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چکیده
شوخی و بازی با باورهای دینی از مصادیق برجسته ظلم و ستم علیه دین ،دین داران و جوامع دییعایی اسع و یاعی از ایعن
شوخ چشمی ها« ،اتهامات دینی» اس که متأسفایه در طول تاریخ بشر واق شده اس  .به منظعور بررسعی ب عو کعوچای از
تاریخ« ،عصر غزیوی» را بر پایه گزارشهای «تاریخ بیهقی» مورد بررسی قرار دادهایم باشد که موجع عرعرت و ارتقعای سع
زیدگی امروزمان باشد .برپایه گزارشهای تاری ی بیهقی ش صی ها و گروههایی چون :بوسهل زوزیی ،احمد ینالتگین ،حسنک
وزیر و علویان و ترکمایان به ایحرافاتی مغایر با باورهای دینی این روزگار متهم شده ایعد کعه برپایعه ایعن اتهامعات بعه شعدت
محاوم شدهاید و این خود ،جدای از عدم صفای اعتقادی حاکمان این دوره از اعترار باورهعای دینعی و دیعن معداری مردمعان
عصر غزیوی حاای میکند.
واژگان کلیدی :اتهام ،اتهام مذهری ،عصر غزیوی ،تاریخ بیهقی

مقدمه
شوخی و بازی با باورهای دینی یای از مصادیق برجسته ستم و ظلم علیه دین ،دیعن داران و جوامع دینعی اسع و
طرعاً این کار از کسایی برمیآید که براستی تعهدی به دین یدارید و متأسفایه بسیاری از بعر هعای تعاریخ ایسعایی ،از
چنین سیاه کاریهایی ،سیاه اس .
از جمله شوخ چشمیهای گستاخایه در حوزه دین« ،اتهامات»( )1دینی با م ام دییوی علیه دیگران اس تا بعا ایعن
ابزار اعترار و شایستگی حریف را در ایفای یقو خدشه دار کرده ،او را از ایعوا حقعوم محعروم یماینعد .بعه منظعور
عررت آموزی از تاریخ و افزایو دق و در یتیجه روایی و اعترار یوشته ،ب شعی کوچعک از تعاریخ کشعور را یعنعی
عصر غزیوی از این منظر مورد بازیگری و م العه قرار می دهعیم ،امیعد اسع بعه ارتقعای سع یگعر و رو در
زیدگی امروزمان کمک کند.
منر اصلی مورد استناد ما در این م العه ،کتاب «تاریخ بیهقی» از «ابوالفضل بیهقی» اس که از معتررترین و مهمتعرین
کتابها در شناخ عصر غزیوی اس ؛ زیرا او خود از کار تاریخ یویسی ب وبی آگاه بود( .ر.ک بیهقعی)371 :1631 ،
و عظم این کار را میشناخ (ر.ک بیهقی 33-31 :1631 ،و  )717و در جمع آوری م الع تعاری ی ،پشعتااری
ستودیی داش (بیهقی 11 :1631 ،1631 ،و  )113و م ال کتابو را با آگاهی کافی و دقتی ععالی معییگاشع و از
این روی رو کار او و اتقان و صح یوشتههایو و دقتو را در یقل حوادث ستودهایعد( .ر.ک صعفا :1611 ،ج ،7
 131و یوسفی 11 :1613 ،و بیهقی 337-333 :1631 ،و )1133
رو تحقیق در یگار این پژوهو کتاب ایهای و با تایه بر رویارد تفسیر و تحلیل اس که بعا م الععه و بررسعی
متن کتاب «تاریخ بیهقی» ایجام یافته اس  .اطالعات با یادداش برداری در برگههعای م صعوگ گعردآوری شعده و
مورد بازیگری قرار گرفته اس .
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یظر به ایناه «اتهامات و اهای ها» را از زوایای گویاگون ،یاته آمیز و آموختنی میبینیم و از طرفی اعترار تاریخ بیهقی
و اهمی عصر غزیوی و ایناه به طور ت صصی ،پژوهشی با ایعن مووعو در ایعن ااعر ادبعی ،فرهنگعی و تعاری ی
ییافتهایم ،شایسته میداییم این مووو را به طور خاگ در «تاریخ بیهقی» مورد م العه قرار دهیم.
عصر غزنوی و اتهامات مذهبی
اصوالً عصر غزیوی ،عصر عصریّ های دور از من ق مذهری اس که به یظر میرسد ترکان غزیوی هم بعیعالقعه بعه
اختالفات مذهری و عصری های حاصل از آن یرودید و چه بسا این ووعی را فرصتی میدایستند تا با ورود بعه ایعن
مقولهها خود را حامی دین و دین داران بنمایند و اینگویه کاستیهای گویعاگون ،از جملعه بعیاعترعاری یاشعی از ععدم
اصال ایراییشان را پوشو دهند و در یزد تودههای مردم آبرو و اعتراری در مقام فرمان روایان ایرایی کس یمایند.
سل ان محمود غزیوی پس از پیروزی بر «ری» به بهایه دین ورزی ،در یامهای به خلیفه بغعداد تصعری معیکنعد کعه:
« حقیق سعی و مجاهدت بندۀ درگاه در پیشگاه خلیفه از باب غزو با اهل کفر و والل و قم دسعتههعای باطنیعه
آشاار اس » (ر.ک صفا ،ج  )763 :1611 ،1و همین شیوهای رایج در این دوران شد تا حاکمان غزیوی م الفان خود
را به بهایه آن محاوم یمایند ،بویژه هنگامی که حام علیه متهم از یظر مالی به یف دول غزیه بود و رفتار محمعود و
فرزید مسعود غزیوی علیه کسایی چون :فردوسی و حسنک وزیر و حمله به هندوستان از ایعن منظعر قابعل تأمعل
اس ( .ر.ک .یظامی عرووعی 16-71 :1611 ،و بیهقعی 763-773 :1631 ،و بیهقعی،ج 117 :1631 ،7و  )...یویسعنده
ترکستان یامه مییویسد« :جنگهای دینی یا غزوات محمود ،به طوری که دیگران ییز خاطر یشان ساختهایعد ،کعامالً بعه
ایگیزه تصرف اروت های هندوستان بوده و هیچ دلیلی در دس ییس که تعصعرات معذهری و دینعی را محعرن آن
بداییم ...گاه اتهام به ارتداد و بد دینی فقط بهایهای بوده برای ورط و تصعرف امعوال معتهم( ».بارتولعد)316 :1633 ،
برای تدقیق و تریین مووو و تحلیل موارد متناس بعا معدعای مقالعه ،بعه بعازیگری مصعادیقی از اتهامعات معذهری
میپردازیم که از تاریخ بیهقی به دس آوردهایم.
الف) زوزنی و اتهام به «بدمذهبی»
بوسهل زوزیی در اواخر رب سوم قرن سوم یا اواسط ییمه دوم قرن چهارم به دییا آمد و در میعان سعالهعای  111تعا
 111از دییا رف ( .یوسفی ) 17 :1617 ،در روزگار سل ن محمعود غزیعوی در ایعامی کعه بوسعهل زوزیعی معاشعی
محدود داش  ،به خدم و تأدی فرزیدان احمد حسن میمندی وزیر پرداخ و از او ییاوییها دید(.ر.ک .خ یری،
 )177 :1676او در زمان سل ان محمود متصدی امور امیر مسعود در هرات بعود .زوزیعی حعدی معیزد کعه مسععود
جایشین محمود خواهد شد؛ به همین خاطر پس از مر سل ان محمود و بر ت ع یشسعتن امیعر محمعد از غعزیین
و به امیر مسعود پیوس و به گفتة بیهقی «شره وزیری» شد« .س ن امیر همه با او میبعود ...و ماعال در هعر
گری
باب او میداد و حشمتو زیادت میشد» (بیهقی )77 :1611 ،برخی مناب تصری کردهاید که او مدّتی عهعدهدار مقعام
وزیری بودهاس ( رک .جعفری )161 :1631 ،امّا به اذعان خود بیهقی ،در زمان حشعم بوسعهل زوزیعی ،بعوال یر
بل ی ،عامل ختنالن در زمان امیر محمود وزارت میرایده اس ( .رک .بیهقی )17: 1611 ،بوسعهل از جملعه دسیسعه-
کارایی بود که از روحیّة بدبینی مسعود سوءاستفاده کرد و اعیان دول را به دو دستة محمودیان و مسععودیان تقسعیم
یمود و سرایجام «مسعود را وادار کرد تا هفتاد هشتاد میلیون دینار بی المال را که محمد بعه اطرافیعان خعود ب شعیده
بود ،پس بگیرد؛ اجرای این فرمان را ییز ،خود برعهده گرف »(رک .جعفری )161 :1631 ،از دیگعر کارهعای جنجعال
برایگیز او در زمان مسعود غزیوی ،دشمنی با حسنک وزیر و س نچینی علیعه وی بعود .او همینعین بعرای از میعان
برداشتن آلتویتا خوارزمشاه( )7کوشید که یاموفق بود و همین مسئله باعث برکناری و حرس او شد .پس از چنعدی
مسعود ،زوزیی را عفو کرد و اجازه داد که در شمار یدیمان او باشد؛ اما باز ییریگی از او بعه ظهعور رسعید و در سعال
 171هع..م با همدستی صاح دیوان خراسان ،سوری( )6و دیگران در توطئة کشتن مظفعر طعاهر( )1عامعل و زععیم
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پوشنگ شرک کرد و مورد عتاب سل ان قرار گرف  .بوسهل در سال  161هعع .م بعه صعاح دیعوایی رسعایل
منصوب شد و خلع پوشید؛ اما اتهام او به بدمذهری ،مربوط اس به زمایی که به دسعتور سعل ان محمعود غزیعوی،
والی «هرات» به پسر مسعود واگذار شد و در پی آن بوسهل را هم به کدخدایی و پیشااری او گماش  .بوسعهل
مورد توجه امیر مسعود قرار گرف و پیشرف کرد و از خدمتااران معتمد و محتشم او شد .پدریان دربعار غزیعه کعه
م الف امیر مسعود بودید بوسهل را متنهم به بدمذهری کردید و گواهی یوشتند و تأیید کردید ،تا ایناعه او را در قلععه
غزیین بازداش کردید .بیهقی که خود سالها با او درحاالت گویاگون یشس و برخاس دارد ،ایعن اتهعام را علیعه او
یمیپذیرد و ایاار مییماید و تصری میکند که مرنای این اتهام ،حسادت دیگر خدمتااران بعود .معتن گعزار او از
این اتهام عرارت اس از ... « :و چون این محتشم را حال و محل یزدیک امیر مسعود ،رَوِیَ اهللُ عَنه ،بزرگتر از دیگعر
خدمتااران بود ،در وی حسد کردید و محضرها ساختند و در اعتقاد وی س ن گفتند و وی را به غعزیین آوردیعد در
روزگار سل ان محمود و به قلع بازداشتند ،چنایاه بازیموده ام در تاریخ یمینی (».بیهقی ،ج ) 71 :1631 ،1
ب) احمد ینالتگین و اتهام به «خارجی» و «عاصی»
احمد ینالتگین در آغاز خزایهدار محمود غزیوی بود و در همة سفرهای این پادشاه با او بود و خدم های ییاو کعرد.
او مدعی بود از پسران محمود اس و شراه یزدیک ییز با او داش و همین موج گردید که مسعود سپاه ساالری
هند را به او بسپارد .خواجه احمد حسن میمندی( )1که با احمد ینالتگین دشعمنی معیورزیعد ،او را اغعوا کعرد و بعه
م الف بوالحسن علی قاوی شیراز( )3واداش  .عداوت ش صی ،مناسرات میان قاوی شعیراز و احمعد ینعالتگین را
زهرآگین ساخته بود؛ آیان با اتاا به قدرت خود یا قدرت حامیان خود در امور یادیگر مداخله میکردیعد .بعه خعاطر
همین دشمنی ها ،سل ان مسعود در آغاز پادشاهی خود در ابالغ وظایف آیان از غزیه به قاوی شیراز یوشته اس « :تو
کدخدای مایی ترا با ساالری و لشار چه کار اس  ،احمد خود آییه باید کرد کند و مالهای تاران بستاید از خعراج و
مواوع و پس به غزا رود و مالی بزر به خزایه رسد( ».رک .باسورث 113 :1671 ،و  ) 76عاقر احمد ینعالتگین
با ترکمایان بساخ و سر به طغیان برداش و فتنهها برپا کرد ،تا ایناه تلک هندو مأمور سرکوبی او شعد و سعرایجام
به دس تلک کشته گردید و سر را یزد سل ان فرستادید .این ش ص در تاریخ بیهقی از یظعر معذهری ییعز معتهم و
مردود گش و القابی خاگ یاف :
 -6خارجی
خارجی یعنی « آن که برخلیفه یا امام وقع خعروج کنعد.کافرخروج کننعده بردولع مسعلم( ».ده عدا )133 :1611،
امیرمسعود وقتی به باغ صدهزاره ،یزدیک غزیین رف  ،پی در پی یامه برایو میرسید که احمعدِ ینعالتگین بعه همعراه
ترکمایان و بسیاری از ترهااران الهور ،به الهور برگش  ،تعداد بسیاری از مردم به او پیوستهاید و اگر سل ان جلعوی
کار او را یگیرد ،هر روز شوک و عزنت او بیشتر میشود .سل ان مسعود برای تشفی خاطر خویو و ععوام فریرعی و
همینین ایگیز یارایو برای مرارزه علیه احمد ینالتگین ،او را خارجی میخواید ،به این منظور که خود را جایشعین
خلیفه عراسی و خلیفه را جایشین پیامرر -صلی اهلل علیه و آله -به شمار آورد و در یتیجعه م الفعان و قیعام کننعدگان
علیه حاومتو را خارج از حوزه دین و مذه و مستحق جنگ و یررد و قتل بنماید .از این روی احمعد ینعالتگین را
به «خارجی» و «عاصی» متنهم میکند:
« امیر درین وق به باغِ صدهزاره بود ،خلوتی کرد با سپاه ساالر و اعیان و حشم و رای خواس تا چه بایعد کعرد در
یشایدن فتنة این خارجی و عاصی ،چنایاه دل بتمامی از کارِ وی فارغ گردد» ( بیهقی ،ج.) 361 :1631 ،7
 -2عاصی :عاصی یعنی عصیان کننده علیه احاام و حاکمان دین ،کسی که در برابر دستورهای دینی سرکشعی کنعد،
گناهاار ،کافر که در هر حال بار معنایی منفی مذهری دارد .اطالم این صف بر اش اگ و گروهها فرص اجتمعاعی
و فرهنگی را در جامعه مذهری برای اقدام علیه آیان فراهم میکند؛ به همین دلیل در دوره معورد م الععه اشع اگ و
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گروههایی بدان متهم شدهاید تا اتهام زیندگان بتوایند بدون پیامدهای منفی اجتماعی آیها را از پای درآورید .یاته مهعم
در این میایه ،سوء استفاده اتهام زیندگان و عدم شایستگی آیان برای صدور چنین اتهامعاتی اسع هرچنعد بعضعی از
متهمان از مصایق چنین اتهاماتی بوده باشند.
در داستان «خلع پوشی احمد ینالتگین» ،صف « عاصی » در توصیف «هندوان» به کار رفتعه اسع  .وقتعی خواجعه
احمد حسن میمندی ،وز یر سل ان مسعود ،با احمد ینالتگین در باب سعاالری هنعدوان مشعورت و گفتگعو معیکنعد،
میگوید:
« آیجا مردی درّاعه پو اس چون قاوی شیراز و از وی ساالری ییاید؛ ساالری باید با یام و حشم که آیجعا رود
و غزو کند و خراجها بستاید ،چنایاه قاوی تیمارِ عملها و مالها میکشد و آن ساالر به وق خود به غعزو معیرود و
خراج و پیل میستاید و بر تارکِ هندوان عاصی میزید ( ».بیهقی ،ج ) 117 :1631 ،7
در داستان «خاتمة کار احمد ینالتگین» ،مسعود غزیوی صف «عاصی» را برای اطرافیعان پعدری و برخعی از اطرافیعان
خود به کار میبرد؛ تا در کشتن آیها دریگ یاند یا در داستان زیر ،احمد ینالتگین را به عاصی متنهم میکننعد تعا از
دس او خالگ شوید:
« روز چهارشنره سلخ این ماه از بُس برف و در راه مرشنران رسیدید و یامعة تللعک آوردیعد بعه کشعته شعدن احمعد
ینالتگین عاصیِ مغرور و گرفتار شدن پسر و به طاع آمدنِ ترکمایان که با وی معیبودیعد ( ».بیهقعی 1631 ،ج :7
 317ییز )361
ج) حسنک وزیر و اتهام به قرمطی
ابوعلی حسن بن محمد میاال معروف به حسنک از یای از شاخههای جنری خایدان میاالی به دییا آمد .پدر حسنک
در سال های آخر دول سامایی حافظ مناف محمود در ییشابور بود .با مر پدر ،حسعن جعوان بعه خعدم محمعود
پیوس و سل ان او را به واس ة زیرایی و صراح گفتار یام خودمایی «حسنک» داد کعه تعا پایعان حیعاتو بعر او
ماید« ».التفات دربار به او و سل ن خایوادگی آیان که به ریاس شهر میرسیدید ،سر شد که او ییعز معدتی رسعیس
ییشابور گردد ».حسنک پس از برکناری میمندی از مقام وزارت در سال  111قمری از یامزدهعای جایشعینی او بعود و
علی رغم جوایی و عدم تجربه در حاوم مرکزی به وزارت برگزیده شد .به گفتة بویصر مشاان ،محمود خیلعی زود
از ایت اب حسنک به وزارت پشیمان شد اما او این منص را تا پایان پادشاهی محمود حفعظ کعرد( ».رک .باسعورث،
 )131-111 :1671اما حسنک به همدلی با شیعیان اسماعیلی متهم بود .او پیو از ایتصاب به مقام وزارت بعه زیعارت
کعره و عترات مقدی رفته بود و به دلیل یاآرامی و پر خ ر بودن راههای یجد ،از راه فلسع ین و سعوریه کعه قلمعرو
فاطمیان بود ،بازگشته بود و در راه ،در محلی ،خلع الظاهر خلیفه فاطمی را قرول کرده ،ییعز پذیرفتعه بعود کعه یامعة
مودت آمیز خلیفه را به محمود برساید( .رک .بیهقی )767 :1611 ،در حالی که اماان هر یو مراوده میان غزیویعان و
فاطمیان ،که دشمنان دول بغداد بودید ،زیگ خ ری برای خلیفة عراسی بود .از این رو ،خلیفه القادر حسعنک را بعه
قرم ی بودن و همفاری با اسماعیلیان متهم کرد .سل ان محمود این اتهام را یپذیرف و خلیفة بغداد را پیعری احمعق
خواید؛ اما برای تساین خاطر او ،خلع و طرایف را به بغداد فرستاد تا در آیجا سوزایده شود .پس از مر محمعود
که محمد به پادشاهی رسید ،حسنک به وزارت یرسید؛ اما اعترار خود را همینان حفظ کرد .پس از آیاعه مسععود بعه
پادشاهی رسید و محمد در بند شد ،حال حسنک دیگرگون شد« .حسنک مسعود را هنگامی که والی هعرات بعود بعه
اتالف اروت هرات و بلخ معتهم کعرده بعود و مشعرفایی بعر او گماشعته بعود( ».رک .باسعورث 111 :1671 ،و )761
و تاج خود معرفی کرده بود ،خاطر امیر مسععود را از او
همینین جایرداری او از محمد ،که محمود او را وارث ت
ریجایده بود .از این رو هنگامی که سل ن کوتاه محمد برافتاد ،حسنک در بسع توقیعف گردیعد .ابوسعهل زوزیعی،
محرم اسرار سل ان هم به سر رفتار اهای آمیزی که حسنک در گذشته با او داش  ،کینة او را در دل گرفته بعود و
بار دیگر داستان قرم ی بودن او را م رح کرد .تلقینات او با خواستة خود سل ان ،که در صدد بود تعا محمودیعان یعا
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همان رجال دول سابق را برایدازد ،همساز گردید و سرایجام او را به سال  177قمری به اتهام قرم ی در بلخ بعه دار
و تمام اموال او را توقیف و تصرف کرد.
آوی
حسنک یای از ش صی های عجی تاریخ بیهقی اس که حتی تا پای دار ییز هیچ شعفیعی بعرای یجعات خعود بعه
درگاه مسعود غزیوی یفرستاد و وقتی مجلس حساب رسی تشریفاتی و در واق توقیف اموال او بر پا شعد و بوسعهل
زوزیی وی را سگ قرم ی خ اب کرد ،گف « :سگ یداید که بوده اسع ،خایعدان معن و آییعه معرا بعوده از آلع و
حشم و یعم جهاییان دایند .جهان خوردم و کارها رایدم و عاقر کار آدمی مر اس  .اگر امعروز اجعل رسعیده
اس کس یتوایس بازداش که بر دار کشند یا جز دار که بزر تر از حسین علعی یعیم .ایعن خواجعه کعه معرا ایعن
می گوید مرا شعر گفته و بر در سرای من ایسعتاده اسع ( ».رک .باسعورث761 ،111 :1671 ،و منصعور یعژاد:1631 ،
بیهقی 767 :1611 ،و )761 -773
اما قرم ی که حسنک بدان متهم بود ،منسوب به قرمط و قرم یان اس  .اینان فرقه ای از غُالت شعیعه معیباشعند کعه
«سرعه» ییز یامیده شد ه اید .از وقتی که ی ستین دعات اسماعیلی در اهواز مستقر شدید و آغعاز دععوت بعرای امامع
محمدبن اسماعیل و اوالد او کردید ،یای از مرلنغان خود را به یام حسین اهوازی به سواد کوفه فرستادید .وی در آیجا
با مردی به یام حمدان اشعث معروف به قرمط مالقات کرد .حمدان به زودی دعوت باطنیه را پعذیرف و در ایعن راه
به حسین اهوازی یاوری کرد و چندان در این راه کوشو یمود که حسین اهوازی امر دعوت را در سواد عرام بعه او
واگذاش « .قرم ه» در لغ یعنی ریز بودن خط و یزدیای کلمات و خ وط به یادیگر و معیگوینعد چعون حمعدان
کوتاه بود و پاهای خود را هنگام حرک یزدیک به هم می گذاش  ،به این لق خوایده شعد .در ایعن بعاره همینعین
گفتهاید که لفظ قرمط از باب ایتساب قرم یان اس به محمد ورام که خط مقرمط را خوب مییوش و دعوت فرقه
اسماعیلیه به دس او در میان قرام ه به کمال رسید .ظاهراً کلمه قرم ی از لغ یر ی « کرمیته » به معنی سرخ چشم
باشد .قرم یان می گفتند محمد بن اسماعیل امام هفتم و صاح الزمان اس و معتقد به قیام به سیف و قتعل و حعرم
م الفان خود از سایر مذاه اسالمی بودید .زیارت قرور و بوسیدن سنگ کعره و اعتقاد بعه ظعواهر در معذه آیعان
حرام بود و در احاام شریع قاسل به تأویل بودید .این فرقه می گفتند که یروّت حضرت رسول بعد از غعدیر خعم از
آن حضرت سل و یصی حضرت علی بن ابی طال گردید .شعار قرم یعان ماینعد اسعماعیلیان رایع سعفید بعوده
اس  .بعضی از مورخان و یویسندگان فرقه باطنیه را اعم از اسماعیلیان و قرم یان و غیعره معتنهم بعه خعروج از دیعن
کردهاید و تظاهر آیان را به اسالم برای یابودکردن آن و تجدید رسوم مجوی دایسعتهایعد« .القعادر بعاهلل سعال  111در
بغداد محضری از علماو فقهای فرقههای م تلف اسالمی تشایل داد و همه را وادار کرد به کفر و الحعاد آیهعا فتعوی
دهند و این فتوی را در اق ار ممالک اسالمی بر منا برخوایدید( ».رک .دشتی 173 :1677 ،و ده دا)1111 :1611 ،
تاریخ بیهقی ،در داستان « ذکر بردار کردن حسنک» تصری میکند که برای از میان برداشتن ابوعلی میاال معروف به
حسنک ،وی را به قرم ی متنهم کردید(.رک .بیهقی )763-773 :1631 ،بوسهل زوزیی ،امیر مسعود را پیوسته وسوسعه
میکرد که حسنک را باید بردار کرد و در پاسخ امیر مسعود که برای بردار کردن حسعنک بهایعه و دلیعل معیجسع ،
میگف  « :حجّ بزرگتر که مرد قرم ی اس و خلع مصریان استد تا امیرالمؤیین القادر باهلل بیازرد و یامه از امیعر
محمود بازگرف و اکنون پیوسته از این میگوید ( ». ...بیهقی ،ج  )771 :1631 ،1در همعین داسعتان ،آیجعا کعه امیعر
مسعود یظر خواجه احمد حسن میمندی را میپرسد ،میگوید ... « :می گویند رسول را که به یشابور آمده بود و عهعد
و لوا و خلع آورده ،پیغام داده بود که "حسنک قلرمَ ی اس  ،وی را بردار باید کرد ".و ما ایعن بعه یشعابور شعنیده
بودیم و ییاو یاد ییس ؛ خواجه ایدرین چه بیند وچه گوید؟( » ...بیهقی ،ج  ) 773 :1631 ،1همینین زمایی که امیعر
مسعود با بویصرمشاان در این باره مشورت کرد و بویصر همه ماجرا را بعرای امیعر شعرح داد« ،امیعر گفع  :پعس از
حسنک در این باب چه گناه بوده اس که اگر راه بادیه آمدی ،در خونِ آن همه خلق شدی ؟ گفتم چنین بود و لان
خلیفه را چند گویه صورت کردید تا ییک آزار گرف و ازجای بشد و حسنک را قلرمَ ی خواید»( بیهقی ،ج:1631 ،1
 .) 761امّا سل ان محمود در همان هنگام به حمای از حسنک گف  ...« :من از بهر قدر عراسیان ایگشع درکعردهام
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در همه جهان و قرم ی میجویم و آییه یافته آید و درس گردد ،بردار میکشند و اگر مرا درس شدی که حسنک
قرم ی اس  ،خرر به امیرالمؤمنین رسیدی که در باب وی چه رفتی .وی را من پرورده ام و با فرزیدان و برادران معن
برابر اس و اگر وی قرم ی اس من هم قرم ی باشعم» (بیهقعی ،ج  )761 :1631 ،1و پعس از آن ،خلعع و همعه
طرایف که از آنِ مصریان گرفته بود و برای محمود هدیه داده بودید به بغداد فرستاد تا بسوزایند زیراکه« :امیر را ییعک
درد آمده بود که حسنک را قرم ی خوایده بود خلیفه»(بیهقی ،ج .) 761 :1631 ،1
د) علویان و ترکمانان و اتهام به ناجمی
الف) علویان
علویان یام شعرهای از اسمة علوی یا زیدی اس که در سعدۀ یمن حاوم میکعردهایعد و خعود را از فرزیعدان امعام
حسن ( ) یا امام حسین ( ) می دایستند .برخی از اینان به ایران آمدید و مدّتها در شعهرهای سعاحلی دریعای خعزر
یعنی دیلم و گیالن و طررستان در ادعای امام باقی مایدید کسایی به آیان پیوستند و معدعی خلفعای عراسعی بغعداد
بودید ،تا ایناه در سال 711هع .م موفق به تصرف طررستان و تشایل دول و ورب ساه شدید و در حدود  31سال
بر آیجا حاوم کردید و سرایجام به دس ساماییان و آل زیار منقر شدید .بعد از ایقرا علویان ،چنعد خایعدان
از آیها که رقی یادیگر ییز بودید تا مدتی در گیالن و دیلم حاوم داشعتند .معادامی کعه فعالیع علویعان مصعال
سیاسی قدرتهای حاکم را تهدید یمیکرد ،آیان ییز معار علویان یمیگشتند .علویان یقاب را حق طریعی خود معی-
دایستند؛ یقی  ،رسیس علویان در هر شهر بود و در ردیف بزرگترین اعیان شهر قعرار داشع ( .رک .باسعورث:1671 ،
 131و لین پول)111 :1636 ،
اما تهم «یاجم» که علویان و ترکمایان ،بدان متهم شدید ،در لغ به معنای بدمذه  ،خعارجی و سعرکو اسع ( .
ده دا )373 :1611 ،در داستان «فضل برمای و یحیی علوی» ،یحیی که برادر محمد النفس الزکیعه بعود ،بعه «یعاجم»
متنهم میشود .در این داستان ،هنگامی که هارون الرنشید ،آل برمک را مقام و درجه داد و به رترههای بزر رسایید ،با
خرر شد که مردی علوی ،به یام یحیی ،برادر محمد النفس الزکیه به پا خاسته و گرگان و طررستان و همة کعوهِ گعیالن
را تصرنف کرده و بسیار قدرتمند گشته اس  .هارون آشفته و یگران میشود؛ زیرا در کتابهعا خوایعده بعود کعه اولعین
تراهی و خللی که در خالف عراسیان رخ میدهد این اس که در طررستان یاجمی از علویان پیدا میشعود« :ی سع
خلل که آید در کارِ خالف ِ عراسیان آن اس که به زمین طررستان یاجمی پیدا آید از علویان .پعس یحیعی بعن خالعد
الررمای را ب واید و خالی کرد و گف  :چنین حالی پیدا آمد و این شغل یه از آن اس که به ساالری راس شود؛ یعا
مرا باید رف یا ترا یا پسری از آنِ تو ،فضل یا جعفر .یحیی گف  :روا ییس به هیچ حعال کعه امیرالمعؤمنین بعه هعر
یاجمی که پیدا آید حرک کند و من پیو خداوید بپایم تا تدبیر مرد و مال میکنم  ...و یایرعان فرسعتد بعه شعهرها و
شغلِ این یاجم پیو گیرد و کفای کند ،به جنگ یا به صل بازآرد( ».بیهقی ،ج )311 :1631 ،7
ب) ترکمانان
«ترکمایان» ییز به همین صف  ،متهم میشوید« .ترکمایان» یا «ترکمن» یامی از شعرههای ترکان آغوز یا غعز اسع کعه
اکار شعره های ترک ،مایند سلجوقیان و ترکان آسیای میایه از یسل همینایند( .رک .راعی )131 :1611 ،ترکان غز پعیو
از قرن چهارم دین اسالم را پذیرفتند« .از اوایل قرن چهارم هجری ترکان غز را کعه بعه دیعن اسعالم درآمعده بودیعد،
ترکمان خوایدید( ».مشاور« )333 :1611 ،برای ی ستین بار در قرن چهارم هجری ،اص الح ترکمن در مناب و مآخذ
اسالمی ظاهر میشود .مقدسی ،جغرافیایویس اسالمی ( 671هع .م) از دو دژ یظامی بعه یامهعای بعالج و بروکع بعه
عنوان ،دو یق ة مرزی در برابر ترکمانها ،اخراری به ما داده اسع  .پعس از مقدسعی در اکاعر مآخعذ اسعالمی واژه و
اص الح ترکمن ،به کار رفته اس  .یویسندگایی چون گردیزی و بیهقی ،مارراً لفظ ترکمان را به قوم ترک اُغوز (غعز)
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که در ماوراءالنهر و سپس خراسان پراکنده شده و بعدها سلسلة سلجوقیان را در ایران تأسیس یمودید ،اطعالم کعرده-
اید.
در تاریخ بیهقی ،داستان «صل موق با ترکمایان» ،وزیر ،احمد عردالصّمد ترکمایان سعلجوقی را بعه «یعاجمی» معتنهم
می کند .وقتی جنگ میان امیر مسعود و ترکمایان شدت مییابد و امیر خ ر شاس را در برابعر چشعمایو معیبینعد،
حاکم م نوّعی را به یزد ترکمایان فرستاد تا صل یامه ای امضا کنند و هم چنین اماکنی در اختیار آیان بگذارید تا امیعر
به هرات برود ،لشار را ساخته و پرداخته کند و دوباره به جنگ ترکمایان بعرود و آیهعا را از خراسعان بیعرون برایعد.
م وعی پس از بازگش از این مأموری  ،آییه را دیده و شنیده بود به وزیر گزار کعرد .وزیعر آییعه را کعه میعان
حاکم م نوّعی و ترکمایان سلجوقی اتفام افتاده بود به امیر گف  .در این جلسه برای مقابلعه بعا ترکمایعان تصعمیماتی
میگیرید که بیهقی ومن اشاره به مصوبات این جلسه باز تصری میکند که از دیدگاه حاوران این جلسه ،ترکمایعان
«یاجم» میباشند:
«وزیر آییه بشنیده بود و پرسیده از حاکم م نوّعی تمام تر با شرح و بسط بر رأی عالی بازراید و صالح و فسادی کعه
بود بازیمود ،حالی ساویتی پیدا آمد و هم در این مجلس قرار دادید که دیگر روز منزل کنند بر طعرف هریعو و آیجعا
بروید تا  ...و آییه براید از اهر و عدّت و خزاسن و سالح و لشارها از حضرت غزیین و اطرافِ والیات ب واهند و
ساخته ش وید  ،...بعد از آن بنگرید که این یاجمان چه کنند ،اگر آرامیده باشند و مجاملتی در میان میآرید ،خود یعک
چندی براشد و ایشان را یشورایند(». ...،بیهقی ،ج ) 311-313 :1631 ،6
نتیجه
این م العه حاکی از این اس که ارزشهای اسالمی در یزد مردمان عصر غزیوی اعتراری ویژه داشتهاید و از جایگاهی
مهم ،عالی و مؤار برخوردار بودید و از این روی مورد سوء اسعتفاده طماععان برتعری جعوی قعرار گرفتنعد؛ چنایاعه
گروهی از متهمان مشهور عصر غزیوی -جدای از ش صی واقعی آیان -با شیوۀ اتهام زیی ،آن هم بر پایه ارزشعهای
دینی به دس همین طماعان برتری جوی قربایی شدهاید و این خود از اعترار باورهای دینی و دیعن معداری مردمعان
عصر غزیوی  -علی رغم عدم صفای اعتقادی حاکمان طما این دوره -حاای میکند.
توضیحات
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-7

-6

-1
-1

-3

و صدم ییس

و عرارت اس

از «یسر

گنعاه و منقصع

و

گفتنی اس که «اتهام و تهم » از یظر معنای لغوی ییز مرتنی بر واقعی
عی به کسی که دارا یراشد( ».ده دا)7176 :1677 ،
آلتویتا خوارزمشاه از سرداران بزر سل ان محمود بود که بعه خوارزمشعاهی رسعید و در زمعان سعل ان مسععود ییعز علعی رغعم
بدایدیشیهایی که علیه او میشد ،همینان در سم خود باقی بود تا ایناه در سال  167هع .م در جنگ بعا علعی تگعین کشعته شعد.
(حسینی کازرویی 711-711 :1611 ،و بیهقی)1771-1733 :1631 ،
سوری ،صاح دیوان خراسان در زمان سل ان مسعود غزیوی بود .او بسیار ستماار ،مال ایدوز و ماار بود« .در یتیجه مردم خراسعان
در سال  171به ترکان قراخایی یامه یوشتند و ایشان را دعوت به تصرف خراسان کردید بالفاصله هم ترکمایان در سال  171خراسعان
را مورد تاخ و تاز قرار دادید .وی در سال  171بوسهل زوزیی را ییز یار خود کرد و به اتفام او سر کشته شعدن مظلومایعه عامعل
پوشنگ شدید( .رک .بیهقی)1613-1611 :1631 ،
عل قتل «مظفر طاهر» م ام مالی کارگزاران دول غزیوی بود؛ چنایاه بیهقی تصری میکند که پس از آیاه عامل اصلی این توطئه
را چوب زیدید« ،مقر آمد و امیر را مقرر گش حدیث مال( ».رک .زار )11 :1631 ،
احمد حسن میمندی وزیر مقتدر سل ان محمود غزیوی در سالهای111هع .م تا  113بود که در این سال معورد خشعم سعل ان قعرار
گرف و زیدایی شد .امیر مسعود پس از یشستن بر جای پدر ،در سال171هع .م او را از زیدان آزاد کرد و به وزارت یشاید .دوران این
وزارت از آغاز سال  177تا پایان عمر میمندی ،یعنی محرم سال  171بود( .رک .بیهقی)1773-1771 :1631 ،
رسیس امور مالی سل ان مسعود در هندوستان که در پی کینه توزیهای وزیر ،احمد حسن میمندی به جنگ با احمد ینالتگین مرتال شد.
عل دشمنی وزیر با قاوی شیراز این بود که «او را در گذشته ،رقی خود در وزارت میپنداش » و اما عل دشمنی وزیر بعا احمعد
ینالتگین این بود که در زمان محمود هنگامی که اموالو را مصادر کردید و او را به زیدان ایداختند ،احمعد ینعالتگین داوطلع خریعد
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اموال او شد؛ از این روی وزیر میکوشید تا این دو را در برابر هم قرار داده ،هر یک را علیه دیگری برایگیزد( .رک .اسالمی یدوشعن،
 3 :1611و بیهقی)733: 1631 ،
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