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 فرزندانِ سبكتگينِ غزنوي

 راهگشايانِ حاكميتِ ترك درايران
 پيشگفتار

يل ساماني،  خ به دست امير اسماع279با انقراض دولت صفاري در فروردين ماه   
   ايران كه يعقوب ليث و برادرش عمرو در ذهن داشتند    شاهنشاهياحيايؤياي ر

مرداويج و   ( فرزندانِ زِيار   ةسه دهه بعد بصورت تالشهاي ميهن پرستان       تا تعبيرناشده ماند   
برنامه هاي فرزندان زيار نيز بسبب خيانتهاي فرزندان بويه كه        . جلوه گر شود ) وشم گير

پس ازآنكه مرداويج    . ا به دربار خالفت عباسي وابسته كردند عقيم ماند  عمال خودشان ر
توسط سه تن از تركاني كه خود را به خليفة بغداد فروخه بودند ترور شد، اميران آل              

 وشم گير برادر مرداويج را ازهمه سو     - بعنوان حاميان نيرومند خالفت عباسي     -بويه
تي كه از دربار خليفه داشتند هيچگاه نگذاشتند        احاطه كردند تا ناتوان بماند، و با حماي   

تالشهائي كه امراي ساماني براي   . قلمرو وشم گير ازحد طبرستان وگرگان فراتر برود    
فرزندان بويه   . تشكيل سلطنت سراسري به كار بردند نيز توسط فرزندان بويه عقيم ماند           

گ و تمدن ايراني و شكوه  نيز روستائياني بودند كه نه تنها برنامه ئي براي احياي فرهن   
ملت نداشتند و هيچ تصوري از پيشرفت در سرشان نبود بلكه دستگاه فرهنگي     
كشورشان را به دست عرب تبارها سپرده به دست اينها مروج زبان و فرهنگ عربي در          

درميان نوادگان بويه، عضدالدوله يك استثناء بود، و دوران سلطنتش     .  قلمروشان شدند 
ولي با  .  به شمار رفت  - و دراواخر نيز براي عراق    - ترقي براي فارس  دوران آباداني و   

خ دوران نابساماني در حاكميت ديلمي آغاز گرديد؛ 362درگذشت او در فروردين ماه  
و بعد ازاو قلمرو ديلمي ها عبارت بود از امارتهاي كوچك متنازعِ درحال احتضاري كه        
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 به بالئي براي   شانهاي داخلي هميشگي نه ميمردند و نه جان ميگرفتند؛ و دراثر جنگ   

قلمرو ديلمي ها از حد .  امنيت و آرامش ايرانيان و اقتصاد ايران تبديل شده بودند    
گرگان در مرور از كرانه هاي غربي كوير به سوي جنوب تا خليج فارس و خوزستان  

 ايران و اكنون آذربايجانِ  (آذربايجان  . گسترده بود و تا درون بصره و بغداد دامنه داشت  
 . از قلمرو آنها بيرون بود  ) آذربايجان مستقل و ارزرومِ تركيه    

تكية اميران ديلمي براي نگهداري قدرتشان عموما برروي سربازانِ ترك بود كه       
از بيابانهاي شرق خزر وارد ايران ميشدند و خودشان را به اميران ديلمي ميفروختند و در            

امر پاي تركان را در سرنوشت سياسي و    همين . نوجواني وارد ارتش كرده ميشدند
 .اجتماعيِ مردم ايران در عهد ديلمي باز كرد

شاهان ساماني كه مركز حاكميتشان شهر بخارا در ازبكستان كنوني بود، سراسر   
سرزمينهائي كه اينك كشورهاي تاجيكستان، افغانستان، قرغيزستان، ازبكستان و         

اشتند؛ و برروي نقشة ايرانِ كنوني،      تركمنستان را تشكيل ميدهد را در قلمرو د     
 .  مرزهايشان بركرانه هاي شرقي و شماليِ كوير پايان ميگرفت  

اميرانِ ساماني البته جانشينانِ شايسته ئي براي يعقوب و عمر ليث صفار نبودند تا           
 ة آنكه ايراني و برنامه هاي آنها را براي احياي شاهنشاهي دنبال كنند؛ ولي به سائق  

  وند دربارشان رواج داد     زبان پارسي را در  ، همچون يعقوب ليث،  بودند پارسي زبان   
نهضت  . ، و اديبان و شاعران و هنرمندان را دركنف حمايت گرفتند  تقويت كردند

فرهنگي ئي كه درزمان آنها در خراسان برپا شد در احياي فرهنگ ايراني نقش حياتي            
ت مهمترين مراكز فرهنگي و   نيشابور و سمرقند و بخارا و خوارزم بصور       . ايفا كرد

علمي ايران درآمد وكارهاي ارزشمندي درزمينه هاي فرهنگي و ادبي و علمي به دست      
حمايتي كه  . ميهن دوستانِ ايراني انجام شد كه برخي ازآنها درحدِ شاهكارِ بيمانند بود         

ه   شاهان ساماني به فرهنگ و ادب ايران ميكردند سبب شد كه زبان ايراني دوباره جايگا    
 ادبيات پارسي ظهور    ة چندين سخنورِ برجسته در عرص   . شايسته اش را به دست آورد  

  روزگار   ثارشان به دست ما نرسيده وهمه مورد دستبردِ حوادث       آأسفانه    كردند، كه مت
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 . واقع شده ازبين رفته اند   

بود كه سراينده و     رودكي   معروفترين اديب و هنرمند دربار اميرنصر اول،        
ده بود، و اندكي از سروده هايش كه ازدستبرد حوادث مصون مانده به      خواننده و نوازن 

 رشيدي    . دهها هزار بيت بوده است  شة سروده هاي  دستمان رسيده، درحالي كه مجموع   
شعر اورا برشمردم سيزده ره ده هزار؛ هم فزون آيد گرش چونان كه    «: سمرقندي گويد 

استانهاي كليله و دِمنه بود كه به     ازجمله كارهاي رودكي به نظم كشيدن د    . »بايد بشمري
 :فردوسي گويد. دستور اميرنصر اول صورت گرفت    

    همه نامـه بر رودكي خواندند گزارنـده را  پيش بنشــانـدند

    بسفت اين چنين در آكنده را بپيوست ـ گويـا ـ  پراكنده را

، وگاه    چندتن از ديگر پارسي سرايانِ عهد ساماني كه نامشان به ما رسيده        
شهيد   :  سروده هائي ازآنها بعنوان شاهد لغتي دركتابهاي فرهنگ لغت بازمانده، اينهايند           

بلخي، ابوحفص سغدي، خبازي نيشابوري، تخاري، ابوشكور بلخي، احمد برمك، بانو           
ؤيد بلخي، طخاري،  ابوالم ، ابوطاهر خسرواني،ة آفاق خجسته سرخسي، بانو شهر

غاجي، كسائي مرزوي، ابوالحسن لوكري، استغنائي   ابوالمثل، يوسف عروضي، اميرآ  
نيشابوري، ابواسحاق جويباري، اورمزدي، جالب بخاري، ابوشعيب هروي، شاخسار،         

 عبداهللا   مهراني،  خفاف، سرودي، زرين كتاب، حكيم غمناك، شاكر بخاري، ابوالقاسم         
ي، علي  عارضي، قريع الدهر، ابوسعيد خطيري، لمعاني، ابوحنيفه اسكاف، غواص گنبد        

 .قرط اندگاني، ابوشريف، صفار مرغزي، و ابوعاصم    

دوران ساماني دوران تالشِ فكري ايرانيانِ خراسان درراه بازشناسي ايران و      
دراين دوران بزرگاني درخراسان سربرآوردند كه پس     . ايراني به شمار ميرود

ابوشكور بلخي     ينها يكي ازا .هستند ة افتخار ايرانيان بوده اند و   ازخودشان براي هميشه ماي
 آفرين نامه كتابي به نام   را در  باستان  تاريخ داستاني ايرانِ   بود كه) اهل شرق افغانستان  (

اين كار را دنبال كرد و به تنظيم داستانهاي   طوسي دقيقيپس ازاو. به نظم كشيد
أكيد ولي ت.  ناميدشاهنامه تاريخي به سياق ابوشكور بلخي پرداخت و سروده هايش را     
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شد؛ و بعد   موضوع پيامبري زرتشت به ترور او منجر    رروي بِه ديني ايرانيان باستان و  او ب

ازاو كساني كه ازاو خوششان نمي آمد اتهاماتي براو بستند تا شخصيتش را خدشه دار      
 چنين گفته   اوة در يك سخنِ اشاره وار دربار   ة دقيقي است   فردوسي كه ستايند   . سازند 
 :است

 ودـه پيكار بــ ب د هميشهــا بــاب  ار بودــوي بد يــجوانيش را خ

 به دست يكي بنده ئي كشته شد  دـكايك ازاو بخت برگشته شي

شاهد عظمتِ دقيقي بخش كوچكي از سروده هاي او شامل بر هزار بيت است          
دقيقي در يكي از  .  كرد و جاودانه اش ساخت ة خودش كه فردوسي وارد شاهنام 
 :سروده هايش چنين گويد   

 به گيتي از همــه خوبي  و زشـتي  چار خصلت برگزيده استدقيقي

 مي خون رنگ و كيشِ زردهشتي گــة چنلبِ ياقـوت رنگ  و نـالـ

 يكي ديگر ازايران دوستان آن عهد بود كه دركنار ابوشكور و    ؤيد بلخيابوالم
كارهاي  و احياي افتخاراتِ ايرانيان   ايران باستان داستاني  ة تاريخ  دقيقي درزمين 

كارهائي كه اين بزرگان  .  استميناميده شاهنامهارزشمندي كرده بوده وكتابش را    
ة كار آنها را گرفت، فردوسي دنبال.  ميكردند با آمدن فردوسي طوسي به اوج رسيد  

شاهنامة فردوسي را در    سروده هاي دقيقي را كه ناتمام مانده بود سرمشق قرار داد و     
 . اواخر عهد ساماني به پايان رساند    و تا ديمدت سي سال تالش به نظم كش  

 30درسطنت اوكه  . درميان امراي ساماني امير منصور اول مقام شايسته ئي دارد   
به اوج  ) اكنون افغانستان و ازبكستان و تاجيكستان    (سال دوام داشت، خراسان و سغد   

شكوه رسيد؛ دردربار او هميشه گروهي از بهترين نخبگان ادب و فرهنگ و علم و          
 جمع بودند، وچون عموم اهل علم از بخششهاي شايان او برخوردار ميشدند    حكمت

علما و دانشمندان و اهل حكمت از اطراف و اكناف كشورهاي اسالمي به خراسان سفر  
كتابخانه هاي بزرگ بخارا و نيشابور در زمان         . ميكردند و درمجالس او شركت ميجستند    

ال ازعموم كتابها در زمينه هاي گوناگون بود، و       او و پس ازاو تا پايان عهد ساماني ماالم      
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چنانكه نوشته اند براي استفاده ازاين كتابها اهل تحقيق از مصر و شام و عراق و سراسر      

بخارا    ة ايران به اين شهرها مراجعه ميكردند؛ و چنانكه ابن خَلَّكان مينويسد، در كتابخان         
 شاهان ساماني به حكم  1.ت نميشدكتابهائي وجود داشت كه در هيچ جاي ديگر دنيا ياف

برخورداري از فرهنگ و عادات ديرينة ايرانيان، و به سبب آنكه از مذهب آزادانديش           
و خردگراي معتزله پيروي ميكردند، آزادي عقيدتي را به تمام معني در قلمروشان       
  رعايت مي نمودند، و هيچگونه موانع ديني و مذهبي كه ما با آن آشنائيم را برسر راه           

ة ادب پارسي بزرگاني چون   اگر درزمين . خالقيتهاي علمي و فكري ايجاد نميكردند   
زمينه هاي     شكفتند، در  وبسياري ديگر  بلعمي  فردوسي و دقيقي و اسدي و  رودكي و

محمد ابن زكريا رازي، ابونصر فارابي، ابن سينا، ابوريحان            چونعلمي نيز بزرگاني  
دارس بخارا و نيشابور تحصيل كردند و     بيروني و محمد ابن موسا خوارزمي در م  

 و به تمدن    رشد يافتند  ئي كه شاهان ساماني فراهم آورده بودند   جانبهدرساية آزادي همه 
 . ايراني شكوه بخشيدند  

دوران ساماني از يكطرف دوران شكوفائي و رشد فرهنگ و تمدن ايراني در       
 براي زوال اقتدار   خراسان و سغد و خوارزم، و ازطرف ديگر دوران پيدايش زمينه    

:   ايراني دراين سرزمينها بود؛ و اين تناقضي بود كه دولت ساماني دردرون خويش پرورد     
عالقة شاهان ساماني به گسترش اسالم درميان تركان ماوراي سيحون و بيابانهاي اطراف           
درياچة آرال، هجرت قبايل ترك به درون سرزمينهاي ساماني را تشويق كرد؛ و مرزي    

ها قرن پيش ميان تركستان و ايران كشيده شده بود عمال از ميان برداشته شد و كه از ده
وقتي جماعات ترك از      .  خطر خزش جماعات ترك به درون ايران را فراهم آورد     

بيابانهاي ماوراي سيحون يا از نواحي غربي درياچة آرال به مرزهاي كشور ساماني    
ي ساماني اسكان يابند مسلمان ميشدند؛ و    ميرسيدند، براي آنكه اجازه يابند در سرزمينها      

شاه ساماني به آنها زمين براي چراگاه واگذار ميكرد؛ و نوجوانانشان را خريده وارد         

                                                           
 .134 / 2: يات االعيان وف-1
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درنتيجه ارتش ساماني درنيمة دوم قرن چهارم عمدتا از غالمان ترك              . ارتش ميكرد 

تش را  بسياري از همين غالمان زرخريد درخالل چند سال مراتب ار    .  تشكيل شده بود 
در دهه هاي آخر عمر دولت ساماني هركدام از امراي   .  طي كرده به فرماندهي ميرسيدند   

ترك ارتش ساماني يك فئودال بزرگ با هزاران غالم ترك بود، كه بعنوان سرباز در      
وفاداريهاي غالمان هركدام ازاين امرا به جاي آنكه به شاه         . سپاه او خدمت ميكردند   

ن امرا بود؛ زيرا كه توسط همين امرا خريده شده بودند، حقوق و  ساماني باشد به خودِ اي 
مستمري هايشان را ازاين امرا مي گرفتند و توسط همين امرا به مقامات باال دست      

درنتيجه در اواخر عهد ساماني هركدام از امراي ترك يك نيروي پرتوان     . مي يافتند
د؛ و آنچه كشور ساماني ناميده    دركنار شاه و داراي دارودستگاه شاهانه براي خود بو   

ميشد پاره هائي مناطقِ هم كنار و نيمه خودمختار بود، وهرپاره به دست يك سرهنگِ        
 بودند كه سلطنت  سرانجام هم همين غالمانِ فئودال شده  .  ترك اداره ميشد ةفئودال شد 
 زمينه را براي خزش   نيز    شدگانبخشي ديگر از همين فئودال     .  دادند را تشكيل  غزنوي

، و با خزش   بزرگ ترك به درون سغد و براندازي دولت ساماني را فراهم آوردند       
بزرگ تركان در اواخر قرن چهارم خورشيدي، زمينة برهم خوردن تركيب جمعيتيِ     
سغد و خوارزم كه درطول تاريخشان سرزمينهاي ايراني نشين بودند آماده گرديد؛ و در              

بود كه هجرتهاي بزرگتر جماعات ترك       زمان همين تركانِ مسلط بر سغد و خوارزم   
 .به درون خوارزم و سغد و شمال گرگان صورت گرفت     

را ؤياي تشكيل شاهنشاهي ايران به اين ترتيب اميران ساماني و اميران آلِ بويه ر
 آن بود كه هم اميران ساماني و هم ة تاريخي براي ايران كردند؛ ولي فاجعنقش برآب   

به شكلي زمينه ساز قدرت گيري تركان در ارتش شدند و راه    اميران خاندانِ بويه هركدام 
تشكيل حاكميت ترك را در ايران باز كردند، تا ايراني پس از قرنها رهايي از سلطة 
عرب، دوباره اسير يك قومِ بيگانه گردد، و راه ايفاي نقشِ سازنده اش درتمدن جهاني         

 . مسدود بماند
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 سبكتگين غزنوي
 سالگي به جاي پدرش اميرمنصور     13وم ساماني در سن    اميرنوح د خ357در بهار 

به سلطنت نشانده شد، و با روي كارآمدن او دوران ضعف دربار ساماني و قدرت گيري     
حاكميت شرق سيستان تا اين زمان در دست . روزافزون اميران ترك ارتش آغاز گرديد   

اينك  (غزنه . ار داشت  بود كه در غزنه استقرالپ تگين  يكي از غالمان اميرمنصور به نام  
كه آخرين حدِّ سيستان تاريخي است در آن زمان آخرين شهر   ) درجنوب افغانستان  

بزرگ مرزي دولت ساماني در همسايگي هند بود؛ و از ديرباز برسر غزنه ميان كساني      
كه بر سيستان حكومت ميكردند و ميان راجه هاي هند جنگهاي متوالي صورت       

 كه به غزنه گسيل ميشدند اهميت خاصي در دولت ساماني    درنتيجه افسراني   . ميگرفت
كسب ميكردند، و از نوعي آزادي عمل برخوردار بودند تا بتوانند به بهترين نحو از اين           

 . ة مهم مرزي پاسداري كنند  نقط

 كه به ردة باالي سپاه الپ تگين      سبك تگين يك غالم ترك ارتش ساماني به نام      
سبكتگين بعدها داستان راه يافتنش به ارتش            . ه زني گرفت  رسيده بود دختر الپ تگين را ب     

ساماني را چنين نقل كرد كه در نوجواني اورا با سيزده نوجوان ترك ديگر يك         
امير گوزگانان هفت   . برده فروش خريده از جيحون عبور داد تا در گوزگانان بفروشد     

كسي نميخريد، و  سبكتگين را    . تن ازآنها را خريد و سبكتگين و بقيه را نپسنديد     
صاحبش چنان ازاين امر در خشم بود كه اورا پياده ازشهري به شهري مي برد و اذيت    
ميكرد تا به نيشابور رسيد، و به  سبكتگين گفت كه به هر بهائي بخرندت خواهمت              

الپ تگين كه دراين هنگام سپهساالر نيشابور بود او را     .  فروخت تا از دستت آسوده شوم  
 و به نوشتة ابوالفضل بيهقي،     1از غالمان خريد و وارد ارتش ساماني كرد؛     با دوتا ديگر  

ن رسانيد و وي را مسلماني   ا سبكتگين را از درجة كُفر به درجة ايم    … - عزَّ ذِكرُه -ايزد«
 . »عطاداد

                                                           
 .249 -248 / 1:  تاريخ بيهقي-1
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. ة افسري رسيد  سبك تگين درسپاه الپ تگين مراحل ترقي را پيمود و به درج      

توانست حاكميت غزنه و فرماندهي سپاه را قبضه  چون الپ تگين درگذشت سبكتگين    
سبكتگين يك سلسله جنگهاي غارتگرانه به آباديهاي مرزي هند       ). خ356سال  (كند 

به راه انداخت، تا بتواند غنايمي به دست آورد و هم هوادارانش را راضي نگاه دارد و      
جهاد براي «داستان اين حمالت كه تحت نام . هم غالمان بيشتري براي خودش بخرد

 .صورت ميگرفت در خراسان پيچيد و براي او اعتبار شاياني كسب كرد      » نشر اسالم

دراين زمان دردست  )اكنون در غرب افغانستان ( در مركز سيستان بستشهر 
يك افسر ترك ديگر به نام  . يك افسر ترك خودسرِ ارتش ساماني به نام طُغان بود  

انست ويرا از شهر بيرون كند و خود حاكميت شهر را    باي توز با او به اختالف افتاد، و تو    
سبكتگين همراه او به بست    . طُغان به غزنه رفته دست به دامن سبكتگين شد    . به دست گيرد

طغان درقبال    . حمله كرده باي توز را فراري داد و بست دوباره به دست طغان افتاد 
 شهر را گرفت قدرت   خدمت سبكتگين پرداخت مال گزافي تعهد كرده بود، كه وقتي  

. سبكتگين نيز براو فشار آورد كه بايد به تعهدش عمل كند        . پرداختنش را نداشت  
يكروز ميان سبكتگين و طغان در مجلس طغان الفاظ تندي رد و بدل شد و طغان            

سبكتگين نيز ازاين عمل رنجيد و تصميم      . به خشم شده بر سبكتگين شمشير كشيد   
جنگي كه ميان سبكتگين و طغان درگرفت فرار طغان    ة نتيج . گرفت كه بست را بگيرد

 .و افتادن بست به دست سبكتگين بود    

 بود و اكنون در بخش   توران شهر بلوچ نشينِ خُضدار كه مركز منطقة موسوم به  
مياني بلوچستان پاكستان واقع شده است، درآن زمان يكي از شهرهاي مهم دولت          

حاكم خُضدار ازنظر سنتي تحت نظر  . تان بودساماني در نزديكي مرزهاي غربيِ هندوس   
با روي كار آمدن سبكتگين حاكم خُضدار از تحويل      .  حاكم غزنه انجام وظيفه ميكرد  

دادن ماليات خُضدار و اطراف به او سر باز زد، و سبكتگين به خُضدار لشكر كشيد و              
 .حاكم خُضدار را به اطاعت كشانده اموال مقرر شده را از او گرفت 

ندازيهاي سبكتگين به آباديهاي مرزي شمال هندوستان، راجه جي پال را          دست ا
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جنگهاي .  هند بود برآن داشت كه به غزنه لشكر بكشدغربة شمالكه درآنزمان راج 

ولي در اين ميان حادثه ئي اتفاق افتاد   . جي پال با سبكتگين روزهاي متوالي ادامه يافت      
 از جنگ كشيده به سبكتگين پيشنهاد     كه جي پال آنرا دليل غضب خدا دانست و دست 

 در جائي كه ميدان جنگ بود چشمة آبي   اين حادثه از اين قرار بود كه. صلح داد
وجود داشت كه هنديان عقيده داشتند اگر نجاستي درآن افكنده شود طوفان و رعد و     

درحين نبرد طوفان شديد همراه با رعد و برق    . برق آغاز ميشود و بال نازل ميگردد  
راجه جي پال خواهان  .  وع شد، و شايعه افتاد كه آب چشمه را مسلمانان آلوده اند     شر

مذاكرات صلح با قبول راجه جي پال به پرداخت غرامت جنگي       . توقف جنگ گرديد 
همچنين راجه  . ازجمله پنجاه فيل به سبكتگين منتهي شد، و جي پال به ملتان برگشت      

 درآن اواخر توسط او گشوده شده - ظاهرا-جي پال قبول كرد كه برخي از آباديها كه 
براي ضمان اجراي اين بند از قرارداد، چندتن از افراد  . بود، را به سبكتگين برگردانَد  

چونكه راجع به اسيران مسلمان     . خاندان جي پال بعنوان گروگان به سبكتگين سپرده شدند      
ه بود، پس از بازگشت  كه قبال جي پال گرفته بود در اين قرارداد سخني به ميان نيامد   

ة آنها را خواستار شد، ولي جي پال به او     راجه جي پال به هند سبكتگين از جي پال اعاد    
جه سبكتگين به مرزهاي هند حمله كرده چند روستا را ويران كرد و       درنتي  . پاسخي نداد 

جنگ . جي پال مجددا با صدهزار جنگجو به غزنه حمله كرد   . غنايم بسياري گرفت
با وجودي كه هندوان به مراتب پرشمارتر از  . نه چندين روز ادامه يافت دركنار غز

مسلمانان بودند، فرجام جنگ به نفع سبكتگين تمام شد، و راجه جي پال با شكست      
 1.به ملتان برگشت

او بعد  . اين پيروزيها براي سبكتگين شهرت بسيار زيادي درخراسان ايجاد كرد         
آباديهاي كوهستاني نواحي پشاور وارد مذاكره شده      ازآن با حكام افغان و خَلَجي در      
افغانها، كه يا مقاومت دربرابر سبكتگين را بيهوده     .  اطاعت آنها را خواستار گرديد

                                                           
  .687 -686 / 8: ابن اثير.  16 -13 / 1:  جامع التواريخ-1
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ميدانستند و يا اميد داشتند كه بتوانند در لشكركشي هاي سبكتگين به آبادي هاي هند           

 . شركت كرده غنيت حاصل كنند، به اطاعت او درآمدند   

خ ميان دوتن تن از اميران مقتدر ساماني برسر فرماندهي ارتش و      371درسال  
حاكميت نيشابور رقابت افتاد؛ يكي از اينها يك ترك به نام فائق، و ديگري ابوعلي        

پدر سيمجور فرمانده ارتش ساماني و حاكم نيشابور بود و دراين سال        . سيمجور بود 
ولي اميرنوح حكم فرماندهي  . درگذشته بود، و سيمجور خواستار جانشيني پدرش بود    

فائق .  سيمجور سر از اطاعت كشيد و نيشابور را براي خودش نگاه داشت      . را به فائق داد
از هرات به نيشابور لشكر كشيد ولي شكست يافته به مرورود رفته به فكر براندازي   

 تشويق او براي اين منظور به بغراخان شاه تركستان نامه نوشته اورا . دولت ساماني افتاد 
بغراخان با سپاهي گران از تركان ماوراي سيحون به      . به لشكركشي به سمرقند كرد 

. سمرقند را به راحتي گرفت و به سوي بخارا پيش رفت       .  سوي سمرقند پيش رفت   
اميرنوح دوم از سيمجور خواست كه ارتش را برداشته جلو تجاوز تركان را بگيرد؛ ولي           

وقتي بغراخان به بخارا نزديك شد   . ي پاسخي نداد سيمجور كه از او رنجيده بود به و   
اميرنوح دوم خاندان سلطنتي را برداشته از جيحون گذشته به آمل شط گريخت و بخارا         

فائق به پاس خيانتش توسط بغراخان به حاكميت بلخ منصوب   . به دست بغراخان افتاد 
ت و به زودي   ولي از قضاي روزگار، بغراخان بيمار شد و به تركستان برگش        . گرديد

فائق از بلخ به بخارا    . بخارا به حال خود رها شد و اميرنوح به بخارا برگشت      . درگذشت
لشكر كشيد ولي از اميرنوح شكست يافت و به نيشابور رفته به دشمنش سيمجور       

اميرنوح دوم به     . پيشنهاد كرد كه به ياري يكديگر شاه ساماني را ازميان بردارند      
سبكتگين    .  او خواست كه سيمجور و فايق را سركوب كند نامه نوشته از سبكتگين

 ة هرات جنگ سختي ميان   در ناحي. نيروهايش را برداشته قصد سيمجور و فائق كرد      
 كه به شكست و فرار سيمجور و فائق انجاميد و به دنبال آن هرات و            درگرفت  دوطرف

بكتگين را با لقب    امير نوح نيز وارد نيشابور شد و س .  نيشابور به دست سبكتگين افتاد    
 را با لقب  محمودبه فرماندهي ارتش منصوب كرد و پسر او     ) ياور دين   (ناصر الدين 



 11
به معاونت وي گماشته حاكميت خراسان را به سبكتگين     ) شمشير دولت  (سيف الدوله 

 ) .خ373سال (داد 

چون بغراخان به كاشغر برگشت، فائق به فكر افتاد كه اكنون دولت ساماني  
او به بخارا لشكر كشيد، ولي  . عف رسيده وگرفتن بخارا براي او آسان است       به نهايت ض

نرسيده به بخارا از نيروهاي اعزامي اميرنوح دوم شكست يافت و به نيشابور رفته با            
اميرنوح دوم چون   . ابوعلي سيمجور هم پيمان شد تا با همدستي او بخارا را بگيرد        

جور و فائق كاري ازپيش نتواند برد به      دانست كه دربرابر نيروي متحد ابوعلي سيم    
 اميرنوح  ةسبكتگين همينكه نام    .  نامه نوشته اورا با سپاه غزنه به مدد فراخواند      سبكتگين

را دريافت كرد با گروه زبده ئي از سوارانش شتابان خود را به بخارا رساند، و پس از                
 را برداشته قصد    گرفتن دستورهاي الزم از اميرنوح دوم به غزنه برگشته نيروهايش     

 سبكتگين و اميرنوح ازيكطرف و فائق        ة هرات جنگ سختي مياندر ناحي. خراسان كرد
سيمجور و فائق با شكست به نيشابور برگشتند؛ و       .  درگرفت و سيمجور از طرف ديگر  

سميجور و فائق  . سبكتين به هرات رفت و به زودي نيشابور را مورد حمله قرار داد     
اميرنوح دوم همراه سبكتگين وارد    . خرالدوله ديلمي پناهنده شدند به گرگان گريخته به ف 

به فرماندهي ارتش منصوب     ) ياور دين (ناصر الديننيشابور شده سبكتگين را با لقب    
به معاونت وي گماشته    )  شمشير دولت (سيف الدوله   را با لقب   محمود  كرد و پسر او 

 . به بخارا برگشت و خود)  خ373سال (حاكميت خراسان را به سبكتگين داد    

تالشهاي بعدي ابوعلي سيمجور و فائق براي دستيابي بر نيشابور به جائي نرسيد،      
سيمجور كساني را به نزد اميرنوح     . و در كنار توس شكست يافته به آمل شط رفتند   

اميرنوح براي آنكه ميان او و فائق جدائي اندازد به او پيام      . فرستاد تا بخشايش بگيرد   
 درخواستش تصميم   ت از اتحاد با فائق بردارد و به خوارزم برود تا دربارة  فرستاد كه دس 
ولي سيمجور به نصيحت     . فائق به سيمجور گفت كه به اميرنوح اعتماد نكند  . گرفته شود

به زودي دستور اميرنوح به مأمون    . او توجهي نكرد و راه خوارزم درپيش گرفت     
، و خوارزمشاه اين دستور را       ا بفرستد خار گرفته به ب   رسيد كه سيمجور را       خوارزمشاه
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وزير   . سبكتگين به عبداهللا عزير نوشت كه فورا سيمجور را به نزد او بفرستد     . اجرا كرد

سبكتگين اورا     .  چاره ئي جز اجابت درخواست سبكتگين نداشت، و اورا به هرات فرستاد       
 .به زندان افكند و او بزودي در زندان درگذشت    

ايلگخان پسر بغراخان رفت كه پس ازدرگذشت پدرش به        فائق نيز به كاشغر نزد   
ايلگخان به اميرنوح نامه نوشت كه فائق را ببخشايد و به حاكميت   . پادشاهي رسيده بود  

امير نوح درخواست ايلگخان را اجابت كرد، و فائق حاكم سمرقند و   .  سمرقند بگمارد  
فائق در نهان با ولي ).  خ375سال  (فرمانده پادگان مرز شرقي دولت ساماني شد    

ايلگ خان مشغول توطئه برضد دولتمردان ساساني گرديد و اورا تشويق به لشكركشي     
اميرنوح  .  ايلگ خان لشكري گران تهيه ديده از سيحون گذشت .به بخارا كرد 

.   به سبكتگين كه درآن زمان در بلخ مستقر بود دستور فرستاد كه به مقابلة تركان بشتابد            
 از غزنه و زابلستان فراخواند، و پسرش محمود نيز سپاه نيشابور    سبكتگين سپاهيانش را     

را برداشته به سوي او شتافت و سپاهيان جوزجان و ختل و چغانيان نيز به او پيوستند؛ و او      
ايلگ خان به قصد آنكه      . اردو زد ) اينك در تاجيكستان   (با سپاه گراني در كنار نخشب     

بازدارد به او پيغام فرستاد كه سالها است من   سبكتگين را فريب داده از جنگ با خود    
به جنگ كافران ترك مشغولم و تو به جنگ كافران هند؛ دريغ است كه ما دومسلمان 
مؤمن كه عمرمان را صرف جهاد با كافران كرده ايم برروي يكديگر تيغ بگشاييم؛   

ميده و از  اميرنوح نه در انديشة اسالم است و نه غم مردم دارد، بلكه دركاخ خويش آر 
دسترنج مسلمانان به عيش و نوش مشغول است؛ بهتر آنست كه اورا از ميان برداريم و   

ولي .  كشورش را ميان خودمان تقسيم كنيم و همچنان به جهاد با كافران بپردازيم
سبكتگين به او پيغام بازداد كه من به ولينعمت خويش كه پدران و نياكانش خدمتهاي                

نان كرده اند خيانت نميكنم، و تو اگر قصد تجاوز به قلمرو او     عظيم به اسالم و مسلما  
سبكتگين همچنين به امير نوح نوشت كه براي       .  داشته باشي جز مقابله با تو راهي ندارم 

ولي عبداهللا  . آنكه لشكريان قوت قلب يابند صالح آنست كه خود شخصا به او بپيوندد 
ح را از پيوستن به سبكتگين بازداشت         عزير كه وزير اميرنوح و مخالف سبكتگين بود نو        
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سبكتگين از اين امر    . و به فرستادن بخشي از نيروهاي بخارا براي سبكتگين بسنده كرد     

در خشم شد و پسرش محمود را با بيست هزار سپاهي به بخارا فرستاده تسليم عبداهللا           
عبداهللا   . ردعزير را خواستار شد، و اميرنوح مجبور شد كه عبداهللا عزير را به وي بسپا   

 .عزير را سبكتگين به گرديز فرستاده به زندان افكند        

ايلگ خان وقتي متوجه شد كه سبكتكين براي دفاع از مرزهاي دولت ساماني         
. مصمم است، مجددا قاصدانش را به نزد سبكتگين فرستاده خواستار صلح گرديد        

ي به بخارا    سبكتگين پاسخ مساعد داد و قرار برآن رفت كه ايلگ خان از لشكركش       
منصرف گردد و در آينده قصد تجاوز به مرزهاي ساماني نكند؛ و ضمنا قرار برآن رفت             

بر اين اساس قراردادي ميان دوطرف به امضا رسيد و   . كه سمرقند دردست فايق بماند 
پس ازآن سبكتگين در بلخ مستقر   . ايلگ خان سپاهيانش را برداشته به تركستان برگشت  

نمايندگي از او در نيشابور مستقر بود، و پسر ديگرش اسماعيل      شد، پسرش محمود به  
 . نيز در غزنه جانشين او بود 

 برافتادن پادشاهي ساماني
سبكتگين سه سال بعد در بلخ بيمار شد و درراه بازگشت به غزنه درگذشت        

پس ازاو برسر جانشينيش ميان دوپسرش محمود و اسماعيل نزاع      ). خ 376شهريور (
ل درعين حالي كه كهتر از محمود بود چونكه پدرش غزنه را درحياتش      اسماعي . افتاد

ة محمود خودش را شايست. به او تحويل داده بود، امراي ارتش غزنه با او بيعت كردند 
.  اسماعيل پيام فرستاد كه از اين منصب به نفع او كنار بگيرد    جانشيني پدر ميدانست و به 

دوبرادر جنگي چندماهه درگرفت و به شكست و    اسماعيل زير بار نرفت و درنتيجه ميان     
 درميان اين جريانها اميرنوح دوم درگذشت 1).خ377سال   (بازداشت اسماعيل انجاميد   

و اميرمنصور دوم با حمايت فايق و يك افسر ترك ديگر به نام بكتوزون به سلطنت     
بلخ خ به   377محمود سبكتگين پس از فراغت از امر برادرش اسماعيل درسال            . نشست
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برگشت؛ ولي متوجه شد كه فرماندهي ارتش و حاكميت نيشابور را اميرمنصور        

او به اميرمنصور نوشت كه خراسان را اميرنوح دوم به او داده بوده      . به بگتوزون داده است  
اميرمنصور به او پاسخ داد كه بلخ و تِرمِذ و هرات و  . و اكنون نيز بايد دردست او باشد

 تالشهاي مسالمت آميز   .بگتوزون واگذارد   ه ة خراسان را ب   اشد وبقي  غزنه وبست ازآن او ب   
محمود براي بازگرفتن فرماندهي ارتش ساماني به جائي نرسيد و او خود را مجبور ديد    

و با نيروهايش راهي نيشابور شد، و بگتوزون گريخت          ا . ة قهريه نيشابور را بگيرد     كه به قو
خصا از بخارا حركت كرد تا محمود را از  پس ازآن اميرمنصور ش. و او وارد شهر شد
چون اميرمنصور به سرخس رسيد محمود كه نميخواست با او درگير      . نيشابور بيرون كند  

شود شهر را رها كرده دركنار مرورود اردو زد و منتظر تصميم بعدي اميرمنصور و          
بگتوزون در سرخس به حضور اميرمنصور رسيد، و     . اقدامات بعدي بگتوزون نشست  

ون اميرمنصور اورا به شايستگي تحويل نگرفت احساس كرد كه اميرمنصور ميخواهد        چ
اين .  او با فائق گفتگو كرد كه اميرمنصور را ازميان بردارند  . خراسان را به محمود بدهد 

تصميم را در سرخس به اجرا نهادند، امير منصور را به توطئه بازداشت كردند و برادر   
يكهفته بعد چشمان  ).  خ377 بهمن ماه   19(سلطنت نشاندند  خُردسالش عبدالملك را به  

 .اميرمنصور را ميل كشيده كورش كردند   

نوشته آنها را بخاطر خيانت    ة شديدالحني محمود سبكتگين به بگتوزون و فائق نام      
بزرگي كه به ولينعمتشان كرده بودند سرزنش كرد و نيروهايش را برداشته به جنگ آنها   

خ دركنار مرورود بين آنها و     378 ارديبهشت  ة دوم ي كه در نيمدر جنگ خونين . شتافت
امير عبدالملك را فائق برداشته  . محمود درگرفت، بگتوزون و فائق شكست يافتند    

محمود به توس منتقل شد، و بگتوزون        . به بخارا گريخت، و بگتوزون به نيشابور شتافت       
انش را به تعقيب او فرستاد و   محمود يكي از افسر. ازترس او به نواحي گرگان فرار كرد 

محمود  . او ويرا تا درون گرگان دنبال كرد و آنگاه به اردوگاه محمود در توس برگشت 
بار ديگر بگتوزون    . بخشي از سپاهش را درتوس گذاشت و خود راهي هرات شد  

به نيشابور برگشت و شهر را گرفت، و بازهم همينكه محمود به نيشابور نزديك شد او        
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 . ا كرده به مرو گريخت و مرو را تاراج كرده خود را به بخارا رساند    شهر را ره

ولي چون دربار .  با اين پيشامدها سراسر خراسان به دست محمود سبكتگين افتاد        
ساماني از واگذاري فرماندهي ارتش به او خودداري ورزيد، او نام امير ساماني را             

در بود را درخطبه خواند، و به اين    ازخطبه افكنده نام خليفة عباسي كه درآن زمان القا     
اميد كه خليفه حكم حاكميت خراسان را برايش بفرستد مراتب اطاعتش را به خليفه         

او سپس برادرش نصر سبكتگين را در نيشابور گذاشت و خود به بلخ          . گزارش نوشت
اما محمود درصدد  . رفت كه پدرش سبكتگين بعنوان پايتخت خراسان برگزيده بود    

 . ة جهانگشايي در هندوستان گرفت  لطنت ساماني را براندازد، و تصميم به ادام  نبود كه س
بگتوزون و فائق در بخارا دست به كار گردآوري نيرو براي بازگشت به خراسان بودند           
كه خبر رسيد ايلگ خان درسپاه بزرگي از سيحون گذشته سمرقند را گرفته و راهي           

ايلگ خان نرسيده   . اگهاني درگذشت  درست دراين ميان فائق بطور ن  . بخارا است 
به بخارا نامه ئي به امير عبدالملك نوشته مراتب اطاعتش را نسبت به او اظهار داشت و          

بگتوزون و چندتن از     . نظر بدي ندارد   أكيد كرد كه براي ياوري او آمده است و  ت
د استفاده    بلندپايه ترين افسران ترك ساماني به آن اميد كه از او براي رويارويي با محمو    

كنند به پيشوازش بيرون شدند، و همينكه وارد خرگاهش شدند او همه شان را بازداشت   
عبدالملك متواري گرديد، ولي ). خ378آذرماه (كرد و خود با سپاهش وارد بخارا شد   

أموران ايلگ خان پس از چندروز جستجوي خانه به خانه ويرا يافتند و به نزد ايلگ خان        م
محبوس كرد، و او به زودي درهمين    »  افكند « ويرا در زندان موسوم به ايلگ خان . بردند

تمامي اعضاي خاندان ساماني را ايلگ خان بازداشت كرده به همين        . زندان درگذشت  
 . زندان افكند تا درهمانجا بميرند    

تشكيل گرديد و ) سمرقند و بخارا  ( از اين زمان حاكميت ترك در سرزمين سغد  
 .نيانِ بومي خاتمه داده شدبه دوران حاكميت ايرا 



 

 سلطان محمود غزنوي

با برافتادن دولت ساماني، سراسر خراسان و شرق سيستان بعنوان ميراث سامانيان    
ابوالفضل بيهقي ضمن   . دردست محمود ماند كه اينك خودش سرور خودش بود    

ه آن   اميرمحمود، ناانديشيده، ب    «يادآوري رخدادهاي باال با ابراز شگفتي مينويسد كه       
 ايرانيان دستگاه بروكراسي ساماني، چه آنها كه در خراسان    1.»زودي امير خراسان شد

بودند و چه آنها كه از دست تركان اشغالگر سغد به درونِ خراسان گريختند، بعنوان      
ميراث دولت ساماني به دستگاه دولتِ محمود پيوستند؛ و بخش اعظم دستگاه نظامي      

ازاين نظر، دولتي كه محمود تشكيل داد، درحقيقتش    . ث بردساماني نيز محمود به ميرا  
ادامة طبيعي دولت ساماني به شمار رفت؛ زيرا كه همة عناصر دولت ساماني به درون     

شامل تاجيكستان و افغانستان  (او بعنوان پادشاه خراسان . دولت او منتقل شده بود 
 همراه با هداياي گرانبهائي مراتب اطاعتش را ) امروزي به اضافه نيشابور و توس و مرو 

براي خليفة عباسي فرستاد و ازاو تقاضا كرد كه فرمان مشروعيت مقامش را برايش    
خالفت عباسي نيز وضعيت نوينِ خراسان را به رسميت شناخته محمود را امير        . بفرستد 

سرزمينهاي   . خراسان شمرد؛ و خليفه براي او خلعت و حكم حاكميت خراسان فرستاد      
ن كه دهها سال بود از خالفت عباسي استقالل كامل داشتند و خطبه به نام  شرق ايرا

خليفه دراين سرزمينها خوانده نميشد، دوباره بطور رسمي بخشي از قلمرو خالفت          
عباسي شمرده شد، و محمود با دريافت حكم حاكميت و خلعت از طرف خليفه، رسما    

 كه سمرقند و بخارا را گرفته      -گ خانمحمود با ايل . نمايندة خليفه در شرق ايران گرديد   
 پيمان صلح و دوستي منعقد كرد و دوطرف وصلتِ متقابل انجام دادند تا        -بود
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 . دوستي شان مستحكم بماند و به هنگام خطر از يكديگر حمايت كنند    

بخش غربي سيستان را دراين زمان يكي از نوادگان دختري خاندان صفاري به            
خلف .  كه كارگزار دولتِ برچيده شدة ساماني بود     دردست داشت  » خلف احمد  «نام 

محمود   .  باشد- يعني محمود  -احمد نخواست در اطاعت مردي دون پايه تر از خودش     
براي به اطاعت كشاندن او به سيستان لشكر كشيد و خلف احمد قبول كرد كه 

  محمود ماليات سنگيني ازاو گرفته به غزنه       . كارگزار و باجگزار سلطان محمود باشد    
او طي دوجنگ بزرگ چندين   . برگشت و براي لشكركشي به هندوستان آماده شد   

آبادي مهم در نواحي پشاور و شمال پنجاب را به تصرف درآورد و با انبوهي از اموال      
تاراجي و اسيراني كه ازاين آباديها گرفت به غزنه برگشت و گزارش فتوحاتش را      

او سپس هزار سوار بقصد نابودسازي      . رستاد همراه با خُمس غنايم سهم خليفه به بغداد ف
خلف احمد به سيستان گسيل كرد؛ ولي اينها ازخلف شكست يافتند و فرماندهشان      

همينكه او به شهر نزديك   . محمود خود با سپاه گراني قصد سيستان كرد   . به اسارت افتاد  
ه باشد و    شد، بزرگان شهر به پيشوازش رفتند و ازاو خواستند كه با مردم كاري نداشت          

خلف نيز ناچار به سلطان محمود پيشنهاد   . به آنها مهلت دهد تا شهر را تحويلش دهند 
محمود اورا گرفته به خراسان تبعيد كرده      . صلح فرستاد، و خود را به او تسليم كرد    

 به اين ترتيب   1.درقلعة گرديز به زندان كرد؛ و او چندماه بعد در همين زندان درگذشت      
؛ و به قول مؤلف )خ 382سال (ز ضميمة قلمرو سلطان محمود شد سراسر سيستان ني 

 .تاريخ سيستان خرابي سيستان از وقتي شروع شد كه به دست تركان افتاد   

 طي چندين لشكركشي دردرون پنجاب    خ385 و 384، 381محمود درسالهاي  
 2.پيشروي كرد و دامنه هاي قلمروش را تا ماوراي ملتان در سرزمين سند رساند   

گ خان ترك كه سمرقند و بخارا را دردست داشت در غياب محمود به طمع افتاد      ايل
ه لشكري را به بلخ   نيروهايش را به جنوب جيحون انتقال داد      او  . كه خراسان را نيز بگيرد 
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او . محمود با سپاه عظيمي قصد مقابله با ايلگ خان كرد     . و ديگري را به هرات فرستاد

ايلگ خان به برادرش قدرخان   . ي جيحون عقب راندنيروهاي ايلگ خان را به ماورا 
قدرخان نيروهايش را به بخارا     . پادشاه ختن نامه نوشته اورا به كمك طلبيد ) گيديرخان(

بخشي از جنگندگان قبايل   . فرستاد و ايلگ خان از جيحون گذشت تا خراسان را بگيرد 
 بلخ به محمود پيوستند و او    غز كه در بيابانهاي غربيِ جيحون ميانه پراكنده بودند دركنار    

ايلگ خان و قدرخان با نيروي عظيم ترك در مقابل او    . در دشتي نزديك بلخ اردو زد
روز اول جنگ . جنگهاي خونيني بين محمود و ايلگ خان درگرفت . اردو زدند

هيچكدام از دوطرف به پيروزي نرسيدند ولي در روز دوم محمود سوار بر پيل به قلب         
 تاخت و به دنبال او سپاهيانش بر سپاه ايلگ خان تاختن گرفتند و جنگ    سپاه ايلگ خان 

پيروزي ازآنِ محمود شد   . مغلوبه شد و هزاران تن از دوطرف برخاك هالكت افتادند 
 1.و ايلگ خان به ماوراي جيحون برگشت 

پاداشي كه غزها ازمحمود گرفتند آن بود كه اجازه يافتند درمناطقي از بيابانهاي      
 .أمين كننداسكان يابند؛ و به نحوي كه خودشان صالح مي بينند زندگي شان را ت   خراسان 

غزها كه در جماعات چندين ده  . گروههائي ازآنها را نيز محمود وارد ارتش كرد 
هزاري در نواحي غربي خراسان پراكنده شده بودند اقدام به تاراج و غارت روستاها و               

در «خ  389در سال .  ه را قحطي فراگرفت مزارع كردند، و بسبب اين تاراجها منطق 
خراسان عموما و در نيشابور خصوصا قحطيِ شامل و غالتِ نازل حادث شد كه كسي     

 2. »را از نايافت قوت نماند و دانة حبوب به قيمت از دانة مرواريد درگذشت    

محمود بعد از آنكه اطمينان يافت كه ديگر ايلگ خان به خراسان باز نخواهد         
جانب هند برگرداند تا به تاراج آباديهاي ثروتمند آن كشور ادامه داده       گشت، رخ به 

او در يك سلسله جنگهاي متواتر كه هربار پس از    .  اسالم را در هندوستان بگستراند    
تاراج آباديها به غزنه برميگشت تا اموال و اسيرشدگان را درغزنه بگذارد، دوباره به هند          
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چونكه يكي از .  تا اواسط سِند پيشروي كرد برميگشت و طي چند سال آهسته آهسته

برآنها گذاشته بود، مسلمان كردن مردم هندوستان    » جهاد«اهداف جنگهاي او كه نام  
بود، هرآبادي كه ميگرفت مردمش را مجبور ميكرد كه مسلمان شوند، آن آبادي را       

هائي را   به يكي از افسران ترك سپاهش مي سپرد، پادگاني درآن آبادي دائر ميكرد، فق     
. آنجا ميگذاشت تا مردم را با عقايد اسالمي آشنا كنند، و خود به فتوحاتش ادامه ميداد   

درجنگهاي او تمامي معابدِ كهنسال مناطق فتح شده تاراج و ويران شدند و بخش اعظم      
برهمنانِ مسالمت جو قتل عام گشتند و خرابيهاي بسياري در سرزمينهاي فتح شده برجا       

حات محمود همه چيز را ازجمله آزادي را ازمردم هندوستان ميگرفت    فتو . گذاشته شد
ة محمود به مردم هند    قحطي و وبا بارزترين هدي      . و درعوضش اسالم به آنها تحميل ميشد       

 1. بود كه بسياري از كساني كه از تيغ او رهيده بودند را به كام مرگ ميكشيد   

گ خان مجددا به فكر با هندوان بود ايل » جهاد« وقتي سلطان محمود درگير  
 شاه ختن  -ولي درست درهمين هنگام رقابت برادرش طغان   . لشكركشي به خراسان افتاد

 با او آغاز شد، و طغان به فكر افتاد كه از محمود براي كنارزدن            -و جانشين قدرخان   
طغان ضمن نامه ئي كه به محمود نوشت جهاد او در . ايلگ كسب حمايت كند

اينكه پيشتر برضد او با برادرش ايلگ خان همدست شده بوده         هندوستان را ستود و از    
ايلگ خان از ارتباط طغان با محمود اطالع يافت و لشكر آراست تا    . معذرت خواست  

كار برادرش طغان را يكسره كند؛ ولي زمستان فرارسيده بود و برف سنگيني باريدن      
سمرقند برگشت؛ و    گرفت و پيشروي او در كاشغر را ناممكن ساخت و او ناچار به      

پس از او طغان . درگذشت ة حركت به خراسان بود بطور ناگهاني درحيني كه درآستان 
بر سمرقند و بخارا دست يافت و ضمن مكاتباتي دوستي با محمود را تجديد كرد و            
به او پيشنهاد داد كه هيچكدام ازدوطرف به صدد تجاوز به مرزهاي يكديگر نباشند؛ و             

 در هندوستان جهاد كند، و طغان با تركان شمال چين بجنگد و          بهتر آنست كه محمود  
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 1. اسالم را درميان آنها بگستراند    

در آن سرزمين به   «خ رخ به جانب هند كرد، و  396باز محمود در اوائل سال   
آن نواحي را از   . جائي رسيد كه هرگز پرچم اسالم درآن نواحي طلوع نكرده بود       

اي شريعت درآن ديار برافروخت، و مساجد و     ظلمت كفر و شرك پاك كرد و مشعله  
معابد بنا نهاد و شعار ايمان ظاهر كرد، و خواست كه از بقاياي دشمنان دين و    

» پرستندگان بتها دمار برآورد، و منكِرانِ دين را به برهانِ قاطعِ شمشير مسخَّر گردانَد   
بيرون   منقور   ي و از بتخانه سنگ     «…  »و ناحية ناردين در عرصة اسالم افزود      « …

، بر كتابة آن ثبت كرده بودند كه چهل هزار سال است كه بناي اين خانه   آوردند 
سلطان تعجب نمود كه علماي شريعت و حكماي امت متفق اند كه مدتِ عمر  . نهاده اند 

همه .  از اعيان علماء و مشاهير حكماء استفسار رفت  . بني آدم قريب هفت هزار سال است    
 او پس از فتح  2.»گواهي سنگها بهتان و دروغ است: ر شدند وگفتند   چنين چيزي را منك

خمس «ناردين و بازگشت به غزنه گزارش اقدامات جهادي خويش را همراه اموالي كه   
بود براي خليفه به بغداد فرستاد و ازاو تقاضا كرد كه حكم حاكميت خراسان و    » امام

خليفه حكم و . برايش بفرستدسيستان و غزنه و ديگر زمينهائي كه گرفته است را  
 3.  براي او فرستاد نظام الدين  خلعت را با لقب 

 به صددِ تسخير خوارزم شد كه پيش       4محمود پس از دو فتح ديگر در هندوستان،        
 - كه در جنوب درياچة آرال وافع شده بود   -خوارزم .  ازآن بخشي از قلمرو ساماني بود 

 اين سرزمين   5.  فرسنگ بود80 در 80وسعت   ة ابوالفضل بيهقي سرزميني پنهاور به      به نوشت
چونكه درآخرين حد شمالشرق ايرانِ تاريخي قرار ميگرفت و با سرزمينهاي تركان      
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همسايه بود، اهميت بسيار زيادي داشت و هميشه يك پادشاه محلي كه مورد تأييد    

 حاكمِ خودمختار خوارزم را، هم در عهد ساساني   . دولت مركزي بود آنرا اداره ميكرد
درزمان طاهري ها خوارزمشاه را    . مي گفتند » خوارزم شاه «و هم در دوران اسالمي،  

. اميران طاهري تعيين ميكردند، و در زمان سامانيان توسط اميران ساماني تعيين ميشد             
.  مردم خوارزم به گويش خوارزمي كه از لهجه هاي كهن زبان ايراني بود سخن ميگفتند         

 پويا بود تا جائي كه برخي   -پايان قرن چهارم هجري     هنوز در -اين يك زبان زنده و    
 با 1.نامه هاي محرمانة ميان خوارزمشاه و كارگزارانش به زبان خوارزمي نوشته ميشد    

برافتادن دولت ساماني به دست تركان مهاجم، خوارزم از همه طرف در محاصرة تركان   
 كه سه     بود  خانداني ابن محمد ابن مأمون، از    أمونشاه خوارزم دراين زمان م    .  درآمد

مردي دانش پرور، و به نوشتة       مون خوارزمشاهأ م.نسل در خوارزم حكومت كرده بودند   
وكاري، و دركارها سخت    » «سخت فاضل و اديب و نيكوسخن  «ابوريحان بيروني،   

 بزرگاني همچون ابوريحان بيروني و ابومنصور ثَعالبي كه تحصيل كردگان       2. بود» مثبت
تركان مهاجم به سغد كه  . د، سالها دردربار او خدمت ميكردند   مدارس نيشابور بودن  

دولت ساماني را برانداخته و اينك سراسر سغد را داشتند به تالش افتادند كه خوارزم را     
خوارزمشاه با محمود سبكتگين       أمون  م . بعنوان ميراث دولت ساماني متصرف شوند     

ه عقد نكاح او درآورد و خواهر   مكاتبه كرده با او پيمان دوستي بست و خواهرش را ب 
ة  محمود را به زني گرفت، و درخوارزم خطبه به نام محمود كرده رسما خوارزم را وابست      

ارتش   . دراين زمان ابوريحان بيروني وزارت مأمون خوارزمشاه را داشت  . خراسان كرد
 خوارزمشاه نيز مثل ارتش ساماني دردست غالمان ترك بود، و اين غالمان چون متوجه  

شدند كه خراسان و سغد را تركان در قبضه دارند، درصدد توطئه شدند تا خوارزمشاه     
خطري كه اتحاد   . را ازميان بردارند و سرنوشت خوارزم را خودشان به دست گيرند      

محمود و خوارزمشاه براي ايلگ خان داشت نيز موجب شد كه جاسوسان ايلگ اميران   
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كنند تا خوارزم از اطاعت محمود بيرون      ترك خوارزم را برضد خوارزمشاه تحريك       

مردم ة آنكه    به بهان ) موسوم به الب تگين بخاري      (حاصل آنكه سپهساالرِ خوارزم      . برود
 ارتش را كه در هزاراسپ مستقر     ،نيستند  راضي به اطاعت از محمود سبكتگين      خوارزم

ند و  خ برداشته به جرجانيه رفت و دركاخ خوارزمشاه آتش افك   396بود در فروردين   
برادرزاده اش   و خوارزمشاه و چندين تن از وزيران و مشاورانش را گرفته كشت      أمون م

، و وزارت را    به جايش نشاند   ساله بود  17 كه درآن هنگام  رامحمد ابن علي ابن مأمون  
اين كودك را   «. نيز به يك ترك به نام احمد طُغان داد و نام محمود را ازخطبه افكند  

 كه ندانست حال جهان، و هرچه خواستند ميكردند از كشتن و   در گوشه ئي بنشاندند
 و آن رفت ازايشان كه دركافرستان به نرفتي     …. مال و نعمت سِتَدن و خان ومان بركندن    

 1.»بر مسلمانان

محمود با شنيدن خبر خوارزم، ابتدا هيئتي را به نزد كودتاگران فرستاده ازايشان    
را به نزد او بازفرستند؛ و درعين حال     ) زمشاههمسر مأمون خوار(خواست كه خواهرش 

چون . مشغول گردآوري نيرو و تهية مقدمات براي لشكركشي به خوارزم برآمد   
خواهرش را فرستادند، باز هيئتي فرستاده خواستار شد كه كشندگان مأمون خوارزمشاه     

 به اين و چون.  گرفته به درگاه او فرستند تا مجازاتشان كند   - كه داماد او بوده-را
درخواست پاسخ داده نشد، او سپاهش را از راه مرو به كنار آمودريا منتقل كرده              

باز محمود خود با  . لشكري به خوارزم فرستاد، ولي اين لشكر با شكست برگشت  
سپاهش به خوارزم حمله كرد، خوارزم را گرفت، و همة تركاني كه دركودتا دست        

اندان مأمونيان درخوارزم بودند را نيز بازداشت          هرچه از خ .داشتند را گرفته بردار كرد   
بقاياي تركان ارتش خوارزم را به اسارت        .كرده در دژهاي خراسان به زندان افكند   

او . هندوستان گسيل كرد    ة فتوحات به گرفته به غزنه فرستاد، و به زودي آنها را براي ادام        
اري خوارزم گماشت بخشي از   پس ازآنكه يكي از افسرانش به نام التون تاش را به فرماند    
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 1). خ396پائيز سال  (تركانش را در خوارزم مستقر كرد و خود به غزنه برگشت    

چونكه   . هدف محمود پس از روبه راه كردن امر خوارزم سرزمين كشمير بود       
سراسر  از  دهها هزار تُركِ داوطلب جهاد  پيچيده بود، خراسان  درة جهاد محمود  آواز 

 و  تا همراه او به جهاد بروند  فروختند   محمود رفته خود را به  به خراسان  آسياي ميانه 
 براي تركان بيابانگرد، شركت در جهاد بهترين راهِ حصول مال         .غنيمت حاصل كنند 

عالوه براينها افغانهاي كوه نشين كه درآن اواخر به اطاعت محمود درآمده بودند          .بود
 متواصل در معابر سخت گذر     محمود پس از سه ماه حركت   . نيز وارد سپاه او شدند   

كشمير كه خبر جنايتهاي محمود در آباديهاي    ة راج. كوهستاني خود را به كشمير رساند  
هندوستان را شنيده بود، با بزرگان كشورش به پيشواز محمود رفته به او پيشنهاد داد كه             

اين  . اگر كاري با مردم كشمير نداشته باشد وي با تمام اعضاي دولتش مسلمان ميشوند 
پيشنهاد با قبولِ محمود مواجه شد، و محمود ازوي خواست كه اكنون كه مسلمان شده        

.  است سپاهش را برداشته همراه او به جهاد برود تا ديگر نقاط هندوستان را فتح كنند  
بعد از فتح كشمير، محمود . بيچاره انتخابي جزاين نداشت و با محمود همراه شد   ة راج

د، و هرآبادي كه نميخواست مسلمان شود را تاراج و ويران   رخ به درون هندوستان كر 
بسياري از حكام حاضر به تغيير دين نشدند و مرگ را پذيرفتند و گاه برخي          . ساخت

ازآنها خود و افراد خاندانشان خودكشي كردند تا به دست محمود نيفتند و مجبور          
يش ميرفت و ميكشت   محمود سبكتگين چون سيل ويرانگر پ  . نشوند كه تغيير دين دهند

مي پنداشت درميان  » عدالت اسالمي«و ميسوزاند و تاراج و برده ميكرد تا شيوه ئي را كه     
را براندازد و     » بگوان«بودند ترويج كرده عبادت      » بي دينهاي هندو  «مردمي كه به نظر او  

ر  او در يكي ازشهرهاي كنارة رود گنگ افزون بر پنجاه هزا       . عبادت اهللا را بگسترانَد  
كس را كشتار كرد، و عالوه براموال مردم اين شهرِ ويران شده، در معبد اين منطقه پنج   
بت زرين جواهرنشان كه ششصد و نودهزار و سيصد مثقال طال ازآنها به دست آمد، و           
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دويست بت نقره به غنيمت برد، و ديگر هرچه در آن معبد بود را همراه معبد به آتش        

يگر رود گنگ نيز فتوحات و غنايم و كشتار به همين سان           در چند شهر كرانة د  . كشيد
او دربازگشت فيروزمندانه به غزنه يك مسجد       . صورت گرفت، و معبدها تاراج گرديد    

 محمود كه خويشتن را كارگزار خليفة  پيامبر    1.بسيار بزرگ و باشكوه برافراشت      
يابي ها  مي دانست و هرچه ميكرد براي خشنودي خدايش ميكرد، پس از اين كام 

 :گزارش اقداماتش را طي نامه ئي به خليفه چنين نوشت   

از غزنه ] خ398اوائل خرداد  [10 سال  ة محرمغالمتان اين عريضه را در نيم
و اين درحالي است كه دين درعهد سرور و مواليمان  . به حضور ميفرستد  

  وؤمنين القادر باهللا بيش از هرزماني پيروزمند است و شرك در اطراف      اميرالم
اين غالم در اجراي فرمان عالي و . اكناف جهان مقهور و سركوفته است 

متابعت از مفاد دستورالعمل مبارك كمر همت بربستم وكافران هند و سند را          
را با  ] پسر محمود[هرجا كه بودند دنبال كردم؛ در نواحي غزنه غالمتان محمد    

را با ده   ] پسر محمود [پانزده هزار سوار و ده هزار پياده، و غالمتان مسعود       
ارسالن حاجب را با ده هزار   ] سپهساالر [هزارسوار و ده هزار پياده گماشتم؛    

مور ضبط امور بلخ و طخارستان كردم؛ خوارزم را          أسواره و ده هزار پياده م    
التونتاش و دوازده هزار سوار و ده هزار پياده به نظم كشيدم؛   ] سپهساالر  [توسط 

يعني داوطلبان   ( پياده به اضافه گروههاي مطَوِّعه     و سي هزار سوار و ده هزار 
 [ 9 جمادي الثاني سال  13غالمتان در روز شنبه     . را با خود نگاه داشتم  ) جهاد

با دلي ماالمال ازشوق شهادت و جاني مشتاق به وصول به مقام    ] خ397 آبان 10
شهدا حركت كردم و دژها و باروهاي بسياري را گشودم، حدود بيست   

از بت پرستان را مسلمان كردم، يك ميليون درهم پول نقره و سي       هزارتن 
غالمتان يك شهر را  . حلقه فيل ازآنها گرفتم، و پنجاه هزارتن از آنها را كشتم       
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بيش از . كه داراي هزار كاخِ عظيم و هزار بتخانه بود مورد حمله قرار دادم 

.   نقره به دست آوردم    مثقال  300 هزار و 93هزار بت از نقره را بركندم و ازآنها       
يك بت بزرگي نيز دراين شهر بود كه آن جاهالن ميگفتند سيصدهزار سال        

.  ده هزار بت در پيرامون اين بت قرار داده بودند   . پيش ساخته شده است  
غالمتان اين شهر را به كلي ويران كردم، و مجاهدان اسالم درآن آتش         

س از فراغت از حساب   پ. افكندند و هيچ اثري ازآبادي درآن برجا نماند      
كردن اموالي كه به دست آمده بود، مبلغ غنايم به بيست ميليون درهم، شمار    
اسيران به سيصد و پنجاه هزار تن، و شمار فيالن به سيصد و پنجاه و شش حلقه       

 1. بالغ شد

محمود درسالهاي آينده پيوسته به فتوحات در هند ادامه داد و هربار پس از          
زنه برميگشت و اموال تاراجي را در دژهاي دست نيافتني انبار       ويرانگري هايش به غ  

گزارش فتح   . ميكرد و براي ادامة فتوحات و غنيمت گيري به هندوستان برميگشت      
خ، و ويران كردن كامل شهر 404 كه مقدس ترين شهر هندوستان بود درسال   2سومنات  

و به غنيمت گرفتن دهها    و معبد، و كشتار همگاني بيش از پنجاه هزار تن از مردم شهر،           
ميليون درهم طال و نقره را مورخان مسلمان با شور و شوق و خوشحالي فراوان ثبت 

 او در نامه ئي كه به مناسب فتح سومنات براي خليفه القادر نوشت، يادآور شد      3. كرده اند
ود، كه خزانة معبد از اموال انبوهي انباشته بود، زمينهاي هزاران روستا موقوفات معبد ب   

هزار مرد درخدمت معبد بودند، سيصد مرد براي تراشيدن سرِ حاجيان تعيين شده            
بودند، سيصد و پنجاه رقصنده و خواننده در معبد خدمت ميكردند، و مردم از دورترين         

او يادآور     . مكانها به زبارت بت مي آمدند و به او تقرب جسته از او شفا مي طلبيدند          
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م شكست و در آتش سوزاند و پنجاه هزار تن از مردم        ميشود كه بت سومنات را دره 

 1. شهر را به دم تيغ سپرد 

 دولت ديلمي ة دراين زمان، بسبب جنگهاي قدرت درازمدت ديلمي ها شيراز    
 كه چندي با - پادشاه ري و اسپهان    -مجدالدوله رستم ديلمي   . به كلي ازهم پاشيده بود 

ادرش با شورش بخشي از ارتش    مادر و برادرش برسر ري درجنگ بود پس از وفات م
او بي تدبيرانه نامه ئي به محمود فرستاده به او اطالع داد كه ارتش ازفرمان او    . مواجه شد

محمود در  . بيرون است؛ و ازاو خواست كه براي سركوب ارتش به او كمك كند  
 پادشاه   -منوچهر وشم گير. خ از راه نيشابور به ري لشكر كشيد407اواخر پائيز سال   

 كه چندي پيش بخاطر مقابله با خطر ديلمي ها خودش را به محمود        -رگان و طبرستان  گ
محمود زمستان را در گرگان و . وابسته كرده بود، در گرگان از او استقبال كرد   

ة ري  بيابانهاي اطراف گذراند و در بهار سال بعد يكي از افسرانش را با لشكري روان        
 چون سپاه محمود به كنار       . كندبازداشت  را   رستم كرده به او دستور داد كه مجدالدوله   

ري رسيد، مجدالدوله به گمان اينكه اينها به ياري او آمده اند با اعضاي دولتش به پيشواز             
محمود پس ازآنكه كه     .بيرون شد، ولي بنا به دستور محمود همه شان بازداشت شدند   

منتقل شد و شهر را    گزارش بازداشت مجدالدوله را دريافت كرد از گرگان به ري    
او سپس به دنبال آن قزوين و         . به آساني گرفته تمامي اموال مجدالدوله را مصادره كرد     

او . ساوه را متصرف شد و هرچه اموال دراين شهرها بود را تصرف كرده به غزنه فرستاد       
ة قلمروش را تا لشكرياني را نيز همراه پسرش مسعود به آذربايجان گسيل كرد و دامن  

و سپس تصميم گرفت كه گرگان را از دوستش منوچهر       تان گسترش داد،  ارمنس
چون او با اين قصد به گرگان لشكر كشيد منوچهر به كوهستانهاي       .  وشم گير بستانَد 

طبرستان گريخت و با او مكاتبه كرد كه اگر گرگان را به دست او رها كند نقدا    
ة گرگان و كه ماليات ساالنپانصدهزار درهم به او خواهد داد وتعهد خواهد سپرد   
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محمود با اين پيشنهاد موافقت كرد و پس ازآنكه   . طبرستان را براي او به غزنه بفرستد   

اموال منوچهر را تحويل گرفت به نيشابور برگشت، و پسرش مسعود را در ري گماشت  
پس از مراجعت او به خراسان مسعود يك . تا برسراسر شمال ايران حكومت كند 

 حاكم -عالءالدوله كاكويه . دان فرستاد و خودش به اسپهان لشكر كشيد    لشكري به هم
 ازاو شكست يافته به همدان گريخت، و مسعود وارد اسپهان شده پس از         -اسپهان 

كارهائي كه فاتحان با شهرهاي مغلوب كنند، شهر را به يك افسر ترك سپرد و خود به            
بركارگزار مسعود شوريده اورا    به زودي مردم اسپهان    . قصد بازگشت به ري بيرون شد   

مسعود با خشم بازگشت و شهر را بازگرفته هزاران تن از مردم را قتل عام    . بيرون كردند
عالءالدوله وقتي به نزديكي همدان رسيد متوجه شد     .  كرد و امنيت را به شهر برگرداند 

پس به شوشتر رفت تا از ديلمي هاي عراق       . كه شهر در دست نيروهاي مسعود است  
 سالگي در 60به سن   خ409 در اين اثناء سلطان محمود در ارديبهشت  1. كمك بطلبد

 2. غزنه درگذشت
 

 شخصيت سلطان محمود
محمود سبكتگين فرزند مردي غالم شده از يكي از قبايلِ ترك بيابانهاي آسياي          

ي چنانكه ميدانيم، شيوة زندگي قبايل بيابان نشين در هرجا كه باشند شباهتها           . ميانه بود
بسيار نزديكي به هم دارد، و سنتهايشان و نگرششان به جهان نيز بسيار به هم نزديكند، و      
مي پندارند كه هر عقيده ئي جز عقيدة آنها باطل و غلط است، و هركس مرام و مسلكي     

همين شيوة نگرش قبيله ئي است كه اساس جهاد     . چون آنها ندارد درخور نابودي است   
در سنت ايرانيان هيچگاه و در هيچ زماني چنين          . جود مي آورد  براي نشر عقيده را به و  

طرز فكري نُمود نيافته است؛ و به همين سبب هم واژه ئي به معناي جهاد در فرهنگ             
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با روي كار آمدن دولت عباسي و افتادن امور دولت به   . ايراني به وجود نيامده است 

الهاي عمر دولت اموي همچنان   كه تا آخرين س-دست ايراني ها، جهاد براي نشر اسالم 
 متوقف گرديد؛ و ما در هيچ برهه ئي از زمانها در عمر دولت عباسي تا  -در جريان بود

امروز كه ازآن سخن ميگوئيم شاهد جهاد و لشكركشي به بيرون ازمرزهاي دولت براي   
اكنون اين نخستين بار است كه زمام دولت به دست يك        . برافراختن پرچم دين نيستيم   

و چونكه    .  كِ نيرومند افتاده است كه جز خودش هيچ كس را تصميم گيرنده نمي بيند         تر
او هركس چون وي نمي انديشد را درخور نابودي مي پندارد، و هر ديني جز دين    
خودش را دين باطل و شايستة براندازي مي انگارد، لذا شاهد لشكركشي ها،       

. ا توسط او در هندوستان هستيم   ويرانگري ها، تباهي ها، كشتارها، و برده گيري ه    
شركت كنندگان در اين لشكركشي هاي جهادي نيز غالمان ترك اند كه از بيابانها    
آمده اند، بعالوه بقاي همان عربهاي جهادگر صدر اسالم كه اكنون ديگر فارسي زبان              

ش شده اند و خودشان را ايراني مينامند، ولي هيچگاه نتوانسته اند از خصيصة نژاديِ خوي          
كه از آغاز تشكيل دولت عباسي متوقف شده بود، و          »  جهاد براي نشر عقيده  «. ببرند 

 . اكنون توسط تصميم گيرانِ بي رقيبِ ترك از سر گرفته شد   

أثير   محمود سبكتگين كه با بينشي قبيله ئي به دين مينگريست و شديدا تحت ت        
زادي انديشه بود و   قرار داشت، از سرسخت ترين مخالفان آ        خراسان  تبارِ  فقهاي عرب 

خطرناكترين دشمن اسالم      بود  و اخوان الصفا معتزلي ها اسالم ايراني را كه اسالم 
.  ها در ايران از مذهب نسبتا آزادانديش ابوحنيفه پيروي ميكردند       سني .  پنداشتمي

 كه اتفاقا درميان تركان  پيروي ميكرد كَرّاميسلطان محمود از مذهب خشونت گراي 
.   كَرّامي ها مثل حنبلي ها سرسخت ترين دشمن معتزله و حنفي ها بودند  1. رواج يافته بود

                                                           
 بنيانگذار مذهب كَرّامي يك عرب به نام محمد ابن كَرّام از اهالي يك روستاي تابع زرنگ         -1

 قرن سوم به خراسان رفت؛ و چونكه عقايدي افراطي داشت كه  او در ربع دوم. ستان بود سي
. ، و او به دمشق رفت ند اورا از ايران تبعيد كردطاهريانباعث اختالف و درگيري مردم ميشد    

. پس از مدتي به خراسان برگشت، و اين بار به دستور محمد ابن طاهر بازداشت و زنداني شد
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 دستورالعملي كتبي از خليفه القادر دريافت كرد كه    خ396سلطان محمود در سال   

او در .  أليف و نشر كتاب ندارد درآن آمده بود كه هيچ فقيه معتزلي حق تدريس و ت  
 بازداشت كرده ازآنها تعهد كتبي   اجراي اين فرمانِ شرعي فقهاي معتزلي و حنفي را

گرفت كه مفاد فرمان خليفه را اجرا كنند و چنانچه خالف آن عمل كنند با مجازات             
صفتي كه درآن    (بسياري از مسلمانان ايراني به اتهام قرمطي بودن       . شديد مواجه گردند 

، جهمي بودن، )زمان توسط فقهاي سني به پيروان مكتب اخوان الصفا داده ميشد 
تزلي بودن، رافضي بودن بازداشت و بردار شدند و بسياري ديگر تبعيد گشتند؛ و      مع

محمود دستور داد كه خطبا برباالي منبرها به كساني كه اين مذاهب را داشتند لعنت و   
 براي آنكه عموم مردم خراسان بدانند كه سركوبها به فرمان شخص   1. نفرين بفرستند  

خ فرمان كتبي خليفه براي هيئت حاجيان    397ال  خليفه است و كامال مشروع است، درس  
معتزله را داشته باشد كافر و    ة خراساني در بغداد خوانده شد كه هركس عقيد     

 2.مهدورالدم است و بايد كشته گردد 

سلطان محمود درري دست به جنايتهاي فجيعي زد كه شنيدن آنها پشت هر        
، »رافضي بودن « را به اتهام او دهها هزار تن. انسان نيك انديشي را خواهد لرزاند 

گرفته قتل عام كرد يا زنده زنده به آتش كشيد؛ تمامي     » قرمطي بودن«و » معتزلي بودن«
تأسيسات علمي ري كه بازماندة دوران برمكي ها بود و اميران ديلمي نيز آنها را        
بازسازي كرده بودند منهدم كرد، كتابخانة بزرگ ري كه داراي دهها هزار عنوان   

 در زمينه هاي مختلف علمي بود را ويران كرد و كتابهايش را بيرون آورده به   كتاب
 چنانكه ابن الجوزي با استفاده از آرشيو        - اش را »دين گسترانه «او اقداماتِ  . آتش كشيد

 : اينگونه براي خليفه گزارش نوشت -دربارِ خالفت ثبت كرده است 

                                                                                                                             
خ 248 از زندان آزاد شده باز به شام تبعيد شد، و چهار سال بعد در سال پس از هشت سال
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غالمتان اين نامه را در      . ر باهللا  ؤمنين القاد سالم بر سيد و مواليمان امام اميرالم     

از اردوگاهش دركنار    ] خ408دوم تيرماه   [20روز اول جمادي الثاني سال   
شهر ري به حضورتان ميفرستد؛ درحالي كه خداي تعالي دستهاي ستمگران را       
ازاين سرزمين كوتاه كرده و آنرا از تبليغات باطني هاي كافر و بدعتگذاران             

چنانكه حضرتتان اطالع داريد، اين غالم پيش ازاين   . فاجر تطهير ساخته است 
 را در راه جهاد با اهل كفر و ضاللت و سركوب  شة تالش و اجتهادهم

.  به كار گرفتكه در بالد خراسان به فتنه گري مشغول بودند  ي فاجري  باطني ها
شهر ري به يكي از پناهگاههاي اين گروه تبديل شده بود و درآن به تبليغ     

انه شان مشغول بودند و با معتزلي هاي بدعتگذار و رافضي هاي          عقايد كافر 
تندرو دست يكي كرده با قرآن و سنت به مخالفت برخاسته دشنام به اصحاب         

را گسترش ة كفر و مذهب اباحي پيامبر را شعار خودشان كرده و عقيد  
غالمتان عنان    . بود] مجدالدوله[رهبرشان رستم ابن علي ديلمي    .  ميدادند
اين ديار گرداند تا به گرگان رسيد و موسم زمستان را در گرگان   بجانب  

علي حاجب را در يك  ] سپهساالر [گذراند و آنگاه رخ به جانب دامغان كرد و     
لشكر پيشتاز به ري گسيل كرد؛ رستم ابن علي از كمينگاهش خارج شده          
  مجبور به تسليم گرديد، و او را با افسرانش كه همه از اعيان مذهب باطني      

روز دوشنبه ششم جمادي االول پرچمهاي غالمتان به كنار    . بودند دستگير كرد 
ديلمي ها به گناهانشان اعتراف نموده اقرار به كفر و        . ديواره هاي ري رسيد  

دربارة آنها به آراي فقها مراجعه كردم، و اتفاق      . رافضي بودن خودشان كردند
سادند و راه عناد درپيش    برآن رفت كه همه شان از طاعت بيرون شده و اهل ف

گرفته اند، و بايد به تناسب جنايتهايشان يا كشته گردند يا دست و پاهايشان   
بريده شود و يا تبعيد شوند؛ و اگر اينها معتقد به الحاد نيستند چگونه است كه     
عقايدشان از سه وجهي كه درروز قيامت انسان را روسياه ميكند، يعني تشيع و      

يرون نيست؟ فقيهان گفتند كه اينها نماز نميخوانند،           رفض و باطني گري ب
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زكات نميدهند، شرائط اسالم را نميشناسند، حالل را از حرام تمييز نميدهند،       
وآشكارا به دشنام صحابه و اتهام زني به آنها ميپردازند و آنرا جزو دينداري               

آنها كه اغلب اينها معتقد به مذهب اعتزال اند، و   . خودشان به شمار مي آورند  
باطني اند به خداي عز وجل و به مالئكه وكتابهاي آسماني و پيامبران و روز             

ة فيلسوفان است، و اساس    قيامت ايمان ندارند و معتقدند كه اديان الهي ساخت     
عقيده شان را اباحي گري تشكيل ميدهد و از دست درازي به اموال و ناموس و        

كم دادند كه رستم ابن علي  همچنين فقها ح  . خونهاي مردم ابائي ندارند
دارد، و ازاين رو از پيشينيانش متمايز      ديگري  ةدرخفا عقيد  ] مجدالدوله[

.  فرزند پسر و دختر است33پنجاه زنِ عقدي درخانه دارد و داراي  ؛ ولي است
 شد و دانست كه هركس چنين كاري را ؤال واقع  و وقتي دراين باره مورد س 

 تجاوز كرده است گفت كه اينها همسران  حرام حدود حالل وجايز بداند از 
زمان نياكانش چنين رسمي وجود داشته       او و فرزندانشان فرزندان اويند، و از      

 .ة پيشينيان انجام نداده است      وكاري خالف شيو و او برآن شيوه رفته  

ديگر آنكه يك ناحيه از سرزمين ري به قومي از مزدكي ها اختصاص يافته       
ماني ميكردند و شهادتين ميگفتند؛ ولي فاشافاش ترك       اينها تظاهر به مسل . بود

حمايت . نماز وروزه وزكات وغسل كرده بودند وگوشت مردار ميخوردند   
ازدين خدا اقتضا ميكرد كه اينها از باطنيه متمايز باشند؛ پس دركنار خيابان    
شهري كه مدتها آنرا اشغال كرده و امالكش را ميان خودشان قسمت كرده       

آنها كوشيدند كه اموال بسياري بپردازند و جانشان        .   آويخته شدند   بودند بردار 
را بازخرند، ولي دانستند كه هدف گرفتن جانشان است و مال نميتواند      

 . نجاتشان دهد

رستم ابن علي و پسرش و جماعتي از ديلمي ها را به خراسان فرستادم، و اعيان    
.    تا مردم از فتنه شان برهند  معتزلي ها و غالت رافضي را نيز به آنها ملحق كردم    

230هزار دينار جواهرات و 500آنگاه به اندوخته هاي رستم پرداختم و حدود       
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 دست رخت و  5300هزار دينار زيورآالت طال و     30هزار دينار نقدينه و    

هزار دينار    200اعيان ديلمي . هزار دينار پارچه حاصل گرديد  20معادل 
سان حمل كردم، ولي آنچه از كتابهاي      پنجاه بار شتر كتاب به خرا     .  پرداختند

معتزلي ها و فالسفه و رافضي ها بود، چونكه اصل بدعت بود، همه را درزير         
اين   ة درنتيج . دارهائي كه اجسادشان برآنها آويخته شده بود به آتش كشيدم    

اقدامات، اين سرزمين از مبلغان باطني و معتزلي و روافض پاكسازي شد و           
ك غالمتان مراتب پيروزيهائي كه خدايتعالي نصيب      اين. سنت پيروز گرديد   

 1.دولت اسالم ساخته است را به خدمتتان گزارش نوشت   

خليفه كه سالها مرعوب شيعيانِ حاكم بر عراق بود و دربرابر فتنه هائي كه    
همه ساله در ماههاي محرم بسبب افدامات تحريك آميز شيعيان در بغداد رخ ميداد،    

) سلطان محمود (امي بسته بود، با يافتن يك پشتيبانِ نيرومند   دستش براي هرگونه اقد 
يعني مذهب   (او در يك اقدامي ابراز عقيده و سخن مخالف اسالم   . جاني تازه گرفت 

را ممنوع اعالم داشت؛ در اقدام ديگري كه در يك جلسة مهم در كاخ    )  رسمي
 شدگان قرائت  خالفت تشكيل داد دستورالعمل او در دفاع از مذهب سني براي دعوت    

باز به دنبال دريافت كردنِ نامة باال چنان جرأتي درخود يافت كه تصميم به اعالن      . شد
او فقها و علماي ديني را به كاخش دعوت كرد و    . رسميِ دفاع از مذهب سني بگيرد    

دستور داد نوشتة اورا برايشان بخوانند كه شامل فضايل ابوبكر و عمر و اصحاب پيامبر                
را كه يك شيعة تندرو بود و   ) مسجد شيعيان بغداد   (ب مسجد جامع براثا  او خطي. بود

سالها در خطبه هايش به ابوبكر و عمر و اصحاب پيامبر اهانت ميكرد را بركنار و             
بازداشت كرد، و خطيب ديگري را به جايش گماشت و به او دستور داد كه خطبه به 

برمنبر رفت، شيعيان به او سنگ        روز جمعه كه اين خطيب    . روال خطيبان سني بخواند    
كالنتر   (خليفه به خشم شده شريف مرتضا علم الهدا  . پراندند و از مسجد بيرونش كردند     
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و رؤساي شيعه را به كاخش دعوت كرده نامة تند و تيز مطولي كه نوشته بود           ) علويان

ان  دربرابر متعصبين و تندرو    «او دراين نامه تهديد كرده بود كه   . برآنها قرائت شد  
مسجد براثا كه به محل تجمع كافران و   «؛ و يادآور شد كه وقايع »شكيبائي نخواهد كرد  

زنديقان و مطرودشدگان درگاه خدا تبديل شده است و به شكل مسجد ضرار عمل           
او شيعياني كه خطيب مسجد را سنگباران كرده بودند را   . »ميكند براو پوشيده نيست  

شد كه در جمعة آينده افسران ارتش به همراه اين    ناميده يادآور   » كافران و فاجران«
خطيب وارد مسجد خواهند شد تا بنگرند كه چه كساني جرأت اهانت به ساحت   

 1. مقدس اسالم خواهند يافت 

 با ايراني و - كه در مورد ري ديديم-ة خشنمحمود سبكتگين كه با آن شيو   
 همواره فتواهاي ه بود،  درافتاد  و دستاوردهاي فكري ايرانيان تمدن و فرهنگ ايراني 

بقاياي عربهاي خراسان كه درمسند فقاهت بودند و ازهرچه ايراني بود نفرتي تاريخي         
هرچند كه اين فتواها به اقدامات ضد انساني و ضد ايرانيِ او        . داشتند با خود داشت  

كه به نظر او حاصل ميكرد ة بغداد  مشروعيت مي بخشيد، او مشروعيت برتر را از خليف 
 .  به شمار ميرفت»ن جهانيامر مسلمولي «

ابن اثير مينويسد كه سلطان محمود مردي خردمند، دين دار، نيكوكار، و داراي    
كتابهاي بسياري برايش تأليف كردند، علما از اطراف و اكناف قصد          . علم و معرفت بود 

او .  او كردند و آنها را محترم ميداشت و مي نواخت و نسبت به آنها نيكي ها ميكرد    
غزوه هاي بسيار زيادي كرد و هميشه    . مردي عادل و نسبت به رعيتش بسيار مهربان بود     

. تنها عيبش آن بود كه از هروسيله ئي براي گردآوري مال استفاده ميكرد  . در جهاد بود
اورا به غزنه فراخواند و  . مثال شنيده بود كه يكي از مردم نيشابور ثروت بسياري دارد   

من قرمطي نيستم ولي مالدارم،   : مرد گفت! اند كه تو قرمطي هستي به ما خبر داده : گفت
پس مالي از او گرفتند و مكتوبي   . و هرقدر كه دلشان بخواهد ميتوانند ازآن بردارند 
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 1. دربارة درستي عقيده اش نوشته به دستش دادند      

نوشته اند كه سلطان محمود چون بربستر بيماري افتاد و از جانِ خويش نااميد     
وروز پيش از وفاتش دستور داد تا همة سكه هاي زر و سيم، و جواهراتي كه در       شد، د

سالهاي فتوحاتش گردآوري كرده بود را آورده در ميان سراي دربرابر او برروي هم          
و برصحنِ صفة بسيط عريض بگستردند مانند گلستاني به    «چون آوردند  . انباشته كنند

نفش و كبود شگفته، به ديدة اعتبار درآن       انواع گل و رياحين سبز و سرخ و زرد و ب 
او سپس دستور داد تا اورا با تختوابش برسرِ    . »مي نگريست و برخود زارزار ميگريست 

و اسبان متنوع بر او عرضه كردند؛ و برخود و احوال و عاقبت كار   «دستها بيرون ببرند    
ار ميگريست كه    شايد او ازاين رو مويه ميكرد و زارز   2. »نوحه و مويه ميكرد ] خويش[

ميديد جهاني را بخاطر گردآوري اينها به خاك سياه نشانده است و اكنون همه را رها           
 .كرده، تنها و با دست خالي درحال وداع كردن با جهان و زندگي است 

مشاوران،    . باالتر گفتيم كه بروكراسي دولت ساماني به سلطان محمود رسيد      
ان محمود عموما از بقاياي بروكراسي دولت     وزيران، دبيران، و كارمندان اداري سلط    

ساماني بودند كه همة تجربه هاي ارزندة كشورداري شان را در اختيار سلطان محمود        
نهادند؛ و كوشيدند كه آن فرهنگي كه در دربار ساماني جريان داشت همچنان در   

در ادارة  سلطان محمود هم بخاطر احتياجي كه به اينها . دربار سلطان محمود جريان يابد  
دولتش داست نسبت به آنان بسيار بخشنده و دست ودل باز بود؛ وآنان را به فرمانبران           

البته نبايد از ياد برد كه فقط كساني توانستند      . چشم و گوش بستة خويش تبديل كرد   
دردستگاه سلطان محمود راه يابند كه با عقايد و افكار او همسوئي داشتند؛ وگرنه             

ز همة آزادانديشان و دانشمندان بزرگ تهي گرديد؛ وه  خراسان درزمان او ا 
 به اتهام كافربودن مورد تعقيب او بودند و        - ازجمله بوعلي سينا   -شخصيتهاي بزرگي   

عناصر تحصيل كرده ئي كه وارد دار و دستگاه     . شهر به شهر در آوارگي ميزيستند
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 ئي كردند؛ ولي  سلطان محمود شدند، البته به زبان و ادبيات ايراني خدمات شايسته     

هيچگاه نتوانستند فرهنگ و تمدن ايراني كه در عهد ساماني شكوه يافته بود را حفظ      
 . كنند

 كه اينك جزو نامدارانِ  -چندين تن از پارسي سرايان تحصيلكردة دوران ساماني    
 را محمود به خودش وابسته كرده بود تا برايش ستايشنامه     -تاريخ ادبيات ما هستند   

اينها با تشويقها و پاداشهاي عظيمي كه از محمود . مش را جاودانه سازند  بنويسند و نا
دريافت ميكردند، شاهكارهائي در ادبيات منظوم پارسي آفريدند كه براي هميشه ماية         

محمود نه تنها خود را جانشين اربايان ساماني اش بلكه      . ناز ادب دوستان ايراني است  
 به - اسطوره ئي ميدانست؛ ولي با اين حال    خود را شاه ايران و جانشين شاهنشاهان 

 به گذشته هاي ايران هيچ توجهي نداشت؛ و چنانكه ميدانيم،  -خصيصة نژاديش  
فردوسي بخاطر سرودن شاهنامه و كوشش براي احياي افتخارات ديرينة ايرانيان مورد           
خشم محمود قرار گرفت و جانش به خطر افتاد و مجبور شد كه متواري گردد تا دست  

محمود البته در غزنه بناهائي چون كاخ و مسجد براي خودش   . حمود به او نرسد  م
برافراشت و باغستانهاي دلكشي براي برگزاري مجالس بزم ايجاد كرد، ولي هيچ 
عالقه ئي به آبادسازي ايران و به تمدن و فرهنگ ايراني نشان نداد؛ و دردوران تسلط او      

نگاني كه در عهد ساماني در مدارس نيشابور و     بر خراسان بخش اعظم دانشمندان و فرزا  
نيشابور نيز كه در      ة ازكتابخان  . بخارا تحصيل كرده بودند به نواحي درون ايران گريختند      

 بود و دههاهزار  - و شايد جهان بود -عهد ساماني يكي از بزرگترين كتابخانه هاي ايران     
 ديگر خبري به دست  جلد كتاب درآن نگهداري ميشد، پس از برافتادن دولت ساماني         

ة   آنگونه كه درگزارش باال نابودسازي كتابخان       -داده نشده است، و به نظر ميرسد كه     
توسط محمود و به فتواي فقهاي ة بزرگ نيشابو نيز   كتابخان -بزرگ ري را خوانديم

اينكه هيچ اثري از آثار پارسي دوران طاهري و     . عرب تبارِ خراسان نابود شده باشد    
 براي ما باقي - جز چندتائي كه به درون ايران انتقال يافته بودند  -يصفاري و سامان 

نمانده است ناشي از همين انهدامِ تعمديِ كتابها در خراسان و ماوراءالنهر به دست    
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 .تركان است

حقيقت آنست كه با برچيده شدن بساط سامانيان و روي كارآمدنِ تركان در           
چند قصيده سرا و   . دن ايراني آغاز گرديد ماوراءالنهر و خراسان، دوران سراشيبي تم  

بزرگان تاريخ ادبيات     «مديحه سراي دربارِ محمود و مسعود غزنوي كه نامشان بعنوان      
وارد كتابهاي ما شده و ديوانهاي قصايدشان براي ما برجا مانده است، درواقع      » ايران

ند كه دركنار    افراد بي درد و دنياطلب و ستايشگران و بلندگوهاي تبليغات محمود بود     
، محافل و   )دلقك ها(» مسخرگان«و )  تنبك زنان  (» دبدبه زن ها   «، )شيپورزنان   (» بوقي ها«

مجالس و بزمهاي محمود و مسعود را گرم ميداشتند و سخناني موافق طبع آنها             
 1. ميسرودند تا بها بگيرند و ثروت بيندوزند     

به علتِ آنكه اين   با همة اين احوال، در دوران سلطنت محمود و پسرش مسعود،   
هردو جز پارسي زبانِ ديگري براي ادبيات نميشناختند، زبان و ادب پارسي به تشويق     
آنها رونقي نسبتا شايسته يافت، و اين رونق را عالوه بر ديوانهاي شاعران درباري، در      

ميتوان ديد، كه يكي از    ) يعني تاريخ بيهقي    (تأليف ارجمندِ ابوالفضل بيهقي دبير      
 . ي ادب پارسي درقرن پنجم است  شاهكارها 

برخود داشت،  »  سلطنت«دستگاه سلطه ئي كه محمود سبكتگين تشكيل داد و نام          
محمود دردوران   . درواقعِ خويش دستگاه زورگويي و ستم و چپاول و سركوب بود          

سلطنتش عموم زمينهاي كشاورزي خراسان را ازدست مالكان ايراني بيرون كشيده    
اد خانواده و وابستگان و سرهنگان سپاهش تبديل كرده     به ملك شخصي خود و افر 

يك نمونه از شيوه هاي  . كشاورزان بومي را به بيرحمانه ترين نحوي استثمار كرد     
متهم شدن بي ديني و تهديد (چندش آور او براي مالگيري از ايرانيان را باالتر ديديم  

زمينهاي كشاورزي   براي گردآوري محصوالت    ). شدن به اعدام يا پرداخت پول گزاف  
كه دردست خودِ ايرانيان بود تبهكارترين افراد درخدمت دستگاه او بودند؛ چنانكه     
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يكي از كارگزارانش كه ناظر بر امالك برادرش اميرنصر بود و سالي يك ميليون          

مورد محاسبه واقع    ) پسر محمود(درهم حقوق ميگرفت، بعد از محمود به دستور مسعود  
.  ميليون درهم اختالس كرده بوده است 17 درخالل چندسال شد و معلوم گرديد كه

:  به بيان بيهقي   (ولي ازآنجا كه درآمدهاي بسيار انبوهي براي مسعود حاصل كرده بود       
 1. مورد بخشايش واقع شد   ) بسيار خدمتهاي پسنديده ازدل كرده بود   

مود محسلطان  « شايد درميان ايرانيان هم بوده باشند كساني كه با شنيدنِ اينكه     
 به همراه گسترش دادن اسالم در هندوستان، زبان پارسي را درشمال و غرب          »غزنوي

هند رسميت بخشيد، به وجد آيند و نتوانند شادماني شان را مخفي نگاه دارند، و به همين               
محمود سبكتگين   . سبب هم دلشان بخواهد كه كشورگشاييها و جنايتهاي اورا بستايند  

بود كه اساس انديشه اش را عدمِ تحملِ مطلقِ غيرخودي مردي با تفكرات قبيله ئي 
او فكر ميكرد كه هركه چون ما نمي انديشد و ديني جز دينِ ما دارد    . تشكيل ميداد

درخور زنده ماندن نيست، و به فرمان اهللا بايد نابود گردد، يا اينكه دينش را تغيير داده       
 مسلمان شدن، هيچ راهي نيز جز  براي اجبار مردم هندوستان به   . دين ما را قبول كند  
شمشير محمود سبكتگين و سپاه او درتمام دوران عمرش       . جهاد وجود نداشت

درخدمت اسالم و جهاد بود؛ و او موفق شد كه دينِ اهللا را در هندوستان ترويج كند، و       
به همراه آن خزائن و اموال مردم هندوستان را بعنوان غنايمِ جنگي تاراج كرده           

البته انتقال ثروتهاي  .  خويش منتقل سازد و درميان امراي ترك تقسيم كند  به پايتختِ 
بخش وسيعي از هند به غزنه و خراسان تحول چشمگيري در اقتصاد منطقه به وجود     

با اينحال، توجيهِ جهانگشايي سلطان محمود كه همراه با قتل عام انسانها، ويران   . آورد
 همچون معابد و   -دنِ كهن هندوستان  كردن شهرها، منهدم كردن عناصر مادي تم 

 و برده كردن جماعات بشري همراه بود، براي انسانهاي  -مجسمه هاي چندهزارساله 
 .باوجدان دشوار است 
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چونكه غالمان ترك از سنين نوجواني در پادگانهاي سربازي و دور از محيط       

گاني آنها   يكي از عادات هم) همجنس بازي مردان   (اجتماعي به سر مي بردند، هم گايي   
شده بود؛ و چنان بود كه عشق به غالمانِ نوجوان درميان عموم بلندپايگان تركِ دستگاه          

چنانكه ميدانيم، داستان عشق سلطان محمود به غالمش     . سلطان محمود عموميت داشت
هم گايي و ة شيوع  دربار . پاره ئي از ادبياتِ پارسي را تشكيل داد    أسفانه   اياز بعدها مت 

ة ابوالفضل بيهقي    نوشت ، از ترك دردولت محمود به غالمان نوجوان     سرهنگانِعشقِ
درميان هزار غالم چون او «طُغرل عضُدي غالم خوبروئي بود كه  :  چنين مي خوانيم

اورا از تركستان براي محمود هديه . »ازنظر رنگ و قد و طراوت و زيبايي بيرون نيايد     
ة هفت هشت غالمِ  اشت و درجملطغرل را محمود بسيار دوست ميد  . فرستاده بودند  

يكروز كه محمود در باغي     . دربزمها ساقي محمود بود   همتايش كه اياز سرآمدِشان بود،      
.  به شراب نشسته بود طغرل در حالي كه قباي سرخرنگ درخشاني پوشيده بود وارد شد        

ادن ياد كرده به د» ماهرويانِ عالَم«او با ديگر غالمانِ ترك كه بلعمي ازآنها با صفتِ  
اميريوسف برادر سلطان محمود تا چشمش به طغرل افتاد عاشقش      . شراب مشغول شدند

هرچند كوشيد و خويشتن را فراهم كرد، چشم ازوي    «شد و به او خيره ماند، و  
اميرمحمود دزديده به او مي نگريست و شيفتگي و بيهوشي برادرش        . برنتوانست داشت 

و چون ديد كه برادرش نمي خواهد  . »شتميديد و تغافلي ميزد تا آنكه ساعتي بگذ 
چشم از غالمش بردارد غيرتش به جوش آمد و به برادرش كه به رقيب عشقي او به اين           

درمجلس شراب ما به غالمان ما چرا نگاه مي كني؟ تورا  «: غالم تبديل شده بود گفت  
هيچ خوش آيد كه كسي درمجلس شراب در غالمان تو بنگرد؟ چشمت از ديرباز        

اگر بخاطر روح پدرم نبود كه دربارة تو به من سفارش كرده        .  طغرل مانده است  براين
ولي اكنون تورا مي بخشايم و اين غالم را به تو    . است، تورا به سختي تنبيه ميكردم     

 اين غالم درآينده يكي از افسران با نام و     1. »مي بخشم، كه ما را چنين غالمي بسيار است  
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 .دنشان در دولت سلطان مسعود ش

دريكجا نيز بيهقي داستان يكي از بلندپايگانِ هندي دربار مينويسد كه در زمان      
او ة هر مهتر كه اورا بديد ناچار شيفت «محمود در الهور معشوق افسران ترك بوده و 

يعني درميان   (»از دست وي عملي كرد و مالي ببرد و تن پيش نهاد] غالم هندو [شد؛ و 
 اين هندوي تن فروش در آينده افسر شد و  1). ل بودافسران ترك به تن فروشي مشغو 

نامدار شد و سراپرده و چتر ساخت و با وي        «  بيهقي  ةچنان درجه ئي يافت كه به نوشت  
 تا كارش بدانجا رسيد كه در ميان اعيان مي نشست در خلوت و     …طبل ميزدند  

ئي نزدش ازميان   بيهقي كه بسبب معاشرت با افراد دارودستگاه اينها قبح هم گا         . »تدبيرها 
رفته بود و به اين عادت پليد بعنوان يك امر معمولي مي نگريست، سپس انحراف         

خردمندان چنين اتفاقها غريب   «جنسي اين افسر بلندپايه را چنين توجيه ميكند كه     
 2.»ندارند؛ كه كس از مادر وجيه نزايد  

اين غالم . ة محمود بود ديگر داستان غالمي به نام نوش تگين است كه غالم ويژ  
و امير   . چون صدهزار نگار كه زيباتر و مقبول صورت تر از وي آدمي نديده بودند      «

؛ زيرا تصميم گرفته بود  »ويژه جاي دادند ة غالمان محمود فرموده بود تا اورا در جمل 
يكي از مشاوران سلطان    . كه هرگاه اياز بيش ازحد ناز كند اين غالم را به رخِ اياز بكشد       

روزي در بزم سلطان    .  »درحديث او دل به باد داده بود   «وش تگين بود و   عاشق اين ان
سلطان كه مواظب رفتار او بود چنان به خشم شد     . درحال مستي دستي بر اين غالم كشيد    

پس از    . كه دستور داد او را به زندان افكندند و امالك و اموالش را مصادره كردند         
 همواره در بزمهاي درحال مستي به شوخي   يكچند اورا بخشود و به كار برگرداند؛ ولي    

ازآن يك نگريستن بس  : به نوشتگين نگري؟ و وي جواب ميداد كه  «: به او ميگفت
و كارش به  …پس ازآن وجيه گشت،  « اين نوشتگين  . »نيك نيامدم تا ديگر نگرم   
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  1  .؛ و در زمان مسعود به فرمانداري گوزگانان رسيد   »ساالري لشكرها كشيد 

 از يك غالم  - پسر محمود-درذكر وقايع زمان سلطنت مسعود همچنين بيهقي   
پدر اين غالم كه  . »چون او دوسه تن بودند در سه چهارهزار غالم   «ترك ياد ميكند كه 

نام داشت از زيبايان زمان محمود بود و سپس به درجة سرهنگي رسيده    » تاش ماهرو«
ز غالمان كاخ مسعود بر برخي ا. اينك پسرش از غالمان ويژة سلطان مسعود بود . بود

اين غالم ماهرو حسد بردند و برخي عاشقش شدند، تا اتفاق افتاد كه شبي يكي از      
غالمان كه عاشقش بود قصدش كرد، ولي او حاضر به تن دادن به خواستة وي نشد و  

رئيس غالمان  . مسعود تصميم گرفت كه اورا بازكُشد. كارد بركشيد و وي را كشت 
پس مسعود فرمود تا اورا اخته   . »د اينچنين روئي زير خاك كردن     دريغ باش «: كاخ گفت

 اين غالم بعدها    2. »هزاربار نيكوتر ازآن شد و زيباتر     «كردند، ولي او بعد از اخته شدنش    
 .ازافسران بلندپايه شد 

ارتش سلطان محمود به احكامي آن ديني كه » مجاهدان«و اما دربارة پايبندي   
ة فرمانده    ستان را تاراج و ويران ميكردند، بيهقي دربار     برايش شمشير ميزدند و هندو   

  به نام اريارق بود، مينويسد      مجاهد كه يك تركِ  ارتش سلطان محمود در هندوستان    
كه چون به شراب مي نشست سه چهار شبانه روزِ پيوسته شراب مي نوشيد، و چنان مست       

ن برخاستن و راه رفتن را     و مدهوش مي افتاد كه ازحال خود به كلي بيخبر مي ماند و توا 
 3. ازدست ميداد

 مشاور ديني سلطان محمود از عرب تباران  -و دربارة ابوبكر حصيري فقيه    
 در ذكر واقعه ئي مربوط به اندكي بعد از درگذشت محمود، مينويسد كه  -خراسان

رفته بودند و شراب بي اندازه خورده و شب        …حصيري با پسرش ابوالقاسم به باغ     «
خورده و  ) تا بعد از ظهر (=  كرده و آنگاه صبوح خورده و تا ميان دونماز  آنجا مقام 
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به كوي عباد گذر   ) درحالي كه همچنان مي خورد (= آنگاه برنشسته خوران خوران   

وقتي مي رفته يكي از مردان وزير سواره ميگذشته و       . »… غالم با ايشان    و سي…كرده
او سالم بدهد، و او بروي خشم گرفته به او دشنام   به احترام او از اسب پانين نيامده تا به  

بعد  . داده و به غالمانش فرموده ويرا گرفته بزنند؛ و اورا زده و جامه اش را پاره كرده اند 
 1.ازآن وزير از او انتقام گرفته است   
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