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  فصلنامه تاريخ اسالم
   49، شماره مسلسل 1391 سيزدهم، شماره اول، بهارسال 

  
  

  شمس الدين التتمش، نخستين فرمانرواي مستقل مسلمان در دهلي
  

  26/9/90: تاريخ تأييد  1/8/90: تاريخ دريافت

  ∗زادهدكتر اسماعيل حسن
  ∗∗محترم وكيلي سحر

آن ) prithvi(جه پريتوي   ترين شهر هندوستان شمالي است كه را        دهلي مهم 
تـرين آنهـا محـسوب        را بنا كرد و در ميان هفت شهر منسوب به اين نـام، قـديم              

هـاي مختلفـي در آن        به دليل موقعيت جغرافيايي ويژة اين شهر، سلسله       . شود  مي
 مـسيان ش«سالطين دهلي معروف به     ترين آنها،   يكي از مهم  كه  اند    حكومت كرده 

 بر هندوستان پيش از دوران سلطنت مغـول بـر           نخستين سلسلة اسالمي كه   » هند
ادشاه اين سلـسله و مهنـدس       پشمس الدين التتمش نخستين     . اين سرزمين است  

 از به عنوان نخستين حاكم مستقل مـسلمان دهلـي     اصلي سلطنت دهلي است كه      
، در ايـن مقالـه چگـونگي بـه قـدرت            اهميت و منزلت خاصي برخوردار اسـت      

هاي او در تحكـيم       ايع دوران حكومت او و سياست     ترين وق   رسيدن التتمش، مهم  
  .قدرت مورد بررسي قرار خواهد گرفت

  
  .، فتوحاتالدين التتمش، شمسيان هند، اسالم، دهلي  شمس:هاي كليدي واژه

                                                 
 ).س(ا دانشگاه الزهراستاديار ∗

 . ارشد تاريخ اسالمكارشناس ∗∗
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  مقدمه
ق بـه بعـد، حمـالت سـپاهيان اسـالم بـه              ه 93از اواخر قرن اول هجري؛ يعني سال        

ق دره سند آغـاز گرديـد و بـه حـوزه رود گنـگ      دهي محمد بن قاسم به هند از طري       فرمان
غزنويان . كشيده شد، ولي اسالم تا زمان سلطان محمود غزنوي در هند نفوذ چنداني نيافت             

نخستين كساني بودند كه حاكميت سياسي ـ نظامي اسالم را به طور كامل در شمال هنـد   
  .گذار خود كردند هاي بومي مقتدر را خراج گسترش دادند و سلسله

معزالدين محمد سام، حـاكم     / الدين محمد     د از اين كه غزنويان ضعيف شدند، شهاب       بع
غور، خود را سلطان خواند و دامنه فرمانروايي غوريان را در پنجاب، سند و شـمال هنـد تـا                    

الـدين    وي متصرفات خود را در هند به فرمانده و غالمش، قطب          . خليج بنگال گسترش داد   
  .سراسر شمال هند و گواليور را فتح كردالدين نيز  قطب. آيبك سپرد

الدين آيبك به عنوان نخـستين        ق، قطب  ه 602پس از مرگ معزالدين غوري در سال        
» معزيـه «نژاد اعالم استقالل كرد و حكومت جديد را با انتساب به معزالـدين،         سلطان ترك 

ت نظـامي   سپس دهلي يكي از شهرهاي مهم هندوستان شمالي را به دليل موقعي           . نام نهاد 
اش به عنوان مركز حكومت برگزيد و ساير منـاطق مهـم هندوسـتان نظيـر رانتـاپور،                    ويژه

گواليور، بيانه، بنارس، پاتان، كالينجر و بنگال مجبور به پذيرش دولـت وي شـدند و بـدين                  
در واقـع آيبـك،     . گذاري شـد    الدين آيبك پايه    ترتيب، حكومت مماليك هند به وسيله قطب      

هي داشـت، تـشكيل داد؛ زيـرا قـبالً      د  لمان را كه فقط بر هندوستان فرمان      اوليه سلسله مس  
  .نشين هند در حكم يكي از مستعمرات خارجي غزنويان بود قسمت مسلمان

ق پسرش، آرامشاه به سـلطنت رسـيد و    ه 607الدين آيبك در سال  پس از مرگ قطب  
م و دامـاد آيبـك بـه    الدين التـتمش، غـال   سال از سلطنت خلع شد و شمس      در كمتر از يك   

حكومت التتمش با خالفـت ابوالعبـاس احمـد ناصـر، خليفـه عباسـي بغـداد،                 . قدرت رسيد 
الـدين خوارزمـشاه و       حمالت سپاهيان مغول به ايران و به دنبال آن آوارگي سلطان جـالل            

در ادامه، چگونگي به قدرت رسـيدن التـتمش،   . سقوط حكومت خوارزمشاهيان مصادف بود   
هاي سياسي ـ نظامي و فرهنگي ـ اجتمـاعي او     ع دوران حكومت او، سياستترين وقاي مهم
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  .براي تحكيم قدرت مورد بررسي قرار خواهد گرفت
  

  از غالمي تا سلطاني
 البردي    از قبيله  ٢خان  زادگان تركان قراختاي و فرزند ايل        از بزرگ  ١الدين التتمش   شمس

 و بـر بـسياري از قبايـل تركـستان           ٣ودبود كه به فراواني اموال و ياران معروف و مشهور ب          
 روايت منابع دربـاره زنـدگي التـتمش، از دوران بردگـي وي پررنـگ                ٤.كرد  دهي مي   فرمان
كننـد   شود و منابع ماجراي به بردگي رفتن وي را مانند داستان حضرت يوسف ذكر مـي                 مي

درانش به نقل از منابع، التتمش به دليل جمال، حسن كياست و فراست مورد حـسادت بـرا                
قرار گرفت و به همين دليل آنها به بهانه تماشاي گله اسبان او را بـه صـحرا بردنـد و بـه                       

  ٥.بازرگاني فروختند
وي در اين   . بازرگان او را به بخارا برد و به يكي از نزديكان صدر جهان بخاري فروخت              
ي فروختـه   خانه با انواع و اقسام تربيت، بزرگ شد و سپس به بازرگاني به نام حاجي بخـار                

قبـا فروخـت و       الـدين چـست     حاجي بخاري نيز او را به بازرگاني ديگر بـه نـام جمـال             . شد
اخبار مربوط به زيبايي، اخالق، رفتار و آثار رشـد و بزرگـي    . الدين او را به غزنين آورد       جمال

التتمش و غـالم همـراه او را        داد  التتمش به اطالع سلطان معزالدين سام رسيد و او دستور           
. الدين از فروختن آنها به اين قيمت امتناع ورزيد          يك هزار دينار ركني بخرند، ولي جمال      به  

به دنبال فرمان سلطان،    . سلطان معزالدين هم دستور داد، هيچ كس حق ندارد آنها را بخرد           
الدين هر دو غالم را به بخارا برد و در آن جا نيز موفق نشد آنها را بفروشـد و دوبـاره          جمال
  .ن آمدبه غزني

الدين آيبك كه از دهلي بـه غـزنين           در غزنين اخبار مربوط به التتمش به سلطان قطب        
آمده بود، رسيد و از سلطان معزالدين سام اجازه خريد آنها را گرفت اما سـلطان دسـتور داد                   
. بنا به فرمان قبلي، مبني بر عدم فروش آنها در غزنين، آنها بايد در دهلـي فروختـه شـوند                   

 قبا و هر دو غالم به دهلـي انتقـال            الدين چست   الدين آيبك، جمال    به دستور قطب  بنابراين  
وي، غالم ترك را كه آيبك نام       . يافتند و در آن جا آيبك هر دو را به يك لك جيتل خريد             
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الـدين يلـدز       آيبك در جنگ بـا تـاج        الدين  داشت، امير تبرهند كرد كه بعدها در ركاب قطب        
 و بـا    ٧تمش را نيز سرجاندار قومانران دسته محافظ شاهي كـرد         الدين الت    شمس ٦.كشته شد 

  ٨.تر گردانيد به فرزندخواندگي گرفتن او، وي را به خود نزديك
تـوان   رغم اين كه در صدد اثبات درستي يـا نادرسـتي ايـن داسـتان نيـستيم، مـي                 علي

اسـت،  احتمال داد، چون انديشه مشيت الهي همواره بر ذهن مورخان اسالمي حاكم بـوده               
، شـايد ايـن بـوده    )ع(هدف از ساختن چنين داستاني و تشبيه آن به داستان حضرت يوسف          

است كه خداوند در سرنوشت التتمش، سلطنت دهلي را رقـم زده بـود، بنـابراين شـرايط را          
طوري فراهم كرد كه التتمش در دهلي فروخته شود و از همان زمان بـا اوضـاع و شـرايط                    

استناد اين نظريه منـابعي     . جا فراهم شود    تشكيل سلطنتش در آن   دهلي آشنا گردد و زمينه      
است كه در نقل وقايع دوران التتمش و نبرد او با مخالفانش با عبارات مختلف ايـن عقيـده      

  :نويسند باره ميكنند و در اين را تقويت مي
  ٩.بخشيد عنايت الهي حامي و ناصر او بود كه نصرتش مي

  ١٠. بر روي روزگارش گشوددست تقدير ايزدي، ابواب فتح
  ١١.پذيرفت چراغ دولت او از نور تأييد الهي اضائت مي

شـود    الدين بود و هر روز آثار رشد و پيشرفتش بيشتر ظاهر مي             التتمش در خدمت قطب   
رفـت تـا جـايي كـه او را اميرشـكار              و جاه و مقام او نزد سلطان مرتبه به مرتبه باالتر مـي            

 آيبك كه بـه     ١٣.، بِرن و نواحي آن را به او واگذار كرد         )ليورگوا( سپس امارت كاليوار     ١٢.كرد
ديد، امارت بدائون را نيـز بـه وي           تدريج آثار شجاعت، شهامت و سرداري را در التتمش مي         

  ١٤.سپرد
داد به تدريج مراتب و مقامش نزد آيبك          هايي كه از خود نشان مي       التتمش با شايستگي  

، )كهـوكران ( معزالدين سـام بـا قبايـل كـوكران           رفت تا اين كه در جنگ سلطان        باالتر مي 
الدين آيبـك در ركـاب سـلطان          التتمش با لشكر زيادي از بدائون در مالزمت سلطان قطب         

التتمش كه در اين زمان در دالوري و مردانگي سرآمد روزگـار شـده              . معزالدين سام جنگيد  
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شجاعت و دالوري او    . بود، شجاعانه جنگيد و به نحو احسن، سلطان معزالدين را ياري كرد           
مورد توجه سلطان معزالدين قرار گرفت و او را گرامـي داشـت و در مـورد تربيـت و آينـده              
التتمش به آيبك سفارش بسيار كرد و همان زمان دسـتور داد كـه فرمـان آزادي التـتمش                   

  ١٥.نوشته شود
و هـاي سياسـي       التتمش كه از قيد و بند آزاد شده بود با بـه نمـايش گذاشـتن مهـارت                 

 بـا ايـن   ١٧.الدين آيبـك نيـز درآمـد     و به دامادي قطب١٦نظامي به مقام اميراالمرايي رسيد   
پيوند، التتمش هر چه بيشتر به آيبك نزديك شد و زمينه را براي تصرف قـدرت در آينـده                   

هاي سياسي و نظـامي الزم        فراهم كرد؛ زيرا او به عنوان داماد آيبك و كسي كه شايستگي           
روايـت منـابع دربـاره      . ت ادعاي حكومت كند كه البته اين طور هم شد         توانس    را داشت، مي  

بـاره  منهـاج سـراج در ايـن   . الـدين التـتمش، متفـاوت اسـت         نحوة به قدرت رسيدن شمس    
  :نويسد مي

الدين در الهور به رحمت حق تعالي پيوست، علي اسـمعيل،            چون سلطان قطب  
 بدائون به خـدمت سـلطان   امير داد دهلي با ديگر امرا و صدور مكتوبات به طرف     

  ١٨.الدين در قلم آوردند و او را استدعا كردند شمس
  :كنند برخي ديگر از منابع در اين باره نقل مي

 م به هنگام بازي چوگـان بـه         1210/  ه607الدين آيبك در سال       چون قطب 
لياقتي و عدم     بي. فرزندش، آرامشاه به سلطنت نشست    . زير افتاده بود، در گذشت    

آرامشاه در اداره امور، سپهساالر، علي اسمعيل، اميـر داد دهلـي و امـراء           توانايي  
الـدين التـتمش كـه در آن زمـان،      ديگر را بر آن داشت تا طي مكاتباتي از شمس 

  ١٩.امير بدائون بود، بخواهند تا به دهلي آمده و سلطنت را به عهده بگيرد
بـر اسـاس درخواسـت اميـر        الذكر به سلطنت رسيدن التتمش را         در حالي كه منابع فوق    

  :نويسد اند، ابن بطوطه در روايتي متفاوت با ساير منابع مي علي اسمعيل و ديگر امرا دانسته
الدين التتمش دم از استقالل زد و مردم          الدين آيبك، شمس    بعد از مرگ قطب   
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الـدين كاشـاني، قاضـي        فقها بـه پيـشوايي وجيـه      . را مجبور كرد با او بيعت كنند      
 مذاكره در اين باب، پيش او آمدند و قاضـي بـر سـبيل عـادت در                  القضات براي 

سلطان، مقصود آنان را دريافت و گوشه بـساط را بلنـد كـرده،        . كنار اهل نشست  
. اي به دست آنان داد كه به موجب آن وي را از غالمي آزاد كرده بودنـد            عقدنامه

وايي اسـتقالل   قاضي و فقها بعد از قرائت آن سند، بيعـت كردنـد و او در فرمـانر                
  ٢٠.يافت

با توجه به تجربه تاريخ كه پس از مرگ هر صاحب قـدرتي، معمـوالً حكومـت بنـا بـه         
داليلي مانند كشمكش بر سر جانـشيني، رقابـت درون خانـداني، رقابـت ميـان بـازيگران                  

ثبـاتي اوضـاع سياسـي و     نظمـي و بـي   سياسي و نارضايتي اقشار مختلف اجتماعي دچار بي  
الدين آيبك نيز به عنوان واقعيتي تاريخي مـستثنا از ايـن               حكومت قطب  .شود  اجتماعي مي 

كـه فتوحـات زيـادي را انجـام داد و             كننـد آيبـك بعـد از ايـن          امر نبود؛ زيرا منابع نقل مي     
 بنـابراين وي از امـور       ٢١.هاي فراواني به دست آورد بـه لهـو و لعـب مـشغول شـد                 غنيمت
ي بالفاصله پس از مرگش به چهـار قـسمت          داري غافل بود به طوري كه قلمرو و         مملكت

الدين التتمش افتاد، اوچـه، ملتـان و سـند بـه زيـر فرمـانروايي        به دست شمس . تقسيم شد 
 درآمد و الهور و توابع      ٢٢ناصرالدين قباجه رفت، لكهنوتي به حيطه ضبط و ربط ملوك خلج          

  ٢٣.الدين يلدز تعليق گرفت آن نيز به گماشتگان تاج
تـوان گفـت كـه عـالوه بـر            الذكر و توضـيحات اخيـر، مـي         اي فوق ه  با توجه به روايت   

الدين و    هاي سياسي ميان شمس     لياقتي و عدم شايستگي آرامشاه در اداره امور، زد و بند            بي
رسـد كـه      گيري التتمش فراهم كرد؛ زيرا به نظر مـي          اميرعلي اسمعيل زمينه را براي قدرت     

آيبك و عدم لياقت آرامشاه استفاده كـرد و         امير علي اسمعيل از اوضاع آشفته پس از مرگ          
داد و در حركتي نمادين، او و ساير امرا از التـتمش   در نهان به التتمش گزارش اوضاع را مي 

البتـه  . كه براي آرامـش دهلـي و بـه دسـت گـرفتن حكومـت بـه دهلـي بيايـد                    . خواستند
چنـين طمـع    همالدين آيبك و  هاي سياسي ـ نظامي التتمش در دوره سلطنت قطب  فعاليت
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او براي رسيدن به سلطنت نيز مؤثر بوده است؛ زيرا منهاج سـراج ذيـل حكومـت آرامـشاه                   
  :دارد بيان مي

الـدين التـتمش بـود و او را پـسر             الدين آيبك را نظر ملكداري شـمس        قطب
  ٢٤.خوانده بود

شود كه وقتي التتمش به دهلي آمد با مخالفـت            از روايت ابن بطوطه چنين استنباط مي      
رو شد، ولي بر آنهـا غلبـه يافـت و بـه               امشاه، مدعي اصل حكومت و ديگر مخالفان روبه       آر

احتماالً فقها نيز در حمايت از آرامشاه و اين كـه رسـيدن يـك               . تخت سلطنت جلوس كرد   
دانستند براي مذاكره نزد او رفتند اما التـتمش           غالم را به تخت سلطنت دهلي شايسته نمي       

بـدين ترتيـب،    .  خود، مشروعيت حكومتش را از فقها دريافت كرد        با نشان دادن نامه آزادي    
 و ٢٥. م بر تخت سلطنت دهلـي جلـوس كـرد       1210/  ه 607الدين التتمش در سال       شمس

  ٢٦.الدين التتمش خواند خود را سلطان شمس
  

  هاي نظامي براي تثبيت قدرت سياست
شكالت داخلـي و    التتمش به هنگام جلوس بر تخت سلطنت دهلي و نيز بعد از آن با م              

ترين مشكل او، آشـفتگي اوضـاع سياسـي ممالـك هنـد و                مهم. رو شد   خارجي زيادي روبه  
يـابي    وجود مخالفان سلطنت وي در دهلي بود كـه مـانع بزرگـي بـراي اسـتقرار و قـدرت                   

به همين دليل التتمش در اولين فرصت، مخالفانش را كـه در بيـرون از       . شدند  محسوب مي 
 و اووسيه، حـاكم قـصبة   ٢٧.شكست داد» جود«ده بودند در صحراي  دهلي عليه او متحد ش    

  ٢٨.جانور را كه از دادن مقرري امتناع ورزيده بود به اطاعت خود در آورد
الدين يلدز، سلطان غزنين ضمن اظهار تعهد خود نسبت بـه   ها، تاج با كسب اين پيروزي 

حتـرام و عـزت نـسبت بـه         التتمش، برايش چتر و رأيت پادشاهي فرستاد و التتمش نيز با ا           
 انجام چنين حركتي، شايد حـاكي از ايـن بـوده اسـت كـه                ٢٩.الدين بلدز، آن را پذيرفت      تاج
دانـست و بـا    تر از التـتمش مـي   مند الدين يلدز به طور غير مستقيم، خود را برتر و قدرت      تاج

وچـوك  در حالي كه بحريـه ا     . ارسال چتر و لوا و دادن مشروعيت او را زير سلطه خود آورد            
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الدين يلدز، بدون نيازو به طور سمبوليك وابستگي خـود را بـه دودمـان                 معتقد است كه تاج   
داد و اين وابستگي هم به دولت غـزنين و هـم بـه دولـت دهلـي قـدرت                      غوري نشان مي  

  ٣٠.داد معنوي مي
الـدين    الدين يلدز و التتمش از بين رفت؛ زيرا تـاج           پس از مدتي پيمان دوستي ميان تاج      

بعد از آن كه از سلطان محمد خوارزمشاه شكست خورد در ممالك هندوسـتان طمـع                يلدز،  
ق، افـرادي را نـزد       ه 612كرد و با تصرف واليت پنجاب و بـه قـصبه تهانـسير در سـال                 

اش را دوباره در هندوستان تشكيل        التتمش اعزام كرد و از وي خواست دولت از دست رفته          
در جنگ سـختي كـه در   .  و به سويش لشكر كشيد ولي التتمش از اين امر برآشفت   ٣١.دهد

 و بـه اسـارت در آمـد و          ٣٢الدين يلدز شكـست خـورد       ميان آنها رخ داد، تاج    » تَراين«حدود  
  ٣٣.سرانجام در زندان بدائون در گذشت

التتمش با اين اقدام، به طور عملي اعالم كرد كه اگر كسي در حكومتش طمع ورزد به                 
الـدين يلـدز خـتم        مخالفان و رقباي التتمش بـه تـاج       . يستهيچ وجه اهل مذاكره و مدارا ن      

شد و هنگامي كه او مشغول نبرد با مخالفان بود، ناصرالدين قباجه، داماد دوم آيبك بـا             نمي
 614 در جنگي كـه در سـال         ٣٤.تصرف اوچه، ملتان و سند، علم استقاللي طلبي برافراشت        

   ٣٥.پيروز شدبين آنها در حوالي منصوريه در گرفت، التتمش ق . ه
مداراني بد كه برا پيشبرد اهداف خـود، مـصلحت شـرايط را در نظـر                 التتمش از سياست  

زمان با مخالفانش، عليه يكي از آنها با ديگري متحـد مـي شـد؛     گرفت و در برخورد هم     مي
ق وقتي بين ناصرالدين قباجه و ملوك خلج در حوالي غـزنين جنـگ            .  ه615مثالً در سال    

. به تقاضاي ملوك خلـج در جنـگ عليـه ناصـرالدين قباجـه شـركت كـرد                 شد التتمش بنا    
 نتيجـه ايـن شكـست در كوتـاه مـدت، جلـب              ٣٦.سرانجام قباجه شكست خورد و فرار كرد      

  .حمايت ملوك خلج، عدم مخالفت آشكار آنها و دور نمودن خطر ناصرالدين قباجه بود
نت رسيد؛ زيرا فقـط چنـد       ترين دوران تاريخ اسالم به سلط       التتمش در يكي از پرتالطم    

طلبانـه و وحـشيانه خـود را آغـاز            سال از سلطنت او گذشته بود كه مغوالن حمالت توسعه         
آنهـا  . هاي سياسي و مادي به زودي مغوالن را به سمت هندوستان كـشاند              كردند و انگيزه  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 49، شماره مسلسل 1391 سيزدهم، شماره اول، بهار          سال 

 

 
 
 
 

165

ق تـا هندوسـتان او را      ه618الدين خوارزمـشاه بـه سـند در سـال             در تعقيب سلطان جالل   
بختي مردم هند و التتمش، مغوالن مـدت زيـادي در هندوسـتان                از خوش  ٣٧.ب كردند تعقي

الـدين    رود جـالل     احتمـال مـي    ٣٨.نماندند و چند سالي موجب وحشت در حدود سند شـدند          
اش را بار ديگر در هندوستان احيـاء كنـد،    خوارزمشاه در صدد بود تاج و تخت از دست رفته      

باره روايـت   مؤلف حبيب السير در اين    . نين امري شد  ولي سياست التتمش، مانع از تحقق چ      
  :كند مي

الدين خوارزمشاه هنگام فرار از دست مغـوالن در فـرار بـه هندوسـتان                 جالل
الدين التتمش فرستاده، پيغام  روي به جانب دهلي نهاد و قاصدي نزد سلطان شمس  

ت چنان  داد كه بين الجانبين حق مجاورت به ثبوت پيوسته، صفت مروت و انساني            
كند كه در حالت سراء و ضراء و شدت و رخاء از هر دو طرف معاونت                  تقاضا مي 

و مظاهرت وقوع يابد التماس منزلي كرد كه روزي چند آنجا تواند و بنابر آنكـه                
الدين از وفور صولت و تهور سلطان انديشه تمـام داشـت در جـواب ايـن                   شمس

و يكي از نوكران خود را با تحـف         سخنان تأمل كرده، آخراالمر ايلچي را زهر داد         
شايسته نزد سلطان جالل الدين فرستاد، در باب تعيين منزل و جوابي كـه موافـق                
مزاج خوارزمشاهي نبود، پيغام داد بنا بر آن سلطان از آنجا مراجعت كرده به كوه               

  ٣٩.بالله و بنگاله  رفت
 ديگـري   ةاه را بـه شـيو     الدين خوارزمـش    البته ساير منابع، نحوة برخورد التتمش با جالل       

كنند، به روايت اين منابع، به دنبال حمالت وحشيانه مغـوالن بـه ايـران، سـلطان                   نقل مي 
الـدين التـتمش      ق به سوي الهور فرار كرد و شمس        ه618رجال الدين خوارزمشاه در سال      

ند با سپاهي بزرگ به مقابله با او پرداخت اما جالل الدين تاب مقاومت نياورد و به جانب س                 
  ٤٠.و سيوستان فرار كرد

الدين خوارزمـشاه يـا       الدين التتمش يا با نمايش سپاه در مقابل جالل          به هر حال شمس   
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الدين، عالوه بر نشان دادن قدرت خود بـه وي،             نزد جالل  هاهبا قتل سفيرش و ارسال تحف     
 ضمن اين كه اين فرضيه را نيـز بايـد در          . سياست ماهرانه جنگ و صلح را در پيش گرفت        
الدين از وابستگان سلسله غوريان بـه دليـل    نظر داشت كه التتمش به عنوان جانشين قطب     

اين كه خوارزمشاهيان باعث سقوط سلسله غوري شده بودند از هرگونه كمك و مـساعدت               
البته التتمش از اختالف ديرينه ميان خوارزمشاهيان و خالفـت          . الدين امتناع ورزيد    به جالل 

الـدين خوارزمـشاه     و كسب رضايت خليفه عباسي را برخواسته جـالل  عباسي نيز غافل نبود   
  .ترجيح داد و اين اقدام التتمش، لوا و خلعت مشروعيت را براي او به ارمغان آورد

طلبي را از     هاي بارز سياسي و نظامي التتمش اين بود كه فرصت توسعه            از جمله ويژگي  
داشت عـزم     اي علم مخالفت بر مي      ربود و به محض اين كه كسي در منطقه          مخالفانش مي 

. نمـود  كرد و قدرت خود را در آن منطقه تثبيت مـي  خود را براي تصرف آن منطقه جزم مي    
الدين خلجي بر منطقه بهار و لكهنوتي تسلط يافت، التـتمش در سـال          بنابراين واقعي غياث  

جا بـه     در آن سپس  .  م به آن جا لشكر كشيد و او را به اطاعت خود در آورد              1225/  ه 622
عالوه بر آن سـي و هـشت هـزار زنجيـر فيـل و               . نام خود خطبه خواند و سكه ضرب كرد       
  ٤١.الدين غنيمت گرفت هشتاد هزار تكه نقره از سلطان غياث

رسد مورخان براي بـزرگ جلـوه      البته چنين رقمي بعيد و غير معقول است و به نظر مي           
جـا،     براي استحكام قدرت خويش در آن      وي. دادن پيروزي التتمش، دچار اغراق شده باشند      

پسر بزرگش را سلطان ناصرالدين خواند و واليت لكهنوتي را به او سپرد و خود بـه دهلـي                   
و او را به قتل رساند      . الدين پيروز شد     سرانجام ملك ناصرالدين محمود بر غيات      ٤٢.بازگشت

روشـناس دهلـي انعـام      و از غنايم زيادي كه به دست آورده بود براي بيشتر مردم و اعيان               
  ٤٣.فرستاد

 م مشغول تصرف شـهرهاي رنتهبـور، منـدرور و    1226/  ه 623 ـ  24التتمش در سال 
مندرور، را بـا همـه سـواليك تـصرف كـرد و اميرروحـاني از             /  وي قلعه مندو     ٤٤.اجمير بود 

فضالي آن روزگار كه به سبب حمله چنگيزخان از بخارا به دهلي آمده بود در تهنيت ايـن                  
  :حات، اشعار بليغي سرود كه از آن جمله اين ابيات استفتو
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  خبر به اهـل سـما بـرد جبرئيـل امـين           
  

  الـدين   زفتح نامه سلطان عهد شمس      
  

  هــا را كــه اي مالئــك قــدس آســمان
  

  بدين بشارت، بنديد كلـه و آذيـن         
  

  كــه از بــالد ســوالك شهنــشاه اســالم
  

  گشاد بار دگـر قلعـه سـپهر آيـين           
  

   دست تـيغش را    شهي مجاهد غازي كه   
  

  ٤٥روان حيدر كرّار ميكند تحـسين       
  

درپي به نقـاط مختلـف    هاي پي كشي توان گفت كه هدف التتمش از لشكر    به جرأت مي  
طلبي و كسب غنـايم نيـز در اولويـت            هندوستان فقط سركوب مخالفانش نبود، بلكه توسعه      

دي بـر ايـن     الدين التـتمش بـراي فـتح قلعـه رنتهبـور شـاه              عزم راسخ شمس  . قرار داشت 
  :نويسد منهاج سراج در اين باره مي. مدعاست

قلعه رنتهبور به دليـل حـصانت و اسـتحكامش در تمـام ممالـك هندوسـتان                 
مذكور و مشهور بود و هفتاد پادشاه به پاي آن قلعه رفتند، ولي نتوانـستند آن را                 

ـ                  ايم فتح كنند تا اينكه التتمش پس از چند ماه تالش توانست آن را فتح كند و غن
  ٤٦.زيادي بدست آورد

 ق ناصـرالدين قباجـه از اتحـاد التـتمش بـا             . ه615تر اشاره شد در سال        كه پيش   چنان
چنان ادامه داشت؛     ملوك خلج شكست خورد و فرار كرد، ولي نبرد بين التتمش و قباجه هم             

د  درصـد  ٤٧.زيرا ناصرالدين قباجه به عنوان داماد آيبك كه با دو دختر او ازدواج كـرده بـود                
بنابراين، اين دو رقباي خانوادگي و سياسي بودند كه بر          . بود مانند التتمش به سلطنت برسد     

  ٤٨.شد سر منطقه الهور بارها ميان آنها جنگ در گرفت و هر بار التتمش پيروز مي
 م التـتمش، ناصـرالدين قباجـه را كـه در قلعـه              1230/  ه 625در آخرين نبرد در سال      

با طوالني شدن محاصره، قباجه بـه قلعـه         . ه بود، محاصره كرد   پناه گرفت » اوجه«مستحكم  
 ولـي  ٤٩بهكر فرار كرد و دستور داد تمام خزائن قلعه اوجـه را در قلعـه بهكـر پنهـان كننـد      

التتمش كه درصدد بود هم رقيب سرسختش را براي هميشه از ميان بردارد و هم اين كـه                  
امـه داد و فرمـان داد وزيـرش،    غنايم زيـادي بـه دسـت آورد بـه محاصـره قلعـه اوجـه اد              
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پـس از سـه     . الملك جنيدي به همراه ساير ملوك در عقب قباجه به قلعه بهكر برونـد               نظام
با فتح اين قلعـه، قباجـه،       . ماه جنگ، سرانجام قلعه اوجه به دست التتمش با صلح فتح شد           

 خـود را  پسرش را براي صلح نزد التتمش فرستاد اما پيش از آن كه دو طرف صلح كنند، او     
بعد از فتح قلعه خزائن و بقايـاي        . در پنجاب غرق كرد و بدين ترتيب قلعه بهكر فتح گرديد          
 طبقات ناصري  و به گفته مؤلف      ٥٠.حشم ملك ناصرالدين قباجه به خدمت التتمش درآمدند       

  ٥١.»آن بالد تا آب محيط فتح شد«
الدين خوارزمـشاه     لبه هر حال، التتمش با فتوحات مكرر و پربار خود و رد تقاضاي جال             

و احتماالً با ارسال غنايم حاصل از فتوحاتش براي خليفه عباسي، توانست رضايت خليفه را               
 ناصـر، خليفـه وقـت         م ابوالعباس احمد   1229/  ه 627جلب كند و به همين دليل در سال         

عباسي حكومت مناطق تصرف شده و پادشاهي هند را بـراي وي بـه رسـميت شـناخت و                   
  ٥٢.ير السلطان المعظم و ناصرالمؤمنين به همراه لوا و خلعت برايش ارسال كردعناويني نظ

التتمش به عنوان نخستين حاكم مستقل مسلمان دهلي، بـه طـور رسـمي مـشروعيت                
خود را از خليفه عباسي دريافت كرد و فرزندان، ملوك، خـدم و بنـدگان او نيـز بـه خلعـت                      

تور داد شهر را آذين بستند و به بزم و شادي           به همين سبب او دس    . دارالخالفه مفتخر شدند  
 در جريان اين بزم و شادي با مرگ ناصرالدين محمود، حاكم لكهنوتي، ملـوك               ٥٣.پرداختند

خلج دوباره سركشي كردند به همين دليل التتمش به آن جا لـشكر كـشيد و شورشـيان را                   
 خـود بـه دهلـي       سركوب كرد و حكومت لكهنوتي را به عزالملك عالءالدين خاني سپرد و           

  ٥٤.بازگشت
تـرين    شد، بلكـه يكـي از مهـم         دشمنان التتمش به رقبا و مخالفان سياسي او ختم نمي         

الـدين آيبـك ناحيـه گواليـور را           هاي مخالف او، هندوها بودند كه پس از مرگ قطـب            گروه
م، قلعـه آن ناحيـه بـه        1232/  ه 629 با لشكركشي التتمش در سال       ٥٥.تصرف كرده بودند  

شرايط آن چنان بر افراد سخت شـده بـود كـه            . سال در محاصره بود     مدت يازده ماه تا يك    
 با فرار ديوبل، قلعه به تصرف سپاه التـتمش          ٥٦.ديوسبيل، والي قلعه شبانه گريخت    / ديوبل  
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شدگان را هفتـصد تـن و         هاج سراج تعداد كشته   من. درآمد و افراد زيادي اسير و كشته شدند       
الدين ريزه، دبير مملكت در فـتح قلعـه            ملك تاج  ٥٧.دانند  محمد قاسم فرشته سيصد تن مي     

  :گواليوار رباعي زير را سرود كه آن را در سنگ دروازه قلعه كندند
  هر قلعه كه سـلطان سـالطين بگرفـت        

  

  از عون خدا و نصرت دين بگرفت        
  

  ر و آن حـصن حـسين      آن قلعه گواليـا   
  

٥٨در ستمائه سـنه ثلقـين بگرفـت         
  

  

التتمش پس از فتح گواليور، منهاج الدين سراج، مؤلـف كتـاب طبقـات ناصـري را بـه                   
 و دخترش،   ٥٩.سمت قاضي و امام منصوب كرد و مأمور رسيدگي به كليه امور شرعي نمود             

ورش بـرد و قلعـه       سپس به واليت ملوه ي     ٦٠.عهدي انتخاب كرد    رضيه خاتون را نيز به ولي     
را كه در   » قهاكال«به نام   » اجين«خانه شهر      در اين يورش، بت    ٦١.بهيلسان را تسخير كرد   

خانـه سـومنات       و به لحاظ استحكام و ثروت مانند بت        ٦٢.طول سيصد سال ساخته شده بود     
، پادشاه اجـين را كـه هنـدوها،         »بكرماجيت«چنين دستور داد تمثال       هم.  خراب كرد  ٦٣.بود

نوشتند و چند تمثال ديگر را كه از برنج بود با سنگ مهاكال به                د را از زمان او مي     تاريخ خو 
  ٦٥. و در مقابل درب مسجد دهلي در زمين فرو كنند تا لگدمال خاليق شود٦٤.دهلي آورده

التتمش با اين اقدام، عالوه بر اين كه به هندوها اعالم كرد كه اهـل تـسامح مـذهبي                   
خط بطالن بر روي تاريخ گذشته هندوها، قدرت خـود و در            نيست در عين حال با كشيدن       

البته غارت و تخريب امـاكن      . واقع قدرت اسالم را به عنوان قدرت برتر به نمايش گذاشت          
گرفت باعث ايجـاد      اندوزي و ارعاب اهالي صورت مي       عبادي هندوها كه اغلب به قصد مال      

شد و هم چنـين سـبب تنفـر و     اي مخدوش و نادرست از اسالم در اذهان هندوها مي  چهره
  ٦٦.گرديد كينه نسبت به مسلمانان مي

/  ه 633ملتان در سـال  / در كارنامه سياسي ـ نظامي التتمش، لشكركشي او به بنيان  
 م به عنوان آخرين فعاليت سياسي ـ نظامي او ثبت شده كه البتـه نيمـه تمـام مانـده      123

 دهلي بازگـشت و سـرانجام در مـاه          است؛ زيرا سلطان در اين لشكركشي، مريض شد و به         
 در واقع   ٦٧.پس از بيست و شش سال و چند ماه حكومت درگذشت          . ق ه 633شعبان سال   
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الدين التتمش، مهندس اصلي سلطنت دهلي اسـت و ايـن سلـسله كـه معـروف بـه          شمس
است، نخـستين سلـسله حـاكم بـر هندوسـتان، پـيش از دوران سـلطنت                » شمسيان هند «

ايـن سلـسله را بـه خـاطر جايگـاه غالمـي مؤسـسان آن،                . ين اسـت  مغوالن بر اين سرزم   
  ٦٨.گويند سالطين مملوك يا غالمشاهيان هند نيز مي

  
  هاي اجتماعي و فرهنگي سياست
الدين التتمش مدت بيست و شش سال وچنـد مـاه حكومـت               كه بيان شد، شمس     چنان

جو و نظـامي   نگكرد، اگر دوران حكومت او را تنها از يك بعد بررسي كنيم وي شخصي ج            
هـاي زيـادي    شود كه براي سركوب مخالفان و رقباي سياسـي خـود، لشكركـشي          تلقي مي 
كرد و از اين كـه در         ها مركز حكومت، يعني دهلي را ترك مي         او در بيشتر جنگ   . انجام داد 

  .غياب او، شورشي در مركز حكومتش رخ دهد، باك نداشت
 او دانست، ولي چنين تحليلي درسـت        هاي سياسي   شايد بتوان مورد اخير را يكي ضعف      

كشيد سـپاه   كرد اگر فتح آن ناحيه طول مي     اي حمله مي    نيست؛ زيرا وقتي التتمش به ناحيه     
. گـشت  كرد و بالفاصـله خـودش بـه دهلـي بـاز مـي       و نيروي الزم را در آن جا مستقر مي        

كـه  التتمش براي تداوم حكومت خود فقط به مسائل سياسـي و نظـامي توجـه نداشـت، بل                 
بنـا بـه گفتـه منـابع، التـتمش در مـدت حكـومتش               . گرفت  مسائل ديگر را نيز در نظر مي      

داري التتمش در بيشتر       داستان بخشش، عدالت و مردم     ٦٩.سلطاني صالح، كريم و عادل بود     
 اسـت كـه     طبقات ناصـري  باره كتاب   ترين منبع در اين     مهم. شود  منابع آن دوره روايت مي    

 كتابش را به شمسيان هند اختـصاص داده اسـت و در فـصل               ويكم   طبقه بيست  ،مؤلف آن 
الدين التتمش به عنوان نخستين سـلطان ايـن خانـدان قبـل از هـر چيـز                    مربوط به شمس  

  :نويسد مي
آن سلطان عادل باذل منصف كريم، غـازي مجاهـد، مـرابط          ... چون حق تعالي  

 تا پشت پرور، عدل گستر به تخت سلطنت و منصب و مسند مملكت رسانيد، عالم
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دين محمدي، بدولت او قري شد و روي ملت احمدي بصورت او بهـي گـشت و                 
اگرچـه سـلطان    . در شجاعت، دوم علي كرار و در سخاوت، ثاني حاتم طايي آمد           

كرد، اما سـلطان      الدين عليه الرحمه بخشش لك در هر زمان ظاهر مي           كريم، قطب 
شيد و به جايگاه و     بخ  نژاد به عوض هرلك صد لك مي        الدين سحاب   كريم، شمس 

در حق اصناف خلق از دسـتاربند، كـاله دار و دهـاقين و تجـار و غربـاء                   . حساب
امصار، انعام اوعام بود، و از اول عهد دولت و طلول صبح مملكت، در اسـتجماع                
علما با نام و سادات كرام و ملوك و امراء و صدور و كبراء زيادت از هرلك هر                  

 گيتـي را بـه حـضرت دهلـي كـه دارالميـك              سال بذل فرمود و خاليـق اطـراف       
هندوستان است و مركز دايرة اسالم و مهبط اوامر و نواحي شريعت و حوزه دين               
محمدي و منصد ملت احمدي و قبه االسالم، جمع آورد و ايـن شـهر بـه كثـرت                   
انعامات و شمول كرامات آن پادشاه ديندار، محط رجال آفاق گشت و هر كـه از                

بالد عجم و نكبات كفار فعل بفضل ايزدي خالص يافت،          ] انبد[حبايل يد حوادث    
  ٧٠.مالذ و ملجاء و فهرب و مأمن حضرت جهان پناه آن پادشاه ساخت

از كارهاي نيك او اين بود كـه        . به هر حال التتمش به سبب عدالتش بسيار مشهور شد         
و دسـتور    ا ٧١.كـرد   روز و بدون تشريفات براي احقاق حق مردم به كارها رسيدگي مي             شبانه

اي رنگين به تن كند؛ چون مردم هند          داده بود هر كس مورد ظلم و تعدي قرار گرفت جامه          
بـه  . شـد     پوشند و هر كس لباس رنگين داشت، سـريع مـشخص مـي              همه لباس سپيد مي   

 بعدها التتمش دستور داد مجسمه دو شير از سنگ مرمر را            ٧٢.گرديد  شكايتش رسيدگي مي  
هـا آويختنـد تـا مـردم در هـر             هايي به گردن مجسمه      زنگ در مقابل كاخش نصب كنند و     

ها با وي تماس بگيرنـد و دادخـواهي           روز بتوانند با به صدا درآوردن زنگ        اي از شبانه    لحظه
  ٧٣.كنند

روزهاي جمعـه بـه مـسجد       . ورزيد  شود التتمش به طاعت و عبادت حرص مي         گفته مي 
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در يكي از همين نمازهـاي جمعـه         ٧٤.پرداخت  رفت و به اداي فرايض و نوافل مي         جامع مي 
تصميم گرفتند سـلطان را در حـين اداي نمـاز           » نورترك«بود كه قرامطه دهلي به رهبري       

بكشند، ولي اين سوءقصد نافرجام ماند و مأموران التتمش با قتل عام بسياري از قرمطيان،               
  ٧٥.عصيان آنها را فرو نشاندند

 به خشم آمده بودند به تصور ايـن كـه بـا             رود اسماعيليه كه از آزار و تعقيب        احتمال مي 
كشتن سلطان التتمش، خواهند توانست مـذهب خـود را كـيش رسـمي كـشور سـازند بـه                

 عـالوه بـر ايـن، شـورش         ٧٦.كرد، حمله بردند    مسجدي كه وي در آن نماز جمعه اقامه مي        
 اسماعيليه حاكي از عدم تسامح مذهبي التتمش و تعصب او نسبت به اين فرقه است؛ زيـرا                

بعد از مرگ التتمش، جنگ بر سر جانشيني وي و آشفتگي اوضاع به اسماعيليه فرصت داد                
تا قدرت خود را مستحكم كنند و در زمان سلطنت رضيه خاتون، شورش عظيمي در دهلي                

  ٧٧.بر پا نمايند
كننـد امـا از       هاي سياسي يك شخصيت سياسي را ثبت مي         منابع تاريخي، اغلب فعاليت   

تـوان قرائنـي بـه دسـت آورد كـه التـتمش ماننـد بـسياري از                    ابع، مـي  الي همين منـ     البه
به خصوص كه پس از حمله مغول به        . مند بوده است    مداران به امور فرهنگي عالقه      سياست

 و بـه دربـار   ٧٨.ايران، بسياري از شعرا، ادبا و دانشمندان ايرانـي بـه هنـد مهـاجرت كردنـد           
هايي سرودند كـه در منـابع ضـبط و     ش قصيده سلطان راه يافتند و در تهنيت فتوحات التتم       

تواند برخاسته از ميل و خواسته التتمش نيز باشد كـه در               چنين امري مي   ٧٩.ثبت شده است  
كوتاه مدت از طريق شعرا و ادبا، قدرت و دالوري و اخبار مربوط بـه فتوحـات خـود را بـه                      

ازه او، زمـان وسـعت      رساند و در بلند مدت از طريـق ايـن اشـعار نـام و آو                 اطالع مردم مي  
  .شد فتوحاتش در تاريخ ماندگار مي

 و انتخاب او به عنوان قاضي القضات دهلي،         ٨٠حضور مورخ و اديبي، چون منهاج سراج      
نورالدين محمد عوفي نيز در     . ترين دليل توجه و عالقه التتمش به امور فرهنگي است           مهم

را به نام وزير التتمش؛ يعنـي        جامع الحكايات زمان التتمش در دهلي اقامت داشته و كتاب         
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 بنابراين، التتمش با ارج نهـادن بـه         ٨١.الملك، محمد بن ابي سعيد جنيدي نوشته است         نظام
منـد    وجـود دو كتـاب ارزش     . علما و دانشمندان، نام نيكي از خود در تاريخ به جاي گذاشت           

ش بـه   بـه عنـوان دو اثـر از دوره سـلطنت التـتم            طبقات ناصـري     عوفي و    الحكايات  جامع

  .بخشد حكومت التتمش ارج و منزلت مي
در زمـان وي مـسجد قـوت االسـالم          . ورزيـد   التتمش به امور عمراني نيز اهتمـام مـي        

 آيبك آن را ساخته بود، توسـعه يافـت و منـار بـزرگ                الدين  كه قطب ) مسجد جامع دهلي  (
هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي          الزم به توضيح اسـت كـه سياسـت         ٨٢.قطب به آن اضافه شد    

الدين التتمش، بيشتر در ارتباط با مسلمانان بوده و نحوه برخورد فرهنگي، اجتمـاعي                مسش
تـر گفتـه شـد،     طور كـه پـيش   زيرا همان. و مذهبي وي با هندوها بسيار متفاوت بوده است     

تخريب معابد هندوها به دست التتمش باعث رشد تعارض ساختاري در جامعه هنـد شـد و                 
 و بعـدها    ٨٣.گرفـت   سياسي، فرهنگي و اجتماعي را در بر مي       هاي مختلف     اين تعارض حوزه  

  .ساز گرديد هاي مسلماني كه در هند تأسيس شدند، مشكل براي حكومت
هـاي مقاومـت عليـه        هـا و زمينـه      بر اثر نحوه برخورد التتمش با هندوها، اولين گرايش        

بود، بـه   حكومت سالطين دهلي و شمسيان هند ازاين امر مستثنا ن         . مسلمانان شكل گرفت  
اي كه در سراسر دوره سالطين دهلي، قدرت امراي بومي هند در مناطقي كه از مركز                  گونه

هايي كه از داخل و خارج از حكومـت           ها دور بود ادامه داشت و آنها در شورش          نظامي ترك 
الـدين ناحيـه    گرفت، نقش داشتند؛ مثالً بعد از مرگ قطـب       عليه سالطين دهلي صورت مي    

خواسـتند زيـر       اين تأييدي است بر اين كـه هنـدوها نمـي           ٨٤. هندوها افتاد  گواليور به دست  
  .حكومت يك دولت مسلمان متعصب باشند

  
  نتيجه

هاي كهنه مردمانش به سـرزمين        با توجه به اين كه هند به دليل عقايد خرافي و روش           
خدايان معروف است، از ابتداي ورود اسالم به هنـد عـدم آشـنايي مـسلمانان بـا فرهنـگ                    

هاي سلطان محمود غزنوي به نام اسـالم و كـشتارهاي            وميان هند و بالعكس، لشكركشي    ب
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رحمي توأم كرد، هم چنين       گري و بي    وحشيانه او كه دين اسالم را در هند با مفهوم وحشي          
تعصب شديد قطب الدين آيبك در مسلمان كردن هندوها و سپس تخريب معابـد هنـدوها                

هـاي    اختاري در جامعه هند شد و اين تعارض، حوزه        به دست التتمش باعث رشد تعارض س      
هـاي   گرفـت و بعـدها بـراي حكومـت     مختلف سياسي، فرهنگي و اجتمـاعي را در بـر مـي     

  .ساز گرديد مسلماني كه در هند تأسيس شدند، مشكل
داد،   شايد اگر التتمش برخالف اسالفش نسبت به هندوها تـسامح مـذهبي نـشان مـي               

بـه هـر حـال، التـتمش از         . هاي گـزاف نبـود       صرف هزينه  مجبور به آن همه لشكركشي و     
تخريب معابد هندوها غنايم زيادي به دست آورد، امـا بـراي يـك حكومـت در درجـه اول                    

مـسئله ديگـر در تـاريخ هنـد، وجـود شـيعيان             . ثبات سياسي و اجتماعي حائز اهميت است      
نـد  هـاي سـني متعـصب ه        اسماعيلي در ايـن كـشور اسـت كـه همـواره بـراي حكومـت               

خـاتون اثبـاتي بـر ايـن          آفرين بودند و شورش نورترك در زمـان التـتمش و رضـيه              مشكل
  .مدعاست

هاي   رسد التتمش خطر دو مسئله فوق را درك كرده بود و در صدد بود از راه                 به نظر مي  
ديگر ساير اقشار اجتماع را از خود راضي نمايد، مثالً تـالش او بـراي اجـراي عـدالت و رد                     

خواست عـوام را از خـود راضـي كنـد از طـرف                دليل است بر اين كه او مي       مظالم، بهترين 
آورد كـه     درپي عليه مخالفانش غنايم زيادي را به دسـت مـي            هاي پي   ديگر او با لشكركشي   

سـاخت بـه همـين دليـل اسـت كـه در طـول                 منـد مـي     سپاهيانش را به خوبي از آن بهره      
  .روه با شورشي مواجه نشدوشش سال و اندي حكومتش، از ناحيه اين دو گ بيست

هـايش عزمـي راسـخ        مداري مدير و مدبر بود كـه در اجـراي سياسـت             التتمش سياست 
عهد بـا مخالفـت مواجـه شـد،      خاتون به عنوان ولي    داشت؛ مثالً با اين كه در انتخاب رضيه       

زد و در تـصميم خـود قاطعيـت           ولي چون عدم شايستگي پسرانش را در آينده حـدس مـي           
نگري، حاكي از اهميت اصل مديريت و تـدبير امـور              قاطعيت عالوه بر آينده    اين. نشان داد 

  .حكومتي در نزد وي است
هـا هميـشه      هايش نيز مؤثر بـود و در جنـگ          عزم راسخ و اقتدار التتمش در لشكركشي      
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كرد   گرفت تا آن جا را فتح نمي        فتح مي به  اي، تصميم،     اگر براي تصرف ناحيه   . شد  پيروز مي 
هـاي    به طور كلي، دوره التتمش يكي از بهترين دوره        . كشيد  ه و حمله نمي   دست از محاصر  

هاي سياسي ـ اجتماعي، از لحاظ فرهنگي   تاريخ اسالم است كه در اين دوره جداي از جنبه
  .مندي از سوي مورخان و اديبان به فرهنگ و تمدن اسالمي تقديم شد آثار ارزش
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  هانوشتپي
                                                 

: ك. براي اطالع بيـشتر ر    . هاي گوناگون آمده است      نام التتمش در منابع مختلف به شكل       .1
 فـصلنامه تـاريخ  ، »رضيه خاتون، نخستين فرمانرواي زن مسلمان در دهلي      «محترم وكيلي سحر،    

 .156، ص 25، ش 1385 اسالم،
 .441، ص 1، ج 1363دنياي كتاب، :  تهرانطبقات ناصري، منهاج الدين سراج، .2
 .64، ص 1 ق، ج 1301 كانپور، چاپ سنگي، تاريخ فرشته، محمد قاسم فرشته، .3
انجمن آثـار و مفـاخر علمـي،    :  تهرانالتـواريخ،  منتخب عبدالقادر بدواني، پيشين، سراج،  .4
، 1931ايشياتك سوسياتي،   :  بنگال طبقات اكبري، ؛ احمد بن محمد هروي،      42، ص   1، ج   1380

 .56، ص 1ج 
 سـالطين دهلـي،    حميداهللا شاه هاشمي،     همان، فرشته،   همان؛ مقيم هروي،    همان،راج،   س .5
 .139تا، ص  شيخ محمد بشيرابندسبز، بي: الهور
حبيـب  ، )خواند مير(؛ غياث الدين بن همام الدين الحسيني 443 ـ  442 ص همان، سراج، .6
 ـ  56 ص همان، هروي، ؛617، ص 2، ج 1380خيام، :  تصحيح محمد دبير سياقي، تهرانالسير،

 .64، 65 ص همان،؛ فرشته، 57
 .443 ص همان، سراج، .7
 .57 ص همان،، هروي، 65 ص همان، فرشته، همان، خواندمير، همان، .8
 .444 ص همان، .9

 .618 ص همان، خواندمير، .10
 . پيشين فرشته،.11
 . پيشين؛ حميداهللا، شاه هاشمي،65 ص همان، فرشته، پيشين، سراج، .12
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 همان، حميداهللا شاه هاشمي، همان، فرشته، پيشين، هروي،  پيشين،سراج، همان، بدواني،     .13

 .140ص 
 .همان فرشته، همان، هروي، همان، بدواني، همان، سراج، .14
 همـان،  فرشـته،    همـان، ؛ هـروي،    42 و   43 ص   همـان، ؛ بـدواني،    444 ص   همان، سراج،   .15

 . پيشينحميداهللا شاه هاشمي،
 عبدالحي بـن فخرالـدين الحـسني،        همان، فرشته،   همان،؛ هروي،   43ص   همان، بدواني،   .16

المعـارف    دايرة:  تصحيح محمد عبدالعميد، حيدرآباد دكن     نزهة الخواطر و بهجة المسامع النواظر،     
 .126، ص 1 ق، ج 1382العثمانيه، 
 .همان الحسني، همان، فرشته، .17
 .پيشين سراج، .18
 تاريخ سند معروف بـه تـاريخ معـصومي،        م بكري،    سيد محمد معصو   پيشين، خواندمير،   .19

ريـاض  ؛ غالم حـسين سـليم،       35، ص   1382اساطير،  : تصحيح عمر بن محمد داود پوته، تهران      
، حميـداهللا شـاه     70، ص   1980بيپستت مشن،   :  تصحيح مولوي عبدالحق عابد، كلكته     السالطين،
 .پيشينهاشمي، 
علمـي و   :  ترجمه علي موحـد، تهـران      طه،بطو  سفرنامه ابن  محمد بن عبداهللا بن بطوطه،       .20

 .486 ـ 485، ص 1361فرهنگي، 
 تـصحيح محمـد هـدايت       تـاريخ مباركـشاهي،    يحيي بن احمد بن عبداهللا الـسيهرندي،         .21

 .37 ص پيشين،؛ بدواني، 15، ص 1382اساطير، : حسين، تهران
 قـومي  ) م1290 ـ  1320/  ه 720 ـ  689) (تركـان خلجـي  ( به نقل از منـابع، خلجيـان   .22
زيـستند و سـپس بـه غـزنين و هندوسـتان كـوچ                تبار بودند كه در غور و بالد گرمسير مي          ترك
اختيار الدين محمد بختيار خلجي، مردي دلير، شجاع، فرزانه و كاردان بود كه به خدمت . كردند

ج منها. (سلطان قطب الدين در آمد و مورد اكرام او قرار گرفت و توانست قلعه بهار را فتح كند                
در دوره سلطنت سـلطان معزالـدين، قـوم خلـج در حمـالت و      ) 423 ـ  422 ص همان،سراج، 
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الدين محمد خلجي بود كه براي  هاي غوريان به هند نقش مهمي داشتند و اين اختيار       لشكركشي

در اواخـر دوره سـالطين مملـوك        . نخستين بار اسالم را در بنگاله و در مشرق هند انتـشار داد            
خوش آشوب و آشفتگي شديد شده بود و قـدرت حقيقـي در دسـت                 دستدهلي كه حكومت    

اي از    بنـابراين دسـته   . توانستند آنها را زير فرمـان خـود در آورنـد            سپهساالران بود، شاهان نمي   
برداري كرده و توانستند دومين سلسله مسلمان را در هندوسـتان     سرداران خلجي از شرايط بهره    

، 1388نـشر امتحـان،     :  تهران خ هند از باستان تا حمله مغول،      تاريمهتاب شورميج،   . تشكيل دهند 
 .307ص 

 .پيشين بكري، ؛612 ص پيشين، خواندمير، .23
 .418 ص پيشين، سراج، .24
؛ هروي، 618 ص پيشين،؛ خواندمير، 16 ص   پيشين،؛ سيهرندي،   444 ص   همان، سراج،   .25

 بحريـه اوچـوك، زنـان       ين،پيـش  حميداهللا شـاه هاشـمي،       پيشين، بكري،   پيشين،پيشين، فرشته،   
 .108، ص 1374كوروش، : فرمانروا، محمد تقي امامي، تهران

ميـراث  :  تـصحيح محمـد روشـن، تهـران        التواريخ،  جامع رشيدالدين فضل اهللا همداني،      .26
 .همان فرشته، همان، هروي، همان،؛ خواندمير، 60، ص 1384مكتوب، 
 . همان فرشته،همان، سراج، پيشين، هروي، .27
 .همانشته،  فر.28
 .همان فرشته، پيشين، هروي، پيشين، سراج، .29
 .پيشين بحريه اوچوك، .30
 . پيشين فرشته،.31
  .همان؛ فرشته، 58 ص پيشين، هروي، پيشين،؛ بدواني، 445 ص پيشين، سراج، .32
 .همان؛ فرشته، 611 ص پيشين، خواندمير، همان،؛ بدواني، 17 ص پيشين، سيهرندي، .33
 .پيشينبكري،  همان، بدواني، .34
 .پيشين فرشته، .35
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 . همان فرشته،پيشين، بدواني، .36
 تـصحيح  سيرة السلطان جـالل الـدين منكبرتـي،        محمد بن احمد نسوي،      پيشين، سراج،   .37

 خوانـدمير،   همـان، ؛ بـدواني،    167 م، ص    1953دارالفكـر العربـي،     : حافظ احمد حموي، مـصر    
 .نهما،  ؛ فرشته58 ص پيشين،؛ هروي، 695پيشين، ص 

، ص  1362دنيـاي كتـاب،     :  عباس اقبال، تهران   طبقات سالطين اسالم،   استانلي لين پول،     .38
265. 

 .619 ص پيشين، خواندمير، .39
 .پيشين؛ فرشته، 59 ص پيشين، هروي، پيشين، بدواني، پيشين، سراج، .40
 . همان.41
 سـيد   همـان؛  فرشـته،    همان،؛ هروي،   44 ص   همان،؛ بدواني،   18 ص   پيشين، سيهرندي،   .42

 ق، ص   1392المعارف العثمانيه،     ةداير:  حيدرآباد دكن  الهند في العهد االسالمي،   عبدالحي الجني،   
 .170؛ سليم، پيشين، ص 179

 .همان هروي، همان، فرشته، همان، بدواني، .43
 .همان .44
 .همان فرشته، .45
 .پيشين سراج، .46
 .همان .47
 .58 ص پيشين، هروي، .48
 .447 ص پيشين، سراج، .49
 .65 ص پيشين،؛ فرشته، 60 ـ 59 ص پيشين، هروي، پيشين، بدواني، همان، .50
 .همان .51
؛ 145 ص   پيـشين، ، حيـداهللا شـاه هاشـمي،        110 ص   پيـشين،  اوچـوك،    پيشين، سراج،   .52
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 .145 ص پيشين،محترم وكيلي سحر، 

 .پيشين؛ فرشته، 60 ص پيشين، هروي، همان، سراج، .53
؛ 45 ص پيـشين، ، بـدواني،  19 ص پيـشين، هرندي، ؛ سـي 448 ـ  447 ص همان، سراج، .54

 .179 ص پيشين، سيدعبدالحي الحسني، همان؛ فرشته، همان؛هروي، 
 .110 ص پيشين، اوچوك، همان، سيد عبدالحي الحسني، .55
 ص  پيـشين،  خوانـدمير،    پيـشين،  بـدواني،    پيـشين، ؛ سيهرندي،   448 ص   پيشين، سراج،   .56

 .پيشين فرشته، پيشين،، هروي، 618
 .همان فرشته، همان، سراج، .57
 هجـري صـحيح باشـد؛ زيـرا منهـاج           629به نظر مي رسد سال      . 66 ص   همان، فرشته،   .58

 .كند  همين سال را بيان مي،تر از مؤلف تاريخ فرشته است سراج كه متقدم
 .پيشين سراج، .59
 .پيشينسحر محترم وكيلي، : ك.  ر.60
 .20 ـ 19 ص پيشين،؛ سيهرندي، 449 ص پيشين، سراج، .61
 . پيشين؛ فرشته،61 ص پيشين، هروي، همان، همان؛ .62
 .180 ص پيشين، سيد عبدالحي الحسني، همان، فرشته، .63
 . پيشين بدواني، هروي،پيشين، سيهرندي، پيشين، سراج، همان؛ همان؛ .64
 همـان،  فرشـته،  همـان، ؛ هـروي،  46 ـ  45 ص همان،؛ بدواني، 20 ص همان، سيهرندي، .65

 .پيشينالحسني، سيد عبدالحي 
:  تهران هاي مسلمانان و هندوها،     اي درگيري   علل ريشه  محمد تقي جمشيدي بروجردي،      .66

 .63، ص 1372وزارت امور خارجه، 
 محمد بن خاوندشاه بلخي   پيشين،، خواندمير،   21 ص   پيشين، سيهرندي،   پيشين، سراج،   .67

؛ هروي،  795، ص   4، ج   1373علمي،  :  تصحيح عباس زرياب، تهران    روضة الصفا، ،  )ميرخواند(
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 .36 ص پيشين، بكري، پيشين، فرشته، پيشين،
پژوهـشگاه،  : اي، تهـران     فريـدون بـدره    هاي اسـالمي،    سلسله كليفورد ادموند، باسورث،     .68
1371، 
؛ سـيد   359تـا، ص      نـا، بـي     بـي :  دهلـي  المـĤثر،   تـاج  حسن بن محمد نظامي نيشابوري،       .69

 .118 ص پيشين،عبدالحي الحسني، 
 .441 ـ 440 ص پيشين،ج،  سرا.70
؛ اوچـوك،   179 ص   پيـشين، ؛ سـيد عبـدالحي الحـسني،        486 ص   پيـشين،  ابن بطوطه،    .71
 .111 ص پيشين،
 .146 ص پيشين، حميداهللا شاه هاشمي، همان؛ همان؛ همان؛ .72
 . پيشين؛ اوچوك،147 ص همان؛ همان؛ همان؛ همان؛ .73
 .67 ص همان، فرشته، .74
 .همانته، ؛ فرش63 ص پيشين، هروي، .75
مركـز نـشر    :  آذرميدخت مـشايخ فريـدوني، تهـران       تشيع در هند،   جان نورمن هاليستر،     .76

 .389، ص 1373دانشگاهي، 
. اي از نگارنده مورد تحليـل و بررسـي قـرار گرفتـه اسـت                در مقاله » نورترك« شورش   .77

 .148 ص پيشين،محترم وكيلي سحر، 
تم هجـري، هـزاران دانـشمند، نويـسنده،     گر مغـوالن در قـرن هفـ       به دنبال حمله ويران    .78

گر فارسي زبان از سرزمين خود كه عمدتاً خراسان بود، فرار كـرده و بـه هنـد          هنرمند و صنعت  
شك نيست كه ايرانيان پيش از اين رويداد،        . كوچيدند و بر ادبيات و هنر آن ديار تأثير گذاشتند         

امـواج ايـن    . يگاه مناسبي براي آنها بـود     شناختند و در اثر چنين پيشامدي، هند پا         راه هند را مي   
بـا  )  ه686 ـ  664/  م 1287 ـ  1266(مهاجران و پناهندگان در دوران سلطنت التتمش و بلـبن  

فراهم كردن منبعي عظيم از نيروي انساني در تثبيت و توسعه سلطنت دهلـي و اسـتقرار سـلطه             
افـزود اگرچـه حملـه مغـول بـه          البته بايـد    . مسلمانان بر شمال هند سهم به سزايي داشته است        
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هاي مخصوصي از جامعه ايراني شد، پادشـاهان          صورت نيرويي دافع، موجب كوچ گروهي اليه      

هند هم از اين پناهندگان با استقبال گرم خود، نيروي جاذب مـؤثري بودنـد، چنـان كـه در آن                     
دشـاهان مـسلمان    اي داشت و بعضي از پا       زمان در دربار پادشاهان هند، زبان فارسي اعتبار ويژه        

از اين روست كه مهاجرت زنجيروار ايرانيان بـه هنـد در      . سرودند  هند، خود به فارسي شعر مي     
مهاجرت تاريخي ايرانيـان    فرهنگ ارشاد،   . ها شدت چشمگير داشته است      زمان حكومت خلجي  

 .207، 206، ص 1365مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، :  تهرانبه هند،
 .67 ـ 66ص  پيشين، فرشته، .79
 منهاج الدين عثمان بن سراج الدين جوزجاني، مشهور به منهاج سراج كه براي نجـات                .80

جان خود از چنگال لشكريان مغول از طرف خراسان از راه غزنين و ملتان به هند فـرار كـرد و                   
او كتـابش بـه نـام       ) 420 ص   پيـشين، سراج،  . (ق در آن ديار سكونت گزيد      ه 624حدود سال   

 . را به نام ناصر الدين محمود شاه تأليف كردصريطبقات نا
 .67 ص پيشين، فرشته، .81
،  1385اسـاطير،   :  واليت حـسين، تهـران     تاريخ فيروزشاهي، الدين سراج عفيف،       شمس .82

انتشارات دانشگاه  :  تهران تاريخ سياسي و نظامي دودمان غوري،     ؛ مهدي روشن ضمير،     314ص  
 .174، ص 2537ملي، 

هاي سياسي و نظامي التـتمش بيـان شـده            يحات بيشتر در قسمت سياست     منابع و توض   .83
 .است

؛ 449 ،   448 ص   شـين، ؛ منهـاج سـراج، پـي      179 ص   پيـشين،  سيد عبدالحي الحـسني،      .84
 .66 ص پيشين،فرشته، 


