ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ هﺎ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری هﺎ ،ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی هﺎ و
ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﯾﯽ هﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺧش  ٨ -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(

ﻧﺒﺮدهﺎ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن

ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن ۵٩٠ -۴٢٩ :ق  ١٠٣٨- ١١٩۴ /م
دوﻟت ﺳﻠﺟوﻗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط دو ﺑرادر ،ﭼﻐری ﺑﯾﮓ و طﻐرل ﺑﯾﮓ ﺗرﮐﻣﺎن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻏﻠﺑﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾﺷﺎن ﺑر
ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی ﺑﮫ وﺟود آﻣد ،ھر ﭼﻧد از ﻟﺣﺎظ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑر ﻋﻧﺎﺻر ﺗرک و ﺗرﮐﻣﺎن ﻣﺗﮑﯽ ﺑود ،اﻣﺎ از ﻧظر
اداری و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه دوﻟت ﻏزﻧوی ،ﺻﺑﻐﮫ ﺧراﺳﺎﻧﯽ داﺷت ﮐﮫ ﺑر ﺑﺳﺗری و آل ﺳﻼﺟﻘﮫ ﻧﯾز
ھﻣﭼون ﻏزﻧوﯾﺎن ﺧود را وارث آﯾﯾن و رﺳوم ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد .ﻧﯾم ﻗرن ﭘس از آن ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت طﻐرل
در ﺧراﺳﺎن ﭘﺎ ﮔرﻓت ،ﻗﻠﻣرو ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن او از ﺟﯾﺣون ﺗﺎ ﻓرات و از ﻓﺎرس ﺗﺎ ﺷﺎم و آﻧﺎطوﻟﯽ را در ﺑر
ﮔرﻓت و ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧدان ﻏﯾر اﯾراﻧﯽ ﭘس از ﮔذﺷت ﭼﮭﺎر ﺳده ﮐﮫ از ﺳﻘوط ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن ﻣﯽﮔذﺷت،
ﺣدود اﯾران را ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت وی اﻓﺗﺎده ﺑود ﺑﮫ وﺳﻌﮫ ﻋﮭد ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن رﺳﺎﻧد و ﺣﺗﯽ ﻓرھﻧﮓ اﯾراﻧﯽ و ﻣﯾراث
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را در ﺳراﺳر آن ﻧﺷر ﮐرد .ﮔرﭼﮫ ﺷﯾوه ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ آﻧﮭﺎ ،ﺑﺎ ﻧظﺎم ﻣﻠوک اﻟطواﯾﻔﯽ ،ﻣرﮐز ﮔرﯾز و
ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺑﯽ وﻗﻔﮫ و ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﮕردی ،ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎدآور دوران اﺷﮑﺎﻧﯾﺎن ﺑود .
ﭘس از ﻣرگ ُدﻗﺎق ،ﻓرزﻧد وی ،ﺳﻠﺟوق ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﻐو ﻗرار ﮔرﻓت و ﺑﺎ ﻟﻘب ﺳﺑﺎﺷﯽ »ﺟﻠو دار ﻟﺷﮑر«
ﻣﻔﺗﺧر ﺷد .ﺳﻠﺟوق ﭼون ﺧود را ﺑﮫ ﺑﯾﻐو ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽدﯾد ،ﺑﮫ ﺧود اﺟﺎزه داد ،روزی در ﺣرﻣﺧﺎﻧﮫ
ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺗﮫ ،ﺑﺎﻻﺗر از زﻧﺎن و ﻓرزﻧدان وی ﺑﻧﺷﯾﻧد .زﻧﺎن ﺑﯾﻐو اﯾن رﻓﺗﺎر »ﻧﺎﭘﺳﻧد« را ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑردﻧد و از
وی ﺗﻧﺑﯾﮫ او ﺧواﺳﺗﺎر ﺷدﻧد .ﭼون ﺳﻠﺟوق از ﻋزم ﭘﺎدﺷﺎه در ﺳﯾﺎﺳت ﮐردن ﺧود ،ﻣطﻠﻊ ﺷد ،ﺑﺎ ﺻد ﺗن از
ﺧوﯾﺷﺎن و دﻻوران و ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﺧود ﺑﮫ ھﻣراه ﺑﺎر و ﺑﻧﮫ ،ﺗرﮐﺳﺗﺎن را ﺗرک ﮔﻔت و رھﺳﭘﺎر ﻣﺎوراءاﻟﻧﮭر
ﺷد و راه ﺳﻣرﻗﻧد در ﭘﯾش ﮔرﻓت .ﭼﻧدی در ﺟﻧد اﻗﺎﻣت ﮐرد و در ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ اﺳﻼم آورد .در ھﻣﯾن اﯾﺎم
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و اﻗﺎﻣت وی در ﺟُ ﻧد ﺑود ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از طواﯾف ﺗرک ،از اﻣﯾر ﺟُ ﻧد ،درﺧواﺳت ﺑﺎج و ﺧراج ﮐردﻧد .ﺳﻠﺟوق
وی را از ﭘرداﺧت ﺑﺎج ﺑر ﺣذر داﺷت و ﺑﺎ دﻻوران ﺧود ،ﺑﺎ ﺳﭘﺎھﯾﺎن اﯾﻠﮏ ﺧﺎن ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﭘرداﺧت و آنھﺎ
را ﻣﺗﻔرق ﮐرد .از آن ﭘس ،ﺳﻠﺟوق اﻋﺗﺑﺎر و ﻗدرت زﯾﺎدی ﮐﺳب ﮐرد و اﻏﻠب اﻣﯾران و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن در دﻓﻊ
»ﮐﻔﺎر« از وی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ،اﺑراھﯾم ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧز در ﻧﺑرد ﺑﺎ اﯾﻠﮏ ﺧﺎن از ﺳﻠﺟوق ﯾﺎری
طﻠﺑﯾد .
ﺳﻠﺟوق ﭼﮭﺎر ﭘﺳر داﺷت ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی؛ اﺳراﻓﯾل ،ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل ،ﻣوﺳﯽ ﺑﯾﻐو و ﯾوﻧس .ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل و ﻣوﺳﯽ ﺑﯾﻐو در
روزﮔﺎر ﺟواﻧﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺟﻧﮕﮭﺎ ،زﺧم ﺳﺧﺗﯽ ﺑرداﺷﺗﮫ و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل ﺧود دارای دو ﭘﺳر ﺑﮫ
ﻧﺎﻣﮭﺎی؛ طﻐرل ﺑﯾﮓ و ﭼﻐری ﺑﯾﮓ ﺑود .ھﻣﯾن دو ﺑرادر ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﻧد در ﻋﮭد ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی،
ﭘﺎﯾﮫھﺎی دوﻟت ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن را ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺳﺎزﻧد .
راﺑطﮫ ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن ﺑﺎ رھﺑر اﺳﻣﯽ ﻋﺎﻟم اﺳﻼم؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﻐداد ﻧﯾز ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت روﺷن و ﭘﯾروی
از ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ اﺻول دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ﻧﺑود .از ھﻣﺎن ﻋﮭد طﻐرل ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻗوم ،ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺳﻠﺟوق،
وﻗﺗﯽ ﻣﺣﺗﺎج ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑودﻧد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وی اظﮭﺎر ﻓروﺗﻧﯽ و ﺧﺎﮐﺳﺎری ﻣﯽﮐردﻧد و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از
ﺣﻣﺎﯾت او ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ،ﺑﺎ وی دﻋوی رﻗﺎﺑت و ھﻣﺳری داﺷﺗﻧد و اﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﺑرﺧوردھﺎﯾﯽ ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﻧﺷﺎن
ﻣﯽدادﻧد .
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻋﺑﺎﺳﯽ در دوران اﻗﺗدار اﯾن ﻗوم ،اﮔر ﭼﮫ ﻣﺛل دوران آل ﺑوﯾﮫ در ﺷراﯾط ﺿﻌف ﻧﺑود ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌظﯾم و
ﺗﮑرﯾم ظﺎھری ھم ﮐﮫ از ﺳوی ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن و ﻏزﻧوﯾﺎن در ﺣق وی اظﮭﺎر ﻣﯽﺷد ،ﻣواﺟﮫ ﻧﺑود .
در اﻏﻠب ﻣواﻗﻊ در اﯾن دوران ،ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﻐداد ﻗدرﺗش ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﮐوﭼﮏ ﺧوﯾش و ﻧظﺎرت ﺑر اﻣور
ﺷرﻋﯽ ﺑود ،و ﺣﺗﯽ اﺗﺎﺑﮑﺎن و ﺧوارزﻣﺷﺎھﯾﺎن ﻧﯾز ،ﺧﻠﯾﻔﮫ را ﺗﻧﮭﺎ در ھﻣﯾن ﻣﺣدوده ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﻗرار
ﻣﯽدادﻧد .
ﻣﻠوک اﻟطواﯾﻔﯽ راﯾﺞ در اﯾن ﻋﺻر ھم از طرﯾق ﻗدرت ﻓﺎﺋﻘﮫ ﺳﻠطﺎن ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺑود .ﭼﯾزی ﮐﮫ اﯾن
ﻧظﺎرت را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﮭد ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن ﺗﺄﻣﯾن ﮐرد ،ﺗرﺗﯾﺑﺎت دﯾواﻧﯽ و ﻧظﺎم اداری ﺑود ﮐﮫ ھر ﭼﻧد ﺷﺎھزادﮔﺎن و
ﺣﮑﺎم  -ﻣﻠوک اﻟطواﯾف  -ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ آن ﮔردن ﻧﻣﯽﻧﮭﺎدﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ھر ﺻورت ﻧوﻋﯽ اﻧﺗظﺎم ﻗﺎﺑل ﻗﺑول را
در ﺳراﺳر ﻗﻠﻣرو آل ﺳﻠﺟوق ﺑرﻗرار ﻣﯽداﺷت .
از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺧوی ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﯽ اﻣﯾران ﺗرک آل ﺳﻠﺟوق و ﻗدرت ﻣطﻠﻘﮫ و ﻋﺷق ﺑﮫ ﻏﺎرت و اﺳﺗﺑداد اﯾن
اﻣﯾران ،ﻧظﺎم دﯾواﻧﯽ و ﺻﺎﺣﺑﺎن دﯾوان را ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺗﻘدﯾر ﻧظم و ﻧﺳق و ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب از ﻟوازم و
ﺿرورﺗﮭﺎی ﺷﻐل آﻧﺎن ﺑود ،اﯾن وزﯾران و دﯾواﻧﯾﺎن را در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻠطﺎن ﻗرار ﻣﯽداد زﯾرا اﺳﺗﺑداد و اِﻋﻣﺎل
ﻗدرت ﺑدون ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ و ﺣﺳﺎب دھﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،ﻧظﺎم دﯾواﻧﯽ را ﺑر ﻧﻣﯽﺗﺎﻓت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺑﺎرھﺎ
ﺳﻼطﯾن ﺳﻠﺟوﻗﯽ ،وزﯾران ﺧود را ﮐﺷﺗﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺷﺗن دادﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ دﺳت دﺷﻣﻧﺎن ﺳﭘردﻧد و اﻣواﻟﺷﺎن را
ﻣﺻﺎدره ﮐردﻧد .
ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ و راﯾﺞ ﺷدن ﻧظﺎم اﻗطﺎع ،ﺑزرﮔﺎن و اﻣﯾران ﺧود را در ﻣﺟرای ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻧداﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﻧﺎم ﻗﺎﻧون و
ﺣﮑوﻣت ،اﻗداﻣﺎت ﻣﺳﺗﺑداﻧﮫ را ﻣﺷروع و ﻣﻘﺑول ﺳﺎﺧﺗﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ،ﺑﻧﯾﺎﻧﮭﺎی ﺣﮑوﻣت را ﻧﯾز ﺳﺳت
و ﺑﯽ دوام ﻧﻣودﻧد .
ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن ﺷﺑﺎﻧﺎن ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﮕرد ،ﺑﻌد از ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﻣﺳﻌود ،در ﻣرو و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﯾﺷﺎﺑور ،ﺧطﺑﮫ ﺳﻠطﻧت ﺑﮫ
ﻧﺎم ﺧود ﺧواﻧدﻧد و آﻏﺎز ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ آل ﺳﻠﺟوق را اﻋﻼم داﺷﺗﻧد .
اﯾن ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺳﻠطﻧت از ﻏزﻧوﯾﺎن ﺑﮫ ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن دﺳت ﮐم ﺑرای ﻣردم اﯾران ﺑﺎ وﺟود اﺳﺗﻣرار ﺑرﺧﯽ از
ﻣﻌﺎﯾب و ﻣﺻﯾﺑﺗﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از طﺑﯾﻌت اﯾن ﻗوم و اﺳﺗﺑداد ﻣطﻠﻘﮫ ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾران ﺑود ﻣﺣﺎﺳن و
ﻣﻧﻔﻌﺗﮭﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣراه داﺷت .
ﭼﮫ اﻣﯾران اوﻟﯾﮫ ﻗوم ﮐﮫ ﺗرﺑﯾت ﺷدﮔﺎن وزﯾراﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾت و ﻣدﺑر و ﺗواﻧﺎ ھﻣﭼون ﺧواﺟﮫ ﻋﻣﯾد اﻟﻣﻠﮏ
ﮐﻧدری ،و ﺧواﺟﮫ ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﮏ طوﺳﯽ ﺑودﻧد ،اﯾن ﻣﯾزان درک و آﮔﺎھﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ دراز ﻣدت دوﻟت ﺧود را
داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از اﻣوال ﺳﺗﺎﻧده ﺷده را ﺻرف رﻋﺎﯾﺎ ،ﺗﻌﻣﯾر ﺟﺎده ھﺎ ،اﻣﻧﯾت راھﮭﺎ ،ﺳﺎﺧﺗن ﭘﻠﮭﺎ و رﺑﺎطﮭﺎ
ﮐﻧﻧد .ﺑدون ﻧظﺎرت آﻧﮭﺎ ﺑر اﺣوال رﻋﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺑﺎﯾد ﺑر وﻓق آﯾﯾن ﺣﮑوﻣت ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ
آن را ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﻧد ،ﻣﻣﮑن ﻧﺑود .
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ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧﯾز از ﺷﮕﻔﺗﯾﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﻣرز و ﺑوم اﺳت ﮐﮫ ﭘر ﺑﺎرﺗرﯾن ،ﭘر آوازهﺗرﯾن و
طﻼﯾﯽﺗرﯾن ادوار آن در ﭘﺎﯾﺎن ﺳدهھﺎی ﻧﺧﺳﺗﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻘﺎرن ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻗوﻣﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ،ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﮕرد ﺑود
ﮐﮫ در ﻋﮭد ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن و ﻏزﻧوﯾﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﮕردی و راھزﻧﯽ در اطراف ﺑﺧﺎرا و ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ
ﺧراﺳﺎن ﺳر ﻣﯽﮐردﻧد و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﭘﯾوﻧد ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫای ﺑﺎ ﺗﻣدن و ﻓرھﻧﮓ ﺷﮭر ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻧداﺷﺗﻧد .
ﻋﺎﻣل ﻋﻣده ﺗوﻓﯾق آﻧﮭﺎ در ﻧﯾل ﺑﮫ اﯾن ﻣوﻓﻘﯾت ﻏﯾر ﻣﻧﺗظره ،اﺗﮑﺎء آﻧﮭﺎ ﺑر اﯾﻣﺎن ﻣذھﺑﯽ و اﻋﺗﻣﺎدﺷﺎن ﺑر
دﺳﺗﮕﺎه وزارت ﺑود ﮐﮫ ھر ﭼﻧد در اواﺧر ﭼﻧدان اﺳﺗوار ﻧﻣﺎﻧد ،در ھﻣﺎن آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار دوﻟت و
ﻗدرت و ﺷوﮐت آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﺳﯾﺎر ﮐرد .اﯾن ﮐﮫ ﺧواﺟﮫ ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﮏ وزﯾر در اواﺧر ﻋﻣر ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب
ﺳﻠطﺎن ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻋزل ﺷد ،ﮔﻔﺗﮫ ﺑود
ﻧﻘش وزارت را درﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﻧظﯾم دوﻟت آﻧﮭﺎ ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯽﮐرد و ﺣوادث ﺑﻌدی ﻧﯾز ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺧواﺟﮫ
ﮔزاف ﻧﻣﯽﮔﻔت .
در ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﻠطﻧت ﺳﻼﺟﻘﮫ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت دﺳﺗﮕﺎه وزارت و ﺳﺎزﻣﺎن دﯾوان ،ﻣﺟﺎل ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓت ،دوران
ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن دوران ﺷﮑل ﮔﯾری ﺳﻧﺗﮭﺎی اداری ،و ﻋﺻر ﺗرﻗﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎرف ﺷد،
ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺧواﺟﮫ ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﮏ طوﺳﯽ در اﯾن ﺗوﻓﯾق ،ﻧﻘش ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎر داﺷت .
ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺷد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻏزﻧوﯾﺎن ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻧﮕﯽ و ﻣﺧرب و
ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺑود و ﻋﻼﻗﮫای ﺑﮫ ﺳﺎزﻧدﮔﯽ و اھﻣﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺿور طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺧود ،در ﻣﻧﺎطق ﺗﺣت ﻧﻔوذ
ﻧﻣﯽداد ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﻓﻘﺗر ﻋﻣل ﮐرد .
ﺣﮑوﻣت اﯾن ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن ﻧﻣوﻧﮫای ﺷد ﮐﮫ در رﻋﺎﯾت آداب ﻋداﻟت و در ﺣﻣﺎﯾت از ارﮐﺎن ﺷرﯾﻌت ،ﺧﯾﻠﯽ
ﺑﯾش از آن ﭼﮫ ﺣﮑوﻣت ﻏزﻧوﯾﺎن ،در آﻏﺎز ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺧوﯾش ،داﻋﯾﮫ آن را داﺷﺗﻧد ﺗوﻓﯾق ﺣﺎﺻل ﮐرد و
ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﻧﯾﮑو و ﺳﻧﺗﮭﺎﯾﯽ ﺗﻣدن ﺳﺎز در ھﻣﯾن دوره ﺑرای آﯾﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔذاﺷﺗﻧد.

اﺳﺎﻣﯽ ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن:
طﻐرل ﺳﻠﺟوﻗﯽ
ﺟﻐری ﺑﯾﮓ ﺳﻠﺟوق
اﻟب ارﺳﻼن ﺳﻠﺟوﻗﯽ
ﻣﻠﮑﺷﺎه ﺳﻠﺟوﻗﯽ
ﺑرﮐﯾﺎرق ﺳﻠﺟوﻗﯽ
ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻠﮑﺷﺎه ﺳﻠﺟوﻗﯽ
ﺳﻧﺟر ﺳﻠﺟوﻗﯽ
ﻣﺣﻣود ﺑن ﻣﻠﮑﺷﺎه ﺳﻠﺟوﻗﯽ
طﻐرل ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻠﮑﺷﺎه ﺳﻠﺟوﻗﯽ
ﻣﺳﻌود ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻠﮑﺷﺎه ﺳﻠﺟوﻗﯽ
ﻣﻠﮑﺷﺎه ﺑن ﻣﺣﻣود ﺳﻠﺟوﻗﯽ
ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣود ﺳﻠﺟوﻗﯽ
ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺷﺎه ﺑن ﻣﺣﻣد ﺳﻠﺟوﻗﯽ
ﺳﻠطﺎن ارﺳﻼن ﺑن طﻐرل ﺳﻠﺟوﻗﯽ
طﻐرل ﺑن ارﺳﻼن ﺳﻠﺟوﻗﯽ.
در ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾن روی ﮐﺎر آﻣدن ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن »ﺣدود  ۴٣٠ق  ١٠٣٨ /م« ﺗﺎ ﺑرﭼﯾده ﺷدن دوﻟت
ﺧوارزﻣﺷﺎھﯾﺎن » ۶١۶ق  ١٢١٩ /م« ﺗﻣدن و ﻓرھﻧﮓ ﺧراﺳﺎن ﯾﮏ دوران ﻋظﻣت و ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﮫ ﭘر
روﻧق را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد ،ﮔرﭼﮫ ﺿﻌف و ﻓﺗور ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋدم ھﻣﭘﺎﯾﯽ آن ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ،اداﻣﮫ و
رﺷد آن را ﻋﻘﯾم ﮔذاﺷت ،اﻣﺎ اﯾن دوره را ﻣﯽﺗوان ﻋﮭد ﮐﻼﺳﯾﮏ ﻓرھﻧﮓ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧراﺳﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد .
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دوران درﺧﺷﻧدﮔﯽ ﻋﻠوم و ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ از اﻋﺗﻼء و ﻋظﻣت و ﺷﮑوه ،اﻣﺎ ﻋﺎری از اﻣﯾد ﺑﮫ
ارﺗﻘﺎء .
اﯾﺟﺎد ﻣدارس و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﺧﺎﻧﻘﺎھﮭﺎ و رﺑﺎطﮭﺎ و ﻣﺳﺎﺟد ،اﮐﺛر ﺷﮭرھﺎی ﺧراﺳﺎن و ﻋراق  -وﻻﯾﺎت ﺟﺑﺎل
 را ﺑﮫ ﺻورت ﻣراﮐز ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻣﯽ و ﻣذھﺑﯽ درآورد و در ﺑﺳط و ﺗوﺳﻌﮫ ﻓرھﻧﮓ ﻋﺻر ﺗﺄﺛﯾر ﻓراوانﮔذاﺷت .
ادﺑﯾﺎت و ﺷﻌر ھم ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن واﻗﻊ ﺷد و رواج ﻓوق اﻟﻌﺎده آن ﺣﺗﯽ ﻋﻠﻣﺎء و ﺻوﻓﯾﺎن را ھم ﺑﮫ
ﺷﻌر و ﺷﺎﻋری ﺟﻠب ﮐرد و ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﺎرف اھل ﻣدرﺳﮫ و اھل ﺧﺎﻧﻘﺎه را در ﺳﺑﮏ ﺑﯾﺎن ﺷﻌر و ﺣﺗﯽ در
ﻣﺣﺗوای آن ظﺎھر داﺷت .
ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ در زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون داﻧش و ﻣﻌﺎرف راﯾﺞ ﻋﺻر ھم ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻧﯾز ﺑﮫ
ﻋرﺑﯽ ﺗﺻﻧﯾف ﺷد .ﺛروت و ﺳﺧﺎوت ﺗﻌدادی رﺟﺎل دوﻟت و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣوﺟب ﺣﻔظ ھﻧرھﺎی ﻣوروﺛﯽ
ﮔردﯾد و ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﺟﺎل ﻧﯾل ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ و ﮐﻣﺎل داد .اﻟﺑﺗﮫ در اﯾﺟﺎد و ﺗﻧظﯾم ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ در اﯾن ﻋﺻر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﺎﻣل ﯾﺎﻓت و ﺗﺎ ﻣدﺗﮭﺎ ﺑﻌد از ﻋﺻر ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن ھم ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻟﮕو ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد،
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ و اﻣﯾران ﺗرک و ﺗرﮐﻣﺎن ﻧﻘﺷﯽ ﻧداﺷﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر آﻧﮭﺎ در اﯾﺟﺎد اﻣﻧﯾت ﻧﺳﺑﯽ ﮐﮫ دوام و
ﺗوﺳﻌﮫ اﯾن ﻧﮭﺎدھﺎ ﺑدان واﺑﺳﺗﮫ ﺑود ،ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ﺑود.
ﺳﻧﺟر ﺳﻠﺟوﻗﯽ ۵١١- ۵۵٢ :ق  ١١١٨-١١۵٧ /م
ﺳﻧﺟر ﭘﺳر ﻣﻠﮑﺷﺎه ،ﻣﻠﻘب ﺑﮫ اﻟﺳﻠطﺎن اﻻﻋظم ﻣﻌز اﻟدﻧﯾﺎ و اﻟدﯾن اﺑو اﻟﺣﺎرث ﺳﻧﺟر ﺑن ﻣﻠﮑﺷﺎه ﺑرھﺎن اﻣﯾر
اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺑن ﻓﻠﮑﺎن در ﺷﮭر ﺳﻧﺟﺎر ،در ﻧواﺣﯽ ﻣوﺻل ،در رﺟب  ۴٧٩ق  /اﮐﺗﺑر  ١٠٨۶م
ﭼﺷم ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔﺷود .وی ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم وﻓﺎت ﭘدر » ۴٨۵ق  ١٠٩٢ /م »ھﻔت ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﮫ ﻗوﻟﯽ ﺷش ﺳﺎﻟﮫ ﺑود،
ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎرت ﺧراﺳﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد .ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺑرادرش  -ﻣﺣﻣد  -اﻣﺎرت او ﺑر ﺧراﺳﺎن
ﺗﺄﯾﯾد و ﺗﺛﺑﯾت ﺷد » ۴٩٠ق  ١٠٩۶ /م « .
ﺳﻧﺟر ﭘس از وﻓﺎت ﺑرادرش ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻠﮑﺷﺎه ،در ﺧراﺳﺎن داﻋﯾﮫ اﺳﺗﻘﻼل ﯾﺎﻓت و ﺧود را ﺑﮫ اﻟﻘﺎب ﭘدرش،
ﻣﻠﮑﺷﺎه ،ﻣﻌزاﻟدﻧﯾﺎ و اﻟدﯾن ﺧواﻧد .ﺑرادر زادهاش ﻣﺣﻣود ﺑن ﻣﺣﻣد را ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﭘذﯾرش اﺳﺗﻘﻼل او ﻧﺑود،
در ﻧزدﯾﮏ ﺳﺎوه ﻣﻐﻠوب ﮐرد » ۵١٣ق  ١١١٩ /م« ،اﻣﺎ او را ﺑﺧﺷود و وﻻﯾت ﻋراق را ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﻣﺣﻣد
ﺑن ﻣﻠﮑﺷﺎه ﺑود ﺑﮫ او واﮔذاﺷت و ﺣﺗﯽ وﻟﯾﻌﮭدی ﺧوﯾش را ﻧﯾز ﺑدو داد .
ﻓﺗﺢ ﻏزﻧﮫ ﺗوﺳط ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر :ﺳﻧﺟر ،در آﻏﺎز ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ،ﻗﺻد ﺗﺻرف ﻏزﻧﯾن را ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن
وی ،ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺳﻠﺟوﻗﯽ ﺑﮫ آن ﺳﺎﻣﺎن ﻟﺷﮑر ﻧﺑرده ﺑودﻧد .وی ﭘس از ﮔرﻓﺗن ﻏزﻧﮫ ،ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ
آن دﯾﺎر را ﺑﮫ ﺑﮭراﻣﺷﺎه ﻏزﻧوی واﮔذار ﮐرد .ﺳﭘس ﺑرای دﻓﻊ ﺷورش اﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻓرﻣﺎﻧروای ﻣﺎوراء
اﻟﻧﮭر ،ﻟﺷﮑر ﺑﮫ آن ﻧواﺣﯽ ﮐﺷﯾد و ﺷﮭر ﺳﻣرﻗﻧد را ﺑرای ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﻣﺣﺎﺻره ﮐرد .ﺳراﻧﺟﺎم دژ آن ﺷﮭر را
ﮔﺷود و اﺣﻣد ﺧﺎن را دﺳﺗﮕﯾر و ﻗﺳﻣﺗﮭﺎﯾﯽ از آن ﻧواﺣﯽ را ﮐﮫ در دوران ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘدرش ،ﺟزو
ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی اﯾران ﺑود ،ﺑﺎز ﭘس ﮔرﻓت » ۵٢۴ق  ١١٣٠ /م ».ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﺧوارزم را ﻧﯾز
ﻣﺗﺻرف ﺷد و ﻣﻠﮏ ﺗﺎج اﻟدﯾن اﻣﯾر اﺑواﻟﻔﺿل را ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎن ،و اﺗﺳز ﭘﺳر ﻧوﺷﺗﮑﯾن را اﻣﺎر ت
ﻏرﺟﺳﺗﺎن داد .در  ۵٢۶ق  ١١٣٢ /م ،ﻣﺳﻌود ﭘﺳر ﻣﺣﻣود ﺑن ﻣﺣﻣد ،ﺑرادر زاده ﺧود را ﺳودای ﺟﻧﮓ ﺑﺎ
ﺳﻧﺟر داﺷت ،در ﻋراق و ﺑﺎﺧﺗر ﺑﻧﺎی ﺳرﮐﺷﯽ و ﺷورش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود ،ﺑﺎ  ١۶٠ھزار ﺳﭘﺎه و ﻣرد ﺟﻧﮕﺎور
ﺑﮫ ﭘﯾﮑﺎر او ﺷﺗﺎﻓت .دو ﻟﺷﮑر در دﯾﻧور ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر رو ﺑﮫ رو ﺷدﻧد و ﭘس از ﻧﺑردی ﺧوﻧﯾن ﮐﮫ ﭼﮭل ھزار
ﮐﺷﺗﮫ ﺑر ﺟﺎی ﮔذاﺷت ،ﻣﺳﻌود ﺷﮑﺳت ﺧورد و اﯾن ﻓﺗﻧﮫ ﻧﯾز ﻓرو ﻧﺷﺳت .
ﻓروﻧﺷﺎﻧدن ﻧﺎ آراﻣﯽ ھﺎی ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر :ﺳﻧﺟر ،ﻣﺳﻌود را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی ﺑﺧﺷود و از آن زﻣﺎن،
وی در ﺧدﻣت ﻋﻣوی ﺧوﯾش ﺳﻧﺟر ﺑود و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻋراق ﻋﺟم و آذرﺑﺎﯾﺟﺎن را ﺑﮫ او و ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻋراق
ﻋرب را ﺑﮫ ﺑرادر ﻣﺳﻌود طﻐرل  -واﮔذار ﮐرد و ﺧود ﺑﮫ ﺧراﺳﺎن ﺑﺎزﮔﺷت .در  ۵٣۵ق  ١١۴٠ /م ،اﺣﻣد
ﺧﺎن ،ﺣﺎﮐم ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر ﺣﮑوﻣت ﺳﻣرﻗﻧد را داﺷت ،ﺑﻧﺎی ﺳرﮐﺷﯽ و ﺷورش
ﮔذاﺷت .
ﺳﻧﺟر ﺑرای ﮔوﺷﻣﺎﻟﯽ او رھﺳﭘﺎر ﺳﻣرﻗﻧد ﺷد و ﭘس از  ۶ﻣﺎه ﻣﺣﺎﺻره ،ﺷﮭر را ﮔﺷود .اﺣﻣد ﺧﺎن ﮐﮫ در
آن اﯾﺎم ﺑﯾﻣﺎر ﺑود ،ﺑر روی ﺗﺧت روان ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺳﻠطﺎن آورده ﺷد .ﺳﻧﺟر او را از اﻣﺎرت ﺧﻠﻊ و ﭘﺳرش

www.esalat.org

ﻧﺻر ﺧﺎن را ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘدر ﻧﺷﺎﻧد .ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر ﭘس از اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﻣرو رﻓت .ﺳﺎل ﺑﻌد » ۵٣۶ق /
 ١١۴١م« ،ﺑﮫ ﺳﻠطﺎن ﺧﺑر رﺳﯾد ﮐﮫ ﺗرﮐﺎن ﻗرﻟق ،ﮔورﺧﺎن ﻗراﺧﺗﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ا او ﺗﺣرﯾﮏ ﮐردهاﻧد،
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎر دﯾﮕر ﻋﺎزم ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر ﺷد .

ﺟﻧﮓ ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر ﺑﺎ ﮔورﺧﺎن ﻗراﺧﺗﺎﯾﯽ
ﮔورﺧﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺻد ھزار ﺗن از ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﻗراﺧﺗﺎﯾﯽ و ﭼﮭل ھزار ﺗن از ﺗرﮐﺎن ُﻗرﻟَق در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺳﻣرﻗﻧد
اردو زد و ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر ﻧﯾز در ﺑراﺑر وی ﺻف آراﯾﯽ ﻧﻣود .ﺟﻧﮓ ﺧوﻧﯾﻧﯽ درﮔرﻓت و ﻋﻠﯽ رﻏم
رﺷﺎدﺗﮭﺎ و دﻻورﯾﮭﺎی ﻣﻠﮏ ﺗﺎج اﻟدﯾن اﺑواﻟﻔﺿل ،واﻟﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎن ،ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر ﺷﮑﺳت ﺧورد و از ﻗطران
ﺑﮫ ﺧراﺳﺎن ﮔرﯾﺧت .ﭼﻧدی ﭘس از اﯾن واﻗﻌﮫ ،اﺗﺳز ﺧوارزﻣﺷﺎه ﺑر ﺳﻠطﺎن ﺷورش ﮐرد و ﺧراﺳﺎن و
ﻧﯾﺷﺎﺑور را ﺑﮫ ﺑﺎد ﻏﺎرت و ﭼﭘﺎول داد .ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ او ﺟﻧﮕﯾد و ھر ﺑﺎر ﻧﯾز او را ﺷﮑﺳت داد.

ﺟﻧﮓ ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر ﺑﺎ ﻋﻼء اﻟدﯾن ﺣﺳﯾن ﺑن ﻏوری
در ﺳﺎل  ۵۴۴ق  ١١۴٩ /م ،ﭘس از آن ﮐﮫ ﺑﮭراﻣﺷﺎه ﻏزﻧوی ،ﺳر ﺑرﯾده ﺳﯾف اﻟدﯾن ﺳوری را ﺑﺎ
ﭘﯾﺷﮑﺷﮭﺎی ﻓراوان ﺑﮫ ﻧزد ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر ﻓرﺳﺗﺎد ،ﺑرادرش ﻋﻼء اﻟدﯾن ﺣﺳﯾن ﺑن ﻏوری ﮐﮫ ﻟﻘب ﺟﮭﺎﻧﺳوز
داﺷت ،ﺑﮫ ﺧوﻧﺧواھﯽ ﺑرادر ،آھﻧﮓ ﭘﯾﮑﺎر ﺑﺎ ﺳﻠطﺎن ﮐرد .ﺳﻠطﺎن از ﻣرو رھﺳﭘﺎر ھرات ﺷد و در اوﺑﮫ،
در ﺑراﺑر دﺷﻣن ﺻف آراﯾﯽ ﻧﻣود .
در ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن دو ﺳﭘﺎه روی داد ،ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر ﭘﯾروز و ﻋﻼء اﻟدﯾن ﺣﺳﯾن دﺳﺗﮕﯾر و اﺳﯾر ﺷد .اﻣﺎ ﭘس
از ﭼﻧدی ﺑﺎر دﯾﮕر او را ﺑﮫ ﻏور ﻓرﺳﺗﺎد .در اواﺧر ﻋﻣر ﺑﺎ )ﻓﺗﻧﮫ ﻏز( ﻣواﺟﮫ ﺷد و در ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
ﮐرد ﻣﻐﻠوب و ﺑﮫ ھﻣراه زوﺟﮫ ﺧود ،ﺗرﮐﺎن ﺧﺎﺗون ﺑﮫ اﺳﺎرت اﻓﺗﺎد » ۵۴٨ق  ١١۵٣ /م« .ﺧراﺳﺎن ﺑﮫ
دﺳت ﻏز ،ﻋرﺻﮫ ﻗﺗل و ﻏﺎرت ﺷد و ﺳﻧﺟر ﺳﮫ ﺳﺎل در اﺳﺎرت آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑود ،ﺑﺎﻻﺧره ،ﭘس از رھﺎﯾﯽ از
دﺳت ﺗرﮐﺎن ﺑﮫ ﻣرو ﺑﺎزﮔﺷت و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت ﻧﺷﺳت .اﻣﺎ ﺑرای دﻓﻊ ُﻏز ،ﻣﮭﻠت ﻧﯾﺎﻓت و ﭼﻧدی ﺑﻌد ﺑر
اﺛر اﻧدوه ،وﻓﺎت ﯾﺎﻓت« رﺑﯾﻊ اﻻول  ۵۵٢ق  /آورﯾل  ١١۵٧م« .ﺳﻧﺟر ،ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﮐﺎﻣﮑﺎر ﺑود .ﺑﺎ آن ﮐﮫ
ﺛروت ﺑﺳﯾﺎر داﺷت ،ﻟﺑﺎس ﺳﺎده ﺑر ﺗن ﻣﯽﮐرد ،اﻣﺎ در ﻣﺎل ﺑﺧﺷﯽ و ﻋﺷرت ﺟوﯾﯽ اﻓراط داﺷت .ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ
ﺷﻌر و ادب ،درﺑﺎر او را در ﻣرو ﯾﺎدآور درﺑﺎر ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی در ﻏزﻧﮫ ﻣﯽﮐرد .در ﺑﯾن ﺷﺎﻋران
درﺑﺎرش؛ ﻣﻌزی ،اﻧوری ،ﻋﺑداﻟواﺳﻊ ﺟﺑﻠﯽ و ادﯾب ﺻﺎﺑر در ﺷﻌر ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺧوش درﺧﺷﯾدﻧد و ﻧﺎم و آوازه
او را ﺟﺎودان ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﻣرگ ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر و ﺧروج ﺧراﺳﺎن از دﺳت ﺳﻼﺟﻘﮫ ﺧراﺳﺎن ﺑﻌد از ﺳﻧﺟر ،ﺑﮫ
اﻧدک ﻣدﺗﯽ از دﺳت ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن ﺧﺎرج ﺷد و اوﻻد ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ،ﮐﮫ ﺳﻼﺟﻘﮫ ﻋراق ﺧواﻧده ﻣﯽﺷدﻧد ،ھرﮔز
ﻣوﻓق ﺑﮫ اﺳﺗرداد آن از دﺳت ﻣدﻋﯾﺎن ﻧﺷدﻧد .ﺑﺎ ﻣرگ ﺳﻧﺟر ،ﺳﻠطﻧت ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن ﺑﮫ ﻗول ﻣؤﻟف ﺗﺎرﯾﺦ ﮔزﯾده
دﯾﮕر »رﻧﮓ و ﺑوﯾﯽ ﻧﻣﺎﻧد« و دﺳﺗﺧوش ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻣرای ﺳﻧﺟر ،و ﻣﯾدان رﻗﺎﺑت ﺷﺎه ﻣﺎزﻧدران ،اﻣﯾران
ﻏور و ﺧوارزﻣﺷﺎه ﺷد و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ دﺳت ﺧوارزﻣﺷﺎھﯾﺎن اﻓﺗﺎد.
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اوﺿﺎع ﻧﻈﺎﻣﯽ هﺮات زﻣﺎن آل ﮐﺮت
 ۶۴٣ ٧٨٣ق١٣۴۵ ١٣٨١ /

ﻣﻘﺎرن اﯾﺎم اﯾﻠﺧﺎﻧﺎن ،دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﻠﯽ در ھرات و ﻏور و ﻧواﺣﯽ ﻣﺟﺎور ﮐﺳب ﻗدرت ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺧﺎﻧدان
ﻣﻠوک ھرات ﯾﺎ ﻣﻠوک ﮐرت ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد .وﺟﮫ ﺗﺳﻣﯾﮫ ﻧﺎم اﯾن ﺳﻼﻟﮫ ﺑﮫ ﮐرت ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐرت ﻧﺎﻣﮫ و
اﺷﻌﺎری اﺳت ﮐﮫ رﺑﯾﻌﯽ ﭘوﺷﻧﺟﯽ در ﻣدح ﻣﻠﮏ ﻓﺧراﻟدﯾن ﺳرود و ﺗﺎ ﺣدی ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺷرح ﻣْ َطول
ﺗﻔﺗﺎزاﻧﯽ ﺑر ﺗﻠﺧﯾص اﺳت ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ،آن را ﺑﮫ ﻣﻌزاﻟدﯾن آل ﮐرت اھدا ﮐرد و در ادﺑﯾﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد.
دوﻟت آل ﮐرت ھم ﻣﺛل طﻔﺎ ﺗﯾﻣورﯾﺎن ،در اواﺧر ﻋﮭد ﺑﺎ ﺳرﺑداران ﺳﺑزوار درﮔﯾری ﭘﯾدا ﮐرد .در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ ﺳرﺑداران ﮐﮫ ﻣظﮭر ﻣﻘﺎوﻣت ﺗﺷﯾﻊ ﺑودﻧد ،دوﻟت آﻧﮭﺎ ﻗﻠﻌﮫ ﻣﺣﮑم ﺗﺳﻧن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷد و در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺳرﺑداران ﮐﮫ ﺗﺟﺳم ﯾﮏ آﻧﺎرﺷﯽ ﻟﺟﺎم ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ طﺑﻘﺎت ﻧﺎراﺿﯽ ﺑود ،دوﻟت آل ﮐرت ،ﺗﺟﺳم ﯾﮏ
ﺣﯾﻠﮫﮔر و ﻗدرت طﻠب ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷد ،ﺑﺎ ﺷﯾوهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ﺑﯾش از وﻗت ،درس ﺳﯾﺎﺳت ﺑﮫ ﻣﺎﮐﯾﺎوﻟﯽ
ﻣﯽداد .
آل ﮐرت ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ ﺷﻣساﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﻏوری ،ﻣﻌروف ﺑﮫ ﮐرت ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻧژاد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻏوری
ﻣﯽرﺳﯾد و ﺣﮑوﻣت او و اﺧﻼﻓش ھم ﻣﺛل ﺣﮑوﻣت ﻏورﯾﺎن ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ از ﺧﺷوﻧت ﮐوه ﻧﺷﯾﻧﺎن و
ﺑﯽرﺣﻣﯽ طواﯾف و اﻗوام ﻣﺣروﻣﯾت ﮐﺷﯾده ﻧواﺣﯽ دور از ﺗﻣدن را ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه داﺷت .اﮐﺛر ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺑﮫ ﺳﺳت ﻋﮭدی و ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ و ﺧﺷوﻧت طﺑﻊ و ﺑﯽاﻋﺗﻣﺎدی ﺷﮭرت داﺷﺗﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ ﻧﯾز
ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺧود را ﺑﺎ اظﮭﺎر ﺗﺑﻌﯾت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻠﺧﺎﻧﺎن آﻏﺎز ﮐردﻧد و ﮐﺎرﺷﺎن در طﯽ ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽﺷﺎن
ﺑﮫ ﺗﻣرد و ﻋﺻﯾﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﮐﺷﯾد .ﮔوﯾﯽ ﺣﮑوﻣت را اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت ﻟﺟﺎم ﮔﺳﯾﺧﺗﮫای و ﺑﯽﺣد و
ﺣﺻری ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑدون اﻋﻣﺎل ﻧﯾرﻧﮓ و ﻓرﯾب ،ﭼﺎﺷﻧﯽ ﻣطﺑوع ﻧﻣﯽﯾﺎﻓت .
ﻣﺣﻣد ﮐرت ,ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﻣﻠوک ھرات
ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار در اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺷﻣساﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﮐرت ﺑود ﮐﮫ ﭘدرش ﻣﻠﮏ رﮐن اﻟدﯾن ﻏوری ﺣﮑوﻣت ﮐوﭼﮑﯽ
در ﻧواﺣﯽ ﻏور و ﺣﻠﻘﮫ ﺧﯾﺳﺎر ﺑﯾن ﻏور و ھرات ﺑﮫ دﺳت آورده ﺑود .وی ﺑﻌد از ﺟﻠب اﻋﺗﻣﺎد ﺧﺎﻧﺎن
ﻣﻐول در ﺧراﺳﺎن ،وﻻﯾت ﻏور ﺟﺎم ،ﺳﯾﺳﺗﺎن ،ھرات و ﻧواﺣﯽ اطراف را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻗﻠﻣرو ﺧود ﮐرد و
ﺑﺎ ﻓﺗﺢ ﻏرﺟﺳﺗﺎن ،ﻗدرت ﺧود را ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻗدرت ﻣﻐوﻻن ﻧداﺷت و ﻣﺗﮑﯽ ﺑر آن ﺑود ،در
ﺳراﺳر ﻧواﺣﯽ ﺗﺣت ﺗﺻرف ﺧود ﺑﺳط داد .
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ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن آل ﮐرت:
ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن اﺑﯽﺑﮑر ﮐرت  ۶۴٣ ۶٧٢ق ١٢۴۵ ١٢٧٧ /م
رﮐناﻟدﯾن ﺑن ﺷﻣس اﻟدﯾن  ۶٧٧ ٧٠۵ق ١٢٧٨ ١٣٠۵ /م
ﻓﺧراﻟدﯾن ﺑن رﮐناﻟدﯾن  ۶٩٧ ٧٠۶ق ١٢٩٨ ١٣٠٧ /م
ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن ﺑن رﮐناﻟدﯾن  ٧٠٧ ٧٢٩ق ١٣٠٧ ١٣٢٩ /م
ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن  ٧٢٩ ٧٣٠ق ١٣٢٩ ١٣٣٠/م
ﺣﺎﻓظ ﺑن ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن  ٧٣٠ ٧٣٢ق ١٣٣٠ ١٣٣٢ /م
ﻣﻌزاﻟدﯾن ﺣﺳﯾن ﺑن ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن  ٧٣٢ ٧٧١ق ١٣٣٢ ١٣۶٩ /م
ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن ﭘﯾر ﻋﺎﻟﯽ ﺑن ﻣﻌزاﻟدﯾن  ٧٧١ ٧٨٣ق ١٣۶٩ ١٣٨١ /م
آل ﮐرت ﭘس از  ١۴٠ﺳﺎل ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ ﻓﺗﺢ ھرات ﺑﮫ دﺳت ﺗﯾﻣور در  ٧٨٣ق ١٣٨١ /م ﻓرو ﭘﺎﺷﯾد .در
روزﮔﺎر آل ﮐرت ،ھﻧر و ادﺑﯾﺎت ﺑﮫ ﺳﺑب ﺗﺷوﯾق ﺑرﺧﯽ از ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن آن ،روﻧق ﮔرﻓت و ﺗﻌدادی از
ﺷﺎﻋران و ھﻧرﻣﻧدان ﺳﺎﯾر ﺷﮭرھﺎی اﯾران ﺑﮫ ھرات روی آوردﻧد .ﺑرﺧﯽ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ
ھﻣﭼون ﺷﻣساﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ،ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن ﺑن ﻓﺧراﻟدﯾن و ﻓﺧراﻟدﯾن ﺑن رﮐن اﻟدﯾن ﺧود ﺷﻌر ﻣﯽﺳرودﻧد ﮐﮫ
اﺑﯾﺎﺗﯽ از ﺳرودهھﺎی آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳت .از ﺷﺎﻋران اﯾن دوره ﯾﮑﯽ ﺧواﺟﮫ ﻣﻌﯾن اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺷﻣس
اﻟدﯾن -وﻓﺎت  ٧٨٣ق  ١٣٨١ /م -اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎدرش دﺧﺗر ﻣﻠﮏ رﮐن اﻟدﯾن ،دوﻣﯾن ﺣﮑﻣران اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ
اﺳت .ﻧﺎﻣدار ﺗرﯾن ﺷﺎﻋر درﺑﺎر اﯾن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،ﺻدراﻟدﯾن ﺧطﯾب ﻣﻌروف ﺑﮫ رﺑﯾﻌﯽ ﭘوﺷﻧﮕﯽ
)ﭘوﺷﻧﺟﯽ( اﺳت ﮐﮫ دارای ﻣﻧظوﻣﮫای ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت .از ﻋﺎﻟﻣﺎن و ادﯾﺑﺎن ﺑزرگ روزﮔﺎر آل ﮐرت،
ﺳﻌداﻟدﯾن ﺗﻔﺗﺎزاﻧﯽ اﺳت .وی از ﻧزدﯾﮑﺎن ﻣﻠﮏ ﻓﺧراﻟدﯾن ﺑود و ﮐﺗﺎب ﻣﺷﮭور ﻣطول را ﺑﮫ ﻧﺎم او ﺗﺄﻟﯾف
ﮐرد .ﺗﻔﺗﺎزاﻧﯽ ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ دﻋوت ﺗﯾﻣور ﺑﮫ ﺳﻣرﻗﻧد رﻓت و در ھﻣﺎن ﺟﺎ درﮔذﺷت .ﺷﺎھﺎن آل ﮐرت در
دوره زﻣﺎﻣداری ﺧود در آﺑﺎداﻧﯽ ھرات اھﺗﻣﺎم داﺷﺗﻧد و ﺑﻧﺎھﺎی ﻣﮭﻣﯽ ﻧﯾز در آن دﯾﺎر اﺣداث ﮐردﻧد .از
ﺟﻣﻠﮫ آﺛﺎر اﯾن ﺳﻼﻟﮫ :ﻗﻠﻌﮫ ﺧﯾﺳﺎر اﺳت ﮐﮫ از ﻗﻼع ﻣﮭم و ﺗﺳﺧﯾر ﻧﺎﭘذﯾر آن دوره ﺑود .ﻗﻠﻌﮫ اﻣﺎن ﮐوه،
ﻗﻠﻌﮫ اﺧﺗﯾﺎر اﻟدﯾن ﮐﮫ ھﻣﺎن ارگ ﮐﻧوﻧﯽ ھرات اﺳت از ﺑﻧﺎھﺎی دوره ﻣﻠﮏ ﻓﺧراﻟدﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرود .
ﻣﺳﺟد ﻓﻠﮏ اﻟدﯾن ،ﺑﺎرﮔﺎه و ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻣﻠﮏ ﻓﺧراﻟدﯾن ،و ﻣﺻﻼی ھرات از ﺑﻧﺎھﺎی ﻋﺻر ﻣﻌزاﻟدﯾن اﺳت.

ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺧﻮارزﻣﺸﺎهﯿﺎن
 ۴٩١ - ۶١۶ق  ١٠٩٨ - ١٢١٩ /م

ﻧوﺷﮑﺗﯾن ﻧﯾﺎی ﺑزرگ ﺧوارزﻣﺷﺎھﯾﺎن ،ﻏﻼﻣﯽ ﺑود از اھﺎﻟﯽ ﻏرﺟﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر ﮐل ﺳﭘﺎه
ﺧراﺳﺎن در زﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ﺧرﯾداری ﺷد .اﯾن ﻏﻼم در دوران ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن ﺑﮫ ﺳﺑب اﺳﺗﻌداد
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ﺳرﺷﺎر و ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ از ﺧود ﻧﺷﺎن داد ﺑﮫ زودی ﻣدارج ﺗرﻗﯽ را طﯽ ﮐرد و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ رﺳﯾد ﺗﺎ
اﯾن ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ اﻣﺎرت ﺧوارزم ﺑرﮔزﯾده ﺷد .
ﻧوﺷﺗﮑﯾن ﺻﺎﺣب  ٩ﭘﺳر ﺑود ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ،ﻗطب اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﻧﺎم داﺷت .
ﭘس از ﻧوﺷﺗﮑﯾن ،ﻓرزﻧدش ﻣﺣﻣد از ﺟﺎﻧب ﺑرﮐﯾﺎرق ﺑﮫ وﻻﯾت ﺧوارزم رﺳﯾد » ۴٩١ق  ١٠٩٨ /م« و
ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر ﻧﯾز ﺑﻌدھﺎ او را در آن ﺳﻣت اﺑﻘﺎء ﮐرد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب دوﻟت ﺟدﯾدی ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاری ﺷد ﮐﮫ ﺑﯾش
از ھر ﭼﯾز ﺑرآورده و دﺳت ﭘرورده ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن ﺑود .ﻗطب اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﻣدت ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﺣت ﻗﯾوﻣﯾت و
اطﺎﻋت ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن اﻣﺎرت ﮐرد .
ﭘﺳرش اﺗﺳز ھم ﮐﮫ ﺑﻌد از او در  ۵٢٢ق  ١١٢٨ /م ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺳﻧﺟر اﻣﺎرت ﺧوارزم ﯾﺎﻓت ،از
ﻧزدﯾﮑﺎن درﮔﺎه ﺳﻠطﺎن ﺳﻠﺟوﻗﯽ ﺑود .ھر ﭼﻧد ﺑﻌدھﺎ ﮐدورﺗﯽ ﺑﯾن وی و ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر ﭘدﯾد آﻣد ﮐﮫ ﺑﮫ
درﮔﯾرﯾﮭﺎی ﻣﺗﻌددی ھم ﻣﻧﺟر ﺷد ،اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر ،اﺗﺳز ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻗﻠﻣرو
ﺧوارزﻣﺷﺎھﯾﺎن ﮐﻣﮏ ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﮑﻧد .
ﭼون اﺗﺳز ﭘﯾش از ﺳﻧﺟر وﻓﺎت ﯾﺎﻓت ،ﭘﺳرش اﯾل ارﺳﻼن » ۵۵١ق  ١١۵۶ /م« اﻣﯾر ﺧوارزم ﺷد .اﻣﺎ
در زﻣﺎن او ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر ﻧﯾز وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ،ﻧزاع داﺧﻠﯽ ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن ،اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻓراھم آورد ﺗﺎ اﯾل
ارﺳﻼن ﺑﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺧراﺳﺎن » ۵۵٨ق  ١١۶٣ /م« و ﻣﺎوراءاﻟﻧﮭر » ۵۵٣ق  ١١۵٨ /م« ﮐﮫ ھر دو
در آن اﯾﺎم دﭼﺎر ﻓﺗرت ﺑودﻧد ،دﺳت ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧوارزﻣﺷﺎه
ﺣﮑوﻣت ﮐﻧد .
ﺑﻌد از اﯾل ارﺳﻼن ،ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﭘﺳراﻧش ﺳﻠطﺎﻧﺷﺎه و ﻋﻼءاﻟدﯾن ﺗﮑش ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ وﻻﯾﺎت ﺑروز ﮐرد ،ﺑﺎرھﺎ ﻣوﺟب روﯾﺎروﯾﯽ ﻧﯾروھﺎی اﯾن دو ﺑرادر ﺷد ،ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑت
ﺑﺎ اﺳﺗﯾﻼی ﺗﮑش اﯾن درﮔﯾرﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد .
در زﻣﺎن ﺗﮑش ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧراﺳﺎن ،ری و ﻋراق ﻋﺟم ،ﯾﻌﻧﯽ آﺧرﯾن ﻣﯾراث ﺳﻠﺟوﻗﯽ ﺑﮫ دﺳت
ﺧوارزﻣﺷﺎھﯾﺎن اﻓﺗﺎد .
ﻏﻠﺑﮫ ﺗﮑش ﺑر ﺗﻣﺎم ﻣﯾراث ﺳﻠﺟوﻗﯽ ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﻐداد را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧود داﺷت ﮐﮫ اﺛر اﯾن
ﻧﺎﺧرﺳﻧدی و ﻋواﻗب آن ،ﺑﻌدھﺎ داﻣﻧﮕﯾر ﻣﺣﻣد ﺑن ﺗﮑش ﺷد .ﺑﺎ درﮔذﺷت ﻋﻼءاﻟدﯾن ﺗﮑش« رﻣﺿﺎن
 ۵٩۶ق  /ژوﺋن  ١٢٠٠م» ،ﭘﺳرش ﻣﺣﻣد ﺧود را ﻋﻼءاﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺧواﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد
ﺧوارزﻣﺷﺎه ﺷد .
ﺑﯾﺳت ﺳﺎل » ۶١۶ - ۵٩۶ق  ١٢١٩ - ١٢٠٠ /م« ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻋﻼءاﻟدﯾن ﺗﮑش ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد .
ﻋﻼءاﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﮐﮫ ﻣﯾراث دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻠﯾﻔﮫ را از ﭘدر داﺷت ،از ھﻣﺎن آﻏﺎز اﻣﺎرت ،ﺧود را از ﺗﺄﯾﯾد و
ﺣﻣﺎﯾت ﻓﻘﯾﮭﺎن و اﺋﻣﮫ وﻻﯾت ﻣﺣروم دﯾد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﺎﭼﺎر ﺷد ﺗﺎ ﺑر اﻣﯾران ﻗﺑﭼﺎق ﺧوﯾش ،ﯾﻌﻧﯽ
ﺗرﮐﺎن ﻗﻧﻘﻠﯽ ﮐﮫ ﺧوﯾﺷﺎن ﻣﺎدرﯾش ﺑودﻧد ،ﺗﮑﯾﮫ ﮐﻧد و ﺑﺎ ﻣﯾدان دادن ﺑﮫ اﯾن دﺳﺗﮫ از ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﻣﺗﺟﺎوز ،ﺑﯽ
رﺣم و ﻋﺎری از اﻧﺿﺑﺎط ﮐﮫ در ﻧزد اھل ﺧوارزم ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷدﻧد ،ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺣﮑوﻣت
ﺧوارزﻣﺷﺎه را در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣورد ﻧﻔرت ﻋﺎم ﺳﺎﺧت .
در طﯽ ھﻣﺎن اﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﺧوارزﻣﺷﺎه ﻗدرت ﺧود را در ﻧواﺣﯽ ﺷرﻗﯽ ﻣرزھﺎی ﻣﺎوراءاﻟﻧﮭر
ﮔﺳﺗرش ﻣﯽداد و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﻐداد  -اﻟﻧﺎﺻر اﻟدﯾن ﺑﺎ  -ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﻗدرت او در ﺟﺑﺎل و ﻋراق
ﺳرﮔرم ﺗوطﺋﮫ ﺑود؛ در آن ﺳوی ﻣرزھﺎی ﺷرﻗﯽ ﻗﻠﻣرو ﺧوارزﻣﺷﺎھﯾﺎن ،ﻗدرت ﻧ و ﺧﺎﺳﺗﮫای در ﺣﺎل
طﻠوع ﺑود.
ﻣﻐوﻻن ﮐﮫ در آن اﯾﺎم ﺑﺎ اﯾﺟﺎد اﺗﺣﺎدﯾﮫای از طواﯾف ﺑدوی ﯾﺎ ﺑدوی ﮔوﻧﮫ ،ﺧود را ﺑرای ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳوی
ﻣﺎوراءاﻟﻧﮭر آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎﺧﺗﻧد ،اھﻣﯾت و ﻗدرﺗﺷﺎن در ﻣﻌﺎدﻻت و ﻣﺟﺎدﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﻠطﺎن ﺧوارزﻣﺷﺎه و
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﻐداد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﭘﯾدا ﻧﮑرد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ھم آورده ﻧﺷد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ
ﺗدارک دﯾده ﻣﯽﺷد ،از دﯾد دو ﻗدرت و ﻧﯾروی ﻣﮭم آن ﭘوﺷﯾده ﻣﺎﻧد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دھﺎن ﺑﺎز
ﮐرد ،ﻧﮫ از ﺳﻠطﻧت ﭘر آوازه ﺧوارزم ﭼﯾزی ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷت و ﻧﮫ از دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت .آﻧﭼﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد،
وﯾراﻧﯽ ،ﺗﺑﺎھﯽ ،ﮐﺷﺗﺎرھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ،روﺣﯾﮫ ﺗﺑﺎه ﺷد .و در ﯾﮏ ﮐﻼم ،وﯾراﻧﯽ ﯾﮏ ﺗﻣدن ﺑود .
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﮕﯾز ﺧﺎن ﺑﮫ ﺗﺧﺗﮕﺎه ﺧوﯾش ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺷت ،ﺑﺧش ﻋﻣده اﯾران ﺑﮫ ﮐﻠﯽ وﯾران ﺷده و ﺑﺳﯾﺎری
از آﺛﺎر ﺗﻣدﻧﯽ آن ﻧﺎﺑود ﺷده ﺑود .دﺳﺗﺎوردھﺎی دوﻟت ﺧوارزﻣﺷﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻌﯽ و ﮐوﺷش ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران آن
www.esalat.org

ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳت آﯾﻧده ﺑﮭﺗری را رﻗم زﻧد ،در ﻧﮑﺑت اﺳﺗﺑداد ﻣطﻠﻘﮫ ،ﻣﺎﺟراﺟوﯾﯾﮭﺎی ﺷﺎھﺎﻧﮫ و ﺗﻧﮓ
ﻧظرﯾﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ،رﻧﮓ ﺑﺎﺧت و ﺗﺑﺎھﯽ را ﻧﺻﯾب ﻣﺟرﯾﺎن ،ﮐﺎرﮔزاران ،ﮐﺎر ﮔرداﻧﺎن و از
ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر ﻣردم ﻣﺣروم ﻧﻣود.

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن ﺧوارزﻣﺷﺎھﯽ:
اﺗﺳز ﺧوارزﻣﺷﺎه
اﯾل ارﺳﻼن
ﺳﻠطﺎﻧﺷﺎه
ﻋﻼءاﻟدﯾن ﺗﮑش
ﻗطب اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺗﮑش
ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻣﻧﮑﺑرﻧﯽ.

ﺟﻣﻌﮫ ٢٩ ،ﺟﻧوری ٢٠١٠

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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