوﺑر ٢٠٠٩
ﺗوﺟﮫ!
ﮐﺎﭘﯽ و ﻧﻘل ﻣطﺎﻟب از»اﺻﺎﻟت« ﺻرف ﺑﺎ ذﮐر ﻣﻧﺑﻊ و ﻧﺎم »اﺻﺎﻟت« ﻣﺟﺎز اﺳت
ﮐﻠﯾﮫ ی ﺣﻘوق ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﮐﭘﯽ راﯾت ﻣﺣﻔوظ و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ »اﺻﺎﻟت« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
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