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 نظامیگری ها و ها، دیکتاتوری ها، ینگاهی بر حکمروای
  جهانگشایی های تاریخ

  )صباح(پژوھش  تھیھ و ٨ - بخش 
 

تحقیقات بیشتر،  نوآوریھا و با ماخذ ھای مختلف و منابع و استفاده از تحقیق تاریخی با پژوھش و(
نگ افروزیھا آگاھی سودمندی ج جنگھا و امیدوارم کھ این پژوھش مستند تاریخی بتواند بھ عواقب ناگوار

  ) ما بدھد ءویرانھ دردمند و کشور جنگ در بھ انسانھای خستھ از را
  

  کارنامه های سلجوقیان نبردها و
  

  
  

   م ١٠٣٨-  ١١٩۴/ ق   ۵٩٠ -۴٢٩ :سلجوقیان
 دو برادر، چغری بیگ و طغرل بیگ ترکمان بھ دنبال غلبھ نھایی ایشان بر دولت سلجوقی کھ توسط

از نظر  بھ وجود آمد، ھر چند از لحاظ نظامی بر عناصر ترک و ترکمان متکی بود، اما نویغز مسعود
آل سالجقھ نیز  اداری و سیاسی بھ ھمان اندازه دولت غزنوی، صبغھ خراسانی داشت کھ بر بستری و

ل نیم قرن پس از آن کھ حکومت طغر .دانستند می سامانیان خود را وارث آیین و رسوم غزنویان ھمچون
و آناطولی را در بر  و از فارس تا شام فرات تا جیحون جانشینان او از در خراسان پا گرفت، قلمرو

گذشت،  می ساسانیان از سقوط گرفت و بدین گونھ یک خاندان غیر ایرانی پس از گذشت چھار سده کھ
ایرانی و میراث فرھنگ  حدود ایران را کھ بھ دست وی افتاده بود بھ وسعھ عھد ساسانیان رساند و حتی

با نظام ملوک الطوایفی، مرکز گریز و  گرچھ شیوه فرمانروایی آنھا،. ساسانی را در سراسر آن نشر کرد
  .بود اشکانیان دوران جنگھای بی وقفھ و بیابانگردی، بیشتر یادآور

» رجلو دار لشک«گرفت و با لقب سباشی  پس از مرگ ُدقاق، فرزند وی، سلجوق مورد توجھ بیغو قرار
دید، بھ خود اجازه داد، روزی در حرمخانھ  نزدیک می سلجوق چون خود را بھ بیغو بسیار. مفتخر شد

را بھ پادشاه بردند و از » ناپسند«زنان بیغو این رفتار . فرزندان وی بنشیند پادشاه رفتھ، باالتر از زنان و
 ن خود، مطلع شد، با صد تن ازچون سلجوق از عزم پادشاه در سیاست کرد. او خواستار شدند وی تنبیھ

ماوراءالنھر  خویشان و دالوران و جنگجویان خود بھ ھمراه بار و بنھ، ترکستان را ترک گفت و رھسپار
در ھمین ایام  .و در ھمانجا بود کھ اسالم آورد چندی در جند اقامت کرد. در پیش گرفت سمرقند شد و راه
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سلجوق . رک، از امیر ُجند، درخواست باج و خراج کردندطوایف ت و اقامت وی در ُجند بود کھ برخی از
ھا  حذر داشت و با دالوران خود، با سپاھیان ایلک خان بھ جنگ پرداخت و آن وی را از پرداخت باج بر

 از آن پس، سلجوق اعتبار و قدرت زیادی کسب کرد و اغلب امیران و پادشاھان در دفع. کرد را متفرق
سلجوق یاری  کردند، چنان کھ، ابراھیم سامانی نز در نبرد با ایلک خان از از وی استفاده می» کفار«

  .طلبید
میکائیل و موسی بیغو در . بیغو و یونس سلجوق چھار پسر داشت بھ نامھای؛ اسرافیل، میکائیل، موسی

میکائیل خود دارای دو پسر بھ . برداشتھ و کشتھ شدند روزگار جوانی در یکی از جنگھا، زخم سختی
ھمین دو برادر بودند کھ توانستند در عھد مسعود غزنوی، . بود مھای؛ طغرل بیگ و چغری بیگنا

  .را مستحکم سازند ھای دولت سلجوقیان پایھ
یک سیاست روشن و پیروی  رابطھ سلجوقیان با رھبر اسمی عالم اسالم؛ یعنی خلیفھ بغداد نیز مبتنی بر

فرمانروایی قوم، پادشاھان سلجوق،  عھد طغرل تا پایاناز ھمان . از یک سلسلھ اصول دیپلماسی نبود
کردند و ھنگامی کھ از  اظھار فروتنی و خاکساری می وقتی محتاج بھ تأیید خلیفھ بودند، نسبت بھ وی

ً برخوردھایی خشونت آمیز نشان  حمایت او بی نیاز، با وی دعوی رقابت و ھمسری داشتند و احیانا
   .دادند می

در شرایط ضعف نبود، اما با تعظیم و  آل بویھ ران اقتدار این قوم، اگر چھ مثل دورانخلیفھ عباسی در دو
   .شد، مواجھ نبود حق وی اظھار می تکریم ظاھری ھم کھ از سوی سامانیان و غزنویان در

قدرتش محدود بھ قلمرو کوچک خویش و نظارت بر امور  در اغلب مواقع در این دوران، خلیفھ بغداد
نیز، خلیفھ را تنھا در ھمین محدوده مورد تأیید قرار  خوارزمشاھیان حتی اتابکان و شرعی بود، و

  .دادند می
چیزی کھ این . عصر ھم از طریق قدرت فائقھ سلطان تحت نظارت بود ملوک الطوایفی رایج در این

د شاھزادگان و سلجوقیان تأمین کرد، ترتیبات دیوانی و نظام اداری بود کھ ھر چن نظارت را تا پایان عھد
قبول را  نھادند، اما بھ ھر صورت نوعی انتظام قابل بھ آسانی بھ آن گردن نمی - ملوک الطوایف  - حکام

   .داشت در سراسر قلمرو آل سلجوق برقرار می
 و عشق بھ غارت و استبداد این قدرت مطلقھ امیران ترک آل سلجوق و از سوی دیگر، خوی بیابانی

لوازم و  صاحبان دیوان را کھ بھ ھر تقدیر نظم و نسق و حساب و کتاب از امیران، نظام دیوانی و
داد زیرا استبداد و ِاعمال  می ضرورتھای شغل آنان بود، این وزیران و دیوانیان را در مقابل سلطان قرار

بھ ھمین جھت بارھا  .تافت را بر نمی قدرت بدون حسابرسی و حساب دھی پادشاھان، نظام دیوانی
یا بھ کشتن دادند و یا بھ دست دشمنان سپردند و اموالشان را  سلجوقی، وزیران خود را کشتند وسالطین 

  .مصادره کردند
نام قانون و  توسعھ و رایج شدن نظام اقطاع، بزرگان و امیران خود را در مجرای قانونی انداختھ و بھ با

بنیانھای حکومت را نیز سست  لی کھ،در عین حا. حکومت، اقدامات مستبدانھ را مشروع و مقبول ساختند
   .و بی دوام نمودند

بیابانگرد، بعد از غلبھ بر مسعود، در مرو و ھمچنین نیشابور، خطبھ سلطنت بھ  بھ ھر حال این شبانان
   .خواندند و آغاز فرمانروایی آل سلجوق را اعالم داشتند نام خود

ای مردم ایران با وجود استمرار برخی از غزنویان بھ سلجوقیان دست کم بر این جابجایی سلطنت از
و  مصیبتھای گذشتھ کھ ناشی از طبیعت این قوم و استبداد مطلقھ حاکم بر ایران بود محاسن معایب و

   .منفعتھایی نیز بھ ھمراه داشت
وزیرانی با کفایت و مدبر و توانا ھمچون خواجھ عمید الملک  چھ امیران اولیھ قوم کھ تربیت شدگان

طوسی بودند، این میزان درک و آگاھی منافع دراز مدت دولت خود را  خواجھ نظام الملک کندری، و
 ھا، امنیت راھھا، ساختن پلھا و رباطھا اموال ستانده شده را صرف رعایا، تعمیر جاده داشتند کھ بخشی از

و نیروی نظامی منافع مادی  باید بر وفق آیین حکومت، بدون نظارت آنھا بر احوال رعایایی کھ می .کنند
  .آن را تأمین کنند، ممکن نبود
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ترین و  مرز و بوم است کھ پر بارترین، پر آوازه بھ ھر حال این نکتھ نیز از شگفتیھای تاریخ این
ھای نخستنی اسالمی، مقارن فرمانروایی قومی بیگانھ، بیابانگرد بود  سده ترین ادوار آن در پایان طالیی

و مرزھای شمالی  بخارا ان بیشتر بھ حال بیابانگردی و راھزنی در اطرافسامانیان و غزنوی کھ در عھد
   .ای با تمدن و فرھنگ شھر نشینی نداشتند ھیچ گونھ پیوند قابل مالحظھ کردند و خراسان سر می

اعتمادشان بر  عمده توفیق آنھا در نیل بھ این موفقیت غیر منتظره، اتکاء آنھا بر ایمان مذھبی و عامل
آغاز کار بھ استقرار دولت و  زارت بود کھ ھر چند در اواخر چندان استوار نماند، در ھماندستگاه و

نظام الملک وزیر در اواخر عمر کھ از جانب  این کھ خواجھ .قدرت و شوکت آنھا کمک بسیار کرد
  سلطان تھدید بھ عزل شد، گفتھ بود 

و حوادث بعدی نیز نشان داد کھ خواجھ  کرد و تنظیم دولت آنھا خاطر نشان می نقش وزارت را درتوسعھ
   .گفت نمی گزاف

مجال توسعھ یافت، دوران  در مدتی کھ سلطنت سالجقھ بھ حمایت دستگاه وزارت و سازمان دیوان،
ترقی و توسعھ صنایع و معارف شد،  فرمانروایی سلجوقیان دوران شکل گیری سنتھای اداری، و عصر

   .غیر قابل انکار داشت این توفیق، نقشکھ مساعی خواجھ نظام الملک طوسی در 
کھ تنھا متکی بر یک ماشین جنگی و مخرب و  نتیجھ آن شد کھ حکومت سلجوقیان در مقایسھ با غزنویان

بھ حضور طوالنی مدت خود، در مناطق تحت نفوذ  ای بھ سازندگی و اھمیتی تھاجمی بود و عالقھ
   .داد، بسیار موفقتر عمل کرد نمی

حمایت از ارکان شریعت، خیلی  ای شد کھ در رعایت آداب عدالت و در انروایان نمونھحکومت این فرم
داعیھ آن را داشتند توفیق حاصل کرد و  بیش از آن چھ حکومت غزنویان، در آغاز فرمانروایی خویش،

  .برای آیندگان بھ یادگار گذاشتند نتایجی نیکو و سنتھایی تمدن ساز در ھمین دوره
  

  :یان سلجوقیاناسامی فرمانروا
  

  سلجوقی طغرل
  بیگ سلجوق جغری
  ارسالن سلجوقی الب

  سلجوقی ملکشاه
  سلجوقی برکیارق
  بن ملکشاه سلجوقی محمد
  سلجوقی سنجر
  بن ملکشاه سلجوقی محمود
  بن محمد بن ملکشاه سلجوقی طغرل
  بن محمد بن ملکشاه سلجوقی مسعود
  بن محمود سلجوقی ملکشاه
  سلجوقیبن محمود  محمد
  شاه بن محمد سلجوقی سلیمان
  ارسالن بن طغرل سلجوقی سلطان
  .بن ارسالن سلجوقی طغرل

 
دولت  تا برچیده شدن» م ١٠٣٨/ ق  ۴٣٠حدود «در فاصلھ زمانی بین روی کار آمدن سلجوقیان 

بالنسبھ پر  تمدن و فرھنگ خراسان یک دوران عظمت و ثبات» م ١٢١٩/ ق  ۶١۶«خوارزمشاھیان 
چنین شکوفایی، ادامھ و  را تجربھ کرد، گرچھ ضعف و فتور نظام اجتماعی و عدم ھمپایی آن با رونق

   .فرھنگ در تاریخ خراسان تلقی کرد توان عھد کالسیک رشد آن را عقیم گذاشت، اما این دوره را می
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امید بھ  اسالمی، اما خالی از اعتالء و عظمت و شکوه، اما عاری از دوران درخشندگی علوم و فرھنگ
   .ارتقاء

والیات جبال  - خراسان و عراق  ھا و خانقاھھا و رباطھا و مساجد، اکثر شھرھای ایجاد مدارس و کتابخانھ
و توسعھ فرھنگ عصر تأثیر فراوان  را بھ صورت مراکز فعال علمی و مذھبی درآورد و در بسط - 

   .گذاشت
وق العاده آن حتی علماء و صوفیان را ھم بھ واقع شد و رواج ف ادبیات و شعر ھم مورد توجھ پادشاھان

تأثیر معارف اھل مدرسھ و اھل خانقاه را در سبک بیان شعر و حتی در  شعر و شاعری جلب کرد و
   .داشت محتوای آن ظاھر

عصر ھم بھ فارسی و نیز بھ  ھای گوناگون دانش و معارف رایج تعداد زیادی کتابھای علمی در زمینھ
موجب حفظ ھنرھای موروثی  و سخاوت تعدادی رجال دولت و پادشاھان ثروت. عربی تصنیف شد

ھا و نھادھایی  البتھ در ایجاد و تنظیم سازمان .گردید و بھ برخی از آنان مجال نیل بھ توسعھ و کمال داد
کامل یافت و تا مدتھا بعد از عصر سلجوقیان ھم بھ ھمان الگو باقی ماند،  کھ در این عصر بالنسبھ شکل

دوام و  سلسلھ و امیران ترک و ترکمان نقشی نداشتند، اما تأثیر آنھا در ایجاد امنیت نسبی کھ اھان اینپادش
  .توسعھ این نھادھا بدان وابستھ بود، قابل مالحظھ بود

  م ١١١٨-١١۵٧/ ق  ۵١١ -۵۵٢ :سنجر سلجوقی
 نجر بن ملکشاه برھان امیرملقب بھ السلطان االعظم معز الدنیا و الدین ابو الحارث س سنجر پسر ملکشاه،

م  ١٠٨۶اکتبر / ق  ۴٧٩رجب  موصل، در المؤمنین، بنا بھ گفتھ ابن فلکان در شھر سنجار، در نواحی
ھفت سالھ و بھ قولی شش سالھ بود،  «م ١٠٩٢/ ق  ۴٨۵«وی بھ ھنگام وفات پدر . چشم بھ جھان گشود

امارت او بر خراسان  -محمد  - یی برادرش بعدھا بھ ھنگام فرمانروا. فرستاده شد خراسان کھ بھ امارت
   .»م ١٠٩۶/ ق  ۴٩٠«تثبیت شد  تأیید و

خراسان داعیھ استقالل یافت و خود را بھ القاب پدرش،  سنجر پس از وفات برادرش محمد بن ملکشاه، در
و نبود، ا را کھ مایل بھ پذیرش استقالل محمود بن محمد اش برادر زاده. خواند ملکشاه، معزالدنیا و الدین

محمد  را کھ قلمرو عراق بخشود و والیت ، اما او را»م ١١١٩/ ق  ۵١٣«مغلوب کرد  ساوه در نزدیک
  .ولیعھدی خویش را نیز بدو داد بود بھ او واگذاشت و حتی بن ملکشاه

را کرد کھ تا زمان  سنجر، در آغاز فرمانروایی، قصد تصرف غزنین :فتح غزنھ توسط سلطان سنجر
پس از گرفتن غزنھ، فرمانروایی  وی. از پادشاھان سلجوقی بھ آن سامان لشکر نبرده بودندوی، ھیچ یک 
شورش احمد خان، فرمانروای ماوراء  سپس برای دفع. غزنوی واگذار کرد بھرامشاه آن دیار را بھ

را سرانجام دژ آن شھر  .را برای چھار ماه محاصره کرد سمرقند النھر، لشکر بھ آن نواحی کشید و شھر
کھ در دوران پادشاھی پدرش، جزو  گشود و احمد خان را دستگیر و قسمتھایی از آن نواحی را

ھمچنین سیستان و خوارزم را نیز  .«م ١١٣٠/ ق  ۵٢۴«سرزمینھای ایران بود، باز پس گرفت 
ت فرمانروایی سیستان، و اتسز پسر نوشتکین را امار را بھ ملک تاج الدین امیر ابوالفضل متصرف شد و
م، مسعود پسر محمود بن محمد، برادر زاده خود را سودای جنگ با  ١١٣٢ / ق ۵٢۶در  .غرجستان داد

 ھزار سپاه و مرد جنگاور ١۶٠عراق و باختر بنای سرکشی و شورش گذاشتھ بود، با  سنجر داشت، در
کھ چھل ھزار  دو لشکر در دینور با یکدیگر رو بھ رو شدند و پس از نبردی خونین. بھ پیکار او شتافت

   .کشتھ بر جای گذاشت، مسعود شکست خورد و این فتنھ نیز فرو نشست
خویشاوندی بخشود و از آن زمان،  سنجر، مسعود را بھ خاطر :فرونشاندن نا آرامی ھای ماوراء النھر

عراق  و آذربایجان را بھ او و فرمانروایی عراق عجم وی در خدمت عموی خویش سنجر بود و پادشاھی
م، احمد  ١١۴٠/ ق  ۵٣۵در . بازگشت واگذار کرد و خود بھ خراسان - مسعود طغرل را بھ برادرعرب 

حکومت سمرقند را داشت، بنای سرکشی و شورش  خان، حاکم ماوراء النھر کھ از جانب سلطان سنجر
   .گذاشت

احمد خان کھ در . ماه محاصره، شھر را گشود ۶رھسپار سمرقند شد و پس از  سنجر برای گوشمالی او
سنجر او را از امارت خلع و پسرش . بود، بر روی تخت روان بھ خدمت سلطان آورده شد آن ایام بیمار
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 / ق ۵٣۶«سال بعد . سلطان سنجر پس از این واقعھ بھ مرو رفت. خان را بھ جای پدر نشاند نصر
اند،  کرده را بھ جنگ ا او تحریک گورخان قراختایی ،، بھ سلطان خبر رسید کھ ترکان قرلق»م ١١۴١

   .بنابراین بار دیگر عازم ماوراء النھر شد
 

   جنگ سلطان سنجر با گورخان قراختایی
 

قراختایی و چھل ھزار تن از ترکان ُقرلَق در نزدیکی سمرقند  گورخان با یکصد ھزار تن از سپاھیان
جنگ خونینی درگرفت و علی رغم . آرایی نمود در برابر وی صف اردو زد و سلطان سنجر نیز
تاج الدین ابوالفضل، والی سیستان، سلطان سنجر شکست خورد و از قطران  رشادتھا و دالوریھای ملک

بر سلطان شورش کرد و خراسان و  خوارزمشاه اتسز چندی پس از این واقعھ،. گریخت بھ خراسان
  .نجر بارھا با او جنگید و ھر بار نیز او را شکست دادسلطان س .نیشابور را بھ باد غارت و چپاول داد

 
   جنگ سلطان سنجر با عالء الدین حسین بن غوری

 
از آن کھ بھرامشاه غزنوی، سر بریده سیف الدین سوری را با  م، پس ١١۴٩/ ق  ۵۴۴در سال 

جھانسوز  سلطان سنجر فرستاد، برادرش عالء الدین حسین بن غوری کھ لقب پیشکشھای فراوان بھ نزد
شد و در اوبھ،  ھرات سلطان از مرو رھسپار. خونخواھی برادر، آھنگ پیکار با سلطان کرد داشت، بھ

   .نمود در برابر دشمن صف آرایی
اما پس  .و عالء الدین حسین دستگیر و اسیر شد پیروز در جنگی کھ بین دو سپاه روی داد، سلطان سنجر

و در جنگی کھ با آنھا  مواجھ شد) فتنھ غز(در اواخر عمر با . از چندی بار دیگر او را بھ غور فرستاد
خراسان بھ . »م ١١۵٣/ ق  ۵۴٨« کرد مغلوب و بھ ھمراه زوجھ خود، ترکان خاتون بھ اسارت افتاد

آنھا باقی بود، باالخره، پس از رھایی از  دست غز، عرصھ قتل و غارت شد و سنجر سھ سال در اسارت
اما برای دفع ُغز، مھلت نیافت و چندی بعد بر . نشست و دوباره بھ سلطنت دست ترکان بھ مرو بازگشت

با آن کھ . سنجر، فرمانروایی کامکار بود. »م ١١۵٧آوریل / ق  ۵۵٢ربیع االول » اثر اندوه، وفات یافت
عالقھ بھ  .کرد، اما در مال بخشی و عشرت جویی افراط داشت بسیار داشت، لباس ساده بر تن می ثروت
در بین شاعران . کرد در غزنھ می غزنوی محمود و ادب، دربار او را در مرو یادآور دربارشعر 

خوش درخشیدند و نام و آوازه  و ادیب صابر در شعر فارسی، عبدالواسع جبلی انوری، دربارش؛ معزی،
 خراسان بعد از سنجر، بھمرگ سلطان سنجر و خروج خراسان از دست سالجقھ  .او را جاودان ساختند
شدند، ھرگز  خارج شد و اوالد سلطان محمد، کھ سالجقھ عراق خوانده می سلجوقیان اندک مدتی از دست
گزیده  با مرگ سنجر، سلطنت سلجوقیان بھ قول مؤلف تاریخ .آن از دست مدعیان نشدند موفق بھ استرداد

امیران  زندران،ما و دستخوش منازعات امرای سنجر، و میدان رقابت شاه» رنگ و بویی نماند«دیگر 
  .افتاد خوارزمشاھیان غور و خوارزمشاه شد و سرانجام بھ دست
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  اوضاع نظامی هرات زمان آل کرت
 

  ١٣۴۵ ١٣٨١/ ق ۶۴٣ ٧٨٣

   
بھ آن خاندان  و غور و نواحی مجاور کسب قدرت کرد کھ ھرات ایلخانان، دولتی محلی در مقارن ایام

بیشتر بھ خاطر کرت نامھ و  یھ نام این ساللھ بھ کرت،وجھ تسم. گفتند ملوک ھرات یا ملوک کرت می
تا حدی بھ خاطر شرح ْمَطول  اشعاری است کھ ربیعی پوشنجی در مدح ملک فخرالدین سرود و

. آل کرت اھدا کرد و در ادبیات باقی ماند تفتازانی بر تلخیص است کھ نویسنده، آن را بھ معزالدین
در مقابلھ . اواخر عھد با سربداران سبزوار درگیری پیدا کرد تیموریان، در دولت آل کرت ھم مثل طفا

شد و در مقایسھ  محسوب می تسنن بودند، دولت آنھا قلعھ محکم تشیع مقاومت با سربداران کھ مظھر
 سربداران کھ تجسم یک آنارشی لجام گسیختھ طبقات ناراضی بود، دولت آل کرت، تجسم یک با نظام
ماکیاولی  ھایی کھ گویی بیش از وقت، درس سیاست بھ شد، با شیوه میگر و قدرت طلب محسوب  حیلھ
   .داد می

بودند کھ نژاد آنھا بھ پادشاھان غوری  الدین محمد غوری، معروف بھ کرت آل کرت منسوب بھ شمس
ھایی از خشونت کوه نشینان و  غوریان نشانھ رسید و حکومت او و اخالفش ھم مثل حکومت می
اکثر پادشاھان . نواحی دور از تمدن را با خود ھمراه داشت وام محرومیت کشیدهرحمی طوایف و اق بی

بسیاری از آنھا نیز . اعتمادی شھرت داشتند وفایی و خشونت طبع و بی بی این سلسلھ بھ سست عھدی و
شان  را با اظھار تبعیت نسبت بھ ایلخانان آغاز کردند و کارشان در طی فرمانروایی فرمانروایی خود

حد و  بی ای و گویی حکومت را اعمال خشونت لجام گسیختھ. کشید تمرد و عصیان نسبت بھ آنھا می بھ
  .یافت دانستند کھ بدون اعمال نیرنگ و فریب، چاشنی مطبوع نمی حصری می
  بنیانگذار ملوک ھرات, محمد کرت

حکومت کوچکی  کرت بود کھ پدرش ملک رکن الدین غوری الدین محمد بنیانگذار در این سلسلھ شمس
 وی بعد از جلب اعتماد خانان. و ھرات بھ دست آورده بود در نواحی غور و حلقھ خیسار بین غور

ھرات و نواحی اطراف را ضمیمھ قلمرو خود کرد و  در خراسان، والیت غور جام، سیستان، مغول
بر آن بود، در واقع تفاوتی با قدرت مغوالن نداشت و متکی  با فتح غرجستان، قدرت خود را کھ در

  .بسط داد سراسر نواحی تحت تصرف خود
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   :فرمانروایان آل کرت
  

   م ١٢۴۵ ١٢٧٧/ ق ۶۴٣ ۶٧٢ بکر کرت الدین محمد بن ابی  شمس
   م ١٢٧٨ ١٣٠۵/ ق ۶٧٧ ٧٠۵ بن شمس الدین الدین رکن

   م ١٢٩٨ ١٣٠٧/ ق ۶٩٧ ٧٠۶ الدین بن رکن فخرالدین
   م ١٣٠٧ ١٣٢٩/ ق ٧٠٧ ٧٢٩ الدین الدین بن رکن غیاث
   م ١٣٢٩ ١٣٣٠/ق ٧٢٩ ٧٣٠ الدین محمد بن غیاث الدین شمس
   م ١٣٣٠ ١٣٣٢/ ق ٧٣٠ ٧٣٢ بن غیاث الدین حافظ

   م ١٣٣٢ ١٣۶٩/ ق ٧٣٢ ٧٧١ حسین بن غیاث الدین معزالدین
   م ١٣۶٩ ١٣٨١/ ق ٧٧١ ٧٨٣ الدین پیر عالی بن معزالدین غیاث

  
در . م فرو پاشید ١٣٨١/ ق ٧٨٣ھ دست تیمور در ھرات ب سال حکومت با فتح ١۴٠آل کرت پس از 

سبب تشویق برخی از فرمانروایان آن، رونق گرفت و تعدادی از  روزگار آل کرت، ھنر و ادبیات بھ
برخی از پادشاھان این سلسلھ . شھرھای ایران بھ ھرات روی آوردند شاعران و ھنرمندان سایر

سرودند کھ  ن و فخرالدین بن رکن الدین خود شعر میمحمد، غیاث الدین بن فخرالدی الدین ھمچون شمس
 از شاعران این دوره یکی خواجھ معین الدین محمد بن شمس. ھای آنان باقی است از سروده ابیاتی
سلسلھ  است کھ مادرش دختر ملک رکن الدین، دومین حکمران این- م  ١٣٨١/ ق  ٧٨٣وفات - الدین 
پوشنگی  ان، صدرالدین خطیب معروف بھ ربیعینامدار ترین شاعر دربار این پادشاھ. است

روزگار آل کرت،  از عالمان و ادیبان بزرگ. ای تاریخی است است کھ دارای منظومھ) پوشنجی(
مشھور مطول را بھ نام او تألیف  وی از نزدیکان ملک فخرالدین بود و کتاب. سعدالدین تفتازانی است

شاھان آل کرت در  .رفت و در ھمان جا درگذشت دسمرقن تفتازانی بعدھا بھ دعوت تیمور بھ. کرد
از . مھمی نیز در آن دیار احداث کردند دوره زمامداری خود در آبادانی ھرات اھتمام داشتند و بناھای

قلعھ امان کوه، . قالع مھم و تسخیر ناپذیر آن دوره بود قلعھ خیسار است کھ از: جملھ آثار این ساللھ
 .رود فخرالدین بھ شمار می کنونی ھرات است از بناھای دوره ملک ارگ قلعھ اختیار الدین کھ ھمان

  .بناھای عصر معزالدین است ملک فخرالدین، و مصالی ھرات از خانقاه فلک الدین، بارگاه و مسجد
  

  جنگهای خوارزمشاهیان سلطنت و
 

  م ١٠٩٨ - ١٢١٩/ ق  ۴٩١ - ۶١۶

  
 کل سپاه سپھساالر ھالی غرجستان کھ توسطغالمی بود از ا خوارزمشاھیان، نوشکتین نیای بزرگ

بھ سبب استعداد  سلجوقیان این غالم در دوران فرمانروایی .خریداری شد سامانیان زمان در خراسان
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بھ مقامات عالی رسید تا  سرشار و کفایتی کھ از خود نشان داد بھ زودی مدارج ترقی را طی کرد و
   .این کھ سرانجام بھ امارت خوارزم برگزیده شد

   .نام داشت الدین محمد قطب پسر بود کھ بزرگترین آنھا، ٩صاحب  نوشتکین
و » م ١٠٩٨/ ق  ۴٩١«والیت خوارزم رسید  پس از نوشتکین، فرزندش محمد از جانب برکیارق بھ

بدین ترتیب دولت جدیدی بنیانگذاری شد کھ بیش  .کرد سلطان سنجر نیز بعدھا او را در آن سمت ابقاء
بھ مدت سی سال تحت قیومیت و  الدین محمد قطب .پرورده سلجوقیان بود آورده و دستاز ھر چیز بر

   .امارت کرد سلجوقیان اطاعت
امارت خوارزم یافت، از  م بھ فرمان سنجر ١١٢٨/ ق  ۵٢٢پسرش اتسز ھم کھ بعد از او در 
ید آمد کھ بھ و سلطان سنجر پد ھر چند بعدھا کدورتی بین وی. نزدیکان درگاه سلطان سلجوقی بود

 سلطان سنجر، اتسز نتوانست بھ توسعھ قلمرو درگیریھای متعددی ھم منجر شد، اما تا زمان حیات
   .خوارزمشاھیان کمک چندانی بکند

اما . شد امیر خوارزم» م ١١۵۶/ ق  ۵۵١« ایل ارسالن چون اتسز پیش از سنجر وفات یافت، پسرش
امکانی را فراھم آورد تا ایل  سلجوقیان، ود، نزاع داخلیدر زمان او کھ سلطان سنجر نیز وفات یافتھ ب

کھ ھر دو » م ١١۵٨/ ق  ۵۵٣«ماوراءالنھر  و» م ١١۶٣/ ق  ۵۵٨«ارسالن بھ قسمتی از خراسان 
این ترتیب نزدیک بھ پانزده سال بھ عنوان خوارزمشاه  در آن ایام دچار فترت بودند، دست یابد و بھ

   .حکومت کند
بین پسرانش سلطانشاه و عالءالدین تکش برای دستیابی بھ  ، منازعاتی کھبعد از ایل ارسالن

بارھا موجب رویارویی نیروھای این دو برادر شد، تا این کھ عاقبت  فرمانروایی والیات بروز کرد،
   .درگیریھا بھ پایان رسید با استیالی تکش این

 سلجوقی بھ دست عراق عجم، یعنی آخرین میراث در زمان تکش تمامی خراسان، ری و
   .خوارزمشاھیان افتاد

دنبال خود داشت کھ اثر این  را بھ بغداد غلبھ تکش بر تمام میراث سلجوقی، نارضایتی خلیفھ
رمضان » عالءالدین تکش درگذشت با. ناخرسندی و عواقب آن، بعدھا دامنگیر محمد بن تکش شد

سلطان محمد  خواند و بھ این ترتیب عالءالدین محمد پسرش محمد خود را ،«م ١٢٠٠ژوئن / ق  ۵٩۶
   .شد خوارزمشاه
   .انجامید فرمانروایی عالءالدین تکش بھ طول» م ١٢١٩ -  ١٢٠٠/ ق  ۶١۶ - ۵٩۶«بیست سال 

آغاز امارت، خود را از تأیید و  عالءالدین محمد کھ میراث دشمنی با خلیفھ را از پدر داشت، از ھمان
ناچار شد تا بر امیران قبچاق خویش، یعنی  بھ ھمین دلیل حمایت فقیھان و ائمھ والیت محروم دید

و با میدان دادن بھ این دستھ از سپاھیان متجاوز، بی  کند ترکان قنقلی کھ خویشان مادریش بودند، تکیھ
شدند، بھ تدریج حکومت  انضباط کھ در نزد اھل خوارزم بیگانھ ھم تلقی می رحم و عاری از

  .نفرت عام ساخت در ھمھ جا مورد خوارزمشاه را
در نواحی شرقی مرزھای ماوراءالنھر  در طی ھمان ایامی کھ محمد خوارزمشاه قدرت خود را

برای مقابلھ با توسعھ قدرت او در جبال و عراق  - الناصر الدین با  - داد و خلیفھ بغداد  گسترش می
ای در حال  و خاستھمرزھای شرقی قلمرو خوارزمشاھیان، قدرت ن در آن سوی سرگرم توطئھ بود؛

   .طلوع بود
خود را برای حرکت بھ سوی  ای از طوایف بدوی یا بدوی گونھ، کھ در آن ایام با ایجاد اتحادیھ مغوالن

و مجادالت سیاسی سلطان خوارزمشاه و  ساختند، اھمیت و قدرتشان در معادالت ماوراءالنھر آماده می
 در نتیجھ فاجعھ عظیمی کھ .بھ حساب ھم آورده نشدجایگاھی پیدا نکرد بلکھ  بغداد، نھ تنھا خلیفھ

دھان باز  شد، از دید دو قدرت و نیروی مھم آن پوشیده ماند بھ طوری کھ ھنگامی کھ تدارک دیده می
آنچھ باقی ماند،  .خالفت کرد، نھ از سلطنت پر آوازه خوارزم چیزی باقی گذاشت و نھ از دستگاه

 .و در یک کالم، ویرانی یک تمدن بود. ، روحیھ تباه شدتباھی، کشتارھای دستھ جمعی ویرانی،
گشت، بخش عمده ایران بھ کلی ویران شده و بسیاری  بھ تختگاه خویش باز می خان چنگیز ھنگامی کھ

بنیانگذاران آن  دستاوردھای دولت خوارزمشاھی کھ با سعی و کوشش .آثار تمدنی آن نابود شده بود از
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زند، در نکبت استبداد مطلقھ، ماجراجوییھای شاھانھ و تنگ  ا رقمتوانست آینده بھتری ر کھ می
باخت و تباھی را نصیب مجریان، کارگزاران، کار گردانان و از  نظریھای مذھبی و سیاسی، رنگ

  .نمود ھمھ مھمتر مردم محروم
  

  :فرمانروایان خوارزمشاھی
   

  خوارزمشاه اتسز
  ارسالن ایل

  سلطانشاه
  تکش عالءالدین

  لدین محمد بن تکشا قطب
  .الدین منکبرنی جالل

  
  ٢٠١٠جنوری  ٢٩جمعھ، 

  

 !توجھ

  .مجاز است» اصالت« صرف با ذکر منبع و نام »اصالت« و نقل مطالب از کاپی

  باشد می» اصالت«ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق بھ  کلیھ
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