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  حرمت حرم و ناموس سلطنت

  خ آل سلجوقي از تاریت راوندي در روایتامل
  
  م خاکسارينس

  
ل بر اسب نشست و حمله برد و گرز بر سر يمسعود از پ«
هر فوج لشکر .  ُخرد بشکستی زذ و او را و اسبش را بر جایسوار

 در یشخص. گذشت یجا نمذ از آنید یذ و آن زخم ميرس یکه بذانجا م
مت ین زخم بود هزی را که ای خداوند کسیآن حال مسعود را گفت ا

  روذ؟
  ».ستينست اّما اقبال نیمسعود گفت زخم ا

ان و  ي با  سلجوقین نبرد سلطان مسعود غزنوی از آخریتیحکا
ص ". ة السروریراحة الصدور و آ"در  شکست خوردن او از آنها،

101    
 

  
  درآمد

  
مان ي بن سلیمحمد بن عل از ی است به نثر فارسی، کتاب»ة السروریصدور و آراحة ال«
 ی قمری هجر603 تا ی هجر599 ی در شرح خاندان آل سلجوق که در فاصله سالهایراوند

، که مورخان آنان را ی و دولتمداری و فرهنگورزیاستگزاريآل سلجوق در س. نوشته شده است
 بودند یهائ ن سلسلهیرومندترين و نینند، از بزرگتري بیرتفاع مک ایان در يدر قد و قامت با ساسان

از کشور .  کردندیران، صد و شصت سال فرمانروائی از نجد ایعيکه بعد از اسالم در بخش وس
ن ير فرمانشان سرزمی زینهاين بس که نوشته شود سرزميشان همی امپراطوری و پهنایگشائ
ز يه و عراق و نیه و سوري و ترکی مرکزیاي آسیشورها از کییران و افغانستان، بخشهای ایکنون

ن ي بین جنگهایان، مهمتري سلجوقی ن دوره يدر هم.  شدی از بالکان را شامل مینهائيسرزم
 ی از زندگیدهد و بخش ی معروف است رخ میبي صلیان و مسلمانان در جهان که به جنگهایسويع
د که یآ ین کتاب ميدر هم. شود ی مینگها سپرن جي، در همی از پادشاهان، آلب ارسالن سلجوقیکی
با ششصد هزار سوار از روم به در آمذ و قصد اسالم  "یصر روم، امپراطور ارمانوس، وقتيق

 تمام، البته بعد از آن که دوحلقه یر شد و با درماندگيان شکست خورد و اسي، از سلجوق"کرد
نار یملک الروم ارمانوس هزار د" ش یفرو رفته بود، در برابر آزاد" هردو گوش او" دریغالم

  1."ت بفرستذیقرار داذ که هرروز به جز
کند و دوازده سال، و ی سال عمر م32 فقط یبي صلین آلب ارسالن قدر قدرت و فاتح جنگهایا
.  شودی و بعد مقتول م.یر ده سال، پادشاهيه، بگگر و معتبرتر، نه سال و چند مای دیبه قول
خ ی بزرگ در تاری، نامیسندگی و نویاست مداري بوده، که در سیرش هم نظام الملک طوسیوز
 که وزارت سلطان طغرل را داشته یرانی دانشمند نامدار ایو به گفته عبدالملک کندر. ران داردیا

  .  را هم همو گذاشته استیر کشیعت وزر آلب ارسالن هم بوده، بدی وزی مدتیز برايو ن

                                                 
  120ص . ح محمد اقبالي و تصحی، به سعیف راوندية السرور تالی راحة الصدور و آ- 1



 2

ن دوره صد و شصت ساله يران در همی از بزرگان علم و ادب ایاري است که بسیز گفتنين نیا
ن ی در ایک ادب فارسي کالسی ازشاهکارهایاري کردند و بسی میان زندگي سلجوقیفرمانروائ

  2.دوره نوشته شده است
  
  ی راوندی نوشتاریژگيو

، یا، محمد مصطفيش خداوند، انبین کتاب، پس از حمد و ستاین ای آغازیها  در صفحهیراوند
خسرو بن قلج يش از سلطان ابوالفتح کیفه و ستاي و مدح امام اعظم ابوحنیابوبکر، عمر، عثمان، عل
 دولت، یدعاگو: " سدی نویان روم که کتاب به او اهدا شده، در آخر ميارسالن از شاهان سلجوق

ل يسذ بر سبی نوین آل سلجوق مي دولت سالطیخهای تاریمان الّرواندي سلیابوبکر محمد بن عل
ن کتاب یفرستذ که از ا یاختصار و صذ هزار لعنت به جان و خان و مان و زن و فرزندان آنکس م

  3".سذی نویادت و نقصانیا زی حذف کنذ یا ا کلمهی یحرف
 یها  کنندگان و خرابکاران متنسنده به سانسوری نوینهاین چند سطر، جدا از لعن و نفریدر ا

ن یا. کرده است" ل اختصاريبر سب" خود یسیخ نویوه تاريسنده بر شی است که نویدي، تاکیادب
 که نهصد و پنجاه  صفحه را در کتابش به سلطنت مسعود یهقي بیسیخ نوی تاریوه يوه با شيش

گر یو تفاوت د.  فرق دارداري و زمانه او، بسی به کمال دهد از زندگیاختصاص داده است تا شرح
، ی فراوانیت های است و خرده روای چند خطیتی مسعود روایري از دوره امیهقيت بین که روایا

کتاب از . مي روبروئیک خطی یتی ما با روایکند، اما در کار راوند ی را خلق میت اصلیروا
 شود و بعد یغاز من سلسله آین سلطان ايدن و به تخت  نشستن طغرل نخستي به قدرت رسیچگونگ
ن ي و به همی رود سراغ شاه بعدی مرگ او، می او و چگونگی و کارهای کوتاه از زندگیاز شرح

ن شاه از سلسله آنها در ی رسد به آخری رود تا می و مرگ آنها را جلو می زندگیکی یکیروال 
  . شودیان ميشرق که مقتول و مغلوب خوارزمشاه

  
  انيزنان در عصر سلجوق

ان، يان و سلجوقیت زنان در دوره غزنوي از وضعی و راوندیهقي بیه گزارشهاسیدر مقا
خ یدر تار. دیتوان د ین دو دوره می در ای و اجتماعی فردیها ت آنان از جنبهي در وضعییتفاوتها

 دو یکی. ريا بهمان امیده فالن يا دختران سرپوشیاند  ا حّرهیشود  ی هرجا از زنان نام برده میهقيب
شان خاتون يکیو . نان که خاتون نام دارند همه از زنان و دختران خانان ترکستان اندزن از آ

 در ترکستان فرمانروا بوده و خراج گزار سلطان محمود یهقي است که به گزارش بیارسالن نام
 یاره فرستاديزه خي دوشیزکي نادر و کنیر محمود را غالميام"  فراوانیایکه هرساله همراه هدا

 یر مسعود شرحي امی هم، به نقل خواجه عبدالغفار که از کودکیگری دیدر جا. 4"هیهدلِ يبر سب

                                                 
ب  ان در شرق و غري ساله حکومت سلجوق160ن دوره ی اند که در ایسندگان و شاعرانی آورم همه نوین نامها که می نمونه ای برا- 2
ن که در زمان طغرل يس و رامی مولف کتاب وین اسعد گرگانی فخرالد-1. هستندیک فارسيات کالسي مهم در ادبی آثاریسته و دارایز

 است و با طغرل یات فارسي ادبینه هاي او از گنجی هایتيان که دو بی بابا طاعر عر-2. م کرده استیسته و کتابش ر ا به او تقدی زیاول م
 که ی  خواجه نظام الملک طوس-4. ر که مقامات او مشهور استيد ابوالخيخ ابوالسعي  ش-3ز داشته است ي نیجوق مالقاتن شاه سلينخست
 ی می که در دوره ملکشاه سلجوقیشابوريام نيم، عمر خي شاعر و  حک-5. نوشته استیاست نامه اش را در زمان آلب ارسالن سلجوقيس
 ی به فارسیدپاي بی ترجمه کرده بود با نام داستانهایله و دمنه را  که ابن مقفع به عربي کتاب کل کهی محمد بن عبداله البخار–6.ستهیز

  -7.م کرده استی بود تقدیران سلطان محمود ملکشاه سلجوقيران اتابک در مغرب که از امي از امیکین ترجمه را به یاو ا. ترجمه کرد
ن اش را  به طغرل بن یري که منظومه خسرو شی گنجه ای نظام-8. داشته استیقاتز ماليام ني مولف چهار مقاله که با خی عروضینظام

ن ی در مقدمه ایار که به سخن خانلري مولف کتاب سمک عی خداداد فرامرز ارجان-9. م کرده استین تقدیارسالن و اتابک اعظم شمس االد
  ....   و . ین سهروردیخ شهاب الدي ش-10.ستهی زیان مي در اواخر دوره سلجوقیسنده به احتمال قوین نویکتاب، ا
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شتن دار و قران یپارسا وخو" بودی کند که زنیاد می او ی" جّده"ت برجستهيدهد، از شخص یم
اد یار يز بسيه وسّلم ني اهللا علّیغمبر صلير، و اخبار پير قران و تعبيخوان و نبشتن دانست و تفس

 یکوئيت نی بغایحلواها و شربتها" خوشمزه و یهاي برد از خوردنیاد نمینکه از ی و با ا5."داشت
ه با سواد ن جّدیو نام ا. ادداشت کندی برد نام او را بپرسد و یاد میسد، اما از یز بنوين" یکه او ساخت

  .  ماندی خواننده ناشناخته می کند برایخطابش م" رزنيپ" هم یخواجه عبدالغفار که گاه
 را داشته، یاسي که جرات دخالت در امور سی تنها زنی دوره غزنوی درباریها از حّره

 ی گرفتن شاهی کردن مسعود برایب و هي، بوده که در ترغیه عمه ختلخواهر سلطان محمود، حّر
با به نام ی زی او به غالمیل عاطفي از میهقي هم بیو جائ.  داشته استیر محمد، نقش موثرياز ام

  6."سوخته او بود" سد کهینو یو م.  داردیپرده  برم" ن خاصه خادمينوشتگ"
شتر ي شود و بیده گفته نمي حّره و سر پوشیچ زنياد به هيان در بنياما در دوره سلجوق

م در امور ي هم دوش مردان بوده و مستقیان و سرکشين خاتونان در طغی از ایو شمار. اند خاتون
نانج یشان به نام ايکی از آنها تا بدان حد بوده است که ی برخیهايسرکش. کردند ی دخالت میاسيس

 بود، پس از مرگ شوهر در برابر  خواستگارانش که با ابراز عشق و یخاتون که همسر اتابک
د و بعد ی گویل خود به سلطان سخن ميز بودند، آشکارا از مي ن عالقه به او، در طلب  تاج و تخت

شود  یز بوده ناچار به زفاف ميوزمند سلطان که برادر شوهرش نريب پيهم که با قزل ارسالن، رق
 کند و در ی سلطان طغرل فراهم میري امی کشد و راه را برایاو را م، ران لشکري امیبا همدست

 ی، زه نهادن او آن هم مدتیا به زبان راوندیبا طناب خفه کردن .  دهدیز سر به باد مين راه نیا
ن یگر از ای دیکی.  استیزين در دارالملک همدان، داستان غم انگکوتاه بعد از زفاف با سلطا

او در همان دوره اقتدار نظام الملک که .  از زنان ملکشاه استیکیزنان سرکش، ترکان خاتون، 
 افتد و نظام الملک تا زنده بود از دخالتها و یان بود با  او درمير سلجوقین وزیقدرتمندتر
 با یترکان خاتون بعد از مرگ ملکشاه  سر انتخاب شاه بعد. ود او در رنج و عذاب بیرفتارها

 به ی ساخت و شاهی میا اتابکیر ي مرد چه بسا با امیزد و اگر زود نمي ستیارق هم ميبرک
  .دي رسیارق نميبرک
 فرهنگ یژگیشه در وید ریان، بايت زنان در دوره سلجوقير در وضعي چشمگین دگرگونیا

 توانست به بروز ی که میژه آنها با زنان داشته باشد، فرهنگی رفتارو خانان ترکستان و نوعیلیا
  . دان دهديت در زنان میفرد

  
  انيات در عصر سلجوقيفرهنگ و ادب

 ی به عربیرانیشمندان ایسندگان و شاعران و اندیران تا دو قرن نویپس از حمله اعراب به ا
 به یذار عبداله بن المقفع از زبان پهلور گي درخشان و تاثیها  نمونه به ترجمهیبرا.  نوشتندیم

 ی و منثور منصور حّلاج که همه به زبان عربی فلسفیها  توان اشاره کرد و شعر و متنی میعرب
ان و ي آن در دوره سامانیان است و شکوفائی در دوره صفاریسی نویآغاز فارس. نوشته شده است

  . ی فردوس، ویهقي، بی، بلعمی از رودکیان با آثار جاودانیغزنو
ان نداشتند و به همان ی از غزنوی در مذهبشان دست کمی در تعصب ورزیشاهان سلجوق

کردند اما باتوجه به شمار در خور  ی میري جلوگینی و دی فرهنگیاندازه از هرگونه بدعت گزار
ات ي توان گفت فرهنگ و ادبین دوره می در ایرانیسندگان ایشمندان و شاعران و نویتوجه اند

  . برخوردار بوده استیا سابقه یان از رشد و عظمت بي در دوره سلجوقیفارس
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ران و یش از مرز نجد ای آنان که مرزهایر خاک  امپراطوريد وسعت چشمگیآ یبه نظر م
ز پخش مراکز قدرت و ي شده و نیک میونان نزدیه گذشته و به يه و دمشق و انطاکیسور

 قلمرو مستقل یر و شاهزاده اي شد هر امیم که سبب ین امپراطوری در درون ایفرمانروائ
  . کرده استین دوره فراهم می در ای فرهنگی رشد و اعتالی برایخودش را داشته باشد، فضائ

 شد یز سبب مين دوره نیونان در ایژه فلسفه یگر، به وی دینهاي با فرهنگ و ادب سرزمیآشنائ
ز باهم و چه بسا دور از يو در ست گوناگون و متضاد، در جوارهم ی و فرهنگی فکریکه فضاها
 و در ی فرهنگیها ین آشنائی ایها نشانه.  و رشد کنندی بزرگ زندگین امپراطوری ایهم در پهنا

 ین اندک شعر و کارهائيام به جهان، در همي، در نوع نگرش خیرانیشه ای آنها را در اندیختگيآم
 یها شهیافتن گفتمان و اندیه از گسترش رعطار کي و هم در منطق الط7دی توان دیکه از او مانده م

  . شودیاد می در آن دوران به صراحت یونانی
باکانه از يدن و نوشتن بيشی که در امر اندی استواریها هیز پاي گسترده و دگرگون و نین فضایا
ن دوره، ی گذاشته شده بود، سبب شد، در ایهقي و بی، فردوسی، بلعمی ابن مقفع، حالج، رودکیسو
 به مذهب و یبندیرانشان در امر پای شاهان سلجوق و وزیهای که تبر برافراشته تعصب ورزنیبا ا

ه انداخته بود، تا یشمندان سای، فراز سر مردم و اندینی و دیعدم تحمل شان از بدعت گذاران فکر
 چنان هراس ی نهند، فضائی باطنیريداد چوب در دب ی فرمان میآنجا که آلب ارسالن در مجلس

 بودن او در یعه رافضی با همه قدرت از ترس آن که شایری خواجه نظام الملک وزآور که
ن گمان را ی را که از سمرقند به دربار آمده بود و به خطا ایريسمرقند، به گوش شاه برسد، سف

، 8دی سخن نگویگر جائین ظن، دی دهد که از اینار زر رشوه می هزاردیدرباره او  برده بود، س
 ی در فرهنگ مردم آن چنان قوی مذهبیهایور ترسناک و سلطه تعصب ورز که حضیدوره ا

ر گذاشته است و يه تاثيلين کتاب از فرقه اسماعي در همی راوندیوه خطاب کردنهاياست که در ش
 چون امام محمد یهيم فقيبرد و حک ینام م" لیمالحده مخاذ" رسد از آنها به یهرجا که به آنها م

 کفر و زندقه و ی در دربار سلطان سنجر حاضر شده و در برابر تهمت هاکند ی را وادار میغزال
؛ شاعران و 9سدیه بنوی دادند پاسخگو باشد و بر آنها ردیفه که به او نسبت مين به امام ابوحنيتوه
 توجه به همان ی که بین اسعد گرگانیم چون فخرالديز داشته باشي نیباکيشمندان بیسندگان و اندینو

 خلق ی را برایا  گستاخانهی، ماجرای اخالقیها  عادت شده در جامعه وعرفیحد و مرزها
 داند یب میامت را افسانه و فريکسره خدا و قیام را که يا خیند، ی گزین برميس و رامیکارش در و

  :دی سرای میباکيو به ب
   و نه منیاسرار ازل را نه تو دان

   و نه منین حرف معما نه تو خوانیو
   من و تویه گفتگوهست از پس پرد

   و نه منیچون پرده برافتد، نه تو مان
شه، یان اندي شان دربیباکيسندگان با همه بین شاعران و نوی از این جاست که برخیو طرفه ا

 داشته و رصد خانه یا  دوستانهیوندهايام با نظام الملک پيم عمر خيحک. در جوار قدرت هم بودند
ن یو فخرالد. اش، نام ملکشاه را با خود دارد یم جاللیه و تقوکرد یت میری را در اصفهان مدیبزرگ

ز چون ي نیبرخ. م کرده استین سلسله تقدیه گذار این را به طغرل پايس رامی، ویاسعد گرگان
 مردم و حکومت یهای مذهب بودند، در آخرعمر از ترس تعصب ورزیناصر خسرو که باطن

                                                 
ناصر .  و پژوهشیبررس. تیبه اهتمام صادق هدا. اميم عمر خيات حکيت در کتاب رباعید به مقدمه صادق هداي  نگاه کن- 7

  .  سوئد1376سال انتشار . انتشار افسانه.پاکدامن
  115ص .  کتابیانتشارات شرکت سهام. به کوشش دکتر جعفر شعار. یخواجه نظام الملک طوس. استنامهي مراجعه شود به س- 8
  " نژادیئاين کین الدیترجمه ز. ، ترجمه کتاب المنقذ من الضاللیکتاب اعترافات غزال" مراجعه شود به مقدمه مترجم در- 9
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 یشیاند" طاعت"ام و تعبد وي خیشین آزاد اندي که بنیبا توجه به ا.  شدندیار میناچار به ترک د
زد، فرسنگها فاصله ی خوکان بری را در پاین که هرگز حاضر نشد لفظ دریناصر خسرو با ا

   10.است
  

  ی در کار راوندی مذهبیهايتعصب ورز
 برد با لعن و یان ميليان و اسماعي مذهب بود و در کتابش هرجا سخن از رافضی حنفیراوند
 ی و بی رسمیشتر بيل عالقه فراوانش به خاندان سلجوق بياو به دل. کند یاد می آنها ن ازینفر
ُغّزان در " سدی نویو م. دهد یان نسبت مي آن زمان را به کار و کردار خوارزمیها یعدالت

ان از خون به ناحق يان با عراقي ننمودند که خوارزمی رحمی نکردند و آن بی رسمیخراسان آن ب
هم يان کاشان عليو رافض. ن باشذيذ، ده کتاب چنیاگر به شرح نوشته آ. ی و خرابو ظلم و نهب

شان یآوردند و بذ ی کندند و به شهر میت می داشتند که والیاّللعنُة آن ظالمان را بر آن م
ذ کرد ّاّلا یذ خواند و لعنت نشایچ را ملحد نشايف اسالم هیفروختند و هفتاد و دو فرقه طوا یم

ا و يمت دني پادشاهان، جنگ با کفار را سبب غنی و برا11."ستنديشان اهل قبله ما نی ا را کهیرافض
 آنها مباح ینان را از گوشت قربان برایان و بد دیهودیه سرانه بستن بر یله ثواب آخرت و جزيوس
 اثبات یکند که برا یاد می ینیران بد دين کتاب از دبي در آغاز همیا جائیو .  داندیتر م
او از فتح . آوردند یمثال م" ذ ترستيان که پلیکتب و زند و استا و کتب دهر"اشان از ه هینظر
عجم را در " ن که عمر بن الخطابی کند و شاد است از ایاد میران به دست مسلمانان با غرور یا

صر بستذ و خان ي کرد، قصر قین بگسست و کسر طاق ِکسريخ شرک از زميوست و بيعرب پ
ر ُبّران و ناوک پّران و گرز گران از جهان يذ، ملوک عجم را با شمشي ببخشخاقان و ُملک خان

 و یبرکت پرورش علما و علم دوست" ن باور بود کهی و بر ا12" تخت منبر نهاذیو به جا.... برکند
ن و بالد خوراسان ين، خاّصه ممالک عراقي زمین آل سلجوق بوذ که در رويحرمت داشت سالط

ث جمع کردند، چندان کتب در محکم و یف کردند و اخبار و احاديه تصنعلما خاستند و کتب فق
ن در دلها راسخ و ثابت گشت چنانک یخ ديح اخبار باهم آوردند که بير و صحيه قران و تفاسیمتشا

 یان بکلیان و دهرينان منقطع شذ و طوعٌا و کرٌا فالسفه و اهل ملل منسوخ و تناسخی بذ دیطمعها
ان محمد امت محمد نهادند، و جمله اقرار دادند که الُطرُق ُکلها مسدود ي مفتعت ویسر بر فرمان شر

  13."ان شدي منظور جهانی سلجوقیت سلطاني از علما به تربیَق محمد، و هر بزرگیاّلا طر
 که داشت تمام تالشش را کرده است تا از یهائی با همه تعصب ورزید گفت راوندینهمه بایبا ا
بر همان "  کردند،یدانداري که آنان در آن برخاستند و میا  و زمانهیجوق شاهان سلیت زندگيواقع
 یگوئ. 14ن برابر خواننده بگذاردي راستیمائي، سی راستگو و امانتداریچون راو" ل اختصاريسب

ها و  ی گرفته بود که تنگ نظریشي او پیهنگام کار، ذات و گوهر نوشتن آن چنان بر تعصب ورز
  .ر بگذاردي او تاثیاد گزارش دهيافته که در بنیندان سلجوق کمتر مجال  او به خای هایعالقمند
خ آل سلجوق باهم ی را در نگاه و چشم انداز او به تاریخ راوندین مقدمه اکنون کتاب تاریبا ا
  . ميزن یورق م

   
  طغرل

                                                 
بادبان کن، دانش /  ات راین جهان، کشتیره است ايآب ت: "ام ت از شعر او گرفتهين بی ناصر خسرو از ایشه ورزی  طاعت را در اند- 10

  .   بخش خ2819ص . فرهنگ بزرگ سخن." و طاعت خله
  394ص . یراوند. ة السروری راحة الصدور و آ- 11
  10ص .  همان- 12
  30 همان ص - 13
  ن سلطان محمد بن ملکشاهیاث الدي غی و آدم فروشیق و روشن او از مال دوستي نمونه گزارش دقی ، برا- 14
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اد است ی آنقدر زیتي نقاط گین سلسله که شمار کوچک و بزرگشان در اقصیان پادشاهان ايم
 شود از ی بودند که نمیی است دنبال همه رفتن، چهار پنج نفرشان از آن استخواندارهایکار عبثکه 

ه یش پايکی. ها سوار شده بود ني دوش همی روین امپراطوری ایها هیرا پایز.  گذشتیآنها به سادگ
 در سال  بود کهن ابوطالب طغرلبکيا و الّديالسلطان المعّظم رکن الّدنن سلسله، ی ایگذار پادشاه

ا یع ي توقیبه گزارش راوند." اخ بر تخت مسعود نشستیشابور و به شادين"  دری قمریهجر429
 ی شکلش را هم در کتابش آورده که جایع چماقي توقیراوند.  بودی او شکل چماقیُمهر و امضا

ست و شش سال سلطنت کرد، از قرار معلوم ين پادشاه که بیا.  نگذاردی باقی کسیچ شک برايه
ان يفه بغداد و قتل عام شورشي خلیچاره بعد از آنهمه فتح و فتوح برايب. خم و ترکه نداشتت

دة ي به سیش از آن که دستي داشته و اهل فسا بوده، پیرانیشه ای که معلوم شده رهبرشان ریريبساس
که ش از آن يا خون دماغ و پی" رعاف"، افتاد به یفه بزند، در راه رفتن به ريالنسا، خواهر خل

افتد به يکهو بین پشت سرش بوده باشد که ید دو نفری با15.عروس را به حجله زفاف ببرد فوت شد
 خواهر را به یفه گرفته بود که اگر دو دستيد از خلین تهدیده النسا را با اي آن که سیکی. ن عاقبتیا

 ی مردمیاميفه، قيله خيها عل یريام بساسينکه معلوم شده قی شود و دوم ایاو ندهد نانپاره اش قطع م
ن سلطان ینها پشت سرش نبود چطور این نفریاگر ا. فه و عمال او بوده استيه جور و ظلم خليعل

 القضاة ی را که به زور صاحب شده و در همان بغداد قاضی زد به سرش عروسیقدر قدرت م
"  تایعد به رز و بیار با خودش بکشاند به تبریار به دی او خطبه نکاحش را خوانده ، دیشهر برا

  "زفاف بدارالملک باشد
 هم داشت با بابا یداری گذرش به همدان افتاده بود، دی که داشت وقتیطغرلبک در سفرهائ
فته يش" هم ی ما که پاره ای، شاعر لخت و پاپتیبه گزارش راوند. انیطاهر معروف به عر

و گفته بود بدان و آگاه  شکسته را که در انگشت داشت در انگشت او کرده یقیبود، سر ابر"گونه
  16."ن در دست تو کردم بر عدل باشيمملکت عالم چن"باش که 
 ننوشته اما ثبت یزي چیوشا بوده راوندين که چه اندازه جناب سلطان، سخن شاعر را نیدر ا

 آن در انگشت یش آمذي پی و چون مصافیذها داشتیان تعويوست آن در ميسلطان پ"کرده است که 
   17"یکرد

سلطنت خراسان و عراق را " ر هميد ابوالخيخ ابوالسعيات آمده شینطور که در رواالبته آ
   18"ده بوديشان بخشیبد

  
  آلب ارسالن

السلطان االعظم عضدالّدوله ابوشجاع د به پسر برادرش يطغرل که فوت شد، تاج و تخت رس
غرل را که ، پسر طی آن که حرمت عمو را نگهدارد، هنگام تاجگذاریاو هم برا. آلب ارسالن

 نوشته است پسر طغرل ین پسر، آنچنان هم که راوندیالبته ا. هنوز کودک بود در بغلش نشاند
لش معلوم شده در اصل برادر آلب ارسالن بوده، اما چون بعد از مرگ پدر ينبوده چون از نام فام

د زده بودند ونيضه عمو پي او را به بینطوري گرفته بود، همیآلب ارسالن، مادرشان را عمو به زن
ن آلب ارسالن در همان یا.  تخم و ترکه برده نشودیه گذار سالجقه به غلط بین پادشاه پایکه اسم ا

                                                 
ست و در هشتم یگر بزیح مذکور است که زفاف در بغداد واقع شد و طغرلبک بعد از آن هفت ماه دیگر به تصری دی البته در گزارشها- 15

ده را ّي و دارالملک باشد و پس از آن سی را که قرار بوده زفاف در ریوند ما چون قول رایافت، ولیماه رمضان به روز جمعه فرمان 
  م ي دانیح تر ميهمچنان با مهر به بغداد فرستادند، صح

  99ح محمد اقبال ص ي و تصحیبه سع. یمان راوندي بن سلیف محمدبن عليتال. خ اآل سلجوقیة السرور در تاری راحة الصدور و آ- 16
  99ص .. همان- 17
ص شصت و . مقدمه مصحح. انتشارات آگاه. ی کدکنیعيحح دکتر محمد رضا شفيبه تص. دي سعیخ ابي مقامات الشیف. ديرار التوح  اس- 18
  . سه
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داشت عمو که تخت و تاج را بعد از ي، و به پاس گرامیک نظام الملک طوسی کار به تحریابتدا
ش را گرفت یر دانشمند عموی بود، سپرده بود، وزیا ست سالهيخودش به او که جوان نوزده ب

 کرد داشتن دو دانشمند در جوارش با ید هم فکر میشا. انداخت زندان و بعد دستور قتلش را داد
  19.ه درد سر استی که با هم دارند مایدتي و عقینی دیحسادتها و دعواها

 را گوش تا گوش ببرند، او یهمان محبس سر بونصر کندر  قرار شد دری نوشته وقتیراوند
 به سلطان یغامي از من پیچون فرمان پادشاه بجا آر"د را سوگند داد که خواست و جالیمهلت
 که بر من خدمت شما بوذ، عمت ینت خجسته خدمتی ای به خواجه، سلطان را بگویکی و یگزار

پس از خدمت . ی کردی و شهادتم روزین جهان به من داذ تا بر آن حکم کردم و تو آن جهانم داذیا
ر ی به وزی در جهان آوردی و زشت قاعدتی که بذ بدعتیر را بگویوزافتم و یا و آخرت يشما دن
  20."ینيشتن و اعقاب بازبین سنت در حق خویکه ا) ديام( ارجو. کشتن

ر، ین حرف را به نقل از مادر حسنک وزي، بخش اول همی از کندریت راوندیقبل از روا
  21.ز در کتابش آورده بودي نیهقيب

 خدمت صادقانه ی دانستند بعد از مدتی چون میرانیران ای وز شود کهیبا خواندن آن معلوم م
ت نامه، ي نوشتن وصی دست هم برایشوند از رو ی مقتول میا شاهان بعدیبه دست همان شاهان 

  .  داشتندینسخه برم
حتا ننگ .  بود، سخت تعصب داشتیش طغرل در مذهب خود که حنفیر عمويآلب ارسالن نظ

ر ین حضرت وزی ای نظرهای البته وقت22. داردی الملک مذهب شافعرش نظامین که وزیداشت از ا
 یني بید می فرمایش می به خصوص آنجا که از زنان فرمایخوان یاست نامه اش ميرا در کتاب س
 از کتابش چنان از ییها خواجه در صفحه.  به او افتخار کندی هم نبوده که کسیا چندان آدم تحفه
د که همه کوشش آن ی گوی سخن می دام در مزرعه دامپروریمشت زند که انگار از یزنان حرف م
  23.د و تمامید آی با گوهر از آنها پدیاست که نسل

ان يدند ناراضيترس یم.  مهم هم داشتیاسيل سيک دلی در مذهبشان، یتعصب پادشاهان سلجوق
 به ک شدنیازجمله از نزد. رآب حکومتشان را بزنندیگر زی مذاهب دیر لوایاز حکومتشان ز

 بودند، سخت یعيالمه شین خاطر که دیعه به ايروان مذهب شيژه پیان و به وي ها و باطنیرافض
  . کردندیز ميپره

 از مالزمان در دربار یکیر ي آورد از شکنجه کردن دبی میاستنامه داستانينظام الملک در س
سد به گوش سلطان ی نویم.  از مالزمان سلطان را داشتیکیِ اردم یري، که دبیيحیبه نام دهخدا 

چوب در آن مردک " سلطان بعد از آن که فرمان داده بود.  استی باطنیرسانده بودند که فالن
ِ  آن دب"رون کردندي بیم مرده او را از سراينهادند و ن  به یر را بخواند و روي، اردم، خداوند

 را به خدمت ی کافرگناه اردم راست که بد مذهب. ستين مردک را نیگناه ا:"  لشکر کرد کهیامرا
کبار و دوبار و صد بار با شما گفتم که شما ترکان لشکر خراسان و ماوراء یو من . ش آردیخو

و ما همه مسلمان . میا ر و قهر گرفته يت به شمشین والید و ایا گانهيار بین دید، و در ایالنهر
                                                 

  .  بودی داشت و متعصب بود به آن و نظام الملک شافعی مذهب حنفی ابو نصر عبدالملک کندر- 19
  . 118ح محمد اقبال ص ي و تصحی، به سعیف راوندية السرور، تالی راحة الصدور و آ- 20
 نکرد چنانکه زنان ید جزعيث نهان داشتند، چون بشنین حدی بود سخت جگرآور، چنان شنودم که دوسه ماه ازو ای و مادر حسنک زن- 21

د  چون محموین پسرم بود که پادشاهیبزرگا مردا که ا: ستند، پس گفتی خون گریست به درد، چنانکه حاضران از درد ویکنند، بلکه بگر
  236ص . اضي اکبر فیح دکتر عليتصح. یهقيخ بیتار.  چون مسعود آن جهانین جهان بدو داد و پادشاهیا

 را برافراشته سر در ی را مقتول کرده و نظام الملک شافعی حنفینهمه تعصب، هم مذهب خود عبدالملک کندرینکه شاه شاهان با ای ا- 22
  . ن استي سنگیلي خیلير خین وزیلک در مقتول شدن ام پرونده  نظام المينکه قبول کنیاوردم جز اين

خاصه زنان که اهل .  فر و شکوه شودیو پادشاه ب.  بزرگ تولد کندیردستان پادشاه زبردست گردند، که از آن، خلل هائید که زی نبا- 23
سته تر و هرچه ی تر، بهتر و شاليشان اصیو هرچه از ا.  بماندیشان گوهر نسل است که برجایسترند و کامل عقل نباشند و غرض از ا
  217به کوشش دکترجعفر شعار، ص . است نامهيس.  ده تریمستوره تر و پارسا تر، ستوده و پسند
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 یلم دشمنیان ترک و ديند؛ و من باشیلم و اهل عراق اغلب بد مذهب و بد اعتقاد و بد دید. میا زهيپاک
   24."م استیست بلکه قدينه نیو خالف امروز

 دراز، چنانک به یم داشت و محاسني عظیقد"  آمده آلب ارسالنیآنطور که در کتاب راوند
 بارعام یو روزها." ی  و کاله دراز داشتیر خطا نکردي و هرگز تیر انداختن گره زذيوقت ت
 و با شکوه و از سر محاسن تا سر کاله او دو گز یب بوذيسخت مه"  نشستی بر تخت میوقت
بت ومهابت با آنهمه فتح و فتوح که دارنده اش در شرق و غرب داشت ين هیاما ا. 25"یبوذ

 به بارگاه او آورده بودند یريحون که به اسي جی را در حوالیا  کوتوال قلعهیوسف برزمینتوانست 
 از ساق یکارد" د و طمع از جان برداشتيان رس چون برابر سلطیوسف برزمین یا. بترساند
رند، يغالمان خاص و سالح داران خواستند که او را بگ. رون آورد و آهنگ سلطان کرديموزه ب

ذ و سلطان را يمرد برس.  بذو انداخت خطا شذیرير واثق بوذ، تيسلطان بانگ بر زذ و بر گشاذِ  ت
  26."زخم زذ

وسف ی سلطان انداخت، یک بود خودش را رویکه نزدن، شحنه بغداد، يسعد الدوله گهر آئ
  :و به نقل از شاعر.  ست اما سلطان نهین زخم بزیسعدالدوله از ا.  او را هم زخم زدیبرزم
  

   ز رفعت رفته برگردونیدیسر الب ارسالن د
  27یني تا به خاک اندر، تن آلب ارسالن بیبه مرو آ

  
شمار .  تخم و ترکه انداخته بودی بخواهش تاین سن کم، خالف عموین آلب ارسالن با ایا

  .  شودی میاند، ده نفر  پسرهاش که مورخان ثبت کردهیمشروع و قانون
 هم یمعلوم کس. جده ساله بوده استيرسد به ملکشاه که آن وقت ه ی میبعد از مرگ او شاه

من ين ابن سل گذاشتین بازینشد اگر قرار بود بعد از آلب ارسالن سلطنت برسد به پسرش ملکشاه، ا
  .   بودیشیگر چه نمایِبرادر، در دامن و او را پسر طغرل خواندن وقت به تخت نشستن، د

 را که همراه یاول. رت من شده استين دو شاه شاهان اسباب حی مرگ این جا چگونگیتا ا
ک یحون ي را کنار جی رفت، خون دماغ ُکشت، دومی میعروس ترگل ورگلش سواره به ر

  . چشم حشم و خدمیآن هم جلوکوتوال قلعه؛ 
  

  ملکشاه
 از او ی که راوندیفیدر تعر.  استین ملکشاه سلجوقيا و الّديالسلطان معّزالّدن یپادشاه بعد

ه یک چشم اندک مای...  وی قوی افراشته و بازویبال.  تمامی خوب داشت و قدیصورت"  کندیم
  28." از عادت نه از خلقتیشکسته داشت
ر او همان یوز. ست سال استياش ب ی کند و مدت پادشاهیعمر م و هشت سال یملکشاه س

در دوران .  را به گردن داشتیر پدرش است که خون عبدالملک کندری، وزینظام الملک طوس
درباب "ت ي با اهمیکتاب. سدی نویاش را م است نامهين پادشاه است که نظام الملک کتاب سيهم
  29".یوي و دنینیر امور دي و تدبیوه کشور دارين شیبهتر

                                                 
  195ص . به کوشش دکتر جعفر شعار. است نامهي س- 24
کاله دو متر باشد واقعا شش تا سر ی که فاصله از نوک ریک متر است، تصور آدمیم که معادل یرياس امروز هم بگي اگر گز را به مق- 25
  .ب استيمه
  121ص . یف راوندية السرور، تالی راحة الصدور و آ- 26
  121ص .   همان- 27
  135ص .  همان- 28
  استنامه ص پانزده، به کوشش دکتر جعفر شعاري از عباس اقبال در مقدمه کتاب سی  گفته ا- 29



 9

  ". جبار و کامگار بودیپادشاه" سد که ملکشاه ی نوی میراوند
 سلطنت معظم یدر همان ابتدا. آورد ی کم نمیزير دانشمندش هم از او چیت، وزین جباریدر ا

از " ندارد،یعهد چندان قّوتي آن که برادر مرده و ولی سلطان، به هوایله بعد از آن که قاورد،عمو
آورد و و بعد از سه شبانه روز مصاف  یم"  به عراقیگران به قصد ملک رو یکرمان با لشکر

چندان خزانه و سالح خانه و آلت و عدت و متاع و کراع " ر و درمانده با يخورد و اس یشکست م
 بر دشمن یروزين بهانه که سران لشکر از پیر به ایافتد، جناب وز یم" به دست لشکر ملکشاه 

ر و ي قاورد اسی به سویادت نکند رویاند اگر سلطان نانپاره شان را ز و گفتهاند   کردهیاده خواهیز
ل يدهد که قاورد را بکشند و هردو پسرش را م ی خبر از سلطان دستور میمحبوس خواهند آورد، ب

  .به چشم بکشند
، ی، شربت زهر خوراندن به زندانیک توطئه در دانشمندکشینجا، ير که تا همین جناب وزیا
 سر و ته درباره زنان در پرونده اش دارد، همان ی بی سلطان و حرفهایدن در چشم اقربايل کشيم
ر و يغام ملکشاه در تحقي، پاسخ او را به پیشتر کتاب ها و محافل روشنفکري است که در بیکس
ک عالم ی یستادگیچون سند ا"  بر آنییادت هایبا ز" یوقت به قول راونديه او، وقت و بيتنب

ن ي را چنیستادگین ای داستان ایراوند. میا  برابر خودکامان مستبد سر دست گرفته دریفرهنگ
کروز کس ینظام الملک پر شذ ) خطاها و لغزشها( چون سمع سلطان از عثرات: "آورده است

 مشورت من هر تصرف که ی و بیکیغام داذ که تو با من در ملک شريفرستاذ و به نظام الملک پ
م تا دستار از ی که فرمایني، ببی دهیت و اقطاع به فرزندان خود می و والی کنی می خواهیم

هردو درهم . ترا تاج داذ دستار بر سر من نهاذ) آنکه( او جواب داذ که آنک . سرت بردارند
   30."وستهياند و با هم پ بسته

گر از ی دی از هشتاد و به قولی سنش به قولیاز آن پس خواجه از حشمت افتاد تا آن که وقت
.  کشته شدیه به ضرب کارديلي فرقه اسماعی از اعضایکیهفتاد و هفت سال  گذشته بود به دست 

چو : "سدی نوی و م31. داندی خواجه تاج الملک را آلوده میر بعدی در قتل او دست وزیراوند
ل، نظام الملک را ی مخاذیخواجه تاج الملک، مالحده ) کیتحر ( یذ به اغرايلشکر به نهاوند رس

ش از آن که جالد کارد بر ي پی وزارتش،عبدالملک کندری البته در همان ابتدا32." زذندکارد
 حسابش را خواهد یر بعدین را که وزی خواجه فرستاده بود ای که برایغاميش بگذارد، در پیگلو
  . کرده بودینيش بيد، پيرس

 و سه روز ی سیگریجده روز، به گزارش دي هیبعد از مقتول شدن خواجه، به گزارش راوند
  33.د فوت شديش به بغداد رسی و پنج روز بعد، ملکشاه هم تا پایو به گزارش ابن خلکان، س

 و یر و مستوفی و پنج روزه، هرچه وزیا سی سه و یا سیجده ي هی ن فاصلهيملکشاه در هم
شان ی براینانياند، با شتاب عوض کرد و جانش ع خواجهي کرد مطیر و حاجب را که فکر ميدب

ر و حاجب و یالبته وز. شقدم شديشان نصفه شب کاردش بزند که دست اجل پيکید که مبادا یبرگز
را در یز. ان نبودندي معقول دربار و اطرافیاد مقبول آدمهایا زیده بود گوی هم که برگزیانيمستوف

 ی ابوسعد نشسته بود، شاعری، که به جای و تازه اش، مجد الملک ابوالفضل قمی بعدیهجو مستوف
  :موده بودفر

                                                 
  134ح محمد اقبال، ص يبه تصح. ین راوندماي بن سلیف محمد بن عليتال. ة السروری راحة الصدور و آ- 30
 ی که خاتونش با خواجه طوسی شاه شده بود، با خصومتیر و مشاور ترکان خاتون زن سوگلی وزین حضرت تاج الملک، از وقتی ا- 31

ر از وقت  گزارش کرده، خودش هم معطل ننشسته و زودتینطور که راوندیالبته ا. دي رسی خواجه میني به جانشی دانست روزیداشت م
 یغام و پسغامهاين او و خاتون بگوشش و نه مکاتبات و پي بیسد چون نه حرفهای نتواسته است بنوی اش را راوندیچگونگ. وارد عمل شده

  ده بود  يمحرمانه شان به دستش رس
  135ص .  همان کتاب- 32
  . ن کرده بودیه در هنگام مرگ او را نفر در کتابش آورده، انگار که خواجیالبته آنطور که راوند. 135ص .   همان کتاب- 33
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   بنازذ به ُبخل مجدالملکیم

  یگرسنه قمر)  از ارزنیتوده ا( چو به گاَورس
  ن باشنديان چنيگر همه قّم

  34ی قم، ری قا و بر همهيقم رف
  

ن یز در زمان سلطنت ايران نی دان و شاعر بزرگ ایاضی؛ منجم، ریشابوريام نيم عمر خيحک
ام يخ. ن سلطان اهدا شده استياوست به هم ی که از ساخته هایم جاللیسته و تقوی زیشاه م
 و انسان، نه ینش جهان و هستیش از آفریهایورز شهیان اندي بود که در بیباکيشمند بزرگ و بیاند

 ی مذهبیشان و علمای از خشک اندی داشت و نه ترسی تاجداران حنفیهای به تعصب ورزیاعتنائ
  .آن زمان

  
  ارقي برکی و پادشاهی خانوادگیها نزاع
 ین زنان سلطان اختالف راي بی، سر انتخاب پادشاه بعدید از مرگ سلطان ملکشاه سلجوقبع
 یل، مير اسماعي و خواهر امیاقوتیر يده خاتون دختر امي ملکشاه، زبین زنهاياز ب. رخ داد

ه يارق را پادشاه کند، اما ترکان خاتون دختر طمغاج خان که از ملوکان خانيخواست پسرش برک
، ی تاج و تخت شاهیک کفش کرده بود که بعد از ملکشاه وارث قانونی یر بود، پا توماوراء النه

ل به چشم ير اعظم و دانشمند و میوز. بود" سخت خرد" یپسرش محمود است که به نقل از راوند
  .ده بودين اختالف کم رنج نکشیکش، نظام الملک، هم تا زنده بود و مرحوم نشده بود سر ا

ده خاتون بوده و هم يباتر از زبید هم زي رسیر از اصل و نسب، به نظر مين ترکان خاتون غیا
ل ينکه بر او سلطه داشت، به دلی سلطان زنده بود با ایتا وقت. سر و زبان دارتر و کاراتر

بعد از مرگ . ردي  پسرش بگیتعهدی والی برای نظام الملک نتوانسته بود حکم محکمیمخالفتها
فه مسلمانان يعه گذاشته بود خلی که خداوند در وجودش به ودیروئي دو ن برآن شد از راه همانیشو

ر يام" فرمود، از راه به در کند، اما  یشان انشاء می را ایدر بغداد را که بطور معمول خطبه سلطان
  35."ذی را نشایگفت پسر تو طفلست پادشاه) یم( کرد وین اجابت نميالمومن

شود، رفت  ی گرم نمی، آبین مقتديرالمومني پدر، امی هفيد از اجاق خلی دیترکان خاتون وقت
شان، مه ملک ی ای شمار زنهای از بیکیفه، البته ير جعفر و با کمک زن خليسراغ پسرش ام

  . ش ببردي او کارش را پیر جعفر، تا  با واسطه گريخاتون، که خواهر ملکشاه بود و مادر ام
ن پسر حساب ی ایش از وفات ملکشاه روياز پن ترکان خاتون ی نوشته است ایآنطور که راوند

امروز " کهی کرد که در اصفهان، به بازار لشکر، جائیش عزم نميشاپيباز کرده بود، وگرنه پ
 و 36." بسازند و او را آنجا بنشانندیدارالخالفه و حرم" فهي پسر خلیبرا" مدرسه ملکه خاتون است

  . دن بخوانير المومني، او را امیبا وجود پدرش مقتد
ن اجابت کرد و به نام پسر ترکان خاتون يرالمومني پسر، امین بار با واسطه گریبه هرحال ا
  .خطبه فرمود
ر کربوغا ي امی به فرماندهی الفور لشکریفه، ترکان خاتون في خلین خطبه از سویبا گرفتن ا

 ی شاهیادعازده ساله را که نه يارق سيده به اصفهان بروند و  برکيج کرد تا به هفته نکشيبس
 یو ب. ر کننديد دستگیانش برآیتوانست از پس ترکان خاتون و لشکر یداشت و نه با آن سن کم م

                                                 
  . میدن معنا کرده ایآخر را اگر نسخه خوانان مخالفت نکنند ر" یر"ن ی ما ا- 34
  139ص . یراوند....  راحة الصدور و - 35
  140ص .  همان- 36
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 داغ را آماده کرده بود که به چشم او بکشاند یل هاي نظام الملک مین بار تاج الملک به جاید ایترد
ان بودند و از  که در اصفهیاما غالمان نظام.  سلطنت بنشاندیشه او را در عزاي همیو برا
رون بردند به جانب ساوه و ياز شهر ب"  کردند و در شب او رایشدستيکردند پ یت میارق حمايبرک
. و بر تخت بنشاند"  بردی او کرده بود، تا او را به رین جاندار که اتابکيش اتابک کمشتگيآبه، پ

تاج مرصع "نگ  درید بي رسیان به ریارق و لشکري برکی هم تا پایت ریس واليابومسلم رئ
  ."شان گرد آمذیست هزار مرد برايک بی نزدیخت و به دِر ری سر او آویباال

 نمانده بود جز آن که یچ راهي داشت هی ترکان خاتون که مقام ملکه مادرین وضع برایبا ا
خته بود مشغول کند و خودش به رتق و فتق اوضاع ی که دور و برش ریهایطفلش را با اسباب باز

 حرکت کرد ین بار از ریانش ای لشکریزده ساله هم از آنطرف با پشت گرميارق سيرکب. بپردازد
ران و غالمان يساخت و ام ی پراخت و دفع او میخزانه م" فتح اصفهان و ترکان خاتون هم یبرا

  ."ذي بخشیغ می دریرا زر ب
ارق يبرک لشکر یها  دفع حملهیر از پرداختن به لشکر براين ترکان خاتون زبر و زرنگ غیا

 یزده ساله، مجد الملک قميارق سي گول زدن برکیاول برا. گر هم مشغول بودی دوکار دیکیبه 
ر سلطان یده بود و وزی قم ری  به او و همهیاش شاعر یتي شخصی، همان که از لج بیمستوف

ست که  ایگر چه نوع پارسیم دین ابواالغنایم ایدي را، که نفهمیم پارسیمرحوم، تاج الملک ابوالغنا
رد و ي بگیناریارق که پانصدهزار دي به درگاه برکی دارد، فرستاده بود به واسطه گرین اسميچن

ارق يمال بگزاردند و برک" یز، وقتيگر نی دیاز سو. ر سلطنت و محاصره اصفهان بگذردياز خ
زن او وعده داد که به "ارق بود، ي برکیل را که دائيترکان خاتون، ملک اسمع" به در همذان آمذ،

آلت و اسباب و خزانه فرستاذ و " اویو برا" ارق را بشکنذيو برک" کند یبا او همراه" باشذ اگر
  ."زراد خانه

چاره ير وبين جنگ شکست خورد و اسیل در اي ملک اسمعی ترکان خاتون، دائیاز بد اقبال
ده يواهرش زبش خي الفور او را کت بسته فرستادند پیارق و آنها هم فيان برکیافتاد دست لشکر

 بود که خوب کارشان را یخواهر هم که پرورده دربار.  برادرش را بدهدیخاتون که خودش سزا
 با ترکان ی همخوابگیتا آرزو" او را بفرموذ کشتن" انت به خواهر زادهي خیبلد بودند به سزا

  37.ز با خودش به گور ببرديخاتون را ن
 گران به کهستان آمد و به مخالفت با ی لشکرارق باي برکیرتنش، عموي که مقتول شد، امیدائ

ا نه، اما ی به تنش را هم داده بود ی ننوشته است که ترکان خاتون قول همسریراوند. او برخاست
در . دی پناه دی بیليارق خودش را خي، برکی گرفتن تاج و تخت شاهیبه هرحال با برخاستن او برا

 توانست یر شدن خود را به دست عموش مي اش، عاقبت شکست خوردن و اسیسرنوشت تلخ دائ
د که با همان اندک ی ندیچ راهي مقتول شدن، هی و مثل دائیريپس، ازترس اس.  کندینيش بيپ

م ترکان خاتون و برادرش يد باال ببرد و خودش را تسليش مانده است پرچم سفی که برایلشکر
 ترکان یر و مجدالملک مستوفیملک وزمانش را با تاج اليو به همان معامله بسازد که پ. محمود کند

  . بگذردیر پادشاهيخاتون گذاشته بود و از خ
ل کرده بود چون ترکان خاتون در ي تعجی کمیريم گين تصمیارق در اي نوشته برکیراوند

 ین اعضا خاندان شاهی شود ایدم چطور مي نفهمیکیراستش من . افتی فرمان ین وقتها ناگهانيهم
 گرفت بعد از ی او را میري ُمرد هر امیالبته اگر هم نم. ابندی یمان م پشت سرهم فری زپرتیه

ن و آن ی به ایادی زین زفاف کردن، قولهایچون سر ا.  کردیا خفه می نهاد یشب زفاف او را زه م
  ینانج خاتون کرد ومدتی با ایان شرقين پادشاه سلجوقی که طغرل بن ارسالن آخریکار. داده بود

                                                 
  .ردي دردسر سلطنت را از پسرش بگیکار ننشسته بود که ترکان خاتون بيده خاتون هم بي شود زبی معلوم م- 37
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بش اتابک قزل يش با رقي دو سال پیکین خاطر که یار الملک همذان، به ابعد از زفاف در د
   38. با او داشت دستور داد او را زه نهادندیهائیارسالن هم زفاف کرده بود و همکار

افتد، با ي در آن وقت به کار بیاش مثل کله راوند ارق بدون آن که کلهين احوال برکیبا همه ا
گر را در یکدیان رفت و برادر هم به استقبال او آمد و آنها د بر سر دست، به اصفهيپرچم سف

ران لشکر يام. ديکروز هم نکشیم شدن، به يدار و تسلین دی از ایاما خوشحال. آغوش گرفتند
ده در ينرس"ارق خشک نشده و هنوز از راه ي ُاَنر و بلگابک، عرق راه بر تن برکیخاتون، به نامها

ل بکشند که ناگاه از ي او را بالفاصله مین اتفاق بودند که چشمهایو در ا" دان بازداشتنديکوشک م
 عقب ی چند روزیارق را برايدن چشم برکيل کشيآنها هم م."  محمود را آبله برآمذ"  آمدهیقضا

د که محمود پسر ترکان خاتون به يک هفته نکشیاما به .  شودینند عاقبت محمود چه ميانداختند، بب
 الفور ی پادشاه نماند فی آنکه مملکت بیُاَنرو بلگابک هم برا. وستيرش پمرض آبله مرد و به ماد

  "رون آوردند و بر تخت نشاندنديب"  هوا را، از زندانیارق، مقتول رويبرک
 ی تخمی، تخمی خانوادگیها ها و بُکش بُکش ینيارق بعد از آنهمه توطئه چيب، برکين ترتیبد

ش در آن وقت یراطوريکه وسعت امارق، ين ابوالمظّفر برکيا و الّديالسلطان المعّظم رکن الّدنشد 
  . ره کرده بوديچشم جهان را خ

ارق هم به ي برک39"ر شذیذ و به وقت کار وزيد الملک از خوراسان در رسین حال مؤیدر"
 و بعد از 40.افتیر گذشت و شفا ي به خیول" وس شذندیما" آبله برآمذ که از او هم"  ننشستهیشاه
ش تنش را که ی گرد کرد و به سمت همدان راند تا حاال که شاه شده حساب عمویکرافتن لشیشفا 
له باشند او يروان اسماعيل که همان پی مالحده مخازیبه نقل از راوند. کرد، برسد ی می شاهیدعو

 ید رفت به مصاف عمويم و امي دوباره با بی و بعد از شفا41.افتیرا زخم زدند که از آن هم شفا 
. داشت" شماري بیباک بوذ و لشکريسخت متهور و ب "ی مردیالن ارغون که سپاهگرش ارسید

قضا چنان بوذ که " ارق، هنوز جنگ آغاز نشدهي برکیک بختيا از نی ی همان نظرکردگی هیدر سا
  " کارد زذ و بکشتیا ارسالن ارغون را در مرو غالمچه"رسد " ارق بذويش از آنکه برکيپ

 اش محرز و مسّلم شده بود، برادرش ملک سنجر را  که یطانگر سلیارق که ديسلطان برک
د یان مؤين میدر ا.  به عراق آوردی خراسان نشاند و رویريشود، به ام ی با نام میبعدها پادشاه

ر آب کرده، خودش یر را همو زی باشد که سر تاج الملک وزید کسیالملک که حاال معلوم ما شده با
زده چهارده ساله يارق سي دانست که برکید و ميتاب ی را بر نمین معزولیهم معزول شد و چون ا

 که با کمک ی اُنر، همان کسیر پایها کند، نشست زين گردنکشی دهد از ایر مي شیهنوز دهنش بو
ل بکشند، يش میدان به چشمهايده در کوشک ميارق به اصفهان نرسي خواستند هنور برکیبلکابگ م

  :که
زتر ی، سلطان ملکشاه ترا از همه فرزندان عزیون چه کمترتو از محمود پسر ترکان خات"
 و سپاه یشانیش از ايش از ملک است و به هنر بي و وقع و شکوه تو در دلها بی و پسرخواندیداشت
 جهان ترا مسّلم یک فتح بکنیچندانک . نيبه سلطنت بنش. ت دوستدار و هوا خواهان توانديو رع
  42."شوذ

                                                 
  367ص . یف راونديتال. خ آل سلجوقیة السرور در تاری راحة الصدور و آ- 38
 کندند و زنده زنده ی او هم قبرین بعد از مرگ خاتونش برايقیبه .  آمدی چه بالئیاوردم  سر تاج الملک ابوالغنائم پارسي من سر درن- 39

  .  مشاور نباشدیا که خاتون بيفرستادنش آن  دن
دار اولشان و در آغوش گرفتن ین دو برادر در همان وقت دی شودحدس زد ایارق بالفاصله بعد از مرگ محمود، ميفتن برک از آبله گر- 40

  .   کرده بودندی با هم ماچ مالیلي خیهم از غصه آنهمه دور
  . ن همه بال سالم جسته استیارق نظر کرده بوده که از ايرسد برکي به نظر م- 41
  144ص . السرورة ی راحة الصدور و آ- 42



 13

 از یبي نهاد که باز دست غی به ری فراهم کرد و رویتاد و لشکرنش افياُنر هم باد در پوست
  . ساوه او را کارد زدندیرون آمد و در نواحيان بين باطنيآست

 عراق و خراسان ی است و در نواحی دانست مرگش حتمی چون مین گناهيد الملک با چنیمؤ
 سلطان به سمت گنجه یها از ده برادریکید محمد ي به سعی خدمتگزاریالفور برا ی ندارد، فیجائ

  .ب کنديراند، تا او را به طلب سلطنت ترغ
ش به کونش چسبانده ینجا با شصت من سری را تا  ایزده چهارده ساله که شاهيارق سيبرک

 سپاه یان است، در گرماگرم جمع آوریبودند و آشکار است که افسارش در دست حاجبان و لشکر
نانج بغو یا.  دهدی را شغل وزارت میند و مجدالملک قمک یک گاف بزرگ می نبرد با برادر یبرا

دارند و جز به  ی دانستند سر به شورش برمیران سپه ساالر که مجدالملک را قابل نميو پسران ام
سلطان . ستي و خانه نشستن او نینجاست که حرف سر برکناریجالب ا.  شوندی نمیکشتن او راض

 ی کند وقتش شده کمی به هرحال مشعشعانه، فکر می ولیکه بعد از آنهمه فتح و فتوحات چسک
( یخت و در نوبتیمه مجدالملک کردند و او بگريلشکر قصد خ. کرد یاجابت نم" جبروت نشان دهد

غام يذند و به سلطان پيخانه او را بغارت) انیلشکر( ليخ. سلطان آمذ ) یمه بزرگ شاهيچادر و خ
 خداوند چون ی گفت ای داذ، مجدالملک می در نمسلطان تن. داذند که او را به دست ما باز ده

سلطان باز رخصت نداد تا آنکه ." رون شوذين است بگذار تا بنده بی مصلحت ُملک تو دریدان یم
دنذ و پاره پاره يرون کشيش بی شدنذ و مجدالملک را به ریحشمت برداشتند و در نوبت" لشکر
مه يذ تا به خیرون دويسراپرده ب)  راه عبور(د واز شرجيذ، برنجین حالت دیسلطان چون ا. کردند

حرمت .  استی رسمین چه بیا: سلطان گفت. ذين ببوسيشباز آمذ و زميذ، آُخربک پيآُخر بک رس
  43."ن ناکسان زنی برین و بانگيبرنش. حرم برداشتند و ناموس سلطنت برفت

بنده : "ه سلطان گفتب. آمد ی برنمیران کن بود که از آُخربک هم کاری اموراما چنان ویآشفتگ
  ."ی به در روی و از جانبیريش گی دانذ که سرخویر آن ميتدب

غالم و ( منین کن تا من با چند وشاِقِ  اي تسکیچندان"رفت و به التماس افتاد که یسلطان هم پذ
رون يانه از شهر بي مخفی از خاصگان  به جانب ریو با ده پانزده نفر." رون روميب) برده مطمئن

 از خراسان و گرگان یر خراسان بود لشکريد به کمک برادرش سنجر که امي رسی به ریتوق.  زد
زه گوش کرده و پرچم ید الملک را آوی فراهم کرد تا به جنگ سلطان محمد رود که سخن مویو ر

  .سلطنت بلند کرده بود
  بهی پناهگاهیزد و به جستجویگر ی از اصفهان مین خفت و خواری بدیجالب است که شاه

  . کندی بلند میرد و علم پادشاهي گیرو مي رود، آنگاه در آنجا دوباره نی میر
د الملک گرفتار یزد اما مؤی گری خورد و مین جنگ، سلطان محمد شکست میبه هرحال در ا

که "  سلطانی فرستد برای میغامياست شدن در بند است پي سی که برایدر همان چند روز. دیآ یم
  44".ی دارینار بدهم تا خدمت وزارت به من ارزانی ببخشذ صذ هزار داگر خداوند گناه بنده

ر برادرش شده بود و او ین بار وزیانت کرده و آخريدالملک دوبار به او خین که مؤیسلطان با ا
دهد اگر در  ی کند و قول مین درخواست موافقت میب کرده بود، با اي گرفتن سلطنت ترغیرا برا
ش او يدوات وزارت را پ"دهد ی اش را بدهد؛ فرمان مینار بدهیر دب صد هزايک هفته ترتیطول 
  ".نهند
ا و ی همان رعاید فشار روی تردی کند به قرض و قوله و بیر هم  شروع مین جناب وزیا

 گفت چه ی میکه سلطان خفته است با قوم" د ين امی با ایدرافتادن با اصحاب خزانه که طشت دار
                                                 

  146ص .  همان- 43
ن هم ی است این مملکت شغل وزارت و وکالت کاسبیند در ای گوی چرا مردم می  که بدانی بودیخی تاریليکوقت دنبال سند و دلی اگر - 44
  .ليدل
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( کبار بنده پدرش ی سلطان آورد ی به روین همه سختی ایان، مردين سلجوقی اند ایت قومي حمیب
 یر آن، جهت وي طلبذ و آلت سلطنت از سراپرده و چتر و غیرا بر آن داشت که پادشاه) اُنر

ک چند او را آواره داشت و یاورد  و يگر باره به گنجه رفت و براذرش را بیراست  کرد و د
  45"کنذ یو برو اعتماد م.  دهدیاو را وزارت مگر یذ اکنون ديچاره در جهان گردانيب

 که باز بر باد ی دفاع از ناموسیرتش به جوش آمده بود از بستر برخاست و برايسلطان که غ
 چنان ی نشاندند و زخمیبفرمود تا چشمش ببستند و بر کرس" د الملک را بخواند و ی رفت مؤیم

ت سلطان يو گفت حم. ذين افتيد سر بر زميزذ که  گردن بگزارد و سر هنوز بر دوش بوذ که بجنب
  46!"دينيبب

ارق يز بود تا عاقبت سلطان محمد به دست برکین دو برادر جنگ و گريبعد از آن پنج بار ب
  .دين آنها خوابير شد و غائله بياس

ست و پنج يارق در بين دو برادر، سلطان برکين بي خونین نزاعهایان ایک سال بعد از پای
  . را به برادر خود سلطان محمد سپردیپادشاه درگذشت و یسالگ

ن شاهان سلجوق دانست چون بعد از آنهمه جنگ با ید از خوش اقبال تریسلطان محمد را با
او ماند تا به نقل . ر شدن به دست او، نه به قتلش رساندند و نه چشمانش را کور کردنديبرادر و اس
ن دو برادر قدرت گرفته و شهرها ير زمان جنگ به که ديلي بتواند در برابر فرقه اسماعیاز راوند
   نجات دهدیضه اسالم را از نابودير کرده بود بي را تسخیو دژهائ

  
  ضه اسالميسلطان محمد، حافظ ب

بالفاصله بعد ن ير المومنيم امين ملکشاه، قسين ابو شجاع محّمد يا و الّدياث الّدنيالسلطان غ
ن پادشاه یا.   کردیزده سال پادشاهيو مدت س. شستارق بر تخت سلطنت نياز مرگ برادرش برک

 سرش یکدو" د ي شنی بدعت می بوی از اسالفش کم نداشت و اگر از کسیزين چیدر تعصب در د
 قلع و قمع ی در کوشش او برایراوند.  کندیم"خيجرثومه کفرش را از ب"  افکند ویم"از بار
  :سدی نویان ميلياسماع
فه چه یذ، داند که آن پادشاه در فتح آن قلعه و قمع آن طاین ددژکوه بر در اصفها) که( هرک"
 مانده ین رمقی از دیامذيقت اگر آن فتح به دست او برنيذه و به حقي کشیذه باشد و چه سختیرنج د
  47."یبوذ

ارق را از خطر مرگ مسلم  ي جان برکیپنهان" ی و نصرت ربانیمدد آسمان"اگر در گذشته 
 رفتند و دشمنانش ی میل باطنی در جلد غالم بچه و مخاذی خانوادگیا دادند و در جنگهینجات م

 ی کندند، در وقت پادشاهیب شاهزاده اش را مي آبله کلک رقیماريق بیا از طری زدند یرا کارد م
ن ی از ایکیو . دادند ی آشکارا رو نشان می آسمانین امدادهاین بود، ایاث الّديسلطان محمد، چون غ

 به تخت نشستنش رفته بود به ی رخ داد که سلطان در همان ابتدای وقتی آسمان وی ربانیدخالتها
  . شده بودندی برادرش که در بغداد عاصیها جنگ دوتن از بنده زاده

ذ آمذ ی چند بادیاه و عالماتي سی سر خصمان ابریند در آسمان باالیگو:"سدی نوی میراوند
سالح ) ازیقشون صدقه و ا(شتر يت آن ببي از دهان دمان که از هیان آتشي عیشکل اژدرها

ک یک با یشان افتاذ که ی بریو خذالن. ذندینه بدیامت معايو هول ق. نداختند و مرگ را بساختنديب
است فرمود و سر ي که او را هم سلطان س48"از گرفتار آمذیصدقه در مصاف کشته شذ و ا. ستاذين

                                                 
  148ص . یراوند. ة السروری راحة الصدور و آ- 45
  148ص .  همان- 46
  153 همان ص - 47
  154ص .  همان- 48
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مدد " و آثاریبت و شکوه سلطانيرستاد که ههردو را به نشانه فتح به خراسان نزد برادرش سنجر ف
  .ندينه ببيرا در قلع و قمع کفار به ع" ی و نصرت ربانیآسمان

ان را در اصفهان فتح يلي از اسماعی بزرگتر تا دژین فتح بزرگ، سلطان رفت به کاریبعد از ا
نقدر یاگر جنگ ا.  هفت ساله باالخره موفق شد کلک آن دژ را هم بکندیو بعد از مصاف. کند

 دژ ی ن، جناب سعدالملک و سرکردهیاث الدير سلطان محمد غیل بود که وزين دلی شد به ایطوالن
به دو "چون بعد از لو رفتن سعد الملک . شه بودندیکه اسمش احمد عطاش بود همدست و هم اند

  "ر آوردندیروز قلعه بسپردند و احمد عطاش را به ز
 او را گرفتار و دست ی کند که وقتیف می جالب تعری داستانین احمد عطاش، راوندیدرباره ا
تو علوم نجوم " دي از او پرسی چرخاندند تا بعد بسوزانند کسی نشانده و گرد شهر میبسته بر اشتر

ذه بوذم که به یش دی؟ جواب داذ که در احکام طالع خویافتين روز نیش ایدر طالع خو. ی کنیدعو
  49"ن صفت ندانستمیذه بوذ اما بذیپادشاه مثل آن ندچ ي در اصفهان روم که هی  جاللیعظمت
  

  ن سلطان اسالم پناه ي ایآدم فروش
بود و در دوران " س و عالم دوستی ترس و عادل و سایخدا"ن که یاث الّديسلطان محّمد غ

ب داشت يک عی فقط یان راونديانش برافراشته بود، به بيرق اسالم را بلند تر از اسالفيحکومتش ب
م بود که ي چنان در او عظیا مال دوستینار ین زر و دیا". ل داشتيم ميخار مال، عظبه اّد" که

 داشت یس همدان دشمنير وقتش احمد بن نظام الملک که با ابوهاشم رئیشنهاد وزيحاضر شد به پ
به هرحال بعد از . نار به نظام الملک بفروشدیرا به مبلغ پانصدهزار د" غمبريفرزند زاده پ"ن یا

ا به یر بجنبد ید دیاو هم که د. دين معامله به گوش ابوهاشم رسیمان گذاشته شد، خبر ايآنکه پ
ش از گرفتار شدن به دست ماموران نظام الملک، ياند، پ ا گردنش را زدهیاند  ه ديل کشيچشمش م

  .دیآ یزد و به اصفهان میگر یانه از همدان ميمخف
 را یاز خواص سلطان خادم"  درنگید بي ابوهاشم که به اصفهان رسیسد پای نوی میراوند

او را بخواند و ده هزار "ن کردند يين تعيالال قرانگ. ش سلطان برديکه او را به شب در پ" ذيطلب
ن خدمت تست امشب مرا به خلوت به خدمت سلطان یحاضر کرد و گفت ا)  سهيک(نار درُ ّصرهید
  :فتر شد و گيذه بوذ متحین مال ندیخواجه الال هرگز چند.بر

  ذ؟يد رسانین به سلطان بایا
  50.ن خاص تستید گفت ايس

ذه بود و يد چشم پوشيو س. خواجه خدمت او را کمر بست و همان شب او را به حضرت ُبرد
م آورده بوذ يتی ید ابوهاشم سلطانرا دعا گفت و دّريس.   قتلغ خاتون، زن سلطان حاضر بوذینوران

 ی بنده می گفت خواجه احمد مدتهاست که قصد خانهست و ید بگريس.  که سلطان مثل آن نداشت
خداوند عالم روا ندارذ که فرزند زاده . ذه استیخر)نارید( دم که بنده را به پانصد هزاريشن. کنذ
  51."ه السالم را فروشذيغمبر عليپ

نار را به هشتصد هزار  کند ین پانصد هزار دی کند که حاضر است ایسپس به سلطان عرض م
  ن شرط که نظام الملک را به دست او باز دهدیم کند به ایه سلطان تقد بیو دو دست

د ابوهاشم هم يس. درنگ معامله بسته شد یو ب" ر غالب آمذیسلطانرا حب مال بر حفظ وز"
 یها ان ساقينار را که می که شاه فرستاده بود هشت صد هزار دی غالمیبازگشت و در همراه

رش را سپرد یو شاه هم وز. چهل استر روانه دربار شاه کرد کرده بود بار ی درخت مخفیان تهيم
                                                 

  161ص .   همان- 49
  .ا مال پادشاهین رشوه مال اوست یج شود که اي که مملکت داشت  حق داشت  گین پادشاهی خواجه الال با ای طفلک- 50
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 ی به روشنیر آمد، راوندین وزی سر ایینکه چه بالیا. غمبر تا از او انتقام بخواهديبه فرزند زاده پ
 از او ی اسمیران سلطان سنجر پادشاه بعدی خواننده در فهرست وزی وقتی ننوشته است ولیزيچ
  . که بر سر او چه آمده  است تواند حدس بزندیند، مي بینم

 بزرگ ی سلطان محمد و به تخت نشستن سلطان سنجر امپراطوریافتن پادشاهیان یبا پا
تخت را از یسلطان سنجر هم مقر پا. و شدند سالجقه شرق و سالجقه غرب. سالجقه دوپاره شد

  .ان داشتر فرمی زیري سالها آن منطقه بزرگ را به امی که برایاصفهان برد به خراسان جائ
  

  سلطان سنجر
ن ابوالحارث سنجر بن يا و الّديالسلطان االعظم معّزالّدن شرق، ی ن سلطان سالجقهينخست

مدت ". از آل سلجوق به طول عمر ازو مّمتع تر کس نبوذ" ، بود و نير المؤمنيملکشاه برهان ام
ست ي، بیوندت رایو به روا. ک سال بودی اش شصت و یعمرش هفتاد و دو سال و مدت پادشاه

  .را داشت" ک سال سلطنت جهانیچهل و " خراسان ویريسال ام
.  گرفتین را به تمامي که کرد رفت غزنیسلطان سنجر بعد از به تخت نشستن، اول کار

ر آن، يو بعد از تسخ.  نکرده بودندی به احترام پادشاهان گذشته غزنویه پادشاهان قبلي که بقیکار
هرروز قرار افتاذ " آنجا نشاند و یري خودش به امی شاه را از سو بهرامیاز همان دودمان غزنو

ن مال یل ايش جهت تحصیوان خوی از دینار از فرضه شهر به خزانه او رسذ و عاملیکه هزار د
   52"آنجا بنشاند

له و ي، کلی نظام الملک نصراهللا منشی است که در زمان او ابوالمعالیريبهرام شاه همان ام
  . ترجمه کرده استی به فارسیقفع را از عربدمنه ترجمه ابن م

 هم داشت با ملک محمود، پسر برادرش، که بعد از مرگ یسلطان سنجر در همان ابتدا جنگ
ن عمو و برادر زاده، چون برادر زاده ين مصاف بیدر ا.  دانستیپدر تاج و تخت را از آن خود م

ه کرد که به وقت بر ي تنبیو را مدتسنجر ا. شکست خورد، افتاد به الحاح که عمو او را ببخشد
 یه، بندگيخ و تنبين مدت توبیا بدود و بعد که در ایاده در رکاب برود ينشستن و فرود آمدن عمو، پ

.  آن بهره ببردیابت خود سلطنت عراق داد که از مواهب سلطانيو طاعت او را آزمود، او را به ن
خطبه او از "افته بود و یمان او گسترش  سالجقه در زیسد که وسعت امپراطوری نوی میراوند

." ذيجان تا حد روم برسیف و ُمکران و عّمان و آذربایمن و مّکه و طای بالد یحد کاشغر تا اقص
 یکین و خوارزم است که همه را يستان و غزنيات سی برشمرده جدا از والیها که راوند نیالبته ا

  .شانده بود از جانب خود آنجاها نیري فتح کرده بود و امیکی
 از سالجقه یکی خسرو بن قلج ارسالنيالسلطان المعّظم ابوالفتح ک که در خدمت یراوند

ر آورده است، ین کتاب را به تحرین سلسله ای کرده و در اواخر عمر ای می زندگیا رومی یغرب
نها بر ان و اقطاع داران وابسته به آیران و لشکرين امی که از جانب ایها و فشارهائ کمتر به ظلم

 آنها ین دوره و انشعاب در فرمانروائی به اواخر ایتنها وقت.  آورده استیت آمده گزارشيرع
 هم آغاز ی گرفتن قدرت از دست سالجقه، قلم راوندیان برايرسد و ظهور کم کم خوارزمشاه یم
در  ی شاهیها  سقوط سلسلهیشه علت اساسيت که مثل هميداد بر رعي مثل بیعی کند به ثبت وقایم
 ی دهد، مین دوره سلطنت سلطان سنجرگزارش مي از همی نمونه وقتیو برا. ران بوده استیا
و چون جمله جهان او را مسّلم شذ و ملوک اطراف مسّخر گشتند و فرمان او در شرق و : "سدینو

 شذند ی و باغیام دولت و فسحت اسباب، طاغی دولت و حشم او در مهلت ایافت، امرایغرب نفاذ 
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ا ستم آغاز یذند و بر رعايرون کشين بيذند  دست تطاول از آستی دست خود ندی باالی دستو چون
  53"نهاذند

 خوانساالران ی و زورگوئیداد سرداران و رشوه خواري مردم و بیها یتیبا باال گرفتن نارضا
 و در 54. برداشتندیکان سلطان هم  سر به شورش و نافرمانیل و نزدیبان سلطان، قبایو نا

 و یکی آمد که در یش مي سلطان پی داد شکست پشت شکست برای که با آنها رخ مییها مصاف
 یليُغّزان خ"ن یو ا. ل غز شد و به مدت دو سال در اسارت آنها بودیر قباين آنها سلطان اسیآخر

ست و چهار هزار يهرسال ب" و " مقام و چراخورشان به ختالن بود) که( بودند از ترکمانان 
  55"یه بوذ که به مطبخ سلطان داذندفيگوسفند وظ

د، به يخت و به مرو رسی از بندگانش از بند گریکی سلطان بعد از دوسال حبس، با کمک یوقت
ذ و ممالک ی دی مین خالی شده بود که خزای برو مستولی نوائیفکرت ب"  چنانینوشته راوند
 او شد و حضرت یحالنها سبب افسرده يو هم" و لشکر متمرد) زانیگر( ت متشرديخراب و رع

 که به مرو ساخته بود او را دفن یا ا برفت و به دولت خانهي  از دنیسلطان بعد از دو سه ماه
  . کردند
  
  ان يان و برخاستن خوارزمشاهيان دوره سلجوقيپا

 نمونه یبرا.  نداشتندی کردند که قدرت چندانیز شاهيگر نیبعد از سلطان سنجر، چند شاهک د
د هفت ساله ي رسی به شاهی بود که وقتن طفرل بن ارسالنيا والّديلطان ُرکن الّدنالسن آنها یو آخر
 باشد که در واقع ی در دست اتابکانیشد که فرمامروائ ین شاهزاده ها باعث میسن کم ا. بود

  .سرپرستان آنها بودند
ن اش را به او و اتابک یري، خسرو شی گنجوی است که نظامیطغرل بن ارسالن همان شاه

در بزم "سد شاه ی نوی میراوند. ه کرده استی کرده هدی مین پادشاه را اتابکیعظم ابو جعفر که اا
  ."اتابک در رزم و تعب"بود و " و طرب
 دور و اطراف را به بندگان ی نواحی شان، اقطاع داری حفظ قدرت شخصین اتابکان برایا
 ی برای دفاعیاهان بتوانند سپر شی مردم و احتمال نافرمانیدند که  برابر سرکشي بخشیخود م

 توانستند به مردم ی حفظ خزانه خود و اتابک تا میبندگان هم برا. ت خود داشته باشنديحفظ موقع
سد ی نویآورد و م یز ميار غم انگي بسی داستانین ظلم و جورها راوندیاز ا.  کردندیظلم و جور م

ش و خان و مان ی خوین کردند که سرهاچنا"ان با مردم ين بندگان به بهانه شورش خوارزميکه هم
ن بندگان سلطان و اتابک به فارس ي همیها  از حملهیو در گزارش." را به دست خود بر باذ داذند

 با اصفهان از یها و آنچ از غارت پارس آورده  بوذند جامه خواب ان نهبيذم که در ميشن: "آورد یم
  56"ان جامه خواب بدر افتاذي  دو سه ماه مرده از میکودک) و( بار برگرفتند 

ش ازاو نشانه کامل زوال يگر پی در زمان طغرل بن ارسالن و دو سه شاه دیت پادشاهيوضع
، ی آغاز به سلطنت کردند و در ضعف قدرت فرماندهی است که با قدرت و اتحاد خانوادگیخاندان

  .تندرون رفيدان بيانه ميت از ميداد بر رعي و بی، اختالف خانوادگیفساد دربار
 از خزانه یکین طغرل با ي آورد که بی مییسته گفتگوی زی که خود در زمان طغرل میراوند

 سلطان به یروز:" سدی نوی خزانه داردر زندان اوست، و میدارانش گذشته است، آنهم وقت
                                                 

  171ص .  همان- 53
 داشت او را به ی که سلطان به وی دربار بود و  به خاطر محبتیز دلقکها ای چتریان به نام علين عاصی از ایکیسد ی نوی می راوند- 54

سلطان "  که سلطان داشتند،یر شدنش در جنگي از دشمنان سلطان و اسیکین يوستن او به ملک حسيبعد از پ.  رسانده بود یمقام حاجب
  ". م کردندير علم به دو نی را زی چتریفرمود تا عل

  177ص ...   راحة الصدور و - 55
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را اجل شتاب کرد و ) خزانه دار( قتلغ دار تشت دار. فرموذ ی میشان را زجری قلعه بوذ و ایتماشا
ن سرها ببر و در فالن ِنه، که من یش گرفت که ايذ وبا سلطان مواجهه و ناسزا گفتن پیهت آغازسفا

د که به ی خواننده خودش با57."ارتر بوذیسر تو چون سر پذرت در فالن خواستم نهاذن، دولت ترا 
م  را در زبان تشت دار به چشی مناسب را بگذارد تا اوج گستاخیها ن فالن فالن ها کلمهی ایجا
  .نديبب

نه افراشته يده تمام قد فراخ بر و سيسبلت تا بن گوش مال" ین پادشاه معظم و به نقل از راوندیا
 کوتاه مدت و یها یروزيبعد از شکست و پ"یدي و کمانش نکشیعمود او برکس برنگرفت" که" الی

کومت ه حياش عل ی با سرداران ترک و بندگان شورشیی مصافهای فراوان که در طیها یآوارگ
ان یز با اتابک قزل ارسالن از پسران اتابک اعظم ابو جعفر، متحمل شده بود، در پايخود و ن

  . شودیان خود مقتول می از لشکریکیان به دست يسلطنتش، هنگام جنگ با خوارزمشاه
منه يرون آمد و جنگ را بساخت و ميسلطان از شهر ب: سدی نوین حادثه می در شرح ایراوند

ن برفت، به دوم حمله به ذات مبارک يک حمله از جانبیاراست، يکرد و قلب بسره راست يو م
کبار يلشکر ب" ده بودي چون اجل رسیو به گفته راوند" ان انداختيش بتاخت و خود را در میخو

ز يشان نی داذ و ایشان نمیدست به د. شان سلطان با چتردار بماندیان ايدر م. از سلطان بازگشتند
ک سواره چنان آسان به دست یذه، یده بوذند و محنتها دي کردند که ازو رنجیمقصد کشتن سلطان 

فگندند و سرش برداشتند و حرمت يشان افتاذ، از اسبش بی به دست ایفتذ که چنان پادشاهيخصمان ن
  58."سلطنت فروگذاشتند
  .ديسشان به آخر ریان هم دوره اقتدار امپراطوريسلسله سلجوقطغرل بن ارسالن با مقتول شدن 

 که سبب ساز سقوط ی همان سه عاملی حاکمان و فساد درباریري تدبیت، بي بر رعیداديب
 در ین همسانی کشاندند و ایزبه تباهيان را نيان در زمان سلطنت مسعود شده بودند سلجوقیغزنو

 سلطان مسعود رقم خورده بود و به دست ی که برای تا بدانجاست که همان سرنوشتیلحظه تباه
 یری تقدی آن که همسانی بیراوند.  شودیب طغرل بن ارسالن هم ميش مقتول شده بود نصغالمان

 از یره بسته را جار بزند، در همان آغاز سلطنت طغرل بن ارسالن، با آگاهین دای ایو تکرار
 سلطان مسعود و در همان ی از زندگیهقي بیسی نویخیوه تارين سلطان، به همان شیان عمر ایپا

 کشته یش از کشته شدن او در زاريک صفحه پی نامد و ی م59"ديسلطان شه" راراستا، طغرل
" یک زخم مرد و اسب را بکوفتی من بوذ چنانک به یگرز او س"او را که :سدینو یشدنش م

  ."بردار کردند و علم دولتش نگوسار کردند"نش يخصمان سر نازن
 به ی از بندگیندان سلجوق خایان که در دستگاه سلطنتي، خوارزمشاهیروزين پیبعد از ا

 یخ شاهنشاهیانه آمدند تا در چند دهه بعد تاري بلند کردند و به میده بودند، علم شاهي رسیريام
ان، به صورت یرغزنويز نظيان نيالبته سلجوق. ان، ادامه دهنديان و سلجوقیران را پس ازغزنویا

 که در یا  اتابکانیدمان سالجقه  از دویا سلطانیر ي امیپراکنده در شرق و غرب و در فرمانروائ
 خودشان را تا سالها بعد از مرگ طغرل بن یده بودند حکومتهايه خاندان آنها به قدرت رسیسا

ن ياث الديغران سلجوق، ين امیاز جمله ا. ان ادامه دادنديارسالن و بعد از دوره خوارزمشاه
ة یتاب الراحة الصدور و آ روم بود که مولف کی سلجوقی از سلطانهاخسرو بن قلج ارسالنيک

 که در دعا و یشاه. م کرده استی گذرانده و کتابش را به او تقدیالسرور، در خدمت او عمر م
و در ادامه سخن، حمد و " در حساب غالب مغلوب با اسکندر برابرست " سدی نویش او میستا

                                                 
  351ص .   همان- 57
  371ص .  همان- 58
  348ص . همان...  ارادت داشتین بلخیرالدي با ظهیکو و عالم دوستيد به جهت اعتقاد ني  و سلطان شه- 59
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 یه، با آوردن عذرو حافظ ناموس سلطنت سالجق" ر و جهانداريجهانگ"ن پادشاه یشش را از ایستا
  : دهدیان میپا" تکيدو ب"ن یبا ا

کوست دشمن ي نیتک عجب وصف الحالين دو بیر افتادست، ایاگرچه در معرض فحش تقر"
  :ن مداهللا ظله را، شعریاث الديدولت و حسود سلطنت غ

  خسروا بنده را اجازت ده 
  م که دشمنت چون باذیتا بگو

  خ در ناخنيخ در چشم و ميس
  60ر در کون باذيو کش یز در ريت
  
 

  انیپا
   2010ه یبه سنه فور

  م خاکسار  ينس. اوترخت

                                                 
  221ص .  همان 60


