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 چکیده 
ه    یکییی از  225د بییه سییال ااگییوی حکومییت کوتییاه مییدت اميییر محمیید  زنییوی  رزنیید سییلطان محمییو  

عیا  اسیت  از آن مونوعات درخیور تحطيین در تیاریخ عصیر  زنیوی اسیت کیه کمتیر بیدان پرداختیه شیده           
انید، وایی ابواافنیل بيهطیی در تیاریخ بيهطیی       طیان از ایین مونیوع بیه اختصیار نطشیته      که مورخیان و محطّ 
د را بازنمییایی و تبيییين هییا و د یییل بییر تخییت نشسییتن و سییرر معییزول شییدن اميییر محمیی  بییه خییوبی زمينییه

مییا در اییین مطااییه بییا کییرده اسییت، کتییاب اخيییر بهتییرین مرریی  رهییت بررسییی مونییوع مییورد نهییر اسییت  
هییا و د یییل بییه حکومییت رسییيدن و  تییاریخ بيهطییی، زمينییه  روش تحليییل تییاریخی مییتن ادبییی ی تییاریخی    
 ایم ه    بررسی کرده 225سرر برکنار شدن امير محمد  زنوی را در سال 

هییای وی دهیید کییه آزردنییی سییلطان محمییود از مسییعود و تییالش      تییای  اییین تحطيیین، نشییان مییی    ن   
همدییون: اسییت  همدنییين اميییر محمیید بییه د یلییی  تییرین عامییل بییر تخییت نشسییتن اميییر محمیید بییوده  مهییم

کفییایتی و  فلییت پادشییاه، شییهامت و شییعاعت مسییعود، تحریییک   طییدان رییدرت و ارتییدار محمییودی، بییی 
هییا و مطییام  اعيییان دواییت از وی  ن نشییدن خواسییتهوسییيلۀ مسییعود و نيییز محطّیی ه و تطميیی  اعيییان دواییت بیی 
 معزول و محبوس شد 
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 مقدمه.1
ه   ( دبيییر دیییوان رسییایل سییال ين  زنییوی و مییور       981ییی211ابواافنییل بيهطییی )    

عییری اسییت و از او تییاریخ آل سییبکتکين معییروف بییه تییاریخ       بلندپایییۀ رییرن پیینعم ه  
بيهطییی یییا تییاریخ مسییعودی بییه یادنییار مانییده اسییت  بخییپ بازمانییدة تییاریخ بيهطییی در      

ه   ( اسییت  بییه  225ییی292: ومییتواریی ، تییاریخ عصییر مسییعود بیین محمییود  زنییوی )حک 
در  لیی  و توانییا بییوده و  خی امییين و مطّطییان، ابواافنییل بيهطییی مییورّ   نییواهی را بییۀ محطّ 

یییابی و تحليییل و تحریییر کییرده  ای ورییای  دورة  زنویییان را ریشییه تییاریخ خییود بییه نونییه 
طییان اسییت    کییه در بررسییی حییوادث آن عصییر، مرریی  نییانزیر و اابتییه مطمییئن محّط       

 (51: 5982؛  روزانی، 8: 5982؛ باسورث، 5/18: 5912)بارتواد، 
 بیان مسئله.1-1
( اعيییان دواییت  5983:52  )بيهطییی، ه   225بعیید از مییرگ سییلطان محمییود در سییال        

انییان خراسییان بییه دربییار  زنییه  راخواندنیید )همییان(  روزر زنییوی شییبانه اميییر محمیید را از 
و بر تخت ملک نشیاندند  بیا نطشیت ررییم هفیت میاه، یعنیی شیوال همیان سیال )همیان:            

( 9( اعيییان دواییت، اميییر محمیید را  رونر تنیید و در رلعییۀ کییوهتيز در تکينابییاد )همییان:     5
عهیید پيشییين پییدر،  ای بییرای مسییعود، واییی ول و محبییوس نمودنیید و بییا ارسییال نامییه  معییز

 ماور  را به وی نزارش دادند و او را به تخت ملک  راخواندند 
عهیید پيشییين محمییود بییود، د یییل و تییر و وایییبییا تورییه بییه آنکییه مسییعود، پسییر بییزرگ   

متصییور اسییت و   انشییينی اميییر محمیید هییایی بییرای کنییار زدن وی و تمایییل بییه ر  انگيییزه
نهایت، علل و عیواملی کیه موریم شید بیا نطشیت  طی  هفیت میاه و بیدون رنی  و            در

ریییزی، همییان اعيییان دواتییی کییه اميییر محمیید را بییر تخییت نشییانده بودنیید، وی را از   خییون
تخیت بیه زییر بکشیند و محبیوس نماینید، درخیور تحطيین و بررسیی اسیت  تیاریخ بيهطییی            

مسییعود  زنییوی در دیییوان رسییایل حنییور    اییر آن در دربییار محمییود، محمیید و کییه م ّ
اسییت، بهتییرین مرریی  رهییت بررسییی   داشییته و از نزدیییک شییاهد بسییياری ورییای  بییوده   

  و ما در این مطااه در پی تبيين آنيم مونوع مورد نهر است
 پژوهش پیشینة.1-2
دی بییه تییاریخ عصییر  زنییوی پرداختییه عییالوه بییر تییاریخ بيهطییی، در منییاب  تییاریخی متعییدّ   

واییی در همییۀ اییین آثییار از مونییوع حکمرانییی کوتییاه مییدت اميییر محمیید بییه   ،اسییتشییده
 اند تصار سخن نفته و از آن نطشتهارمال و اخ

(، 225و221: 5909در ا لیییم منیییاب  تیییاریخی همدیییون: زیییین ا خبیییار )نردییییزی،       
(،  بطییات ناًییری )منهییاو سییراو، 559تییا22/555: 5915ااکامییل  ییی ااتییاریخ )ابیین اثيییر، 

(، تییییاریخ 19تییییا2/15: 5985ای،ا نسییییاب )شییییبانکاره(، معمیییی 299تییییا5/295: 5909
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: 5902ااشییعرای بهییار، (، تییاریخ سيسییتان )ملییک 931: 5902نزیییده )حمییداز مسییتو ی،  
هییای تییاریخ  زنویییان ( و نيییز تحطيطییات مورییود دربییارة عصییر  زنییوی ماننیید کتییاب 902

: 5982) روزانیییی،  ( و  زنوییییان از پيیییدایپ تیییا  روپاشیییی291و292: 5982)باسیییورث: 
ه    بیییه اختصیییار  225ال ( از حکومیییت کوتیییاه میییدت اميیییر محمییید در سییی  582و589

هییای اییین مییاررا رنییدان بییه تحليییل ورییای  و تبيییين علییل و عوامییل و انگيییزهانیید و نطشییته
 اند نررداخته

 پژوهشضرورت و اهمیت .1-3
بيهطییی  یکییی از مونییوعات درخییور تحطيیین در عصییر  زنییوی کییه بییه خییوبی در تییاریخ   

بییاز نمایانییده شییده اسییت، ااگییوی حکومییت کوتییاه مییدت اميییر محمیید  زنییوی  رزنیید      
، در منییاب  تییاریخی  يییر از تییاریخ بيهطییی رییون ه    اسییت  225سییلطان محمییود بییه سییال 

نگارنییده بییر آن شیید تییا اییین  هییا و علییل اییین مونییوع را  هميیید،تییوان انگيییزهرنییدان نمییی
اسییت، یییابی کییردهبییه تفصییيل آن را ریشییه مونییوع مهییم را بییر اسییاس تییاریخ بيهطییی کییه 

 تحليل و بررسی نماید 
 
      بحث.2

ه    بییه امییارت  981اادواییه بییه سییال محمییود  زنییوی، ملطییم بییه سییير اادواییه و یمییين    
رسییيد و در مییدت  رمییانروایی خییود توانسییت رلمییرو  زنویییان را عییالوه بییر خراسییان، بییه   

سییتان نسییترش دهیید  محمییود ابتییدا   خییوارزم و ری و اًییفهان و بخییپ بزرنییی از هندو 
پسییر بزرنتییر خییود، مسییعود را بییه وايعهییدی برنزییید؛ واییی در اواخییر حيییات از مسییعود     
رنعيییده خییا ر شیید و او را از وايعهییدی محییروم نردانيیید و کوشییيد تییا رانشییينی وی بییه    
پسییر دیگییرش، محمیید برسیید  محمیید در آن زمییان وااییی روزرانییان و مسییعود وااییی ری   

ه    سییران دواییت  زنییوی بییر    225از مییرگ  محمییود بییه سییال    و اًییفهان بییود  پییر  
اسییاس توًییيه محمییود، شییبانه محمیید را بییه  زنییه آوردنیید و بییر تخییت ملییک نشییاندند      
آنهییا کمتییر از هفییت مییاه بعیید، از اميییر محمیید روی برنرداندنیید و بییا محبییوس کییردن       

ه     292تییا  225وی، بییه مسییعود پيوسییتند و سییلطنت را بییه او تبریییک نفتنیید  محمیید از   
ه    المییان مسییعود بییر او شییوریدند  292محبییوس بییود  در سییال  ،کییه مسییعود کشییته شیید

بیار دیگیر بیر تخیت ملیک نشیاندند  محمید کمتیر          ،و وی را کشتند و محمید را بیا تهدیید   
: 5932از رهییار مییاه بعیید بییه دسییت مییودود بیین مسییعود بییه رتییل رسییيد )اربییال آشییتيانی،     

  (519تا513
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 عهد  مسعودحمود برا  واليت ارادة سلطان م.2-1
عهید پییدر بییود  ابواافنیل بيهطییی از رییول   تییر محمیود و واییی اميیر مسییعود  رزنید بییزرگ     

خوارییه بوسییعد عبییداارفار، از نزدیکییان اميییر مسییعود  زنییوی، کییه از کییودکی بییا مسییعود  
کنیید کییه سییلطان محمییود ورتییی اییین دو  رزنیید و محمیید، همنشییين بییوده اسییت، نطییل مییی

بییه خانییۀ بییایتگين، وااییی آن ناحيییت،     « داور»بودنیید، آنهییا را در زمییين    سییااهرهییارده
تییا بییه خییدمت ایشییان ريییام کنیید و آندییه بباییید از ودییایر و رواتییم ایشییان        » رسییتاد 

در اییین رسییمت از تییاریخ بيهطییی، ارشیید بییودن      (599: 5983)بيهطییی، « داردراسییت مییی
و در آن »يداسییت: مسییعود نسییبت بییه محمیید ی بییا نهییر سییلطان محمییود ی بییه ونییو  پ        

روزنییار ایشییان را در نشسییتن بییر آن رملییه دیییدم کییه ریحییان خییادم نماشییتۀ اميییر          
محمییود بییر سییر ایشییان بییود و اميییر مسییعود را بيییاوردی و نخسییت در ًییدر بنشییاندی        

نییاه اميییر محمیید را بياوردنییدی و بییر دسییت راسییت وی بنشییاندندی؛ رنانکییه یییک      آن
نهییاای  و اميییر یوسییر را بياوردنییدی و   زانییوی وی بيییرون ًییدر بییودی و یییک زانییو بییر  

بيییرون از ًییدر بنشییاندندی بییر دسییت ریی   و رییون برنشسییتندی بییه تماشییا و رونییان،    
محمید و یوسیر بییه خیدمت در پییيپ اميیر مسییعود بودنیدی بییا حیاربی کییه نیامزد بییود و        
نمییاز دیگییر رییون میی دب بازنشییتی نخسییت آن دو تیین بازنشییتندی و بر تنییدی، پییر      

هییا همییه ریحییان خییادم نگییاه   بییه یییک سییاعت  و اییین ترتيییم   اميییر مسییعود پییر از آن 
  (592و599)همان: « داشت و انر ريزی دیدی ناپسندیده بان  برزدیمی

( بییا تورییه بییه رميیی  شییرای  از  211ه    )همییان:  210سییلطان محمییود حییدود سییال 
عهیید خییویپ کییرد؛ رنانکییه  هییای مسییعود، وی را واییی هییا و شایسییتگیرملییه، توانییایی
از رنییين و ماننیید رنییين »نویسیید: هییای مسییعود، میییای شییعاعتاز ذکییر پییارهبيهطییی پییر 

دانسیت کیه ریون    دیید و میی  عهید کیرد، کیه میی    اثرها بود که او را به کیودکی روز وایی  
وی )= محمییود( ازییین سییرای  ریبنییده بییرود، رییز وی )= مسییعود( اییین خانییدان بییزرگ    

 (590مان: )ه« را ی که هميشه بر پای باد ی بر پای نتواند داشت 
 داليل آزردگی محمود از مسعود و تمايل به محمد. 2-2
عهیید خییویپ کییرد،  ه    مسییعود را واییی 210سییلطان محمییود پییر از آنکییه بییه سییال     
نخسیییت بیییرادران خیییویپ را، نصیییر و یوسیییر، و پیییر خویشیییان و اوايیییا و حشیییم را »

 از «سییونند داد و عهیید کردنیید کییه انییر او را رنییای مییرگ  ییراز رسیید، تخییت ملییک    
سییرر و یییت هییرات را بییه مسییعود داد و و یییت      (؛ 211آن  مسییعود باشیید  )همییان:   

نوزنانیییان در خراسیییان را بیییه محمییید داد و او را سیییونند داد کیییه ورتیییی مسیییعود بیییر  
  تخت ملک بنشيند در  رمان و  اعت وی باشد )همان(
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ت بییه کییای سییلطان محمییود بییرای رانشییينی و ادارة مملکییبییا عنایییت بییه آنکییه اميیید و اتّ   
مسییعود بییود، کوشییيد تییا او را در هییرات زیییر نهییر بگيییرد و مرارییم ر تییار او باشیید  بییا      

تییوان پییطیر ت محمییود در نهییر داشییت از شایسییتگی و کفایییت  بينانییه مییینگییاهی خییوش
عهیید خییویپ مطمییئن شییود و احيانییا  انییر نکتییه و نصییيحتی  زم اسییت او را بيییاموزد  واییی

  (121و  192: 5911)متينی، 
نی کییه سییلطان محمییود بییه اییین منهییور در هییرات بییر مسییعود نماشییته بییود از    راسوسییا  

هییای انگيزانییی کیه در دربیار پادشییاه حنیور داشیتند از سییوی دیگیر، زمينیه      سیویی، و  تنیه  
بییدبينی محمییود را نسییبت بییه مسییعود  ییراهم آوردنیید  رصییۀ خيشییخانۀ هییرات یییک نمونییه  

 (521: 5983از این مارراست  )بيهطی، 
ای بیییرای ابوااطاسیییم حصیییيری، هنگیییام  رسیییتادن او بیییه رانیییم  شیییا ههمسیییعود در م   

 :نویدردرخان، می
-کردنید، تیا آن  هیا کیه میا دادییم همگیان بیه خراسیان کیار میی         ما به هرات ببودیم و بیر  رمیان     

بییر مییا درشییت کردنیید و    ،رنییی از عنییه  ،نییاه کییه منییربان و حاسییدان، دل آن خداونیید را   
ز ذکیره از آن هیيچ ريیز نيا رییده بیود و آن بیر دل میا نانطشیته         ها نگاشیتند کیه اییزد عی    تنریم
هییا سییاختند تییا رأی نيکییوی او را در بییاب مییا بگردانيدنیید و وی نيییز آن را کییه سییاختند  و حيلییت

 ( 210)همان: «  خریداری کرد
در همیییين مونیییوع، مسیییعود یکیییی از علیییل داگيیییری پیییدر را از خیییویپ، کفاییییت و  

: 5909سییراو، اسییت )منهییاوحسییادت وی شییدهدانیید کییه مورییم  شایسییتگی خییود مییی 
ت کییه نتوانسییت دییید کسییی را کییه    مگییر  بیی  بشییریّ (: »292: 5982، باسییورث، 5/292

: 5983)بيهطییی، « رییای او را سییزاوار باشیید، او را بییر آن داشییت کییه مییا را رفییا  رماییید    
210)  
هییایی کییه بییدنویان بییه وی  بيهطییی از زبییان مسییعود نطییل مییی کنیید کییه از رملییه اتهییام    

 :دادند آن بود کهنسبت می
دارییم   سیتانيم اشیکر را، و نیاه نفتنیدی رصید کرمیان و عیرا  میی        ناه نفتندی میا بيعیت میی     

هیا بیه عتیاب    شید و پيوسیته نامیه   سیاختند تیا دل وی بیر میا ًیا ی نمیی      ها میاز این نونه تنریم
م  )همییان: کییردیزد و مییا بییرین همییه ًییبر میییرسییيد و کردارهییای بییرادر مییا بییر سییر مییا مییی مییی
211) 
دانییید و هیییا را از رانیییم کسیییان اميیییر محمییید مییییای از ایییین حسیییادتبيهطیییی پیییاره   

ورییوی کارهییای بییرادر  اميییر محمیید در نهییان کسییان داشییتی کییه رسییت    »نوییید: مییی
  (501)همان: « نردانيدی نزدیک پدرکردی و هميشه ًورت او زشت می
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نوییید اب بییه رییدرخان مییی نهایییت، انررییه مسییعود در مشییا هه بییا حصییيری خطیی   در     
 ؛(218)همییان: « بییه هییيچ حییال رخصییت نيا ییت نییام و یییت عهیید از مییا برداشییتن»محمییود 

امییا در واریی ، محمییود بییا آزردن از مسییعود، بییا ارییداماتی تمایییل خییود را بییه اميییر محمیید    
از رملییه آنکییه در مشییا هۀ مییطکور آمییده اسییت:        (292: 5982نشییان داد )باسییورث،  

م بیودی کییم و بیيپ بییه عتیاب و مییااپ و سیوی بییرادر نواخییت و     هیر روز سییوی میا پيرییا  »
احمییاد وزین بگطشییته، رییون از خليفییه خویشییتن را زیییادت اطییم خواسییت و مییا را و       
بییرادرش یوسییر را، مبییال داده بییود تییا در نامییۀ حنییرت خال ییت اول نییام بییرادر مییا        

  (211: 5983)بيهطی، « نبشته بودند
 ی محمدتمهیدات سلطان محمود برا  جانشین.2-3
سییلطان محمییود پییر از آزردن از مسییعود تمییام تییالش خییویپ را بییه کییار داشییت تییا        

هییای و یییت عهییدی اميییر محمیید و بییر تخییت نشسییتن وی را پییر از مییرگ خییود    زمينییه
آوردن نییام محمیید بییر نییام مسییعود در نامییه بییه  ییراهم نماییید  یکییی از آن تمهيییدات، مطییدم

تییوان دیگییر اریدامات او در ایین زمينییه میی    خليفیۀ عباسیی بییود کیه بیدان اشییاره کیردیم  از     
 به موارد ذیل اشاره کرد: 

 جلب حمايت اعیان دولت .2-3-1

هییای آخییر عمییر خییود، بزرنییان و اعيییان دواییت را بییه حمایییت  سییلطان محمییود در سییال   
از اميییر محمیید واداشییته بییود  اعيییان دواییت  زنییوی پییر از آنکییه اميییر محمیید را در         

ردنیید، در عییطرخواهی نسییبت بییه اميییر مسییعود یکییی از      تکينابییاد معییزول و محبییوس ک  
د یییل ارییدامات خییود را نگاهداشییت  رمییان سییلطان محمییود دانسییته و بییدان سییبم از       

 مسعود تطانای بخشپ کردند: 
سییزد از نهییر و عا فییت خداونیید عییاام سییلطان بییزرگ ادام از سییلطانه کییه آندییه بییه اول ر ییت     

ورییت سییکون را کییاری پيوسییتند و اختيییار کردنیید و   از بنییدنان تعییاوز  رماییید کییه انییر در آن  
 ( 9اندر آن  رمانی از آن  خداوند مانی رنی از عنه نگاه داشتند     )همان: 

ایییین نکتیییه در کیییالم بيهطیییی در خصیییود آزردن مسیییعود از یوسیییر بیییه تصیییریو       
و بیییدین پيوسیییت اميیییر یوسیییر را هیییواداری اميیییر محمییید کیییه از بهیییر  »اسیییت: آمیییده

)همییان: « سییلطان محمییود را بییر آن رانییم کشییيد تییا اییین رانییم بيییازرد   نگاهداشییت دل 
922)  
 گماشتن محمد در جوزجانان و مسعود در ر  -2-3-2

از تییدبيرهای سییلطان محمییود در نگاهداشییت رانییم اميییر محمیید آن بییود کییه وی را بییه     
( کییه بییه  ییزنين نزدیییک بییود و    211انییان خراسییان نماشییت )همییان:   کومییت روزرح

: 5982؛  روزانیییی،  2/02: 5985ای، و ییییت ری نماشیییت )شیییبانکاره   مسیییعود را بیییه 
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( کییه هییم از  ییزنين  اًییلۀ زیییادی داشییت و  بيعتییا  دسترسییی مسییعود پییر از مییرگ   582
محمییود بییدان رییا مشییکالتی بییه همییراه داشییت و هییم دشییمنانی همدییون عال اادواییه        

سییتند  سییلطان کاعییا بودنیید کییه انییرری و تییوان مسییعود را مییی    در آن(51: 5983)بيهطییی، 
مسعود در مشا هه با ابوااطاسیم حصیيری ی  رسیتادة وی بیه رانیم ریدرخان ی بیه نطید ایین              

 است:  تصميم و تدبير پدر ًراحتا  پرداخته
بیود کیه میا را بیه ری ماَنید و خراسیان و تخیتؤ ملیک نیامزد محمید باشید      بیرادر             در دل کرده  

آن نیواحی نیب  کیرد و بیه میا سیررد و بازنشیت         ما را به خراسان  رستاد و میا را بیا خیود بیرد و    
تی و اشیکر کیه هیر کسیی     دّبه سبم نیا نی و نزدییک آمیدن اریل و میا را بیه ری مانید از بیی ُعی         

-ا تیاد، و  ییرگ دیگیر آن بیود تیا میا بییدنام شیویم و بیه ععیز بییازنردیم و ُدم        را در میا  می  میی   

 ( 218و211)همان: « کنده شویم 
تییاریخ بيهطییی ازاییین ارییدام سییلطان محمییود نلییه و شییکوه  مسییعود در راهییای دیگییری از  

  (23کرده است )همان: 
 داماد  امیر يوسف و قدرخان .2-3-3

نشییاندن اميییر محمیید پییر  تخییتلطان مسییعود در رهییت بریکییی دیگییر از تییدبيرهای سیی   
هییای از خییویپ آن بییود کییه کوشییيد تییا آنعییا کییه ممکیین اسییت بییا زن نییر تن از کییانون  

بییه همییين سییبم    ؛میید، وی را در مطابییل مسییعود تطویییت نماییید   رییدرت بییرای اميییر مح  
خیان   ،تیر اميیر یوسیر را بیه عطید اميیر محمید درآورد و نيیز دختیر ریدرخان          دختر بزرگ

ترکسییتان را بییرای وی خواسییتگاری کییرد  وارعییۀ تییزوی  دختییر اميییر یوسییر بییرای          
 :نونه که بيهطی آورده، رنين استمحمد آن

  نارسییيدهشییده و در رسییيده و یکییی خُییرد و در  یکییی بییزرگ  دو دختییر بییود اميییر یوسییر را    
اميییر محمییود آن رسییيده را بییه اميییر محمیید داد و عطیید نکییا  کردنیید و اییین نارسییيده را بییه نییام    
امير مسعود کیرد تیا نيیازرد و عطید نکیا  نکردنید و تکلفیی  رمیود اميیر محمیود عروسیی را کیه             

را تییم نر ییت و       رمییان یا ییت   ماننییدة آن کییر یییاد نداشییت      از رنییای آمییده عییروس     
)مُییرد(      خبییر      بییه اميییر محمییود رسییانيدند      دیگییر روز  رمییود تییا عطیید نکییا  کردنیید دیگییر 
دختر را که به نام امير مسیعود بیود بیه نیام اميیر محمید کردنید و اميیر مسیعود را سیخت  یم آمید             

 (921و922)همان:   و اکن روی نفتار نبود
ارة عطیید نکییا  دختییر رییدرخان بییرای اميییر محمیید رنییين نوشییته     بيهطییی همدنییين دربیی    

دختییری از آن  رییدرخان بییه نییام اميییر محمیید عطیید نکییا  کردنیید کییه اميییر محمییود »اسییت: 
هیا بیه هیر ريیزی محمید      کیرد کیه رانیم   در آن روزنیار اختيیار رنیان میی     ،رنی از عنه

خییورد و اییین  ای دیگییر ررییم  انررییه تطییدیر بییه نونییه   ؛(221)همییان: « را اسییتوار کنیید 
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ن نشیید و مسییعود پییر از بییر تخییت نشسییتن اییین مونییوع را منتفییی کییرد      ازدواو محطّیی
  (281)همان: 

 421دالياال اعیااان دولاات باارا  باار تخاات نشاااندن امیاار محمااد بااه سااال  .2-4
 ه.ق.
بییا مییرگ سییلطان محمییود، اعيییان دواییت و در رأس آنهییا علییی رریییم، رنانکییه محمییود    

حمید را بیه  یزنين  راخواندنید و بیر تخیت ملیک نشیاندند:         بیود، شیبانه اميیر م   تدبير کیرده 
پییر از د یین سییواران مسییرع ر تنیید هییم در شییم بییه نوزنانییان تییا بییرادر، محمیید، بییه     »

  (59)همان: « زودی اینعا آید و بر تخت ملک نشيند
پییر از آنکییه نهییر اعيییان دواییت از اميییر محمیید بییه سییوی اميییر مسییعود بازنشییت و          

ای ر محمیید را  رونر تنیید و محبییوس نمودنیید، بییا ارسییال نامییه  سییرانعام در تگينابییاد اميیی 
در ًییدد عییطرخواهی و توريییه ارییدامات خییود برآمدنیید  آنییان بییرای خطییایی کییه بییه       

نخسییت، نییرورت   :ارییرار خییود مرتکییم شییده بودنیید، دو عییطر مهییم بيییان کردنیید        
کردن دشییمنان و دشییاهی و حفییظ آرامییپ در مملکییت و نااميیید  نمانییدن تخییت پا خییاای
  :رای  رمان امير محموددوم، ار

انییر در آن وریییت سیییکون را، کیییاری پيوسیییتند و اختيیییار کردنییید و انیییدر آن  رمیییانی از آن     
تییر پيییدا آمیید و  رمییان خداونیید مانییی رنییی از عنییه نگییاه داشییتند، اکنییون کییه خداونییدی حیین

  بییرداری وارییم کییرد بییه تمییامی بییه رییا آوردنیید  وی رسییيد آندییه از شییرای  بنییدنی و  رمییان 
 (9ان: )هم
  (09این عطرخواهی در سخن آاتونتاش خطاب به مسعود هم آمده است )همان:   
ای سییلطان مسییعود اییین دو عییطر اعيییان دواییت را در نامییۀ خییود بییه رییدرخان بییه نونییه      

شینودیم کیه بیرادر میا اميیر محمید را اوايیا و حشیم در حیال،          »نویید:  کند و میی تأیيد می
بخواندنیید و بییر تخییت ملییک نشییاندند و بییر وی بییه   رییون مییا دور بییودیم، از نوزنانییان  

  (35)همان: « اميری سالم کردند و اندر آن تسکين ورت دانستند که ما دور بودیم
آیید کیه عیالوه بیر دو دايیل میطکور، شیاید بتیوان         میی از  بالی سخنان بيهطیی رنیان بر     

ر رسیيده بیه   هیای اميیر محمید هیم ییاد کیرد  بيهطیی از اخبیا        هیا و تطميی   از بطل و بخشیپ 
هیای ثطیات کیه اميیر محمید      اینعیا خبیر بیدو رسیيد از نامیه     »اسیت:  مسعود رنين یاد کیرده 

به  یزنين آمید و کارهیا بیر وی ریرار نر یت و اشیکر بیه رملیه او را مطيی  و منطیاد شید،             
مسیعود نيیز در نامیۀ خیود       (58)همیان:  « اهیل اایدنيا عبيید اایدینار و اایدرهم      :انید که نفتیه 

ییین نکتییه اشییاره کییرده و همدنییين از کسییانی کییه بییا ورییود پادشییاهی    بییه رییدرخان بییه ا 
بیادؤ تخیت و ملیک در سیر بیرادر میا       »اسیت:  رسیيدند ییاد کیرده   ناتوان به مطصود خود میی 

هییا دراز کییرده و دادن نر تییه و شییم و روز بییه نشییار     شییده بییود و دسییت بییه خزانییه    
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و نهییاده بودنیید و مشییرول شییده، راه رشیید را ب نَدییید  و نيییز کسییانی کییه دسییت بییر رگ ا   
دسییت یا تییه، نخواسییتند کییه کییار ملییک بییه دسییت مسییتحن ا تیید کییه ایشییان را بییر حیید     

  (39و32)همان: « وروب بدارد
 ه.ق. 421علل و عوامل سقوط امیر محمد به سال . 2-5
پییر از آنکییه اعيییان دواییت  زنییوی از تصییميم اميییر مسییعود بییرای حرکییت بییه رانییم      

اميییر محمیید مطلیی  شییدند، بییيپ از آن بییر حمایییت  نيییری پادشییاهی از ییزنين و بییاز پییر
خییود از اميییر محمیید پایبنیید نماندنیید؛ رییون دریا تییه بودنیید کییه وی از تییوان کییا ی بییرای   

 ؛(291: 5982رویییارویی بییا مسییعود و نيییز اداره مملکییت برخییوردار نيسییت )باسییورث،      
و  بنییابراین آنهییا در  رًییت مناسییبی کییه در تگينابییاد  ییرهم آمیید، دسییت بییه کییار شییدند   

مطییابن خواسییتۀ مسییعود، اميییر محمیید را  ییرو نر تنیید و بییه پادشییاهی هفییت ماهییۀ وی       
  (250: 5913پایان دادند )اشروار، 

عییالوه بییر آنکییه دو عییطر و تییوريهی کییه پییيپ از اییین در د یییل هییواداری آنییان از         
اميییر محمیید ذکییر کییردیم، دیگییر رابییل تورییه و اتکییا نبییود، د یییل دیگییری بییرای اییین     

 ده رابل تصور است:تريير عطي
 فقدان قدرت و اقتدار محمود  .2-5-1

حيییات خییود، نطییپ مهییم و اساسییی رنانکییه نفتییيم تمهيییدات سییلطان محمییود در زمییان    
بییا تورییه بییه آنکییه اعيییان   (531: 5982) روزانییی،  نشسییتن اميییر محمیید داشییتتخییتدر بر

: 5983بيهطییی، دانسییتند )عهیید بحطيطییت پادشییاه مییی  دواییت و درباریییان، مسییعود را واییی  
( و خییود سییلطان محمیود نيییز در ابتییدا اذعیان داشییت کییه تخیت ملییک پییر از    222؛ نيیز  2

( و حتیییی 5/299: 5909سیییراو، ؛ منهیییاو521وی بیییه مسیییعود خواهییید رسیییيد )همیییان:  
( و بییر اسییاس 502: 5983ملییو  ا ییراف نيییز بییه رانشییينی مسییعود نهییر داشییتند )بيهطییی،   

تیر بیود،  بيعیی بیود کیه پیر از میرگ        رگعرف شیاهان آن زمیان هیم، مسیعود پسیر بیز      
امییا سییلطان محمییود بییا رییدرت و ارتییداری کییه داشییت،  ،محمییود، مسییعود بییه شییاهی برسیید

مات بییر تخییت نشسییتن محمیید را  ییراهم آورد  بییه سییبم آزردنییی خییا ر از مسییعود، مطییدّ
بییا مییرگ محمییود و از ميییان ر ییتن آن رییدرت و ارتییدار در دل و رشییم اعيییان دواییت،       

 های خود را از دست داد از پشتوانه امير محمد یکی
 ها  مسعودکفايتی امیر محمد و قابلیتبی .2-5-2

تییوان بییه اییین نتيعییه رسییيد کییه اميییر محمیید نسییبت بییه اميییر  بییا تحليییل تییاریخ بيهطییی مییی  
مسییعود از کفایییت و شایسییتگی  زم بییرای پادشییاهی برخییوردار نبییود  اییین نکتیییه در         

اميییر دانیید کییه از بییرادر »اسییت: تصییریو آمییده خطییاب بییه مسییعود بییه ،سییخن حییرة ختلییی
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اییین کییار بییزرگ برنياییید و اییین خانییدان را دشییمنان بسییيارند     سییخت بییه تععيییل بسییي    
  (52و59)همان: « آمدن کند تا این تخت ملک و ما نای  نمانيم

تیییوان در  فلیییت او از کیییار ملیییک و کفیییایتی محمییید را میییییکیییی از موربیییات بیییی  
ار شییراب و نشییار دانسییت  رنانکییه مسییعود در نامییۀ خییود بییه    ورییه بییه کیی پییرداختن بییی

شییم و روز بییه نشییار مشییرول شیید، راه رشیید را    »نویسیید: رییدرخان در اییین مییورد مییی  
از روزهییای  ،الهییای عبییداارحمن رییوّ  اییین نکتییه از توًییير    (39و32)همییان: « ب نَدییید

 (1شود  )همان: ابتدایی  رونر تن امير محمد در تگيناباد نيز  هميده می
 ؛ منهییاو225: 5909در بییاب  فلییت و نییاتوانی اميییر محمیید از کییار ملییک )نردیییزی،        

(، همییين بییر کییه بییا ورییود پيوسییتن محرمانییۀ همییۀ بزرنییان و        5/295: 5909سییراو، 
ای کیییه بیییدون  اعيیییان درنیییاه او بیییه مسیییعود، وی همدنیییان  ا یییل بیییود؛ بیییه نونیییه    

نمودنیید و کییار   ریییزی، او را  ییرو نر تنیید و محبییوس   تییرین رنیی  و خییون  کورییک
ملییک بییه آسییانی بییه مسییعود رسییيد  اییین نکتییه در نییزارش آاتونتییاش بییه مسییعود )بيهطییی،  

 سییلطان نفییت بییه اميراامیی منين»( و نيییز در نامییۀ مسییعود بییه خليفییه آمییده اسییت: 09: 5983
آنکیه خیونی   نامه باید نبشت بدین ریه ر یت، رنانکیه  زم اسیت، تیا مطیرر نیردد کیه بیی         

  (88)همان: « ار نر تریخته آید این کار رر
شییهامت و شییعاعت و شایسییتگی اميییر مسییعود در تمایییل اعيییان و درباریییان بییه او نطییپ     

اساسییی داشییت  بيهطییی نویییاترین توًییير از شایسییتگی مسییعود را از زبییان مییردم ری،     
نفتنیید »آنگییاه کییه وی رصیید حرکییت بییه رانییم  ییزنين را داشییت، بییازنو کییرده اسییت:   

ایییم و نییام اییین دواییت بییزرگ تییا از بییال و سییتم دیلمییان رسییته زنییدنانی خداونیید دراز بییاد،
اییم و شیم و روز دسیت بیه دعیا      اسیت، در خیواب امین  نیوده    که هميشه باد بر میا نشسیته  

، کییه ایییزد عییز ذکییره سییایۀ رحمییت و عییدل خداونیید را از مییا دور نکنیید؛ رییه،     برداشییته
و نییياع و خسییبيم و بییر رییان و مییال و حُییرَم   خییوریم و خییوش مییی اکنییون خییوش مییی 

 .(25)همان: « امال  ایمنيم که به روزنار دیلمان نبودیم
هییای خییویپ بییرای نوشییتن  بيهطییی در آ ییاز رلیید ششییم، هنگییام بحیی  دربییارة انگيییزه     

 :نویدزند و میهای مسعود نریزی میتاریخ  زنویان، به ویانی
اراز برهانیه،   رگ مین نیه آن اسیت کیه میردم ایین عصیر را بیاز نمیایم حیال سیلطان مسیعود انی               

د وی در همیییۀ ادوات سياسیییت و ریاسیییت انییید و از بزرنیییی و شیییهامت و تفیییرّکیییه او را دییییده
یییی بنویسییم و بنییایی بییزرگ ا راشییته   پایییهامییا  ییرگ میین آن اسییت کییه تییاریخ   ؛وارییر نشییته

 (552)همان:   نردانم رنانکه ذکر آن تا آخر روزنار باری بماند
نهيییر بییوده اسییت  بییا  وریییان از نهییر بيهطییی بیییشییهامت و شییعاعت مسییعود در موارهییه    

 :نویدرنانکه می
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ميییران  ییور بییه خییدمت اميییر آمدنیید، نروهییی بییه ر بییت و نروهییی بییه رهبییت، کییه اثرهییای    ا  
بییزرگ نمییود تییا از وی بترسییيدند و دم درکشییيدند  و بییه هییيچ روزنییار نشییان ندادنیید و نییه در     

)همییان:   نطییاد بودنیید کییه او را بودنیید کتییم خواندنیید کییه  وریییان پادشییاهی را رنییان مطيیی  و م  
590) 
تییوان از اییین سییخن  ورییه دیگییر شایسییتگی اميییر مسییعود را در ابتییدای کییار ملییک مییی      

اميییر مسییعود      بییه رانییدن کییار ملییک مشییرول شیید و  »بيهطییی بییه ونییو  نتيعییه نر ییت:  
نفتییی رهییان عروسییی آراسییته را مانیید، کییار یکرویییه شییده، و اوايییا و حشییم و رعایییا بییه    

هییای ( همییين ویانییی925؛ نيییز 501)همییان: « عییت و بنییدنی اییین خداونیید بياراميییده    ا
داشییتنی و محبییوب کییرده شخصییيتی بییود کییه اميییر مسییعود را در رشییم اشییکریان دوسییت 

 ییوو  ییوو اشییکر پییيپ آمدنیید و از دل خییدمت      »نویسیید: بییود؛ رنانکییه بيهطییی مییی   
امییروز بهشییت و کردنیید، کییه او را سییخت دوسییت داشییتند و راسییت بییدان مانسییت کییه     

: 5915اثيیییر، ؛ ابییین221: 5909نردییییزی،  ؛ نيیییز:05)همیییان: « انییید تیییهارنیییات عیییدن ی
22/559)  
 تحريك و تطمیز اعیان دولت امیر محمد از سو  مسعود .2-5-3
پیییر از آنکیییه اميیییر مسیییعود از میییرگ پیییدر و رانشیییينی اميیییر محمییید مطلییی  شییید،      

واییت از محمیید بییه کییار بسییت  بییه  هییای خییویپ را بییرای برنردانییدن نهییر اعيییان د تییالش
هییای محرمانییۀ متعییددی بییرای اعيییان دواییت اميییر محمیید  رسییتاد و بییا   همییين منهییور نامییه

نویسیید: ااحيییل کوشییيد آنییان را بییا خییویپ همییراه سییازد  بيهطییی در اییین بییاره مییی اطییایر
کننیید و رییه  رسییيد از رانییم اشییکر  ییزنين کییه رییه مییی    هییر روز پيوسییته ملطفییه مییی  »

  (11: 5983)بيهطی، « ساختندورم آنده خداوند  رمودی کار میو بر م سازندمی
امیروز کیه نامیۀ    »این مونیوع در نامیۀ حشیم تگينابیاد بیه اميیر مسیعود هیم آمیده اسیت:              

هییا بییه خیی  تمیام بنییدنان بییدو میور  اسییت، بییر حکییم  رمیان عییاای بر تنیید کییه در ملطفیه    
  (53؛ نيز 9)همان:  «عاای بود و امير محمد را به رلعۀ کوهتيز موروف کردند

ای ميیییر محمییید مطلییی  شییید، نامیییه  اميیییر مسیییعود همدنیییين ورتیییی از  یییرو نیییر تن ا    
 کننده خطاب به علی رریم و دیگر اوايا و اشکریان نوشت:  داگرم

ای بییا بسییيار نواخییت و داگرمییی رملییۀ اوايییا و حشییم و اشییکر را      آراسییته بییه توريیی  عییاای و رنیید  نامییه  
هیا از حید و   د بیه حاریم بیزرگ علیی، مخا بیه حاریم  انیل بیرادر و نواخیت         سطر بیه خی  اميیر مسیعو    

 (1درره بگطشته بلکه رنانکه اکفا به اکفا نویسند  )همان: 
سییلطان مسییعود ورتییی بییه حییامالن نامییۀ اعيییان دواییت در خصییود  رونییر تن اميییر          

 اییین اؤعییداد»محمیید عنییوان حییاربی داد و بییر تیین آنهییا خلعییت پوشییانيد، بییه آنییان نفییت:   
   (10)همان: « ها بينینيکویی ،است و رسمی، بر اثر
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 ها  اعیان دولت امیر محمدق نشدن خواستهمحقّ.2-5-4
بییا ورییود آنکییه نطییپ سییلطان محمییود در بییه پادشییاهی رسییيدن اميییر محمیید بسییيار           

اساسی است و هیواداری اعيیان و بزرنیان دوایت بیه اًیرار سیلطان محمیود بیود، بیه نهیر            
امعی داشییتند کییه هییا و مطییت و در رأس آنهییا علییی رریییم خواسییتهرسیید بزرنییان دواییمییی

ل عییوگ زحمییاتی کییه بییرای بییر تخییت نشسییتن اميییر محمیید متحمّیی  کردنیید درتصییور مییی
ای خطییاب بییه  شییوند، بییه آن خواهنیید رسییيد  بيهطییی از زبییان اميییر مسییعود در نامییه     مییی

و »دانسییت: ای بییرای اییین مونییوع ای دارد کییه شییاید بتییوان آن را ررینییه رییدرخان، رملییه
یا تیه، نخواسیتند کیه کیار ملیک      نيز کسیانی کیه دسیت بیر رگ وی نهیاده بودنید و دسیت       

  (39)همان: « به دست مستحن ا تد که ایشان را بر حد وروب بدارد
ای نيییز بییه مییاررای ررابییت حسیینک و علییی رریییم و شییاید رشییم  میی  علییی  شییبانکاره   

 ای دارد:  رریم به وزارت اشاره
ان محمیید را نيییک مرییید خییود نردانيیید و کییار مملکییت همییه بییر اییین وزیییر   حسیینک      سییلط  

ر تییی و آن حارییم علییی بییا اییین وزیییر بیید شیید و اشییکر تییر  و ععییم همییه در دسییت حارییم  
فیین و حارییم علییی از آوردن محمیید پشییيمان نشییت و از پنهییان   علییی بودنیید و بییه سییخن او متّ 

 (2/19: 5985ای، بانکارهرسو ن در راه کرد پيپ سلطان مسعود و عطرها خواست  )ش
 
 گیر نتیجه.3
سییلطان محمییود  زنییوی در زمییان حيییات خییویپ، ابتییدا  رزنیید ارشییدش اميییر مسییعود       

انگيییزی دربارییان و کسییان  سیرر بییه د یلیی از رملییه:  تنیه    ،عهیدی برنزییید را بیه و یییت 
هییایی همدییون اميییر محمیید، راسوسییی راسوسییان سییلطان، حسییادت سییلطان و نيییز تهمییت

نییر تن از اشییکریان، نهییر سییلطان محمییود از مسییعود برنشییت و وی بییه رانشییينی    بيعییت
اميییر محمیید پییر از خییود متمایییل شیید  محمییود بییرای اییین منهییور و اسییتحکام رانییم      

انییان روزرمحمیید در مطابییل مسییعود، حمایییت اعيییان دواییت را رلییم کییرد و وی را در    
دواییه نماشییت تییا  خراسییان و مسییعود را در ری در همسییایگی دشییمنانی همدییون عال اا  

از  زنییه دورتییر باشیید  همدنییين عطیید دختییران اميییر یوسییر و رییدرخان بییرای اميییر محمیید  
ارییدامی در اییین رهییت بییود  بییا اییین تمهيییدات، اميییر محمیید بعیید از مییرگ محمییود بییه      
تخییت شییاهی رسییيد؛ امییا بییه د یلییی همدییون:  طییدان رییدرت و ارتییدار محمییودی،           

ت مسییعود، تحریییک و تطميیی  اعيییان   کفییایتی و  فلییت پادشییاه، شییهامت و شییعاع   بییی
هیا و مطیام  اعيیان دوایت از وی، در     ن نشیدن خواسیته  وسیيلۀ مسیعود و نيیز محطّی    هدوات بی 

 مدت کوتاهی ی حدود هفت ماه ی معزول و محبوس شد 
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 کتابنامه
تررمییۀ عبییاس   ( رلیید 99 )التاااريیفاایالکاماال  (5915عزااییدین )اثيییر، ابوااحسیین ابیین . 1

 م سسۀ مطبوعات علمی   حاات خليلی و ابوااطاسم
  )رلیید اول(تاااريی ايااران در قاارون نخسااتین اسااالمی      (5913اشییروار، برتوایید )   2

 تهران: انتشارات علمی و  رهنگی   ر ششم تررمه رواد  ال وری
  تاااريی ايااران از صاادر اسااالق تااا انقاارا  قاجاريااه  (5932اربییال آشییتيانی، عبییاس ) 9

 تهران: انتشارات دبير   ر دوم
تررمییه حسیین    )رلیید اول و دوم(تاااريی غزنويااان   (5982)  باسییورث، ادمونیید کليفییورد  2

 تهران: انتشارات اميرکبير   ر رهارم انوشه
تهییران: انتشییارات بنيییاد     تررمییۀ کییریم کشییاورز    نامااهترکسااتان  (5912بارتوایید، و و، ) 1

  رهن  ایران 
ر   اکبییر  يییاگتصییحيو علییی  هقاایتاااريی بی  (5983حسییين )بیینمحمییدبيهطییی، ابواافنییل  0

 تهران: نشرعلم   دوم
بییه تصییحيو  ( دو رلیید) مجمااز االنساااب  (5985)  ای، محمییدبن علییی بیین محمییدشییبانکاره  1

 تهران: اميرکبير   ميرهاشم محدث
تهییران: سییازمان   غزنويااان از پیاادايش تااا فروپاشاای   (5982 روزانییی، سيدابوااطاسییم )  8

 انسانی)سمت(  مطااعه و تدوین کتم علوم 
تصییحيو   االخبااارزياان  (5909)  محمییودبییننییحا ابیینااحیییعبییدنردیییزی، ابوسییعيد   3

 تهران: دنيای کتاب   را  اول  ااحی حبيبیعبد
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