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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺮوزی ﺣﻤﻼت ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ازﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن؛ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺪل ﺳﻮآت
 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ:  ﻧﯿﺮه دﻟﯿﺮ
 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ: ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮروز اﺻﻞ
Abstract
Mahmoud Ghaznavi, repeatedly attacked
neighboring India from his Great Khorasan
territory. These attacks took place after dominating
the Great Khorasan lands, and making use of
numerous facilities of this region. The main
question of this research is not investigating the
reasons of the attacks, but the reasons behind his
frequent victories in these battlefields. Hence, the
results of the wars will be analyzed and evaluated
by extracting data from the sources and utilizing
the concepts of Swat's Theory (SWOT) pivoted on
four key components of strengths, weaknesses,
opportunities, and threats, which will be carefully
taken into consideration. The findings of this study
derived from the concepts of the SWAT analytical
model, demonstrated that the triumph of Sultan
Mahmud in India, is an indication of his high skills
in turning weaknesses into strengths despite
having some weaknesses. Other findings indicated
that Mahmoud Ghaznavi had a number of
strengths in these conquests which enabled him to
to overcome the obstacles and threats and turn
them into opportunities for victory. It is clear that
conquering the wealthy land of India has
contributed significantly to the continuing
domination over Khorasan.
Keywords: Mahmood Ghaznavi, Attack /
Conquest, India, Khorasan, SWOT.

ﭼﮑﯿﺪه
 ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ،ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﴎزﻣﯿﻨﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ
 اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﻂ.ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﺮ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ
 ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﺣﻤﻠﻪ اﺳﺘﻮار.ﴎزﻣﯿﻦ رخ داده اﺳﺖ
 ﺑﻠﮑﻪ دﻻﯾﻞ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﻣﮑﺮر وی در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﱪدﻫﺎ را،ﻧﯿﺴﺖ
 از اﯾﻦ رو ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج.ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ
دادهﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺳﻮات
، ﺿﻌﻒ،( ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻧﻘﺎط ﻗﻮتSWOT)
 ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده.ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺮ رﺳﯿﺪنX از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ
 ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎطY ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷ،ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد در ﻫﻨﺪ
 از ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻻی وی در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﱪ،ﺿﻌﻒ
 ﺳﺎﯾﺮﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی در اﯾﻦ.ﻣﯽدﻫﺪ
ﻓﺘﻮﺣﺎت از ﯾﮑﴪی ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﮐﻪ در ﴍاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ
 ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ را،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آنﻫﺎ
ﭘﻮﺷﺶ داده و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی
ﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺪاومa روﺷﻦ اﺳﺖ ﻓﺘﺢ اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ ﺛﺮو.ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ
. ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ،ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن
، ﺧﺮاﺳﺎن، ﻫﻨﺪ، ﻓﺘﻮﺣﺎت/ ﺣﻤﻠﻪ، ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی:واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی
.swot/ﺳﻮات

(dalirNh@yahoo.com) (۰۲۱۸۸۰۶۶۰۵۱)  ﻧﯿﺮه دﻟﯿﺮ:*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت

...

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻤﻼت ﻣﺤﻤﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪی روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺻﻮرت-

ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ،ﺷﺎﻫﺪ

ﺑﻨﺪی ﻧﻮﯾﻨﯽ از دﻻﯾﻞ ﭘﯿﺮوزی ﻧﱪدﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺎ

ﺣﻤﻼت او ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﺳﺎل ۳۹۲ق ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﭘﯿﺸﺎور

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اراﺋﻪ

ﺗﺎ ﻓﺮﺟﺎﻣﯿﻦ ﻓﺘﺢ ﺳﻮﻣﻨﺎت در ﺳﺎل  ۴۱۶ق ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺳﻠﻄﺎن

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﻤﻮد  ۳۴ﺳﺎل ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﺮد و در ﻣﺪت
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽاش ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﻏﺎزﯾﻦ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽاش ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﻃﯽ
 ۲۴ﺳﺎل ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺤﻠﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﱪدﻫﺎی
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﺑﺎ ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ در
دوره ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽاش از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺣﻤﻼت ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺪل ﺳﻮات و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﮥ ﻧﻘﺎط
ﻗﻮت ،ﺿﻌﻒ ،ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻧﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪل
ﻣﺪّﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﻗﻮت و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در
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ﻓﺮﺻﺖﺳﺎزی و ﺗﻼش ﺑﺮ آﺳﯿﺐزداﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻻﯾﻞ ﭘﯿﺮوزی دارد .ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻨﻈﺮ روﺷﯽ ،روﯾﮑﺮدی ﻧﻮﯾﻦ دارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪل را ﻧﺪارد .در ﭘﯽ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،اﯾﻦ
ﻣﺪﻋﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺮحرﯾﺰی ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﺪ
را ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﻬﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و
ﺿﻌﻒ ،و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻫﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻣﺪل ﯾﺎ اﻟﮕﻮی
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﻣ Yﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ و
دراﻧﺪاﺧ Yﻧﮕﺎه و روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫ¢ن
ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻠﯿﺖ رﺧﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻋﺪم
اﻧﺴﺠﺎم و ﻫ¢ﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ رواﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺑﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺤﺮاف ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻤﻼت ﻣﺤﻤﻮد از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﺪ در
ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺴﺘﺪلﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺤﺚ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﻫﻨﺪ را روﺷﻦ و ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ
ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﻣﮑﺮر وی را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻼت ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻮرد واﮐﺎوی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
در ﻧﻮع ﺧﻮد ارزﺷﻤﻨﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺶرو ،از ﻣﺴﺌﻠﻪ و
زاوﯾﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟ¢ﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ
را در ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺟﺎی داد :ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه و روﯾﮑﺮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﮐﻠﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ،ﺑﺎﺳﻮرث و ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ،ﻓﺮوزاﻧﯽ و
ﺣﯿﺎت و اوﻗﺎت ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی از ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﻇﻢ و ﺑﺮﺧﯽ
آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در زﻣﺮۀ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد؛ دﺳﺘﻪ دوم
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
روﯾﮑﺮد و روش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﻼت ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﮕﯿﺰه-
ﻫﺎی ﻣﺤﻤﻮد و اﻫﺪاف ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﻨﺎﯾﻢ و ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﺑﻌﺎد و ﺷﺎﮐﻠﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺰﻧﻮی ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ®ﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪادی از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽرود ،از ﺟﻤﻠﻪ» :ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی« از ﺣﻤﯿﺪ ﭘﻮراﺣﻤﺪ» ،ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻨﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن« از ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻣﯿﺮﺷﮑﺎری
ﺳﻠﯿ¢ﻧﯽ» ،ﻧﻘﺶ ﻏﻨﺎﯾﻢ و ﺛﺮوت ﻫﻨﺪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن« از ذﮐﺮاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪی» ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﭙﺎه ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن« از اﺳ¢ﻋﯿﻞ ﺣﺴﻦزاده و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻪ از
ارزش ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﻣﺎ aﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
دﯾﮕﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره
ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ دﺳﺘﻪ ﺳﻮم آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد و ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺎﻟﺐرﯾﺰی
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺳﻮات ﺻﻮرت دادهاﻧﺪ ،و در
ﺑﺤﺚ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﱰاﺗﮋی
ﭘﯿﺎﻣﱪ اﻋﻈﻢ )ص( در ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮات« اﺛﺮ
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺨﺎری و ﻧﺎﴏ ﺑﺮﺧﻮردار ،ﮐﻪ روش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪل ﺳﻮات در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻠﺢ
ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﭼﻬﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮات ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﮓﻫﺎی

ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪل در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻨﮓﻫﺎ را ﻣﺪّﻧﻈﺮ ﻧﺪارد.

ﻏﺰﻧﻮی در ﻧﱪد ﺑﺎ ﻫﻨﺪﯾﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﻌﻠﻮم ﺳﺎزد.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺪل ﺳﻮات

...

ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ ﻫﻨﺪوان اﺳﺖ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺪل و ﯾﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮ

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﺳﺖ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ دﻻﯾﻞ ﭘﯿﺮوزی ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﻮد
اﻟﻒ( ﻧﻘﺎط ﻗﻮت

١

٢

واژه ﺳﻮات ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﴎواژهﻫﺎی ﻗﻮتﻫﺎ  ،ﺿﻌﻒﻫﺎ ،

در ﻫﺮ ﻧﱪدی ،دﺳﺘﻪای از ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻮت و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در

ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ٣و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ٤ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ردﯾﺎﺑﯽ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی

ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ آن »ﺳﻮات« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮات

آﻧﻬﺎ ذﯾﻞ ﻣﻔﻬﻮم »ﻧﻘﺎط ﻗﻮت« ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ

ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﺟﺒﻬﻪ ﭘﯿﺮوز از ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ

اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت درون-

و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺑﺮون ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ.

ﺟﺒﻬﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد .ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎن

در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎمﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت درون

ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮده

ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن،

اﺳﺖ .ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی ،ﮔﺮوﻫﯽ و

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ اﺳﱰاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ

ﻏﯿﺮه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ وی را در ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺮد .در

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد .از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ،

اداﻣﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺷﺎره ﻣﯽرود.

ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺳﱰاﺗﮋی ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻗﻮتﻫﺎ و
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐ¼ ،و ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ )ﻓﺨﺎری و ﺑﺮﺧﻮردار .(۷۶ :۱۳۹۲ ،در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺑﺎ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﭼﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻦﺗﺮ و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪﺗﺮ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻫ¢ﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻣﺤﺘﻮای آن
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ در دﻫﻪﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ۱۹۹۰م وارد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻮات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐ ّﻤﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
دادهﻫﺎ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﱰاﺗﮋی ﭘﺮداﺧﺖ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ
و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﮐ ّﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از روشﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد )ﻣﯿﺮزاﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ .(۱۳۹۲ ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ
ﻋﺎرﯾﺖ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ )ﻗﻮت ،ﺿﻌﻒ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و
ﻓﺮﺻﺖ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه و ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ

1. Strengths
2. Weaknesses

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻢ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ،ﺳﭙﺎهﺳﺎﻻر
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ
ﻧﻘﺶ ﻏﻼﻣﺎن ﺗﺮک در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﭙﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺳﺒﮑﺘﮕﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر و ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی در دوﻟﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﻬﻘﯽ درﺑﺎرهی ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وی در ﻋﻬﺪ
ﻗﺼﻪ ﺳﭙﺎهﺳﺎﻻرى
ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» :و ﺑﴪ ّ
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ،رﴇ اﻟﻠّﻪ ﻋﻨﻪ ،از ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن«...
)ﺑﯿﻬﻘﯽ .(٢٤٦ /١ :١٣٧٤ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻢ »ﺳﭙﺎهﺳﺎﻻر ﺧﺮاﺳﺎن« در ﺳﭙﺎه ﭘﺪرش
ﺳﺒﮕﺘﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
)ﻫ¢ن .(۲۴۷/۱ :اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ،ﺷﻬﺮت و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮد
ﻏﺰﻧﻮی در دوﻟﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻋﻬﺪ اﻣﯿﺮ ﻧﻮح
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﭘﺪرش ﺳﺒﮑﺘﮕﯿﻦ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه و او ﺑﻪ ﻟﻘﺐ »ﺳﯿﻒاﻟﺪوﻟﻪ« ﻣﺸﻬﻮر و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
)ﮔﺮدﯾﺰی۳۷۱-۳۷۲ :۱۳۶۳ ،؛ ﺑﯿﻬﻘﯽ.(٢٤٧ /١ :١٣٧٤ ،

3. Threats
4. Opportunities
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ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻤﻮد در ﻓﺘﻮﺣﺎت ﭘﺪرش

واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ®ﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ،

ﺳﺒﮑﺘﮕﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻨﺪوﻫﺎ

ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﻣﺤﻤﻮد در ﻧﱪدﻫﺎ ﺑﺎ

ﻫ¢ﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺷﺎره دارﻧﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن

ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺎزی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻬﺮت ﻣﺤﻤﻮد

ﺑﺎ ﻫﻨﺪوﻫﺎ در ﻋﻬﺪ اﻣﯿﺮ اﻟﺒﺘﮕﯿﻦ و ﺳﺒﮑﺘﮕﯿﻦ ﭘﺪر ﻣﺤﻤﻮد اﺗﻔﺎق

ﻏﺰﻧﻮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﱪ ﺟﻨﮕﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب دﺳﺘﻪﻫﺎی

اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺎهﺳﺎﻻر ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

ﺑﺴﯿﺎری از ﴎﺑﺎزان و داوﻃﻠﺒﺎن از ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﻋﺮب

ﺳﭙﺎه ﭘﺪرش ﺳﺒﮑﺘﮕﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ

و ﺗﺮك و ﻛﺮد و ﺣﺘﯽ ﻫﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺣﺎﻟ ﯽ ﻛﻪ ﺑﺮ

اﺳﺖ .ﻋﺘﺒﯽ و ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای در ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻠﻄﺎن

ﻗﺪرت ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن او ﻣﯽاﻓﺰود ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪ از ﯾﮑﺴﻮ در

ﻣﺤﻤﻮد و ﺷﺠﺎﻋﺖ وی در زﻣﺎن ﻧﱪدﻫﺎی ﭘﺪرش ﺳﺒﮑﺘﮕﯿﻦ و

ﺻﻮرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ،رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎ Ïﺑﯿﻦ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ در ﻧﱪد ﺳﭙﺎه ﺳﺒﮑﺘﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﺟﯿﭙﺎل ﯾﮑﯽ از

آﯾﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻗﻮﻣﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﭙﺎه ﻏﺰﻧﻮی ﺑﻪ

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﯾﻚ ﮔﺮوه را ﺑﯽاﺛﺮ ﮐﻨﺪ )ﻓﺮای۱۶۳/۴ :۱۳۷۹ ،ـ .(۱۶۲

ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺟﻨﮕﯽ و ﻧﻘﺶ وی در ﻧﱪدﻫﺎی ﺳﭙﺎه
ﭘﺪرش ﺳﺒﮑﺘﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻨﺪوﻫﺎ اﺳﺖ )ﻋﺘﺒﯽ۲۹-۲۸ :۱۳۷۴ ،؛
ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای .(۴۲/۲ :۱۳۸۱ ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﺣﻀﻮر و ﺷﺠﺎﻋﺖ
ﻣﺤﻤﻮد در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻤﻮد در ﻧﻘﺶ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﭘﺪرش ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
اﻣﯿﺮﺳﺒﮑﺘﮕﯿﻦ در ﻧﱪد ﺑﺎ ﺟﯿﭙﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﮐﺮده
30
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ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﯿﭙﺎل ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺪﯾﻪ ﻣﯽ-
ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻏﻨﯿﻤﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻫﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻬﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻋﺘﺒﯽ،
.(۳۰-۳۱ :۱۳۷۴

ﺳﭙﺎه ﺗﺎﺑﻊ ﻏﺰﻧﻮی و ﭘﯿﺸﱪد ﺣﻤﻼت ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺖ و ﮔﻮشﺑﻪﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن در ﮔﺮدﻫﻢ
آﻣﺪن و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻫﻨﺪ و ﻓﺘﻮﺣﺎت و
ﻗﻠﻌﻪﺳﺘﺎﻧﯽ در آن دﯾﺎر اﺷﺎراﺗﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻤﻮد در ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓ Yدر
ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ و aﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد و اﻧﮕﯿﺰه-
ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ،ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻨﺪوﺷﺎه ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره راﺑﻄﻪ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺶ در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺎروﯾﯽ او ﺑﺎ ﺑﺠﯿﺮاو ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای
ﺑﻬﺎﻃﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﻧﱪد ،ﺳﭙﺎه ﻏﺰﻧﻮی ﭘﺲ
از ﺳﻪ روز ﻣﺤﺎﴏه ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار

ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه

ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ و

ﻏﺎزی«

ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺗﺪاوم و ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﻤﺖ ﮔ¢رﻧﺪ

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد در ﺟﻨﮓﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺳﭙﻬﺴﺎﻻری

)ﻫﻨﺪوﺷﺎه اﺳﱰآﺑﺎدی .(۸۱/۱ :۱۳۸۷ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ®ﺎﻧﺪ ﮐﻪ

ﺳﭙﺎه را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺪار ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻠﻄﺎن

در ﻧﱪدﻫﺎ و ﮔﺎه اﻋﻼم ﻓﺮاﻣﯿﻦ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ

ﻣﺤﻤﻮد در ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺎم و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن در زﯾﺮ ﻟﻮا و

)ﻧﺎﻇﻢ .(١٢١ :۱۳۷۸ ،ﴎوده ﻓﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺣﻀﻮر

دﺳﺘﻮرات ﺟﻨﮕﯽ وی ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و

ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﻣﺤﻤﻮد در ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﺣ¢ﯾﺖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن

ﮐﻨﱰل آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺣﺬﻓﯽ دﺳﺘﻪﻫﺎی

ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺤﻤﻮد ﭘﺸﺘﯽ دارد اﻧﺪر روز

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ و رأی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﻪ

ﺟﻨﮓ/ﭼﻮن ﴎﻟﺸﮑﺮ ﻣﻘﺪم ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪر ﮐﺎر زار /ﻟﺸﮑﺮ او ﭘﯿﺶ

ﻣﯿﺎن آورد .ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﺎﯾﺪ از زﺑﺎن ﻣﺆﻟﻒ ﻗﺎﺑﻮسﻧﺎﻣﻪ

دﺷﻤﻦ ﻧﺎﮐﺸﯿﺪه ﺻﻒ ﻫﻨﻮز /او ﺑﻪ ﺗﯿﻎ از ﻟﺸﮑﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﺮآورده

ﴎاغ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻨﴫاﳌﻌﺎﻟﯽ ﮐﯿﮑﺎوس در ﺧﻼل اﻧﺪرزﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ

دﻣﺎر /ﻣﻦ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد را دﯾﺪﺳﺘﻢ اﻧﺪر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻨﮓ/ﭘﯿﺶ

ﭘﴪش ،از واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺨﻦ

ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮﯾﺸ Yﮐﺮده ﺳﭙﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر)«...ﻓﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ،

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﯿﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی در ﮐﻨﱰل

 .(۵۷ :۱۳۱۱اﮔﺮﭼﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت ﮔﻔﺘﺎری ﻓﺮﺧﯽ

و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﺮدن ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اﺳﺖ ،وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ

ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎﻧﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه درﺑﺎری وی ﺳﺒﮑﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ-

ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد » ...ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻏﻼم ﺗﺮك داﺷﺘﻰ ﺑﴪاى

ﮔﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ژرف ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ،درونﻣﺎﯾﻪ

داﯾﻢ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰارﻫﻨﺪو ،داﯾﻢ ﺗﺮﻛﺎن را ﺑﻬﻨﺪوان ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪى و

ﻣﻄﯿﻊ« )ﻋﻨﴫاﳌﻌﺎﻟﯽ ﮐﯿﮑﺎووس۲۳۳-۲۳۴ :۱۳۸۳ ،؛ ﻋﺘﺒﯽ،

ﮔ¢رﻧﺪ )ﮔﺮدﯾﺰی.(۴۱۲ :۱۳۶۳ ،

 .(۲۸۵ :۱۳۷۴ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻋﻨﺎﴏ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﮋادی در ﺳﭙﺎه ﻏﺰﻧﻮی ،از ﯾﮑﺴﻮ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ-
ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻗﺎﺑﻠﺖﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از اﺣﺘ¢ل اﺗﺤﺎد ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﻣﯽﮐﺮد )ﻓﺮوزاﻧﯽ.(٣٧٥ :١٣٩١ ،

...

ﻫﻨﺪوان را ﺑﱰﻛﺎن ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ از ﯾﻚ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪى و

و ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮﻣﻨﺎت ،ﻫﻤﺖ
ﺗﻮان ﮐﺎرآﻣﺪ در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﻨﺪوﻫﺎ
اﺳﱰاﺗﮋی و ﻣﻬﺎرت در ﻓﻦ ﻗﻠﻌﻪﮔﯿﺮی؛ ﻣﺤﺎﴏه و ﻋﻘﺪ
ﺻﻠﺤﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ :در آن زﻣﺎن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت ،در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻼع ﻣﺤﮑﻢ

اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﮕﯽ؛ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻨﮕﯽ

و ﻣﺘﻌﺪد داﺷﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ درﺑﺎرۀ ﺣﻤﻼت ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦ-

ﺳﭙﺎه ﻏﺰﻧﻮی ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺧﻮد ﺑﻪ »ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی

ﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻗﻼع زﯾﺎدی را ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت

ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻋﯽ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ آذوﻗﻪی ﺳﭙﺎه،

و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺘﺢ ﮐﺮد.

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات وﯾﮋه« و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ

در واﻗﻊ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ در ﻣﻮرد ﻗﻼع ﻫﻨﺪوﻫﺎ

)ﺑﺎﺳﻮرث .(۶۳ :۱۳۷۸ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺪارﮐﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

دو ﻣﻮﺿﻊ در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ:

ﺟﻨﮕﯽ ﺣﻤﻼت ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ،ﮐﻤﱰ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردهاﻧﺪ.

ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،از ﻻﺑﻼی ﺳﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن

ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺮ ﻗﻠﻌﻪ و ﴍاﯾﻂ و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی آن و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ

ﻏﺰﻧﻮی ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﺪارﮐﺎت ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻨﺪوﻫﺎ

آن ﻣﻄﻤﱧ ﻧﺸﺪن در ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺟﻨﮓ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺘﺎﺑﺰده

اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺪارکﻫﺎی ﻻزم را از ﭘﯿﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و ﯾﺎ

®ﯽزدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﴏه ﻗﻠﻌﻪ روی ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﺎ رﻗﯿﺐ

ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن در ﺣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﻪ دﺳﺖآﻣﺪه،

ﻫﻨﺪو ﻋﺮﺻﻪ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﺟﺮﯾﻤﻪ

ﺗﺪارﮐﺎت ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ

ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد .رواﯾﺖﻫﺎی ﮔﺮدﯾﺰی درﺑﺎرهی ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺤﻨﺎﻣﻪ

در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﺟﻨﮓﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﯾﮑﯽ از

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ اﻫﺎﻟﯽ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی »ﮔﻮاﻟﯿﺎر و ﻧﻨﺪا« را ﺷﺎﻫﺪ

ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﻟﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر

ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮان ذﮐﺮ ﮐﺮد )ﮔﺮدﯾﺰی.(۴۰۳-۴۰۲ :۱۳۶۳ ،

ﺑﻮد از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮرﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺎه ﻏﺰﻧﻮی ﺑﺮای ﺗﺪارﮐﺎت اﯾﻦ

ﮔﻮﻧﻪ دوم ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﺤﻤﻮد در ﻗﻠﻌﻪﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻪ

ﺳﻔﺮ ،آب و ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﺰون

ﺻﻮرت ﺣﻤﻼت ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد وی از

ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد دﺳﺘﻮر داد ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺷﱰ ﺑﺮای آب

ﯾﮏﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﻮان ﻧﯿﺮوی ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺮوزی در

و آذوﻗﻪ ﻣﻼزﻣﺎن ﻣﻮﮐﺐ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺴﯿﺮ راه

ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻮده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ

ﺑﺮ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن و ﻣﻼزﻣﺎن وی ﻓﺸﺎر وارد ﻧﯿﺎورد )ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ،

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﺛﺮوت ﻫﻨﮕﻔﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺑﻌﺪ از

 .(۳۸۲/۲ :۱۳۸۰در ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را

آن ،ﺳﻠﻄﺎن دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﯾﮑﺒﺎره و ﯾﺎ ﻣﺤﺎﴏه ﻣﯽ داده و

اﻓﺰود ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪارﮐﺎت از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ

ﺟﻨﮕﯽ ،ﺗﺪارﮐﺎت اﻓﺰودﻧﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﻔﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از آذوﻗﻪ ﻫﺮ

دوم» ،ﺣﻤﻠﻪ« در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮد دوم

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﯾﺎ ﺻﻠﺢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

در رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ازﺟﻤﻠﻪ رواﯾﺖ-

در ﮔﺰارﺷﯽ از ﮔﺮدﯾﺰی درﺑﺎرۀ ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻠﻄﺎن

ﻫﺎی ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ در ﺑﺎب ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ

ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺮواﻟﻪ ،وﻗﺘﯽ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ

»ﻏﺰوات ﻗﻨﻮج و ﻓﺘﻮح ﺳﻮﻣﻨﺎت« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ

ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺮواﻟﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﻫﺎﻟﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺗﻮان

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ-۳۸۳ /۲ :۱۳۸۰ ،

روﯾﺎروﯾﯽ را در ﺧﻮد ®ﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺳﻠﻄﺎن

.(۳۸۲

ﻣﺤﻤﻮد و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺶ ،ﺷﻬﺮ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده و ﻓﺮار را ﺑﺮ ﻗﺮار ﺗﺮﺟﯿﺢ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻞ و ﻧﯿﺮوی ﻓﯿﻠﺒﺎن در ﺣﻤﻼت :در ﻣﯿﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ-

داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ

ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ،ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دودﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

وﺿﻌﯿﺖ ،دﺳﺘﻮر داد از آذوﻗﻪ و ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ذﺧﯿﺮه ﺑﺮدارﻧﺪ

در ﺟﻨﮓﻫﺎ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻓﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در
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ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﻘﺶ ﻓﯿﻞ و ﻓﯿﻠﺒﺎﻧﺎن ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﯿﻨﯽ

ﻓﺘﺢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻼﻋﯽ ،ﻋﺒﻮر ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن از رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ

درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﺎﻣﯽ و

ﺑﻮد® .ﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﴍاﯾﻄﯽ ،در رواﯾﺖﻫﺎی ﮔﺮدﯾﺰی و اﺑﻦ اﺛﯿﺮ

ﺗﴩﯾﻔﺎﺗﯽ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن از ﻓﯿﻞﻫﺎ و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و راﻫﱪدﻫﺎی

ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﺎن درﺑﺎرهی ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮج ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻄﺎن

ﻓﯿﻠﺒﺎﻧﯽ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻮده

ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻣﺸﻘﺖﺑﺎر ﻋﺒﻮر ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻏﺰﻧﻮی

اﺳﺖ )ﺑﺎﺳﻮرث .(۱۱۴-۱۱۵ :۱۳۷۸ ،درواﻗﻊ ﻓﯿﻞﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ

از رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮ آب و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻧﱪدﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )اﺳﺘﻔﺎده

)ﮔﺮدﯾﺰی۳۹۷ :۱۳۶۳ ،؛ اﺑﻦاﺛﯿﺮ .(۵۱ /۲۲ :۱۳۷۱ ،ﻓﺮﺧﯽ

ﻓﯿﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ روﺣﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن دﺷﻤﻦ،

ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرهی ﻓﺘﺢ ﺳﻮﻣﻨﺎت ،و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ،

ﭘﺮاﮐﻨﺪن ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن اﺳﺐﻫﺎی آﻧﺎن و

ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﺸﻘﺖ ﮔﺬﺷ Yاز رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﯿﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﱪد ﺑﺮ روی آﻧﺎن( و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ

آب ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﴎاﯾﺪ...» :ﺑﺴﻮﻣﻨﺎت ﺷﺪ اﻣﺴﺎل

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اﻣﺮ ﺗﺪارﮐﺎت و ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده

و ﺳﻮﻣﻨﺎت ﺑﮑﻨﺪ/در اﯾﻨﻤﺮاد ﺑﭙﯿﻤﻮد ﻫﺸﺘﺎد ﻣﻨﺰل/ﺑﺮه ز درﯾﺎ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻞﻫﺎ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زرادﺧﺎﻧﻪ

ﺑﮕﺬﺷﺖ و آب درﯾﺎ را/ﭼﻮن آب ﺟﯿﺤﻮن ﺑﯿﻘﺪر ﮐﺮد

و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ( )ﺑﺎﺳﻮرث.(۱۱۴-۱۱۸ :۱۳۷۸ ،

ﺧﴪوراد) «...ﻓﺮﺧﯽﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ.(۳۶ :۱۳۱۱ ،

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﯿﻞﻫﺎ در ﻣﯿﺪانﻫﺎی

ﺑﺮﺧﻮرداری از ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ و ﻣﻬﺎرت ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﻧﯿﺮوی

ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک در ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺪم ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن

درﯾﺎﯾﯽ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﯿﺎن ﺷﺪه

ﻏﺰﻧﻮی در ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﯿﺐ ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ و رﺋﯿﺲ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ

اﺳﺖ ،وی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻼع و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در آنﺳﻮی رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ

را در ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﻣﻘﺎم ﻓﯿﻠﺒﺎﻧﺎن« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻖ

ﯾﺎ در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،از آبﻫﺎ ﮔﺬر ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ،

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ ﻫﻨﺪوﻫﺎ ،ﺣﻀﻮر اﯾﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎی

ﺑﺎرﻫﺎ از اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺮﺧﻮرداری وی از ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی و

ﻓﯿﻠﺒﺎﻧﺎن در ﺳﭙﺎه ،ﺧﻮد ﻣﺮﻫﻮن ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ

ﮐﺸﺘﯽراﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﺮدﯾﺰی درﺑﺎره ﻓﺘﺢ

ﺑﯿﺸﱰ ﻓﯿﻞﻫﺎ از ﻏﻨﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﻫﺪﯾﻪ اﻣﺮای ﻫﻨﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه

ﻣﻮﻟﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻮاردی را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

و ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوی ﻓﯿﻠﺒﺎﻧﯽ در ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﱰ در دﺳﺖ

ﺗﻮا®ﻨﺪی وی را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ :اﺳﺘﻔﺎده

ﻫﻨﺪوﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﯿﻼﻧﯽﺟﻼﻟﯽ،

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺘﻮﺣﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮآب،

.(١٢٧-١٢٨ :١٣٥١

ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ درﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺻﻨﻌﺖ

ﻋﺒﻮر از رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮآب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن :ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ

ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﺘﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ

ﻟﺤﺎظ ﴍاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی

اﺑﺰار و ادوات ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ درﯾﺎﯾﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد ﺑﺎ

ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﻤﻼت ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﺑﻪ آن

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﯿﺮ و ﮐ¢ن و ﺳﭙﺮ و ﻗﻮارﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ ١ﺑﺮای ﺣﻤﻼت درﯾﺎﯾﯽ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﮔﺬر از آبﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی وی

ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ و ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ )ﮔﺮدﯾﺰی.(۴۱۴-۴۱۵ :۱۳۶۳ ،

ﺑﻮده اﺳﺖ .رواﯾﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻓﺮاوان ،از آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و درﯾﺎﻫﺎ
ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻫﺪﻓﺸﺎن در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ
ﺑﺮﺳﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﺸﱰ ﻗﻼع ﻫﻨﺪوﻫﺎ ،ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﻨﯿﺖ و دﺳﱰﺳﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻧﯿﺮوی دﺷﻤﻦ و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن
ﺑﺮﺧﻮرداری از ّآب و ﴎﺳﺒﺰی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺪارﮐﺎت و ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﺳﺎﮐﻨﺎن ،ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای
.١از اﺑﺰارﻫﺎ و ﺳﻼحﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺮفﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﻌﻞ
ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب و ﺳﻮزاﻧﺪن ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎ و ﺣﺼﺎرﻫﺎ و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی
دﺷﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ )ﺟﺮﺟﯽزﯾﺪان(١٦٤/١ :١٣٧٢ ،؛ ﻧﻔﺖاﻧﺪاز.

ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﺎوره در درﺑﺎر
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن» ،ﺷﻮرای ﺟﻨﮓ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﺮای ﺷﻮر در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﯾﻮاﻧﯽ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد و ﻣﺴﻌﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ و ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ،
دﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﺟﻨﮓ ﻣﯽدادﻧﺪ )ﺣﺴﻦزاده:۱۳۸۵ ،
 .(۱۱۸ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد در ﻋﯿﻦ ﻣﻄﻠﻖاﻟﻌﻨﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ
ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺶ ﺑﻮد .وی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﴎﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ

و ﻧﻈﺎﻣﯽ« ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن را در

اﺟﺮاﯾﯽ و ﴍاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،اداری ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ وی

راه ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ )ﻓﺮوزاﻧﯽ،

را در ﻧﱪدﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت روﺑﻪ رو ﺳﺎزد .در زﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرهای از

(۳۷۵ :۱۳۹۱؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺳﻮﻣﻨﺎت ،ﺑﺮای ﮔ¢ﺷY

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ وی در

ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮاﻧﯿﺎن و اﺻﺤﺎب

روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻨﺪوﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:

ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﻮر ﮐﺮد و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ )ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ:۱۳۸۰ ،
 .(۳۸۳/۲اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ
از ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﻟﺸﮑﺮی و ﮐﺸﻮری ﺑﻮد ﺑﯿﺸﱰ در ﻣﻮاﻗﻊ
ﺣﺴﺎس ﺑﺮای »ﺗﺄﻣﻞ و ﻣﺸﻮرت ﺑﻮد« وﮔﺮﻧﻪ »ﺳﻠﻄﺎن در رد و
ﻗﺒﻮل آرا ﻣﺨﺘﺎر« و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ وی ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره
ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﺪ ﺷﻨﯿﺪن و اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﻮد )ﻧﺎﻇﻢ۱۲۳ :۱۳۷۸ ،؛ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﯿﺸﱰ ،ر.ک :ﺣﺴﻦزاده.(۱۱۸ :۱۳۸۵ ،

ﻧﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ و دوﻟﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻘﺘﺪر در ﻏﺰﻧﻪ
اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻤﻼت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺤﻤﻮد از ﺻﺤﻨﻪ
ﻧﱪد ﺑﺎ ﻫﻨﺪوان ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد .در
واﻗﻊ ﻣﻨﺸﺄ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﻤﻮد
ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ وی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی داﺧﻠﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ
و اﯾﺠﺎد دﺳﺘﮕﺎه و دﯾﻮان ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ در درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻪ و ﻧﺸﺎﻧﺪن ﯾﮏ
ﻓﺮد ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻘﺘﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ارﺟﺤﯿﺖ دادن
ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻫﻤﻪی ﺗﻮان و ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ

ﮐ¼ت ﺗﻌﺪاد ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻏﺰﻧﻮی در ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪ

ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﺣﺘﺰار از اﯾﻦ

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮای ﺣﻤﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﻪی

اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ؛

ﺗﻮان ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﻼوه

ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻗﺪرaﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه وی را ﺑﻪﺧﻄﺮ

ﺑﺮ ﺳﭙﺎه ﻏﺰﻧﻮی ،از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻄﻮﻋﻪ )ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮق ﺟﻬﺎد

اﻧﺪازد .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن در ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ

ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ( ﺗﺎ دﺳﺘﻪ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮﮐﺎن ﻏﺰ،

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ،اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺟﺎی

اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻫﻨﺪو ،اﻋﺮاب ،ﮐﺮدان ،ﺳﮕﺰﯾﺎن و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ-

ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ و ﮐﺸﻒ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ و ﺗﺮﻣﯿﻢ آن ،ﺑﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ

ﮐﺮد .در واﻗﻊ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺿﻤﻦ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﺪه ﺑﺴﯿﺎری از

ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻋﻤﻞ ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﴎﮐﻮب

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ و ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ،از aﺎﻣﯽ

ﺷﻮرﺷﯿﺎن داﺧﻠﯽ ﯾﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ« اﻗﺪام ﻣﯽﮐﺮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺘﺢ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻮﻟﺘﺎن و ﻧﻮاﺣﯽ

ﻣﺴﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺳﭙﺎﻫﯽ زﯾﺎد ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در

اﻃﺮاف آن ﺑﻮد ،و در ﺣﯿﻦ آن ﺧﱪ ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻠﮏﺧﺎن ﻗﺮاﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺴﺎس ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو ﻧﮑﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،

ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﻏﺰﻧﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺮدد )ﻧﺎﻇﻢ،

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮای ﺗﺮس و دﻟﻬﺮه اﻧﺪاﺧ Yدر دل رﻗﺒﺎ و در

.(۹۲-۹۳ :۱۳۷۸

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ دﺷﻤﻦ ،ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎد را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽداد؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای
ﻫﻨﺪو »ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺮﻧﻪ« از ﮐ¼ت ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد آﮔﺎه
ﺷﺪ ،ﺑﺎ ده ﻫﺰار ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻗﻠﻌﻪ آﻣﺪ و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮐﺮد
و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ )ﻋﺘﺒﯽ.(۳۷۹ :۱۳۷۴ ،

...

و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﱪدﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی »اﻧﺪﯾﺸﻪورزان ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و وﺟﻬﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ-اﺟﺘ¢ﻋﯽ وی و ﻋﻮاﻣﻞ

ﻓﻘﺪان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺤﻤﻮد در زﻣﺎن ﭘﺪرش ﺳﺒﮑﺘﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
اﻓﺘﺎد و او در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﺳﻠﻄﺎن آﯾﻨﺪه
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺰﻧﻮی از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪرش اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪ ،و اﺳ¢ﻋﯿﻞ
ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ -ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎدر ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﯿﺸﱰی داﺷﺖ -ﺑﻪ

ب( ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ

ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘ¢ﻋﯽ

ﻫ¢ﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﮓﻫﺎ ،ﺗﺄﺛﯿﺮی

اﻣﺮای ﻏﺰﻧﻮی در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮد .آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم،

ﴎﻧﻮﺷﺖﺳﺎز دارد ،ﺑﻪ ﻫ¢ن ﻣﯿﺰان ،ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﴎﺑﺎزان و ﻏﻼﻣﺎن ﺗﺮک ﻧﻮﻣﺴﻠ¢ن در درﺑﺎر

درﮔﯿﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﱪدﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻤﻼت

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺴﺒﯽ از

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ در

ﺷﺎﻫﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
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رﺳﻤﯽ و درﺑﺎری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘ¢ﻋﯽ آن-

ﺣﺴﺎب آﯾﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻗﻒ در ﻓﺘﻮﺣﺎت ﯾﺎ ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ

ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ،آل ﺑﻮﯾﻪ ،زﯾﺎرﯾﺎن ﺑﻪ »ﻧﺴﺐﺳﺎزی« و

در ﻋﺰم ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه

»ﺗﺒﺎرﺳﺎزی« ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان ﻏﺰﻧﻮی دﺳﺖ زدﻧﺪ و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﺮﮐﯽ

ﺷﺪه ،اﺧﺘﻼل و آﺳﯿﺐ وارد ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮﺳﺨﺎن آﻧﺎن را در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ذﮐﺮ ®ﻮدﻧﺪ و
ﺷﺎﻫﺎن ﻏﺰﻧﻮی را از ﺗﺒﺎر و رﯾﺸﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﯾﺰدﮔﺮد
ﺳﻮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺑﺎﺳﻮرث.(۳۸ :۱۳۷۸ ،
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ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ

ﻧﺪاﺷ Yﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ؛ ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان دﯾﻨﯽ ﻏﺎزی
ﺧﺎﻧﺪان ﻏﺰﻧﻮی

ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﺷﻦ

روﺷﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﺑﻪﻋﻨﻮان

اﺳﺖ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد و ﻣﺸﺎوراﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ و

ﻏﻼمﺳﭙﻬﺴﺎﻻران ﺗﺮک ﺗﺎزه ﻣﺴﻠ¢ن ،و ﻣﻬﺎرت اﯾﺸﺎن در اﻣﻮر

ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد واﻗﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﻧﺸﺎن داده

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ از ﺳﺎﺑﻘﻪ دﯾﻨﯽ ،ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮﺻﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﯾﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ و ﺳﻠﺴﻠﻪای اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ

ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻟﺬا اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎ را در ﮐﻤﱰﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺳﻮد

ﮐﻪ ﻏﺰا در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وﺟﻬﻪ دﯾﻨﯽ،

ﺧﻮد رﻗﻢ زﻧﺪ.

ﻧﻈﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻘﺎدرﺑﺎﻟﻠﻪ در ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن داﺧﻠﯽ و ﻏﺰوات
56

ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ را ﻣﺪّﻧﻈﺮ
ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ و ﺗﻮان اﻓﺮاد در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

اﻓﺰون ﺑﺮ وﺟﻬﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﺟﱪان ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ،ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ
30

ج( ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ

ﺑﺎ داراﻟﮑﻔﺎر ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺧﻠﻌﺖ ،ﻟﻮا و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺎزی در
ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی داراﻟﮑﻔﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ،و
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن وﺟﻬﻪ دﯾﻨﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﻠﯿﻔﻪ ،اﻣﮑﺎن ﺑﻬﱰی ﺑﺮای ﭘﺮﮐﺮدن ﺧﻸﻫﺎی ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﯿﺎم »ﺟﻬﺎد و ﻏﺰا ﺑﺎ داراﻟﮑﻔﺮ«؛ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ و اﻧﮕﯿﺰش
ﻣﺤﻤﻮد در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻨﺪوﻫﺎ از ﭘﯿﺎم
ﺟﺬاب دﯾﻨﯽ »ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﮐﻔﺎر« ﺑﺮای ﭘﯿﺸﱪد ﺣﻤﻼﺗﺶ ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او ﺑﺮای ﻓﺘﺢ »ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻬﺮه و ﻗﻨﻮج«
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،از ﭘﯿﺎم اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺟﻬﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺮﻃﺒﻖ
ﻫﻤﯿﻦ روال و دﻋﻮت ﺑﻪ ﻏﺰای داراﻟﮑﻔﺎر ﻫﻨﺪ ،ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار
ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﮕﯽ از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻄّ ّﻮﻋﻪ را در ﺳﭙﺎه ﺧﻮد

ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺳﭙﺎه و ﻧﺒﻮد ارﺗﺶ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ

ﮔﺮد آورد )ﻋﺘﺒﯽ .(۳۷۷ :۱۳۷۴ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای درﺑﺎره

ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺳﻮرث ،ارﺗﺶ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ،ارﺗﺸﯽ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ ﺑﻮد و ﻣﯽ-

زﯾﺮﮐﯽ ﻣﺤﻤﻮد در ﭘﯿﺎم ﺟﻬﺎدی ﴎ دادن در ﴎاﴎ ﺑﻼد ﺟﻬﺎن

ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ و ®ﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﺎم ﻓﱰت

اﺳﻼم ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﯿﭙﺎل اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺲ از دﻋﻮت

ﻣﯿﺎن ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ،از ﮐﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﻪ

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻏﺰا ﺑﺎ ﻫﻨﺪوﻫﺎ ،ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﯽ ﻫﺰار

اﺳﱰاﺣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازد از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ارﺗﺶ ﻏﺰﻧﻮی ﻣﯽ-

ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﮕﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی ﻏﺎزی از ﺑﻼد

ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺪام از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ و

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺟﻬﺎد وی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﯿﭙﺎل ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎل ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.

)ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای (۴۸/۲ :۱۳۸۱ ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ در

)ﺑﺎﺳﻮرث .(۷۴-۷۵ :۱۳۷۸ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد در

رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺰم ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی »ﺳﭙﺎه ﺧﺎﺻﻪ و

ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد در ﻫﻨﺪ ،از ﯾﮏ ﺳﭙﺎه ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﯾﮑﺪﺳﺖ

ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺮدم ﻣﻄﺒﻮﻋﻪ« ﺑﺮای اﻣﺮ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﻫﻨﺪو؛

ﻏﺰﻧﻮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﺸﱰ ﺳﭙﺎﻫﺶ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دﺳﺘﻪﻫﺎی

و در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﻬﺎدی و ﻏﺰا ﺑﺎ داراﻟﮑﻔﺎر ﻫﻨﺪ از

ﻏﺰﻧﻮی ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺰدور ،ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ،دﺳﺘﻪ-

ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﻤﻮد و ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺳﻮﻣﻨﺎت

ﻫﺎی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﻣﻄﻮﻋﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺟﻬﺎد و ﺷﻬﺎدت ﺑﻮده

ﺑﺎ »ﳻ ﻫﺰار ﺳﻮار ﻏﯿﺮ از ﺟ¢ﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﺟﻬﺔ اﺣﺮاز ﻣﺜﻮﺑﻪ ﻏﺰا

و ﺑﻪ ﻫ¢ن ﻣﯿﺰان ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻧﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد،

ﺑﺸﻮق ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ:۱۳۸۰ ،

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﯽ ﺑﺮای ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

.(۳۸۲-۳۸۱ /۲

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺻﺒﻐﻪ ﻣﻌﻨﻮی

دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ اﻗﺪام ﮐﺮد )ﮔﺮدﯾﺰی۳۹۱ :۱۳۶۳ ،؛ ﻋﺘﺒﯽ،

ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻤﻼﺗﺶ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،از ﻓﺮﺻﺖ

 .(۲۷۸-۲۷۹ :۱۳۷۴در ﻣﻮرد دوم ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ ارﺳﺎل

ﻣﴩوﻋﯿﺖﺳﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮده

ﻫﺪاﯾﺎ و ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ،ﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ

اﺳﺖ .او از ﻫ¢ن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻘﺎدرﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺴﻨﮥ

ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ

دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی

ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﱪد ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﯿ¢ﺑﯿﻦ ،اﻟﻘﺎدر -ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻐﺪاد -ﭘﺲ از ﺣ¢ﯾﺖ

ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد دوم در ﮔﺰارش ﻣﺠﻤﻞاﻟﺘﻮارﯾﺦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد و ﺗﴫف ﺧﺮاﺳﺎن و ﺑﻠﺦ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدهای ﺑﺎ »ﻟﻮاء

ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد »...ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺖ داﺷﺘﻰ ﺑﺎ

و ﺧﻠﻌﺖ ﻓﺎﺧﺮ و ﺗﺎج« و اﻟﻘﺎب »ﯾﻤﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ و اﻣﯿﻦ اﳌﻠﻪ«...

داراﻟﺨﻼﻓﻪ و ﺗﻌﻈﯿﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ واﺟﺒﻰ ﻛﺮدى .و ﺑﺪﯾﻦ ﻓﺘﺢ

ﻧﺰد ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد )ﮔﺮدﯾﺰی۳۸۱ :۱۳۶۳ ،؛ ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای،

ﻧﺎﻣﻪﯾﻰ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻗﺎدر ،ﺳﺨﺖ ﻧﯿﻜﻮ) «...اﺑﻦ ﺷﺎدی

 .(۵۱/۲ :۱۳۸۱ﭘﺲ از اﯾﻦ رواﺑﻂ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮد

اﺳﺪآﺑﺎدی.(۲۹۶ :۱۳۷۸ ،

ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭼﻬﺮه ﺗﺎﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻼﻓﺖ و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﺳﻼم و ﺳﻨﺖ ﻏﺰای ﭘﯿﺎﻣﱪ
اﺳﻼم)ص( ،درﭘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻮا و اﻟﻘﺎب از ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ او ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت و ﻏﺰا ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﻫﻨﺪو و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﻫﻤﺖ ﮔ¢رد )ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻤﯿﻨﯽ۱۸۲ :۱۳۷۴ ،؛
ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻧﺴﺎب .(۵۱/۲ :۱۳۸۱ ،درواﻗﻊ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻏﺰﻧﻮی
و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ®ﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﺪ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﱪد اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و آرﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻣﻄﺎﻣﻊ
ﺧﻮد از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﻣﺪدی،
.(۶۸ :۱۳۵۶

...

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﴩوﻋﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ

ﻣﺎدی ﺧﻮد ﺑﻪ ﴎﮐﻮب ﻗﺮاﻣﻄﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﻓﺮﺻﺖﺳﻨﺠﯽ ﻣﺤﻤﻮد و ﺗﺪاوم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺪرش؛ »ﻏﺰا ﺑﺎ
داراﻟﮑﻔﺎر ﻫﻨﺪ«
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ،درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﻨﺪوﻫﺎ
از دوره ﺳﺒﮑﺘﮕﯿﻦ و ﭘﯿﺶ از آن اﻟﺒﺘﮕﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﻮد
ﻧﯿﺰ در ﻏﺰوات زﻣﺎن ﭘﺪرش ﺳﺒﮑﺘﮕﯿﻦ ﴍﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻋﺘﺒﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی در ﺳﭙﺎه
ﭘﺪرش ﺳﺒﮑﺘﮕﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﯿﭙﺎل ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻫﻨﺪو اﺷﺎره دارد
)ﯾﻤﯿﻨﯽ .(۲۷-۲۹ :۱۳۷۴ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﻏﺰا ﺑﺎ داراﻟﮑﻔﺎر ﻫﻨﺪ از زﻣﺎن ﭘﺪرش ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺟﻠﻮس ﺧﻮد ﮐﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﻗﻠﻊوﻗﻤﻊ دﺷﻤﻨﺎن داﺧﲆ و ﴎان ﺳﭙﺎه ﺳﺎﻣﺎ åو

اﺳﱰاﺗﮋی دوﺳﻮﯾﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺧﻼﻓﺖ

اﯾﻠﻚ ﺧﺎن و اﻣﯿﺮ ﺧﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺪرش را ﺑﺎ

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ از

ﻫﺠﻮم ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻫﻨﺪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﴎﻋﺖ و

ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﺶ در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺳﻮﯾﻪ و

دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺸﱰی آن را ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﺪ )ﻧﺎﻇﻢ(۸۱ :۱۳۷۸ ،؛

ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ درﺟﻬﺖ رﺿﺎﯾﺖ و ﻫﻤﺮاهﻧﮕﺎهداﺷ Yدﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ

ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺰ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﺧﺮ

اﻗﺪام ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﮐﺮدن اﯾﻦ

زﻣﺎﻣﺪاریاش ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﺣﻤﻼت ﻋﺮاق و ﺧﺮاﺳﺎن و

اﺳﱰاﺗﮋِی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭘﯿﺎده ﮐﺮد .او ﺑﺮای

اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓ Yﺧﻄﺮ ﺗﺮﻛﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﻰ ﺑﻮد و ®ﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﴍﻗﯽ ﺧﻼﻓﺖ و داراﻟﮑﻔﺮ ﻫﻨﺪ ،از ﺳﻮﯾﯽ در

دو ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاغ ﺑﺎل ﻣﺘﻮ ّﺟﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﻘﯿﻪ

ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻼﻓﺖ ،ﻣﻮﺿﻊ ﴎﺳﺨﺘﺎﻧﻪای ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن

اﯾﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﻛﻤﱰ ﺳﺎﱃ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﺰاى ﻫﻨﺪ ﻧﺮود و

دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻫﺪاﯾﺎ

ﻓﺘﺢ و ﻏﻨﯿﻤﺘﻰ ﺗﺎزه ﺑﻪﭼﻨﮓ ﻧﯿﺎورد )ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ و اﻗﺒﺎل:۱۳۸۰ ،

و ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ از ﻏﺰای داراﻟﮑﻔﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﴬ ﺧﻠﯿﻔﻪ

 .(۲۶۰ﻣﺤﻤﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻧﺎﻣﺠﻮﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای

ﺑﻐﺪاد ،ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

ﻓﺘﻮﺣﺎت و ﮔﺴﱰش ﻣﺘﴫﻓﺎت را در ﴎﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد

ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ را در ﻧﺰاعﻫﺎی دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺳﻠﻄﺎن

ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮدی واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﻮد و از اﯾﻨﮑﻪ

ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ ﻗﺮاﻣﻄﻪ ﻣﻮﻟﺘﺎن ﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ

اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد در »ﻏﺰوه ﻣﻮﻟﺘﺎن« ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﻨﺎﯾﻢ و ﻣﻄﺎﻣﻊ

ﺣﺬر ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد در اواﯾﻞ
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ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ در ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺳﻨﺠﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﴍاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎن اﺳﻼم

)ﻓﺮوزاﻧﯽ.(۱۱۲ :۱۳۹۱ ،

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻨﺪوﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت

آﮔﺎﻫﯽ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻼت ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ،ﻓﺎﻗﺪ
ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮد و از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ و
ﮐﻨﺎر ،ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺰاده در ﻗﻼع و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺧﻮﯾﺶ
ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .وﺟﻮد اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ در ﴎزﻣﯿﻦ
ﻫﻨﺪ ،از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﺪت در ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﻫﻨﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ داﺷﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده و ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﯿﺶ ﻣﯽ-
ﺑﺮد .در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺮﻫﻮن ازﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﺿﻌﻒ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﻨﺪوﺷﺎﻫﯿﻪ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت دروﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺣﺴﻦزاده(۱۳۰ :۱۳۸۵ ،؛ آنﭼﻨﺎنﮐﻪ در
30

1397

58

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻼت ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪ ،ﺗﻼش
ﻣﺆﺛﺮ اﺗﺤﺎدﮔﻮﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ®ﯽﮔﯿﺮد و در

ﺧﺼﻮﻣﺖ آﻣﯿﺰ آﻧﻬﺎ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﱰﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را در
ﭘﯿﴩوی ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦ ﺛﺮوaﻨﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﻓﺘﻮﺣﺎت
در آﻧﺠﺎ ﻣﯽدﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﻬﺎﻧﮥ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﺘﻮﺣﺎت در ﻏﺮب و
ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺣﺪود ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺑﻐﺪاد
ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﺎﺑﻌﺎﻧﻪ و ﺣﺴﻨﻪ ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ اﻟﻘﺎدرﺑﺎﻟﻠﻪ ،اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﺪ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷ¢ل ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ راهﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺻﻌﺐ
اﻟﻌﺒﻮر و ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪآن ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﻘﺮون
ﺑﻪ ﴏﻓﻪ ﻧﺒﻮد .ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﺨﺶ ﺷ¢ل ﴍق و ﴍق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺣﻀﻮر ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ ﺗﺮﮐﺎن ﻏﺰ و ﺗﻐﺰﻏﺰ ،ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ درﺑﺮ
ﻧﺪاﺷﺖ )ﺳﻠﯿﻢ .(۱۲۹ :۱۳۸۳ ،از اﯾﻦ رو ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﻨﺶ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺳﻨﺠﯽ ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﻟﮑﻔﺮ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻧﻮﻋﯽ
اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﻧﻬﺎد ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
داﻧﺴﺖ؛ و ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻼﻃﯿﻦ اﺳﻼم ﻇﻬﻮر
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﻤﻮد رخ ®ﯽدﻫﺪ® .ﻮد ﭼﻨﯿﻦ

ﺗﺪاﺑﯿﺮ دوﺳﻮﯾﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ؛ ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺪاﮐ¼ی

ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را در »ﻓﺘﺢ ﻣﻬﺮه و ﻗﻨﻮج« ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد در ﻧﱪدﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻨﺪوﻫﺎ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ اﺻﻞ

از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن و ﻣﻮﮐﺐ ﺧﻮد ﺑﺮای

ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺳﻮد و ﮐﻤﱰﯾﻦ

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻗﻼع ﻫﻨﺪی ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از

ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﺶ را ﺧﻂﻣﺸﯽ ﻗﺮار داده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ

ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺗﺤﺎد و

ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻗﺪاﻣﺎت ﴎﮐﻮبﮔﺮاﻧﻪ و وﯾﺮانﮐﻨﻨﺪه در ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﺮای

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﻠﯽ ،ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺟﻨﺪﭘﺎل در

اﯾﺠﺎد ﺗﺮس ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﻀﻌﯿﻒ روﺣﯿﻪ ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﺑﺮای

ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻠﻌﻪ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ

ازﮐﺎراﻧﺪاﺧ Yاﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار

ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺪاری و ﺑﺮوﺟﯿﺒﺎل ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و

داده ﺑﻮد.

ﻣﺨﺎﺻﻤﮥ ﺟﺪی دارﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﺗﺤﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﺎن

ﺗﺪاﺑﯿﺮ راﻫﱪدی دوﮔﺎﻧﮥ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:

ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ آﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .در

درﭘﯿﺶﮔﯿﺮی روﯾﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد و ﺻﻠﺤﻨﺎﻣﻪ :ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل و

ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد از ﻣﺨﺎﺻ¢ت

راﻫﱪدﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖورزی او

ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻫﻨﺪی )ﻋﺘﺒﯽ (۳۸۳-۳۸۴ :۱۳۷۴ ،و ﻏﻨﯿﻤﺖ

در ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ در

ﺷﻤﺮدن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دروﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺳﺎل ۳۹۲ق ،ﭘﺲ از ﺑﻪ اﺳﺎرت درآﻣﺪن ﺟﯿﭙﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﴪ و

ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد او ﺣﻤﻼﺗﺶ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﴎاﻧﺠﺎم

وزﯾﺮش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ،ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻫﺮ ،زر و

ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺳﯿﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم،
ﺳﻠﻄﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آزادی و ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺟﯿﭙﺎل در ﻗﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺒﻠﻐﯽ زر را ﺑﻪ او داد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺟﯿﭙﺎل واﻗﻊ ﺷﺪ
)ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای۴۸/۲ :۱۳۸۱ ،؛ اﺑﻦاﺛﯿﺮ .(۲۸۱/۲۱ :۱۳۷۱ ،ﺑﺎ

ﯾﮏﺳﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد

ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘ¢ﻋﯽ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ،

ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ در دل ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻫﻨﺪی ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد و ﺳﭙﺎه ﻏﺰﻧﻮی در ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺘﺢ ﺳﻮﻣﻨﺎت ،ﭘﺲ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻫﻨﺪو ﻧﺰد آﻧﻬﺎ .ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﺟﺮای راﻫﱪد ﺻﻠﺢ

از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺖﻫﺎی آن ﻣﮑﺎن ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮه -

ﺟﻨﮕﯽ درﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ را در دو ﺣﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ

®ﺎﯾﺎﻧﺪن ﻋﻤﻞ ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ و ﺟﻬﺎدﮔﻮﻧﮥ ﺧﻮد ،ﺑﺖ ﺑﺰرگ

ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻮاﻟﯿﺎر و ﮐﺎﻟﻨﺠﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد

ﻣﻌﺒﺪ ﺳﻮﻣﻨﺎت ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ »ﺳﻨﮓ ﻣﻨﺎت« را ﺑﻪ ﻏﺰﻧﯿﻦ آوردﻧﺪ

)ﮔﺮدﯾﺰی .(۴۰۲-۴۰۳ :۱۳۶۳ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

و ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﻗﺘﺪار و ﺷﻮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﯿﻦ دول

ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺟﻨﮕﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ از ﺳﻮی

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از آن را ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ

رﻗﯿﺐ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻌﺎر ﻏﺰا در داراﻟﮑﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺤﻨﺎﻣﻪ

را ﻫﻢ ﺑﻪ دو ﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل

ﺑﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺎن ﺧﻮد در ﻫﻨﺪ اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ.

دادﻧﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﺤﻤﻮد ﺑﯿﺸﱰ ®ﻮد داده

ﻓﺘﺢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ :ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن

ﺷﻮد )ﮔﺮدﯾﺰی۴۱۳ :۱۳۶۳ ،؛ ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای۳۸۳ /۲ :۱۳۸۰ ،؛

ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﺷﻤﻦ و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺑﻪ دﺳﺖ

ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ .(۲۲۹/۱ :۱۳۶۳ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای

آوردن ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،از راﻫﱪد ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ

اﻇﻬﺎر ﺷﻮﮐﺖ و اﻗﺘﺪار ﺧﻮد ﻧﺰد ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و رﻗﺒﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ،

ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ

دﺳﺘﻮر داد ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺘﺢ ﺑﻬﯿﻢﻧﮕﺮ را در ﺻﺤﻦ ﴎای

ﻣﯽﮐﺮد® .ﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی را ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ

ﮐﻮﺷﮏ ﺑﺮای دﯾﺪ ﻋﻤﻮم رﻋﯿﺖ و ﺣﺸﻢ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺤﻪ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﴎﮐﻮب ﻧﻨﺪا و ﺗﺮوﺟﻨﭙﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ

ﻣﺮدم و اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن و ﺳﻔﺮای ﻣ¢ﻟﮏ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ از

ﺗﺮوﺟﻨﭙﺎل ﭘﺲ از ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد ،از رود ﮔﻨﮓ

ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻐﺎن ﺧﺎن ﺑﺮادر اﯾﻠﻚﺧﺎن ﺑﺮای aﺎﺷﺎی آﺛﺎر ﺷﻮﮐﺖ و

ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎری آﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻘﯿﺐ وی ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﻬﺮ

اﻗﺘﺪار ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻏﺰﻧﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ )ﮔﺮدﯾﺰی۳۹۱ :۱۳۶۳ ،؛

را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد .ﺳﻠﻄﺎن ﭘﺲ از ﺧﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓ Yﺷﻬﺮ از ﻣﺮدم ،ﺑﻪ

اﺑﻦ ﺧﻠﺪون.(۵۲۹ /۳ :۱۳۶۳ ،

ﻏﺎرت و آﺗﺶ زدن ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻬﺮ دﺳﺘﻮر ﺑﺎری داد
)ﮔﺮدﯾﺰی.(۳۹۹-۱۳۶۳:۴۰۰ ،

اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﯿﻨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ درﺑﺎره اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی
ﻫﻨﺪوﻫﺎ

ﻣﺼﺎدره و اﻧﺘﻘﺎل ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ

در ﺗﺼﻤﯿ¢ت ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦ

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﭘﺲ از ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد در ﻫﻨﺪ و ﻏﺎرت

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﻧﱪد ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی

و ﻏﻨﯿﻤﺖ اﻣﻮال ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻌﺎﺑﺪ آﻧﻬﺎ ،دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ﻏﻨﺎﯾﻢ و

ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺮﯾﻔﺎن ،راﻫﱪدﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی

ﺑﺖﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻪ و

ﺟﻨﮕﯽ آﻧﺎن ﮔﺮدآوری و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ و

داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﺑﻐﺪاد اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ،

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ ازﭘﯿﺶ

ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘ¢ﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﻫﻢ ﺷﻮﮐﺖ و اﻗﺘﺪار

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻨﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﻠﻄﺎن

ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ رخ ﺑﮑﺸﺪ .اﯾﻦ

ﻣﺤﻤﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎوران و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﺶ در ﺧﱪﮔﯿﺮی از ﺳﭙﺎه

ﻣﻄﻠﺐ در ﻓﺘﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻧﯿﴪ ١ﮐﻪ ﻧﺰد ﻫﻨﺪوان ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻی

ﻫﻨﺪوﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮای ®ﻮﻧﻪ ،ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ ﺟﯿﭙﺎل،

ﻣﺬﻫﺒﯽ داﺷﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺗﺎﻧﺴﯿﺮ

ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻋﺘﺒﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺳﻠﻄﺎن

)ﺳﺎل ۴۰۲ق( و ﻏﺎرت اﻣﻮال و ﺷﮑﺴ Yﺑﺖﻫﺎی ﻣﻌﺎﺑﺪ آﻧﺠﺎ،

ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ ﺟﯿﭙﺎل ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﯿﭙﺎل ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﭙﺎه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺮای

ﺑﻪ ﻣﺼﺎدره و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺖ ﻣﻌﺒﺪ ﺗﺎﻧﺴﯿﺮ »ﺟﮑﺮ ﺳﻮم«

ﭘﯿﻮﺳ Yﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد و ﺗﻮان ﺑﯿﺸﱰی ﻧﱪد ﮐﻨﺪ،

ﺑﻪ ﻏﺰﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺪام ﮐﺮد )ﮔﺮدﯾﺰی،

ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ رﺳﯿﺪن ﻗﻮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ،ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﻧﱪدی ﺻﻮرت

 .١ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ aﺜﯿﻞﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺰی» ،ﺗﺎﻧﯿﴪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ ﻫﻨﺪوان
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﻪ ﺑﻨﺰدﯾﻚ ﻣﺴﻠ¢ﻧﺎن« )ﮔﺮدﯾﺰی.(۳۹۲ :۱۳۶۳ ،

...

اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺪ :از

 .(۳۹۲ :۱۳۶۳اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن

1397

59

30

...

ﻧﮕﯿﺮد و ﺗﺪﺑﯿﺮ »وﻗﺖﮐﺸﯽ« درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺳﻠﻄﺎن

ﴎﮐﻮب ﴎان و ﻣﺮدم و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻌﺎﺑﺪ آﻧﺎن ،اﻋﯿﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن

ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻋﻤﻞ او را ﺑﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ دﮔﺮﮔﻮن

آﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺶ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎن

ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد

درآﻣﺪﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﴬع و اﻟﺘ¢س ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ

)ﻋﺘﺒﯽ.(۲۰۸-۲۰۹ :۱۳۷۴ ،

و ﻓﺪﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽﻫﺎی ﻫﻨﺪوﻫﺎ ،ﺳﯽ ﻋﺪد

ﺗﺰرﯾﻖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ـ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ؛ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و
ﺳﭙﺎه
ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎری اﻋﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻃﻼ ،ﺳﮑﻪ ،ﺷﻤﺶﻫﺎ و ﺑﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﻃﻼ ،اﻗﻼم و
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﴫﻓﯽ؛ و ﻣﻮارد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻞﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ،ﺑﺎر
و ﺑﻨﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن و آﻻت ﺟﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪه اﺳﺖ .اﻓﺰون
ﺑﺮ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻣﺎدی ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﱰش راهﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
روﻧﻖ ﮐﺎروانﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮدهﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﴫف
درﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ در ﻓﺘﺢﻫﺎی ﺑﻌﺪی از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه
اﺳﺖ .دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻣﺎﻟﯽ :از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از
30
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ﻓﺘﻮﺣﺎت در ﻫﻨﺪ ،ﻣﺴﮑﻮﮐﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮات ﺑﻮد.
ﻋﺘﺒﯽ در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻌﻪ
ﺑﻬﯿﻢ ﻧﻐﺮ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد » ...از ﻧﻔﺎﯾﺲ ذﺧﺎﯾﺮ و
زواﻫﺮ ﺟﻮاﻫﺮ و ﺑﻨﺎت ﻣﻌﺎدن و دﻓﺎﯾﻦ ﺧﺰاﯾﻦ ﭼﯿﺰى ﯾﺎﻓﺖ ﻛﻪ
ﺣﺴﺎب از ﺣ ّﺪ و ﻋ ّﺪ آن ﻗﺎﴏ آﯾﺪ«...
اﻧﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎب و اوارج ّ
)ﻋﺘﺒﯽ (۲۹۲-۲۹۳ :۱۳۷۴ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﻨﺎﯾﻢ
ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﱪد ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﯿﭙﺎل ،ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺘﺢ اﻣﻮال و اﺳﯿﺮان و ﺟﻮاﻫﺮاﺗﯽ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ و ﮔﺮدنﺑﻨﺪﻫﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﺑﻪ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﻏﻨﯿﻤﺖ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ )اﺑﻦاﺛﯿﺮ۲۸۱/۲۱ :۱۳۷۱ ،؛ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون/۳ :۱۳۶۳ ،
.(۵۲۹-۵۲۸
اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ :از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻣﺘﴫﻓﻪ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن در
ﻧﱪد ﺑﺎ ﻫﻨﺪوان ،ﻟﻮازم و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﺮاد از
ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،آﻻت و ادوات ﺟﻨﮕﯽ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ
ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ،ﻓﯿﻞﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﺋﯽ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺘﺒﯽ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻓﺘﺢ ﺑﻬﺎﻃﯿﻪ را »ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﴎ ﻓﯿﻞ از آن
ﻓﺘﺢ در ﻣﺮاﺑﻂ ﻓﯿﻼن ﺧﺎص اﻓﺰود ﺑﺎ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر از اﻣﻮال و
اﺳﻠﺤﻪ« ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻋﺘﺒﯽ .(۲۷۷ :۱۳۷۴ ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد در ﺳﺎل ۴۰۰ق ﭘﺲ از ﺗﴫف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎرﯾﻦ و

اﺻﻄﺒﻞ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﻓﯿﻞﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه در آن و ﻏﻨﺎﯾﻢ و
ﺑﺎجﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺒﺎب و ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻫ¢ن:
 .(۳۱۲از ﻓﯿﻞﻫﺎی ﻣﻨﺤﴫﺑﻪ ﻓﺮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی
ﻗﻨﻮج و دژ ﴍوه ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮔﺮدﯾﺰی:۱۳۶۳ ،
.(۳۹۹-۳۹۸
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻧﯿﺮوی ﺑﺮده و اﴎای ﺟﻨﮕﯽ :اﴎای ﺟﻨﮕﯽ و ﺑﺮده-
ﻫﺎی ﻫﻨﺪو ،از ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد در ﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷ¢ر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از »ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓY
ﺑﺮده« ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن
اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﱪد ﻣﯿﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﯿﭙﺎل در ﺳﺎل
۳۹۲ق ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه» ،ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮده« ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺑﺮده ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )اﺑﻦاﺛﯿﺮ،
 .(۲۸۱/۲۱ :۱۳۷۱ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ
ﺟﻨﺪرای و ﻓﺮار وی و ﺗﴫف ﭘﺎﯾﮕﺎه وی ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﴍوه ،ﺳﺎز
و ﺑﺮگ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﻨﻪ ﻓﯿﻼن و اﻓﺮاد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺟﻨﺪرای ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺳﭙﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد اﻓﺘﺎدﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ
ﻏﻨﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﺮﺷ¢ر در اﯾﻦ ﻧﱪد ﮐ¼ت ﺑﺮده ﺑﻮد )ﻋﺘﺒﯽ،
 .(۳۸۶-۳۸۵ :۱۳۷۴ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﯽ
از ﺑﺮدﮔﺎن و ﻏﻼﻣﺎن ﻫﻨﺪی ،از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
در ﺳﭙﺎه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺘﻮﺣﺎت
ﮔﺴﱰده ﻣﺤﻤﻮد در اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﻫﻨﺪ و دﺳﺘﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﺮدﮔﺎن
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﺗﺮﮐﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻧﮋادی دﯾﮕﺮ در ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺟﺎی داد) .ﺟﯿﻼﻧﯽ -
ﺟﻼﻟﯽ(۱۱۳ :۱۳۵۱ ،
ﮔﺴﱰش راهﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻗﻠﻤﺮو ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓY
ﺑﺮ ﴎ راه ﻣ¢ﻟﮏ ﺛﺮوaﻨﺪ آن زﻣﺎن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﭼﯿﻦ ،ﺷﺎﻫﺮاه
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزﺷﻤﻨﺪی ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش اﻣﺘﻌﻪ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﻣ¢ﻟﮏ
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب و ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و آﻓﺮﯾﻘﺎ و اروﭘﺎ ﺑﺸ¢ر
ﻣﯽرﻓﺖ و ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ،در اﯾﻦ داد و ﺳﺘﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺴﻬﯿﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺗﺠﺎر
ﻣﺴﻠ¢ن ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻏﺰﻧﻮی و

 .(۱۲۱ :۱۳۸۶ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺘﻮﺣﺎت

ﻋﺘﺒﯽ.(۲۷۷ :۱۳۷۴ ،

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد در ﻫﻨﺪ ،رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و راهﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و
آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺗﺠﺎر ﻣﯿﺎن دو ﻗﻠﻤﺮو ﻏﺰﻧﻮی و ﻫﻨﺪ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ .در
ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻋﺘﺒﯽ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﺤﻤﻮد
در ﻫﻨﺪ...» ،راه ﻗﻮاﻓﻞ و ﺗ ّﺠﺎر ﻣﯿﺎن دﯾﺎر ﺧﺮاﺳﺎن و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﮔﺸﺎده ﺷﺪ« )ﻋﺘﺒﯽ .(۳۱۲ :۱۳۷۴ ،در ﮔﺰارشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
از آﻣﺪن ﺗﺠﺎر ﺑﻪ ﻏﺰﻧﻪ ﭘﺲ از ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺧﱪ داده
ﺷﺪ» :از اﻗﺎﴅ اﻗﻄﺎر اﺻﻨﺎف ﺗ ّﺠﺎر روى ﺑﻪ ﻏﺰﻧﻪ آوردﻧﺪ«
)ﻋﺘﺒﯽ۳۱۲ :۱۳۷۴ ،؛ ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای.(۳۷۹/۲ :۱۳۸۰ ،
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻏﻨﺎﯾﻢ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ :اﺗﺨﺎذ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد .ﻟﺬا
اﻋ¢ﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺴﺠﺪ و ﻧﯿﺰ اﻋﺰام ﻋﻠ ¢و
ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﻮر ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﻣﺴﺠﺪ و ﮐﺮﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ در دﯾﺎر ﻫﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ،ذﯾﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد
ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎب ،ﻋﺘﺒﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺴﺠﺪ
ﻏﺰﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ از
ﻓﺘﺢ و ﺑﺮﮔﺸ Yﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد از ﻏﺰوات در ﻫﻨﺪ ﮔﺰارﺷﯽ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ )ﻋﺘﺒﯽ .(۳۸۶-۳۸۷ :۱۳۷۴ ،ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﮥ
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮرﺧﺎن اﯾﻦ دوره ،ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻤﻮد ﭘﺲ از ﻓﺘﻮﺣﺎت در ﻫﻨﺪ ،اﻋ¢ل و دﺳﺘﻮرات ﻣﺬﻫﺒﯽ
ازﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻌﺎﺋﺮ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﺠﺪﺳﺎزی و
اﻋﺰام ﻋﻠ¢ی اﺳﻼﻣﯽ را ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .او از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎ ،ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﻫêﻣﻨﺪان ﻫﻨﺪی در اﯾﺠﺎد
ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ Yﺑﺨﺸﯽ از ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ
از ﻓﺘﻮﺣﺎت ،ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻋﺰام ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ و ﻣﺴﺠﺪ و
ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎزی در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻫﻨﺪ ،از ﻓﺮﺻﺖ ﺟﻠﻮه دادن
ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭼﻬﺮه دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺎزی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ®ﺎﯾﺎﻧﺪن ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻫﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﴩوﻋﯿﺖﺑﺨﺶ
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻧﻪ ﻣﻄﺎﻣﻊ ﻣﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ
از ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده و در واﻗﻊ

د( ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ
ﴍاﯾﻂ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺧﻄﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آب و
ﻫﻮاﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آﻧﺠﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻤﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ و ﺗﻬﺪﯾﺪزاﯾﯽ روﺑﻪرو ﺷﻮد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﻬﺎﻃﯿﻪ ،در راه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺴﯿﺮ ،ﺳﭙﺎه ﻏﺰﻧﻮی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺎرشﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻏﺰﻧﻮی رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺷﺪﻧﺪ )اﺑﻦاﺛﯿﺮ .(۲۹۵-۲۹۶ /۲۱ :۱۳۷۱ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل
۴۰۶ق ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد از ﻏﺰﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻤﯿﺮ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﴎﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ؛ ﻟﺬا در دره ﮐﺸﻤﯿﺮ ﺑﺎ
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ »ﺣﺼﺎر ﻟﻮﻫﮑﻮت« ١درﮔﯿﺮ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﴎﻣﺎی ﻫﻮا و
ﺑﺎرش ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮف و ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻊ اداﻣﻪ ﻣﺤﺎﴏه و
درﮔﯿﺮی در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﻮر داد ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ
و از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ و درهﻫﺎی ﴎد و ﯾﺨﺒﻨﺪان ﮐﺸﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ
ﮔﺮمﺗﺮ ﺻﺤﺮا و دﺷﺖﻫﺎ ﴎازﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ )ﮔﺮدﯾﺰی.(۳۹۵ :۱۳۶۳ ،
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﭙﺎه ﻏﺰﻧﻮی ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر روز ﻣﺤﺎﴏه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ
ﺑﻬﺎﻃﯿﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ،در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻏﺰﻧﯿﻦ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺎران-
ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﺳﻤﯽ و ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺷﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺪ و ﻏﻨﺎﯾﻢ
ﺑﺴﯿﺎر و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺧﺪم و ﺣﺸﻢ ﺳﻠﻄﺎن در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻨﺪ )ﯾﻤﯿﻨﯽ .(۲۷۷ :۱۳۷۴ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎره ،ﻓﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ
در دﯾﻮان ﺷﻌﺮ ﺧﻮد ،ﺿﻤﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻓﺘﺢ ﺳﻮﻣﻨﺎت ،ﺑﻪ ﻣﺸﻘﺎت
و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﺷﺪه ﺑﻮد،
اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻓﺮﺧﯽﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ.(۳۵ :۱۳۱۱ ،
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﻠﻤﺮو ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ
در آﻏﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ،در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻗﻠﻤﺮو
ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﺎری ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷ¢ر ﻣﯽ-
آﻣﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﴎﮐﻮب اﻣﯿﺮ ﺧﻠﻒ
ﺻﻔﺎری در ﺳﺎل ۳۹۰ق و آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﯿﺴﺘﺎن و

 .١ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺼﺎر آﻫﻨﯿﻦ و ﻣﺤﮑﻢ )ﮔﺮدﯾﺰی.(۳۹۵ :۱۳۶۳ ،

...

ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﻫﻨﺪی از ﻫﻤﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﺤﻤﺪی،

ﻓﺮﺻﺖﺳﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ )ﮔﺮدﯾﺰی۳۹۴-۳۹۵ :۱۳۶۳ ،؛
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اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪ ﯾﻮرش ﺑﺮد )ﻓﺮوزاﻧﯽ،

اﻣﮑﺎن ﺷﻮرش ﺳﭙﺎه داﺋﻢ در ﺟﻨﮓ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺘﻮﺣﺎت در ﻫﻨﺪ

 .(۱۱۳-۱۱۲ :۱۳۹۱ﮔﺮدﯾﺰی و ﻋﺘﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎب ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺳﭙﺎه ﻏﺰﻧﻮی ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﺪان

ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ اﺣﻮال ﻣﺤﻤﻮد از

اﻧﺴﺠﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻬﱰ ﺳﭙﺎه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه از

اﻣﯿﺮﺧﻠﻒ ﺻﻔﺎری در ﺳﯿﺴﺘﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﮔﺮدﯾﺰی:۱۳۶۳ ،

ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ

۳۸۱-۳۸۲؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻤﯿﻨﯽ .(۲۰۲-۲۰۸ :۱۳۷۴ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در

ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﭙﺎ ِه »ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺮﮐﺖ« ﻏﺰﻧﻮی اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد

ﺷ¢ل ﻗﻠﻤﺮو ﻏﺰﻧﻮی ،ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺘﺪر و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻗﺮاﺧﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ

ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻧﮕﻪداﺷ Yﻧﻈﻢ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ آن اﻣﮑﺎن

ﴎزﻣﯿﻦ وﺳﯿﻌﯽ ﺳﯿﻄﺮه داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز و ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺑﻪ

ﮔﺴﯿﺨ Yآن وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ،ﻓﺘﺢ و

ﺧﺮاﺳﺎن و ﻗﻠﻤﺮو ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺣﻤﻼت

ﻏﺎرتﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻋﺘﺒﯽ

ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﺪ را ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ روﺑﻪ رو ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ در ﻫﻨﮕﺎم

ﺑﻪ از ﴎﮔﯿﺮی ﻓﺘﻮﺣﺎت در ﻫﻨﺪ ﭘﺲ از دو ﻧﱪد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﻤﻪaﺎم

ﺣﻤﻠﻪ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺘﺎن ،وﻗﺘﯽ ﺗﺮﮐﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد

در ﻣﻮﻟﺘﺎن و داﺧﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻠﮏﺧﺎﻧﯽﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻋﺘﺒﯽ،

ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﯽ

 .(۲۹۱-۲۹۲ :۱۳۷۴درواﻗﻊ ،ﺳﭙﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺳﭙﺎﻫﯽ در

در ﺧﺮاﺳﺎن دﺳﺖ زدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺳﻠﻄﺎن

ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ و داﺋﻢ در ﺟﻨﮓ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮای دﻓﻊ

ﻣﺤﻤﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ از ﻣﻮﻟﺘﺎن واداﺷﺖ )ﮔﺮدﯾﺰی،

اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ،از »ﺟﻨﮕﯿﺪن« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ

.(۳۸۸ :۱۳۶۳

ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﭙﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﺟﻨﮓ ﻫﺮ آن

اﻣﮑﺎن اﺗﺤﺎد و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻫﻨﺪی ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻤﻮد
30
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در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﺻﺖﺳﺎز ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت در ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪ ﯾﺎد ﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺰرگ ،ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ اﺗﺤﺎدﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪوﻫﺎ

اﻣﮑﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺷﻮرش ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﻓﺰون ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺷﻮرش ﺳﭙﺎه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺘﻮﺣﺎت و ﻣﻄﺮحﺷﺪن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻓﺎﺗﺢ و ﻏﺎزی ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ،و ﺑﺮ وﺟﺎﻫﺖ و
ﻫﯿﺒﺖ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎن دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ

اﻣﮑﺎن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐ¢ن ﮔ¢ﺷﺘﮥ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد

ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت و ﴍاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن آن روزﮔﺎر ،اﻣﮑﺎن ﺑﻪ

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺑﺮای

وﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از aﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻗﺪرت

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ

ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽ®ﻮد ،اﮔﺮ

ﺑﺮﻣﯽﮔ¢ﺷﺖ .ﮔﺰارش ﴎﭘﯿﭽﯽ اﻧﺪﭘﺎل -ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺟﯿﭙﺎل و

اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻨﺪی ﺑﺎ ﺷﺪت و ﻗﻮت ﺑﯿﺸﱰی ﺻﻮرت ﻣﯽ-

ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺑﺨﺸﯽ از ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪ -ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺰم ﺳﻠﻄﺎن

ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟ¢ن ﻏﺰﻧﻮی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ-

ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺘﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮده و اﺟﺎزه ﮔﺬر ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻣﺤﻤﻮد

آﻣﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،در ﻧﱪد وﯾﻬﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن

را از ﴎزﻣﯿﻨﺶ ﻧﺪاده ﺑﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﺳﺖ )ﻋﺘﺒﯽ،

ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ آﻧﺠﺎ ﻋﺎزم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن و رﺟﺎل

۲۷۸-۲۷۹ :۱۳۷۴؛ ﮔﺮدﯾﺰی.(۳۸۸ :۱۳۶۳ ،

ﻫﻨﺪو ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﺒﺎﻧﮑﺎره-
ای .(۳۷۸/۲ :۱۳۸۰ ،اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد رﺳﯿﺪ و ﻣﺤﻤﻮد
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﭙﺎه ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﻋﺪم
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ ﻫﻨﺪی را اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد
را ﻣﻨﺤﺮف و از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻣﺘﺤﺪ ﻫﻨﺪی ﺣﺬر ﮐﺮد )ﻫ¢ن(؛
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد دو ﺳﭙﺎه ،اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺳﭙﺎه
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻧﮑﺘﻪﺳﻨﺠﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻏﺰﻧﻮی را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ®ﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ »ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻮات« در
ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻻﯾﻞ ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﺑﺎ
ﻫﻨﺪوﻫﺎ ،روﯾﮑﺮدی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻨﺎرﺷﺘﻪای ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﮔﺎهﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺑﮑﺮی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﻟﻔﻪ-
ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﺳﻠﻄﺎن

ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ،ﺟﻬﺎدی ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی رﻫﱪی ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و

ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺪ اﳌﺤﻤﺪ آﯾﺘﻰ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪ

ﻓﺮدی ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت داﺧﻠﯽ،

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ.

ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن و

 .۳ﺑﺎﺳﻮرث ،ﮐﯿﻠﻔﻮرد ادﻣﻮﻧﺪ .(۱۳۷۸) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن .ﺗﺮﺟﻤﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﻮن ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ

ﺣﺴﻦ اﻧﻮﺷﻪ ،ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن در اﺟﺮای ﻣﻘﺼﻮد ،ﺣﺪاﮐ¼ اﺳﺘﻔﺎده را از آﻧﻬﺎ
ﺑﺮده اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣ¢ﯾﺖ
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﴩوﻋﯿﺖ دﯾﻨﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺣﻤﻼت و ﮔﺮدآوری ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻣﻄﻮﻋﻪ و ﺟﺎن ﺑﺮﮐﻒ در ﺳﭙﺎه
ﻏﺰﻧﻮی ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﺮاﺳﺎن
در اوان ﺳﭙﺴﺎﻻری ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﴍاﯾﻂ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺎ
ﮐﺎرﺑﺮد درﺳﺖ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻠﯿﻪ
ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرaﻨﺪ ﺳﭙﺎﻫﺶ ،ﺑﺎ ازﺑﯿﻦﺑﺮدن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ دروﻧﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺸﮑﻞ در ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘ¢ﻋﯽ ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻏﻼﻣﯽ و ﻧﺪاﺷY
ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎن ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺗﻔﺎوت ﻧﮋادی،

 .۴ﺑﯿﻬﻘﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ .(۱۳۷۴) .ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﯿﻬﻘﯽ .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻠﯿﻞ ﺧﻄﯿﺐ رﻫﱪ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﻬﺘﺎب.

 .۵ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ،ﺣﺴﻦ و اﻗﺒﺎل ،ﻋﺒﺎس .(۱۳۸۰) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻔﺼﻞ؛ ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﻘﺮاض ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ .،ﺗﻬﺮان :ﺧﯿﺎم.
 .۶ﺟﻮزﺟﺎ ،åﻣﻨﻬﺎج اﻟﺪﯾﻦ ﴎاج اﺑﻮﻋﻤﺮ ﻋﺜ¢ن.(۱۳۶۳) .
ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﴏى .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻰ ﺣﺒﯿﺒﻰ ،ﺗﻬﺮان :دﻧﯿﺎى ﻛﺘﺎب.
 .۷ﺟﯿﻼﻧﯽ ﺟﻼﻟﯽ ،ﻏﻼم .(۱۳۵۱) .ﻏﺰﻧﻪ و ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ،ﺷ¢ره
ﻧﴩات  ،۱۸ﮐﺎﺑﻞ –اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.

 .۸ﺣﺴﻦزاده ،اﺳ¢ﻋﯿﻞ» .(۱۳۸۵) .ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﭙﺎه
ﻏﺰﻧﻮی« .ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺷ¢ره .۱۱۵-۱۵۲ ،۵۲

 .۹ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ ،ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻫ¢م اﻟﺪﯾﻦ .(۱۳۸۰) .ﺗﺎرﯾﺦ
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان :ﺧﯿﺎم.
 .۱۰زﯾﺪان ،ﺟﺮﺟﯽ .(۱۳۷۲) .ﺗﺎرﯾﺦ aﺪن اﺳﻼم ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ

ﺳﭙﺎه ﻣﺘﻨﻮع ،ﻧﺪاﺷ Yﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﻨﱰل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺟﻮاﻫﺮﮐﻼم ،ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

ﻧﻘﺎط ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻄﺮ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه

 .۱۱ﺳﻠﯿﻢ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ،(۱۳۸۳) .ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی و ﴎاﻧﺠﺎم

ﺧﻼﻓﺖ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺗﺮک ،ﺻﻔﺎری و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و

واﭘﺲﮔﺮاﯾﯽ در اﯾﺮان .چ اول ،ﺗﻬﺮان :ﻧﴩ ﺑﻠﺦ.

ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﺪ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﮐﻪ در

 .۱۲ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ۱۳۱۱) .ش( .دﯾﻮان ﻓﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ

ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد

ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮﻟﯽ ،ﭼﺎپ ﻣﺠﻠﺲ.

ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺸﱪد ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب

 .۱۳ﺷﺒﺎﻧﻜﺎرهاى ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﲆ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ .(۱۳۸۱) .ﻣﺠﻤﻊ

آﯾﻨﺪ ،رﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ دﻓﻊ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ،

اﻻﻧﺴﺎب .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯿﺮ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﺤﺪث ،ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ را ﺑﻪ ﻗﻮت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ،

 .۱۴ﻋﺘﺒﻰ ،ا ïﻧﴫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر .(۱۳۷۴) .ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد در روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﻨﺪوﻫﺎ ،از

ﯾﻤﯿﻨﯽ .ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮاﻟﴩف ﻧﺎﺻﺢ ﺟﺮﻓﺎدﻗﺎ ،åﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻌﻔﺮ

ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺪﯾﻮن ﺗﺮﻣﯿﻢ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ و دﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ

ﺷﻌﺎر ،ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ.

و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺳﻨﺠﯽ دﻗﯿﻖ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﺳﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از
آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 .۱اﺑﻦاﺛﯿﺮ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ .(۱۳۷۱) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ
اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺎس ﺧﻠﯿﲆ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺎﻟﺖ .ﺗﻬﺮان:
ﻋﻠﻤﻰ.

...

ﻣﺤﻤﻮد از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ

 .۲اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﺑﻮزﯾﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ .(۱۳۶۳) .اﻟﻌﱪ؛

 .۱۵ﻋﻨﴫاﳌﻌﺎﻟﯽ ﮐﯿﮑﺎووس ﺑﻦ ﻗﺎﺑﻮس .(۱۳۸۳).ﻗﺎﺑﻮس ﻧﺎﻣﻪ،
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

 .۱۶ﻓﺮای ،رﯾﭽﺎرد ﻧﻠﺴﻮن .(۱۳۷۹) .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم
ﺗﺎ آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن؛ ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻛﻤﱪﯾﺞ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﻮﺷﻪ ،ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
 .۱۷ﻓﺮدوﺳﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ) ،ﺑﯽﺗﺎ( ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﴩ اﯾﺮان
ﻣﻦ.

 .۱۸ﻓﺮوزاﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ .(۱۳۹۱) .ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺎ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ،چ ﺷﺸﻢ ،ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ.
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30

 .۱۹ﻓﺨﺎری ،ﺣﺴﯿﻦ و ﻧﺎﴏ ﺑﺮﺧﻮردار) .زﻣﺴﺘﺎن .(١٣٩٢
...

»ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﱰاﺗﮋی ﭘﯿﺎﻣﱪ اﻋﻈﻢ)ص( در ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮات«؛ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و aﺪن
اﺳﻼﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ،دوره ،٤ﺷ¢ره.٥١-٧٨ ،١٣
 .۲۰ﮔﺮدﯾﺰى ،اïﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻰ ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎك ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد.
) .(۱۳۶۳زﯾﻦاﻻﺧﺒﺎر ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻰ ﺣﺒﯿﺒﻰ ،ﺗﻬﺮان ،دﻧﯿﺎی
ﮐﺘﺎب.
 .٢١ﻣﺤﻤﺪی ،ذﮐﺮاﻟﻠﻪ» ،(١٣٨٦) .ﻧﻘﺶ ﻏﻨﺎﯾﻢ و ﺛﺮوت ﻫﻨﺪ در

ﺑﻨﯿﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن« .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺎرﯾﺦ،
ﺳﺎل دوم) ،ﺷ¢ره ﭼﻬﺎرم(.١١٧-١٤٤ ،

 .۲۲ﻣﺪدی ،ﻣﺤﻤﺪ اﮐﱪ .(۱۳۵۶) .وﺿﻊ اﺟﺘ¢ﻋﯽ دورهی
ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ،ﺗﻬﺮان ،ﺑﯿﻬﻘﯽ.

 .۲۳ﻧﺎﻇﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ.(۱۳۷۸) .ﺣﯿﺎت و اوﻗﺎت ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد
ﻏﺰﻧﻮی ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر اﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯿﻮﻧﺪ.

 .۲۴ﻧﻮاده ﻣﻬﻠﺐ ﭘﴪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﴪ ﺷﺎدى .(۱۳۷۸) .ﻣﺠﻤﻞ
اﻟﺘﻮارﯾﺦ و اﻟﻘﺼﺺ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﻒ آﺑﺎدى ،آﳌﺎن،
دوﻣﻮﻧﺪه ﻧﯿﻜﺎرﻫﻮزن.
30
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 .۲۵ﻫﻨﺪوﺷﺎه اﺳﱰآﺑﺎدى ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ .(۱۳۸۷) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﺷﺘﻪ
از آﻏﺎز ﺗﺎ ﺑﺎﺑﺮﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﺼﯿﺮى ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و
ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ
ﻣﯿﺮزاﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ ،ﺷﻬﺮزاد» .ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﻮآت وﮐﺎرﺑﺮد آن در
ﮔﺮدﺷﮕﺮی« (۱۳۹۷/۰۶/۰۷) .از ﺳﺎﯾﺖ:
https://www.bahramabedini.ir/fa/componen
t/k2/166-

