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  گفتار شيپ

ر يدست ام بە خ۲۷۹ماه  ني در فرورداِن سيستانیي صفارنتسلط ورافتادنبا 
ث و برادرش يعقوب ل کە يراني ای شاهنشاهیاي احیاي رؤیل سامانيامساع

 یصورت تالشهاەدهه بعد ب رناشده ماند تا سهيعمرو در ذهن داشتند تعب
  . گر شود جلوه) ريگ ج و ُوشميمرداو(ار ي فرزنداِن زِۀپرستان هنيم

 در کە بوَيە  افسرشدۀپسراِن یانتهايز بسبب خيار نيزندان ز فریها برنامه
خودشان فريب جاسوسان خليفه را خوردند و  سپاه مرداويج بودند و ۔هنانی۔

  . م مانديردند عقک وابسته یدربار خالفت عباس بە را
 خود را کە مزدوراِن تورِک خودشتن از  ج توسط سهيمرداوکە   آنپس از

 کە ديلمیبوَيە پسراِن ه بودند ترور شد، ت بغداد فروخۀفيخل  دربارِبە۔هنانی۔ 
ان ي حامعنوان بە -مرداِن عباسی امير شده بودند تازه با محايتهای دولت

ردند تا کسو احاطه  مهه ج را ازير برادر مرداويگ  ُوشم- یرومند خالفت عباسين
کە شتند گاه نگذا چيفه داشتند هياز دربار خلی کە تيناتوان مباند، و با محا

  . رَودگرگان فراتر  حد طربستان و ر ازيگ رو ُوشم قلم
ار بردند ک ی بەل سلطنت سراسرکي تشی برای ساماناميرانی کە تالشهائ

  . م مانديعق بوَيە پسرانز توسط ين
 ی برایئ نه تنها برنامه کە  بودندیفرهنگ  بیاِنيز روستائين بوَيە پسران

شرفت در ي از پی نداشتند و تصورکشوروه کران و شي فرهنگ و متدن ایاياح
ی ری و تبارها دست عرب بە شورشان راک یدستگاه فرهنگکە  سرشان نبود بل

 در ی زبان و فرهنگ عربگرِ ترويجنها يدست ا بە ند و سپردقزوين و ديلمستان
   .  شدند)زمين نيمۀ غربیِ ايران (شان خودقلمرو
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 خسرو کە بعدها لقبِ نامِ پناه جوانی بە بوَيەاميرشدگاِن خانداِنان يم در
 استثناء بود، و دوران يک از خليفه دريافت کرد) بازوی دولت (ولهدالّدُضَع

 -  عراقیز براياواخر ن  و در- پارس ی براپيشرفت و یسلطنتش دوران آبادان
 در یسامانەخ دوران ناب۳۶۲ماه  ني با درگذشت او در فروردیول. مشار رفتبە 
 یها عبارت بود از امارهتا یلمياو قلمرو د  ازپس؛ و شد آغاز یلميت ديمکحا
 ند؛ و درگرفت میُمردند و نه جان  ینه می کە حال احتضار  متنازعِ درکوچک

ان و يرانيت و آرامش اي امنی برایبالئ بە شان یشگي مهی داخلیاثر جنگها
  . ل شده بودندي تبدکشورِ مااقتصاد عاملی برای فروپاشی 

 یها رانهک از حد گرگان در مرور از ی خانداِن بوَيەها یلمي د امارِتقلمرو
 و خوزستان گسترده بود و تا درون دريای پارس جنوب تا یسو بە ريوک یغرب

جان يران و آذربايجاِن اينون آذرباکا(جان يآذربا. بصره و بغداد دامنه داشت
  .رون بوديرو آهنا ب از قلم) هکيرومستقل و ارزرومِ ت

 ميان ايرانيانْ پايگاه نداشتند و بەايرانيان نيز اعتماد  دریلميران ديام
رو ۔عالوه بر مجاعتی از جواناِن ديلمی کە در ارتش خويش  نداشتند؛ از اين

 یرو  قدرتشان بری نگهداری براشان داشتند و چندان پرمشار نبودند۔ تکيه
ران ی دريای مازند شرق مشالیِ گرگان ویاباهناياز ب کە بود کروت مزدوراِن
 یختند و در نوجوانفرو می یلميران ديام بە ند و خودشان راشد  میرانيوارد ا

 یاسي را در سرنوشت سعنصر تورک ین امر پايمه. ندشد  میردهکوارد ارتش 
  . ديلميان گشودامارتدوران  در زمين  نيمۀ غربیِ ايران مردمیو اجتماع

  بودینونک ستاِنکتشان شهر خبارا در ازبيمکز حاکمری کە  ساماناميراِن
 اکنونی کە نهائي سرزم.ندتزمين را در قلمروِ خويش داش نيمۀ شرقیِ ايران

منستان را کروستان و تکزستان، ازبيستان، افغانستان، قرغيک تاجیشورهاک
شان ي، مرزهاینونکراِن ي اۀ نقشیرو د را در قلمرو داشتند؛ و برده میل کيتش
  . گرفت مین اير پايوک ی و مشالی شرقیها رانهکبر
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ناِن ي جانشپرست بودند ولی دوست و ايران اگرچە ايران یراِن سامانيام
 آهنا را یها  نبودند تا برنامهسيستانیث يعقوب و عمر لي ی برایئ ستهيشا
زبان  ی و پارسیرانياکە   آنۀسائق ی بەنند؛ ولک دنبال ی شاهنشاهیاي احیبرا

 دربارشان رواج دادند و  را دریث، زبان پارسيعقوب ليبودند، مهچون 
هنضت . ت گرفتنديمحا بان و شاعران و هنرمندان را دريردند، و ادکت يتقو

 یراني فرهنگ ایايزمان آهنا در خراسان برپا شد در اح دری کە ئ یفرهنگ
صورت ە و خبارا و خوارزم بمسرکند و نيشاپور. ردکفا ي ابسيار سازندهنقش 
  دری و ماندگارمند ج اریارهاک ن درآمد وراي ای و علمیز فرهنگکن مرايمهمتر

 دوست و  بزرگاِن فرهنگدست ی بە و علمی و ادبی فرهنگیها نهيزم
. مانند بود یارِ بکحِد شاه آهنا در  ازیبرخ کە  اجنام شدیراني ادوست هنيم

زبان  کە ند سبب شدکرد میران يفرهنگ و ادب ای بە  ساماناميراِنی کە تيمحا
  . دست آورد بە اش را ستهيگاه شاي دوباره جایرانيا

 یراه بازشناس اِن خراسان دريراني ایرک دوران تالشِ فیدوران سامان
 اهل انديشه و ادب و ی بزرگانن دورانْيا در. درو میمشار ی بە رانيران و ايا

 یخودشان برا پس از کە برآوردند  سرزمين نيمۀ شرقیِ ايران  درعلم و هنر
  . خواهند بوداند و  ان بودهينراي افتخار ايۀشه مايمه

 در.  داردمندی ارج جايگاهر منصور اول ي امی ساماناميراِنان يم در
 د؛ دريوه رسکاوج شبە  سال دوام داشت، خراسان و ُسغد سیکە سطنت او
مت مجع کن خنبگان ادب و فرهنگ و علم و حي از هبتریشه گروهيدربار او مه
ند علما شد  میان او برخورداري شایاچون عموم اهل علم از خبششه بودند، و

خراسان ی بە  اسالمیشورهاکناف کمت از اطراف و اکو دانشمندان و اهل ح
 بزرگ خبارا و یها تاخبانهک. ُجستند یت مکجمالس او شر ند و درکرد میسفر 

تاهبا کعموم   ماالمال ازی ساماندورانان يتا پا از او  در زمان او و پسنيشاپور
تاهبا ک از اين  استفادهیاند برا نوشتهکە   چنانگوناگون بود، و یها نهيدر زم
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ن شهرها مراجعه يا بە رانيق از مصر و شام و عراق و سراسر اياهل حتق
 یتاهبائک خبارا ۀتاخبانک، در نوشته استان کابن َخلَّکە   چنانند؛ وکرد می

   ١.شد یافت منيگر ي دیچ جايدر ه کە وجود داشت
 فرهنگ و عادات  آداب و رسوم و ازیم برخوردارکح ی بە ساماناميراِن

 معتزله یش و خردگراياز مذهب آزاداندکە   آنسبب بە ان، ويراني اۀنيريد
ت ي در قلمروشان رعایمتام معن بە  رایدتي عقیند، آزادکرد می یرويپ
سر  م را بري استما با آن آشنای کە  و مذهبینيگونه موانع د چيمنودند، و ه یم

  . ندکرد یجاد مني ایرک و فی علمیتهايقراه خال
 و ی و اسدیقي و دقکیچون رودمه ی بزرگانی ادب پارسۀنيزم اگر در

 یز بزرگاني نی علمیها نهيفتند، در زمکگر شي دیاريبس  وی و بلعمیفردوس
 و یرونيحان بينا، ابوري، ابن سی، ابونصر فارابیا رازيرکچون حممد ابن زمه

 يۀسا ردند و درکل ي حتصنيشاپوردر مدارس خبارا و  یحممد ابن موسا خوارزم
 بە افتند وي فراهم آورده بودند رشد ی سامانسالطينی کە ئ جانبه  مههیآزاد

  .دنديوه خبشک شیرانيمتدن ا
 یراني و رشد فرهنگ و متدن ایيوفاک دوران شسو يک از یدوران سامان

 زوال ینه برايش زميدايگر دوران پي دسوی در خراسان و سغد و خوارزم، و از
  درامارت سامانی کە  بودین تناقضينها بود؛ و اي سرزم در اينیرانياقتدار ا

 تورکاِنان يم گسترش اسالم دری بە  شاهان سامانۀعالق: ش پرورديدرون خو
بە  تورک ليهجرت قبای خوارزْم اي اطراف دریاباهناي و بسيردريا یماورا

 سدهاز دهها ی کە رد؛ و مرزکق يرا تشو ی سامان دروِن قلمروینهايدرون سرزم
ان برداشته شد و خطر خزش يده شده بود از ميشکران ين و اتورکستاان يش ميپ

  .  را فراهم آوردزمين رانيدرون ابە  تورک مجاعات
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 ی غرببياباهنایا از ي سيردريا ی ماورایاباهناياز ب تورک  مجاعاتچون
ابند ياجازه کە   آنیدند، برايسر می یشور سامانک یمرزها بە دريای خوارزم

آهنا ی بە  ساماناميرِند؛ و شد  میابند مسلمانيان ک اسی سامانینهايدر سرزم
  وارد ارتشِخريد و می و نوجوانانشان را ،کرد می چراگاه واگذار ین برايزم

  هجرْی چهارمسدۀ دوم ۀمين  دری ارتش سامان،جهيدرنت. کرد می خويش
د ين غالمان زرخري از مهبرخی. ل شده بودکيتش  تورک از غالمان۔اعمدًت۔
افسری و مرتبۀ  بە کردند و می یمراتب ارتش را ط  سلسلهخالل چند سالْ در

  . دنديرس می یفرمانده
ارتش   تورِکافسراِندام از ک هریسامان امارِت  آخر عمرِیها در دهه

از در عنوان سرب ەب کە بود تورک  فئودال بزرگ با هزاران غالميک یسامان
 یجا بە افسران از اين دامک غالمان هریهايوفادار. ندکرد میسپاه او خدمت 

 )بەصاحباِن خودشان(افسراِن تورک ن يخوِد ا بە  باشدی ساماناميربە کە  آن
حقوق و (شان  ماهبهریده شده بودند، ي خرافسرانن يتوسط مه رايبود؛ ز
مقامات  بە افسرانن يند و توسط مهگرفت می افسران از اين  را)شان یمستمر

  . افتندي یباال دست م
 ارتشِ  تورِکافسراِندام از ک هری ساماندوران در اواخر ،جهيدرنت
دستگاه شاهانه دار و  ی و داراامير سامانینار ک  پرتوان دریروي نيک سامانی

نار ک  مناطقِ همیهائ  پارهشد  میدهي نامیشور سامانک آنچە  بود؛ وش خودیبرا
 و  تورکۀشد  فئودالافسرِ يکدست  بە پاره هر خمتار بود، وخود مهيو ن

  . شد  میاداره سربازانش کە غالماِن تورِک خودش بودند
ل کي را تشیسلطنت غزنو کە شده بودند  فئودالافسراِنن يمه سراجناْم

  خزش بزرِگینه را برايز زميشدگان ن ن فئوداليگر از مهي دیخبش. دادند
 را فراهم امارت سامانی یدرون سغد و براندازبە   تورکمجاعاِت بيابانیِ

 برهم ۀني، زمهجری چهارم سدۀدر اواخر  تورکان آوردند، و با خزش بزرگ
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 ینهايخشان سرزميطول تار در کە  سغد و خوارزمیِتيب مجعکيخوردن تر
مسلط بر سغد و خوارزم  تورکان ني؛ و در زمان مهشدن بودند آماده ينش یرانيا

درون خوارزم و سغد و مشال گرگان بە  تورک  بزرگتر مجاعاتیاهجرهت کە بود
   . گرفتاجنام

  



  یغزنو تگين سبک پيدايش

 اميرمنصور اول سامانی از دنيا رفت، و پسرش نوح کە خ۳۵۷  سالدر هبار
   .جوانکی سيزده ساله بود بەجايش نشانده شد

 تش سامانی ار رقابتها و درگيريهای افسراِن تورِکبچهاين  امير شدِنبا 
 شدت گرفت وبر سرِ مناطقِ نفوذ و درآمدهای مالياتی در قلمرو امارِت سامانی 

 روزافزون دربارِ ضعيف شدِنو  تورک افسراِن روزافزون یريگ دوران قدرت
 چندان کە امير سامانی تبديل بە ابزاری در رقابت قدرت شد آغاز سامانی

  . ميان افسراِن تورِک ارتشِ خودش شد
 رمنصوري از غالمان اميکیزمان در دست  ني ادرستان يشرق ست يمکحا
 و خبشی از افغانستاِن در غزنه استقرار داشت کە  بودنيتگ الپنام  بەسامانی 

ن َحدِّ يآخر کە )جنوب افغانستان  درکنيا(غزنه . کرد کنونی را کنترل می
بزرگ ن شهر ي است در آن زمان آخر)در سرزمينِ زاُولستان (یخيستان تاريس

ی سانکان يرباز برسر غزنه مي هند بود؛ و از دیگي در مهسای سامانکشورِ یمرز
  . داد رخ می یئ هند جنگهایها ان راجهيند و مکرد میومت کستان حيبر سکە 

 امارت سامانی در یت خاصيند امهشد  میليغزنه گس ی کە بەجه افسرانيدرنت
ن يهبتر  بەند تا بتوانند عمل برخوردار بودی آزادیند و از نوعکرد میسب ک

  .نندک ی پاسداری مهم مرزۀن نقطي از اگونه
 ۀرد  کە بەنيتگ کسبنام   بەدر غزنه تگين الب  تورِک زرخريِد غالمِيک

  .  گرفتیزن  بەن رايتگ  بود دختر الپ افسر شدهدهين رسيتگ  سپاه الپیباال
 را یانارتش سام  بەافتنشي راه  خريده شدن و داستاِنتگين سبکخوِد 

  : استبازگويی کرده گونه اينبعدها 
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  وديفروش خر  َبردهيکگر يد تورک زده نوجوانيبا س او را ْیدر نوجوان
آهنا را  ر گوزگانان هفت تن ازيام. تا در گوزگانان بفروشدگذراند  آمودريااز 
د، و يخر ی منیسک را تگين سبک. ديه را نپسندي و بقتگين سبکد و يخر

ُبرد  ی میشهر ی بەشهر اده ازيپ او را  کەامر در خشم بودين  از اصاحبش چنان
 یهر هبائ  کە بە گفتتگين سبک بە د، وي رسنيشاپور  بە تاکرد میت يو اذ

ن يا در کە نيتگ الپ. خبرندت خوامهت فروخت تا از دستت آسوده شوم
 رده مسلمان کد ويگر از غالمان خري بود او را با دوتا دنيشاپورهنگام سپهساالر 

 … - ُرُهک َعزَّ ِذ-زديا«، یهقي ابوالفضل بۀنوشت  بەرد؛ وک سپاه خويشوارد 
  ١.» عطادادی مسلماناو رامان رساند و ي اۀدرج بەفرک ۀ را از درجتگين سبک

 ی افسرۀدرج  بەمود وي را پین مراحل ترقيتگ سپاه الپ  درتگين سبک
 غزنه کە  سپاهی توانست فرماندهتگين سبکن درگذشت يتگ چون الپ. ديرس

 امير سامانی مقام او ).خ۳۵۶سال (ند ک را قبضه داری غزنه بود در حکم فرمان
   .را تأييد و تصويب کرد

 بەراهزنی  از يک قبيلۀ راهزِن بيابانی آمده بود وکە  چوننيتگ کسب
 ی مرزیهايآباد  بەگرانه  غارتلشکرکشيهای سلسله يک عالقۀ بسيار داشت

دست آوَرد و هم هوادارانش را  ی بەميخت تا بتواند غناراه اندا  بە هندمشال
  .  خودش خبردی برایشتري نگاه دارد و هم غالمان بیراض

 اجنام»  نشر اسالمیجهاد برا«حتت نام  کە لشکرکشيهان يداستان ا
شدۀ خراسان و  ن زبا تبارهای پارسی  نزد عربد ويچي در خراسان پگرفت می

  .ردکسب ک یانيبار شا او اعتی برازمين شرقِ ايران
 ن زمان دريا در) نون در غرب افغانستانکا(ستان يز سکشهر ُبست در مر

  افسريک.  بودطُغاننام  ی بە ارتش سامانشدۀخودسر  تورِک افسريکدست 
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۱۳

رون يرا از شهر ب اواختالف افتاد، و توانست   بە با اوتوز یبانام   بەگريد تورِک
  دست وغزنه رفت  بەطُغان. رديت گدس  بەت شهر رايمک حاشند و خودک
توز را  ی بالشکر کشيد وُبست   بە مهراه اوتگين سبک.  شدتگين سبکدامن  بە

  . دست طغان افتاد  بە داد و ُبست دوبارهیفرارشکست و 
 کە رده بودک تعهد ی پرداخت مال گزافتگين سبکقبال خدمت  طغان در

او فشار  ز بري نتگين بکس.  شهر را گرفت قدرت پرداختنش را نداشتیوقت
 و طغان در تگين سبکان يروز م يک. ندکتعهدش عمل   بەديبا کە آورد

 تگين سبکخشم شده بر   بە رد و بدل شد و طغانی تندسخناِنجملس طغان 
از او ُبست را  کە بر آن شدد و ي رجنکارِ او از اين زي نتگين سبک. ديشکر يمشش
فرار شکست و  و طغان درگرفت نتگي سبکان يمی کە  جنگۀجينت. رديبگ

 . بودتگين سبکدست   بەطغان و افتادن ُبست

توران بود و  بە  موسومۀز منطقکمر کە )ُخضدار(ديره  کوچنِ ينش شهر بلوچ
 از يکیآن زمان  ستان واقع شده است درک بلوچستان پایانينون در خبش مکا

م کحا. ن بود هندوستای غربی مرزهايکی در نزدی سامانکشورِ مهم یشهرها
اجنام شد و زيرِ نظرِ او  تأييد می سيستانم ک حاتوسط یُخضدار ازنظر سنت

ل دادن يم ُخضدار از حتوک حاتگين سبکار آمدن ک یبا رو. کرد میفه يوظ
د يشکر کُخضدار لش  بەتگين سبکاو سر باز زد، و   بەات ُخضدار و اطرافيمال

  .شده را از او گرفتررشانده اموال مقکاطاعت   بەم ُخضدار راکو حا
راجه  مشال هندوستان، ی مرزیهايآباد  بەتگين سبک یهايانداز دست

 کە  بود برآن داشتوستانغرب هند  مشالۀزمان راج آن در کە  راپال یج
  . شدکر بکغزنه لش بە

 در یول. افتي ادامه ی متوالی روزهاتگين سبکپال با  ی جیجنگها
 خدا دانست و خشم نشانۀرا  پال آن یج کە رخدادی بەپيش آمدان ين ميا

 رخداد چنان بودن يا.  دادآشتیشنهاد ي پتگين سبک  بەدهيشکدست از جنگ 



  

  

۱۴

۱۴

ده داشتند يان عقيهند کە  وجود داشتی آبۀ بود چشمنربددان يمی کە در جائ
. شود مینده شود طوفان و رعد و برق آغاز و بال نازل کآن اف  دریاگر جناست

آب  کە عه افتادي شد، و شاآغازد مهراه با رعد و برق ين نربد طوفان شديدرح
  . اند چشمه را مسلمانان آلوده

رات صلح با قبول راجه کمذا. شدپال خواهان توقف جنگ  یراجه ج
، اجناميد تگين سبک  بەلي ازمجله پنجاه فیپرداخت غرامت جنگ  بەپال یج

ها ي از آبادیرخب کە پذيرفتپال  ی راجه جنيز،. ُملتان برگشت  بەپال یو ج
  .  برگرداَندتگين سبک   بە اواخر توسط او گشوده شده بود را درآن-ا ظاهًر-هک

پال  یتن از افراد خاندان ج ن بند از قرارداد، چندي ای ضمان اجرایبرا
   . سپرده شدندتگين سبک  بەعنوان گروگان ەب

قرارداد ن يپال گرفته بود در ا ی جقبالً کە ران مسلمانياسدربارۀ کە  چون
 از تگين سبکهند   بەپال ی بود، پس از بازگشت راجه جآمده نهان يم ی بەسخن
جه يدرنت.  ندادیاو پاسخ  بەپال ی جی آهنا را خواستار شد، ولۀپال اعاد یج

لشکر کشيد  هند یمرزها  بە ۔بەهبانۀ آزادسازیِ اسيراِن مسلمان۔تگين سبک
  . گرفت یاريم بسيرد و غناکران ي چند روستا را وو

تگين   تا از سبکلشکر کشيدغزنه   بەسپاه بزرگیپال با  یجبەدنبالِ آن، 
 تگين سبک  بەپيروزیو درگير بودنار غزنه چند روز ک جنگ در. انتقام بگيرد

  ٢.ُملتان برگشت  بەستکپال با ش ی، و راجه جاجناميد
جاد يخراسان ا  دریاديار زي شهرت بستگين سبک یها برايروزين پيا

 یوهستانک یهاي در آبادی و َخلَج)افغان(حاکماِن َپختون آن با   ازپس او .ردک
ا  کە يپختوهنا. شدره شده اطاعت آهنا را خواستار ک پشاور وارد مذاینواح

بتوانند  کە د داشتنديا اميستند دان میهوده ي را بتگين سبکبرابر  مقاومت در
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۱۵

 نندک دريافتت ين غوت ک هند شریهايآباد  بەتگين سبک یهايشکرکدر لش
  .اطاعت او درآمدند بە

 یسر فرمانده  بری سامانافسراِن ارتشتن تن از  ان دويخ م۳۷۱سال  در
، فائقنام بە  تورک يکنها ي از ايکی رقابت افتاد؛ نيشاپورت يمکارتش و حا

م ک و حایمجور فرمانده ارتش سامانيپدر س.  بودمجوريس ی ابوعلیگريو د
 پدرش ینيمجور خواستار جانشي بود، و سُمردهسال   در اين بود ونيشاپور

مجور سر از اطاعت يس. فائق داد بە  رایم فرماندهک ح دومرنوحِي امیول. بود
ر ک لشنيشاپور بە فائق از هرات.  خودش نگاه داشتی را برانيشاپورد و يشک
 امارت سامانی یر براندازکف بە مرورود رفته بە افتهيست ک شید وليشک

  و نامه نوشتکاشغر۔/ نتورکستاشاه ۔ غراخانبُ بە ن منظوري ای برااو. افتاد
  . ردک مسرکندی بە شکرکلش بە قيتشواو را 

 یسو بە کاشغر از سيردريا گذشت و تورکان  گران ازیبغراخان با سپاه
  . ش رفتيپ بە خبارا یسو بە گرفت و  رامسرکند  وش رفتيپ بە مسرکند
 یرد؛ وليرا بگ تورکان جلو جتاوزە  کمجور خواستيرنوح دوم از سيام

  .  ندادی پاسخاو بە ده بودياز او رجن کە مجوريس
 را برداشته یرنوح خاندان سلطنتي شد اميکخبارا نزد بە  بغراخانچون

  . دست بغراخان افتاد بە خت و خبارايشط گر آمل بە  گذشتهآمودريااز 
  . شدب ت بلخ منصويمکحا  بەانتش توسط بغراخانيپاس خ بە فائق

 یزود بە ن برگشت وتورکستا بە مار شد وي روزگار، بغراخان بیاز قضا
  . خبارا برگشت بە رنوحيحال خود رها شد و ام بە خبارامسرکند و . ُمرد

 کە ر افتادکف  بە، فائقند برگشتنتورکستابە   بغراخان سپاهياِنچون
 او یراگرفنت خبارا ب واست ده يت ضعف رسيهنا  بەامارت سامانینون کا

 ی اعزامیروهايخبارا از ن  بەدهي نرسید، وليشکر کخبارا لش  بەاو. آسان است
مان شد يپ مجور همي سی رفته با ابوعلنيشاپور  بەافت ويست کرنوح دوم شيام



  

  

۱۶

۱۶

  . ردي او خبارا را بگیتا با مهدست
مجور و ي سی متحد ابوعلیرويبرابر ن در کە رنوح دوم چون دانستيام

 با سپاه غزنه او را  نامه نوشتهتگين سبک بە ش نتواند ُبرديپ  ازیارکفائق 
  . مدد فراخواند بە

 از یئ رد با گروه زبدهکافت يرنوح را دري امۀ نامکە مهين تگين سبک
 الزم از ی و پس از گرفنت دستورهاخبارا رساند  بەسوارانش شتابان خود را

  . ردکخراسان ش را برداشته قصد يروهايغزنه برگشته ن  بەرنوح دوميام
 و فائق و سو از يک تگين سبکان ي می هرات جنگ سختيۀدر ناح

 نيشاپور  بەستکمجور و فائق با شيس. گر درگرفتي دسویمجور از يس
.  را مورد محله قرار دادنيشاپور یزود  بەهرات رفت و  بەنيتکبرگشتند؛ و سب

 کە ده شدند پناهنیلميفخرالدوله د بە ند وختيگرگان گر  بەجور و فائقيمس
  . مرکزِ امارتش شهرِ ری بود

 را با لقب تگين سبک  و شدنيشاپور وارد تگين سبکرنوح دوم مهراه يام
 و پسر او حممود را با ،ردک ارتش منصوب یفرمانده  بە)نياور دي (نيالدناصر
ت خراسان يمک حا، گماشتیمعاونت و  بە)ر دولتيمشش (الدوله فيسلقب 

  .)خ۳۷۳سال ( خبارا برگشت  بەشد و خود داتگين سبک   بە نيزرا
 یجائ  بەنيشاپور بر یابي دستیمجور و فائق براي سی بعدیتالشها

  رایسانکمجور يس. شط رفتند آمل  بەند وافتيست کنار توس شکد، و در ينرس
ان او و فائق يمکە   آنیرنوح برايام. رديش بگيرنوح فرستاد تا خبشاينزد ام بە

خوارزم   بەدست از احتاد با فائق بردارد و کە ام فرستادياو پ بە  اندازدیجدائ
   کە بەمجور گفتيس بە فائق. م گرفته شودي درخواستش تصمۀبرود تا دربار

رد و راه خوارزم ک نیحت او توجهينص  بەمجوري سیول. ندکرنوح اعتماد نيام
ر مجويس کە ديمأمون خوارزمشاه رس بە رنوحي امفرماِن یزود  بە.ش گرفتيدرپ

  . ردک را اجرا فرمانن ي، و خوارزمشاه افرِسَتدخبارا   بەبگيرد ورا 



  

 

۱۷

  درخواست ۔وزيرِ اميرنوح۔ريعبداهللا عز  بەتگين سبکدنبالِ آن،  بە
 جز اجابت یئ ر چارهيوز. فرستدنزد او   بەمجور راي سدرنگ بی کە نوشت

ا  او رتگين سبک. هرات فرستاد بە او را  نداشت، وتگين سبکدرخواست 
  .ُمرد در زندان یزودە ند و او بکزندان اف بە

درگذشت  پس از کە خان پسر بغراخان رفت لگياشغر نزد اک  بەزيفائق ن
فائق را  کە رنوح نامه نوشتيام  بەخان لگيا. ده بودي رسیپادشاه بە پدرش
خان را  لگير نوح درخواست ايام.  بگماردمسرکندت يمکحا  بەد ويببخشا

 ی سامانکشور ی و فرمانده پادگان مرز شرقمسرکندم کق حارد، و فائکاجابت 
 اميرخان مشغول توطئه برضد  لگي فائق در هنان با ایول). خ۳۷۵سال (شد 
 گران یرکخان لش لگيا. ردکخبارا  ی بەشکرکلش  بەقيتشو او را  وشد یانمسا
  .  گذشتسيردرياده از يه ديهت

 کە  فرستادفرمانبود  بلخ زمان در  آندر کە تگين سبک  بەرنوحيام
  . بشتابد تورکان ۀمقابل بەسپاهيانش را بردارد و 

 زابلستان فراخواند، و  سيستان وانش را از غزنه وين سپاهيتگ کسب
ان ي او شتافت و سپاهیسو  بە را برداشتهنيشاپورز سپاه يپسرش حممود ن

نار ک  دریوستند؛ و او با سپاه گرانياو پ  بەزيان نيجوزجان و ختل و چغان
  .  زدلشکرگاه) ستانيک در تاجکنيا(خنشب 
 دش از جنگ با خودهد وب ي را فرتگين سبککە   آنقصد  بەخان لگيا
م و ا مشغول تورک افرانکجنگ   بەساهلا است من کە غام فرستادياو پ  بەبازدارد

عمرمان را  کە  مؤمنمسلماِن ما دو کە غ استيافران هند؛ درکجنگ   بەتو
رنوح نه در يم؛ امييغ بگشايگر تيديک یرو م بريا ردهکافران کصرف جهاد با 

ده و از يش آرمياخ خوک درکە   اسالم است و نه غم مردم دارد، بلۀشياند
 من و تو  کەست اش و نوش مشغول است؛ هبتر آنيع  بەدسترنج مسلمانان
م و ينکم يان خودمان تقسيشورش را مکم و يان بردارياز م او را مهدست شويم و



  

  

۱۸

۱۸

  . ميافران بپردازکجهاد با   بەمهچنان
پدران و  کە شينعمت خو یول  بەمن کە غام بازدادياو پ  بەتگين سبک یول
م، و کن یانت منياند خ ردهکاسالم و مسلمانان   بەشايانی یش خدمتهانياگان

  .  ندارمی جز مقابله با تو راهیقلمرو او داشته باش  بەتو اگر قصد جتاوز
ان قوت قلب يرکلشکە   آنیبرا کە ر نوح نوشتيام بە تگين سبکنيز، 

  . ونددياو بپ  بەا شخًصشخود کە ستا شايستهابند ي
 بود نوح را از تگين سبکرنوح و خمالف ير اميوز کە ري عبداهللا عزیول

 ی خبارا برایروهاي از نیفرستادن خبش  بە بازداشت وتگين سبک  بەوسنتيپ
ن امر در خشم شد و پسرش حممود را ي از اتگين سبک. ردک بسنده تگين سبک
ر را خواستار شد، و يم عبداهللا عزيخبارا فرستاده تسل ی بەست هزار سپاهيبا ب
  .  بسپاردیو  بەر رايعبداهللا عز کە رنوح جمبور شديام

  .ندکزندان اف  بەز فرستادهيگرد  بەتگين سبکر را يعبداهللا عز
 کشور ی از مرزها دفاعین براکيتکسب کە  متوجه شدچونخان  لگيا
. شد فرستاده خواستار صلح تگين سبکنزد   بەپيک باز مصمم است، یسامان
ی شکرکخان از لش لگيا کە آن رفت  پاسخ مساعد داد و قرار برتگين سبک

ا ند؛ و ضمًنک ن ايرانیمرزها  بەنده قصد جتاوزي و در آشودخبارا منصرف  بە
  . دق مبانيدست فا  درمسرکند کە آن رفت قرار بر

خان  لگيد و ايامضا رس  بەطرف ان دوي مئی نامه پيمانن اساس يبر ا
  . ن برگشتتورکستا  بە وانش را برداشتيسپاه

 از یندگيمنا بە ن در بلخ مستقر شد، پسرش حمموديتگ کآن سب پس از
و ن او يز در غزنه جانشيل نيامساع گرشي مستقر بود، و پسر دنيشاپوراو در 

   .بود عهِد او مِ ولی و در حکنائب األمير
  
  



  یسامان امارت ادنوَراُفت

از دنيا رفت و پسرش منصور بەجايش نشانده  خ اميرنوح دوم۳۷۶ سال نيمۀدر 
  نيزتگين سبک پس از درگذشِت او هفته دو. شد و لقب اميرمنصور دوم گرفت

  . از دنيا رفتغزنه  راه بازگشت بە  و در،مار شديدر بلخ ب
پسرش حممود و  ان دوي م وییِنيبرسر جانش ينتگ مردِن سبک از پس

پدرش کە   چونهتر از حممود بودک اگرچەل يامساع.  افتاددرگيریل يامساع
 افسراِن بود  او را جانشينِ خودش کردهل دادهياو حتو  بەاتشيح غزنه را در

  . ردندکعت يارتش غزنه با او ب
ام يل پياعامس بە ست ودان می پدر یني جانشۀستيحممود خودش را شا

 ت؛ر بار نرفيل زيامساع. ردينار بگکنفع او   بەن منصبياز ا کە فرستاد
   بەو درگرفت برادر جنگ ان دوي م با لشکرکشیِ حممد بەغزنهجهيدرنت
   ١).خ۳۷۷سال (د يل اجنامي امساع و زندانی شدِنست و بازداشتکش

مارت  بەاتوزون بگبەنام يک افسرِ تورک اميرمنصور دوم کە با محايت 
حاکميت بر  (دهیِ ارتشِ خويش و حاکميِت نيشاپور نشانده شده بود فرمان

 داد؛ و اين در حالی بود کە حاکميِت سراسر توزون بگ را بە )خراساِن غربی
  .تگين و دو پسرش داده بود خراسان را اميرنوح دوم بە سبک

بلخ  بەل ي امساعرِ برادرش پس از فراغت از امتگين سبکحممود 
 را نيشاپورت يمک ارتش و حایده فرمان کە  متوجه شددر آجنا. برگشت

خراسان را  کە رمنصور نوشتيام  بەاو.  داده استتوزون بگ  بەرمنصوريام
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۲۰

۲۰

او   بەرمنصوريام. د دردست او باشديز باينون نکاو داده بوده و ا  بەرنوح دوميام
  خراسان رايۀبق شد و او باُبست ازآِن بلخ و ِترِمذ و هرات و غزنه و کە پاسخ داد

  . رها کند توزون بگ برای
د ي نرسیجائ ی بە ارتش سامانی بازگرفنت فرماندهی حممود برایتالشها

  . ردي را بگنيشاپوره ي قهرۀقو  کە بەدي را جمبور دشو خود
خت و او وارد شهر ي گرتوزون بگ شد، و نيشاپور یش راهيروهاياو با ن

 نيشاپوررد تا حممود را از کت کخبارا حررمنصور شخصا از يآن ام پس از. شد
ست با او خوا یمن کە د حمموديسرخس رس  بەرمنصوريچون ام. ندکرون يب

 یم بعدي زد و منتظر تصملشکرگاهنار مرورود ک رده درکر شود شهر را رها يدرگ
  .  نشستتوزون بگ یرمنصور و اقدامات بعديام

 او رمنصوريچون امد، و يرمنصور رسيحضور ام  بە در سرخستوزون بگ
هد خراسان خوا میرمنصور يام کە ردکل نگرفت احساس ي حتویستگيشا بەرا 
ن يا. ان بردارنديرمنصور را ازميام کە ردکاو با فائق گفتگو . دهدحممود   بەرا

ردند کتوطئه بازداشت  بە ر منصور راياجرا هنادند، ام بە م را در سرخسيتصم
 يک). خ۳۷۷ماه  هبمن(سلطنت نشاندند  ە ب راکو برادر ُخردسالش عبداملل

  .ردندک  اشورکده يشکل يرمنصور را ميهفته بعد چشمان ام
خاطر  ە نوشته آهنا را بتندی ۀ و فائق نامتوزون بگ  بەتگين سبکحممود 

ش را يروهايرد و نکرده بودند سرزنش کنعمتشان  یولی کە بە انت بزرگيخ
  . جنگ آهنا شتافت  بەبرداشته

نار مرورود ک خ در۳۷۸بهشت ي دوم اردۀميدر نی کە ني خونینربدهادر 
 کر عبداملليام. افتنديست ک و فائق شتوزون بگ آهنا و حممود درگرفت ميان

 حممود.  شتافتنيشاپور  بەتوزون بگ و ،ختيخبارا گر  بەرا فائق برداشته
  ازيکیحممود . گريخت گرگان ینواح  بە او بيمِ ازتوزون بگ، و رفتتوس  بە

 گاه آنرد و کرا تا درون گرگان دنبال  یب او فرستاد و او ويتعق  بەافسرانش را



  

 

۲۱

توس  ش را دريان از سپاهیحممود خبش. اردوگاه حممود در توس برگشت بە
 برگشت و شهر نيشاپور  بەتوزون بگگر يبار د.  هرات شدی راهش و خودهناد

 ردهک او شهر را رها  شديک نزدنيشاپور  بە حممودکە مهينرا گرفت، و بازهم 
  .خبارا رساند  بە راشرده خودکخت و مرو را تاراج يمرو گر بە

 یول.  افتادتگين سبکدست حممود   بەشامدها سراسر خراسانين پيبا ا
 او نام کرد یاو خوددار  بە ارتشی فرماندهی از واگذاریچون دربار سامان

 بود  بِاهللالقادرزمان  آن دری کە  عباسۀفينده نام خلک را ازخطبه افیر سامانيام
ش يت خراسان را برايمکم حاکفه حيخل کە دين اميا  بەخطبه خواند، و را در

  . فه گزارش نوشتيخل  بەبفرستد مراتب اطاعتش را
 و هناد نيشاپوردر با نيروئی  را تگين سبکپسرِ  سپس برادرش نصر او

ده يان برگزتخت خراسيعنوان پا ە بتگين سبکپدرش  کە بلخ رفت  بەشخود
 ۀادام  بەمي را براندازد، و تصمامارت سامانی کە صدد نبود  درولی. بود

  . گرفتو گردآوری غنايم  هندوستان بە گرانه لشکرکشيهای تاراج
   بە بازگشتیرو براي نیار گردآورک  بە و فائق در خبارا دستتوزون بگ

 گذشته رياسيرد از یسپاه بزرگ خان در لگيد ايخرب رس کە خراسان بودند
 یطور ناگهان ەان فائق بين ميا درست در.  خبارا استی را گرفته و راهمسرکند

 نوشته مراتب کر عبداملليام ی بەئ خبارا نامه  بەدهيخان نرس لگيا. درگذشت
 او آمده است یاوري یبرا کە ردکد کياو اظهار داشت و تأ  بەاطاعتش را نسبت

 بلندپايۀ تورِک ارتشِ از افسرانتن   و چندتوزون بگ.  نداردیو نظر بد
شوازش يپ بە نندک با حممود استفاده يیاروي رویاز او برا کە ديآن ام ی بەسامان

رد و کشان را بازداشت   وارد خرگاهش شدند او مههکە مهينرون شدند، و يب
، شد ی متوارکعبداملل). خ۳۷۸آذرماه (ش وارد خبارا شد يان با سپاهشخود
 افتند ويرا  یخانه و  بە خانهیروز جستجو ان پس از چندخ لگي مأموران ایول
» ندکاف« بە را در زندان موسوم یخان و لگيا. خان بردند لگينزد ا بە



  

  

۲۲

۲۲

 خاندان ی اعضایمتام. ن زندان درگذشتيمه  دریزود  بەرد، و اوکحمبوس 
  تا دره رها کردندکن زندان افيمه  بەردهکخان بازداشت  لگي را ایسامان

  .رنديمهاجنا مب
ل کيتش)  و خبارامسرکند(ن سغد يدر سرزم تورک تيمکن زمان حاياز ا

 و از اين زمان اشغالِ . خامته داده شدیاِن بوميراني اِتيمکدوران حا بە  وشد
خزندۀ تورکاِن بياباهنای شرقیِ  بەگامِ سراسرِ سغد توسط مجاعاِت پيوسته گام

  . ی داردبار سيردريا دنبال شد کە داستان دراز و اندوه
  



  یغزنو حممود سلطان

  بەخود رها شد وستانيسراسر خراسان و شرق س ی سامانامارتادن َوراُفتبا 
 دارای استقالل شده کنيا کە دست حممود ماند ان دريراث سامانيعنوان مەب

  . بود  خودش سرور خودشبود و
 نوشته ی باال با ابراز شگفتی رخدادهایادآوري ضمن یهقيابوالفضل ب

   ١.»ر خراسان شدي امیآن زود بە ده،يشيرحممود، ناانديام«کە 
 چە در خراسان بودند و کە آهنا چە ،ی سامانیراسک دستگاه برواِنيرانيا

عنوان ەختند، بيدروِن خراسان گر  بە ُسغدگرِ اشغال تورکان از دست کە آهنا
  دستگاهبيشينۀوستند؛ و ي حممود پسلطنِتدستگاه  بە امارت سامانیراث يم

حممود  کە سلطنتینظر،  از اين .راث ُبرديم  بەز حممودي نی سامانارتش
 ۀمه رايمشار رفت؛ ز  بەامارت سامانی یعي طبۀقتش اداميحق ل داد، درکيتش

  .  او منتقل شده بودسلطنِتدرون  بە امارت سامانیعناصر 
ستان و افغانستان يکشامل تاج( خراسان سلطانعنوان ە بحممود اينک

 یايمراتب اطاعتش را مهراه با هدا)  و توس و مرونيشاپوراضافه  ی بەامروز
ت يفرمان مشروع کە ردکتقاضا  از او  فرستاد وی عباسۀفي خلی برایگرانبهائ

  . ش بفرستديمقامش را برا
ت شناخته حممود را يرمس  بەنِ خراسان رايت نويز وضعي نی عباسخليفۀ

  . ت خراسان فرستاديمکم حاک او خلعت و حی و برار خراسان مشرديام
 استقالل یدهها سال بود از خالفت عباس کە زمين راني شرق اینهايسرزم

                                                 
  .۹۷۶:  تاريخ بيهقی-1



  

  

۲۴

۲۴

 ديگرباره، شد ینها خوانده منين سرزميا فه درينام خل بە امل داشتند و خطبهک
م کافت حي شد، و حممود با دری از قلمرو خالفت عباسی خبشیطور رمس ەب

  . شدران يفه در شرق اي خلۀندي مناافه، رًمسي خلجانبِت و خلعت از يمکحا
شد، و هم   را شامل میزمين اکنون هم امارِت ديلمی کە نيمه غربی ايران

شد، ديگرباره خبشی از   را شامل میزمين سلطنِت غزنوی کە نيمۀ شرقیِ ايران
قلمروِ خالفت عباسی شده بود و حاکميتش در دسِت اميراِن خودخمتار بود کە 

  . کردند ليفه دريافت میمشروعيتشان را از خ
مان صلح و ي پ- و خبارا را گرفته بودمسرکند کە -خان لگيحممود با ا

شان  ی متقابل اجنام دادند تا دوست)وصلِت(گيریِ   زنطرْف  و دوبست یدوست
  .نندکت يگر محايديکهنگام خطر از   بەم مباند وکمستح

ی اندان صفار خبازماندگاِن از يکین زمان يا ستان را دري سیخبش غرب
 ۀه شدورچيد امارتارگزار ک او. دست داشت  امحد در پسرخلفنام بە 

خنواست  کە از خانداِن بزرگان بود او.  و اينک استقالل يافته بود بودیسامان
  .  باشد- حممودیعني - تر از خودش هيپا  دونیدر اطاعت مردکە 

 ف امحدد و خليشکر کستان لشيس بە شاندن اوکاطاعت ی بە حممود برا
  . گزار سلطان حممود باشد ارگزار و باج کە کپذيرفت از او شکست يافت و

ی شکرک لشیغزنه برگشت و برا بە  وگرفت از او ینيات سنگيحممود مال
 ی مهم در نواحین آباديجنگ بزرگ چند  دویاو ط. هندوستان آماده شدبە 

 و یل تاراج از اموایتصرف درآورد و با انبوه بە پشاور و مشال پنجاب را
ش را  خويغزنه برگشت و گزارش فتوحات بە ها گرفتيآباد از اين ی کەرانياس

  . بغداد فرستاد بە فهيم سهم خليمهراه با ُخمس غنا
ل يستان گسيس  بە خلف امحدنابود کردِنقصد  ەاو سپس هزار سوار ب

  سپس.اسارت افتاد  بەافتند و فرماندهشانيست کخلف ش نها ازي ایرد؛ ولک
 يکشهر نزد  بە اوکە مهين. ردکستان ي قصد سی با سپاه گرانشمود خودحم



  

 

۲۵

 نداشته یارکبا مردم  کە خواستند از او شوازش رفتند ويپ  بەشد، بزرگان شهر
سلطان   بەز ناچاريخلف ن. ل دهنديآهنا مهلت دهد تا شهر را حتو  بەباشد و

  . ردکم ياو تسل  بە فرستاد و خود راآشتیشنهاد يحممود پ
رد؛ و کزندان  بە زي گردۀقلع رده درکد يخراسان تبع  بەگرفته او را حممود

   ٢.ُمردن زندان ياو چندماه بعد در مه
سال ( قلمرو سلطان حممود شد ۀميز ضميستان ني سراسر سگونهن يابە 

  شدآغاز هنگامیستان از ي سی خراب،ستانيخ سي مؤلف تارنوشتۀ بە ؛ و)خ۳۸۲
  .افتادن  تورکادستبە سيستان کە 

  دریشکرکن لشي چندیخ ط۳۸۵ و ۳۸۴، ۳۸۱ یادر ساهلحممود سلطان 
 ُملتان در ی قلمروش را تا ماورایها رد و دامنهک یرو پيشدرون پنجاب 

   ٣.ن سند رسانديسرزم
طمع   بەاب حممودي را داشت در غ) و خبارامسرکند(ُسغد کە  خان لگيا
 انتقال داده آمودرياجنوب   بە راشيروهاياو ن. رديز بگيخراسان را ن کە افتاد
 قصد گرانیحممود با سپاه . هرات فرستاد  بە رایگريبلخ و د  بە رایرکلش

 واپس آمودريا یماورا  بەخان را لگي ایروهاياو ن. ردکخان  لگيمقابله با ا
 کمک بە او را  نامه نوشته۔شاه خنت۔ رخانيديگبرادرش   بەخان لگيا. راند
 آمودرياخان از  لگيخبارا فرستاد و ا  بە راهياِن خويشسپا گيديرخان. ديطلب

  . رديگذشت تا خراسان را بگ
برای ياوری بە حممود وارد خراسان  اوغوز تورکاِن بيابانیِ مجعی از

 لشکرگاه بلخ يک نزدی و او در دشت،وستنديحممود پ  بەنار بلخک  درشدند و
  برابرِ اودر تورک بوهان یروي با نگيديرخان نيز آماده وخان و  لگيا. زد
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۲۶

۲۶

  .  زدندلشکرگاه
. خان درگرفت لگي حممود و ا دو سپاِه تورِکميان یني خونیجنگها

 در روز دوم یدند ولي نرسیروزيپ  بەطرف دام از دوک چيروز اول جنگ ه
انش بر يدنبال او سپاه  بەخان تاخت و لگيقلب سپاه ا  بەليحممود سوار بر پ

 و جنگ مغلوبه شد و هزاران تن از دوطرف خان تاخنت گرفتند لگيسپاه ا
بياباِن   بەخان لگي ازآِن حممود شد و ایروزيپ. ت افتادندک هالکبرخا
  ٤. برگشتآمودريا یماورا

 افتند درياجازه  کە حممود گرفتند آن بود  ازتورکاِن اوغوزی کە پاداش
الح خودشان ص کە ئی بەگونه ؛ وجاگير شوند خراسان یاباهناي بدر زمينهائی

ز حممود وارد يآهنا را ن  جواناِن ازمجعی. نندکن يشان را تأم ینند زندگيب یم
  . ردک خويش ارتش 

 خراسان ی غربی در نواحین ده هزاريدر مجاعات چند کە اوغوزها
سبب ەردند، و بکتاراج و غارت روستاها و مزارع   بەنده شده بودند اقدامکپرا
ا و در خراسان عموًم«خ ۳۸۹ در سال . فراگرفتین تاراجها منطقه را قحطيا

 را از یس کە ک شامل و غالِت نازل حادث شدیا قحط خصوًصنيشاپوردر 
  ٥.»د درگذشتي مروارۀمت از دانيق  بە حبوبۀافْت قوت مناند و دانينا

خراسان باز   بەخان لگيگر ايد کە افتينان ياطمکە   آن ازپسحممود 
 ثرومتند آن یهايتاراج آباد  بە تاجانب هند برگرداند  بەخنواهد گشت، رخ

  . شور ادامه داده اسالم را در هندوستان بگستراندک
 هايبار پس از تاراج آباد هر کە لشکرکشيهای پيوسته سلسله يکاو در 

هند   بەغزنه بگذارد دوباره رشدگان را دري تا اموال و اسگشت میغزنه بر بە
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۲۷

   .ردک یرو پيش ِسند دروِن چند سال آهسته آهسته تا یگشت و ط یبرم
  بر برای نشر دينِ اهللاجهادنام  کە  اوی از اهداف جنگهايکیکە  چون

 گرفت می کە ئی یردن مردم هندوستان بود، هرآبادک مسلمان  بودهنادهآهنا 
  از افسرانيکی  بە رایمسلمان شوند، آن آباد کە کرد میمردمش را جمبور 

 را آجنا ی، فقهائکرد می دائر ید آبا در آنیسپرد، پادگان یسپاهش متورک 
فتوحاتش   بەشنند، و خودک آشنا ی اسالمباورهایگذاشت تا مردم را با  یم

شده تاراج و  سال مناطق فتح هنک او معابِد  لشکرکشيهایدر. داد یادامه م
 یهاي و خرابکشتار شدندجو  ران شدند و خبش اعظم برمهناِن مساملتيو

  .  برجا گذاشته شدشده  فتحینهاي در سرزمیاريبس
مردم   از، رای ازمجله آزاد،ز رايچ  مهه در هندوستانفتوحات حممود

 و وبا یقحط. شد  میليآهنا حتم  بە و درعوضش اسالمگرفت میهندوستان 
ده يغ او رهياز تی کە سانک از یاريبس کە مردم هند بود  بە حمموديۀن هديبارزتر

  ٦.ديشک یام مرگ مک  بەبودند را
بارِ   يکخان لگي بود ادر هندوستان» جهاد«ر يان حممود درگ سلطیوقت

ن هنگام رقابت يمه  درست دریول. خراسان افتاد ی بەشکرکر لشکف بە ديگر
ر کف  بە با او آغاز شد، و طغان-گيديرخانن ي شاه خنت و جانش-برادرش طغان

يمۀ  و سغد را ضمندکت يسب محاکلگ ي ابرکنار کردِن یاز حممود برا کە افتاد
حممود نوشت ی کە بە ئ  ضمن نامهاو. کند) ضميمۀ تورکستان(قلمروِ خويش 

شتر برضد او با يپکە  نيا  و از، او در هندوستان را ستودگستریِ  و اسالمجهاد
  . پوزش آورد  استخان مهدست شده بوده لگيبرادرش ا

ار کر آراست تا کافت و لشي آگاهیخان از ارتباط طغان با حممود  لگيا
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 ینيده بود و برف سنگي زمستان فرارسیند؛ ولکسره يکادرش طغان را بر
 مسرکند  بە و او ناچارکردن کاشغر را ناممک او در یرو پيشدن گرفت و يبار

 ی ناگهانطور بەخراسان بود   بەلشکرکشی ۀآستان دری کە نيح برگشت؛ و در
 ی دوستیتاتباکافت و ضمن مي و خبارا دست مسرکندپس از او طغان بر . ُمرد

 صدد جتاوز  بەطرف دو دام ازک چيه کە شنهاد دادياو پ  بەرد وک نوبا حممود را 
ند، و کحممود در هندوستان جهاد  کە استگر نباشند؛ و هبتر يديک یمرزها بە

  ٧.ان آهنا بگسترانديم  و اسالم را درجهاد کندن يمشال چ تورکان طغان با
 نيدر آن سرزم«رد، و کنب هند جا  بەخ رخ۳۹۶باز حممود در اوائل سال 

 یآن نواح. رده بودک طلوع نی نواح در آنهرگز پرچم اسالم کە دي رسیجائبە 
ار برافروخت، ي د در آنعتي شریرد و مشعلهاک ک پاکفر و شرکرا از ظلمت 

 یاياز بقا کە رد، و خواستکمان ظاهر يو مساجد و معابد بنا هناد و شعار ا
برهاِن قاطعِ  بە ن رايراِن دکتها دمار برآوَرد، و ُمنن و پرستندگان بيدمشنان د

و از » … « اسالم افزودۀن در عرصي نارديۀو ناح» … «ر ُمَسخَّر گرداَنديمشش
هزار  چهل کە رده بودندک آن ثبت ۀتابکرون آوردند، بر ي َمنقور بیبتخانه سنگ
عت يشر یعلما کە سلطان تعجب منود. اند ن خانه هنادهي ایبنا کە سال است

از . هزار سال است ب هفتيآدم قر یمدِت عمر بن کە اند  امت متفقیماکو ح
ر شدند ک را منیزين چيمهه چن. ماء استفسار رفتکر حيان علماء و مشاهياع

   ٨.» سنگها هبتان و دروغ استیگواه: وگفتند
 یغزنه گزارش اقدامات جهاد بە ن و بازگشتياو پس از فتح نارد

 از بغداد فرستاد و  بەفهي خلیبود برا» مخس امام«ی کە لش را مهراه اموايخو
ی کە نهائيگر زميستان و غزنه و ديت خراسان و سيمکم حاکح کە ردکتقاضا او 
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 نيالد نظامم و خلعت را با لقب کفه حيخل. ش بفرستديگرفته است را برا
  ٩. او فرستادیبرا

 خوارزم شدر يصدِد تسخ  بە١٠گر در هندوستان،يحممود پس از دو فتح د
  .  بودی از قلمرو سامانی خبش از آنشيپکە 

 ابوالفضل ۀنوشت  بە- آرال وافع شده بودۀاچيدر جنوب در کە -خوارزم
   ١١. فرسنگ بودهشتاد در هشتادوسعت   بە پنهاوریني سرزمیهقيب

 قرار یخيراِن تاريشرق ا ن حد مشاليآخر درکە   چوننين سرزميا
 داشت و یاديار زيت بسيه بود، امهيمهسان  تورکاینهاي و با سرزمگرفت می
. کرد میرا اداره   بود آنیزکد دولت مرييمورد تأی کە  پادشاه حمليکشه يمه
، ی و هم در دوران اسالمیمِ خودخمتار خوارزم را، هم در عهد ساسانکحا

 یران طاهريها خوارزمشاه را ام یزمان طاهر در. گفتند یم» شاه خوارزم«
 منصوب یران سامانيان توسط اميو در زمان سامانند، کرد می منصوب

 بود یرانيهن زبان اک گويشهایاز ی کە ش خوارزميگو  بەمردم خوارزم. شد می
 -یان قرن چهارم هجريپا  هنوز در-  زبان زنده ويکن يا. گفتند یسخن م

 بە ارگزارانشکان خوارزمشاه و ي مۀ حمرمانیها  نامهیبرخی کە ا بود تا جائيپو
   ١٢.شد  می نوشتهیوارزمزبان خ

 سو مههمهاجم، خوارزم از  تورکان دستی بە  سامانامارِتادن َوراُفتبا 
 زمان مأمون ابن حممد ابن  در اينشاه خوارزم. درآمد تورکان ۀدر حماصر

  . رده بودندکومت کسه نسل در خوارزم حکە  ی از خاندان بود،مأمون
گونه کە ابوالفضل بيهقی  آن ، و بودپرور  دانشیمأمون خوارزمشاه مرد
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ب و يسخت فاضل و اد«،  دربارۀ او آورده استیرونيحان بي ابوراز نوشتۀ
   ١٣.بود» ارها سخت مثبتک ، و دریارک و» «وسخنيکن

  و چند تن ديگری و ابومنصور ثَعالبیرونيحان بي مهچون ابوریبزرگان
   .ندکرد می دربار او خدمت  ساهلا در بودندنيشاپور مدارس خواندگاِن درسکە 

 کنيو ا بودند رانداختهو را ی سامانامارِت کە ُسغد گرِ اشغالتورکان 
 امارِتراث ي معنوان بەخوارزم را  کە تالش افتادند  بەسراسر ُسغد را داشتند

  .  متصرف شوندیسامان
 یمان دوستيرده با او پکاتبه ک متگين سبکمأمون خوارزمشاه با حممود 

 گرفت، و یزن  بەاح او درآورد و خواهر حممود راکنعقد   بەبست و خواهرش را
  . ردک خراسان ۀرده رمسا خوارزم را وابستکنام حممود   بەخوارزم خطبه در

امور .  وزارت مأمون خوارزمشاه را داشتیرونيحان بين زمان ابوريا در
بود، و  تورک دست غالمان  دری ارتش سامانمهچونز يارتش خوارزمشاه ن

در قبضه دارند  تورکان خراسان و ُسغد را کە  متوجه شدندن غالمان چونيا
ان بردارند و سرنوشت خوارزم را يم درصدد توطئه شدند تا خوارزمشاه را از

  . رنديدست گ  بەخودشان
ز موجب يخان داشت ن لگي ایاحتاد حممود و خوارزمشاه برای کە خطر

 تا برآغالَداه خوارزم را برضد خوارزمش تورک رانيلگ اميجاسوسان ا کە شد
  . رون بروديخوارزم از اطاعت حممود ب

 ۔ین خباريتگ الب بە ۔تورکی بەنامِسپهساالرِ خوارزم کە   آنحاصل
ستند، ي نتگين سبکاطاعت از حممود  ی بەمردم خوارزم راضکە   آنۀهبان بە

 هيجرجان  بەخ برداشته۳۹۶ن ي مستقر بود در فروردهزاراسپدر  کە ارتش را
ند و مأمون کاخ خوارزمشاه آتش افک رفت و درارزم۔ ۔پايتخِت خو

                                                 
  .۱۱۰۰ و ۱۱۰۲:  مهان-13



  

 

۳۱

اش  شت و برادرزادهکران و مشاورانش را گرفته ين تن از وزيخوارزمشاه و چند
ش نشاند، و يجا  بە ساله بود۱۷ هنگام  در آن کە ابن مأمون رایحممد ابن عل
خطبه  نام امحد طُغان داد و نام حممود را ازبە  تورک  بە يکزيوزارت را ن

ندانست  کە  بنشاندندیئ  را در گوشهکودکن يا « بيهقی افزوده کە.ندکاف
 و شنت و مال و نعمت ِسَتَدن و خانکند از کرد میحال جهان، و هرچه خواستند 

  ١٤.» بر مسلمانانینرفت  بەافرستانک در کە شانيا و آن رفت از… . ندنکمان بر
ودتاگران فرستاده ک نزد بە  رایئتيدن خرب خوارزم، ابتدا هيحممود با شن

؛ فرستندنزد او  بە را) مهسر مأمون خوارزمشاه(خواهرش  کە شان خواستيا از
ی بە شکرک لشی مقدمات برايۀرو و هتي نین حال مشغول گردآوريو درع

  فرستاده خواستار شدیئتيچون خواهرش را فرستادند، باز ه. خوارزم برآمد
درگاه او فرستند  بە  گرفته-او بودهداماد  کە -شندگان مأمون خوارزمشاه راکە ک

ن درخواست پاسخ داده نشد، او سپاهش را از راه يا بە و چون. ندک جمازاتتا 
ر با کن لشي ایخوارزم فرستاد، ول ی بەرکرده لشکا منتقل ينار آمودر بە کمرو
رد، خوارزم را کخوارزم محله   بەباز حممود خود با سپاهش. ست برگشتکش

هرچه از . ردکودتا دست داشتند را گرفته بردار ک دری کە انتورک ۀگرفت، و مه
  بەخراسان فرستاد وردهکز بازداشت يخوارزم بودند را ن ان دريخاندان مأمون

 اسارت گرفته  بەارتش خوارزم را تورکان یايبقا. ندکزندان افبە در دژها 
ل ي گسهندوستان بە  فتوحاتۀ ادامی آهنا را برایزود  بەغزنه فرستاد، و بە
 یفرماندار  بە راتاش التوننام   بە از افسرانشيکیکە   آناو پس از. ردک

غزنه   بەشرد و خودکانش را در خوارزم مستقر کرو از تیخوارزم گماشت خبش
  ١٥).خ۳۹۶ز سال يپائ(برگشت 
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ر يشمکن ي سرزم گرفنتِردن امر خوارزمکراه  هدف حممود پس از روبه
 تورک ده بود، دهها هزاريچيدر خراسان پ جهاد حممود ۀآوازکە   چون.بود

حممود   بە خود راند وخراسان رفت بە انهي میايداوطلب جهاد از سراسر آس
 تورکان یبرا. نندکمت حاصل ي غن مالِجهاد بروند و  بەفروختند تا مهراه او

نها يا عالوه بر. ن راِه حصول مال بوديت در جهاد هبترکگرد، شر ابانيب
ز وارد ياطاعت حممود درآمده بودند ن  بەآن اواخر در کە نينش وهک پختوهنای

  . سپاه او شدند
ت متواصل در ک پس از سه ماه حر بەقصد کشمير بەراه افتاد وحممود
  . ر رسانديشمک  بە خود رایوهستانکگذر  معابر سخت
ده ي هندوستان را شنیهاي حممود در آبادیتهايخرب جنا کە ريشمک ۀراج

 با یارکاگر  کە شنهاد دادياو پ  بەشواز حممود رفتهيپ  بەورششکبود، با بزرگان 
  . ندشو می دولتش مسلمان ی با متام اعضایر نداشته باشد ويشمکمردم 
 کە  خواستیو شنهاد با قبولِ حممود مواجه شد، و حممود ازين پيا

گر يجهاد برود تا د  بەمسلمان شده است سپاهش را برداشته مهراه او کە نونکا
ن نداشت و با يا  جزیچاره انتخابي بۀراج. نندک هندوستان را فتح نقاط

  . حممود مهراه شد
ی کە رد، و هرآبادکدرون هندوستان   بەر، حممود رخيشمک از فتح پس

های کوچک  راجه از یاريبس. کردران يست مسلمان شود را تاراج و وخوا یمن
 یرفتند و گاه برخيذن نشدند و مرگ را پير دييتغ  بە حاضرو بزرگ هندوستان

 و افتند نهدست حممود   بەردند تاک یشکآهنا خود و افراد خاندانشان خود از
  . ن دهندير دييتغ کە جمبور نشوند
شت و ک یرفت و م یش ميپ بەگر  رانيل ويچون سمه تگين سبکحممود 

» یعدالت اسالم« کە  رایئ وهي تا شگرفت می و برده کرد  میسوزاند و تاراج یم
 کند وج يبودند ترو»  هندوینهايد یب«نظر او  ی کە بەان مردميم نداشت درپ یم
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  . را براندازد و عبادت اهللا را بگستراَند» َبگوان«عبادت 
س را ک رود گنگ افزون بر پنجاه هزار ۀنارک یشهرها  ازيکیاو در 

 ن منطقه پنجيشده، در معبد ا رانين شهرِ ويرد، و عالوه براموال مردم اکشتار ک
دست  بە آهنا صد مثقال طال ازيهزار و س ششصد و نود کە ن جواهرنشانيبت زر

گر هرچه در آن معبد بود را ي، و دگرفتمت يغن بە ،ست بت نقرهيآمد، و دو
  . ديشکآتش  بە مهراه معبد

 بە شتارکم و يز فتوحات و غنايگر رود گنگ ني دۀرانکدر چند شهر 
  . شد سان صورت گرفت، و معبدها تاراج نيمه

در وه کار بزرگ و باشي مسجد بسيکغزنه  بە روزمندانهيبازگشت ف او در
   ١٦.برافراشتپايتخِت خويش 

 کرد میدانست و هرچه  یامرب مي پ ۀفيارگزار خلکشنت را يخو کە حممود
ها گزارش اقداماتش را  یابيامکن ي، پس از اکرد میش ي خدای خشنودیبرا
  :ن نوشتيفه چنيخل ی بەئ  نامهیط

از ] خ۳۹۸اوائـل خـرداد    [۱۰ حمرم سال ۀميضه را در ن  ين عر يالمتان ا غ
عهد سرور و  ن دريد کە است یحال ن دريو ا . فرستد یحضور م   بە غزنه
روزمنـد اسـت و   ي پیزمان ش از هر  ي ب القادر باهللا ن  يراملؤمنيمان ام يموال
  . وفته استکناف جهان مقهور و سرک در اطراف و اکشر
 ک و متابعت از مفاد دستورالعمل مباریفرمان عال ین غالم در اجرايا
ردم؛ کـ بودنـد دنبـال    کە  افران هنـد و سـند را هرجـا        کـ مر مهت بربـستم و    ک

را بـا پـانزده هـزار سـوار و     ] پـسر حممـود  [ غزنه غالمتان حممد یدر نواح 
سـوار و ده     را بـا ده هـزار     ] پسر حممود [اده، و غالمتان مسعود     يده هزار پ  

هـزار سـواره و       ارسـالن حاجـب را بـا ده       ] سپهـساالر  [اده گماشتم؛ يهزار پ 
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ردم؛ خـــوارزم را کـــاده مـــأمور ضـــبط امـــور بلـــخ و طخارســـتان  يـــهـــزار پ ده
ــساالر[توســـط  ــون] سپهـ ــوار و ده   التـ ــزار سـ ــاش و دوازده هـ ــزار پ تـ ــهـ  ادهيـ

 یاضــافه گروههــا    بەادهيــ هــزار پ   هــزار ســوار و ده یدم؛ و ســ يشکــ نظــم  بە
  . را با خود نگاه داشتم) اد داوطلبان جهیعني(ُمطَوِّعه 

 یبا دل] خ۳۹۷ آبان ۱۰ [۹ سال ی الثانی مجاد۱۳غالمتان در روز شنبه   
ت کـ مقام شـهدا حر   بەوصول  بە مشتاقیشوق شهادت و جان    ماالمال از 

ست هــزارتن از يــ را گــشودم، حــدود ب یاري بــسیردم و دژهــا و باروهــا کــ
 حلقــه یره و ســم پــول نقــون دريــلي ميــکردم، کــپرســتان را مــسلمان  بــت
  . شتمکتن از آهنا را  آهنا گرفتم، و پنجاه هزار ل ازيف

م و هزار بتخانه بود مـورد  ياخِ عظک هزار یدارا کە   شهر را  يکغالمتان  
 هـزار  ۹۳آهنـا   نـدم و از   کش از هزار بـت از نقـره را بر         يب. محله قرار دادم  

 بـود ن شهر يا ز دري نی بت بزرگيک. دست آوردم  بە مثقال نقره۳۰۰و  
. ش ســـاخته شـــده اســـتيصدهزار ســـال پـــيـــگفتنـــد س یآن جـــاهالن مـــکە 
 ن شـهر را   يـ غالمتـان ا  . ن بت قرار داده بودنـد     يرامون ا يهزار بت در پ     ده
ــ ویلـــک بە چ يندنـــد و هـــ کآن آتـــش اف ردم، و جماهـــدان اســـالم در کـــران يـ
  .  برجا مناند در آنیآباد  ازیاثر

 آمـــده بـــود، مبلـــغ دســـت ی کە بەردن امـــوالکـــپـــس از فراغـــت از حـــساب 
صد و پنجـاه هـزار تـن،    يـ س   بەرانيم، مشار اسـ   ون در يليست م يب  بە ميغنا

  ١٧.صد و پنجاه و شش حلقه بالغ شديس  بەالنيو مشار ف

بار  فتوحات در هند ادامه داد و هر  بەوستهينده پي آیادر ساهلحممود 
را در  یگشت و اموال تاراج یغزنه برم بە هايگر راني وگريها  تاراجپس از
ی بە ريگ متي فتوحات و غنۀ ادامی و براکرد می انبار یافتنين  دستیدژها
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  . گشت یهندوستان برم
 واقع ناتەسومَترين شهرِ دينیِ هندوستان بەنامِ  تسخيرِ مقدسگزارش 

ردن کران يخ، و و۴۰۴  سالبە غربِ هندوستان در سرزمين گجرات در جنوب
 بە  از پنجاه هزار تن از مردم شهر، وشي بیشتار مهگانکامل شهر و معبد، و ک
 شادیشعف و  را مورخان مسلمان با زر و سيمون درم يليمت گرفنت دهها ميغن

دوسْت  انديشِ انسان  ولی خواندنش برای مردمِ نيک١٨اند، آوردهفراوان 
   .انگيز و جگرخراش است ۔واقًعا۔ چندش

القادر نوشت فه ي خلیمناسب فتح سومنات برای کە بە ئ  در نامهحممود
روستاهای  ینهاي انباشته بود، زمی معبد از اموال انبوهۀخزان کە ادآور شدي

صد مرد يخدمت معبد بودند، س  موقوفات معبد بود، هزار مرد دربسياری
صد و پنجاه رقصنده و ين شده بودند، سييان تعيدن سرِ حاجي تراشیبرا

 بە جاهای هندوستان نيند، و مردم از دورترکرد میخواننده در معبد خدمت 
 از او شفا ُجستند و می تقرب بِت معبِد سوَمنات بە آمدند و یارت ميز
ست و در آتش کهم ش بت سومنات را در کە شدهادآور ياو . دنديطلب یم

  ١٩.غ سپرديدم ت بە سوزاند و پنجاه هزار تن از مردم شهر را
ن يا در. دزمين در دسِت اميراِن ناشايستۀ ديلمی بو نيمۀ غربیِ ايران

 از یلمي دامارت ۀرازيها ش یلمي قدرت درازمدت دیسبب جنگهاەزمان، ب
 با یچند کە - و اسپهانی پادشاه ر-یلميجمدالدوله رستم د. ده بوديهم پاش

 مادرش با شورش مردِن بود پس از  ستيزه و نربد دریمادر و برادرش برسر ر
او   بەحممود فرستاده  ەی بئ رانه نامهيتدب یاو ب.  از ارتش مواجه شدیخبش

وب ک سریبرا کە خواست از او رون است؛ ويفرمان او ب ارتش از کە  دادآگاهی
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  . ندک کمکاو   بەارتش
خ از ۴۰۷ز سال ي در اواخر پائ، با استفاده از اين فرصِت زرين،حممود

 -  پادشاه گرگان و طربستان-ريگ منوچهر ُوشم. ديشکر ک لشیر  بەنيشاپورراه 
حممود وابسته   بەها خودش را یلميخاطر مقابله با خطر دەش بي پیچندکە 
 یاباهنايحممود زمستان را در گرگان و ب. ردک در گرگان از او استقبال رده بودک

 ی رۀ روانیرک از افسرانش را با لشيکیاطراف گذراند و در هبار سال بعد 
  . ندکجمدالدوله رستم را بازداشت  کە فرموداو   بەردهک

 نهاياکە نيگمان ا  بە جمدالدولهنددي رسینار رک  بە حممودياناهچون سپ
 فرماِن بە  بنایرون شد، وليشواز بيپ بە سلطنتش یاند با اعضا  او آمدهیاري بە

  . شان بازداشت شدند حممود مهه
رد از کافت يگزارش بازداشت جمدالدوله را درکە   آنحممود پس از

 اموال جمدالدوله را مصادره یگرفته متام یآسان  بە و شهر رارفت یر  بەگرگان
ن يا ن و ساوه را متصرف شد و هرچه اموال دريدنبال آن قزو  بەاو سپس. ردک

  . غزنه فرستاد  بەردهکشهرها بود را تصرف 
 ۀرد و دامنکل يجان گسيآذربا بە ز مهراه پسرش مسعودي را نیانيرکاو لش

گرگان را از  کە م گرفتيقلمروش را تا ارمنستان گسترش داد، و سپس تصم
  . ر بستاَنديگ دوستش منوچهر ُوشم

 یوهستاهناک  بەگير  وشمد منوچهريشکر کگرگان لش  بەن قصديچون او با ا
ا ند نقًدکدست او رها   بەاگر گرگان را کە ردکاتبه کخت و با او ميطربستان گر

 گرگان ۀنات سااليمال کە تعهد خواهد سپرد او خواهد داد و  بەمهزار در پانصد
  . غزنه بفرستد  بە اویو طربستان را برا
اموال منوچهر را کە   آن و پس از،ردکشنهاد موافقت ين پيحممود با ا

  گماشت تا بری برگشت، و پسرش مسعود را در رنيشاپور  بەل گرفتيحتو
  . ندکومت کران حيسراسر مشال ا
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ن فرستاد مهدا بە رک لشيک مسعود ، پسرشخراسان  بە اوبرگشنتِپس از 
 - م اسپهانک حا- ديلمیهيوکاکعالءالدوله . ديشکر کاسپهان لش بە و خودش

خت، و مسعود وارد اسپهان شده پس از يمهدان گر بە افتهيست کشاز او 
سپرد  تورک  افسر بە يکنند، شهر راک مغلوب یفاحتان با شهرهای کە ارهائک

   .رون شدي بیر  بەقصد بازگشت بە و خود
. ردندکرون يب او را ند وديارگزار مسعود شورک اسپهان بر مردم یزودبە 

رد و ک کشتار هزاران تن از مردم را  وگشت و شهر را بازگرفترمسعود با خشم ب
  . شهر برگرداند بە ت رايامن

شهر در  کە د متوجه شدي مهدان رسيکینزد بە چون کاکويه عالءالدوله
  حاکم بریها یلميز دشوشتر رفت تا ا بە پس.  مسعود استسپاهياندست 
   ٢٠. بطلبدکمکعراق 

چشم از در غزنه  خ۴۰۹ ماه بهشتي سلطان حممود در اردميانهن يدر ا
  .  گويا او در هنگام مردنش شصت ساله بود.جهان فروبست
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  حممود سلطان تيشخص

 یاباهنايب تورک لِي از قبايکیشده از   غالمی مردپسرِ تگين سبک حمموِد
 ن در هرجاينش ابانيل بي قبای زندگۀويم، شيدان میکە   چنان.انه بودي میايآس
 بە شان و نگرششانيهم دارد، و سنتها يکی بەار نزدي بسیباشند شباهتهاکە 

 آهنا ۀدي جز عقیئ دهيهر عق کە پندارند یند، و ما يکهم نزد  بەاريز بسيجهان ن
بايد کە رد  چون آهنا نداکیس مرام و مسلک است، و هردرخورِ نابودیباطل و 

اساس جهاد  کە بود  بيابانییِگلي نگرش قبۀوين شيمه. از ميان برداشته شود
  . آورد یوجود م بە  راۀ خودی و نابود کردِن عقايد غير خودیدي نشر عقیبرا

افته ي ُنمود نیرکن طرز في چنیچ زمانيگاه و در ه چيان هيرانيدر سنت ا
وجود  ی بەرانيهاد در فرهنگ ا جیمعنای بە ئ ن سبب هم واژهيمه  بەاست؛ و

دست  بە  و افتادن امور دولتیار آمدن دولت عباسک یبا رو. امده استين
 ی عمر دولت اموین ساهلايتا آخر کە -  نشر اسالمی، جهاد براايرانيان

 از زماهنا در عمر یئ چ برههي؛ و ما در هشد متوقف -ان بوديمهچنان در جر
های يشکرکم شاهد جهاد و لشيگوئ ی سخن مآن از کە زمان اين تا یدولت عباس
ن ي برافراخنت پرچم دی برا عباسی دولتیمرزها رون ازيب بە متجاوزانه

 تورک يکدست   بەزمام دولت کە ن بار استين خنستينون اکا. ميستين
 یس چون وکاو هرکە   چونو؛  افتاده استتگين  بەنامِ حمموِد سبکرومندين
ن خودش را باطل ي جز دینيپندارد، و هر د یم یشد را درخور نابودياند یمن

ها، يها، تباهيرانگريها، ويشکرکانگارد، لذا شاهد لش ی می براندازۀستيو شا
نندگان در ک تکشر. استيمها توسط او در هندوستان يريگ شتارها، و بردهک
اند، بعالوه  اباهنا آمدهياز ب کە اند کروز غالمان تي ن اویِ جهادیهايشکرکلش



  

  

۴۰

۴۰

اند و  زبان شده یگر فارسينون دکا کە  جهادگر صدر اسالمیان عرهبا مهیبقا
 ی نژادۀصياند از خص گاه نتوانستهەچي هینامند، ول ی میرانيخودشان را ا

  . ش بُبرنديخو
 متوقف شده یل دولت عباسکياز آغاز تش کە »دهي نشر عقیجهاد برا«
  .ته شداز سر گرف تورک بِيرق یراِن بيگ مينون توسط تصمکبود، ا

 سختست و ينگر ین ميد ی بەئ لهي قبینشيبا ب کە تگين سبکحممود 
ن خمالفان يتر ، از سرسختبودتبارِ خراسان   عربفقيهاِن  افکارِ دينیِري تأثزيرِ
معتزليان و اسالم  کە  رایراني اگرای  خردگرا و علم و اسالمِ،شه بودي اندیآزاد

 در سنيان. پنداشت ین اسالم من دمشيترک بود خطرنا)اخوان الصفا(باطنيان 
حممود از . ندکرد می یرويفه پيش ابوحنيران از مذهب نسبتا آزادانديا

افته يرواج  تورکان انيا درماتفاقً کە کرد می یروي پیّرامک یگرا مذهب خشونت
ن يتر  سرسختانديش۔ حنبلياِن خشک ۔مهچون پيرواِن مذهبِ کّرامی ١.بود

  .  بودندحنفيان معتزله و  آزادیِ انديشه و دمشنِدمشنِ
 ردکافت يفه القادر دري از خلئی نامه فرمانخ ۳۹۶سلطان حممود در سال 

س و ي حق تدر نبايد کەیه معتزليچ فقيهدر قلمروِ او  کە  آمده بود در آنکە
 معتزلی ْین فرماِن شرعي ایاو در اجرا. داشته باشدتاب کف و نشر يتأل

مفاد فرمان  کە  گرفتیتبکا تعهد از آهن ردهک را بازداشت ی و حنفیمعتزل
 مواجه کيفرِ سختنند با ک خالف آن عمل ەنند و چنانچکفه را اجرا يخل

                                                 
نام حممد ابن کّرام از اهالی يک  زبان بە  بنيانگذار مذهب کّرامی يک عربِ پارسی-1

خراسان رفت؛ و   سوم بەسدۀ او در ربع دوم. روستای تابع زرنگ در سرزمين سيستان بود
را   اوطاهريانشد  يری مردم میداشت کە باعث اختالف و درگە باورهای تندروانه ک چون

خراسان برگشت، و اين بار  پس از مدتی بە. دمشق رفت ، و او بەنداز ايران تبعيد کرد
پس از هشت سال از زندان آزاد شده باز . دستور حممد ابن طاهر بازداشت و زندانی شد بە

: منتظم[ خ در بيت املقدس از دنيا رفت۲۴۸بە شام تبعيد شد، و چهار سال بعد در سال 
  . باره مهچون امحد ابن حنبل بود  او مردی ضِد ايرانی نيز بود و در اين].۹۸ -۹۷ / ۱۲
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ی راني از مسلمانان ایاري بسگيری فرماِن خليفه توسط حممد،  در پی.شوند
روان يپی بە  سنی زمان توسط فقها در آنی کەصفت( بودن یاهتام قرمط بە
 بودن، ی بودن، معتزلی، َجهم)شد  میلصفا داده اخوان اگرایِ  علمتبِکم

زمان هم بە امساعيليان و هم بە زيديان داده  صفتی کە در آن ( بودنیرافض
د گشتند؛ و حممود دستور يگر تبعي دیاري بازداشت و بردار شدند و بس)شد می
ن مذاهب را داشتند لعنت و يای کە سانک  بە منربهایباال  برخطيبانْ کە داد
   ٢.بفرستندن ينفر

فرمان شخص   بەوهباکسر کە عموم مردم خراسان بدانندکە   آنیبرا
ئت ي هیفه براي خلنامۀ فرمانخ ۳۹۷ در سالامال مشروع است کفه است و يخل

 معتزله را داشته ۀديس عقکهر کە  در بغداد خوانده شدیان خراسانيحاج
  ٣.شودشته کد يافر و مهدورالدم است و باکباشد 

 بە دستئی کە گفتيم۔ گرفت  وقتی ری را ۔بەگونه سلطان حممود
 را خواهد یشياند يکدن آهنا پشت هر انسان نيشن کە  زدیعي فجیتهايجنا

او . ئی ۔از شيعه و سنی۔ را شاد خواهد کرد  و دلِ هر مسلماِن سلفیلرزاند
»  بودنیقرمط«و »  بودنیمعتزل«، » بودنیرافض«اهتام  بە دهها هزار تن را

ی کە  ریسات علمي تأسد؛يشکآتش  بە ا زنده زندهيرد ک عام گرفته قتل
رده بودند ک یز آهنا را بازسازي ن سامانیراني بود و امبرمکيان دوران ۀبازماند

ی کە  بزرگ رۀتاخبانکرد، کمنهدم و ديلميان نيز آهنا را نگاه داشته بودند 
رد و کران يرا و بود ی علمگوناگوِن یها نهيتاب در زمک دهها هزار عنوان یدارا

 با استفاده از یابن اجلوز گونه کە آن. ديشکآتش  بە رون آوردهيش را بيتاهباک
  در ریشۀ خويگستران ندياو اقداماِت ، رده استکو دربارِ خالفت ثبت يآرش
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  :فه گزارش نوشتي خلیگونه برا ني ارا

ن يــغالمتــان ا. ن القــادر بــاهللا يراملــؤمنيمــان امــام اميد و مواليســالم بــر ســ
ــاد  ــه را در روز اول مجـــ ــانینامـــ ــال ی الثـــ از ] خ۴۰۸رمـــــاه يدوم ت [۲۰ ســـ

ی کە حــــال فرســــتد؛ در یحــــضورتان مــــ ی بەنــــار شــــهر رک اردوگــــاهش در
را از  رده و آنکوتاه کن يسرزم از اين گران را  ستمی دستهای تعالیخدا
ــاطن يتبل ــا یغـــات بـ ــ یهـ ــاجر   افر و بـــدعتکـ ــذاران فـ ــاکگـ ــازی پـ ــرده سـ  کـ

 ۀمهــ از ايــن شين غــالم پــ يــد، ايــ دارآگــاهیرتتان حــضکە   چنــان.اســت
ــا اهـــل    ــاد بـ ــر کتـــالش و اجتـــهادش را در راه جهـ ــر و ضـــاللت و سـ وب کفـ

ار کـ   بە مشغول بودندیگر فتنه  بە در بالد خراسان  ی کە    فاجر یها  یباطن
 در ل شده بـود و ين گروه تبدي ای از پناهگاهها  يکی  ی بە شهر ر . گرفت
گـذار    بـدعت  معتزليـانِ  مشغول بودند و با      شان  افرانهکد  يغ عقا يتبل  بە آن

خمالفت برخاسته   بەرده با قرآن و سنتک يکی تندرو دست   اِنيو رافض 
فـر و مـذهب     ک ۀديـ رده و عق  کـ امرب را شعار خودشان     ياصحاب پ   بە دشنام
  . دادند ی را گسترش میاباح

  . بود] جمدالدوله [یلمي دیرهربشان رستم ابن عل
د و موســـم يگرگـــان رســـ  بەار گردانـــد تـــايـــدن يـــجانـــب اەغالمتـــان عنـــان ب

ــاه آنزمـــــستان را در گرگـــــان گذرانـــــد و   رد و کـــــجانـــــب دامغـــــان    بە رخگـــ
رد؛ کــل ي گــسیر  بەتــاز شير پــک لــشيــک حاجــب را در یعلــ] سپهــساالر[

، و او   شـد م  يتـسل   بە  جمبـور  بيـرون آمـد و     گـاهش   خمفـی  از   یرستم ابن علـ   
  . ردکر يبودند دستگ یان مذهب باطنيمهه از اع کە را با افسرانش

 یهـا   وارهيـ نـار د  ک   بە  غالمتـان  یول پرهـا   األ یروز دوشنبه ششم مجاد   
ــیر ــيد. دي رســ ــا یلمــ ــرار     بەهــ ــوده اقــ ــراف منــ ــشان اعتــ ــر و ک  بەگناهانــ فــ

ردم، ک فقها مراجعه    یآرا  بە  آهنا ۀدربار. ردندک بودن خودشان    یرافض
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ند  اسـت  سادرون شده و اهل ف    يشان از طاعت ب     مهه کە   و اتفاق برآن رفت   
شته کــا يــتهاشــان يتناســب جنا  بەديــانــد، و با ش گرفتــهيپــ و راه عنــاد در

نـــها يد شـــوند؛ و اگـــر ايـــا تبعيـــده شــود و  يـــا دســـت و پاهاشـــان بريـــ شــوند 
 دری کە دشـان از سـه وجهـ   يعقا کە ستند چگونـه اسـت  ياحلاد ن   بە معتقد
ــْت انـــــسان را روســـــ  يروز ق ــيد، کنـــــ مـــــیاه يامـــ ع و رفـــــض و ي تـــــش ازیعنـــ
ننـد،  خوا ینـها منـاز منـ   يا کە هـان گفتنـد  يست؟ فقيـ رون نيـ  ب ،یگر  یباطن
ز ييشناسند، حالل را از حرام مت یند، شرائط اسالم را من    ده  یات من کز
پردازنـد و   یآهنـا مـ   ی بەزنـ  دشنام صـحابه و اهتـام    بەاراکآش ند، وده  یمن
 نــها معتقــدي ابيــشينۀ. آورنــد یمشــار مــ  بە خودشــانیدار نيــرا جــزو د آن
ه کمالئ  بە  عز وجل و   یخدا  بە اند  یباطن کە   اند، و آهنا    ذهب اعتزال م بە
ــ و پی آمســــانیتاهبــــاک و  مــــان ندارنــــد و معتقــــديامــــت ايامربان و روز قيــ

شــان را  دهيــلــسوفان اســت، و اســاس عقي فۀ ســاختیان اهلــيــاد کە نداســت
ــاح ــر یابـ ــ مـــیل کي تـــشیگـ ــاموس و   ی بەدراز د و از دســـتدهـ ــوال و نـ امـ
  .  ندارندیئ مردم ابایخوهنا
خفــا  در] جمدالدولــه [یرســتم ابــن علــ کە م دادنــدکــ حفقيهــانْن يمهچنــ
ــري دۀديـــعق ــاينيشيـــرو از پ از ايـــن  دارد، ویگـ  یز اســـت؛ ولـــ يانش متمـ

  . فرزند پسر و دختر است۳۳ یخانه دارد و دارا  دریپنجاه زِن عقد
ن يس چنــکهــر کە  بــاره مــورد ســؤال واقــع شــد و دانــست    در ايــنیو وقتــ

 کە  رده اسـت گفـت    کـ ز بداند از حدود حالل و حـرام جتـاوز           يا جا  ر یارک
ش نياگـان ند، و از زمـان   اسـت  نها مهسران او و فرزندانـشان فرزنـدان او        يا

 ۀوي خــالف شــ یارکــوه رفتــه وي وجــود داشــته و او بــرآن شــ   ین رمســيچنــ
  .ان اجنام نداده استينيشيپ
ختــصاص  اانکيــ از مزدیقــوم ی بەن ريه از ســرزميــ ناحيــککە   آنگـر يد
گفتنــد؛  ین مــينــد و شــهادتکرد مــی یمــسلمان بە نــها تظــاهريا. افتــه بــودي
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گوشـت   رده بودنـد و کـ غـسل   ات و کـ ز روزه و  منـاز و  رک   تـ   فاشـافاش  یول
نـــها از يا کە کـــرد مـــین خـــدا اقتـــضا يـــد ت ازيـــمحا. خوردنـــد یمـــردار مـــ

را اشـغال    مدهتا آن ی کە    شهر اباِنينار خ ک ز باشند؛ پس در   يه متما يباطن
ختـه  يدار آو  بـر  (*) رده بودنـد  کـ  خبـش ان خودشـان    يـ ش را م  کـ ه و امال  ردک

 بپردازنـــــد و جانــــــشان را  یاريامـــــوال بـــــس   کە دنديوشـــــ کآهنـــــا  . شـــــدند 
تواند  یهدْف گرفنت جانشان است و مال من       کە    دانستند یبازخرند، ول 

  .دهد شان جنات
خراسان فرستادم،   بەها را یلمي از دی و پسرش و مجاعتیرستم ابن عل

ردم تـا مـردم از   کـ آهنا ملحـق    بەزي را ن  یها و غالت رافض     یان معتزل ياعو  
 ۵۰۰ رســتم پــرداختم و حــدود  یهــا اندوختــه  بەگــاه آن. شــان برهنــد فتنــه

نــــار  يهــــزار د ۳۰نــــه و  ينــــار نقديهــــزار د ۲۳۰نــــار جــــواهرات و يهــــزار د
نــار پارچــه  يهــزار د ۲۰ دســت رخــت و معــادل   ۵۳۰۰ و زرينــهورآالت يــز

پنجـاه بـار شـتر      . نـار پرداختنـد   يهزار د  ۲۰۰ یلميان د ياع. بەدست آمد 
 و معتزليـــــان یتاهبـــــاکاز  آنـــــچە یردم، ولـــــکـــــخراســـــان محـــــل   بەتـــــابک

  بـــــود،)زيديـــــه و امساعيليـــــه(رافـــــضيان  و )اخـــــوان الـــــصفا(فيلـــــسوفان 
آهنا   برهاشان الشهی کە ر دارهائيز اصل بدعت بود، مهه را در    کە    چون
ن ين سـرزم يـ ن اقـدامات، ا ي اۀجي درنت.دميشکآتش   بەخته شده بود يآو
روز يـ  شـد و سـنت پ  یسـاز  ک پـا رافـضی  و ی و معتزلـ   ی بـاطن  گراِن  تبليغاز  

ب دولـــت ي نــص تعـــاىلاهللا ی کە هــائ يروزي غالمتـــان مراتــب پ کنــ يا. شــد 

                                                 
نژاد و دنبالۀ مزدکياِن دوران ساسانی بودند، ولی اين  اين مزدکيانْ مهگی ايرانياِن پاک (*)

کە   پدرش کيست و از کجا آمده است جز آندانست پدرِ شده کە کس منی مرِد تورِک سلطان
کند کە اين  يک مرِد بيابانی بوده و بەفروش رفته بوده و غالم شده بوده است ادعا می

 تفکرِ تورکی هنوز هم در ميان خبشی از گونه اين. اند ايرانيانْ شهرِ ری را اشغال کرده بوده
 . ۔ وجود داردزمين ۔مشخًصا در آذربايجان  در ايرانشدهتورکاِن جاگير
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  ٤.خدمتتان گزارش نوشت  بە است راکردهاسالم 

ی هائ برابر فتنه م بر عراق بود و درکاِن حايعيساهلا مرعوب ش کە فهيخل
 در  امامیاِنيعيز شيآم يک حمرم بسبب افدامات حتریساله در ماهها مههکە 

افنت ي بسته بود، با  بازدارنده هرگونه اقدامِیداد، دستش برا یبغداد رخ م
  دينْییاو در اقدام.  تازه گرفتیسلطان حممود جانمهچو  یرومنديباِن نيپشت

را ) ی مذهب رمسیعني (میباورهای اسالسخن خمالف هرگونه  گفنت و نوشنتِ
اخ خالفت ک مهم در ۀ جلسيکدر ی کە گريممنوع اعالم داشت؛ در اقدام د

شدگان   دعوتی برایل داد دستورالعمل او در دفاع از مذهب سنکيتش
 کە افتيخود   دری باال چنان جرأتۀردِن نامکافت يدنبال در  بەباز.  شدخوانده
اخش  بە ک رافقيهاناو . ردي بگی دفاع از مذهب سنیاعالن رمس بە ميتصم

ر و کل ابوبيشامل فضا کە شان خبواننديبرا او را ۀ نوشتفرمود تارد و کدعوت 
ان يعيمسجد ش(ب مسجد جامع ُبراثا ياو خط. امرب بوديعمر و اصحاب پ

ر و عمر و کابوب بە شيها  تندرو بود و ساهلا در خطبهۀعي ش کە يکرا) بغداد
  رایگريب ديرد، و خطکنار و بازداشت ک را برردک میامرب اهانت ياصحاب پ

روز .  خبواندیبان سنيروال خط بە خطبه کە فرموداو  بە ش گماشت ويجا بە
او سنگ پراندند و از مسجد  بە انيعيمنرب رفت، ش ب برين خطيا کە مجعه

) انيالنتر علوک(ف مرتضا علم اهلدا يخشم شده شر بە فهيخل. ردندک  اشرونيب
آهنا  نوشته بود بری کە زي تند و تۀ نام وردکاخش دعوت  بە کعه راي شسراِنو 

ن و تندروان يبرابر متعصب در« کە  بودتشر زده نامه  در ايناو. قرائت شد
حمل جتمع  کە بە مسجد براثا«ع يوقا کە ادآور شدي؛ و »ردک خنواهد یيباکيش
ل کش بە ل شده است وي درگاه خدا تبدقان و مطرودشدگاِنيافران و زندک

  . »ستيده نيد براو پوشکن میمسجد ضرار عمل 
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افران و ک«رده بودند را کباران  ب مسجد را سنگيخطی کە انيعياو ش
ن يمهراه ا بە نده افسران ارتشي آۀدر مجع کە ادآور شديده ينام» فاجران

 بە  جرأت اهانتیسان کە چە کب وارد مسجد خواهند شد تا بنگرنديخط
  ٥.افتيهند ساحت مقدس اسالم خوا

 ی ربارۀ جنايتش دردر کە -  خشنۀويبا آن ش کە تگين سبکحممود 
ان يراني ایرک فی و دستاوردهایراني و متدن و فرهنگ ایراني با ا-ميديد

مسند فقاهت  در کە  خراسانی عرهبایاي بقایدرافتاده بود، مهواره فتواها
 کە هرچند. اشت داشتند با خود دیخي تاری بود نفرتیرانيهرچه ا بودند و از

د، او يخبش یت مي او مشروعیراني و ضد ایاقدامات ضد انسان  بەن فتواهايا
 امر یول«نظر او   کە بەکرد می دريافت بغداد ۀفيت برتر را از خليمشروع
توانستند بر منربها برايش   فقيهان نيز تا می.رفت میمشار   بە»ن جهانيمسلم

گستر   نيرومنِد اسالم و سلطاِن عادلِ اسالمکردند و او را جماهد و حامیِ تبليغ می
  .مشردند می

ار، و کويکدار، ن ني خردمند، دیسلطان حممود مرد کە نوشتهر يابن اث
ردند، علما از کف يش تألي برایاري بسیتاهباک.  علم و معرفت بودیدارا

 نواخت و نسبت ی و مداشت میردند و آهنا را حمترم کناف قصد او کاطراف و ا
. ار مهربان بوديتش بسيرع بە  عادل و نسبتیاو مرد. کرد میها يکيا نآهنبە 

 از هر کە بش آن بوديتنها ع. شه در جهاد بوديرد و مهکار ي بسیها غزوه
 از مردم  کە يکیده بودي شنمثالً. کرد می مال استفاده ی گردآوری برایئ لهيوس

رسيده ما خرب  بە :تغزنه فراخواند و گفبە  او را ؛ داردیاري ثروت بسنيشاپور
م، و  استدار  مالیستم ولي نیمن قرمط: مرد گفت! استی یتو قرمط کە است

  . دارند  بر ماهلا از آن کەتوانند یدلشان خبواهد م کە مرداِن سلطان بەهر اندازه
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اثباِت سنی  (اش دهي عقی درستۀ درباریتوبک از او گرفتند و میپس مال
  ٦.دستش دادند بە ند و نوشت)بودنش

حد و اندازۀ سلطان حممود در  اين گزارْش يک منونه از ستمهای بی
تراشيهايش برای مصادرۀ اموال و امالِک  رفتارش با بزرگانی ايرانی و در هبانه

  .زمين است بزرگاِن ايران
ش ي افتاد و از جاِن خویماريبستر ب سلطان حممود چون بر کە اند نوشته

ی کە م و جواهراتي زر و سیها هک تا سمودفر مرگشش از يروز پ د شد، دويناام
برابر او  ان سرا دري در مآوردند ورده بود را ک ی فتوحاتش گردآوریدر ساهلا

ض بگستردند مانند يط عري بسۀصحنِ صف و بر «ندردک هم انباشته یرو بر
 بە بود شگفته،کن سبز و سرخ و زرد و بنفش و ياحيانواع گل و ری بە گلستان

 فرموداو سپس . »ستيگر یست و برخود زارزار مينگر ی م آن در اعتبارۀديد
و اسبان متنوع بر او  «بردند،رون يسرِ دستها ب ابش بر خوبا ختِت او را تا

   ٧.»کرد میه ينوحه و مو] شيخو[ار ک و برخود و احوال و عاقبت ،ردندکعرضه 
 را ی جهانديد می کە ستيگر ی و زارزار مکرد میه يرو مو  از ايند اويشا

رده، کنون مهه را رها کاه نشانده است و اي سکخا بە نهاي ایخاطر گردآورەب
  . استیردن با جهان و زندگکحال وداع   درهتی اِنتنها و با دست

سلطان حممود  بە  ميراثامارت سامانْی یراسکبرو کە ميباالتر گفت
ا از  سلطان حممود عموًمیارمندان ادارکران، و يران، دبيمشاوران، وز. ديرس
شان  یشوردارک ۀ ارزندیها جتربه کە  بودندامارت سامانی یراسک برویايبقا

در دربار ی کە آن فرهنگ کە دنديوشکار سلطان حممود هنادند؛ و يرا در اخت
  . ابديان يان داشت مهچنان در دربار سلطان حممود جري جریسامان
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۴۸

۴۸

 داشتدولتش امورِ  ۀنها در اداريا کە بە نيازیخاطر ەسلطان حممود هم ب
بران چشم و  فرمان بە آنان را  وباز بود ودل ار خبشنده و دستيآنان بس بە نسبت
  . ردکل يش تبدي خوۀبست گوش

دستگاه سلطان حممود   توانستند دریسانکفقط  کە اد برديد از يالبته نبا
زمان او از   داشتند؛ وگرنه خراسان دریار او مهسوئکد و افيبا عقا کە ابنديراه 
 ازمجله -ی بزرگیتهاي شخص؛شد یمندان بزرگ هت شان و دانشي آزاداندۀمه
 یشهر در آوارگ بە ب او بودند و شهريبودن مورد تعق افرکاهتام  بە -ناي سابن
 وارد دار و دستگاه سلطان حممود شدند کە خوانده درسعناصر . ستنديز یم
گاه نتوانستند  چي هی ولردندک شايان خدمات یرانيات ايزبان و ادب بە ۔البته۔

  .نندکافته بود را حفظ يوه ک شیدر عهد سامانی کە رانيفرهنگ و متدن ا
خ يداراِن تار  ناماز کنيا کە -ی دوران ساماناِنيُسرا ین تن از پارسيچند

شنامه يش ستايرده بود تا براکخودش وابسته  بە  را حممود-ستنداات ما يادب
ی کە مي عظیقها و پاداشهايا با تشونهيا. سند و نامش را جاودانه سازنديبنو

 دندي آفریات منظوم پارسي در ادبیارهائکند شاهکرد میافت ياز حممود در
  .  استیرانيدوستان ا  ناز ادبيۀشه ماي مهیبراکە 

ران يخود را شاه اکە  ش بلي ساماناربابانن يحممود نه تنها خود را جانش
 ۀصيخص بە -حال نيا ا بی؛ ولمشرد می یئ ن شاهنشاهان اسطورهيو جانش

م، يدان میکە   چنان نداشت؛ ویچ توجهيران هي ایها گذشته بە -شينژاد
 ۀنيري افتخارات دیاي احیوشش براکخاطر سرودن شاهنامه و ە بیفردوس

 کە خطر افتاد و جمبور شد بە ان مورد خشم حممود قرار گرفت و جانشيرانيا
  . او نرسد  بە تا دست حممودشود یمتوار

اخ و مسجد کچون ساختماهنائی مه غزنه  پايتختش در۔البته۔ حممود
 جمالس بزم ی برگزاری برایشک  دلی خودش برافراشت و باغستاهنایبرا
 یرانيمتدن و فرهنگ ا  بەران وي ایآبادساز ی بەئ چ عالقهي هیرد، ولکجاد يا



  

 

۴۹

 یمندان و فرزانگان  دانشبيشينۀدوران تسلط او بر خراسان  نشان نداد؛ و در
 ینواح  بەرده بودندکل ي و خبارا حتصنيشاپور در مدارس یدر عهد سامانکە 

  . ختنديران گريدرون ا
 یها تاخبانهکن ي از بزرگتريکی یدر عهد سامانکە  نيشاپور ۀتاخبانک از

ادن َوراُفت، پس از شد  میی نگهدار در آنتابکهزار جلد  بود و دههان رايا
 - هکد رس مینظر   بەاده نشده است، ودست د ی بەگر خربي دامارت سامانی

 - مي خواندی بزرگ رۀتاخبانک دربارۀ نابودگریِگزارش باال  در کە گونه آن
تبارِ خراسان نابود   عربی فقهایفتوا  بە حممود وبەفرماِنز يشابو ني نۀتاخبانک

  . شده باشد
 جز -ی و سامانی و صفاری دوران طاهری از آثار پارسیچ اثري هکە اين

 منانده است ی ما باقی برا-افته بودنديران انتقال يدرون ای کە بە ئچندتا
  .است تورکان دست  بەسغدتاهبا در خراسان و ک ین اهندامِ تعمدي از مهیناش

 تورکان آمدِن ارک یان و روامارت ساماني ورافتادِنبا  کە ست اقت آنيحق
 سروریِ اسالم  ۔و البته دورانیراني متدن ایبي و خراسان دوران سراشسغددر 

  . شد آغاز و فقيهان۔
  جانشينش سلطانحممود وسلطان  دربارِ یسرا حهيسرا و مد دهيچند قص

 ما شده یتاهباکوارد » رانيات ايخ ادبيبزرگان تار «عنوان بەنامشان کە مسعود 
درد و  ی بکساِن ۔واقع ۔در  ما برجا مانده استیدشان براي قصایواهنايو د
نار ک در کە  حممود بودند برایغاتي تبلین و بلندگوهاگرا شياطلب و ستايدن

و ) زنان کتنب (ها زن دبدبه، )پورزنانيش (ها یبوقکسانی کە از آهنا با نامهای 
 حممود و ی حمافل و جمالس و بزمها٨، ياد شده است)ها کدلق(مسخرگان 

سرودند تا هبا  ی موافق طبع آهنا میند و سخنانداشت میمسعود را گرم سپس 
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۵۰

۵۰

  .بيندوزندرند و ثروت يگب
 علِت  بەن احوال، در دوران سلطنت حممود و پسرش مسعود،ي اۀبا مه

شناختند، زبان و  یات مني ادبی برایگري زباِن دین هردو جز پارسياکە  آن
ن رونق را عالوه بر يافت، و ايسته ي نسبتا شایق آهنا رونقيتشوی بە ادب پارس

 یعني(ر ي دبیهقيمنِد ابوالفضل ب  ارجفي، در تألی شاعران درباریواهنايد
  . پنجم استدر سدۀ ی ادب پارسیارهاکاز شاه کە د،ي دتوان) یهقيخ بيتار

» سلطنت«ل داد و نام کي تشتگين سبکحممود ی کە ئ دستگاه سلطه
وب ک و ستم و چپاول و سريیش دستگاه زورگويواقعِ خو برخود داشت در

دست   خراسان را ازیشاورزک ینهايدوران سلطنتش عموم زم حممود در. بود
 خود و افراد خانواده و وابستگان ی شخصکمل  بەدهيشکرون ي بیرانيان اکمال

 ین حنويتر رمحانهيب  بە رایشاورزان بومکرده کل يو سرهنگان سپاهش تبد
ان يراني از ایريگ  مالیآور او برا  چندشیها وهي منونه از شيک. ردکاستثمار 

ا پرداخت پول ياعدام  بە د شدني و هتدینيد یهم شدن بمت(م يديرا باالتر د
دست خوِد  دری کە شاورزک ینهاي حمصوالت زمی گردآوریبرا). گزاف

 از يکیکە   چنانخدمت دستگاه او بودند؛  درکسانن يارترکان بود تبهيرانيا
 درمون يلي ميک یرنصر بود و سالي برادرش امکناظر بر امال کە ارگزارانشک

مسعود مورد حماسبه سلطان  بەفرمودۀ  حممود سلطان ازپس، فتگر میحقوق 
رده بوده ک اختالس درمون يليم۱۷سال  خالل چند در کە شد و معلوم قرار گرفت

رده بود ک مسعود حاصل ی برایار انبوهي بسیدرآمدها کە ا از آجنیول. است
ش ي مورد خبشا۔رده بودکدل  ده ازي پسندیار خدمتهاي بس،یهقيان بيب ۔بە

  ٩.قرار گرفت
کە  نيدِن ايبا شنی کە سانک هم بوده باشند ايرانياِن کنونیان يم د دريشا
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۵۱

  را دری زبان پارساه گسترش دادن اسالم در هندوستانمهر  بەسلطان حممود
 هنانشان را  یند و نتوانند شادمانيوجد آ  بەديت خبشيمشال و غرب هند رمس

 او را یتهايها و جناييشورگشا کە کن سبب هم دلشان خبواهديمه  بەدارند، وب
  . بينيم ها می ؛ و اين چيزی است کە ما در برخی از نوشتهنديبستا

اش  شهياساس اند کە  بودیي لهيرات قبک با تفی مردتگين سبکحممود 
چون ما کە هر کە انديشيد او می. داد یل مکي تشیرخوديرا عدمِ حتملِ مطلقِ غ

فرمان اهللا   بەست، ويماندن ن ارد درخور زندهنِ ما دي جز دینيشد و دياند یمن
 اجبار یبرا. بپذيردن ما را يد خودش را رها کند و نِيا دي، شودد نابود يبا

 و کشتار و تاراج و ز جز جهادي نیچ راهيمسلمان شدن، ه  بەمردم هندوستان
  .  وجود نداشتگری ويران

خدمت  رمتام دوران عمرش د  و سپاه او درتگين سبکر حممود يمشش
 ند، وکج ينِ اهللا را در هندوستان ترويد کە اسالم و جهاد بود؛ و او موفق شد

کند  تاراج یمِ جنگي غناعنوان بەمهراه آن خزائن و اموال مردم هندوستان را  بە
 يا در زير زمينهای ندک هبره تورک اميراِنان ي و درمبربدش يتخِت خويپا  بەو

  . کاخش اندوخته کند
غزنه و خراسان حتول   بەوستان از هندیعي خبش وسی ثروهتاالبته انتقال

 يیگشا ِه جهانيحال، توج نيبا ا. وجود آورد  بە در اقتصاد منطقهیريگ چشم
ردن کردن شهرها، منهدم کران ي انساهنا، وکشتارمهراه با  کە سلطان حممود

و  -ساله هزار  چندهای پيکره مهچون معابد و -  متدِن هندوستانیعناصر ماد
انديش و کسانی  نيک ی انساهنای مهراه بود، برایردن مجاعات بشرک برده

  . دشوار استکە وجداِن انسانی دارند
 و دور از ی سربازی در پادگاهناین نوجوانياز سن تورک  غالمانکە چون

از عادات )  مردانیباز مهجنس (يیگا بردند، هم یسر م ی بەط اجتماعيحم
 غالماِن نوجوان در  بەآلوده  هوسعشقِ کە  آهنا شده بود؛ و چنان بودیمهگان



  

  

۵۲

۵۲

   .ت داشتيدستگاه سلطان حممود عموم  تورِکگانيان عموم بلندپايم
بەيکی از   سلطان حممودآلودۀ  هوسم، داستان عشقِيدان میکە  چنان

  . ل دادکي را تشیاِت پارسي از ادبیئ  بعدها پارهازيا غالمانش بەنامِ
غالمان   بەدولت حممود در تورک  و عشقِ سرهنگاِنيیگا وع همي شۀردربا

  : ميخوان ین مي چنیهقي ابوالفضل بۀنوجوان، از نوشت
نظر  ان هزار غالم چون او ازيم در« کە  بودیروئ  غالم خوبیطُغرل َعُضد

 حممود ین براتورکستااز  او را .»ديايرون ني بيیبايرنگ و قد و طراوت و ز
 هفت ۀمجل  و درداشت میار دوست يطغرل را حممود بس. ده بودنده فرستايهد

 يک.  حممود بودیبزمها ساق از سرآمِدشان بود، دريا کە شيهشت غالمِ مهتا
رنگ   سرخیقبای کە شراب نشسته بود طغرل در حال ی بەحممود در باغ کە روز

ا با  آهن ازیبلعمکە  تورک گر غالماِنياو با د. ده بود وارد شدي پوشیدرخشان
وسف ي ريام. دادن شراب مشغول شدند  بەردهکاد ي» اِن عالَميماهرو«صفِت 

ره ماند، و ياو خ  بەطغرل افتاد عاشقش شد و  بەبرادر سلطان حممود تا چشمش
.  برنتوانست داشتیو رد چشم ازکشنت را فراهم يد و خويوشکهرچند «
 و ديد می برادرش یهوشي و بیفتگيست و شينگر یاو م  بەدهيرحممود دزديام

خواهد  یبرادرش من کە ديو چون د. » بگذشتیساعتکە   آنزد تا ی میتغافل
  اویب عشقيرق  کە بەبرادرش  بەجوش آمد و  بەرتشي از غالم بردارد غکە چشم

غالمان ما چرا نگاه   بە شراب مادر جملس«: ل شده بود گفتين غالم تبديا بە
 شراب در غالمان تو بنگرد؟ در جملس یس کە کديچ خوش آيرا ه ؟ تویکن می

 کە خاطر روح پدرم نبودەاگر ب.  طغرل مانده است بر اينربازيچشمت از د
را  نون توک ایول. مکرد میه يتنب را رده است توکمن سفارش  بە  توۀدربار

   ١٠.»ار استي بسین غالميما را چن کە خبشم، یتو م  بەن غالم رايم و ايخبشا یم

                                                 
   .۴۰۳ - ۴۰۲:  مهان-10



  

 

۵۳

 از افسران با نام يکی  بەمقامهای باالی ارتش رسيد ودهنيآ ن غالم دريا
  . سلطان مسعود شدسلطنتو نشان در 
 کە سدينو ی دربار میِ هندشدگاِن غالم از يکی داستان یهقيز بيجا ن يک

د يبد او را  کەهر مهتر«بوده و  تورک در زمان حممود در الهور معشوق افسران
 بربد و تن یرد و مالک ی عملی دست واز] غالم هندو[ او شد؛ و ۀفتيناچار ش

   ١١). مشغول بودیفروش تنبە  تورک ان افسرانيم  دریعني(» ش هناديپ
در مقامات ارتش را طی کرد و  ،فروش  تنشدۀ غالمِ هندیِ مسلمانن يا

دار شد و سراپرده و چتر ساخت  نام« کە افتي یئ نده افسر شد و چنان درجهيآ
نشست در  یان ميان اعيدر م کە ديرش بداجنا رساکتا … زدند  ی طبل میو با و

  . »رهايخلوت و تدب
 و  دار معاشرت با افراِد نشست و برخاست وسببِەبی کە هقيبابوالفضل 

 بە  وهان رفته بوديم  نزدش ازیيگا همپليِد  قباحِت رسمِ اين تورکانْدستگاه 
حنراف  سپس اه استستينگر ی می امر معموليک عنوان بەد ي پلن عادِتيا

ن يخردمندان چن« کە دکن میه ين توجي را چنشده هي بلندپافروشِ تنن ي ایجنس
  ١٢.»ديه نزايس از مادر وج کە کب ندارند؛ياتفاقها غر

.  حممود بودۀژيغالم و کە ن استيتگ نام نوش ی بەگر داستان غالميد
ده ي ندی آدمیتر از و باتر و مقبول صورتيز کە چون صدهزار نگار«ن غالم يا

؛ » دادندیژه جاي غالمان وۀدر مجل او را ر حممود فرموده بود تايو ام. بودند
از يرخِ ا  بەن غالم رايند اکحد ناز  ش ازياز بيهرگاه ا کە م گرفته بوديرا تصميز
 ث او دليحد در«ن بود و يتگ ن نوشي از مشاوران سلطان عاشق ايکی. شدکب

 ديشکن غالم ي بر ای دستیل مستحا  در بزم سلطان دریروز. »باد داده بودبە 

                                                 
   .۶۳۲:  مهان-11
   .۶۳۳ - ۶۳۲:  مهان-12



  

  

۵۴

۵۴

 خشم شد  بەمواظب رفتار او بود چنان کە سلطان. )انگولکی بەکوِن غالم زد(
پس از . ردندک و اموالش را مصادره کندند و امالکزندان اف  بە او رافرمودکە 

ی حال مست  درشي مهواره در بزمهایار برگرداند؛ ولک  بەخبشود و او را چندی
  از آن:ەکداد  ی جواب می؟ و ونِگَرین يتگ به نوش«: گفت یاو م ی بەشوخ بە

  . »گر نگرميامدم تا دي نيکسنت بس ني نگريک
رها ک لشیساالر بە ارشکو … ه گشت،ي وج از آنپس «تگين ن نوشيا

   ١٣.دي گوزگانان رسحاکميت بر منطقۀ بە مسعودسلطان ؛ و در زمان »ديشک
 از - پسر حممود-مسعود زمان سلطنت رخدادهایر کذ  دریهقي بنيز،

هزار  چهار  تن بودند در سه سه چون او دو« کە دکن میاد ي تورک  غالميک
ان زمان حممود بود و يباينام داشت از ز» تاش ماهرو« کە ن غالميپدر ا. »غالم
 سلطان ۀژي پسرش از غالمان وکنيا. ده بودي رسی سرهنگۀدرج بە سپس

ن غالم ماهرو حسد بردند و ي بر ااخ مسعودک از غالمان یبرخ. مسعود بود
عاشقش بود  کە  از غالمانيکی یشب کە  عاشقش شدند، تا اتفاق افتادیبرخ

د و يشکارد برک نشد و ی وۀخواست بە دادن تن بە  او حاضریرد، ولکقصدش 
: اخ گفتکس غالمان يرئ. شدکباز او را  کەم گرفتيمسعود تصم. شتکرا  یو
اخته  او را پس مسعود فرمود تا. »ردنک کر خاي زین روئيچن نيغ باشد ايدر«
   ١٤.»باتري شد و ز از آنوتريکهزاربار ن«شدنش   او بعد از اختهیردند، ولک

  .ه شديافسران بلندپا  بعدها از نيزن غالميا
ی ني آن دیامکاح بە  ارتش سلطان حممود جماهداِنی پابندۀو اما دربار

 یهقيند، بکرد میران يراج و وزدند و هندوستان را تا یر ميش مششيبراکە 
نام   بەجماهد تورک  کە يک فرمانده ارتش سلطان حممود در هندوستانۀدربار
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وسته يچهار شبانه روزِ پ نشست سه یشراب م  بەچون کە نوشتهارق بود، يار
 یلک  بەازحال خود کە افتاد ید، و چنان مست و مدهوش مينوش یشراب م

  ١٥.داد یدست م  و راه رفنت را از برخاسنتماند و تواِن یخرب م یب
 یرير حصک ابوب يکی از فقيهاِن درباریِ سلطان حممود بەنامۀو دربار

وراِن ايرانی  بود و فتوای کشتارِ آزادانديشان و دانش سلطان ینيمشاور دکە 
 از درگذشت حممود پس کیاند بە  مربوطیئ ر واقعهک در ذکرد، صادر می

   :است چنين نوشته

انـدازه    یرفته بودنـد و شـراب بـ       … باغ   بە   رش ابوالقاسم  با پس  یريحص
منـاز   ان دويـ  صـبوح خـورده و تـا م      گـاه   آنرده و   کخورده و شب آجنا مقام      

ی کە حــال در(خــوران   برنشــسته خــورانگــاه آن و خــورده) تــا بعــد از ظهــر(
  … شان يغالم با ا یو س… ردهک َعّباد گذر یوک  بە)خورد یمهچنان م

 بە گذشته و یر سواره مي وز از مرداِنيکیرفته  ی میوقت اين فقيِه بزگوارِ
او  بە  خشم گرفتهیو دهد، و او براو سالم  بە  تاآمده نهن ياحترام او از اسب پان

اش  زده و جامه او را  بزنند؛ وبگيرند ورا   ویغالمانش فرموده بە دشنام داده و
  ١٦. استر از او انتقام گرفتهي وزپس از آن . اند ردهکرا پاره 

و چنين بود . چنين بود سلطان حمموِد غزنوی و مردان دستگاِه سلطنت
گراياِن   جهادگر کە مورد ستايش فقيهاِن بزرگ و کوچک و مهۀ اسالممردی
 قرار گرفت تا جائی کە »کاِفرکُشی«گستری و   و اسالم»جهاد «مند بە عالقه

و داستان عدالتش گراِن او شدند  مولوی بلخی و سعدی شيرازی نيز از ستايش
 در پسرگايیو چنين بود مردی کە با سلطان شدنش رسمِ پليِد . را سرودند

  . کُنی افتخار نيز کرده شد ِدهی و کون  و بە کونقلمروِ حاکميتش ترويج شد
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  یمسعودغزنو سلطان

 و اسپهان را حممود درگذشت پسر بزرگش مسعود در اسپهان بودی کە زمان
  پسرِ.بودبەاشغال تورکاِن خودش داده  گرفته  ديلمیهيوکاکتازه از عالءالدوله 

  .  در بلخ بود بود نيز حممد حممود کەهترِک
ت يوص  بە بنا کە در رفتار و صفاتش مهچوِن خوِد حممود بودحممد

 مسعود و خواهرِ حممود  مادریول. غزنه منتقل شد  بەشده ین وي جانشحممود
ده بودند و ي دیاز حممود خشم کە رومنداني از نی در هنان با برخ)عمۀ مسعود(
 و بە سلطنت غزنه فراخوانند  بەمسعود را کە ردندکاش کنک دردل داشتند ینکي

  . بنشانند
 کزتي تی با قاصدیئ  حمرمانهۀ مسعود در روز درگذشت حممود نامۀعم

 از افراد خانواده خواهان یس کە کادآور شدياو  بە  در آن مسعود فرستاد ویبرا
ار کهر) مسعود(او  کە ند، و الزم استا ز با او خمالفيست، و بزرگان ني نحممد

غزنه برساند و  بە دست بنهد و هرچه زودتر خودش را دارد را ازی کە ئ و برنامه
  . ندکسلطنت را قبضه 
احتمال کە   چونرد، وکغزنه   بەتکن نامه قصد حريافت ايمسعود با در

راه افتد با عالءالدوله  ی بەند شورش سراسرکرک  تار راين دي اکە مهينداد  یم
 از او ردهکاتبه ک م-خته در شوشتر بوديافته گريست کش از او  کە-هيوکاک

تا  کە  قرار بر اينبِ او مستقر شود،ي ناعنوان بەاسپهان برگردد و   کە بەخواست
 غزنه  بەهزار طاقه پارچه باج  و دهزرنار يست هزار دي دویاو برنگشته باشد سال

   .رسم معمول بپردازد  بەزي نوروز و مهرگان نیاي و هدافرستد
 رده درکه نزد مسعود وساطت يوکاک ی برا از آنشيفه پيخلکە  چون
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 ه بازگرداَند ويوکا بە کاسپهان و مهدان را کە رده بودکخواهش  از او یئ نامه
ند خواهد پرداخت، او که مقرر يوکاک ند و هرچه برکارگزار خودش کرا  وی
رده و کن را اطاعت يراملؤمنيفرمان ام کە ه منت هناديوکاک بر مسعودکنيا

  .  بازدهدیو بە ن شروطياسپهان و مهدان را با ا کە م گرفتهيتصم
شنهاد را با يت نداشت پيمک حایابيباز ی بەدين زمان اميتا ا کە هيوکاک

 لياسپهان برگشته اسپهان را از مسعود حتو  بەرفت و با شتابي پذیشاد
 از بيمِ ی رسراِن. غزنه برگردد  بەراه خراسان  رفت تا ازیر  بەمسعود. گرفت

   . اردو زدینار رک  و او در،رون آمدنديشواز بيپ بە انتقام او
غزنه وارد شده و برختت نشسته  بە حممد کە  خرب آورديکیجا پدر اين

 بە د حممویجا ت مسعود بريمکم حاکح  بری مبنیئ ز نامهيفه نياز خل. است
خراسان  بە هرچه زودتر خود را کە رده بودکق يتشو او را فهيد؛ و خلياو رس

   ١.سامان بدارد بە ار خراسان راکبرساند و 
بەعبارِت ديگر، خليفه نيز کوشيد کە با ايجاِد اختالف در ميان اين دو 
برادر اسباب تضعيِف هردو و سلطنتی کە ميراث حممود بود را فراهم سازد؛ 

 آن را داشت کە مسعود کە اينک قلمروِ حاکميتش در کنار مرزِ عراق زيرا بيمِ
افتادِن درگيری در ميان دو برادر . يابی بر عراق افتد بود در انديشۀ دست

  .  گذاشت افکند يا ناکام می ئی را بەتأخير می چنين برنامه
 بە اني از اعيکیبرادرش نوشت و با ی بە تي تعزۀارانه نامکبيمسعود، فر

 دي رسیو بە  از غزنهیرک و لشی چندتن از بزرگان دربارۀباز نام. نه فرستادغز
برختت  او را غزنه برساند تا بە ستند هرچه زودتر خود راخوا می یاز وکە 

 بە ديمسعود با کە ن نامه نوشته بودنديز مهراه اي مسعود نۀو عم مادر. بنشانند
  . ندکنها اعتماد ي اۀنوشت
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ان شهر را يز آسوده باشد، اعي نیالش از جانب ريخکە   آنیمسعود برا
مهه . ديش پرسيرِت خوي سۀشان درباريار بنواخت و از ايفراخواند و بس

 یرون آورده است ما رويها ب یلمي را ازدست دیپدرت ری کە از وقت: گفتند
 مسعود گفت. مي و رنج بودی در ناامن از آنشيم، و پيا دهيش ديت و آسايامن
 ی و هرفرماناستيمع تو يما مط: آهنا گفتند. خراسان داردبە  تکقصد حرکە 
  . رفتيم پذيجان خواه ی بەده

 بە  از سرهنگان اهل هرات رايکی مسعود افزود، و یگرم نها مهه بر دليا
 بە نيشاپورقصد  بە ش رايگر اردوي گماشت، و روز دیش بر ري خویندگيمنا
هزار تن از  ش از دهي و ب ریهران شي اعۀت او مهکهنگام حر بە .ت درآوردکحر

  . رون شدنديبدرود ب بە مردم
خته بود ياز زندان حممود گر کە یابوسهل زوزند، يدامغان رس بە چون

راهش  بە رفت ويار پذيبا احترام بس او را مسعود.  رسانداو یاردو بە خود را
تر  و دمشنِ حممد گرمکرين مرِد زينون تنور مسعود با داشنت اکا. ادامه داد
 بە ن نامهيد با چندي رسيکی از دامغان دور شد، پیچون فرسنگ. گشته بود

 بە ،یشورک و یرکبزرگان لش بە مهه را سلطان حممود نوشته بود کە  نسخهيک
ش رانده و از يخو ، ازیشک و سریخاطر نافرمانەمسعود را ب کە ن مضمونيا

  . رده استک حمروم یعهد ولی
دن گرفت و آتش يرده در مسعود دمکه  از فرصت استفادیابوسهل زوزن

ها را توطئۀ حممد برای بدبين کردِن بزرگاِن   و اين نامهردکزتر ياو بر حممد ت
  . دولت از مسعود دانست

آهنا  بە هوادارنش در غزنه نگاشته بە  حمرمانهیئ جا نامه از اينمسعود
 ا خواست از آهنرد، وک شان ش آگاهيت خوکنواز داد، و از حر دهي دیها وعده

  .  آماده سازندیو  بەوسنتي برانداخنت حممد و پی را براسپاِه غزنهکە 
؛ و چون وارد ندوستي پیو بە نيشاپور ياند سپاهيسبزوار رس بە او چون



  

  

۶۰
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 را ی و بار عام داد، و زوزنه خودش را سلطان ناميدختت نشست  شد برنيشاپور
فه با خلعت و ي خلجانب از یئتيگر هي دیروز چند. ردکش ي خویمشاور عال

 یمعنا  بەني ا٢).خ۴۰۹مردادماه (د ي رسنيشاپور بە اري بسیايفرمان و هدا
 ،کرد میز يبرادر را ت ت مسعود بود و جنگ دويمکحا بە دنيت خبشيمشروع
 یگري برختت سلطنت غزنه نشسته بود، و دی رمسعهد ولی عنوان بە کە يکی
  . ردک می سلطنت نيشاپور در کني ای شورشيکمهچون 

 خراسان فرستاده ی شهرهاۀمه بە فهي فرمان خلۀ تا نسخفرمودمسعود 
  .نندکنام او  بە منربها خطبه بان بري و خط،شود

ر کغزنه لش  بە تابەراه افتاد هرات یسو بە ان ماه رمضانيپا  پس ازاو 
د رمضان ي عیِ شادی جشنهای برگزاری در روزهااو در غزنههوادارن . شدکب

بند داشتند و مراتب را   دریردند و در دژکبازداشت ئی  يدهضمن توطئۀ پيچ
  .  مسعود گزارش نوشتندیبرا

 ی از دژها بە يکی تا حممد را با زنان و فرزندانشفرمود یزود بە مسعود
اران و نوازندگان و خوانندگان و اسباب ک خدمتکنند؛ وبزرگ منطقه منقل 

  . ندک یپر سیخوش بە  رایارش هنادند تا زندگيطرب در اخت
  .ردندک  اشورکده يشکل ي را فرستاد تا چشمانش را میسانک بعد یچند
ر و ارعاب ساخته بود با درگذشت او دوران يحممود با مششی کە تيمکحا

ه داشت، و کير تيزور مشش  بەتيمکن حاياساس ا. ردکاش را آغاز  یبيسراش
 از ميانز يبت دولتش نيغالف شد ه  بە با مرگ اویر حممودي مششکە مهين
  ازیسو بە  دست زورمندان شدهۀچيار آمدِن مسعود دولتش بازک یبا رو. رفت
روان خِط يپ(» انيحممود «ۀدو دست  بەمردان دولت. ش رفتيپبە یپاشدگ هم

 یتوطئه برا  بەشدهم يتقس)  مسعود خِطروانيپ(» انيمسعود«و ) حممود
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  . گر مشغول شدنديديکگریِ نابود
اد ي يکین  بەانيدر خدمت مسعود بوده از مسعود ی کەن حالي درعیهقيب

ی کە حال ده است؛ دري قدرت نامۀ تشنی خمتلفیاهنايآهنا را با بکە  رده، بلکن
کرده اد ي يکین  بەا از آهنیان نظر مساعد دارد و در هرفرصتيحممود بە نسبت
  . است

از غزنه و خطر دور  کە بلخ منتقل شد  بەماه سلطنتش نيمسعود در دوم
، او نوشته یهقيبکە   چنان مدت، در اين.ا ماند در آجنسال يکود؛ و حدود ب

دگان و مطروداِن يقدرت رس  بە بود، و تازهیش و عشرت و مستيمهه مشغول ع
 باِني رقنابودگری یارهاشان را براکقدرت برگشته بودند   کە بەسلطان حممود

داِن قدرت يتاز م هيک خودشان کە ديآن ام  بەاندند،رس میسراجنام   بەشانقدرت
 رومنداني از نیاريان بزرگان دولت درگرفت و بسي میديرقابِت شد. باشند

رده سلطنت کت حممود توجه يوصبە کە هر. گر نابود شدنديديک ۀتوطئ بە
  . ان برداشته شدي گوناگون از میراهها بە ت شناخته بوديرمس  بەحممد را
 ابوسهل يکی دولت، اِنمندرويتن از ن زمان حممود دو  و در از آنشيپ
يکی از مهگناِن  با  قدرت در رقابت،یمندي امحد ابن حسن م ديگر ویزوزن

 در خراسان و یاول(  شده بودندیافته زندانيست ک شکحسنخودشان بەنام 
  . ) زندانی شده بودريشمک در یدوم

مرگ حممود توسط هوادارانش   ازی ناشیهايسامانەان نابيم  دریزوزن
در ی کە منديم.  او شده بودیوسته مشاور عاليمسعود پ  بەختهيگراز زندان 

مسعود   بە از زندان برآورده شد وی توسط مردان زوزن نيززندان بود  بەريشمک
م کبان را تنگ و حمي توطئه برضد رقۀدست گرفت تا حلق  بەوسته وزارت رايپ

  .  بودنددر عينِ حال، هردوی اينها در هنان با يکديگر در رقابت. سازند
ردن ک يکها و حتر یريگ ها و انتقام  از حسادهتا و توطئهیاريداستان بس

خود شاهد ماجراها  کە -یهقيگر را بي دبرخی برضد برخیمسعود توسط 
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» انيمسعود «یها ل آورده است، و مهه سخن از توطئهيطول و تفص  بە-بوده
  . »انيحممود«است برضد 

ل رفنت حج ي ازقبیهائ هبانه  بەنم جانشايازب» انيحممود« از یاريبس
 ۀتوطئ  بەزيع مسعود بودند نيمطی کە رومنداني از نی مشاریحت.  شدندیمتوار

   ٣.رون شدنديدان بيم بان ازيرق
ان ين قرباني مهۀ از مجل-فرمانده ارتش حممد بود کە -زي مسعود نیعمو

نام  بە تورک  غالم کە يک معشوقشیده با مهدستيچي پۀ توطئيک یط کە بود
   ٤.زندان درگذشت  بعد دریسال  شد وی بود بازداشت و زندانیطغرل عضد

ر ي وزک شد َحَسَنی ابوسهل زوزنیها  توطئهیقربان کە سک دارترين نام
رده بود؛ و کت يسلطنت نشسنت حممد محا  بە حممود ازيۀتوص بە بنا کە بود

، سپس در ردک یرا بازداشت و زندان ی سلطنتش وین روزهايمسعود در خنست
  . بلخ برد بە د و بندشيق

ردن و کنجه کخو بود و از ش  ستم-یهقي بۀنوشت بە -هک یابوسهل زوزن
ی درد و رجن کە  بودیبرد، و مهواره درصدد فرصت یگران لذت ميآزاردادن د

.  گرفتک حسننابودگریِ بە مي تصم٥اش برساند، نهکي از افراد مورد يکی بە
رد و کرار ک نزد مسعود تکبودن حسن یقرمطو بددين بودن  اهتام چنداناو 

اعدامش گرفت؛ و  بە مي بودِن او ارائه داد تا مسعود تصمی قرمطیها نشانه
 او را از او دردل داشتی کە ئ نهکي  بەم اعدام بود،ک حۀنندکاجرای کە زوزن

  ٦).خ۴۰۹ن ي فرورد۱۲(شت ک یزيانگ ز و رعبيآم  اهانتبەگونۀ
ن و درازدستاِن دوران سلطان حممود بود و در شگايپ  از ستمکالبته حسن

                                                 
  .۲۸۳ -۲۶۶ ، ۶۲ -۴۲:  مهان-3
  .۴۰۲ - ۳۹۱:  مهان-4
  .۲۲۶:  بنگريد مهان-5
  .۲۳۶ -۲۲۶:  داستان اعدام حسنک وزير در تاريخ بيهقی-6



  

 

۶۳

 و ین زوزنيمه.  از مهگنانش نداشتیمک دسِت ايرانيانْحقوق  بە جتاوز
راِه  او در زمان وزارتش از.  شده بودندی او بازداشت و زندانۀتوطئی بە منديم

 از  بە يکیپناه خراسان ی از مردم بیاري بسک اموال و امالۀ غاصبانۀمصادر
 نوشتۀبە - چون بازداشت و اعدام شد یول. ل شده بوديان تبدک مالنيبزرگتر

 ن و آب مسلمانانياگر زم «- او بوده استیها خود ناظر بر ستم کە ،یهقيب
ئی کوتاه است بە ستمها   و اين اشاره٧.»ن ماند و نه آبيغصب بِسَتد، نه زم بە

  . زارتشو درازدستيهای حسنک بە اموال و امالِک ايرانيان در زماِن و
 -خ۴۰۳ در سالاو  کە  بودن آن بودیقرمطک بە علت متهم شدن حسن

 هنگام  در آننهيه و مدکم. حج رفته بود ی بەاروانک يک در -در زمان وزارتش
 از یر و برخيوز کە افتي خرب کە مهين یامام فاطم.  بودیجزو قلمرو امام فاطم

 یاي را با هدایئتي هاند حج آمده  بە خراسان دستگاِه سلطاِنگاِنيبلندپا
القُرا  یئت در حمل وادين هيدار با اي ضمن دک فرستاد، و حسنگرانبها

سفر حج، برخالف روال  رفت، و در بازگشت ازي مصر را پذۀفي خلیايهدا
. ران برگشتيا  بەراه موصل  و ازکرد یبغداد خوددار  بەرفنت معمول، از

م شده بود موضوع يب  دریاطم با فرستادگان امام فکاز ارتباط حسن کە فهيخل
فه ي خلی ارضایرد؛ و حممود براک یگذار  نوشته گلهتگين سبکحممود   بەرا

فه يخل  بەبغداد فرستاد و  بە آورده بود گرفتهکحسن کە  امام مصر رایايهدا
 دامن میستم و اطاعت از تو را برخودم واجب  ا از غالمان تويکیمن  کە نوشت
  . ما هد خمالفرا خنوا تو کە سکو با هر

 یشورک و یرک با حضور بزرگان لشی مرامسیا را طي آن هدافرمودفه يخل
  ٨. بغداد درآتش سوزاندندیو فقها
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 وستهيفه پيرفته بود خلي را پذی امام فاطمیاي هداکحسنکە  یوقت از
 ینارکان دارد، و خواستار بريقرمط  بە عالقهکحسن کە نوشت یحممود م بە
ک رش حسني وزنابود کردن یفه براي خلیها یافشارحممود از پ. شد  مییو
  :ن گفتيچندتا از حمرمانش در جملسش چن  بەروز يکخشم شد و  بە

انْ ي عباســـ هبـــر قـــدرِ   مـــن ازکە  د نبـــشت يـــ شـــده ببا   خـــرفۀفـــ ين خليـــ ا بـــه
د و يـ افتـه آ  يم وآنچـه    يجـو  ی مـ  ی جهانْ قرمط  ۀمه در ام و   ردهکانگشت در 

ــ درســـت گـــردد بـــر  ــ یدار مـ  کحـــسنی کە مـــرا درســـت شـــد شند؛ و اگـــر کـ
. یرفتــی چە  وۀدربــاری کە دين رســيراملــؤمنيام   بە اســت خــرب یقرمطــ

 یاگــر و. ام و بــا فرزنــدان و بــرادران مــن برابــر اســت      را مــن پــرورده  یو
  ٩. باشمی است من هم قرمطیقرمط

 از یردن مشارکبا نابود  کە سال عشرت در بلخ يکمسعود پس از باری، 
 و ی زوزنيکحتر  بەغزنه رفت، و بە مهراه بودرومندان دولت حممود ين

 از او کنيا کە مردان عهد سلطان حممود را  از دولتی اموال مشاريارانش
ن اقداماِت ياو با ا. ندک شان فيرد تا تضعکند مصادره کرد میاطاعت 

  در اين،یهقي بۀنوشت  بە ازخودش را دوچندان ساخت، ویتيناخبردانه نارضا
 کە  افتادینام و چندان زشت«ار گرفته شد، ک  بەاري بسیرهاراه خشونتها و فشا

 هايلها و هواخواهيباره دهلا سرد گشت و آن ميک  بە، و…ردکدشوار شرح توان 
  . »ده شده بود فرونشستيدکە 

 نابودگریِ یبراخرِد دولِت مسعود  بازِ کم نيرنگرومنداِن ي نیها توطئه
 مهچنان سرگرم -ی جوانیاقتضا  بە-افت، و مسعوديگر مهچنان ادامه يديک
ش ي پیمندي و میخواسِت زوزن بە ارهاکش و نوش و غفلت بود، و يع

به ( بزرگان دولت حممود بيشينۀسال  در خالل دو کە ؛ و چنان شدرفت می
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دست ُخردان و  بە ارکان برداشته شدند و يم از) گرَدنان: یهقيرِ بيتعب
  ١٠.جتربگان افتاد یدگان و بيارنادک

دسِت  خوارزم درحاکميِت سلطنت نشست   بەنيشاپورمسعود در کە  یزمان
 نيشاپور در تاش آلتون.  بود- حممود  تورِکغالمِ-  تاش آلتونپيراَفسری بەنام 

 و یزوزن  بە چوناو. خدمت او بود  دریماه يکد و يحضور مسعود رسبە 
 یا و تبرآغاليدندبار مسعود را  نها چندي اداشت ی مبذول منی توجهیمنديم
ار بود با ک اطي احتیرمرديپ کە تاش  آلتونیان بردارد؛ وليم توطئه از  بەرا
 بە سالمت  بەدهي و از خطر رهآوَرددست  بە  توانست دلِ مسعود راکیريز

   ١١.خوارزم برگردد
 بە مسعود کە افت، تا سال بعدي مهچنان ادامه تاش آلتونها برضد  توطئه
ارتش خوارزم  تورک  افسری بە يکتا هنان برآغاليدرا  ی وی زوزن وبلخ رفت

  . نديش بنشيجا  بەشند و خودکتاش را ترور  آلتون کە  بفرستدفرمان
ش بربد، ير پيتدب بە ارها راکنتوانست »  ابله بودیمرد« کە  آن افسریول
در جملس را   وی از توطئه آگاه شده و-»دهياردکگرِگ  رهيآن پ «-تاش و آلتون
  ١٢.شتکگرفته ، یش، در مستيبزم خو
 دوستش نابود کردِن ی برایش درصدد فرصتياز مدهتا پی کە منديم
وزارت  بە ر برآوردهيشمکاز زنداِن را   وی کە بودین زوزنيو مه( بود یزوزن

 یِشينداان ن فساد بزرگ از عاقبتيا کە دينون در مسعود دمک، ا)رسانده بود
 ید زوزنيرون نشود باي بتاش از اطاعت آلتونکە   آنی بوده است؛ و برایزوزن
 بوده یتوسط زوزن بە آن توطئه کە ندکتاش وامنود  آلتون بە شد وکرد و بيرا بگ
ن يا اگر جز کە او مسعود را ترساند. ده استيش رسي خویسزای بە و زوزن
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 متحد شود و - در اين زمانُسغد تورک مک حا-نيتگ یعلتاش با  باشد، آلتون
  . ندکجاد يل اکمش

 را با ی تا زوزنفرمودروز  ارگر افتاد، و شبِ مهانکدر مسعود دن ين دميا
 مال و ۀهندژ بردند، و سپس مهکزندان  بە ردهک مردانش بازداشت یمتام
  . ردکرا مصادره  ی وکِمل

ز يآم ار مالطفتي بسنامۀ با یئتيد هيدست آ بە تاش دل آلتونکە   آنیبرا
 بە بردست او رفته بودهی کە اانتهي و خی فراوان از زوزنیهايمهراه با بدگوئ

 ١٣.او اطالع داد بە  رای شدن زوزنیتاش فرستاد و بازداشت و زندان نزد آلتون
مشورت   بە،رفت مین يتگ یتاش با عل احتمال مهدست شدن آلتونکە   چونو
 تاش نوشت آلتون  بەخوارزم فرستاد، و بە اري بسیاي را با هدایئتي هیمنديم

او کە   از آنشيد پيخراسان است، و بای بە شکرکن درصدد لشيتگ یعلکە 
سره  يکارش را کشد و کر بک لشی برسر وتاش  آلتون زده باشدیارک  بەدست

 او را  فرستاد تای ویز براي را نیرکرد؛ و لشي بگ برای خودشند و ُسغد راک
  . ندکگرم و مصمم  دل

و بە سغد تاش کارگر افتاد و ا گرمی دادهنا در آلتون اين دميدهنا و پشت
 يکیخ در نزد۴۱۱در اواخر سال ی کە ئ روزه يک جنگ ۀجينت. لشکر کشيد

شنهاد صلح يپ بە تاش و پاسخ  شدِن آلتونیخوردن و زمخ ري، ترخ دادخبارا 
  با شتاب فراوان برداشت و شبانه سپاهش را سپستاش آلتون. ن بوديتگ یعل
  ١٤.ُمردراه   درلی وبەراه افتاد،  خوارزمیسو بە

ن يا. مار شد و درگذشتيز بي نباز  نيرنگیِمندي، م از اينپس یکاند
شنت برداشته بود يمار و دل از خويبی کە ، در حالیهقي بۀنوشت بە نه،کيمرِد پر
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نجه کاش آزار و ش  را گرفته در خانهی بود؛ و مشاریشک نهکيهم درصدد  باز
  ١٥.ردکداد و ماهلاشان را مصادره 

تبار   عربیاز مادر کە نام هارون  بەندانش از فرزيکیتاش  پس از آلتون
 ینيجانش  بەست،يز یدربار مسعود م  گروگان درعنوان بەبود، و تا آن هنگام 

  . خوارزم فرستاده شد  بەپدر
  از برادرانش کە يکی از استقرار هارون در خوارزم نگذشته بودیچند

 از اين غزنه  درباِن قدرتيرق. ُمرد افتاد و از پشِت بانست يز یدر غزنه مکە 
 بەفرمودۀ برادرش را کە هارون خرب فرستادند ی بەرده هنانکفرصت استفاده 

  . اند شتهک نده وک افپشِت بانمسعود از 
ش با غزنه را قطع يوندهايپ کە م گرفتين خرب تصميدن ايهارون با شن

  مسعودبەفرمودۀ کە  شدیارگزارانکردِن ک ار دورک  بەدرنگ دست یاو ب. ندک
  ١٦.رديبگبرای خودش ر فراهم آورد تا مرو را کار گمارده شده بودند؛ و لشک بە

نام ابوالفضل ی بە ات مسعود مرديوان مالين هنگام مسئول ديا در
گر  ار ستمي بسیسور. ر استقرار داشتي با منصب وزنيشاپوردر  کە  بودیسور

مردم . تداش یغ مني درئی یارک اهيچ سيبود و در گرفنت اموال از مردم از ه
ت فرستاده بودند ياکمسعود ش بە  خراسان بارها و بارها ازدست اویشهرها

  .  بودنداده یتها توجهياکن شيا بە  مسعودیول
 کە نوشته دولت ۀن مرد از زبان حسابدار خزاني ای ستمهاۀ درباریهقيب
ن يمسعود از ا.  مسعود فرستادی برادرمون يلي بالغ بر چهارمیائي هدایسور
د يند باکن میت ياک شیارگزارکن ياز چنی کە سانک: اد شد و گفتا شيهدا

 کە ميمسعود بگو بە من زهره نداشتم: ديحسابدار خزانه گو. جمازات شوند
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ف يشر بە ده باشديشان چند رنج رسانيا  کە بەديد پرسي خراسان بایاياز رعا«
ار ک نيعاقبت ا کە ديدا آيو فرداروز پ. ه ساخته استين هديع تا چنيو وض

  . »گونه شودەچ
رده بودند، و او ک را بر خراسان گشاده یدست سور کە افزوده یهقيب
 دست او رد، و ازکدست  ان و اشراف گرفت و مهه را تنگيار از اعي بسیماهلا

 تورکاِن اوغوز بە د؛ و مردم مستأصل شدند و نامهيفان ستمها رسيضعبە 
 یمردم شهرها. ان کردندبە لشکرکشی بەخراسيک فرستادند و آنان را حتر

ارگر کشان نزد مسعود  یادخواهيفر کە زيورد نيختارستان و ختالن توس و اب
   ١٧.شورش برداشتند، و اوضاع خراسان بر مسعود آشفته شد بە  بود سرافتاده نه

آورده ان يم بە ز سخني نیر سوري خیارهاک و ی از منازگزاریهقيب
 ی روستايکبارگاه امام رضا افزود و  بە ساختماهنائیاو کە   آن، ازمجلهاست

 ی بزرگی مصالنيشاپوررد، و در ک امام رضا  بارگاِهده وقِفي خر راپردرآمد
بر ی کە نها برابرِ ستميار از اين مهه هست؛ اما بسيا« کە افزودهسپس . ساخت

  ١٨.»ستندينند نک یفيضع
 رومنديافسر ن ان دويز مي ن-تخت دولت بودين پايدوم کە -در الهور

 ات هندوستانين رقابت بود، و مستول مالين و قراتگيتگ نالينامها  بەتورک 
اد شده است از ي از او » هندوستانیدخداک«و » یرازي شیقاض«با القاب کە 

 ی داشت، ولینها خصومت هناني با هرسه ایمنديم. کرد میت ين محايقراتگ
ومتند بود و از ار ثريده و پرنفوذ و بسياردک ی مردیرازي شیقاض کە ااز آجن

د و يترس یم از او یمنديمقام وزارت بود، م ی بەابيزمان حممود درصدد دست
  بە هندوستانی، تا سراجنام سپهساالرکرد میت ين محايتگ نالينزد مسعود از 
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  . ن داده شديتگ نالي 
ر برگرفته از کرد و لشک  در هندوستانِت جهاديخ ن۴۱۲ در سالن يتگ نالي

  .  را مورد محله قرار دادبنارَسهر  و شگذشترود گنگ 
 و یتاز کرو تيکواقع  در کە »ميفتح عظ«ن يگزارش ا  دریهقيب
ده يچ روزگار تا آجنا نرسيه  بەر اسالمکلش کە نوشته حمض بود، یگر تاراج
ان از يرک لش؛اري بسی آهبایفرسنگ و دارا فرسنگ در دو  بود دوی شهر؛بود

توانستند  ی من از آنشين شهر پرداختند، و بردکتاراج   بەبامداد تا مناز عصر
 فرصِت  در اين آهنا؛ مواجه بودندد و با خطريرس میشب فرا کە رايمبانند، ز

ش از سه بازار بزازان و عطاران و گوهرفروشان ي ب کەن ساعته نتوانستنديچند
م و عطر و يمهه زر و سکە   چنانگر شد تاراج توان از اين رک لش؛نندکرا تاراج 

  ١٩.مراد بازگشتند  بەافتند وياهر جو
آورده ی کە ميالهور برگشت و سهم مسعود از غنا  بەنيتگ نالي کە مهين
 کە مسعود فرستاد  بە حمرمانهیئ  نامهیرازي شیرد، قاضک غزنه ۀبود را روان

غزنه فرستاده است، و  کی بە مقدار اندی آورده ولی اموال انبوهتگين نالي
رون يند و از فرمان بک فراهم خودش مرد یماهلا بران يبا ا کە ست اقصدش آن

  . ده استيرا خريز اخين تورک  غالمیشود؛ و مشار
ش را يار خوکن سراجنام ي و مهدستش قراتگیرازي شی قاضدميدهنای

برکنار  هندوستان ین را از سپهساالريتگ نال کە يآن داشت رد و مسعود را برک
 سر  تورِکهم زده بود و هزاران غالمِ بەی اري بسیروين کە تگين نالي یول. کند
 سلطان حممود  نامشروعِان افراشت و خودش را پسرِيفرمان داشت پرچم عص بە

  .  پدرش خواندکو وارث مل
ن يو سبب ا. گفتند یم»  حممودۀعطس« را تگين نال کە ينوشته یهقيب
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ر او حممود با ماد کە ع بوديان شاي و دربارسپاهيانان يم در کە صفت آن بود
   ٢٠.اش حممود است یقي داشته و پدر حقیارتباط هنان
ارتش   ازیجه مجعيدرنت. فرمان داشت  بەز هزاران غالمِ سرين نيقراتگ

  . نيتگ ناليگر مهراه ي بودند و خبش دیرازي شین و قاضيهوادار قراتگ
، و در مهان اجناميدن آهنا ي خونيیارويرو  بەطرف سراجنام اختالف دو

 و توس نيشاپور ختالن و ختارستان و یان خوارزم و شورشهايعصخرب ی کە ماه
ز نامه يد، از الهور نيغزنه رس  بەتورکاِن اوغوز در خراسان یورد و فسادهايو اب

ب ي را خترین جنگ است و نواحيتگ نالين و يان قراتگيم کە فرستادند
 مکد و حاان دهيمردم شور کە دي رسخربز يرمان نک از). خ۴۱۲تابستان (ند کن می

 در یمِ فرارکاند و حا ختهيخراسان گر  بەگر گارگزاران مسعوديو دتورک 
  ٢١.غزنه برود  کە بە است و شرم داردنيشاپور

 یده مدعيخودش را پسر حممود نام کە نيتگ ناليار ک ۀ چاریمسعود برا
 از ی را با سپاهکتَلَ بە  موسومی افسر هنديکبود شده  حممود ینيجانش
  . الهور فرستاد  بەغاهناها و اف یهند

 در کە ميم و گفتيردک یادي از او باالتر کە  مهان غالم هندو استکن َتلَيا
ده ي رسیافسرک بە نيو اا . بود تورکزمان حممود در الهور معشوق افسراِن

ار ک در شورش بودند و تگين ناليز برضد يها ن ی هنگام هند در اين.بود
  . سامان شده بود ی بتگين نالي

رهربان ی کە بە ريگ  اموال چشمۀ و با وعدیرازي شیر قاضيتدبک بە لت
 تورکان  ازیاري او بس نيز،.ر شدي درگتگين نالي داد با ی شورشیها یهند

 را تگين ناليسراجنام . ديشکجانب خود  بە فتهي را با مال و وعده فرتگين نالي
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ند، و عالوه  فرستادک تلیشتند و سرش را براکست داده گرفته کها ش یهند
 کز از تلي ندرمدست آوردند صدهزار  بە  اویاز اردو کە انبوهیبر اموال 

  ٢٢.پاداش گرفتند
 بە ورشبە ي اوغوز لي قبايکان با حتري م در اينزيتاش ن هارون آلتون

 و خودش شودمسعود آشفته   تا جهان برکرد میار خود کدرون خراسان 
  . رديخراسان را بگ

ران و يد او با وزيمسعود رس بە تگين نالي شدن شتهکست و ک خرب شچون
 ن خربِيمهراه با ا.  بودیگذران مان و مشاورانش در هرات مشغول خوشيند

 گذشته در آمودريا ازاوغوزها از یار بزرگي بسیگروهها کە ديخبش، شن مسرت
 مقابله با آهنا یبرای کە ئ  منطقهياِناند و سپاه ردهک ترمذ و اطراف فساد ینواح
فرمانده سپاه  کە - ترمذیست خورده و والک شیسخت  بەاقدام زده  بەتدس

معرض  شته شده، و بلخ و گوزگانان درک - ختارستان و گوزگانان بودۀمنطق
مرو   بەاوغوزها کە  داشت از آنتياکگر حي دیخربها.  است اوغوزهاخطرِ
باز خرب . ندکن می یورد تباهيس و ابياند و در اطراف مرو و بادغ  شدهيکنزد
   ٢٣).خ۴۱۲ز يپائ(اند  ردهک تاراج اوغوزها بلخ را يۀ ناحیروستاها کە ديرس

سرخس رفت تا جشن سده را  بە  بزرگین خطرهايا بە توجه بیمسعود 
رد تا ک مقرر یئ نهي از مردم مال بستاَند؛ و هز در آنتک شرۀهبان بە کند وبرگزار 

 تاش را خبرند و  آلتوناخ هارونک از افسران یجاسوسانش در خوارزم برخ
  . نندکرا ترور  یدست آهنا و بە

ار مقابله با خطر ک جشن سده در سرخس ماند، و ی برگزاریمسعود برا
انشان در مناطق خراسان يبا سپاه کە ردکرها  تورک افسران بە  رااوغوزها
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گزافه   جز گزارش دروغ ویند و اقدامکرد میار خودشان کنده بودند، و کپرا
  . دادند یود فرستادن اجنام من مسعیبرا

 بودند کردهبانشان را نابود ي رقۀ مهکنيا کە ران و مشاوران مسعوديوز
  . ش و عشرت نداشتنديع بە  جزیئ  خوِد او عالقهمهچونز ين

رده بودند کزم يشتر پرهياز پ کە  اطراف رایها یشب جشن سده بلند در
 ۀ پنبیها د؛ وگلولهيرس یمچشم   بەفروغ آتش تا ده فرسنگ کە چنان روشن شد

پرواز   بەالغ و باز بسته بودند آتش زده شد وک هزاران یپا  کە بەآلود نفت
 و؛ شدل ي تبدیباز  آتشۀصحن  بەآمسان  ازیعي وسۀدرآورده شدند، و عرص

 ۀپنب  بەار شده بودندکشتر شياز پی کە  از جانوران وحشی بزرگیها دسته
 یباز ز آتشين ني زمیرو انده شدند تا برابان رمي در بشدهآلود آغشته  نفت
  ٢٤.ردي گاجنام

 نيشاپور دقص  بەش رايگذراندن ماه اول زمستان اردو مسعود پس از
راه افتاد تا   بە گرگانیسو  بەسپس ماند، نيشاپور در یئ او هفته. ت دادکحر
مسعود  کە نوشته یهقيب. ندک ی را گردآوری گرگان و سارۀافتاد  عقبیاهتايمال

نار ي ديک ی هزارهزار مرد است؛ اگر از هر مردیسار بە نديگو یم«: گفت
   ٢٥.»ديدست آ بە زينار باشد، جامه و زر نيگرفته شود هزارهزار د

ی يمنا قدرتکە  شور بلکامور ی بە شکسفرها نه سر از اين هدف مسعود
  . بود برای خودش مالیدفاع و گردآور یمردم ببە 

 جار بوديالک با مردی ديلمی بەنامِدست رزمان د  در اينگرگانحاکميِت 
) ريگ اووس وشمک ۀنواد(وان  َروَشَناش اَ  خواهرزادهۀالسلطن بي ناعنوان بەکە 
جار يالکرده بود و باک یجار را خواستگاريالکمسعود دختر با. کرد میومت کح
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سال   دوی فرستاده بود؛ ولنيشاپور بە  مسعودیار براي بسیايدخترش را با هدا
  . فرستاد ی مسعود منی برایچ ماليگر هيدکە  بود

فراش بود و  نام تاش بە  از افسران مسعوديکیدست  زمان در  در اينیر
  . بودند تورکان  ستمزيرشدت   بە ریمردمِ

 از اطاعت عمالً کە ه بوديوکاکدست عالءالدوله  ز درياسپهان تا مهدان ن
  . ستادفر ی او منی برایچ ماليرون شده بود و هيمسعود ب

طربستان  بە ان دولتشيجار و اعيالک شد بايکگرگان نزد بە چون مسعود
  . ندز با خود بردي و نوشروان را نندختيگر

. ردندک تاراجختگان را ي گریها  خانهفرمود تامسعود وارد گرگان شد و 
 او نوشتند بە نزد مسعود فرستادند و بە  رایئتي هیجار و نوشروان از ساريالکبا
اند  ختهياند از خجالت گر و سپاهش را نداشته از او یيراي پذیتوانائ چون کە
  . ستنديرون ني از اطاعت بیول

 یردنک آنچە  خواهم آمد ویسار کە بە شان پاسخ بازفرستاديا بە مسعود
  . ردکا خواهم  در آجناست

 و بەگردآوری اموال مشغول  نشستیبزم شاد بە گرگان  دریروز او ده
ی کە هقيب.  اردو زدیسار  بەدهيراه افتاد و نرسی بە  ساریسو بە  سپسبود؛

جا موضوع دردآورِ  در اين بوده است، در وصف نشاط مسعودرخدادهاشاهد 
  د؟يستا ینگونه ميان را ايپناه روستائ یدار و ندار مردم بی بە انداز دست

وقـت تـرنج و نـارنج بـود       .  باال  بر اين  ردکر از بامدادان نشاط شراب      يام
دار يـ باال پد از اين رده بود وکدا ياندازه پ یا ب  از آهن  ن بقعه ي ا یغهاو با 
  بــا بــار بــاز  یار تــرنج و نــارنح و شــاخها  يفرمــود تــا ازدرختــان بــس   . بــود
ــاوردنــد و ِگيردنــد و بک مــه بــرآن بــاال بزدنــد و آجنــا را چــون     يرِد خردبرِگ

 امدنـد و شـراب    يز ب يـ مان را خبوانـد و مطربـان ن       ينـد . اراستنديفردوس ب 
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  ٢٦. سخت خوش وخرم بودیروز کە خوردن گرفتند؛ و احلق

گر يجتاوز است و د  تاراج و ستم و داستانیسار  بەداستان سفر مسعود
 یجار و انوشروان و اعضايالک شود بایاو وارد سارکە   از آنشيپ. چيه

نار ک یي فرستاد تا دژ روستایرک لشیمسعود از سار. ختنديآمل گر بە دولتشان
 ی نداشت و در اطاعت بود؛ ولیچ ابزار جنگين دژ هيا. ندياشهر را بگش
  . تاراج و ارعاب در منطقهی بە ازي  دستی بود براهبانهاقدام مسعود 

 یها ، و خانه» رفتیرمس یار غارت و بيبس«نجا يدر ا کە نوشته یهقيب
ده شد، يشکآتش   بەمقاومت نشان دادند تورکان یبرابر تاراجها دری کە سانک

   بە رایريپ « و افزود ه کە.ان سوخته شدندکودک ران و زنان وي از پیرايو بس
مان شد ير پشيام. زده و سوخته شده  غارت و سه دخترِیرزنيدرگاه آوردند با پ

  ٢٧.»دشي خواست و بازگردانیر را بنواخت و از او حالليو پ
 بە جار و نوشروان و افرادشانيالکبا. ردک قصد آمل  از آنمسعود پس

نار آمل اردو ک مسعود در. الن برساننديدرون گ بە ختند تا خود رايتان گروهسک
اهنا ک دۀو، مهيکدم سخت ني دی من وارد آمل شدم، شهرگفته کە یهقيب. زد

  . امک شاددرگشاده و مردْم
جار با يالکبا. ردکل يختگان گسيدنبال گر بە مسعود از آمل سپاهش را

  دریوهستانک ۀ منطقيکلمان داشت در يالن و ديان و گياز گرگانی کە روئين
، ی و گرفنت تلفاتیدفاع پرداختند، و با دادن تلفات بە ستادند وينها ايبرابر ا

  . ه دور شوندق از منطدهند و خود را جنات  کەتوانستند
  .  و آمل بودیردن سارکنون نوبت تاراج کا

 کە دندرک آماده یئ  نسخهفرمود تا ی مستدربزم باده نشست و  بە مسعود
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 و ین و هزار ختته قاليشمي ابرۀختته پارچ  پول و هزاردرمون يليم برطبق آن ده
زور   بە بستانند؛ و اگر ندهندین از مردم آمل و ساريم موئيهزار ختته گل پنج
اردوگاه   بە مسعودنامۀ فرمانافت ي دریبرا کە هاِن آمليان و فقياع. رنديبگ

ش از ينند بکر و رو ي طربستان را زاگر سراسر کە دعوت شده بودند گفتند
 درمگاه از صدهزار  چيالن هي حاصل نشود، و باج طربستان و گدرمصدهزار 
رد يمردم بگ زور از  بەن مبالغ گزاف راير خبواهد اياگر ام. رده استکجتاوز ن

  . طربستان خراب خواهد شد
 انراِه سفرم  ما درە  کد، و مسعود گفتي نرسیجائ  بەنهاي تالش ایول

  . شودل يما حتو بە ن ماهلا فرداي ا کەديم و بايا ردهکار ي بسیها نهينجا هزيا بە
ردن شهر دارد، کغارت   بەميمسعود تصم کە مردم آمل چون دانستند

 ختند تا درضمن تاراج شهر مورد جتاوزيوهستاهنا گرک  بەردهکشبانه شهر را رها 
سپاهش دستور داد وارد شهر  بە گر مسعوديروز د. رنديمسعود قرار نگتورکان 

آتش   بەاورند و شهر راي ببگيرند واند را  شهر مانده مردم در شوند و هرچه از
   ٢٨.شندکب

تها بوده است ي جنا اينشاهدی کە هقي بۀ نوشتی گزارش را از رويۀبق
  .مينخوا می

آتش … . آوردند یند و مگرفت میند، و مردمان را   رفت  میاده  يسواره و پ  
ــد  ــهر زدنـــ ــتند  در شـــ ــه خواســـ ــر کرد مـــــی و هرچـــ ــد و هـــ ــتند کە نـــ را خواســـ

  … امت بود ي قیند و پندارگرفت می
ون و ششــصد يــلي ميــک(نــار يمــدت چهــار روز صــد و شــصت هــزار د    در

ی عنـــي(گـــزاف   بە بودنـــدبِـــِسَتدهد و دوچنـــدان ير رســـکلـــش  بە)درمهـــزار 
ن يبر قلم من چن    کە   و سخت دشوار است برمن    … ). گرفته بودند  زور بە
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  … . درو میسخن 
 نــه دويبــود و روز آد ینــشاط و شــراب مــشغول مــ    بەنجــايوســته اير پيــو ام

م  بە االول تـا    یروز مانده از مجاد    و . ونک آبـس یايـ  در ۀرانـ کبـر    رفـت    اَهلـُ
  …  گرفتندیها و شراعها زدند و شراب خوردند و ماه مهيآجنا خ

  . رگاه آمل بازآمدکلش  بەري امی الثانیو روز دوشنبه دوم مجاد
   .ها هنان شده شهيخته بودند و در بيبگر کە شتر آن بوديو مردم آمل ب

خ و يــ ی رفتــه بــود تــا خلتــ   غَــدی ُبگُــتان شــرابدارِ سپهــساالر  يــ مدر ايــن
زه ي دوشـ یدست در دختر.  بودیهيها د شهيراِن آن بک در. اورديبرف ب 

؛ و - آن بـود ی و جا-پدر و برادرانش نگذاشتند   . ندکرسوا   او را    زد تا 
تـن شـرابدار اصـابت     ی بەنـ يارانش درافتادنـد، و زوب    ين شرابدار و    يا ا ب
ــ ــت، و تیغـــد بگـــت بە او آمـــد و. ردکـ گـــرروز ي دیرد؛ و وکـــ ش ازيـــ گفـ
 غــــالمِ یل نشــــست و بــــا فــــوجيــــپ رد بــــريــــاز مــــسعود اجــــازه بگکە  آن یبــــ

   .شنت رفتکار غارت ويها رفت و بس شهيآن ده و ب  بە، سواره،یسلطان
 مناز  یان بر مصال  يتن از زاهدان و پارسا      چند یند حت بازمنودکە    چنان

  ٢٩.شته بودندکز ينار هناده نک نشسته و قرآهنا در

 انگيز و جگرخراش،  پس از اين جنايتهای چندشانشکرومسعود و ت
 چيزشده و  بییار و مردميشتگان بسکسوخته را با  يمهران و نيو مهيطربستاِن ن

  . گرگان برگشتند  بەند وردکخامنان بربادرفته رها 
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  یسلجوق اوغوزهای آمدندايپ

  مسعود سلطانارک انيپا و 

. ران را گره زديان سلطنت او در ايانش در طربستان پاکرو مسعود و تیتهايجنا
اسپهان و مهدان برود و  بە ا از آجن ویر بە گرگان آمده بود تا سپس  کە بەاو

رد، يان بگيلمي دیاي بقابغداد را از کە سر داشت ند، و درک یماهلا گردآور
بە  او را ش را برهم زد ويها  برنامهۀمه کە  مواجه شدی با چنان خطرکنيا

  .  بردی نابودیسو
 مسرکندپسرش در خبارا و   و دوُمردن يتگ یابِ او از خراسان، عليغ در

جاسوسان مسعود کە - تاش درنگ با هارون آلتون یش نشست، و بيجا بە
  . شندکر بکخراسان لش  بە شدند تامهدست۔ نندک  اشنتوانسته بودند ترور

 بەسوی انيتاش ردند، و آلتونک تاراج ند وان را گرفتي ترمذ و چغانتگينيانْ
شتر توسط يپ از کە تاش آلتون از افسران یراه، گروه  دریول. ش رفتنديپبەمرو 

آن  ردند، و پس ازکرا ترور  تاش آلتونده شده بودند يجاسوسان مسعود خر
سغد  بە ندديد میخود را تنها  کە زيان نينيتگ. خوارزم برگشت  بە هارونسپاه

  . برگشتند
نده ک در سراسر خراسان پراکنيا کە های بيابانی اوغوز پرمشارِلِيقبا
  . دادند ی ادامه می موضعیبهايتاراجها و ختر  بە مهچنان نيزبودند

 ليگاه از قباهزار خر ش از دهيب کە گرگان برگشت خرب آمد بە چون مسعود
ده و از يمرو رس  بەبغو و داوودي و طغرل ینامها  بەاست سه برادرير بەاوغوز 

آهنا اجازه دهد در   بەاند  خواسته- و ختارستاننيشاپورم کحا-  »یسور«



  

  

۷۸

۷۸

 اطاعِت از کە اند ؛ و قول دادهجاگير شوندورد ي مرو و َنسا و ابمياِن یاباهنايب
  . رون نباشندي بسلطان مسعود

 مرو رانده بودند تا در یسو بە برآغاليدهان يتاش ان و آلتونينيها را تگنيا
ان و يني تگیرو پيش کنند ونده شوند و امور مسعود را آشفته کابان مرو پرايب

  . نندکل يان در خراسان را تسهيتاش آلتون
گشته بودند رُسغد و خوارزم ب بە انيتاش ان و آلتونينيتگ کە نونکا

ت کيخواهان مال وشان برگردند  خودیاباهنايببە کە  تندسخوا ی مناوغوزها
  .  در خراسان بودند برای چراگاهنيزم

 مای کە سانکلعنت بر : وحشت افتاده گفت بە ن خربيدن ايمسعود با شن
چ، يم هيوردآ هدست ن کە بە مال. ردندکگرگان و طربستان  بە سفر بە قيرا تشو

  . خراسان آورد بە ز روي نین بالئيچن
 درنگ ی برَود یر بە گرگان داشت تا سپس روزه در  جشن دهۀبرنام کە وا

  . ندک اوغوزها ۀا چار از آجن منتقل شد تانيشاپور  بە
ی غد  سپهساالر بگتیفرمانده بە ر بزرگک لشيک نيشاپوراو از 

  .  مرو و نسا دور سازدیرد تا آهنا را از حوالکل ي گساوغوزها یسو بە
ابان سرخس و يب در بيز و تعقيگرفتار گررا ی غد بگت چنديک اوغوزها

در  کە سختی یري خسته و فرسوده شد، و سراجنام در درگامالًکردند تا کمرو 
 سربازانش را بيشينۀ، و  دادندیست و فرارکش او را نار َنسا با او داشتندک
  ). خ۴۱۴خردادماه (شتند ک

 را با ی سغدیهيردند، و فقک سرخس را گرفته تاراج  از آن پساوغوزها
 آهنا خطاب. مسعود برساند بە هاشان را  فرستادند تا خواستهنيشاپور ی بەئ نامه

 سلطان مقابله سپاهياِن با  کەميما قصد نداشت کە ر مسعود نوشته بودنديوزبە 
 مانخود  ما و زن و فرزندامنان داشتند ازنابود کردِن چون قصد یم، ولينک

 از سلطان خواهان کني خدا بود؛ و ایضااتفاق افتاد ق آنچە ؛ميردکدفاع 



  

 

۷۹

م يهست کە ابانين بيدر مهتا اجازه دهد  کە ميهخوا می از او م و استيشيخبشا
  . مينکم و هرچه فرمان دهد اجرا يم و در اطاعت سلطان باشيمبان

وحشت افتاده بود چاره را در   بەسختی غد بگتست کاز ش کە مسعود
  رایئتيد و هيهاشان د  از خواستهیدن خبش و برآورسراِن اوغوزهاره با کمذا
نزد آهنا   بەاري بسیايهبا و هدا  گرانی با خلعتهافقيهانش از يکیاست ير بە

امت بترساند و چنان ي آهنا را از قیني دیدن موضوعهايشکش يفرستاد، تا با پ
  . شتر نباشندي بیِرو پيشهستند مبانند و درصدد ی کە ئ در جا کەشود

 دهستانِ ی فرمان رمسيک یمسعود ط کە رات آن شدکمذان يسراجنامِ ا
نام   بە رافَراوهل و غُر طُ برادرِ اونام  بە رانَسا،  سلجوقینام داوود  بەگرگان را

   ١.ردکبغو يبرادرِ ديگرِ او 
ن منطقه از مشال ي اکمالاوغوز بيابانیِ وارداِن   تازهگونه بود کە اين اين

  .)خ۴۱۴ ماهشهريور( سر مردم درآورند اهد برران شدند تا هرچه دلشان خبويا
  آسوده شده بود جشن مهرگان رااوغوزهاالش از ي خکنيا کە مسعود

ها  هيو نثارها و هد«رد ک برگزار نيشاپور از مردم در هدايای مالیقصد گرفنتِ  بە
  . »آوردند از حد و اندازه گذشته

 کە  دادخربر يوزی بە هنان برگشت نيشاپور بە  مسعود چونیِه اعزاميفق
شنهاد ير پيوز بە  است؛ ویسر دارند و خطرشان جد  دربزرگ ی باداوغوزها

 بە  مباند تانيشاپور در بەهرگونه باشد بايد مسعود را جماب کرد کە کە ردک
  . ندکار ک ۀ چارمنطقۀ اوغوزها نزديک باشد و

ارگر کر يهرات گرفته بود و مشورت وز بە رفنت بە مي مسعود تصمیول
 نار هراتک هفته را در رون شد، و دوي بنيشاپور روز از  آنیاو فردا. افتاد هن
ام ک راه سخت شاد در اينو«، بەراه افتاد بلخ یسو  بەگاه آننشاط نشست و  بە
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۸۰

۸۰

  . »د مشغولينشاط شراب و ص  بەبود و
غزنه   بە سپس مشغول شد، و عشرتشيع  بە بلخۀاو شش ماه در منطق

ی  مرامسی را طجدودمَ پسرشرد و ک برپا ی شادینهااو در غزنه جش. برگشت
  . ردک الهور ۀ روانیرده با سپاهک هندوستان منصوب یفرمانداربە 

 خمتلف یان نواحيرد، و والکاو مراسم جشن مهرگان را در غزنه برگزار 
  . دندي رسشحضور بە  مهرگانیايم هداي تقدیخراسان برا

 از مستشاران ی را با مشارمودودگرش ي مهرگان پسر دیپس از برگزار
  . م شوديا مق در آجنبلخ فرستاد تا بە ده و سپاه گرانياردک

 پوشانده در غزنه برختت یتعهديز رخت والي را نديسعپسر بزرگش 
  . نشاند

 بە مشغول بود«ال آسوده ي با خیئ هفته يکن اقداماتش يا او پس از 
 بە ا از آجن تابەراه افتاد ُبست یسو بە  گرانی با سپاهگاه آن ؛»نشاط و شراب

  ٢.رَود نيشاپور
سراِن  (اني سلجوقۀار بود نامکنار ُبست مشغول شکابان ياو در بی کە زمان
  در آن کەدير مسعود رسيوز  بە خطابیه سغدي فقيکمهراه   بە)اوغوزها

 )زمينی کە بەما واگذار شده است ( خودمانینهاينوشته بودند ما در سرزم
 یاوغوزهاد توسط رو می خراسان یگر نواحي از فساد در د و هرچهآرام استيم

مان تنگ است و يم برايما داری کە ني زمیستند؛ وليبا ما ن کە گر استيد
ما دهد تا هم خراج   بەوردي مرو و ابیسلطان شهرها کە ست ادرخواستمان آن

ه ردکشنهاد ي پنيز،. ميش گله بچرانياباهنايب  ما شود و هم در ازآِنن شهرهايا
ند؛ ک گذر نین نواحيا  بەگاه چيهرات منتقل شود و ه بە نيشاپورسپاه  کە بودند

 رخ دهد کە آمدی پيشن شود هر ياگر چن کە  بودندتشر زده ی ضمنطور بەو 
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۸۱

  . آهنا خنواهد بود گناهش بر
ن ي ایشنهادهايپ«: خشم شده گفت  بەر نامه را خواند، مسعوديچون وز

گر ي دیسو اند و از ردهکسو خراسان را غربال  يکاز ! حد گذشته است قوم از
  . »فرستند ی ما می براین سخنهائيچن

ُبرد و  ی منیجائ  بەگذران راه  بزدل و خوش ناکارداِن سخناِن مسعوِدیول
 یز برگرداند و برايآم  حمبتۀ گرانبها و نامی را با خلعتها اوغوزهافرستادگاِن

مان و يوزان و َحَشم و نديا بازان و رمند رفت بيراِن رود هکبه «ار ک شۀادام
   ٣.» و شرابیمطربان و خوردن

   بە خودۀنوب  بە درآمد تااوغوزها کمتل  بەزيورد نيمرو و ابگونه  نيا بە
  .  بپردازند بيشتر در خراسانبِيتاراج و ختر
 یغزنه برگشته چندماه بە رَود نيشاپور بە گر جرأت نداشتيد کە مسعود

ش و يان دولتش مهواره مشغول عيران  و مشاوران و اعيوزدر غزنه ماند و با 
برآن رده بود ک  پيش از اينیِماري بيکدر ی کە نذر بە  از آنپس. نوش بودند

 ر نشده بوديزمان تسخ تا آنکە  هندوستان ی از دژهايکیبەجهاد رَود و  کە شد
  . دي بگشارا

د و اموالش را رد؛ دژ را گشوکت کر آن دژ حريقصد تسخەابل بکاو از راه 
  . ردکخ را در غزنه برگزار ۴۱۷غزنه برگشت و مراسم نوروز سال  بە ردهکتاراج 

 و )فارياب(ِآب   پار و )قانطالُ(تالوگان  اوغوزها او ۀماه اب پنجيدر غ
ده يز مردم شوري نی در ر.رده بودندکن منطقه را تاراج ي ایروستاهابسياری از 

جار و يالکبا. رده بودندک یسعود را متوارارگزاران مکشته و کفراش را  تاش
ز با آن جتاوزها و يگرگان برگشته بودند ن بە  از رفنت مسعودپس کە نوشروان
شتر مردم طربستان ي بیاريردند از کطربستان  مسعود در تورکان ی کەستمهائ
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۸۲

۸۲

  . برخوردار شده بودند و خطرشان افزوده شده بود
  . »ان و سود نداشتهندوست بە مان شد از رفنتيپش«مسعود 

 از خراسان اوغوزهاردِن کرون ي را مأمور بیسُباش شسپهساالراينک او 
 ی خود را برااوغوزها از یغد ش بگتيست مهتاکدن شيبا دی کە سباش. ردک
خ ۴۱۷ را برداشت و در اوائل خردادماه نيشاپور سپاه رده بودکست آماده کش

 روز مي نيکش از يبی کە  جنگ دری شد؛ ولروبەرو اوغوزهانار سرخس با کدر 
 ست تني  و حدود بیبا او بود فقط سباشی کە هزار ی از آن سپاه بزرِگ سنبود

دست  بە افزار سپاه  جنگمهۀهرات رساندند؛  بە خته خود رايسالمت گربە 
فرصت  ختند تا دري گریئ گوشه بە دامک هریسباش  تورکاِن افتاد، واوغوزها
  . غزنه برگردند بە مناسب
دن يدنبال شن بە نيشاپورارگزاران مسعود در کگر ي و دیبوالفضل سورا

نند، ک اوغوزهابرابر   دفاع درۀشهر را آمادکە   آنیجا  بە،کن خرب وحشتنايا
هاشان از شهر   با خانوادهند وردکبار شتر بر  بود را نيشاپور ۀهرچه مال در خزان

رأِت رفنت بەنزِد او را کە از خشم مسعود در خشم بودند و ج ند، و چونختيگر
جار يالکبا بە ند وگرگان رساند بە  خودشان راْیاباني بی از راههانداشتند،

  . پناهنده شدند
شهرِ نار  بە کگري دۀهفت  دواوغوزها از ی با گروهی طغرل سلجوقۀفرستاد

 ۀ و مهنيشاپور ی قاض.ند و خواهاِن تسليم شهر بە طغرل شدنددي رسنيشاپور
   .نندکم ي تسلطغرل بە دفاع را یشهرِ ب کە  دانستنددر آن ان صالح راياع

ان و ي رفت، اعنيشاپور و بزرگان اوغوزهاان يمی کە راتکدنبال مذابە 
فرستاده با . رون شدندي طغرل از شهر بۀشوازِ فرستاديپ بە  مردم شهربيشينۀ

دستور  بە ب مسجد جامع شهري شد؛ و روز مجعه خطنيشاپورمهراهانش وارد 
سه روز بعد طغرل در .  خواندی سلجوقيکب طغرلنام  بە  سلطنتۀخطباو 

ان استقبال ين، در مي مندیفشهاک ژنده با ی، در رختمردی گروه سه هزار يک



  

 

۸۳

هان يختت نشست و از فق اخ مسعود برک وارد شهر شده در نيشاپورپرشور مردم 
  ). خ۴۱۷رماه يت(رد کو بزرگان شهر استقبال 

  . هرات فرستاده آن شهر را گرفت بە زي داوود را ن برادرش از اينجااو
  درنيشاپوردر  کە ن رخدادها را توسط جاسوسشي اخربمسعود در غزنه 

ن ي مقابله با چنی برایچ اقدامي هیرد ولکافت ي بود درهنان ی علويک ۀخان
 اجنام نداد، و مهچنان سه کرد مید ي هتدی جدطور بەسلطنتش را ی کە خطر
 مرسوم را یايرده هداکزنه ماند و جشن مهرگان را برگزار گر در غيماه د

  ٤.ردکافت يدر
د قربان مهراه يبا ع کە  جشن مهرگانیمسعود سه هفته پس از برگزار

 و ی خود نشاند و خود با پنجاه هزار سپاهیجا  بەد را در غزنهيبود، پسرش سع
 یشنها در بلخ ماند و جیاو چند. ردکت کقصد بلخ حر ی بەل جنگيدهها پ

  . ردکنوروز را در بلخ برگزار 
 طالقان را  شهرِداوود برادر طغرل کە ديرس می نامه پيوستهان ين ميا در

شتار ک  را گرفت و تاراج و)ابيفار( شهر پارِآب رد؛کشتار ک گرفت و تاراج و
سراجنام خرب . ردکشتار ک  را گرفت و تاراج و)شابورقان( شهرِ شارپورگان رد؛ک

 پادگاِن بلخ ۀخان لي سلطان را از پیلهاي از پيکی اوغوزها از یئ دسته کە ديرس
گفتند  کە  حاصل شدینام  زشت از آنو«اند؛   بردهنيشاپور  بەشانربوده با خود

  . »ل توانند برديخمالفانْ پ کە ن غفلت استين مردمان چنديان ايم در
بانان  لي پدفرموکە   آنردک رخدادن ي مقابله با ایمسعود برای کە ارکتنها 

  . ا بستدند از آهنل راي پی هبادرمرا گرفتند و صدهزار 
 ی دوتا از روستاهاند ودينار بلخ رسک  بەاوغوزها از یئ روز بعد دسته چند

چه «: خشم شده گفت بە ن خربيدن ايمسعود با شن. ردندک بلخ را تاراج ۀحوم
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۸۴

۸۴

  . »دبرن یند و آبرو را مکن یار منکت يمح ی باِنيرکن لشينم؟ اک
 بلخ يکنزد بە اوغوزهار بزرگ ک لشيکها  ن مقدمهي از اپسچند روز 

 ۀمقابل بە ش خود۔ناچار بە۔ مسعود.  شده بودینون خطر واقًعا جدکا. ديرس
 در . مهراه بودند با او-ی و ُسباشیغد  بگت-آهنا شتافت و هردو سپهساالرش

 راند واپس را  داشت آهنااوغوزها بلخ با يکیدر نزد کە یکوچک یري درگيک
  ٥).خ۴۱۸ن يفرورد(بلخ برگشت  بە ردهک یب آهنا خودداري از تعقیول

 گرفت اجنام داوود برادر طغرل یفرمانده کە بە اِت يادشدها اقدامظاهًر
 رايجنگ بود؛ زی بە شاندن وکمنظور  بە مسعود بە دني دل و جرأت خبشیبرا
وجه  چيه بە  از آنسپ کە  گذشته چنان مسعود را ترسانده بودسِتکش دوکە 

صدها  کە بلخ رفت بە ا مقابله با آهنا نشد ويسر آهنا  ر برکل لشيگس بە حاضر
  . ن برآمدتورکستا بود، و در صدد احتاد با خانان نيشاپورلومتر دور از مرو و کي

 برسد یئ جهينت بە ها احتاد مسعود و خانکە   از آنشيپ ستخوا میطغرل 
  . ندکسره يکار مسعود را ک

 ۀ  داوود کە شکسِت اوغوزها از مسعود در کنار بلخ و گريختنشان بودنقش
  .  دادیگرم مسعود دل بە  وارگر افتادک

 طغرل شدند و ۀجاسوسان مسعود بودند فروختی کە سانکگر ي د سویاز
جنگ با طغرل  بە قيتشو او را فرستادند و ی مسعود می نادرست برایگزارشها

  . ندکرد می
وسته يطغرل پ بە  مسعود در غرب خراسانسپاهياِنورکان  تبيشينۀنون کا

 افته با غالمانيست کدر رقابتها ش کە بودند ن افسري آهنا چندۀبودند و از مجل
 طغرل ۀاشار بە ارانهکبينها فريا. خته بودنديگر)  سربازانشانیعني (خويش

جنگ با طغرل  بە مياگر مسعود تصم کە غام فرستاده بودندي مسعود پیبرا
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ست خواهند کش بە  رااوغوزهاوست و يمسعود خواهند پ بە ن نربديرد درحيبگ
تن  يک… ميده بودين عشوه داده بودند و ما خبريا «یهقي ببەنوشتۀ شاند؛ وک

ار دروغ گفته پول ين باب بسيمدند، و جاسوسان ما در اآ هسو ن نيا بە شانياز ا
  . »ب بوده استيمهه فر کە گرفته بودند؛ و معلوم شد

  .  سرخس شدی راه وش را برداشتهاپ سمهۀماه  بهشتيمسعود در ارد
  . ابان سرخس منتظر او بودنديبغو در بيداوود و طغرل و 

   .بار ک جمرد و سباوغوزها بود، و ی سلطنتۀ با بار و بنه و خزاناو
خدمت مسعود   پول دریبرا کە  بودندیسپاه مسعود غالمانتورکان 

  . راه نيشته دادن در اک و یريگ جهان ۀ آماداوغوزهابودند، و 
 بە زي نیش بوسهل زوزني پیاز چندکە  ۔ران و مشاوران مسعوديوز

ن و خواهان يگر بدبيد بە يکمهه کە  بودندی مردان-انشان برگشته بوديم
  . یروزيپ بە ع طغرل و مصممي مهدالنه مطاوغوزهاگر بودند، و يديک ینابود

  . آغازآخر خردادماه  در ای مسعود با طغرل سلجوقیجنگ
 جنگ درازمدت يکسپاه مسعود را با  کە ان آن بوديهدف سلجوق

  .  درآورندی ازپاگاه آنفرسوده سازند و 
ب ي نصیروزي اول جنگ پۀهفت ار سخت در دويدر دو دور نربد بس

مسعود آهنا را  کە ديآن ام  بەختند،يابان گريب  بەانيبار سلجوق مسعود شد و هر
  . شانندکست بکش بەرا   ویابانير بند و دکدنبال 

: ر و مشاورانش گفتيوز بە د شده بودي ناامی هنائیروزياز پ کە مسعود
فتند و ي آهنا فرۀاشار بە مرا. ن منزلت استيا بە ن قوميار ا کە کمن ندانستم«

  . »ميکرد میگر ي دیئ گونه بە ار راکن ير ايراست نگفتند، وگرنه تدب
ال آسوده در ي مسعود با خ رخ دادرماهي ت۱۲ روز کە در دوم یروزيپس از پ

در اينجا شنيد کە اوغوزها  .د زلشکرگاه ینار رودک سرخس در يکینزد
سرخس فرستاده بود   بەاو  کە یجاسوسان: اند سرخس را تاراج و ويران کرده
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  . »ران استي ویلک يی بەباي و زیآن آباد  بەسرخسِ« کە ش خرب آوردنديبرا
  . ند استر رودخانهير مسييان مشغول تغيسلجوق کە ديسروز بعد خرب ر

مثر ماند، و  ی باوغوزها بە  محلهی مسعود با مشاورانش برایهايزن یرا
ر کرند لشي بگیگريم ديتصمکە   از آنشيپ. افتنديآب  یروز بعد رودخانه را ب

 آهنا فرستاد و ۀمقابلی بە رکمسعود لش. خون آمدنديشب بە اوغوزهاتاز  شيپ
گر با مشار يروز د ود، ابان زدنيب بە  بازند وستکهم ش را در ان آنيوقسلج

  ديگربارهندند وک در سپاه مسعود افیستکهم ش  برگشتند و بازیشتريب
  . ختنديابان گريب بە

.  جنگ آغاز شدۀ خمالفت با ادامیها مسعود زمزمه تورکان نون درکا
ی ئت صلحيه کە ن رفتي ا نشستند و قرار بریزنيرا بە رانش بازيمسعود و وز

 از يکیاست ير ی بەئتين منظور هي ایبرا. ان فرستاده شودينزد سلجوقبە 
طغرل و   بەهين فقيا کە  رفت بر ايناردوگاه طغرل فرستاده شد، و قرار  بەفقيهان

 نسا و یند تا سلطان شهرهاياطاعت سلطان درآ  کە بەندکحت يبرادرانش نص
 ی زندگ در آنآهنا ببخشد و آهنا با آرامش  بەشيااباهنيورد و فراوه را با بياب
  . ندکشان نيگاه قصد جنگ با ا چيگر هيهرات برگردد و د بەنند؛ و سلطان ک

 قرار  بر اينان از مسعوديبدون ابراز اطاعت سلجوقکە   آنوتاهکسخن 
  . ان باشديادشده ازآِن سلجوقيمناطق  کە طرف برقرار شد ان دويصلح م

  گردیشتري بیرويند تا نکن صلح دفع وقت يبا ا کە ستخوا میمسعود 
   .ان را بسازديار سلجوقکفرصت  د و سرِآوَر

مجاعاِت  فراخواندن یفرصت برا از اين  کەستندخوا میز يان نيسلجوق
نند کنده بودند استفاده ک خوارزم پرابياباهنای غربیِدر خراسان و  کە اوغوزها

  . نديفزايش بي خویروين و بر
 هرات  بە رفنتیش را براي صلح رفت مسعود اردوپيماِنی کە روز یفردا

  . ت درآوردکحر بە
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 و ،نسا رفت بە بغوي رفت، داوود در سرخس ماند، نيشاپور بە طغرل
  ٦.ورد رفتندياب بە زي ناوغوزها از یخبش

نشاط و   بەريام«هرات برگشت بساط طرب گسترده شد،   بەچون مسعود
ز ازسر ي نیستان  و مالیريزورگ. »آسود یچ منيهکە   چنانشراب مشغول گشت

جا دست کروستا و هر و گنجس ي آن بادغیاز هرات و نواح«گرفته شد، و 
کە   آنزور بستدند؛ هبانه  بەر را، وکنار برات نوشتند لشيهزارهزار د  بەد،يرس
  . »گر شديارها دکو! ردندکان چرا موافقت تورکمانبا 

ختند؛ يشهر گر  از مسعودراِن سلطانيزورگترس  ان هرات ازيبزرگان و اع
 بودند توسط جاسوسان مسعود یدرون شهر متوار در کە اني از اعیتن و چند

  ازیبرخ. ا مال ستانده شود از آهننجهکزور ش  بەر شدند تايافته شده دستگي
 شدند، و هناده سخت یها نجهکر شيند زکرد میار کداشنت مال ان از کە نهايا

ندند ک شهر افیدان  زبالهدرشان را  ندند و الشهکزنده پوست بر را زنده برخی
  . شده را بپردازند خنواهند مالِ مطالبه کە  شوندیگرانيتا عربت د
طغرل داده بود بازداشت و  ی بە قول اطاعتی ناچاریان از روياز اعکە هر

  ٧.زندانی شد ياشته ک
 از اطراف ش و نوش بود و مهه روزهيمسعود ماهها در هرات مشغول ع

گذرند و  ی ماز آمودريا تورکان  بزرگیمجاعتها کە ديرس میخراسان خرب 
ستان آوازه افتاده کروند، و در تکن می برسر راهشان است را تاراج یهرچه آباد

  ی بە چپاول روی دارد برایس پائکدر خراسان چپاول است و هر کە است
ان مردم يدر م کە و دردآور تلخ یِاهک فۀعين شايازمجله ا. خراسان هناده است

 یها  از نامهيکیدر : ەک مسعود بازگفتند یده برسر زباهنا بود را برايشک ستم
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 اينار آمودرک  را بریدستيکچشم و يک تورک رزنيپ کە ن آمده استيده چنيرس
 خراسان را از یام گنجها دهيشن کە گفته یدست داشته و م  دریترب کە اند دهيد
  ٨.رميش برگيام تا سهم خو و آمدهشند ک ین برمير زميز

 فراهم آورده  از مجاعاِت اوغوزروي طغرل و برادرانش چندان نکنيا
 بر مسعود خواهند زد؛ و یست قطعکنده شين داشتند در نربد آيق کە يبودند

  . شانندکدان نربد بيم  بەمسعود را کە برآن شدند
 کني بود و اورنيشاپشترها جاسوس مسعود در يپی کە ز مرديدر اواخر پائ

 رفته نيشاپورطغرل از  کە  نوشت بەمسعود نامهستيز ی می متوارنيشاپوردر 
 کە تقاضا دارند از او ند و است هواخواه مسعودنيشاپوران و بزرگان ياست و علو

  . رديشد و شهر را بگکر بک لشنيشاپور بە
پوشنگ   بەدرنگ سپاهش را برداشته ی ب فريبِ پيام را خورد ومسعود

  . ردکورد يا قصد اب از آجنت ورف
طغرل از  کە او خرب داد  بەپيشينش از جاسوسان يکیورد باز ينار ابکدر

  .  استیابان َنسا متواريخته در بيم او گريب
ی کە ش گرفت، و پس ازچند روزيپ  و راه َنسا درشددل  یمسعود قو

  ). خ۴۱۸ آذرماه( رفت نيشاپور   بە و نشاط نشستگساری بە باده نار َنساکدر
  . وستنديمسعود پ بە ند از گرگان آمد اينکزي و مهراهانش نیسور

 از سه يکیار آباد و پررونق و ي شهر بسيکشتر يسال پ تا چند کە نيشاپور
 مردم یايبقا. ران افتاده بودين زمان ويا انه بود دريچهار شهر بزرگ خاورميا 

 کە دست شده بودند ی چنان هتاوغوزها ی از شدت جتاوزها و ستمهانيشاپور
نده و فروخته کهاشان را   خانهیرهايشان را خبرند ت خواربار روزانهکە   آنیبرا

س دست و ک مرده بودند؛ هریگرسنگ ها از  خانواده مردمِ ازیاريبس. بودند
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  دوردستی داشت زن و فرزندانش را برداشته رفته بود تا در روستائیپائ
  .  ادامه دهدیزندگ بە

 ن حملي ایشاورزک ینهاي زمنيشاپور ۀان حومي روستائاثر هجرت در
 شتر هريسال پ تا چندی کە نهائي زم گفته شده کەرونق افتاده بود، و  ازیلک بە
ختند فرو میم ست دري دویبيجر  بەنونکرفت ا یفروش م  بەمهزار در  بەبيجر

  ٩.دار نداشتيو خر
 بە  رانيشاپور ی نوروزیجشنها  ماند و پس ازنيشاپور چند دريکمسعود 

 و بزم شهر اردو زد تا يکیتوس رفت و در نزد  بەارگزارانش سپرد وک از يکی
 اطراف یش مردم توس و روستاهايهاي شادۀني هزيۀ هتیبرا. ردي بگی را پباده
ی هقيقول ب  بەردند؛ وک متام تاراج یرمح یزده بودند، با ب یخود قحط کە را

 غله یمن کە سکندند و از هرکآن را بر یتوس و نواح« بوده، رخدادهشاهد کە 
   ١٠.» زدین نواحي آتش در ایسورداشت بستدند و 

مردم «منود و  یران مي ویسرخس شهر. سرخس رفت  بەسپسمسعود 
مسعود خرب  بە  در اينجا.»اند  سوختهيیدشت وجبال گو خته بودند ويمهه گر

بەراه   مرویسو  بەش را خوياو سپاه. ستنداابان مرو يب  دراوغوزها کە ديرس
 یآب یب کە ده بودنديرا شنيمرو نبودند، ز بە رفنتی بە ش راضيانسپاه. افکند

 س درکهر کە تشر زدمسعود .  شوندک هالیاز تشنگ کە دنديترس میاست و 
  . زدد سرش را خواهد ي بگوین باره سخنيا

 کە شتاز طغرل مواجه شدندي پرِک با دو لشیسپار اهپس از چهار روز ر
 ۀختي از افسراِن گريکی فرمان زيرِ ارتش مسعود و ۀختيگر تورکان ز آهنا ايکی

ست ک در مدافعان سپاه مسعود شیعيت سرک حريکنها در يا. او بودند
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گر يروز د. مت گرفته بازگشتنديغن بە االک ی شتر و مقداریندند و مشارکاف
 یريگ متيقصد غن  بەسر راه مسعود سبز شدند و بزرگتر بر از اين یباز گروه

اراِن  کە يها غالمان مسعود رايري درگۀانيم آهنا در  ازیبرخ. ورش آوردندي
  . ندکرد میخنت يگر بە قيتشو» اريار ي «یادهاي بودند، با فرپيشينِ خودشان

 االک یري شتر و مقادیاري مشار بسیري درگینها پس از ساعاتيز ايامروز ن
  . مت بردنديغنبە 

 اوغوزهام يل عظيمودند باز با خيراه پی کە گفرسن گر چنديبامداد روز د
 دندانگان یروستا بە ت ادامه دادند تاکحر بە نانک  دفاعی شدند؛ ولرو روبە

نار روستا مستقر بودند ک انش دريطغرل و برادران و سپاه. دنديرس) دندانقان(
  ). خ۴۱۹ خرداد ۹(

ه از سفرِ وفتکان خسته و يرده و آماده، و مسعودکدر  ی بە خستگاوغوزها
  . علِف تابستاِن داغ ی و بک خشیاباهناين روزه در بيچند

نان يند، و اطمکن حالت جنگ را شروع يا ست درخوا یمن کە مسعود
 محله یم صدهزار نفرين سپاه عظيا بە ردک جرأت خنواهند اوغوزها کە داشت

 او پشت داد خبش کە مهين. راه افتاد بە روستا بە قصد وارد شدن  بەنند،ک
هند خوا میکە   آنۀهبانبە شان پياده شدند و  از غالمانش از شترانیبزرگ

زور گرفتند و با غالمان   بەرا)  دولتی اعضایعني(» انيکتاج «جبنگند اسباِن
ت ک حريک در ند وجا شدند، و پرشان را افراشتيکاسب داشتند  کە گريد

ارانشان را يگريسو د وستند و از آنيآهنا پبە ند و ختي گراوغوزها یسو بە عيسر
  . ردندکخنت يگر بە قيتشو» اريار ي «یادهايبا فر

  افسرانیار شده بوده و مشارکنها ي ایش رويمدهتا پ از کە معلوم بود
  .  بودنداوغوزها بە وسنتيردن او و پک رها ۀمسعود آمادتورک 

فرار هنادند و   بەمه پايان مسعود سرآسي سپاهاوغوزهاعِ يورش سريبا 
  .  دفاع از مسعود مناندیپهساالر برا سیحت
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ران و يژه و وزي از غالمان وی با مسعود پسرش مودود و چندصد تنکنيا
مشار در آن  کن اندي اۀ دفاعِ جانانیول. ران و مشاوران مانده بودنديدب

  . ن راه بودي هبتریتين وضعيز از چني بود، و گریشک خودۀمثاب ی بەآشفتگ
غرچستان   بەسرهيک برجسته را با خود برداشته  از غالماِنیئ مسعود دسته

  . خنت گرفتنديدنبال او گر بە زيگران ني د.ختيگر
ان مشغول يتاراج اموالِ انبوِه اردوگاه مسعود و اسلحه و چارپا  بەاوغوزها

 از یارککە ان رفتند نتوانستند يب فراريتعق کە بە  از اواوغوزهایگروه. شدند
  . در بردند  بەختگان جانيش بربند، و گريپ

   بە در غرچستان مسعودمرداِن تن از دولت ران و مشاوران و هفتاديوز
گرفتند و سه هفته بعد » غور«ها راه  راهه یوستند و شبانه شتابان از بيمسعود پ
  ١١.وفته و شرمنده وارد غزنه شدندکخسته و 

بلخ در  کە ديغزنه از بلخ گزارش رس بە  پس از ورود مسعودیماه يک
 یرويهرچه زودتر ن کە مسعود خواسته بودند  است؛ و ازاوغوزها ۀصرحما

  . ندکل ي گسیامداد
نظر مشاورانش  کە  بود؛ و هرچنددر بيم اوغوزها سخت از کنيمسعود ا

بلخ فرستاد  بە ده راي او هزار سوار گزرَودبلخ  بە  سپاهۀ با مهشخود کە آن بود
  . تا امداد برسدند ک یداريپا کە  نوشتفرمانم بلخ کحا بە و

ن شده بود سپهساالرانش يش بدبخود تورکان  ازیاريبسبە نون کا کە او
ن افسران بازمانده از دوران يآخر کە - رایغد  و بگتیه و ُسباشيدا یعل

زندان فرستاد و   بەتوطئه گرفته ی بە از مردانشان شبی با مشار-حممود بودند
مهه پرخاش   بە بود ویو عصباناو مهواره مهموم . ردکاموالشان را مصادره 

 مناز ید او جز برگزاريد قربان فرارسيچون ع. آزرد یخود م  و مهه را ازکرد می
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ز يغالمانش ن بە ايدن و دادن هدايشکرد و از سفره ک برپا نیچ مرامسيد هيع
   .کرد یخوددار

 اوغوزهادام  بە  سلطانیِ امدادسپاهياِن کە  از بلخ گزارش آمدیزودبە 
 بە  راشان و خود گريختهدر برده بە ست تن جاني با دوشان و فرماندهافتاده

  .  استیخطر حتم اند؛ و بلخ در بلخ رسانده
 از غزنه  کەم گرفتي از بلخ نوبت غزنه باشد تصمپسکە   آنميب مسعود از

  ١٢.ندکالهور منتقل   بەدولتش را بگريزد و دستگاِه
 خراسان آسان«: ود گفتمسع کە نوشتهن گزارشها ي ضمن آوردن ایهقيب

  . »دستمان رفت دستمان آمد و آسان ازبە 
 طور بەدست حممود  بە ادآورِ افتادن خراسان کە ين سخنِ مسعوديا
ن يمه. ر ندارديتفس بە ازيچگونه رخ داد ن کە ميدي است، و باالتر دیتصادف
 نژاداِن گر همي دبەماننِد- نکيتکفرزندان سب کە دده می نشان یروشن  بەسخن
 - ران آورده شده بودنديا بە ان و خوارزمشاهانيتوسط سامان کە شانخود

  . پنداشتند ی خودشان وطن منیران را برايشناختند و ا یمفهوم وطن را من
 تورکان یي لهيل داده بود، طبق مهان سنِت قبکيحممود تشی کە سلطنت

 دولت در يکل کيگانه بود نه تشين بي سرزميکشان درحد تصرف يبرا
   .نندک یآن احساس وابستگ بە نسبتی کە نيزمسر

 کە  نبودیدست رفنت خراسان موضوع  مسعود ازین سبب هم برايمه بە
  .  شودیچندان گران و دردآور تلق

دند و تا ينام یران مي را شاهان اشانخود کە حممود و مسعود، هرچند
 مسعود ن سخني مهی هبره برگرفتند، ول و ايرانيانرانيرات ايخ توانستند از

 زمين راني اکآب و خا بە گاه خودشان را وابسته چيآهنا ه کە دده میح يتوض
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 ازک کە نيدست آورده بودند، و ای بە آسان بە ران راي ا حاکميت بر.ندانستند
 یراحت بە ند، وکرد می ی تلقی عادیمدآ شيز مهچون پيدادند ن یدست م

  . رش بوديشان قابل پذيبرا
 هندوستان را ینهاي هنوز سرزمی داده بود ولدست ران را ازيمسعود ا

هندوستان  کە بە م گرفتين خاطر تصميمه  بەپدرش گشوده بود، و کە داشت
خودش  پدرش  وی کە مي عظیند و ثروهتاک را اختاذ نوينیمنتقل شود و وطن 

  .الهور انتقال دهد بە  رادندرده بوک یران گردآوريا در
 د پسيسع. ردک عهد ولید را يش سعمسعود فرزند کە ميگفت از اين شيپ
زش ي آمیروي دچار شد و نی پوستیماري بینوع بە بلخ رفت بە پدرشکە  از آن
 ند وش ساختي برایت جنسي معجون تقو حرْمیها قابله. دست داد  را ازیجنس
   ١٣.بيمار شد و ُمرددر اثر آن او او خوراندند و  بە

 بە گرش مودود رايسر د متواضعانه پ بسيار مراسمِيک در مسعود کنيا
 بزرگ و آراسته و افسران ی سپاهدر او را رد وک منصوب  خويشیِعهد ولی

ابل و بلخ بود تا در آجنا مستقر شوند و ک مياندر  کە ردکبان ي هۀبرجسته روان
الهور آماده  بە  رفنتی براشرند؛ و خوديغزنه را بگ بە اوغوزهادن يراِه رس

 ميتصم از اين ردنشک منصرف یش برايانريمشاوران ای کە تالشهائ. شد
 د شده بودي خراسان ناامیابي از بازیئ اندازه  بەاو. دي نرسیجائ  بەبەکار بردند

 ردکشنهاد يآهنا پ بە  و نامه نوشتگرِ سغد اشغال تورکان کاشغر و تورکان کە بە
 سلجوقياندست  بە رند و نگذارندي خودشان بگیبلخ و ختارستان را براکە 
ی کە  را فرستاده بود و برادرش حممد و پسرانش را از دژیسانکا ًري او اخ.افتد
او پس از رفنت مودود . رده بودکزندان   بە بودند آورده در غزنهیآن زندان در

 ار نواخت و خلعت داد و ازيرفت و بسيحضور پذ  بەردهکپسران حممد را آزاد 
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ی زيآم  حمبتۀد؛ و نام نباشنیدرصدد نافرمان کە عت گرفتيشان سوگند و بيا
عقد چهار پسر او   بەهد چهار دخترش راخوا می کە برادرش حممد نوشت بە

ردن ک رها از کە زنان حرم  بەبنه بسته شود؛ و و بار کە فرموداو سپس . درآوَرد
 بە من« کە فرستادغام ير بودند پيگ  دل داشتندغزنهزندگیِ خرمی کە در 

  . »دن مباَنيدست دمشن افتد در غزن  بەهدخوا میس کم؛ هررو میهندوستان 
 و ردکبار شتر   را بریاخ سلطنتک یهاييخانه و اسباب و دارا او گنج

ز با خود يراه افتاد، و حممد و پسرانش را ن  بەقصد الهور  بە را برداشتهسپاهيان
  ١٤).خ۴۱۹اسفندماه (برد 

راه مهی کە ميطمع خزائن عظبە  ش تورکانديشاور رسيپ   بە مسعودچون
 پوشی از خيراِت ايران و رفنت بەهندوستان ناراضی بودند  و نيز از چشمداشت

ور بود،  کە کندند و برادرش حممد راک افی در دژند و گرفتاو را نددياو شور بر
ردند کز تاراج يشاور و اطرافش را نيآهنا پ. سلطنت نشاندند  بەلِ خودش،يم یب

 ند و برداشتندند و حممد راک افیه را در چااش الشه ند وشتکسپس مسعود را 
  . غزنه برگشتند بە

  بلخِی داوود سلجوق در پشِت سرِها اوغوزمجاعاِت بزرِگميانه ن يا در
  . ندردکران ي تاراج و وند وگرفتشده را  دفاع بی

غزنه  بە سپاهيانششته شدن پدرش باخرب شد با ک از کە مهينمودود 
ش را با يست داد و عموکنار غزنه شکش حممد را در ي عموياِنبرگشت و سپاه

  پدرش دست داشتند راکشنتدر ی کە انکروشت، و  تک فرزندانش گرفته ۀمه
  . گرفت و کشتار کرد
شته شدِن پدرش ک خرب کە مهيندر الهور بود  کە گر مسعوديجمدود پسر د

قصد   بە رايانیمودود سپاه. ناميد سلطان و جانشينِ پدرشد خودش را يرا شن
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طرز   بەرد جمدودي دربگیجنگکە   آنش ازي پیرد؛ ولکل يندوستان گسه بە او
  . در الهور درگذشتیزياسرارآم

*  *  *  
ل يشان مهچون س یپشت سر فرماندهان سلجوق  دراوغوزهان پس يا از

ران تا يگرگان و مشال ا ستان ويگر، خراسان و خوارزم و س رانين و وک انيبن
 سوی بەی رو پيشی بە آسائ  برقبەگونۀادند، و پا هن ريز بەرمان را ک اسپهان و
  . ران ادامه دادنديغرب ا

وستان غرب هند غزنه و مشال بەپس   از اينتگين سبکسلطنت فرزندان 
  .  شدورچيده زمين رانيدرون ا  و بساطشان ازشد حمدود تا الهور

ی زود  کە بە شدتورکاِن اوغوزگاه  پس جوالن  از اينانهيسراسر خاورم
، کردند عراق را نابود یها یلمي دیاي بغداد را گرفتند و بقاند ودياق رسعر بە
خ را شالوده يتار  ازینيتصرف درآوردند و دوران نو  بەدنبال آن شام را  بەو

   .انه باشديدر خاورم تورک تيمکدوران حا کە هنادند
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