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  بیهقی و ماجرای کوری امیرمحمد غزنوی

  
  ∗∗ دکتر محمدرضا حسنی جلیلیان ∗دکتر قاسم صحرائی

  چکیده 
 در مـاجرای    ألیف یا تعلیقی بـر جـای مانـده اسـت          بیشتر شارحان و کسانی که از آنان در باب تاریخ بیهقی و غزنویان ت             
اند؛ در حالی که با مطالعۀ تـاریخ         هکرداره یا تصریح    زندانی شدن امیرمحمد به کور کردن وی پس از خلع از پادشاهی اش            

ای بـه ایـن موضـوع     گونـه اشـاره   در تاریخ بیهقی هـیچ . االخبار گردیزی در صحت این خبر باید تردید کرد        بیهقی و زین  
  خصوص دوران  ترین و معتبرترین تاریخ موجود عهد غزنوی، به        که بخش بازماندۀ این کتاب مهم      وجود ندارد؛ در حالی   
ای بـه ایـن رویـداد     االخبار گردیزی ـ اثر تاریخی قرن پنجم و عهد غزنویان ـ نیز اشـاره    در زین. حکومت مسعود، است

شـود کـه هـم بـا         های تاریخی قرن ششم و پس از آن مشاهده می            امیرمحمد تنها در کتاب    یماجرای کور . شود دیده نمی 
. مکان نگارش و اشراف بر وقایع بر تاریخ بیهقـی برتـری ندارنـد             کدام از نظر     عهد غزنوی فاصلۀ زمانی دارند و هم هیچ       

هـای   هـای تـاریخی پـس از قـرن شـشم و نوشـته                امیرمحمد در کتاب   کوریپراکنده و متناقض بودن شیوۀ نقل ماجرای        
برای پذیرفتن صحت ماجرای کور کردن امیرمحمـد در         . شود که در صحت وقوع آن بیشتر تردید کنیم         متأخران باعث می  

بدون آنکـه  )  هـ ق432(های پایانی حکومت مسعود   هـ ق برخالف نظر آشکار بیهقی، یا کور بودن او در سال           421ال  س
  .ای به آن شده باشد، به قرائن معتبرتری نیاز هست؛ امری که تاکنون میسر نشده است در تاریخ بیهقی اشاره
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  مقدمه
یکی از ماجراهای مهم دورۀ حکومت مـسعود غزنـوی          

های  های تاریخی پس از قرن ششم و نوشته       که در کتاب  
متأخران بارها آمده است ماجرای کور کردن امیرمحمـد         

 هـ ق و    421غزنوی به هنگام خلع از پادشاهی در سال         
ر های پایانی حکومـت مـسعود د        کور بودن وی در سال    

نگارندگان این مقالـه درصـددند      .  هـ ق است   432سال  
، کـه یکـی از منـابع معتبـر        تـاریخ بیهقـی   تا با تکیه بر     

تاریخی قـرن پـنجم و دربرگیرنـدۀ رویـدادهای دوران           
سلطنت مسعود غزنوی است، و نیز تواریخ نزدیـک بـه           

 بـه بررسـی   االخبار گردیزی زینعهد غزنوی همچـون    
ع بپردازند؛ زیـرا بـه نظـر        درستی یا نادرستی این موضو    

رسد تصریح بیهقی به بینـا بـودن امیرمحمـد هنگـام              می
خلع و زندانی شدن و عدم اشاره به کور کـردن چـشم             

های زندان به همـراه تـشتت و تنـاقض در             وی در سال  
های تاریخی پس از قرن ششم  شیوۀ نقل ماجرا در کتاب  

نها در  های آ   های متأخران، مانع از پذیرفتن گفته       و نوشته 
  .مورد کور کردن امیرمحمد در این ماجراست

  

  پیشینۀ بحث
 به  1نامۀ سران لشکر و بزرگان دولت غزنوی در تکیناباد        

در )  هــ ق   421سـال   (سلطان مسعود، که در آن زمـان        
 بیهقـیِ  تاریخسپاهان بود، در ابتدای بخش بازمانـده از         

آید که چون  از قرائن موجود در نامه برمی . موجود است 
میرمحمد خبـر حرکـت مـسعود بـه جانـب غـزنین را              ا

کند، برای مقابله با سپاه مسعود لـشکر را از            دریافت می 
در تکینابـاد،   . دهـد   غزنین به سوی تکیناباد حرکت مـی      

بزرگان دولـت و سـران لـشکر همچـون علـی قریـب،              
هـایی از    که پیشتر نامـه -امیریوسف و بوسهل حمدوی     

شـوند و      همدست می  - بودند    امیرمسعود دریافت کرده  
 زنـدانی   2و در قلعۀ کوهتیز   » گیرند  فرومی«امیرمحمد را   

کنند و بگتگین حاجب را به عنوان نگهبان قلعه بر او           می
سپس به وسیلۀ بوبکر حصیری و منگیتراک،       . گمارند می

نویـسند و     ای بـه امیرمـسعود مـی        برادر علی قریب، نامه   
ــویش، در   ــاداری خ ــالم وف ــاجرا و اع  ضــمن شــرح م

خصوص چگونگی رفتار با امیرمحمـد کـسب تکلیـف          
  .کنند می

در این میان، آنچه جای تأمـل دارد ایـن اسـت کـه                
 و تاریخ بیهقـی بیشتر شارحان و کسانی که در موضوع     

اند هنگام ذکر مـاجرای       غزنویان تألیفی یا تعلیقی نوشته    
زندانی شدن امیرمحمد به کور کردن وی نیز اشـاره یـا            

ای    از جمله محمد دبیرسیاقی در گزیده      ؛اند تصریح کرده 
ــاریخ بیهقــیکــه از  : نویــسد  گــرد آورده اســت مــیت

ــوی،   جــالل« ــود غزن ــسر محم ــه، پ ــزنین ... الدول در غ
؛ اما برادرش، مسعود، او را      ) هـ ق  421(حکومت یافت   
»  و بـــه زنــدان بازداشـــت کـــور کــرد برانــداخت و  

  .)199: 1369بیهقی،(
تـاریخ  ود بـر    خلیل خطیب رهبـر در تعلیقـات خـ          
بـا  ... علی قریـب  «: ای از آن نوشته است       و گزیده  بیهقی

ــد را در     ــبکتگین، امیرمحم ــن س ــف ب ــتی یوس همدس
 قلعـۀ  و در    کـور کردنـد    گرفتنـد و     421سیزدهم شوال   

؛ خطیـب   1/85: 1374بیهقـی،   (» کوهتیز محبوس کردند  
  .)5: 1383رهبر، 

رضــا مــصطفوی ســبزواری در تعلیقــات خــود بــر   
تـرین پـسر      محمـد کوچـک   «:  آورده است  تاریخ بیهقی 

 هجری به پیـروی     421محمود غزنوی است که به سال       
از تمایل محمود به ولیعهدی او به سلطنت رسید؛ ولـی           

او را کـور و     تـرش،    در همان سال مسعود، برادر بـزرگ      
  .)34: 1376مصطفوی سبزواری، (» زندانی کرد

  به نقل از   فرهنگ تاریخ بیهقی  حسینی کازرونی در      
: ، نوشته اسـت غزنویان تاریخ دیالمه وعباس پرویز در  

وی را در   پس از دست یافتن بـر امیرمحمـد،         ] مسعود[«
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    ۷۹/  رمحمد غزنویيهقی و ماجرای کوری اميب
  

: 1384حـسینی کـازرونی،     (» میل کـشید  ) کرد و (حبس  
226(.  
تاریخ ایـران در قـرون     جلد اول برتولد اشپولر در      

به برادر خـود    ... مسعود  «: نوشته است اسالمی   نخستین
ولـی  ... وروث پـدر را پیـشنهاد کـرد         تقسیم سرزمین م  

موافقــت نکــرد و نــایرۀ جنــگ میــان آن دو ... محمــد 
 421سـوم شـوال     ... افروخته شد تـا اینکـه محمـد در          

غـافلگیر شـده،    ) در طخارستان (آباد   در تگین ... هجری  
برادرش، مسعود، وی را نکشت؛ ولی      . به اسارت درآمد  

» اتمـه داد   وسـیله بـه نفـوذ او خ         و بدین  او را کور کرد   
 وی همچنـــین در خـــصوص .)216: 1379اشـــپولر، (

 هــ ق نوشـته      432شورش سـپاهیان مـسعود در سـال         
 را  محمد، برادر کـور وی،    قسمتی از سپاهیانش،    «: است

: همـان (» د او بـه رهبـری و سـرداری برگزیدنـد    بر ضـ  
222(.  
ــاب      ــی در کت ــم فروزان ــان از سیدابوالقاس غزنوی

ه از کتب تاریخی همچون      با استفاد  فروپاشی پیدایش تا 
، از ضعف   اثیر کامل ابن  و   ای االنساب شبانکاره  مجمع

 ایی امیرمحمـد غزنـوی سـخن گفتـه اسـت          یا فقدان بین  
  .)256-257: 1384فروزانی، (

هایی که به برخی از آنها اشـاره شـد           اما برخالف نوشته  
 و  تاریخ بیهقـی  با مطالعۀ تواریخ عصر غزنوی همچون       

ای   نه تنها تصریح یا اشاره و قرینه       االخبار گردیزی  زین
شود، بلکه حتی     مبنی بر کور کردن امیرمحمد یافت نمی      

. خـورد   دالیل صریحی بر بینا بـودن وی بـه چـشم مـی            
عده کرده است مطالبی در سرگذشت ورد وبیهقی چند م 
لی در هر حال این امر محقق نـشده         ورد؛  وامیرمحمد بیا 

یهقی، پس از انتقال    عدۀ ب وآخرین  . یا به ما نرسیده است    
). 87: 1375بیهقـی،   ( اسـت    3امیرمحمد به قلعۀ مندیش   

:  بار از امیرمحمد سخن گفتـه اسـت        وی د وپس از آن،    
ای به جانـب     د فرستاده وقتی است که امیرمسع   ونخست  

ــی  ــستان م ــان ترک ــتد  خ ــان از  وفرس ــالع خ ــرای اط  ب
 وید وگ  امیرمحمد به تفصیل سخن میود وماجراهای خ 

کی راسـت آیـد     «: نماید  را بازمی  ونی کردن ا  دالیل زندا 
 تیغ به هـیچ حـال در یـک          و که د  ؟ی گشاده باشد  وکه  

 وی و صـالح  وان نهاد، که نگنجـد   و نت ود  واند ب ونیام نت 
ی بـه فرمـان مـا جـایی         و رعیت آن اسـت کـه        ولشکر  

 در گشادن   وتر   داشتی هرچه تمام  وف است در نیک   وقوم
م، و بـار د   .)279: همان(» لد کند وهای بزرگ ت   ی خلل و
 بـه قلعـۀ غـزنین       4ردن امیرمحمد از قلعۀ نغر    وع آ وضوم

 هــ ق بـه همـراه        432ادث سـال    واست در ضـمن حـ     
 در این برهه،    .)893: همان ( چهار پسرش  وی  ونگهبان  

دهد،  صیفی ارائه نمیوضع امیرمحمد توبیهقی اگرچه از 
رد، وآ  می و پریشانی پسران ا   وصیفی که از آشفتگی     وبا ت 
.  فرسایندۀ آنها را احساس کرد     وان شرایط سخت    وت می

صـیف جـامع   و از تتاریخ بیهقی به هرحال، هرچنـد در      
ـ  ایم، کم و بـیش مـی       بهره ضعیت امیرمحمد بی  و ان از  وت

از سوی دیگر، وقتـی از      . د استفاده کرد  وجوهای م  بخش
گیریم و به کتـب تـاریخی قـرن     عصر غزنوی فاصله می   
کنیم که بیـشتر     الحظه می رسیم، م  ششم و پس از آن می     

ــردن    ــور ک ــه موضــوع ک ــومی ب ــواریخ عم مورخــان ت
 هـ ق   421نشاندن او به سال      امیرمحمد در ماجرای فرو   

ر زمـان پادشـاهی مجـددش بـه سـال           یا کور بودن او د    
اند؛ موضوعی که به شدت مورد       هـ ق تصریح کرده   432

گونه که ادمونـد کلیفـورد باسـورث،         همان. تردید است 
 نیز معتقد است از آنجا که       ،تاریخ غزنویان  مؤلف کتاب 

ــوی    ــب عــصر غزن ــوری امیرمحمــد در کت موضــوع ک
 نیامـده و    االخبار گردیزی  زین و   تاریخ بیهقی همچون  

تنها در منابع متأخر بیان شده است، باید در صـحت آن            
تردید کـرد؛ اگرچـه احتمـال دارد کـه محمـد در طـی               

  .)306: 1384باسورث،  (ور شده باشداسارت ده ساله ک
تاریخ باری، نویسندگان این مقاله درصددند تا براساس        
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ی است ـ  ترین تاریخ معتبر عصر غزنو  ـ که قدیم بیهقی
ــاریخی  ــب ت ــوری و بررســی دیگــر کت  در موضــوع ک

  .امیرمحمد به تحقیق بپردازند
  

  بررسی کوری امیرمحمد در تاریخ بیهقی) الف
مد نام   از امیرمح  تاریخ بیهقی  اولین موردی که در      .1

ن دولـت غزنـوی بـه       شود نامۀ سـران و بزرگـا       برده می 
 این نامـه پـس از       .)هـ ق 421سال (سلطان مسعود است  

به بند کشیدن امیرمحمد و برای خبر دادن به مـسعود و            
امـروز  «: همچنین کسب تکلیف از او نوشته شده اسـت        

مـورخ اسـت، بـر      ] به مسعود [که نامۀ تمام بندگان بدو      
ها بـه خـط عـالی        فتند که در ملطفه   حکم فرمان عالی بر   

بود و امیرمحمد را بـه قلعـۀ کـوهتیز موقـوف کردنـد،               
سپس آنکه همۀ لشکر در سالح صف کـشیده بودنـد از     

پرده تا دور جای از صحرا و بسیار سـخن           نزدیک سرای 
 ]امیرمحمد[ گفت او ] علی قریب [و مناظره رفت و وی      

 یا با خویشتن را  به گوزگانان باز باید فرستاد با کسان و  
به درگاه عالی برد؟ و آخر بر آن قرار گرفت که به قلعه             
موقوف باشد با قوم خویش و ندیمان و اتباع ایـشان از            
خدمتکاران تا فرمان عالی بر چه جمله رسد به باب وی           
و بنده بگتگین حاجب با خیل خویش و پانـصد سـوار            

. ..هداشت قلعـه را تـا       نگا... خیاره در پای قلعت است      
  .)2-3: 1375بیهقی، (» خللی نیفتد

انـد   منتظر جواب این خـدمت    «: در ادامۀ نامه آمده است    
ابواحمـد و دیگـر      که به زودی باز رسد که در باب امیر        

  .)3: همان(» ه باید کرد تا برحسب آن کار کنندابواب چ
از نامۀ سران لشکر در تکینابـاد بـه مـسعود چنـین             

 را در قلعـۀ کـوهتیز       آید که آنـان فقـط امیرمحمـد        برمی
اند و از هرگونه اقدام دیگـر همچـون میـل            زندانی کرده 

 کـه در نظـایر آن واقعـه         ،کشیدن چـشم و کـور کـردن       
کسب تکلیف کـردن آنـان      . محتمل است، خبری نیست   

ای اسـت بـر آنکـه آنـان مراقبـت و             از امیرمسعود قرینه  
ــت    ــا امیرمحمــد رعای ــل را در برخــورد ب ــاط کام احتی

  .اند کرده
 فاصلۀ فرستادن نامه برای امیرمـسعود و وصـول          در .2

جواب نامه، علی قریب و دیگر بزرگان سـخت مراقـب          
کننـد تـا رسـیدن فرمـان         امیرمحمد هستند و تالش مـی     

نیکویی مراقبت کننـد؛ چنانکـه بیهقـی         مسعود، از او به   
داشـتند و   امیرمحمـد را سـخت نیکـو مـی        «: نویـسد  می

رفتنـد،   ک وی می  ندیمان خاص او را دستوری بود نزدی      
همچنان قواالن و مطربانش و شرابداران شراب و انـواع          

 بـا ایـن همـه،    .)4: همـان (» بردنـد  میوه و ریـاحین مـی   
ــوال نقــل مــی  ــدالرحمن ق ــد،  چنانکــه بیهقــی از عب کن

: امیرمحمد در آن روزها حیـران و غمنـاک بـوده اسـت            
امیرمحمــد روزی دو ســه چــون متحیــری و غمنــاکی «

  .)4:  جاهمان(» بود می
شــود، در طــول  چنانکــه از مــتن مــذکور اســتنباط مــی

بازداشت امیرمحمد، از زمان فرستادن نامۀ سران لـشکر         
تا وصول جواب نامه، سخن از نیکوداشـت وی اسـت؛           
یعنی، در آن فاصله اتفاقی همچون میل کـشیدن چـشم           

  .توانست رخ دهد نمی
نکتۀ دیگر ایـن اسـت کـه بیهقـی در توصـیف احـوال               

در روزهای اول حبس در قلعه، از حیرانـی و          امیرمحمد  
اگر مسألۀ مهمی . غمناکی او به تفصیل سخن گفته است

همچون کور کردن چشم امیرمحمد تا آن روزها اتفـاق          
افتاده بود، بعید است وی از کنار آن به سادگی بگذرد و            

  .ای به آن نکند حتی اشاره
پس از چندی نامـۀ امیرمـسعود مبنـی بـر موقـوف              .3

امیرمحمد در قلعۀ کوهتیز به سران دولت غزنوی        ماندن  
روز شنبه نیمـۀ شـوال نامـۀ سـلطان مـسعود            «: رسد می

بودند به ذکـر   جواب آن نامه که خیلتاشان برده... رسید  
نبشته بـود   ... موقوف کردن امیرمحمد به قلعت کوهتیز       
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اکنون چون کار بدین جایگاه رسـید       ... به خط خود که     
باشـد گـشاده بـا قـوم خـویش           و به قلعت کوهتیز مـی     

بجمله، چه او را به هیچ حال به گوزگانان نتوان فرستاد           
 و زشت باشد با خویشتن آوردن، چون بازداشـته شـده          
است که چون بـه هـرات رسـد، مـا او را بـر آن حـال                  

صواب آن باشد که عزیزاً مکرماً بدان قلعت        . نتوانیم دید 
دم که آنجا باشد با همۀ قوم خویش و چندان مر مقیم می 

با وی به کار است بجمله؛ که فرمـان نیـست کـه هـیچ               
کس را از کسان وی بازداشته شود و بگتگـین حاجـب            
در خرد بدان منزلت است کـه هـست، در پـای قلعـت              

که مـا از هـرات قـصد بلـخ داریـم تـا ایـن                ... باشد  می
زمستان آنجا مقام کرده آید و چون نوروز بگذرد، سوی          

 برادر چنانکه باید سـاخت بـسازیم     غزنین رویم و تدبیر   
کـس نیـست؛ تـا ایـن جملـه          که مـا را از وی عزیزتـر         

  .)6-9: همان(» شناخته آید
چنانکه مالحظه شد، مسعود در جواب نامۀ سران دولت   
غزنوی فرمان خود را مبنـی بـر موقـوف بـودن محمـد              

رفتـاری بـا    در همان قلعۀ کوهتیز و نیـک ) عزیزاً مکرماً (
مـا را از وی     «حتی تأکید او بر آنکه      . یدنما وی ابالغ می  

ای  قرینـه » عزیزتر کس نیست؛ تا این جمله شناخته آید       
است بر آنکه کسی حق ندارد فراتـر از فرمـان سـلطان،             

  .رفتاری دیگر با محمد داشته باشد
مطابق متن تاریخ بیهقی، پس از رسیدن نامۀ مسعود          .4

نامه در باب امیرمحمد، علی قریب معتقد بوده است که          
و فرمان سلطان مسعود را پیش محمـد برنـد تـا او نیـز               
موضوع را بداند و متوجه باشد کـه بـه فرمـان مـسعود              

این نامـه را اگـر گوییـد، بایـد فرسـتاد            «: محبوس است 
نزدیک امیرمحمد تا بدانـد کـه وی بـه فرمـان خداونـد       

 وی پیدا شـد و مـا        ۀماند و موکل و نگاهدارند     اینجا می 
 این رفتار   .)9: همان(»  معزول گشتیم  ویهمگان از کار    

ای بــر  علــی قریــب و موافقــت دیگــر بزرگــان، نــشانه

نگــری و رعایــت جانــب احتیــاط در رفتــار بــا  عاقبــت
  .امیرمحمد بوده است

علی قریب دو نفر از بزرگان را برای ابـالغ فرمـان             .5
فرسـتد و او را بـه نیکـوتر           مسعود پیش امیرمحمـد مـی     

دانشمند نبیـه و مظفـر       «:دهد  شدن حال وی بشارت می    
نزدیک امیرمحمد روید و ایـن نامـه بـر          : حاکم را گفت  

وی عرضه کنید و او را لختی پند دهید و سـخن نیکـو              
گویید و باز نمایید که رأی خداوند سلطان به بـاب وی            
سخت خوب است و چون ما بندگان بـه درگـاه عـالی             

سر و کار تو اکنون بـا بگتگـین         ... تر کنیم    رسیم، خوب 
نـد اسـت و     حاجب است و وی مردی هوشیار و خردم       

  .)9:  جاهمان(» حق بزرگیت را نگاه دارد
تواند  بشارت علی قریب به نیکوتر شدن حال محمد می        

دلیل بر آن باشد که تا آن زمـان رفتـاری همچـون میـل              
کشیدن چشم با وی صورت نگرفته اسـت و نیـز آنـان             

ه سـران   چنان قصدی ندارند؛ وگرنه بسیار بعید است کـ        
دولت غزنوی ابتدا چشمان امیرمحمد را میل بکـشند و          
وی را کور کنند ـ که رفتاری بسیار خشن و غیرانـسانی   

ـ آنگاه بشارت دهند که حال وی نیکوتر خواهـد           است
 خصوص که فرمـان سـلطان مـسعود نیـز نیـک           ه  ب! شد

  . استرفتاری با وی بوده 
 فرستادگان علی قریب نامـۀ سـلطان مـسعود را بـه            .6

نامــه بــه «: خوانــد دهنــد و او آن را مــی امیرمحمــد مــی
ند و لختی تاریکی در وی پیدا       برخوا. دادند] محمد[امیر
 طبیعــی اســت کــه نامــه خوانــدن  .)10: همــان(» آمــد

  .ای واضح است بر کور نبودن وی امیرمحمد قرینه
بیهقــی از احتیــاط علــی قریــب در مراقبــت از      .7

ام پیش از اینکـه      هبازنمود«: امیرمحمد چنین نوشته است   
حاجب بزرگ، علی، از تکیناباد سوی هـرات رفـت، در       
باب امیرمحمد چه احتیاط کرد بـر حکـم فرمـان عـالی             
سلطان مـسعود کـه رسـیده بـود، از گماشـتن بگتگـین              
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ایـن بازداشـته را در گـردن وی         حاجب و خیـر و شـر        
  .)79: همان(» کردن
ر آید که هم رفتـا     از این بخش از سخن بیهقی برمی        

ــا امیرمحمــد و هــم فرمــان مــسعود در   علــی قریــب ب
تـوان انتظـار     خصوص وی، همه نیکو بوده است و نمی       

رفتـاری، کـور کـردن چـشم او          داشت در کنار این نیک    
  .اتفاق افتاده باشد

 که به احـوال     تاریخ بیهقی بخش مفصل دیگری از      .8
امیرمحمد اختصاص دارد آنجاست که از انتقـال وی از          

ایـن  . قلعۀ منـدیش سـخن گفتـه اسـت        قلعۀ کوهتیز به    
رفتـاری بـا     سخنان بیهقی نیـز همچنـان نـاظر بـر نیـک           

  .امیرمحمد است
در ابتدای این قسمت، بیهقی از قول عبـدالرحمن قـوال     
از نگرانی او و دیگر خدمتکاران امیرمحمد پس از رفتن          

های بگتگین   لشکر از تکیناباد و تنها شدن آنان و احتیاط        
گویــد؛ ولــی   قلعــه ســخن مــیحاجــب در مراقبــت از

: همچنان سـخن از نیکوداشـت امیرمحمـد نیـز هـست           
بگتگین حاجب زیـادت احتیـاط پـیش گرفـت ولکـن            «

ــا از وی   ــسی را از مـ ــد[کـ ــت و ] امیرمحمـ بازنداشـ
ها هر روز به زیادت بود؛ چنانکه اگر به مثل           نیکوداشت

ـ    شیر مرغ خواستی، در وقت حاضر کردی و امیرمحمد 
ـ نیز لختی خرسندتر گـشت و در شـراب            رضی اهللا عنه  

  .)80: همان(» خورد خوردن آمد و پیوسته می
: در سخن بیهقی از قـول عبـدالرحمن آمـده اسـت            .9
خوردیم و مـا     یک روز بر آن خضراء بلندتر شراب می       «

زدند،  نشسته بودیم و مطربان می] امیرمحمد[در پیش او    
 - نـه ع اهللا  رضـی  -]محمـد [امیـر .  آمـد  از دور گردی پیدا   

وی .  نتـوانیم دانـست    :آن چه شاید بـود؟ گفتنـد      : گفت
معتمدی را گفت به زیر رو و بتاز و نگاه کن تا آن گرد              

  ) جاهمان(» چیست؟
در این عبارت بیهقی، سخن از آن است که امیر گـردی            

اگر این سخن بیهقـی را بپـذیریم،     . را از دور دیده است    
  .طبعاً چشمان وی تا آن زمان کور نبوده است

بیهقی فرمان مسعود را در خصوص انتقال محمد به  .10
امیر را بـه قلعـۀ      «: گونه نقل کرده است    قلعۀ مندیش این  

: همـان (» تـر باشـد    مندیش برده آید تا آنجا نیکو داشـته       
 وی سپس از نگرانی محمـد و زاری همراهـان او             .)83

احترامی بگتگـین    گوید و سپس نامردمی و بی      سخن می 
سبت به محمـد و خـانوادۀ او ایـن          و دیگر مأموران را ن    

را براندند و سـواری     ] محمد[امیر  «: کند چنین بازگو می  
ای سیـصد تمـام      سیصد و کوتوال قلعۀ کوهتیز با پیـاده       

هــا و  هــا را در عمــاری ســالح بــا او، و نــشاندند حــرم
و بسیار نامردمی رفت در     . حاشیت را بر استران و خران     

ن بـود کـه     معنی تفتـیش، و زشـت گفتنـدی و جـای آ           
و سلطان مـسعود چـون      . رزند محمود بود  حال ف   ای علی

د بگتگــین را، ولــیکن بــشنید، نیــز ســخت مالمــت کــر
  .) جاهمان(» بازجستی نبود

احترامی با امیرمحمد سـخن گفتـه        در متن مذکور از بی    
تـری   شده است؛ ولی از کور کردن وی که مـسألۀ مهـم           

: تعبیـر بیهقـی آن اسـت      . است سخنی در میـان نیـست      
 از ایـن تعبیـر      .»سیار نامردمی رفت در معنـی تفتـیش       ب«

از سوی  . توان کور کردن امیرمحمد را نتیجه گرفت       نمی
دیگر، با توصیف دقیقی کـه بیهقـی از آن صـحنه ارائـه              

توان باور کرد که او از کور بودن یا کور           کرده است نمی  
ــ بـه آسـانی       داشـت   ـ اگر صحت مـی     شدن امیرمحمد 

  . میان نیاوردبگذرد و ذکری به 
در راه قلعۀ مندیش، بیهقـی از دور کـردن نـدیمان             .11

محمد از وی سخن گفتـه اسـت؛ اگرچـه عبـدالرحمن            
ــار  ــوال و ی ــته انشق ــا نگذاش ــد  وی را تنه ــر «: ان دیگ

خدمتکاران او را گفتند چون ندیمان و مطربان کـه هـر            
ه از  کس پسِ شغل خویش روید، که فرمـان نیـست کـ           

 آنگاه بیهقی از    .)84: همان(» شما کسی نزدیک وی رود    
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زبان عبدالرحمن قوال توصیف جالبی از هنگام رسـیدن         
امیرمحمـد  «: اسـت امیرمحمد به قلعۀ مندیش بیان کرده       

از مهد به زیر آمد و بند داشت، با کفش و کاله سـاده و               
گریستن بـر   ... قبای لعل پوشیده، و ما وی را بدیدیم و          

  .)85: همان(» فتادما ا
ه بیهقی در توصـیفی کـه از امیرمحمـد ارائـه            بینیم ک  می

کرده است، حتی کاله، کفش و رنگ قبـای او را نیـز از              
نظر دور نداشته، چگونه ممکن اسـت از میـل کـشیدن             

  چشمان او سرسری بگذرد و سخنی نگوید؟
کنـد کـه    بیهقی از زبان عبدالرحمن قـوال نقـل مـی          .12

از دور  «: بردند وقتی امیرمحمد را از قلعۀ مندیش باال می       
مجمزی پیـدا شـد از راه، امیرمحمـد او را بدیـد و نیـز                

... نرفت تا پرسد که مجمز بـه چـه سـبب آمـده اسـت              
 ای بـود بـه خـط سـلطان         مجمز در رسید با نامـه، نامـه       

 بـر آن    - عنـه   اهللا  رضی -]محمد[امیر  ... مسعود به برادر    
چون نامه بخواند،   . دیدیم پایه نشسته بود در راه و ما می       

  .) جاهمان(»  کرد، پس برخاست و بر قلعه رفتدهسج
در این عبارت، بیهقی از مجمز دیدن امیرمحمـد و نیـز            

است که با کـور بـودن وی         نامه خواندن او سخن گفته    
  .سازگاری ندارد

کردن وی    مضمون نامۀ اخیر مسعود به محمد، آگاه       .13
در آن نامه، مـسعود     . از بازداشت علی قریب بوده است     

ــ  ــی قری ــاه عل ــستاگن ــد و ب را گ ــا امیرمحم خی وی ب
ای بـود بـه خـط        نامـه «:  ذکر کرده اسـت    فرونشاندن او 

که علی حاجب، که امیر     ] محمد[سلطان مسعود به وی     
 سزای او به دسـت      ،را نشانده بود، فرمودیم تا بنشاندند     

ه بـا خداونـد خـویش ایـن دلیـری           او دادند، تا هیچ بند    
  .)86: همان(» نکند

سـزای دیگـری غیـر از توقیـف         اگر علی قریـب کـار نا      
امیرمحمد ـ همچون کور کردن وی ـ انجـام داده بـود،     

کرد؛ چون کـور   طبعاً مسعود در این نامه به آن اشاره می       

  .کردن چشم امیرمحمد، خطایی کمتر از توقیف او نبود
امروز کار «: بیهقی از زبان سلطان مسعود گفته است  .14

 بـه دسـت     ملک چون بواجبی بر ما قرار گرفت و برادر        
و لشکر و رعیـت آن اسـت        ] محمد[صالح وی   ... آمد  

به فرمان مـا جـایی موقـوف اسـت در           ] محمد[که وی   
هـای   تر و در گـشادن وی خلـل       نیکوداشتی هر چه تمام   

  .)279: همان(» بزرگ تولد کند
در این عبارت بیهقـی، همچنـان سـخن از نیکوداشـت            

ودن محمد در زندان است و ذکر توجیهی برای زندانی ب         
  .او؛ همین و بس

بیهقــی در ذکــر حــوادث روزهــای آخــر ســلطنت  .15
مسعود، پس از شکست وی و تـصمیم بـه حرکـت بـه              

ن محمد بـه قلعـۀ غـزنین بـه          جانب هندوستان، از آورد   
روز دوشنبه غرۀ صفر امیـر      «: است سخن گفته    فرمان او 

را بدیـد و    ] مـسعود [ایزدیار از نغر به غزنین آمد و امیر         
ب امیرمحمد را آورده بودنـد از قلعـۀ         بازگشت و در ش   

نغر در صحبت این خداوندزاده و بر قلعت غزنین بـرده           
چهـار پـسرش    . و سنکوی امیر حرس بر وی موکل بود       

را که هم آورده بودند، احمـد و عبـدالرحمن و عمـر و              
» ان خضراء باغ پیروزی فرود آوردنـد      عثمان در شب بد   

  .)893: همان(
تنها سخن از آوردن امیرمحمد     در این عبارات بیهقی نیز      

ای بـه   به فرمان مسعود به غـزنین اسـت و هـیچ اشـاره            
  .کوری او نشده است

 پـس از  ـ د وزهای پایانی حکمرانی سلطان مـسع  ور .16
هـای   تصمیم.  بود وزهای ناکامی ا  و ر ـ شکست دندانقان   

 گـاه بـا مخالفـت       ومهمی که وی در آن برهـه گرفـت          
 غـزنین بـه     ن حرکـت از   و همچـ  ـ اجه شـد    ونزدیکان م 

هـای صـائبی     رسـد تـصمیم     بـه نظـر مـی      ـ جانب هنـد    
 نگرانـی، یکـی از      ودر آن شـرایط اضـطراب       . انـد  دهونب

 فرزنـدانش از   وردن امیرمحمـد    ود، آ وهای مـسع   تصمیم
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 پس از آن آزاد     وقلعۀ نغر به قلعۀ غزنین به طور پنهانی         
 و پیمـان گـرفتن از ایـشان         وکردن فرزندان امیرمحمـد     

د ومـسع .  به خدمت گرفتن آنهاسـت     و شاندنوخلعت پ 
شیده نزدیک فرزنـدان بـرادرم،      وپ«: امیر حرس را گفت   

گندان گران بده که در خدمت      و ایشان را س   و ومحمد، ر 
 پـسران   .) جـا  همـان (»  مخالفـت نکننـد    وراست باشند   

اقع گشایشی در   ود، که در    وامیرمحمد از این پیغام مسع    
بر زمـین   «: ندوشد می وحال آنان بوده است، بسیار خشن     

 پس، از آنهـا     .)894: همان(»  سخت شاد شدند   وافتادند  
ی وپسر سنک . شاندوپ بر آنان خلعت می    وگیرد  بیعت می 

د و مـاجرای آن را بـه مـسع        وخبر بیعت پسران محمـد      
دهـد  ر مـی  ود دست وپس از آن امیرمسع   . دهدگزارش می 

ای مشتمل بر ماجرای بیعت فرزندان امیرمحمـد بـه          نامه
 ویس به برادرِ ما کـه چنـین   وگفت نامه ن «: یسندوی بن و

 ایـشان را بـه      ودیم در باب فرزنـدانِ بـرادر        وچنین فرم 
ی مـا   ویش نگاه داریم تا به خـ      و پیش خ  وخدمت آریم   

یش را بـه نـام ایـشان        وشیدۀ خـ  و فرزندان سرپ  وبرآیند  
» دو مخاطبه االمیر الجلیل األخ فرمـ      وکنیم تا دانسته آید     

د تـا   وشـ  این نامه محرمانه ارسـال مـی       البته   .)همان جا (
ر امیرمحمد در قلعۀ غـزنین      وجه حض وهمچنان کسی مت  

 محمـد بـر قلعـت غـزنین         تا به جای نیارند کـه     «: دونش
  .)همان جا(» است

د ود کـه سـلطان مـسع      وش ر استنباط می  واز عبارات مذک  
 بـه همـین دلیـل       وقصد آزاد کردن امیرمحمد را نـدارد        

 نیــست؛ چنانکــه حتــی و انیــازی بــه پیمــان گــرفتن از
. دو در قلعۀ غزنین نـش     ور ا وجه حض وشد کسی مت  وک می
د ـ اگرچه به غلط ـ از جانب فرزندان امیرمحمـد    ومسع

 قـصد دارد در آن شـرایط        وکنـد   تهدیدی احساس نمی  
 ،)303: 1384رث،  وباس (ار آنها را به خدمت بگیرد     ودش

. خـاطر نیـست    دهوز از جانب امیرمحمد آسـ     وظاهراً هن 
سـتان  ود قصد دارد هرچه دارد از غـزنین بـه هند          وعمس

رسد انتقـال     به نظر می   .)895: 1375بیهقی،   (حمل کند 
امیرمحمد از قلعۀ نغر به قلعۀ غزنین بـرای آن           ۀمحرمان

هـای   شیده بـه همـراه دارایـی      و را همچنان پ   واست که ا  
اند نشانگر  وت این نکته نیز می   . ستان ببرد ویش به هند  وخ

ز از جانـب امیرمحمـد      ود هنـ  وطان مسع آن باشد که سل   
بـه  . ی باشد وشد از نزدیک مراقب     وک می وایمن نیست   

خـدمت گـرفتن فرزنـدان امیرمحمـد ـ پـس از پیمـان        
گرفتن از آنها ـ دلیل قاطعی بر تندرستی یـا ناتندرسـتی    

د قصد  وص که مسع  واند باشد؛ به خص   وت امیرمحمد نمی 
شـد  وک  همچنـان مـی    وآزاد کردن امیرمحمـد را نـدارد        

رسد  به نظر می  . شیده بماند و در قلعۀ غزنین پ    ور ا وحض
به خدمت گرفتن فرزندان امیرمحمد یکی از اشـتباهات         

 اسـت رث هم بـه آن اشـاره کـرده          ود که باس  ود ب ومسع
  .)303: 1384رث، وباس(

 حال فرزندان زنـدانی     وضع  وصیفی که بیهقی از     وت .17
دهـد بیـانگر      هــ ق ارائـه مـی       432امیرمحمد در سـال     

د نـسبت بـه     ورد زشت سلطان مـسع    و برخ وسختگیری  
ۀ و شـی  وآنهاست؛ امـا بهتـر اسـت مـاجرای امیرمحمـد            

ن ظـاهراً   وچـ .  را به چند برهه تقسیم کنیم      ورد با ا  وبرخ
ردن بـه   ول بازداشت در تکیناباد تا آ     و در ط  ورد با ا  وبرخ

  : ده استوقلعۀ غزنین بر یک حال نب
 در ایـن    :ن در قلعۀ تکیناباد   ف شد وقو م و هـ ق    421سال  

: 1375بیهقـی،   (اسـت   » موقوف کردند «برهه، تعبیر بیهقی    
از سلطان مسعود در و سپس کسب تکلیف علی قریب ) 3

رسد مـدت کوتـاهی کـه         به نظر می   .)همان جا . (باب وی 
 علی قریب،   است امیرمحمد در قلعۀ تکیناباد موقوف بوده     

یگـر بزرگـان بـا      که گردانندۀ اصلی امور بـوده، و حتـی د         
 4: همـان (انـد    رفتاری و احتیاط با او برخورد کرده       خوش

انــد در خــدمت او  و مالزمــان او اجــازه داشــته) 79-80و
اسـت کـه از      ای بـوده   رفتاری بـه گونـه     این خوش . باشند
  .)4-5: همان (نوشی او هم سخن رفته است باده
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    ۸۵/  رمحمد غزنویيهقی و ماجرای کوری اميب
  

در : هنگام انتقال محمد از قلعۀ تکیناباد به قلعۀ منـدیش         
این برهه سـختگیری در رفتـار بـا امیرمحمـد مـشاهده             

 و حتی هنگام    گردند مالزمان او از وی دور می     . شود می
به تعبیـر   . شود اش بدرفتاری می   انتقال، با وی و خانواده    

: همـان (» بسیار نامردمی رفت در معنـی تفتـیش       «بیهقی  
 ضمن آنکه تا رسیدن امیرمحمد بـه قلعـۀ منـدیش     .)83

عـددی بـر بینـایی او وجـود دارد؛ از           همچنان قـرائن مت   
و خوانـدن   ) 80: همان(جمله دیدن گرد سواری از دور       

 د در خصوص به بند کشیدن علی قریـب        نامۀ امیرمسعو 
  .)85: همان(

زندانی بودن در قلعۀ مندیش تا بردن او از قلعۀ نغر بـه             
 از ایـن برهـه از مـاجرای         تاریخ بیهقی در  : قلعۀ غزنین 

شود جز توصیفی که هنگـام      نمیامیرمحمد سخنی دیده    
بیعت گرفتن از فرزندان امیرمحمـد ارائـه شـده اسـت؛            
توصیفی از شدت اضطرار و پریشانی و درماندگی آنهـا          

بـا ایـن    . فرسای زنـدان    و بالطبع شرایط سخت و طاقت     
رسـد شـرایط سـخت امیرمحمـد و          توضیح به نظر نمی   

هــای اول   هـــ ق مــشابه مــاه432فرزنــدان او در ســال 
  . هـ ق بوده باشد421داشت آنها در سال باز
در بعضی از تواریخ آمده است که امیرمحمـد پـس            .18

 هـ ق قدرت را به      432از بازگشت به حکومت به سال       
فرزند ارشدش، احمد، واگـذار کـرد و او را بـر تخـت              

شاید این واگذاری حکومـت را بتـوان دلیـل بـر          . نشاند
ــه عمــالً نمــی  ــست ک ــست کــوری امیرمحمــد دان  توان

بـا  : در این مـورد توضـیحی الزم اسـت        . حکمرانی کند 
 وجود دارد اطرافیان    بیهقی تاریختوجه به قرائنی که در      

اند از   امیرمحمد و کسانی که نسبت به او شناختی داشته        
همان ابتدا توانایی او را در حد برعهده گرفتن پادشاهی          

اند؛ به خصوص وقتی توانایی او را با مسعود          دانسته نمی
 هـ ق   421حرۀ ختلی در حوادث سال      . کردند س می قیا

امیر داند که از برادر ایـن       «: نویسد در نامه به مسعود می    

»  و ایـن خانـدان را دشـمنان بـسیارند        کار بزرگ برنیاید  
 همچنـین عبـدالغفار اعتقـاد منـوچهر بـن           .)13: همان(

ایـشان را   «: کنـد  گونه به مسعود بازگو می     قابوس را این  
ون سلطان گذشته شد امیرمحمد جـای     مقرر است که چ   

 .)164: همـان (» نتواند داشـت و از وی تثبتـی نیایـد         او  
جهانیــان جانــب «: بیهقـی در جــای دیگــر آورده اســت 

االخبـار   زیـن  در   .)138: همـان (» خواسـتند  مسعود می 
 نیز آمده است بـا آنکـه امیرمحمـد در ابتـدای             گردیزی

 ،ان بـه همگـان بخـشید      و صلت فرا  وحکمرانی خلعت   
سـعید  ولـه اب  والد  رعایا را میل بـه امیـر شـهاب         وحشم  «

ـ - علیـه  اهللا لـه ـ رحمـه   والد د بن یمـین ومسع  را و اود و ب
 امیرمحمــد در .)420: 1346گردیــزی، (» اســتندوخ مــی

 شـراب   ود بسیار اهل نـشاط      وتاه مدت خ  وحکمرانی ک 
 را گفتنـد کـه ایـن همـه          وتا نزدیکان مـر ا    «: ده است وب

ــ  ــه ت ــیوخطاســت ک ــی    هم ــه شــراب ور... کن  وی ب
ــامی آوخ ــاد همــۀ ) 421: همــان(» !ای ردهودک در تکیناب

ـ     «سران پیغام دادند به امیرمحمد که         وما یقین دانیم که ت
  .)جا همان(» انی کردومت نتوی مقاوبا 

شـود ایـن     گفته استنباط می   ای که از مطالب پیش     نتیجه
هم چندان  )  هـ ق  421سال  (است که امیرمحمد از ابتدا      

بـالطبع دوران   . توانایی و بنیۀ قابل قبولی نداشـته اسـت        
  . سخت ده سالۀ زندان نیز توانایی او را فروکاسته است

اما در باب احتمال واگذاری قدرت به فرزندش، احمد،         
 بخـش   تاریخ بیهقـی   هـ ق باید گفت در       432در سال   

مربوط به دوران جلـوس دوبـارۀ امیرمحمـد بـر تخـت             
اسـت تـا بتـوان براسـاس آن در          سلطنت از میان رفتـه      

خصوص واگذاری قدرت به فرزندش، احمد، قضاوتی       
، گردیـزی  االخبارزینموضوع جانشینی احمد در     . کرد

طبقـات  بابـا القاشـانی،     ، گـزارش ابـن    تاریخ سیـستان  
ایـن موضـوع در     .  نیامده اسـت   تاریخ گزیده  و   ناصری

 با ذکـر جزئیـات تردیـدبرانگیزی مطـرح          اثیر کامل ابن 
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تـوان پـذیرفت؛     اسـت کـه آن را بـه راحتـی نمـی           شده  
اثیــر دربــارۀ  کــه باســورث در اطالعــات ابــن چنــان هــم
  از دندانقان نیـز تردیـد کـرده اسـت          نشینی مسعود  عقب

 اگرچه تا این اندازه طبیعی بـه        .)298: 1384باسورث،  (
رسد که پس از جلوس مجدد امیرمحمد فرزنـد          نظر می 

ای شـده باشـد و    هارشد او، احمد، صاحب موقعیت ویژ    
  باشـد  در تدبیر برخی امور مهم مشارکت بیشتری داشته       

ــان( ــه   ،)307: هم ــست ک ــی نی ــدان معن ــن ســخن ب  ای
 کـار ملـک را بـه فرزنـدش          ،امیرمحمد به دلیل کـوری    

که وقتـی    چنان هم. گیری کرده باشد   واگذار و خود کناره   
مودود برای انتقـام گـرفتن اقـدام کـرد از امیرمحمـد و              

کدام نگذشـت و هـر دوی آنهـا و فرزنـدان            احمد هیچ   
  .دیگر محمد را کشت

  

  بررسی کوری امیرمحمد در کتب تاریخی دیگر) ب
تـرین کتـب تـاریخی       یکی از مهـم   االخبار   زینکتاب  .1

مشتمل بر وقایع روزگار امیرمحمـد غزنـوی اسـت کـه            
متوفی (گردیزی .  نوشته شده استتاریخ بیهقیپیش از   
ـــ ق453حــدود  ــا)  ه ــن کت ــلطنت ای ب را در دورۀ س

 444 تا  441های   عبدالرشید بن محمود غزنوی طی سال     
 تـاریخ عمـومی     االخبـار،  زین. هـ ق تألیف کرده است    

  . هـ ق است432عالم تا سال 
ــوی نوشــته   ــاجرای محمــد غزن ــزی در م : اســتگردی

 ـ قصد رفتن کـرد و بفرمـود تـا      امیرمحمد ـ رحمه اهللا «
بردند و بزدند و لشکر     پرده بر جانب بست بیرون       سرای

را صله داد و پس با لشکری آراسته و توانگر از غـزنین             
بیرون رفت و چون بـه تکینابـاد رسـید، همـۀ سـران و               
ساالران لشکر گرد آمدند و سوی او پیغام دادند کـه مـا             

ه و متـابع    بری پیش خصم که همۀ جهـان شـیع         را همی 
. ی کـرد  اویند و ما یقین دانیم که تو با وی مقاومت نتوان          

آن است که تو به جای بنـشینی        ) ظاهراً صواب (جواب  

تا ما پیش او رویم و عذر خویش بخواهیم و سخن تـو             
شـنود  وبگوئیم تا دل بر ما خـوش کنـد و از تـو نیـز خ               

گردد و تو را به نزدیک خویش خواند و تو و ما از وی              
و چـون امیرمحمـد ـ رحمـه اهللا ـ      . به جان ایمن گردیم

ر بگشتند، دانست که این را جبر نتوان        دید که همۀ لشک   
در وقـت بدانچـه     . کردن و جـز اجابـت عـالج نیـست         

 آوردنـد و    5خواستند، اجابت کرد و او را بر قلعۀ رخـج         
بنشاندند و پس امیریوسف و علی حاجب و آن بزرگان          

هــا و زرادخانــه برداشــتند و لــشکر  و ســاالران، خزینــه
بـر جانـب    نهادنـد و    براندند و روی سوی امیرمـسعود       

  .)421-422: 1346گردیزی، (» هرات برفتند
را » بنـشاندند «چنانکه مالحظه شد، گردیزی فقط تعبیر       

ای به کور کردن     در مورد ماجرا به کار برده و هیچ اشاره        
وی همچنـین هنگـامی کـه از        . اسـت  امیرمحمد نکـرده  

ای بـه    نوبت دوم پادشاهی امیرمحمد سخن رانده، اشاره      
روی ســوی ] مــسعود[«: ه اســتکــور بــودن وی نکــرد

هندوستان نهاد با آن خزینه و حـرم و بنـه و هـم از راه                
اهللا ـ از  کس فرستاد تا برادر او، امیرمحمـد، را ـ رحمـه   

... لـشکر بـشورید     ... قلعۀ برغند سوی لشکرگاه بیارند      
ادبی کرده بودند، دانستند که این از پیش نـشود      چون بی 

. محمد فـراز رسـید    ا امیر اتفاق ر . مگر امیری دیگر باشد   
 امیرمحمـد بـه   پس قومی از مجرمان فـراز آمدنـد و بـر    

  .)439-440: همان(» پادشاهی سالم کردند
های تاریخی است     یکی دیگر از کتاب    تاریخ سیستان .2

که به ماجرای فرونشاندن امیرمحمد اشارتی کرده؛ ولـی         
خطبه به سیستان،   «: از کور شدن وی سخنی نگفته است      

ود بن سـلطان محمـود را کردنـد و بـرادر وی،             امیرمسع
ایزد تعـالی   ... امیرمحمد، به غزنین به امیری نشسته بود        

برنهادنـد و   چنان قضا کرد که سپاه او را بنشاندند و بند           
  .)362: 1314، ناشناس(» روی سوی مسعود نهادند

ــا مــاجرای فروگــرفتن امیرمحمــد در کتــاب .3 هــای  ام
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شـود   ای ذکر می   به گونه  تاریخی قرن ششم و پس از آن      
که میل کشیدن چشم و کور کردن وی نیز بخشی از آن            

بابـا   به عنـوان نمونـه شـواهدی از گـزارش ابـن           . است
 630متوفی  (اثیر   تألیف ابن التاریخ   فی الکاملالقاشانی،  

 تـألیف قاضـی منهـاج سـراج         طبقات ناصـری  ،  )هـ ق 
 تـألیف حمـداهللا     تـاریخ گزیـده   و  )  هـ ق  660متوفی  (

  . کنیم را نقل می)  هـ ق750متوفی (توفی مس
ــف  ــانباســورث، مؤل ــاریخ غزنوی ــز حــسینیت  ، و نی
، بخــشی از فرهنــگ تــاریخ بیهقــیکــازرونی، مؤلــف 

القاشـانی معـروف بـه       علـی  گزارش ابوالعباس احمدبن  
 دربارۀ غزنویان ـ که  الندیم مال رأسبابا را در کتاب  ابن

هـای   تـاب  هـ ق تألیف شـده اسـت ـ در ک   501به سال 
وی در ذکـر پادشـاهی دوبـارۀ        . انـد  خویش ذکـر کـرده    
باری دیگـر،  «:  هـ ق نوشته است   432امیرمحمد به سال    

 امـا در آن هنگـام بـا       نابینـا محمد، برادر مسعود، را کـه       
ایشان بود و از سـالمت کـافی برخـوردار بـود، بیـرون              

باسـورث،  (»  پادشـاهی سـالم کردنـد      آوردند و بر او به    
  .)756: 1384کازرونی،  سینی؛ ح444: 1384
: اسـت  اثیر در مورد پادشـاهی اول امیرمحمـد گفتـه          ابن

 را به فرمانـدهی     ، یوسف بن سبکتکین   د،محمد عم خو  «
شـنبه   شب سه ...  روی به راه نهاد   ...  سپاه تعیین نمود و   

 او را گرفته، بـه بنـد         و سوم شوال، سپاه بر وی بشورید     
 ،حمد دسـتگیر شـد    که م  همین...  کشیده، زندانی کردند  

، برادرش، شعار دادند و محمد را به قلعـۀ          به نام مسعود  
اثیـر،   ابـن (» تکیناباد بردند و مراتب را به مسعود نوشتند       

1356 :22 /113(.   
 421اثیر در ذکر حوادث سـال        چنانکه مالحظه شد، ابن   

هـ ق فقط از به بند کشیدن و زندانی کـردن امیرمحمـد             
کور کردن وی نکـرده اسـت؛       ای به    سخن گفته و اشاره   

ــان پادشــاهی دوم    ــه بی ــسنده وقتــی ب ــی همــین نوی ول
: پردازد، از کور بـودن او یـاد کـرده اسـت     امیرمحمد می 

مـسعود  ...  مسعود بنا به عادت پدرش رو به هند نهـاد         «
، را بعالوۀ خـزائن خـویش       برادر کور شدۀ خود، محمد    

 بـود بـرای جنـگ بـا         او تـصمیم گرفتـه    . به همراه بـرد   
هایی کـه بـا هنـدوان       لجوقیان از هند، به اعتماد پیمان     س

گروهی از همراهان و جمعی     ... داشت، طلب یاری کند     
تاراج کردنـد و در سـیزدهم       ... خزائن وی   ... از غالمان   

خر برادرش، محمد، را به جای او برقرار داشـتند          اآل ربیع
  .)192-193/ 22: همان(» او نمودندو امارت تسلیم 

 در موضوع پادشاهی اول امیرمحمد به سال   منهاج سراج 
اکـابر مملکـت محمـودی، بـه        «:  هـ ق گفته اسـت     421

اتفاق، سلطان محمد را به تخت غزنین نشاندند، در سنۀ          
جماعتی که دوسـتداران    ... اربعمائه   و عشرین و احدی

مسعود بودند، به نزدیک او مکتوب فرستادند به عراق و          
ت غزنین لشکر کـرد و      سلطان مسعود از عراق به عزیم     

خبر آمدن مـسعود بـه لـشکرگاه        ... روی به غزنین نهاد     
 و میــل کــشیدندمحمــد رســید، محمــد را بگرفتنــد و 

هـرات  محبوس کردند و علی قریب لشکر را به طـرف           
/ 1: 1325منهاج سراج،   (» به استقبال سلطان مسعود برد    

231(.  
وی همچنین در ذکر پادشاهی دوم امیرمحمـد بـه سـال            

سلطان محمـد را کـرت دیگـر،        «:  هـ ق گفته است    432
، بیـرون آوردنـد و بـر تخـت          اگرچه مکفوف البصر بود   

  .)1/232: همان(» نشاندند
حمداهللا مستوفی نیز با اشاره به کـور کـردن امیرمحمـد            

 وفات سلطان محمـود در سـنۀ احـدی و         «: آورده است 
... مسعود بن محمـود     ... بود  ) 421(اربعمائه   و عشرین

محمـد بـر    . رادر منازعت کرد و به محاربـه انجامیـد        با ب 
 و در قلعه محبـوس      او را میل کشید   . دست او اسیر شد   

  .)397: 1339مستوفی، (» گردانید
، که از اعتبار و     تاریخ گزیده نکتۀ قابل توجه در عبارت      

ای به نقل    کاهد، این است که وی به گونه       صحت آن می  
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میرمسعود شخصاً  ماجرای امیرمحمد پرداخته که گویی ا     
در نبرد با وی ـ در تکیناباد ـ حاضر بـوده و محمـد بـه      
دستور مستقیم او اسـیر گردیـده و سـپس چـشمان وی       

 است؛ در حالی کـه      یدهدگرو محبوس   شده  کشیده  میل  
اصل ماجرای فروگرفتن امیرمحمد به گونۀ دیگری بوده        
ــوده اســت کــه ســران   اســت؛ مــسعود هنــوز در ری ب

ــد  ــت، امیرمحم ــونریزی    مملک ــگ و خ ــدون جن را ب
  .ندفرونشاندند و محبوس کرد

  

   بحث و نتیجه
نویسان بـر    و تعلیقه  تاریخ بیهقی اگرچه بیشتر شارحان    

آن و نیز برخی کتب تاریخی متـأخر بـه ایـن موضـوع              
اند که امیرمحمد غزنوی پس از برداشته شدن از          پرداخته

 هـ ق ـ به امر مسعود ـ کور و   421تخت شاهی به سال 
پس زندانی شده است، به دالیلی کـه خـواهیم گفـت            س

  .باید در صحت این خبر تردید کرد
ای مبنـی    گونه اشاره  ترین دلیل این است که هیچ      مهم

.  وجـود نـدارد    تاریخ بیهقی بر کور کردن امیرمحمد در      
تـرین و معتبرتـرین تـاریخ        در حالی که این کتاب مهـم      

ست عهد غزنوی، به خصوص دوران حکومت مسعود، ا
و نویسندۀ آن، ابوالفضل بیهقی، مورخی بلندپایه و امین         

رود که از نزدیـک شـاهد بـسیاری از امـور             به شمار می  
دربار غزنوی بوده و به اطالعات دقیق و ارزشمندی در          

  .خصوص وقایع آن عصر دسترسی داشته است
بیهقی به تفصیل ماجرای فروگـرفتن امیرمحمـد بـه          

ران دولـت و لـشکر       هـ ق و کسب تکلیف س      421سال  
ــا     ــار ب ــونگی رفت ــارۀ چگ ــسعود درب ــوی از امیرم غزن
امیرمحمد و نیز چگونگی انتقال وی از قلعۀ کوهتیز بـه           

ای  قلعۀ مندیش را توصیف کرده؛ ولی هیچ گونه اشـاره         
  .به کور کردن او ننموده است

، که ماجرای امیرمحمـد تـا هنگـام         در تاریخ بیهقی  

اسـت،  صیل گزارش شده    انتقال او به قلعۀ مندیش به تف      
ای بـه کـور شـدن امیرمحمـد دیـده            نه تنها هیچ اشـاره    

های صریحی دال بر بینـا بـودن او          شود، بلکه قرینه   نمی
همچون نامه خواندن یا دیدن گرد و غبار اسـب از دور            

پس از انتقال امیرمحمد به قلعۀ مندیش نیز        . وجود دارد 
  .ای مبنی بر کوری او موجود نیست هیچ قرینه

رفتاری سـران دولـت و لـشکر         بیهقی احتیاط و نیک   
غزنوی هنگام محبوس بودن امیرمحمد و فرمان مسعود        

رفتاری بـا محمـد و مراقبـت از          در خصوص لزوم نیک   
ای کـه    وی را به تفصیل توصیف کرده است؛ بـه گونـه          

توان تصور کرد در کنار آن دقـت در رعایـت حـال       نمی
پـیش آمـده    محمد، اتفاقی همچون کـور کـردن چـشم          

  .باشد
 آمـده اسـت،     بیهقـی   تـاریخ  اگر برخالف آنچه در   

بپذیریم که ماجرای کور کردن امیرمحمد اتفـاق افتـاده،          
ولی بیهقی به آن اشاره نکرده است، چند فـرض پـیش            

اول آنکـه فـرض     : آید که پذیرش آنها دشوار اسـت       می
کنیم بیهقی از این موضوع اطالع نیافته و به همان دلیـل            

این فـرض پـذیرفتنی نیـست؛       . اره نکرده است  به آن اش  
چون اطالعات دقیقـی کـه بیهقـی در خـصوص دیگـر             
جزئیات ماجرای محمد به مشاهدۀ خویش یا به نقـل از       
افراد مورد اعتماد بیان کرده مانع از پذیرفتن این فـرض           

دوم آنکــه فــرض کنــیم بیهقــی بــه کــور بــودن . اســت
دان تـوجهی   آگاه بـوده ـ چنـ    از آنـ اگرچه  امیرمحمد

 دور داشته است که با توجـه بـه        نداشته و آن را از نظر       
توصیفات دقیق و ریزبینانۀ وی همچون توصیف کـاله،         
کفش و رنگ قبای امیرمحمـد هنگـام انتقـال بـه قلعـۀ              

سوم آنکه . رسد مندیش، این وجه نیز منطقی به نظر نمی
فرض کنیم بیهقی در نقل این قضیه به دالیلی صـداقت           

آیـا  . داده و حقیقـت مـاجرا را ننوشـته اسـت          به خرج ن  
 ه حسن نظر بیهقی به پادشاه غزنوی؛      توان پذیرفت ک   می
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یعنی، مسعود باعث شده است که وی از ذکر مـاجرایی           
که ممکن بود لکۀ ننگی بر دامـان پادشـاه باشـد چـشم              

رسـد؛ زیـرا     بپوشد؟ این وجه هم منطقی بـه نظـر نمـی          
ایی که مسؤولیت و    بیهقی در تاریخ خود بارها از خطاه      

بدنامی آنها بیش از همه متوجه مسعود است، همچـون          
  .های صلتی سخن گفته است ماجرای بازستدن مال

توان بر نادرستی خبر کور کردن       دلیل دیگری که می   
امیرمحمد اقامه نمود این است که در تاریخ دیگری کـه           
در قرن پنجم و در عهـد غزنویـان نوشـته شـده اسـت؛              

، که  تاریخ سیستان  و نیز در     خبار گردیزی اال زین ،یعنی
ای دال بـر وقـوع       تاریخی قریب به آن عهد است، اشاره      

  .شود این حادثه دیده نمی
ماجرای کور کردن امیرمحمد فقط در کتب تـاریخی       

شود که هـم فاصـلۀ       قرن ششم و پس از آن مشاهده می       
زمانی با عهد غزنوی دارند و هم از نظر مکـان نگـارش      

به اطالعات موثق عهد غزنوی هیچ کدام بر        و دسترسی   
  . برتری ندارندتاریخ بیهقی

متشتت و متناقض بودن شیوۀ نقل ماجرای کـوری         
ــرن شــشم و    ــس از ق ــاریخی پ ــب ت ــد در کت امیرمحم

. های متأخران دلیل دیگری بر نادرسـتی آن اسـت    نوشته
 کـور کـردن   گروهی از متـأخران، کـه کـم نیـستند، از            

 هـ ق سخن    421کیناباد به سال    امیرمحمد در ماجرای ت   
 هنگـام   دیگر نیز از کـور بـودن وی در        گروهی. اند گفته

انـد؛ ولـی     هـ ق سخن رانده    432جلوس مجدد به سال     
اند که آیا کـسانی ـ بـا فرمـان مـسعود یـا        معلوم نکرده

 هـ ق یا پس از      421ـ امیرمحمد را در سال       فرمان او  بی
 امیرمحمـد قـدرت     اند یا مثالً بنیۀ جـسمی      آن کور کرده  

تحمل شرایط سخت زندان را نداشته و وی در طول ده           
ای نیز همچون مستوفی     عده. سال زندان کور شده است    

انـد کـه گـویی مـسعود در نبـرد            ای سخن رانده    به گونه 

رویاروی با امیرمحمـد، وی را اسـیر و کـور و زنـدانی              
  !است کرده 

آیا ممکن است مرسوم و معمول بودن میل کـشیدن          
 کــور کــردن چــشم فرمانروایــان معــزول یــا مــدعیان و

 تـاریخ بیهقــی هـا در گذشـته ـ چنانکـه در      حکومـت 
: 1377شمیــسا، (و دیگــر متــون ) 866: 1375بیهقــی، (

شودــ  دیده مـی  ) ذیل میل کشیدن  : 1380؛ دهخدا،   346
موجب شده باشد که مورخـان قـرن شـشم بـه بعـد و               

رای متأخران به سهو و خطـا تـصور کننـد کـه در مـاج              
برکناری و فروگرفتن امیرمحمد نیز همان اتفاق رخ داده         
است؟ به خصوص که محمدجعفر یاحقی ـ از محققان  

ای نوشـته اسـت ـ      مقدمـه تاریخ بیهقـی معاصر که بـر  
هـای نهـم و       تا سـده   تاریخ بیهقی عقیده دارد که کتاب     

نگـاران و عامـۀ      دهم هجری به کلی از دسـترس تـاریخ        
ه است یا تنها انـدکی از خـواص         خوانندگان به دور بود   

بـه  . انـد  هـایی از آن دسترسـی داشـته        مورخان به بخش  
تـاریخ  هـای عمـومی کـه پـس از       همین دلیل در تاریخ   

 با فقدان اطالعات در خصوص      است  نوشته شده  بیهقی
حوادث عهد مسعود غزنوی مواجـه هـستیم؛ بـه ویـژه            

تـاریخ  هایی که از بخش موجـود        ترین نسخه  آنکه قدیم 
، همـه از سـدۀ دهـم بـه ایـن             به دست ما رسیده    قیبیه

  .)6نوزده و بیست مقدمه: 1375بیهقی،  (طرف است
حال، قضاوت درست در مورد مـاجرایی کـه          به هر 

مربوط به قریب هزار سال پیش است بدون دسترسی به          
اگر بخواهیم مـاجرای کـور      . قرائن قطعی ممکن نیست   

 بپـذیریم،   کردن امیرمحمد را برخالف نظر صریح بیهقی      
باید قرائن معتبرتری در اختیار داشته باشیم کـه تـاکنون           

  .چنین نبوده است
که نویسندگان مقاله به عمد، عنـوان       سخن آخر این  

»  امیرمحمـد غزنـوی    کـوری بیهقی و ماجرای    «مقاله را   
داوری در خصوص وقـوع اصـل        اند تا از پیش    برگزیده
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 وی خـودداری کـرده      کور شدن  یا   کور کردن قضیه و   
حال، با در نظر گرفتن قرائن صریح بیهقی         به هر . باشند
توان کور کردن یا کور بودن امیرمحمد را تا پیش از            نمی

از انتقال امیرمحمـد بـه      . انتقال به قلعۀ مندیش پذیرفت    
قلعۀ مندیش تا انتقال وی به قلعۀ غزنین اطالع چنـدانی          

ر شود و البته قرینۀ روشنی ب      از تاریخ بیهقی فهمیده نمی    
ــداردنا کــه در کــوری ســرانجام این. بینــایی او وجــود ن

امیرمحمد تردیـد جـدی وجـود دارد و اگـر کـوری او              
صحت داشته باشد، باید مربوط به برهۀ پس از انتقال او        
به قلعـۀ منـدیش باشـد، نـه ابتـدای فروگـرفتن وی در               

کور شدن او به سبب شرایط سخت زنـدان ده          . تکیناباد
ای  ختی شرایط زندان بـه گونـه    ساله بعید نیست؛ زیرا س    

مـدهوش و   « که جوانانی همچون فرزنـدان وی را         بوده
: که باسورث معتقد اسـت     چنان هم. کرده است » شده دل

ر طـی اسـارت ده سـاله کـور          احتمال دارد که محمد د    «
  .)306: 1384باسورث، (» شده باشد

  
  ها نوشت پی

ـ     :1280 دهخدا، شهری بوده است  : تکیناباد .1 الد  از اعـاظم ب
واقع در حدود شرقی سیستان قدیم و در افغانستان         ... بست  

ــ  ــه، تقریب ــدهار  16اً در حالی ــرقی قن ــوب ش ــخی جن   فرس
آبـاد در غـرب قنـدهار         تگین .)آباد ذیل تکین : 1380،دهخدا(

 واقع بود و عـین شـهر        کنونی بین مجرای ارغنداب و هلمند     
  .)149-150: 1350حبیبی،  (قندهار نبود

ای در تکینابــاد کــه امیرمحمــد را پــس از  قلعــه: کــوهتیز .2
: نویـسد   عبدالحی حبیبی مـی   . دستگیری در آن زندانی کردند    

های خطـی کوهـشیر هـم ضـبط          قلعۀ کوهتیز، که در نسخه    «
 کوهژ آمده و    تاریخ سیستان شده، مورد تأمل است؛ زیرا در       

یک امالی آن کوهتز هم هست کـه بیهقـی آن را شارسـتان              
مورد حدس مرحوم بهار صائب به نظـر        در این   . رتبیل گوید 

آید که کوهیژ در اصل کوهیژک باشد به معنی کُهَک؛ زیرا            می
به همین نام جایی اکنون بر کنار راست ارغنداب در حـدود            

 کیلومتری غرب شهر قندهار واقع است کـه در حقیقـت            15
هم یک کوه کوچکی است که باالی آن آثار حصار و آبـادی        

  .)150: همان(» شوددیده میقدیمه 
نام والیتی بوده در غور و این قلعه در آنجا بوده           : مندیش .3

  .)ذیل مندیش: 1380،دهخدا. (است
  .)302: 1384باسورث،  (دژی در نزدیکی غزنه: نغر .4
ذیــل : 1380،دهخــدا(ای از نــواحی بــست ناحیــه: رخــج .5

  .)رخج
 نـوزده و بیـست مقدمـۀ دکتـر محمـدجعفر            هـای  هصفح .6

  .اکبر فیاضاریخ بیهقی تصحیح علییاحقی بر ت
  
  منابع 

-فـی الکامـل ). 1356. (عزالـدین اثیر، ابوالحـسن  ابن .1

  نـور    : لوح فـشرده   از(، ترجمه ابوالقاسم حالت     التاریخ
 مرکـز تحقیقـات      جامع منابع تـاریخ اسـالم،      -2لسیره  ا

  .)1387کامپیوتری علوم اسالمی، 
ر قــرون تــاریخ ایــران د). 1379. (اشـپولر، برتولــد  .2

ترجمـه جـواد فالطـوری،       ،جلد اول  ،نخستین اسالمی 
  .علمی و فرهنگی، چاپ ششم: تهران

 ،تاریخ غزنویان ). 1384. (باسورث، ادموند کلیفـورد    .3
ــد ــران هایجل ــه حــسن انوشــه، ته :  اول و دوم، ترجم

  .امیرکبیر، چاپ چهارم
تـاریخ  ). 1375. (حـسین  محمدبن بیهقی، ابوالفضل  .4

دانــشگاه : اکبــر فیــاض، مــشهدی، تــصحیح علــبیهقــی
  . سوماپفردوسی مشهد، چ

: رهبـر، تهـران  ، به کوشش خلیل خطیب    تاریخ بیهقی  .5
  .مهتاب، چاپ چهارم

، بــه گزیــده تــاریخ بیهقــی). 1369 ( .-------- .6
شــرکت ســهامی : کوشــش محمــد دبیرســیاقی، تهــران

  .های جیبی با همکاری امیرکبیر، چاپ پنجم کتاب
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تحقیـق برخـی از امـاکن       ). 1350. (حیحبیبی، عبدال  .7
دانـشگاه  : ، مشهد ابوالفضل بیهقی  یادنامهتاریخ بیهقی،   

  .مشهدفردوسی 
فرهنــگ ). 1384. (کــازرونی، ســید احمــد حــسینی .8

  .زوار: ،تهرانتاریخ بیهقی
، گزینه تاریخ بیهقـی   ). 1383. (رهبر، خلیـل   خطیب .9

  . مهتاب، چاپ پانزدهم: تهران
دانـشگاه تهـران    : ، تهران نامه لغت. راکبدهخدا، علی  .10

  ).لوح فشرده(
فرهنگ اشارات ادبیات   ). 1377. ( شمیسا، سیروس  .11

  .فردوس: جلد، تهران 2، فارسی
غزنویــان از  ). 1384. (فروزانــی، سیدابوالقاســم   .12

  . سمت: ، تهرانپیدایش تا فروپاشی
. محمـود  بن ضحاکابنالحی  عبدگردیزی، ابوسعید    .13

حبیبـی، چـاپ    الحی  ، تصحیح عبد  االخبارزین. )1346(
 جامع منـابع تـاریخ      -2نور السیره : از لوح فشرده   (کابل

  ).1387اسالم، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی، 
، تصحیح  تاریخ گزیده ). 1339. (اهللا مستوفی، حمد  .14

 جـامع   -2نور الـسیره  : از لوح فشرده  (عبدالحسین نوائی 
 مرکـز تحقیقـات کـامپیوتری علـوم         منابع تاریخ اسالم،  

  ).1387اسالمی، 
، تاریخ بیهقـی  ). 1376. ( سبزواری، رضا  مصطفوی .15

  .دانشگاه پیام نور، چاپ دوازدهم: تهران
امیر : ، تهران فرهنگ فارسی ). 1371. ( معین، محمد  .16

  .کبیر، چاپ هشتم
). 1325. (عثمـان  الـدین   منهاجسراج، ابوعمرمنهاج .17

 ، تصحیح عبدالحی حبیبی، چـاپ کابـل       طبقات ناصری 
 جامع منابع تاریخ اسـالم،      -2نور السیره : از لوح فشرده  (

  ).1387مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی، 
ــناس .18  ــستان ). 1314. (ناش ــاریخ سی ــصحیح ت ، ت

 جـامع   -2نـور الـسیره   : از لوح فشرده   (الشعرا بهار  ملک

ری علـوم   منابع تاریخ اسالم، مرکـز تحقیقـات کـامپیوت        
  ). 1387اسالمی، 
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