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»مسعود از پيل بر اسب نشست و حمله برد و
گرز بر سر سواری زذ و او را و اسبش را بر
جای ُخرد بشکست .ھر فوج لشکر که بذانجا
میرسيذ و آن زخم میديذ از آنجا نمیگذﺷت.
ﺷخصی در آن حال مسعود را گفت ای خداوند
کسی را که اين زخم بود ھزيمت روذ؟
مسعود گفت زخم اينست ا ّما اقبال نيست«.
حکايتی از آخرين نبرد سلطان مسعود غزنوی با
سلجوقيان و ﺷکست خوردن او از آنھا ،در
"راحة الصدور و آية السرور" .ص ١٠١
درآمد
»راحة الصدور و آية السرور« ،کتابی است به نثر فارسی
از محمد بن علی بن سليمان راوندی در ﺷرح خاندان آل
سلجوق که در فاصله سالھای  ۵٩٩ھجری تا  ۶٠٣ھجری
قمری نوﺷته ﺷده است .آل سلجوق در سياستگزاری و
فرھنگورزی و دولتمداری ،که مورخان آنان را در قد و قامت
با ساسانيان در يک ارتفاع می بينند ،از بزرگترين و
نيرومندترين سلسلهھائی بودند که بعد از اسالم در بخش وسيعی
از نجد ايران ،صد و ﺷصت سال فرمانروائی کردند .از کشور
گشائی و پھنای امپراطوريشان ھمين بس که نوﺷته ﺷود
سرزمينھای زير فرمانشان سرزمين کنونی ايران و افغانستان،
بخشھايی از کشورھای آسيای مرکزی و ترکيه و سوريه و
عراق و نيز سرزمينھائی از بالکان را ﺷامل می ﺷد .در ھمين
دوره ی سلجوقيان ،مھمترين جنگھای بين عيسويان و مسلمانان
در جھان که به جنگھای صليبی معروف است رخ میدھد و
بخشی از زندگی يکی از پادﺷاھان ،آلب ارسالن سلجوقی ،در
ھمين جنگھا سپری میﺷود .در ھمين کتاب میآيد که قيصر
روم ،امپراطور ارمانوس ،وقتی "با ﺷشصد ھزار سوار از روم
به در آمذ و قصد اسالم کرد" ،از سلجوقيان ﺷکست خورد و
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اسير ﺷد و با درماندگی تمام ،البته بعد از آن که دوحلقه غالمی
در"ھردو گوش او" فرو رفته بود ،در برابر آزاديش " ملک
الروم ارمانوس ھزار دينار قرار داذ که ھرروز به جزيت
١
بفرستذ".
اين آلب ارسالن قدر قدرت و فاتح جنگھای صليبی فقط ٣٢
سال عمر میکند و دوازده سال ،و به قولی ديگر و معتبرتر ،نه
سال و چند ماه ،بگير ده سال ،پادﺷاھی .و بعد مقتول می ﺷود.
وزيرش ھم نظام الملک طوسی بوده ،که در سياست مداری و
نويسندگی ،نامی بزرگ در تاريخ ايران دارد .و به گفته
عبدالملک کندری دانشمند نامدار ايرانی که وزارت سلطان
طغرل را داﺷته و نيز برای مدتی وزير آلب ارسالن ھم بوده،
بدعت وزير کشی را ھم ھمو گذاﺷته است.
اين نيز گفتنی است که بسياری از بزرگان علم و ادب
ايران در ھمين دوره صد و ﺷصت ساله فرمانروائی سلجوقيان
زندگی می کردند و بسياری ازﺷاھکارھای کالسيک ادب
٢
فارسی در اين دوره نوﺷته ﺷده است.
 -1راحة الصدور و آية السرور تاليف راوندی ،به سعی و تصحيح محمد
اقبال .ص ١٢٠
 -2برای نمونه اين نامھا که می آورم ھمه نويسندگان و ﺷاعرانی اند که در
اين دوره  ١۶٠ساله حکومت سلجوقيان در ﺷرق و غرب زيسته و دارای
آثاری مھم در ادبيات کالسيک فارسی ھستند -١.فخرالدين اسعد گرگانی
مولف کتاب ويس و رامين که در زمان طغرل اول می زيسته و کتابش ر ا
به او تقديم کرده است -٢ .بابا طاعر عريان که دو بيتی ھای او از گنجينه
ھای ادبيات فارسی است و با طغرل نخستين ﺷاه سلجوق مالقاتی نيز داﺷته
است  -٣ﺷيخ ابوالسعيد ابوالخير که مقامات او مشھور است -۴ .خواجه
نظام الملک طوسی که سياست نامه اش را در زمان آلب ارسالن سلجوقی
نوﺷته است -۵.ﺷاعر و حکيم ،عمر خيام نيشابوری که در دوره ملکشاه
سلجوقی می زيسته –۶.محمد بن عبداله البخاری که کتاب کليله و دمنه را
که ابن مقفع به عربی ترجمه کرده بود با نام داستانھای بيدپای به فارسی
ترجمه کرد .او اين ترجمه را به يکی از اميران اتابک در مغرب که از
اميران سلطان محمود ملکشاه سلجوقی بود تقديم کرده است -٧.نظامی
عروضی مولف چھار مقاله که با خيام نيز مالقاتی داﺷته است -٨.نظامی
گنجه ای که منظومه خسرو ﺷيرين اش را به طغرل بن ارسالن و اتابک
اعظم ﺷمس االدين تقديم کرده است -٩ .خداداد فرامرز ارجانی مولف کتاب
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ويژگی نوشتاری راوندی
راوندی در صفحهھای آغازين اين کتاب ،پس از حمد و
ستايش خداوند ،انبيا ،محمد مصطفی ،ابوبکر ،عمر ،عثمان،
علی و مدح امام اعظم ابوحنيفه و ستايش از سلطان ابوالفتح
کيخسرو بن قلج ارسالن از ﺷاھان سلجوقيان روم که کتاب به
او اھدا ﺷده ،در آخر می نويسد " :دعاگوی دولت ،ابوبکر محمد
بن علی سليمان الرّ واندی تاريخھای دولت سالطين آل سلجوق
می نويسذ بر سبيل اختصار و صذ ھزار لعنت به جان و خان و
مان و زن و فرزندان آنکس میفرستذ که از اين کتاب حرفی يا
٣
کلمهای حذف کنذ يا زيادت و نقصانی نويسذ".
در اين چند سطر ،جدا از لعن و نفرينھای نويسنده به
سانسور کنندگان و خرابکاران متنھای ادبی ،تاکيدی است که
نويسنده بر ﺷيوه تاريخ نويسی خود "بر سبيل اختصار" کرده
است .اين ﺷيوه با ﺷيوه ی تاريخ نويسی بيھقی که نھصد و پنجاه
صفحه را در کتابش به سلطنت مسعود اختصاص داده است تا
ﺷرحی به کمال دھد از زندگی و زمانه او ،بسيار فرق دارد .و
تفاوت ديگر اين که روايت بيھقی از دوره اميری مسعود
روايتی چند خطی است و خرده روايت ھای فراوانی ،روايت
اصلی را خلق میکند ،اما در کار راوندی ما با روايتی يک
خطی روبروئيم .کتاب از چگونگی به قدرت رسيدن و به تخت
نشستن طغرل نخستين سلطان اين سلسله آغاز می ﺷود و بعد از
ﺷرحی کوتاه از زندگی و کارھای او و چگونگی مرگ او ،می
رود سراغ ﺷاه بعدی و به ھمين روال يکی يکی زندگی و مرگ
آنھا را جلو می رود تا می رسد به آخرين ﺷاه از سلسله آنھا در
ﺷرق که مقتول و مغلوب خوارزمشاھيان می ﺷود.
زنان در عصر سلجوقيان
سمک عيار که به سخن خانلری در مقدمه اين کتاب ،اين نويسنده به احتمال
قوی در اواخر دوره سلجوقيان می زيسته -١٠.ﺷيخ ﺷھاب الدين سھروردی.
و ....
 -3راحة الصدور و  ..ص ۶۴
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در مقايسه گزارﺷھای بيھقی و راوندی از وضعيت زنان
در دوره غزنويان و سلجوقيان ،تفاوتھايی در وضعيت آنان از
جنبهھای فردی و اجتماعی در اين دو دوره میتوان ديد .در
تاريخ بيھقی ھرجا از زنان نام برده میﺷود يا حرّ هاند يا
فرزندان سرپوﺷيده فالن يا بھمان امير .يکی دو زن از آنان که
خاتون نام دارند ھمه از زنان و دختران خانان ترکستان اند .و
يکيشان خاتون ارسالن نامی است که به گزارش بيھقی در
ترکستان فرمانروا بوده و خراج گزار سلطان محمود که ھرساله
ھمراه ھدايای فراوان" امير محمود را غالمی نادر و کنيزکی
دوﺷيزه خياره فرستادی بر سبيل ِھديه" .٤در جای ديگری ھم،
به نقل خواجه عبدالغفار که از کودکی امير مسعود ﺷرحی
میدھد ،از ﺷخصيت برجسته"ج ّده"ی او ياد می کند که زنی
بود"پارسا وخويشتن دار و قران خوان و نبشتن دانست و تفسير
صلی ﷲ عليه وسلّم نيز بسيار ياد
قران و تعبير ،و اخبار پيغمبر
ّ
داﺷت ٥".و با اينکه از ياد نمی برد از خوردنيھای خوﺷمزه و
"حلواھا و ﺷربتھای بغايت نيکوئی که او ساختی" نيز بنويسد،
اما از ياد می برد نام او را بپرسد و يادداﺷت کند .و نام اين ج ّده
با سواد خواجه عبدالغفار که گاھی ھم "پيرزن" خطابش می کند
برای خواننده ناﺷناخته می ماند.
از حرّ هھای درباری دوره غزنوی تنھا زنی که جرات
دخالت در امور سياسی را داﺷته ،خواھر سلطان محمود ،حرّ ه
عمه ختلی ،بوده که در ترغيب و ھی کردن مسعود برای گرفتن
ﺷاھی از امير محمد ،نقش موثری داﺷته است .و جائی ھم
بيھقی از ميل عاطفی او به غالمی زيبا به نام "نوﺷتگين خاصه
٦
خادم" پرده برمی دارد .و مینويسد که" سوخته او بود".
اما در دوره سلجوقيان در بنياد به ھيچ زنی حرّ ه و سر
پوﺷيده گفته نمی ﺷود و بيشتر خاتوناند .و ﺷماری از اين
خاتونان در طغيان و سرکشی ھم دوش مردان بوده و مستقيم در
امور سياسی دخالت میکردند .سرکشيھای برخی از آنھا تا بدان
 -4تاريخ بيھقی .به تصحيح دکتر علی اکبر فياض .ص ٣٢٩
 -5ھمان .ص ١٣٣
 -6ھمان .ص ١۴۶
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حد بوده است که يکيشان به نام اينانج خاتون که ھمسر اتابکی
بود ،پس از مرگ ﺷوھر در برابر خواستگارانش که با ابراز
عشق و عالقه به او ،در طلب تاج و تخت نيز بودند ،آﺷکارا از
ميل خود به سلطان سخن می گويد و بعد ھم که با قزل ارسالن،
رقيب پيروزمند سلطان که برادر ﺷوھرش نيز بوده ناچار به
زفاف میﺷود با ھمدستی اميران لشکر ،او را می کشد و راه را
برای اميری سلطان طغرل فراھم می کند و در اين راه نيز سر
به باد می دھد .با طناب خفه کردن يا به زبان راوندی ،زه نھادن
او آن ھم مدتی کوتاه بعد از زفاف با سلطان در دارالملک
ھمدان ،داستان غم انگيزی است .يکی ديگر از اين زنان
سرکش ،ترکان خاتون ،يکی از زنان ملکشاه است .او در ھمان
دوره اقتدار نظام الملک که قدرتمندترين وزير سلجوقيان بود با
او درمی افتد و نظام الملک تا زنده بود از دخالتھا و رفتارھای
او در رنج و عذاب بود .ترکان خاتون بعد از مرگ ملکشاه سر
انتخاب ﺷاه بعدی با برکيارق ھم می ستيزد و اگر زود نمی مرد
چه بسا با امير يا اتابکی می ساخت و ﺷاھی به برکيارق نمی
رسيد.
اين دگرگونی چشمگير در وضعيت زنان در دوره
سلجوقيان ،بايد ريشه در ويژگی فرھنگ ايلی خانان ترکستان و
نوع رفتارويژه آنھا با زنان داﺷته باﺷد ،فرھنگی که می توانست
به بروز فرديت در زنان ميدان دھد.
فرھنگ و ادبيات در عصر سلجوقيان
پس از حمله اعراب به ايران تا دو قرن نويسندگان و
ﺷاعران و انديشمندان ايرانی به عربی می نوﺷتند .برای نمونه
به ترجمهھای درخشان و تاثير گذار عبداله بن المقفع از زبان
پھلوی به عربی می توان اﺷاره کرد و ﺷعر و متنھای فلسفی و
منثور منصور ّ
حالج که ھمه به زبان عربی نوﺷته ﺷده است.
آغاز فارسی نويسی در دوره صفاريان است و ﺷکوفائی آن در
دوره سامانيان و غزنويان با آثار جاودانی از رودکی ،بلعمی،
بيھقی ،و فردوسی.
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ﺷاھان سلجوقی در تعصب ورزی در مذھبشان دست کمی
از غزنويان نداﺷتند و به ھمان اندازه از ھرگونه بدعت گزاری
فرھنگی و دينی جلوگيری میکردند اما باتوجه به ﺷمار در
خور توجه انديشمندان و ﺷاعران و نويسندگان ايرانی در اين
دوره می توان گفت فرھنگ و ادبيات فارسی در دوره
سلجوقيان از رﺷد و عظمت بیسابقهای برخوردار بوده است.
به نظر میآيد وسعت چشمگير خاک امپراطوری آنان که
مرزھايش از مرز نجد ايران و سوريه و دمشق و انطاکيه
گذﺷته و به يونان نزديک می ﺷده و نيز پخش مراکز قدرت و
فرمانروائی در درون اين امپراطوری که سبب می ﺷد ھر امير
و ﺷاھزاده ای قلمرو مستقل خودش را داﺷته باﺷد ،فضائی برای
رﺷد و اعتالی فرھنگی در اين دوره فراھم می کرده است.
آﺷنائی با فرھنگ و ادب سرزمينھای ديگر ،به ويژه فلسفه
يونان در اين دوره نيز سبب می ﺷد که فضاھای فکری و
فرھنگی گوناگون و متضاد ،در جوارھم و در ستيز باھم و چه
بسا دور از ھم در پھنای اين امپراطوری بزرگ زندگی و رﺷد
کنند .نشانهھای اين آﺷنائیھای فرھنگی و در آميختگی آنھا را
در انديشه ايرانی ،در نوع نگرش خيام به جھان ،در ھمين اندک
ﺷعر و کارھائی که از او مانده می توان ديد ٧و ھم در منطق
الطيرعطار که از گسترش يافتن گفتمان و انديشهھای يونانی در
آن دوران به صراحت ياد می ﺷود.
اين فضای گسترده و دگرگون و نيز پايهھای استواری که
در امر انديشيدن و نوﺷتن بيباکانه از سوی ابن مقفع ،حالج،
رودکی ،بلعمی ،فردوسی و بيھقی گذاﺷته ﺷده بود ،سبب ﺷد،
در اين دوره ،با اين که تبر برافراﺷته تعصب ورزيھای ﺷاھان
سلجوق و وزيرانشان در امر پايبندی به مذھب و عدم تحمل
ﺷان از بدعت گذاران فکری و دينی ،فراز سر مردم و
انديشمندان سايه انداخته بود ،تا آنجا که آلب ارسالن در مجلسی
فرمان میداد چوب در دبيری باطنی نھند ،فضائی چنان ھراس
 -7نگاه کنيد به مقدمه صادق ھدايت در کتاب رباعيات حکيم عمر خيام .به
اھتمام صادق ھدايت .بررسی و پژوھش .ناصر پاکدامن.انتشار افسانه .سال
انتشار  ١٣٧۶سوئد.
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آور که خواجه نظام الملک وزيری با ھمه قدرت از ترس آن که
ﺷايعه رافضی بودن او در سمرقند ،به گوش ﺷاه برسد ،سفيری
را که از سمرقند به دربار آمده بود و به خطا اين گمان را
درباره او برده بود ،سی ھزاردينار زر رﺷوه می دھد که از
اين ظن ،ديگر جائی سخن نگويد ،٨دوره ای که حضور
ترسناک و سلطه تعصب ورزيھای مذھبی در فرھنگ مردم آن
چنان قوی است که در ﺷيوه خطاب کردنھای راوندی در ھمين
کتاب از فرقه اسماعيليه تاثير گذاﺷته است و ھرجا که به آنھا
می رسد از آنھا به "مالحده مخاذيل" نام میبرد و حکيم فقيھی
چون امام محمد غزالی را وادار میکند در دربار سلطان سنجر
حاضر ﺷده و در برابر تھمت ھای کفر و زندقه و توھين به امام
ابوحنيفه که به او نسبت می دادند پاسخگو باﺷد و بر آنھا رديه
بنويسد٩؛ ﺷاعران و نويسندگان و انديشمندان بيباکی نيز داﺷته
باﺷيم چون فخرالدين اسعد گرگانی که بی توجه به ھمان حد و
مرزھای عادت ﺷده در جامعه وعرفھای اخالقی ،ماجرای
گستاخانهای را برای خلق کارش در ويس و رامين برمی
گزيند ،يا خيام را که يکسره خدا و قيامت را افسانه و فريب می
داند و به بيباکی می سرايد:
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
وين حرف معما نه تو خوانی و نه من
ھست از پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده برافتد ،نه تو مانی و نه من
و طرفه اين جاست که برخی از اين ﺷاعران و نويسندگان
با ھمه بيباکی ﺷان دربيان انديشه ،در جوار قدرت ھم بودند.
حکيم عمر خيام با نظام الملک پيوندھای دوستانهای داﺷته و
رصد خانه بزرگی را در اصفھان مديريت میکرده و تقويم
جاللیاش ،نام ملکشاه را با خود دارد .و فخرالدين اسعد
گرگانی ،ويس رامين را به طغرل پايه گذار اين سلسله تقديم
 -8مراجعه ﺷود به سياستنامه .خواجه نظام الملک طوسی .به کوﺷش دکتر
جعفر ﺷعار .انتشارات ﺷرکت سھامی کتاب .ص ١١۵
 -9مراجعه ﺷود به مقدمه مترجم در"کتاب اعترافات غزالی ،ترجمه کتاب
المنقذ من الضالل .ترجمه زين الدين کيائی نژاد"
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کرده است .برخی نيز چون ناصر خسرو که باطنی مذھب
بودند ،در آخرعمر از ترس تعصب ورزيھای مردم و حکومت
ناچار به ترک ديار می ﺷدند .با توجه به اين که بين آزاد انديشی
خيام و تعبد و"طاعت" انديشی ناصر خسرو با اين که ھرگز
حاضر نشد لفظ دری را در پای خوکان بريزد ،فرسنگھا فاصله
١٠
است.
تعصب ورزيھای مذھبی در کار راوندی
راوندی حنفی مذھب بود و در کتابش ھرجا سخن از رافضيان
و اسماعيليان می برد با لعن و نفرين از آنھا ياد میکند .او به
دليل عالقه فراوانش به خاندان سلجوق بيشتر بی رسمی و بی
عدالتیھای آن زمان را به کار و کردار خوارزميان نسبت
میدھد .و می نويسد" ُغ ّزان در خراسان آن بی رسمی نکردند و
آن بی رحمی ننمودند که خوارزميان با عراقيان از خون به
ناحق و ظلم و نھب و خرابی .اگر به ﺷرح نوﺷته آيذ ،ده کتاب
چنين باﺷذ .و رافضيان کاﺷان عليھم الّلعنةُ آن ظالمان را بر آن
می داﺷتند که واليت می کندند و به ﺷھر میآوردند و بذيشان
میفروختند و ھفتاد و دو فرقه طوايف اسالم ھيچ را ملحد نشايذ
خواند و لعنت نشايذ کرد اّ ّال رافضی را که ايشان اھل قبله ما
نيستند ١١".و برای پادﺷاھان ،جنگ با کفار را سبب غنيمت دنيا
و وسيله ثواب آخرت و جزيه سرانه بستن بر يھوديان و بد دينان
را از گوﺷت قربان برای آنھا مباح تر می داند .و يا جائی در
آغاز ھمين کتاب از دبيران بد دينی ياد میکند که برای اثبات
نظريهھاﺷان از "کتب و زند و استا و کتب دھريان که پليذ
ترست" مثال میآوردند .او از فتح ايران به دست مسلمانان با
غرور ياد می کند و ﺷاد است از اين که عمر بن الخطاب" عجم
را در عرب پيوست و بيخ ﺷرک از زمين بگسست و کسر طاق
ِکسری کرد ،قصر قيصر بستذ و خان خاقان و ُملک خان
 -10طاعت را در انديشه ورزی ناصر خسرو از اين بيت از ﺷعر او
گرفتهام" :آب تيره است اين جھان ،کشتی ات را /بادبان کن ،دانش و طاعت
خله ".فرھنگ بزرگ سخن .ص  ٢٨١٩بخش خ.
 -11راحة الصدور و آية السرور .راوندی .ص ٣٩۴
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ببخشيذ ،ملوک عجم را با ﺷمشير بُرّ ان و ناوک پرّ ان و گرز
گران از جھان برکند ....و به جای تخت منبر نھاذ" ١٢و بر اين
باور بود که" برکت پرورش علما و علم دوستی و حرمت
داﺷت سالطين آل سلجوق بوذ که در روی زمين ،خاصّه
ممالک عراقين و بالد خوراسان علما خاستند و کتب فقه
تصنيف کردند و اخبار و احاديث جمع کردند ،چندان کتب در
محکم و متشايه قران و تفاسير و صحيح اخبار باھم آوردند که
بيخ دين در دلھا راسخ و ثابت گشت چنانک طمعھای بذ دينان
منقطع ﺷذ و طوعا ٌ و کراٌ فالسفه و اھل ملل منسوخ و تناسخيان
و دھريان بکلی سر بر فرمان ﺷريعت و مفتيان محمد امت
محمد نھادند ،و جمله اقرار دادند که الطُر ُ
ق ُکلھا مسدود ّاال
ق محمد ،و ھر بزرگی از علما به تربيت سلطانی سلجوقی
طري َ
١٣
منظور جھانيان ﺷد".
با اينھمه بايد گفت راوندی با ھمه تعصب ورزيھائی که داﺷت
تمام تالﺷش را کرده است تا از واقعيت زندگی ﺷاھان سلجوقی
و زمانهای که آنان در آن برخاستند و ميدانداری کردند "،بر
ھمان سبيل اختصار" چون راوی راستگو و امانتداری ،سيمائی
راستين برابر خواننده بگذارد .١٤گوئی ھنگام کار ،ذات و گوھر
نوﺷتن آن چنان بر تعصب ورزی او پيشی گرفته بود که تنگ
نظریھا و عالقمندی ھای او به خاندان سلجوق کمتر مجال
يافته که در بنياد گزارش دھی او تاثير بگذارد.
با اين مقدمه اکنون کتاب تاريخ راوندی را در نگاه و چشم
انداز او به تاريخ آل سلجوق باھم ورق میزنيم.
طغرل
ميان پادﺷاھان اين سلسله که ﺷمار کوچک و بزرگشان در
اقصی نقاط گيتی آنقدر زياد است که کار عبثی است دنبال ھمه
رفتن ،چھار پنج نفرﺷان از آن استخواندارھايی بودند که نمی
 -12ھمان .ص ١٠
 -13ھمان ص ٣٠
 ، -14برای نمونه گزارش دقيق و روﺷن او از مال دوستی و آدم فروﺷی
غياث الدين سلطان محمد بن ملکشاه
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ﺷود از آنھا به سادگی گذﺷت .زيرا پايهھای اين امپراطوری
روی دوش ھمينھا سوار ﺷده بود .يکيش پايه گذار پادﺷاھی اين
سلسله ،السلطان المعظّم رکن ال ّدنيا و ال ّدين ابوطالب طغرلبک
بود که در سال ۴٢٩ھجری قمری در" نيشابور و به ﺷادياخ بر
تخت مسعود نشست ".به گزارش راوندی توقيع يا ُمھر و
امضای او ﺷکل چماقی بود .راوندی توقيع چماقی ﺷکلش را ھم
در کتابش آورده که جای ھيچ ﺷک برای کسی باقی نگذارد .اين
پادﺷاه که بيست و ﺷش سال سلطنت کرد ،از قرار معلوم تخم و
ترکه نداﺷت .بيچاره بعد از آنھمه فتح و فتوح برای خليفه بغداد
و قتل عام ﺷورﺷيان بساسيری که معلوم ﺷده رھبرﺷان ريشه
ايرانی داﺷته و اھل فسا بوده ،پيش از آن که دستی به سيدة
النسا ،خواھر خليفه بزند ،در راه رفتن به ری ،افتاد به
"رعاف" يا خون دماغ و پيش از آن که عروس را به حجله
زفاف ببرد فوت ﺷد ١٥.بايد دو نفرين پشت سرش بوده باﺷد که
يکھو بيافتد به اين عاقبت .يکی آن که سيده النسا را با اين تھديد
از خليفه گرفته بود که اگر دو دستی خواھر را به او ندھد
نانپاره اش قطع می ﺷود و دوم اينکه معلوم ﺷده قيام
بساسيریھا عليه خليفه ،قيامی مردمی عليه جور و ظلم خليفه و
عمال او بوده است .اگر اين نفرينھا پشت سرش نبود چطور اين
سلطان قدر قدرت می زد به سرش عروسی را که به زور
صاحب ﺷده و در ھمان بغداد قاضی القضاة ﺷھر برای او
خطبه نکاحش را خوانده  ،ديار به ديار با خودش بکشاند به
تبريز و بعد به ری تا" زفاف بدارالملک باﺷد"
طغرلبک در سفرھائی که داﺷت وقتی گذرش به ھمدان
افتاده بود ،ديداری ھم داﺷت با بابا طاھر معروف به عريان .به
گزارش راوندی ،ﺷاعر لخت و پاپتی ما که پاره ای ھم "ﺷيفته
گونه"بود ،سر ابريقی ﺷکسته را که در انگشت داﺷت در
 -15البته در گزارﺷھای ديگر به تصريح مذکور است که زفاف در بغداد
واقع ﺷد و طغرلبک بعد از آن ھفت ماه ديگر بزيست و در ھشتم ماه
رمضان به روز جمعه فرمان يافت ،ولی ما چون قول راوندی را که قرار
بوده زفاف در ری و دارالملک باﺷد و پس از آن سيّده را ھمچنان با مھر به
بغداد فرستادند ،صحيح تر می دانيم

11

انگشت او کرده و گفته بود بدان و آگاه باش که "مملکت عالم
١٦
چنين در دست تو کردم بر عدل باش".
در اين که چه اندازه جناب سلطان ،سخن ﺷاعر را نيوﺷا
بوده راوندی چيزی ننوﺷته اما ثبت کرده است که "سلطان
پيوست آن در ميان تعويذھا داﺷتی و چون مصافی پيش آمذی آن
١٧
در انگشت کردی"
البته آنطور که در روايات آمده ﺷيخ ابوالسعيد ابوالخير ھم"
١٨
سلطنت خراسان و عراق را بديشان بخشيده بود"
آلب ارسالن
طغرل که فوت ﺷد ،تاج و تخت رسيد به پسر برادرش
السلطان االعظم عضدالدّوله ابوشجاع آلب ارسالن .او ھم برای
آن که حرمت عمو را نگھدارد ،ھنگام تاجگذاری ،پسر طغرل
را که ھنوز کودک بود در بغلش نشاند .البته اين پسر ،آنچنان
ھم که راوندی نوﺷته است پسر طغرل نبوده چون از نام فاميلش
معلوم ﺷده در اصل برادر آلب ارسالن بوده ،اما چون بعد از
مرگ پدر آلب ارسالن ،مادرﺷان را عمو به زنی گرفته بود،
ھمينطوری او را به بيضه عمو پيوند زده بودند که اسم اين
پادﺷاه پايه گذار سالجقه به غلط بی تخم و ترکه برده نشود .اين
آلب ارسالن در ھمان ابتدای کار به تحريک نظام الملک
طوسی ،و به پاس گراميداﺷت عمو که تخت و تاج را بعد از
خودش به او که جوان نوزده بيست سالهای بود ،سپرده بود،
وزير دانشمند عمويش را گرفت انداخت زندان و بعد دستور
قتلش را داد .ﺷايد ھم فکر می کرد داﺷتن دو دانشمند در

 -16راحة الصدور و آية السرور در تاريخ اآل سلجوق .تاليف محمدبن علی
بن سليمان راوندی .به سعی و تصحيح محمد اقبال ص ٩٩
-17ھمان ..ص ٩٩
 -18اسرار التوحيد .فی مقامات الشيخ ابی سعيد .به تصيحح دکتر محمد
رضا ﺷفيعی کدکنی .انتشارات آگاه .مقدمه مصحح .ص ﺷصت و سه.

12

جوارش با حسادتھا و دعواھای دينی و عقيدتی که با ھم دارند
١٩
مايه درد سر است.
راوندی نوﺷته وقتی قرار ﺷد در ھمان محبس سر بونصر
کندری را گوش تا گوش ببرند ،او مھلتی خواست و جالد را
سوگند داد که"چون فرمان پادﺷاه بجا آری از من پيغامی به
سلطان گزاری و يکی به خواجه ،سلطان را بگوی اينت خجسته
خدمتی که بر من خدمت ﺷما بوذ ،عمت اين جھان به من داذ تا
بر آن حکم کردم و تو آن جھانم داذی و ﺷھادتم روزی کردی.
پس از خدمت ﺷما دنيا و آخرت يافتم و وزير را بگوی که بذ
بدعتی و زﺷت قاعدتی در جھان آوردی به وزير کشتن .ارجو)
٢٠
اميد( که اين سنت در حق خويشتن و اعقاب بازبينی".
قبل از روايت راوندی از کندری ،بخش اول ھمين حرف
را به نقل از مادر حسنک وزير ،بيھقی نيز در کتابش آورده
٢١
بود.
با خواندن آن معلوم می ﺷود که وزيران ايرانی چون می
دانستند بعد از مدتی خدمت صادقانه به دست ھمان ﺷاھان يا
ﺷاھان بعدی مقتول میﺷوند از روی دست ھم برای نوﺷتن
وصيت نامه ،نسخه برمی داﺷتند.
آلب ارسالن نظير عمويش طغرل در مذھب خود که حنفی
بود ،سخت تعصب داﺷت .حتا ننگ داﺷت از اين که وزيرش
نظام الملک مذھب ﺷافعی دارد ٢٢.البته وقتی نظرھای اين
 -19ابو نصر عبدالملک کندری مذھب حنفی داﺷت و متعصب بود به آن و
نظام الملک ﺷافعی بود.
 -20راحة الصدور و آية السرور ،تاليف راوندی ،به سعی و تصحيح محمد
اقبال ص .١١٨
 -21و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور ،چنان ﺷنودم که دوسه ماه ازو
اين حديث نھان داﺷتند ،چون بشنيد جزعی نکرد چنانکه زنان کنند ،بلکه
بگريست به درد ،چنانکه حاضران از درد وی خون گريستند ،پس گفت:
بزرگا مردا که اين پسرم بود که پادﺷاھی چون محمود اين جھان بدو داد و
پادﺷاھی چون مسعود آن جھان .تاريخ بيھقی .تصحيح دکتر علی اکبر فياض.
ص ٢٣۶
 -22اينکه ﺷاه ﺷاھان با اينھمه تعصب ،ھم مذھب خود عبدالملک کندری
حنفی را مقتول کرده و نظام الملک ﺷافعی را برافراﺷته سر در نياوردم جز
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حضرت وزير را در کتاب سياست نامه اش میخوانی به
خصوص آنجا که از زنان فرمايش می فرمايد می بينی چندان
آدم تحفهای ھم نبوده که کسی به او افتخار کند .خواجه در
صفحهھايی از کتابش چنان از زنان حرف می زند که انگار از
مشتی دام در مزرعه دامپروری سخن می گويد که ھمه کوﺷش
٢٣
آن است که نسلی با گوھر از آنھا پديد آيد و تمام.
تعصب پادﺷاھان سلجوقی در مذھبشان ،يک دليل سياسی
مھم ھم داﺷت .میترسيدند ناراضيان از حکومتشان زير لوای
مذاھب ديگر زيرآب حکومتشان را بزنند .ازجمله از نزديک
ﺷدن به رافضی ھا و باطنيان و به ويژه پيروان مذھب ﺷيعه به
اين خاطر که ديالمه ﺷيعی بودند ،سخت پرھيز می کردند.
نظام الملک در سياستنامه داستانی می آورد از ﺷکنجه
کردن دبير يکی از مالزمان در دربار به نام دھخدا يحيی ،که
دبيری ِاردم يکی از مالزمان سلطان را داﺷت .می نويسد به
گوش سلطان رسانده بودند که فالنی باطنی است .سلطان بعد از
آن که فرمان داده بود" چوب در آن مردک نھادند و نيم مرده او
را از سرای بيرون کردند" ،اردم ،خداوند ِ آن دبير را بخواند و
روی به امرای لشکر کرد که ":گناه اين مردک را نيست .گناه
اردم راست که بد مذھب کافری را به خدمت خويش آرد .و من
يکبار و دوبار و صد بار با ﺷما گفتم که ﺷما ترکان لشکر
خراسان و ماوراء النھريد ،و در اين ديار بيگانهايد و اين واليت
به ﺷمشير و قھر گرفته ايم .و ما ھمه مسلمان پاکيزهايم .ديلم و
اھل عراق اغلب بد مذھب و بد اعتقاد و بد دين باﺷند؛ و ميان
ترک و ديلم دﺷمنی و خالف امروزينه نيست بلکه قديم
٢٤
است".
اينکه قبول کنيم پرونده نظام الملک در مقتول ﺷدن اين وزير خيلی خيلی
سنگين است.
 -23نبايد که زيردستان پادﺷاه زبردست گردند ،که از آن ،خلل ھائی بزرگ
تولد کند .و پادﺷاه بی فر و ﺷکوه ﺷود .خاصه زنان که اھل سترند و کامل
عقل نباﺷند و غرض از ايشان گوھر نسل است که برجای بماند .و ھرچه از
ايشان اصيل تر ،بھتر و ﺷايسته تر و ھرچه مستوره تر و پارسا تر ،ستوده و
پسنديده تر .سياست نامه .به کوﺷش دکترجعفر ﺷعار ،ص ٢١٧
 -24سياست نامه .به کوﺷش دکتر جعفر ﺷعار .ص ١٩۵
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آنطور که در کتاب راوندی آمده آلب ارسالن" قدی عظيم
داﺷت و محاسنی دراز ،چنانک به وقت تير انداختن گره زذی و
ھرگز تير خطا نکردی و کاله دراز داﺷتی ".و روزھای
بارعام وقتی بر تخت می نشست" سخت مھيب بوذی و با ﺷکوه
و از سر محاسن تا سر کاله او دو گز بوذی" .٢٥اما اين ھيبت
ومھابت با آنھمه فتح و فتوح که دارنده اش در ﺷرق و غرب
داﺷت نتوانست يوسف برزمی کوتوال قلعهای را در حوالی
جيحون که به اسيری به بارگاه او آورده بودند بترساند .اين
يوسف برزمی چون برابر سلطان رسيد و طمع از جان
برداﺷت" کاردی از ساق موزه بيرون آورد و آھنگ سلطان
کرد .غالمان خاص و سالح داران خواستند که او را بگيرند،
سلطان بانگ بر زذ و بر گشاذ ِ تير واثق بوذ ،تيری بذو انداخت
٢٦
خطا ﺷذ .مرد برسيذ و سلطان را زخم زذ".
سعد الدوله گھر آئين ،ﺷحنه بغداد ،که نزديک بود خودش
را روی سلطان انداخت ،يوسف برزمی او را ھم زخم زد.
سعدالدوله از اين زخم بزيست اما سلطان نه .و به نقل از
ﺷاعر:
سر الب ارسالن ديدی ز رفعت رفته برگردون
به مرو آی تا به خاک اندر ،تن آلب ارسالن بينی

٢٧

اين آلب ارسالن با اين سن کم ،خالف عمويش تا بخواھی
تخم و ترکه انداخته بود .ﺷمار مشروع و قانونی پسرھاش که
مورخان ثبت کردهاند ،ده نفری می ﺷود.
بعد از مرگ او ﺷاھی میرسد به ملکشاه که آن وقت ھيجده
ساله بوده است .معلوم کسی ھم نشد اگر قرار بود بعد از آلب
ارسالن سلطنت برسد به پسرش ملکشاه ،اين بازی گذاﺷتن ابن

 -25اگر گز را به مقياس امروز ھم بگيريم که معادل يک متر است ،تصور
آدمی که فاصله از نوک ريشش تا سر کاله دو متر باﺷد واقعا مھيب است.
 -26راحة الصدور و آية السرور ،تاليف راوندی .ص ١٢١
 -27ھمان .ص ١٢١
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سليمن ِبرادر ،در دامن و او را پسر طغرل خواندن وقت به
تخت نشستن ،ديگر چه نمايشی بود.
تا اين جا چگونگی مرگ اين دو ﺷاه ﺷاھان اسباب حيرت
من ﺷده است .اولی را که ھمراه عروس ترگل ورگلش سواره
به ری می رفت ،خون دماغ ُکشت ،دومی را کنار جيحون يک
کوتوال قلعه؛ آن ھم جلوی چشم حشم و خدم.
ملکشاه
پادﺷاه بعدی السلطان ّ
معزال ّدنيا و ال ّدين ملکشاه سلجوقی
است .در تعريفی که راوندی از او می کند" صورتی خوب
داﺷت و قدی تمام .بالی افراﺷته و بازوی قوی و ...يک چشم
٢٨
اندک مايه ﺷکسته داﺷتی از عادت نه از خلقت".
ملکشاه سی و ھشت سال عمر می کند و مدت پادﺷاھیاش
بيست سال است .وزير او ھمان نظام الملک طوسی ،وزير
پدرش است که خون عبدالملک کندری را به گردن داﺷت .در
دوران ھمين پادﺷاه است که نظام الملک کتاب سياست نامهاش
را می نويسد .کتابی با اھميت "درباب بھترين ﺷيوه کشور داری
٢٩
و تدبير امور دينی و دنيوی".
راوندی می نويسد که ملکشاه " پادﺷاھی جبار و کامگار
بود".
در اين جباريت ،وزير دانشمندش ھم از او چيزی کم
نمیآورد .در ھمان ابتدای سلطنت معظم له بعد از آن که
قاورد،عموی سلطان ،به ھوای آن که برادر مرده و وليعھد
چندان قوّ تی ندارد"،از کرمان با لشکری گران به قصد ملک
روی به عراق" میآورد و و بعد از سه ﺷبانه روز مصاف
ﺷکست میخورد و اسير و درمانده با " چندان خزانه و سالح
خانه و آلت و عدت و متاع و کراع به دست لشکر ملکشاه "
میافتد ،جناب وزير به اين بھانه که سران لشکر از پيروزی بر
دﺷمن زياده خواھی کردهاند و گفتهاند اگر سلطان نانپاره ﺷان را
 -28ھمان .ص ١٣۵
 -29گفته ای از عباس اقبال در مقدمه کتاب سياستنامه ص پانزده ،به
کوﺷش دکتر جعفر ﺷعار
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زيادت نکند روی به سوی قاورد اسير و محبوس خواھند آورد،
بی خبر از سلطان دستور میدھد که قاورد را بکشند و ھردو
پسرش را ميل به چشم بکشند.
اين جناب وزير که تا ھمينجا ،يک توطئه در دانشمندکشی،
ﺷربت زھر خوراندن به زندانی ،ميل کشيدن در چشم اقربای
سلطان و حرفھای بی سر و ته درباره زنان در پرونده اش
دارد ،ھمان کسی است که در بيشتر کتاب ھا و محافل
روﺷنفکری ،پاسخ او را به پيغام ملکشاه در تحقير و تنبيه او،
وقت و بيوقت به قول راوندی" با زيادت ھايی بر آن" چون سند
ايستادگی يک عالم فرھنگی در برابر خودکامان مستبد سر دست
گرفتهايم .راوندی داستان اين ايستادگی را چنين آورده است:
"چون سمع سلطان از عثرات) خطاھا و لغزﺷھا( نظام الملک
پر ﺷذ يکروز کس فرستاذ و به نظام الملک پيغام داذ که تو با
من در ملک ﺷريکی و بی مشورت من ھر تصرف که می
خواھی می کنی و واليت و اقطاع به فرزندان خود می دھی،
ببينی که فرمايم تا دستار از سرت بردارند .او جواب داذ که
آنک ) آنکه( ترا تاج داذ دستار بر سر من نھاذ .ھردو درھم
٣٠
بستهاند و با ھم پيوسته".
از آن پس خواجه از حشمت افتاد تا آن که وقتی سنش به
قولی از ھشتاد و به قولی ديگر از ھفتاد و ھفت سال گذﺷته بود
به دست يکی از اعضای فرقه اسماعيليه به ضرب کاردی کشته
ﺷد .راوندی در قتل او دست وزير بعدی خواجه تاج الملک را
آلوده می داند ٣١.و می نويسد" :چو لشکر به نھاوند رسيذ به
اغرای ) تحريک( خواجه تاج الملک ،مالحده ی مخاذيل ،نظام
 -30راحة الصدور و آية السرور .تاليف محمد بن علی بن سليمان راوندی.
به تصحيح محمد اقبال ،ص ١٣۴
 -31اين حضرت تاج الملک ،از وقتی وزير و مشاور ترکان خاتون زن
سوگلی ﺷاه ﺷده بود ،با خصومتی که خاتونش با خواجه طوسی داﺷت می
دانست روزی به جانشينی خواجه می رسيد .البته اينطور که راوندی گزارش
کرده ،خودش ھم معطل ننشسته و زودتر از وقت وارد عمل ﺷده .چگونگی
اش را راوندی نتواسته است بنويسد چون نه حرفھای بين او و خاتون
بگوﺷش و نه مکاتبات و پيغام و پسغامھای محرمانه ﺷان به دستش رسيده
بود
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الملک را کارد زذند ٣٢".البته در ھمان ابتدای
وزارتش،عبدالملک کندری پيش از آن که جالد کارد بر گلويش
بگذارد ،در پيغامی که برای خواجه فرستاده بود اين را که
وزير بعدی حسابش را خواھد رسيد ،پيش بينی کرده بود.
بعد از مقتول ﺷدن خواجه ،به گزارش راوندی ھيجده
روز ،به گزارش ديگری سی و سه روز و به گزارش ابن
خلکان ،سی و پنج روز بعد ،ملکشاه ھم تا پايش به بغداد رسيد
٣٣
فوت ﺷد.
ملکشاه در ھمين فاصلهی ھيجده يا سی سه و يا سی و پنج
روزه ،ھرچه وزير و مستوفی و دبير و حاجب را که فکر می
کرد مطيع خواجهاند ،با ﺷتاب عوض کرد و جانشينانی برايشان
برگزيد که مبادا يکيشان نصفه ﺷب کاردش بزند که دست اجل
پيشقدم ﺷد .البته وزير و حاجب و مستوفيانی ھم که برگزيده بود
گويا زياد مقبول آدمھای معقول دربار و اطرافيان نبودند .زيرا
در ھجو مستوفی بعدی و تازه اش ،مجد الملک ابوالفضل قمی،
که به جای ابوسعد نشسته بود ،ﺷاعری فرموده بود:
می بنازذ به بُخل مجدالملک
گاورس) توده ای از ارزن( گرسنه قمری
چو به َ
گر ھمه ق ّميان چنين باﺷند
٣٤
قم رفيقا و بر ھمهی قم ،ری
حکيم عمر خيام نيشابوری؛ منجم ،رياضی دان و ﺷاعر
بزرگ ايران نيز در زمان سلطنت اين ﺷاه می زيسته و تقويم
جاللی که از ساخته ھای اوست به ھمين سلطان اھدا ﺷده است.
خيام انديشمند بزرگ و بيباکی بود که در بيان انديشهورزيھايش
از آفرينش جھان و ھستی و انسان ،نه اعتنائی به تعصب
 -32ھمان کتاب .ص ١٣۵
 -33ھمان کتاب .ص  .١٣۵البته آنطور که راوندی در کتابش آورده ،انگار
که خواجه در ھنگام مرگ او را نفرين کرده بود.
 -34ما اين "ری" آخر را اگر نسخه خوانان مخالفت نکنند ريدن معنا کرده
ايم.
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ورزيھای تاجداران حنفی داﺷت و نه ترسی از خشک انديشان و
علمای مذھبی آن زمان.
نزاعھای خانوادگی و پادشاھی برکيارق
بعد از مرگ سلطان ملکشاه سلجوقی ،سر انتخاب پادﺷاه
بعدی بين زنان سلطان اختالف رای رخ داد .از بين زنھای
ملکشاه ،زبيده خاتون دختر امير ياقوتی و خواھر امير
اسماعيل ،می خواست پسرش برکيارق را پادﺷاه کند ،اما ترکان
خاتون دختر طمغاج خان که از ملوکان خانيه ماوراء النھر بود،
پا توی يک کفش کرده بود که بعد از ملکشاه وارث قانونی تاج
و تخت ﺷاھی ،پسرش محمود است که به نقل از راوندی"
سخت خرد" بود .وزير اعظم و دانشمند و ميل به چشم کش،
نظام الملک ،ھم تا زنده بود و مرحوم نشده بود سر اين اختالف
کم رنج نکشيده بود.
اين ترکان خاتون غير از اصل و نسب ،به نظر می رسيد
ھم زيباتر از زبيده خاتون بوده و ھم سر و زبان دارتر و
کاراتر .تا وقتی سلطان زنده بود با اينکه بر او سلطه داﺷت ،به
دليل مخالفتھای نظام الملک نتوانسته بود حکم محکمی برای
واليتعھدی پسرش بگيرد .بعد از مرگ ﺷوی برآن ﺷد از راه
ھمان دو نيروئی که خداوند در وجودش به وديعه گذاﺷته بود
خليفه مسلمانان در بغداد را که بطور معمول خطبه سلطانی را
ايشان انشاء میفرمود ،از راه به در کند ،اما " امير المومنين
اجابت نمی کرد و)می( گفت پسر تو طفلست پادﺷاھی را
٣٥
نشايذ".
ترکان خاتون وقتی ديد از اجاق خليفهی پدر ،اميرالمومنين
مقتدی ،آبی گرم نمیﺷود ،رفت سراغ پسرش امير جعفر و با
کمک زن خليفه ،البته يکی از بی ﺷمار زنھای ايشان ،مه ملک
خاتون ،که خواھر ملکشاه بود و مادر امير جعفر ،تا با واسطه
گری او کارش را پيش ببرد.

 -35راحة الصدور و  ....راوندی .ص ١٣٩
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آنطور که راوندی نوﺷته است اين ترکان خاتون از پيش از
وفات ملکشاه روی اين پسر حساب باز کرده بود ،وگرنه
پيشاپيش عزم نمی کرد که در اصفھان ،به بازار لشکر ،جائی
که"امروز مدرسه ملکه خاتون است" برای پسر خليفه"
دارالخالفه و حرمی بسازند و او را آنجا بنشانند ٣٦".و با وجود
پدرش مقتدی ،او را امير المومنين بخواند.
به ھرحال اين بار با واسطه گری پسر ،اميرالمومنين
اجابت کرد و به نام پسر ترکان خاتون خطبه فرمود.
با گرفتن اين خطبه از سوی خليفه ،ترکان خاتون فی الفور
لشکری به فرماندھی امير کربوغا بسيج کرد تا به ھفته نکشيده
به اصفھان بروند و برکيارق سيزده ساله را که نه ادعای
ﺷاھی داﺷت و نه با آن سن کم میتوانست از پس ترکان خاتون
و لشکريانش برآيد دستگير کنند .و بی ترديد اين بار تاج الملک
به جای نظام الملک ميل ھای داغ را آماده کرده بود که به چشم
او بکشاند و برای ھميشه او را در عزای سلطنت بنشاند .اما
غالمان نظامی که در اصفھان بودند و از برکيارق حمايت
میکردند پيشدستی کردند و در ﺷب او را" از ﺷھر بيرون
بردند به جانب ساوه و آبه ،پيش اتابک کمشتگين جاندار که
اتابکی او کرده بود ،تا او را به ری برد" و بر تخت بنشاند.
ابومسلم رئيس واليت ری ھم تا پای برکيارق و لشکريان به ری
در ری
رسيد بی درنگ "تاج مرصع باالی سر او آويخت و به ِ
نزديک بيست ھزار مرد برايشان گرد آمذ".
با اين وضع برای ترکان خاتون که مقام ملکه مادری داﺷت
ھيچ راھی نمانده بود جز آن که طفلش را با اسباب بازيھای که
دور و برش ريخته بود مشغول کند و خودش به رتق و فتق
اوضاع بپردازد .برکيارق سيزده ساله ھم از آنطرف با پشت
گرمی لشکريانش اين بار از ری حرکت کرد برای فتح اصفھان
و ترکان خاتون ھم "خزانه می پراخت و دفع او میساخت و
اميران و غالمان را زر بی دريغ می بخشيذ".

 -36ھمان .ص ١۴٠
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اين ترکان خاتون زبر و زرنگ غير از پرداختن به لشکر
برای دفع حملهھای لشکر برکيارق به يکی دوکار ديگر ھم
مشغول بود .اول برای گول زدن برکيارق سيزده ساله ،مجد
الملک قمی مستوفی ،ھمان که از لج بی ﺷخصيتیاش ﺷاعری
به او و ھمهی قم ريده بود و وزير سلطان مرحوم ،تاج الملک
ابوالغنايم پارسی را ،که نفھميديم اين ابواالغنايم ديگر چه نوع
پارسی است که چنين اسمی دارد ،فرستاده بود به واسطه گری
به درگاه برکيارق که پانصدھزار ديناری بگيرد و از خير
سلطنت و محاصره اصفھان بگذرد .از سوی ديگر نيز ،وقتی"
مال بگزاردند و برکيارق به در ھمذان آمذ "،ترکان خاتون،
ملک اسمعيل را که دائی برکيارق بود" ،وعده داد که به زن او
باﺷذ اگر" با او ھمراھی کند "و برکيارق را بشکنذ" و برای
او"آلت و اسباب و خزانه فرستاذ و زراد خانه".
از بد اقبالی ترکان خاتون ،دائی ملک اسمعيل در اين جنگ
ﺷکست خورد و اسير وبيچاره افتاد دست لشکريان برکيارق و
آنھا ھم فی الفور او را کت بسته فرستادند پيش خواھرش زبيده
خاتون که خودش سزای برادرش را بدھد .خواھر ھم که
پرورده درباری بود که خوب کارﺷان را بلد بودند به سزای
خيانت به خواھر زاده" او را بفرموذ کشتن" تا آرزوی
٣٧
ھمخوابگی با ترکان خاتون را نيز با خودش به گور ببرد.
دائی که مقتول ﺷد ،اميرتنش ،عموی برکيارق با لشکری
گران به کھستان آمد و به مخالفت با او برخاست .راوندی
ننوﺷته است که ترکان خاتون قول ھمسری به تنش را ھم داده
بود يا نه ،اما به ھرحال با برخاستن او برای گرفتن تاج و تخت
ﺷاھی ،برکيارق خودش را خيلی بی پناه ديد .در سرنوﺷت تلخ
دائی اش ،عاقبت ﺷکست خوردن و اسير ﺷدن خود را به دست
عموش می توانست پيش بينی کند .پس ،ازترس اسيری و مثل
دائی مقتول ﺷدن ،ھيچ راھی نديد که با ھمان اندک لشکری که
برايش مانده است پرچم سفيد باال ببرد و خودش را تسليم ترکان
خاتون و برادرش محمود کند .و به ھمان معامله بسازد که
 -37معلوم می ﺷود زبيده خاتون ھم بيکار ننشسته بود که ترکان خاتون بی
دردسر سلطنت را از پسرش بگيرد.
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پيمانش را با تاج الملک وزير و مجدالملک مستوفی ترکان
خاتون گذاﺷته بود و از خير پادﺷاھی بگذرد.
راوندی نوﺷته برکيارق در اين تصميم گيری کمی تعجيل
کرده بود چون ترکان خاتون در ھمين وقتھا ناگھانی فرمان
يافت .راستش من يکی نفھميدم چطور می ﺷود اين اعضا
خاندان ﺷاھی ھی زپرتی پشت سرھم فرمان میيابند .البته اگر
ھم نمی ُمرد ھر اميری او را می گرفت بعد از ﺷب زفاف او را
زه می نھاد يا خفه می کرد .چون سر اين زفاف کردن ،قولھای
زيادی به اين و آن داده بود .کاری که طغرل بن ارسالن آخرين
پادﺷاه سلجوقيان ﺷرقی با اينانج خاتون کرد ومدتی بعد از
زفاف در دار الملک ھمذان ،به اين خاطر که يکی دو سال پيش
با رقيبش اتابک قزل ارسالن ھم زفاف کرده بود و ھمکاريھائی
٣٨
با او داﺷت دستور داد او را زه نھادند.
با ھمه اين احوال برکيارق بدون آن که کلهاش مثل کله
راوندی در آن وقت به کار بيافتد ،با پرچم سفيد بر سر دست ،به
اصفھان رفت و برادر ھم به استقبال او آمد و آنھا يکديگر را در
آغوش گرفتند .اما خوﺷحالی از اين ديدار و تسليم ﺷدن ،به
يکروز ھم نکشيد .اميران لشکر خاتون ،به نامھای اُنَر و
بلگابک ،عرق راه بر تن برکيارق خشک نشده و ھنوز از راه
"نرسيده در کوﺷک ميدان بازداﺷتند" و در اين اتفاق بودند که
چشمھای او را بالفاصله ميل بکشند که ناگاه از قضای آمده"
محمود را آبله برآمذ ".آنھا ھم ميل کشيدن چشم برکيارق را
برای چند روزی عقب انداختند ،ببينند عاقبت محمود چه می
ﺷود .اما به يک ھفته نکشيد که محمود پسر ترکان خاتون به
مرض آبله مرد و به مادرش پيوست .اُنَرو بلگابک ھم برای
آنکه مملکت بی پادﺷاه نماند فی الفور برکيارق ،مقتول روی
ھوا را ،از زندان" بيرون آوردند و بر تخت نشاندند"
بدين ترتيب ،برکيارق بعد از آنھمه توطئه چينیھا و ب ُکش
ب ُکشھای خانوادگی ،تخمی تخمی ﺷد السلطان المعظّم رکن
 -38راحة الصدور و آية السرور در تاريخ آل سلجوق .تاليف راوندی .ص
٣۶٧
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ال ّدنيا و ال ّدين ابوالمظفّر برکيارق ،که وسعت اميراطوريش در
آن وقت چشم جھان را خيره کرده بود.
"درين حال مؤيد الملک از خوراسان در رسيذ و به وقت
کار وزير ﺷذ" ٣٩برکيارق ھم به ﺷاھی ننشسته" آبله برآمذ که
از او ھم" مايوس ﺷذند" ولی به خير گذﺷت و ﺷفا يافت ٤٠.و
بعد از ﺷفا يافتن لشکری گرد کرد و به سمت ھمدان راند تا حاال
که ﺷاه ﺷده حساب عمويش تنش را که دعوی ﺷاھی میکرد،
برسد .به نقل از راوندی مالحده مخازيل که ھمان پيروان
اسماعيله باﺷند او را زخم زدند که از آن ھم ﺷفا يافت ٤١.و بعد
از ﺷفای دوباره با بيم و اميد رفت به مصاف عموی ديگرش
ارسالن ارغون که سپاھی مردی "سخت متھور و بيباک بوذ و
لشکری بيشمار" داﺷت .در سايهی ھمان نظرکردگی يا از نيک
بختی برکيارق ،ھنوز جنگ آغاز نشده" قضا چنان بوذ که پيش
از آنکه برکيارق بذو" رسد "ارسالن ارغون را در مرو
غالمچهای کارد زذ و بکشت"
ّ
سلطان برکيارق که ديگر سلطانی اش محرز و مسلم ﺷده
بود ،برادرش ملک سنجر را که بعدھا پادﺷاھی با نام میﺷود،
به اميری خراسان نشاند و روی به عراق آورد .در اين ميان
مؤيد الملک که حاال معلوم ما ﺷده بايد کسی باﺷد که سر تاج
الملک وزير را ھمو زير آب کرده ،خودش ھم معزول ﺷد و
چون اين معزولی را بر نمیتابيد و می دانست که برکيارق
سيزده چھارده ساله ھنوز دھنش بوی ﺷير می دھد از اين
گردنکشيھا کند ،نشست زير پای انُر ،ھمان کسی که با کمک
بلکابگ می خواستند ھنور برکيارق به اصفھان نرسيده در
کوﺷک ميدان به چشمھايش ميل بکشند ،که:
 -39من سر درنياوردم سر تاج الملک ابوالغنائم پارسی چه بالئی آمد .به
يقين بعد از مرگ خاتونش برای او ھم قبری کندند و زنده زنده فرستادنش آن
دنيا که خاتون بی مشاور نباﺷد.
 -40از آبله گرفتن برکيارق بالفاصله بعد از مرگ محمود ،می ﺷودحدس زد
اين دو برادر در ھمان وقت ديدار اولشان و در آغوش گرفتن ھم از غصه
آنھمه دوری خيلی با ھم ماچ مالی کرده بودند.
 -41به نظر ميرسد برکيارق نظر کرده بوده که از اين ھمه بال سالم جسته
است.

23

"تو از محمود پسر ترکان خاتون چه کمتری ،سلطان
ملکشاه ترا از ھمه فرزندان عزيزتر داﺷتی و پسرخواندی و
وقع و ﺷکوه تو در دلھا بيش از ملک است و به ھنر بيش از
ايشانی و سپاه و رعيت دوستدار و ھوا خواھان تواند .به
٤٢
سلطنت بنشين .چندانک يک فتح بکنی جھان ترا مسلّم ﺷوذ".
انُر ھم باد در پوستينش افتاد و لشکری فراھم کرد و روی
به ری نھاد که باز دست غيبی از آستين باطنيان بيرون آمد و
در نواحی ساوه او را کارد زدند.
مؤيد الملک با چنين گناھی چون می دانست مرگش حتمی
است و در نواحی عراق و خراسان جائی ندارد ،فیالفور برای
خدمتگزاری به سعيد محمد يکی از ده برادرھای سلطان به
سمت گنجه راند ،تا او را به طلب سلطنت ترغيب کند.
برکيارق سيزده چھارده ساله که ﺷاھی را تا اينجا با
ﺷصت من سريش به کونش چسبانده بودند و آﺷکار است که
افسارش در دست حاجبان و لشکريان است ،در گرماگرم جمع
آوری سپاه برای نبرد با برادر يک گاف بزرگ میکند و
مجدالملک قمی را ﺷغل وزارت می دھد .اينانج بغو و پسران
اميران سپه ساالر که مجدالملک را قابل نمی دانستند سر به
ﺷورش برمیدارند و جز به کشتن او راضی نمی ﺷوند .جالب
اينجاست که حرف سر برکناری و خانه نشستن او نيست.
سلطان که بعد از آنھمه فتح و فتوحات چسکی ولی به ھرحال
مشعشعانه ،فکر می کند وقتش ﺷده کمی جبروت نشان دھد"
اجابت نمیکرد .لشکر قصد خيمه مجدالملک کردند و او
بگريخت و در نوبتی) چادر و خيمه بزرگ ﺷاھی ( سلطان آمذ.
خيل) لشکريان( خانه او را بغارتيذند و به سلطان پيغام داذند که
او را به دست ما باز ده .سلطان تن در نمی داذ ،مجدالملک می
گفت ای خداوند چون میدانی مصلحت ُملک تو درين است
بگذار تا بنده بيرون ﺷوذ ".سلطان باز رخصت نداد تا آنکه
لشکر" حشمت برداﺷتند و در نوبتی ﺷدنذ و مجدالملک را به
ريش بيرون کشيدنذ و پاره پاره کردند .سلطان چون اين حالت
 -42راحة الصدور و آية السرور .ص ١۴۴
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ديذ ،برنجيد واز ﺷرج) راه عبور( سراپرده بيرون دويذ تا به
خيمه آ ُخر بک رسيذ ،آ ُخربک پيشباز آمذ و زمين ببوسيذ.
سلطان گفت :اين چه بی رسمی است .حرمت حرم برداﺷتند و
٤٣
ناموس سلطنت برفت .برنشين و بانگی برين ناکسان زن".
آﺷفتگی اموراما چنان ويران کن بود که از آ ُخربک ھم
کاری برنمیآمد .به سلطان گفت" :بنده تدبير آن می دانذ که
سرخويش گيری و از جانبی به در روی".
سلطان ھم پذيرفت و به التماس افتاد که "چندانی تسکين کن
اق ِ ايمن) غالم و برده مطمئن( بيرون روم ".و
تا من با چند وﺷ ِ
با ده پانزده نفری از خاصگان به جانب ری مخفيانه از ﺷھر
بيرون زد .وقتی به ری رسيد به کمک برادرش سنجر که امير
خراسان بود لشکری از خراسان و گرگان و ری فراھم کرد تا
به جنگ سلطان محمد رود که سخن مويد الملک را آويزه گوش
کرده و پرچم سلطنت بلند کرده بود.
جالب است که ﺷاھی بدين خفت و خواری از اصفھان
میگريزد و به جستجوی پناھگاھی به ری می رود ،آنگاه در
آنجا دوباره نيرو می گيرد و علم پادﺷاھی بلند می کند.
به ھرحال در اين جنگ ،سلطان محمد ﺷکست می خورد و
می گريزد اما مؤيد الملک گرفتار میآيد .در ھمان چند روزی
که برای سياست ﺷدن در بند است پيغامی می فرستد برای
سلطان" که اگر خداوند گناه بنده ببخشذ صذ ھزار دينار بدھم تا
٤٤
خدمت وزارت به من ارزانی داری".
سلطان با اين که مؤيدالملک دوبار به او خيانت کرده و
آخرين بار وزير برادرش ﺷده بود و او را برای گرفتن سلطنت
ترغيب کرده بود ،با اين درخواست موافقت می کند و قول
میدھد اگر در طول يک ھفته ترتيب صد ھزار دينار بدھی اش
را بدھد؛ فرمان میدھد"دوات وزارت را پيش او نھند".
اين جناب وزير ھم ﺷروع می کند به قرض و قوله و بی
ترديد فشار روی ھمان رعايا و درافتادن با اصحاب خزانه که
 -43ھمان .ص ١۴۶
 -44اگر يکوقت دنبال سند و دليلی تاريخی بودی که بدانی چرا مردم می
گويند در اين مملکت ﺷغل وزارت و وکالت کاسبی است اين ھم دليل.
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طشت داری با اين اميد " که سلطان خفته است با قومی می
گفت چه بی حميت قومی اند اين سلجوقيان ،مردی اين ھمه
سختی به روی سلطان آورد يکبار بنده پدرش ) انُر( را بر آن
داﺷت که پادﺷاھی طلبذ و آلت سلطنت از سراپرده و چتر و
غير آن ،جھت وی راست کرد و ديگر باره به گنجه رفت و
براذرش را بياورد و يک چند او را آواره داﺷت و بيچاره در
جھان گردانيذ اکنون ديگر او را وزارت می دھد .و برو اعتماد
٤٥
میکنذ"
سلطان که غيرتش به جوش آمده بود از بستر برخاست و
برای دفاع از ناموسی که باز بر باد می رفت مؤيد الملک را
بخواند و " بفرمود تا چشمش ببستند و بر کرسی نشاندند و
زخمی چنان زذ که گردن بگزارد و سر ھنوز بر دوش بوذ که
٤٦
بجنبيد سر بر زمين افتيذ .و گفت حميت سلطان ببينيد!"
بعد از آن پنج بار بين دو برادر جنگ و گريز بود تا عاقبت
سلطان محمد به دست برکيارق اسير ﺷد و غائله بين آنھا
خوابيد.
يک سال بعد از پايان اين نزاعھای خونين بين دو برادر،
سلطان برکيارق در بيست و پنج سالگی درگذﺷت و پادﺷاھی را
به برادر خود سلطان محمد سپرد.
سلطان محمد را بايد از خوش اقبال ترين ﺷاھان سلجوق
دانست چون بعد از آنھمه جنگ با برادر و اسير ﺷدن به دست
او ،نه به قتلش رساندند و نه چشمانش را کور کردند .او ماند تا
به نقل از راوندی بتواند در برابر فرقه اسماعيليه که در زمان
جنگ بين دو برادر قدرت گرفته و ﺷھرھا و دژھائی را تسخير
کرده بود بيضه اسالم را از نابودی نجات دھد
سلطان محمد ،حافظ بيضه اسالم
السلطان غياث ال ّدنيا و ال ّدين ابو شجاع مح ّمد ين ملکشاه،
قسيم امير المومنين بالفاصله بعد از مرگ برادرش برکيارق
بر تخت سلطنت نشست .و مدت سيزده سال پادﺷاھی کرد .اين
 -45راحة الصدور و آية السرور .راوندی .ص ١۴٨
 -46ھمان .ص ١۴٨
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پادﺷاه در تعصب در دين چيزی از اسالفش کم نداﺷت و اگر از
کسی بوی بدعت می ﺷنيد " کدوی سرش از بار"می افکند و"
جرثومه کفرش را از بيخ"می کند .راوندی در کوﺷش او برای
قلع و قمع اسماعيليان می نويسد:
"ھرک) که( دژکوه بر در اصفھان ديذ ،داند که آن پادﺷاه
در فتح آن قلعه و قمع آن طايفه چه رنج ديذه باﺷد و چه سختی
کشيذه و به حقيقت اگر آن فتح به دست او برنيامذی از دين
٤٧
رمقی مانده بوذی".
اگر در گذﺷته "مدد آسمانی و نصرت ربانی" پنھانی جان
برکيارق را از خطر مرگ مسلم نجات می دادند و در جنگھای
خانوادگی در جلد غالم بچه و مخاذيل باطنی می رفتند و
دﺷمنانش را کارد می زدند يا از طريق بيماری آبله کلک رقيب
ﺷاھزاده اش را می کندند ،در وقت پادﺷاھی سلطان محمد،
چون غياث ال ّدين بود ،اين امدادھای آسمانی آﺷکارا رو نشان
میدادند .و يکی از اين دخالتھای ربانی و آسمانی وقتی رخ داد
که سلطان در ھمان ابتدای به تخت نشستنش رفته بود به جنگ
دوتن از بنده زادهھای برادرش که در بغداد عاصی ﺷده بودند.
راوندی می نويسد":گويند در آسمان باالی سر خصمان
ابری سياه و عالماتی چند باديذ آمذ ﺷکل اژدرھای عيان آتشی
از دھان دمان که از ھيبت آن بيشتر )قشون صدقه و اياز( سالح
بينداختند و مرگ را بساختند .و ھول قيامت معاينه بديذند .و
خذالنی بريشان افتاذ که يک با يک نيستاذ .صدقه در مصاف
کشته ﺷذ و اياز گرفتار آمذ" ٤٨که او را ھم سلطان سياست
فرمود و سر ھردو را به نشانه فتح به خراسان نزد برادرش
سنجر فرستاد که ھيبت و ﺷکوه سلطانی و آثار"مدد آسمانی و
نصرت ربانی" را در قلع و قمع کفار به عينه ببيند.
بعد از اين فتح بزرگ ،سلطان رفت به کاری بزرگتر تا
دژی از اسماعيليان را در اصفھان فتح کند .و بعد از مصافی
ھفت ساله باالخره موفق ﺷد کلک آن دژ را ھم بکند .اگر جنگ
اينقدر طوالنی ﺷد به اين دليل بود که وزير سلطان محمد غياث
 -47ھمان ص ١۵٣
 -48ھمان .ص ١۵۴
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الدين ،جناب سعدالملک و سرکردهی دژ که اسمش احمد عطاش
بود ھمدست و ھم انديشه بودند .چون بعد از لو رفتن سعد الملک
"به دو روز قلعه بسپردند و احمد عطاش را به زير آوردند"
درباره اين احمد عطاش ،راوندی داستانی جالب تعريف
می کند که وقتی او را گرفتار و دست بسته بر اﺷتری نشانده و
گرد ﺷھر می چرخاندند تا بعد بسوزانند کسی از او پرسيد" تو
علوم نجوم دعوی کنی .در طالع خويش اين روز نيافتی؟ جواب
داذ که در احکام طالع خويش ديذه بوذم که به عظمتی جاللی
در اصفھان روم که ھيچ پادﺷاه مثل آن نديذه بوذ اما بذين صفت
٤٩
ندانستم"
آدم فروشی اين سلطان اسالم پناه
سلطان مح ّمد غياث ال ّدين که "خدای ترس و عادل و سايس
و عالم دوست" بود و در دوران حکومتش بيرق اسالم را بلند
تر از اسالفيانش برافراﺷته بود ،به بيان راوندی فقط يک عيب
داﺷت که" به ا ّدخار مال ،عظيم ميل داﺷت" .اين زر و دينار يا
مال دوستی چنان در او عظيم بود که حاضر ﺷد به پيشنھاد
وزير وقتش احمد بن نظام الملک که با ابوھاﺷم رئيس ھمدان
دﺷمنی داﺷت اين "فرزند زاده پيغمبر" را به مبلغ پانصدھزار
دينار به نظام الملک بفروﺷد .به ھرحال بعد از آنکه پيمان
گذاﺷته ﺷد ،خبر اين معامله به گوش ابوھاﺷم رسيد .او ھم که
ديد دير بجنبد يا به چشمش ميل کشيدهاند يا گردنش را زدهاند،
پيش از گرفتار ﺷدن به دست ماموران نظام الملک ،مخفيانه از
ھمدان میگريزد و به اصفھان میآيد.
راوندی می نويسد پای ابوھاﺷم که به اصفھان رسيد بی
درنگ" از خواص سلطان خادمی را طلبيذ" که او را به ﺷب
در پيش سلطان برد .الال قرانگين تعيين کردند "او را بخواند و
ده ھزار دينار در ُ ّ
صره)کيسه( حاضر کرد و گفت اين خدمت
تست امشب مرا به خلوت به خدمت سلطان بر.خواجه الال
ھرگز چندين مال نديذه بوذ متحير ﺷد و گفت:
 -49ھمان .ص ١۶١
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اين به سلطان بايد رسانيذ؟
سيد گفت اين خاص تست.
خواجه خدمت او را کمر بست و ھمان ﺷب او را به
حضرت بُرد .و سيد چشم پوﺷيذه بود و نورانی قتلغ خاتون ،زن
سلطان حاضر بوذ .سيد ابوھاﺷم سلطانرا دعا گفت و درّ ی يتيم
آورده بوذ که سلطان مثل آن نداﺷت .سيد بگريست و گفت
خواجه احمد مدتھاست که قصد خانهی بنده می کنذ .ﺷنيدم که
بنده را به پانصد ھزار) دينار(خريذه است .خداوند عالم روا
٥١
ندارذ که فرزند زاده پيغمبر عليه السالم را فروﺷذ".
سپس به سلطان عرض می کند که حاضر است اين پانصد
ھزار دينار را به ھشتصد ھزار کند و دو دستی به سلطان تقديم
کند به اين ﺷرط که نظام الملک را به دست او باز دھد
"سلطانرا حب مال بر حفظ وزير غالب آمذ" و بیدرنگ
معامله بسته ﺷد .سيد ابوھاﺷم ھم بازگشت و در ھمراھی غالمی
که ﺷاه فرستاده بود ھشت صد ھزار دينار را که ميان ساقھای
ميان تھی درخت مخفی کرده بود بار چھل استر روانه دربار
ﺷاه کرد .و ﺷاه ھم وزيرش را سپرد به فرزند زاده پيغمبر تا از
او انتقام بخواھد .اينکه چه باليی سر اين وزير آمد ،راوندی به
روﺷنی چيزی ننوﺷته است ولی وقتی خواننده در فھرست
وزيران سلطان سنجر پادﺷاه بعدی اسمی از او نمی بيند ،می
تواند حدس بزند که بر سر او چه آمده است.
با پايان يافتن پادﺷاھی سلطان محمد و به تخت نشستن
سلطان سنجر امپراطوری بزرگ سالجقه دوپاره ﺷد .و ﺷدند
سالجقه ﺷرق و سالجقه غرب .سلطان سنجر ھم مقر پايتخت را
از اصفھان برد به خراسان جائی که برای سالھا آن منطقه
بزرگ را به اميری زير فرمان داﺷت.
٥٠

سلطان سنجر

 -50طفلکی خواجه الال با اين پادﺷاھی که مملکت داﺷت حق داﺷت گيج
ﺷود که اين رﺷوه مال اوست يا مال پادﺷاه.
 -51راحة الصدور و  ....ص ١۶٣
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نخستين سلطان سالجقهی ﺷرق ،السلطان االعظم ّ
معزال ّدنيا
و ال ّدين ابوالحارث سنجر بن ملکشاه برھان امير المؤمنين،
بود و " از آل سلجوق به طول عمر ازو م ّمتع تر کس نبوذ".
مدت عمرش ھفتاد و دو سال و مدت پادﺷاھی اش ﺷصت و يک
سال بود .و به روايت راوندی ،بيست سال اميری خراسان
و"چھل و يک سال سلطنت جھان" را داﺷت.
سلطان سنجر بعد از به تخت نشستن ،اول کاری که کرد
رفت غزنين را به تمامی گرفت .کاری که بقيه پادﺷاھان قبلی به
احترام پادﺷاھان گذﺷته غزنوی نکرده بودند .و بعد از تسخير
آن ،از ھمان دودمان غزنوی بھرام ﺷاه را از سوی خودش به
اميری آنجا نشاند و "ھرروز قرار افتاذ که ھزار دينار از
فرضه ﺷھر به خزانه او رسذ و عاملی از ديوان خويش جھت
٥٢
تحصيل اين مال آنجا بنشاند"
بھرام ﺷاه ھمان اميری است که در زمان او ابوالمعالی
نظام الملک نصرﷲ منشی ،کليله و دمنه ترجمه ابن مقفع را از
عربی به فارسی ترجمه کرده است.
سلطان سنجر در ھمان ابتدا جنگی ھم داﺷت با ملک
محمود ،پسر برادرش ،که بعد از مرگ پدر تاج و تخت را از
آن خود می دانست .در اين مصاف بين عمو و برادر زاده،
چون برادر زاده ﺷکست خورد ،افتاد به الحاح که عمو او را
ببخشد .سنجر او را مدتی تنبيه کرد که به وقت بر نشستن و
فرود آمدن عمو ،پياده در رکاب برود يا بدود و بعد که در اين
مدت توبيخ و تنبيه ،بندگی و طاعت او را آزمود ،او را به نيابت
خود سلطنت عراق داد که از مواھب سلطانی آن بھره ببرد.
راوندی می نويسد که وسعت امپراطوری سالجقه در زمان او
گسترش يافته بود و "خطبه او از حد کاﺷغر تا اقصی بالد يمن
و م ّکه و طايف و ُمکران و ع ّمان و آذربايجان تا حد روم
برسيذ ".البته اينھا که راوندی برﺷمرده جدا از واليات سيستان
و غزنين و خوارزم است که ھمه را يکی يکی فتح کرده بود و
اميری از جانب خود آنجاھا نشانده بود.
 -52راحة الصدور و آية السرور .راوندی .ص ١۶٨
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راوندی که در خدمت السلطان المعظّم ابوالفتح کيخسرو
بن قلج ارسالن يکی از سالجقه غربی يا رومی زندگی می
کرده و در اواخر عمر اين سلسله اين کتاب را به تحرير آورده
است ،کمتر به ظلمھا و فشارھائی که از جانب اين اميران و
لشکريان و اقطاع داران وابسته به آنھا بر رعيت آمده گزارﺷی
آورده است .تنھا وقتی به اواخر اين دوره و انشعاب در
فرمانروائی آنھا میرسد و ظھور کم کم خوارزمشاھيان برای
گرفتن قدرت از دست سالجقه ،قلم راوندی ھم آغاز می کند به
ثبت وقايعی مثل بيداد بر رعيت که مثل ھميشه علت اساسی
سقوط سلسلهھای ﺷاھی در ايران بوده است .و برای نمونه
وقتی از ھمين دوره سلطنت سلطان سنجرگزارش می دھد ،می
نويسد" :و چون جمله جھان او را مسلّم ﺷذ و ملوک اطراف
مس ّخر گشتند و فرمان او در ﺷرق و غرب نفاذ يافت ،امرای
دولت و حشم او در مھلت ايام دولت و فسحت اسباب ،طاغی و
باغی ﺷذند و چون دستی باالی دست خود نديذند دست تطاول
٥٣
از آستين بيرون کشيذند و بر رعايا ستم آغاز نھاذند"
با باال گرفتن نارضايتیھای مردم و بيداد سرداران و رﺷوه
خواری و زورگوئی خوانساالران و نايبان سلطان ،قبايل و
نزديکان سلطان ھم سر به ﺷورش و نافرمانی برداﺷتند ٥٤.و
در مصافھايی که با آنھا رخ می داد ﺷکست پشت ﺷکست
برای سلطان پيش می آمد که در يکی و آخرين آنھا سلطان اسير
قبايل غز ﺷد و به مدت دو سال در اسارت آنھا بود .و اين
" ُغ ّزان خيلی بودند از ترکمانان ) که( مقام و چراخورﺷان به
ختالن بود" و " ھرسال بيست و چھار ھزار گوسفند وظيفه بوذ
٥٥
که به مطبخ سلطان داذندی"
 -53ھمان .ص ١٧١
 -54راوندی می نويسد يکی از اين عاصيان به نام علی چتری از دلقکھای
دربار بود و به خاطر محبتی که سلطان به وی داﺷت او را به مقام حاجبی
رسانده بود  .بعد از پيوستن او به ملک حسين يکی از دﺷمنان سلطان و اسير
ﺷدنش در جنگی که سلطان داﺷتند "،سلطان فرمود تا علی چتری را زير
علم به دو نيم کردند".
 -55راحة الصدور و  ...ص ١٧٧
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وقتی سلطان بعد از دوسال حبس ،با کمک يکی از
بندگانش از بند گريخت و به مرو رسيد ،به نوﺷته راوندی
چنان" فکرت بی نوائی برو مستولی ﺷده بود که خزاين خالی
می ديذ و ممالک خراب و رعيت متشرد) گريزان( و لشکر
متمرد" و ھمينھا سبب افسرده حالی او ﺷد و حضرت سلطان
بعد از دو سه ماھی از دنيا برفت و به دولت خانهای که به مرو
ساخته بود او را دفن کردند.
پايان دوره سلجوقيان و برخاستن خوارزمشاھيان
بعد از سلطان سنجر ،چند ﺷاھک ديگر نيز ﺷاھی کردند
که قدرت چندانی نداﺷتند .برای نمونه و آخرين آنھا السلطان
ُرکن ال ّدنيا وال ّدين طفرل بن ارسالن بود که وقتی به ﺷاھی رسيد
ھفت ساله بود .سن کم اين ﺷاھزاده ھا باعث میﺷد که
فرمامروائی در دست اتابکانی باﺷد که در واقع سرپرستان آنھا
بودند.
طغرل بن ارسالن ھمان ﺷاھی است که نظامی گنجوی،
خسرو ﺷيرين اش را به او و اتابک اعظم ابو جعفر که اين
پادﺷاه را اتابکی می کرده ھديه کرده است .راوندی می نويسد
ﺷاه "در بزم و طرب" بود و "اتابک در رزم و تعب".
اين اتابکان برای حفظ قدرت ﺷخصی ﺷان ،اقطاع داری
نواحی دور و اطراف را به بندگان خود می بخشيدند که برابر
سرکشی مردم و احتمال نافرمانی ﺷاھان بتوانند سپری دفاعی
برای حفظ موقعيت خود داﺷته باﺷند .بندگان ھم برای حفظ
خزانه خود و اتابک تا می توانستند به مردم ظلم و جور می
کردند .از اين ظلم و جورھا راوندی داستانی بسيار غم انگيز
میآورد و می نويسد که ھمين بندگان به بھانه ﺷورش
خوارزميان با مردم "چنان کردند که سرھای خويش و خان و
مان را به دست خود بر باذ داذند ".و در گزارﺷی از حملهھای
ھمين بندگان سلطان و اتابک به فارس میآورد" :ﺷنيذم که در
ميان نھبھا و آنچ از غارت پارس آورده بوذند جامه خوابی با
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اصفھان از بار برگرفتند ) و( کودکی دو سه ماه مرده از ميان
٥٦
جامه خواب بدر افتاذ"
وضعيت پادﺷاھی در زمان طغرل بن ارسالن و دو سه ﺷاه
ديگر پيش ازاو نشانه کامل زوال خاندانی است که با قدرت و
اتحاد خانوادگی آغاز به سلطنت کردند و در ضعف قدرت
فرماندھی ،فساد درباری ،اختالف خانوادگی و بيداد بر رعيت
از ميانه ميدان بيرون رفتند.
راوندی که خود در زمان طغرل می زيسته گفتگويی می
آورد که بين طغرل با يکی از خزانه دارانش گذﺷته است ،آنھم
وقتی خزانه داردر زندان اوست ،و می نويسد ":روزی سلطان
به تماﺷای قلعه بوذ و ايشان را زجری میفرموذ .قتلغ دار تشت
دار) خزانه دار( را اجل ﺷتاب کرد و سفاھت آغازيذ وبا سلطان
مواجھه و ناسزا گفتن پيش گرفت که اين سرھا ببر و در فالن
نِه ،که من سر تو چون سر پذرت در فالن خواستم نھاذن ،دولت
ترا يارتر بوذ ٥٧".خواننده خودش بايد که به جای اين فالن فالن
ھا کلمهھای مناسب را بگذارد تا اوج گستاخی را در زبان تشت
دار به چشم ببيند.
اين پادﺷاه معظم و به نقل از راوندی" سبلت تا بن گوش
ماليده تمام قد فراخ بر و سينه افراﺷته يال" که" عمود او برکس
برنگرفتی و کمانش نکشيدی"بعد از ﺷکست و پيروزیھای
کوتاه مدت و آوارگیھای فراوان که در طی مصافھايی با
سرداران ترک و بندگان ﺷورﺷیاش عليه حکومت خود و نيز با
اتابک قزل ارسالن از پسران اتابک اعظم ابو جعفر ،متحمل
ﺷده بود ،در پايان سلطنتش ،ھنگام جنگ با خوارزمشاھيان به
دست يکی از لشکريان خود مقتول می ﺷود.
راوندی در ﺷرح اين حادثه می نويسد :سلطان از ﺷھر
بيرون آمد و جنگ را بساخت و ميمنه و ميسره راست کرد و
قلب بياراست ،يک حمله از جانبين برفت ،به دوم حمله به ذات
مبارک خويش بتاخت و خود را در ميان انداخت" و به گفته
 -56راحة الصدور و آية السرور .تاليف راوندی .به سعی و تصحيح محمد
اقبال  .ص ٣٣۶
 -57ھمان .ص ٣۵١
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راوندی چون اجل رسيده بود" لشکر بيکبار از سلطان
بازگشتند .در ميان ايشان سلطان با چتردار بماند .دست به
ديشان نمی داذ و ايشان نيز قصد کشتن سلطان می کردند که
ازو رنجيده بوذند و محنتھا ديذه ،يک سواره چنان آسان به دست
خصمان نيفتذ که چنان پادﺷاھی به دست ايشان افتاذ ،از اسبش
٥٨
بيفگندند و سرش برداﺷتند و حرمت سلطنت فروگذاﺷتند".
با مقتول ﺷدن طغرل بن ارسالن سلسله سلجوقيان ھم دوره
اقتدار امپراطوريشان به آخر رسيد.
بيدادی بر رعيت ،بی تدبيری حاکمان و فساد درباری ھمان
سه عاملی که سبب ساز سقوط غزنويان در زمان سلطنت
مسعود ﺷده بودند سلجوقيان را نيزبه تباھی کشاندند و اين
ھمسانی در لحظه تباھی تا بدانجاست که ھمان سرنوﺷتی که
برای سلطان مسعود رقم خورده بود و به دست غالمانش مقتول
ﺷده بود نصيب طغرل بن ارسالن ھم می ﺷود .راوندی بی آن
که ھمسانی تقديری و تکراری اين دايره بسته را جار بزند ،در
ھمان آغاز سلطنت طغرل بن ارسالن ،با آگاھی از پايان عمر
اين سلطان ،به ھمان ﺷيوه تاريخی نويسی بيھقی از زندگی
٥٩
سلطان مسعود و در ھمان راستا ،طغرل را"سلطان ﺷھيد"
می نامد و يک صفحه پيش از کشته ﺷدن او در زاری کشته
ﺷدنش مینويسد:او را که "گرز او سی من بوذ چنانک به يک
زخم مرد و اسب را بکوفتی" خصمان سر نازنينش "بردار
کردند و علم دولتش نگوسار کردند".
بعد از اين پيروزی ،خوارزمشاھيان که در دستگاه سلطنتی
خاندان سلجوقی از بندگی به اميری رسيده بودند ،علم ﺷاھی بلند
کردند و به ميانه آمدند تا در چند دھه بعد تاريخ ﺷاھنشاھی
ايران را پس ازغزنويان و سلجوقيان ،ادامه دھند .البته
سلجوقيان نيز نظيرغزنويان ،به صورت پراکنده در ﺷرق و
غرب و در فرمانروائی امير يا سلطانی از دودمان سالجقه يا
اتابکانی که در سايه خاندان آنھا به قدرت رسيده بودند
 -58ھمان .ص ٣٧١
 -59و سلطان ﺷھيد به جھت اعتقاد نيکو و عالم دوستی با ظھيرالدين بلخی
ارادت داﺷت ...ھمان .ص ٣۴٨
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حکومتھای خودﺷان را تا سالھا بعد از مرگ طغرل بن ارسالن
و بعد از دوره خوارزمشاھيان ادامه دادند .از جمله اين اميران
سلجوق ،غياث الدين کيخسرو بن قلج ارسالن از سلطانھای
سلجوقی روم بود که مولف کتاب الراحة الصدور و آية السرور،
در خدمت او عمر می گذرانده و کتابش را به او تقديم کرده
است .ﺷاھی که در دعا و ستايش او می نويسد" در حساب
غالب مغلوب با اسکندر برابرست " و در ادامه سخن ،حمد و
ستايشش را از اين پادﺷاه "جھانگير و جھاندار" و حافظ ناموس
سلطنت سالجقه ،با آوردن عذری با اين "دو بيتک" پايان می
دھد:
"اگرچه در معرض فحش تقرير افتادست ،اين دو بيتک
عجب وصف الحالی نيکوست دﺷمن دولت و حسود سلطنت
غياث الدين مدﷲ ظله را ،ﺷعر:
خسروا بنده را اجازت ده
تا بگويم که دﺷمنت چون باذ
سيخ در چشم و ميخ در ناخن
٦٠
تيز در ريش و کير در کون باذ
پايان
به سنه فوريه ٢٠١٠
اوترخت .نسيم خاکسار
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