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گمــانمیكننــدواژۀغــالموغالمــانســراییصرفــًابــهخدمتگزارانــی چكیــده:بســیاری
ــم ــهحری ــدوب ــهعهــدهمیگرفتن ــاراب ــیدرباره كارهــایخدمات ــه ك اطــالقمیشــدهاســت
خصوصــیشــاهانراهداشــتهاند.مقالــۀحاضــربــرآناســتتــااواًلنشــاندهــدایــنتصــوراز
بنیــاننادرســتاســتوثانیــًابــاتكیــهبــراطالعــاتموجــوددرتاریــخبیهقــیومآخــذنزدیــک
كــهغالمــانســراییازمهمتریــنعناصــرموجــوددردربــارغزنــویبودهانــدو كنــد بــهآنثابــت
بــهعنــواننیروهــایویــژهنظامــی،سرنوشــتبســیاریازجنگهــارارقــممیزدنــد.تمكیــن
كــهمســعودغزنــویرابــهحكومــترســاندوموجــبشكســتاو وطغیــانایــنغالمــانبــود

دردندانقــانمــروشــد.

كلیدواژه :غالم،غالمانسرایی،تاریخبیهقی،حكومتغزنوی.

 Harem Slaves in the History of Bayhaqi
By: Mortezā Razzāqpour
Abstract: Many people believe that the terms 
“slave” and “Harem slaves” have merely referred to 
the servants who were responsible for the works at 
the court, and were allowed into the privacy of the 
kings. The following paper seeks to show that not 
only is this idea totally wrong, but also, based on the 
information found in the History of Bayhaaqi and 
the its close sources, harem slaves were one of the 
most important elements in Ghaznavid court; and as a 
special military source they could change the fate of 
many wars. Obedience and rebellion of these slaves 
led Mas’oud Ghaznavi to the throne, and brought 
about his defeat in Dandānqān in Marv.
Key words: slave, harem slaves, the Hiatory of Bay-
haqi, Ghaznavid government

 غلمان البالط يف تاريخ البهييق
مرتىض رّزاق پور

يعتقــد الكثيــر أّن مفــردة الغــام وغلمــان البــاط ال ُتطلــق إاّل عــى اخلــدم 
يســمح هلــم بدخــول  ــون تقــدمي اخلدمــات يف باطــات امللــوك، و

ّ
الذيــن يتول

ــوك. ــوم املل غــرف ن

واملقالــة احلالّيــة هتــدف أّواًل إىل إثبــات خطــأ هــذا التصــّور مــن األســاس، وأن 
يــخ البهيــي وغيــره مــن   إىل املعلومــات املوجــودة يف تار

ً
 -  واســتنادا

ً
تثبــت ثانيــا

املصــادر املعاصــرة لــه  - أّن غلمــان البــاط كانــوا مــن أهــّم العناصــر املوجــودة 
ّية خاّصــة لعبــت  يف البــاط الغزنــوي، وأ ّنــم كانــوا ميّثلــون قــّوات عســكر
 يف تعيــن نتيجــة العديــد مــن احلــروب، وأّن نفــوذ وطغيــان هــؤالء 

ً
 حامســا

ً
دورا

 متّكنــوا فيــه مــن إيصــال مســعود الغزنــوي إىل ســّدة احلكــم 
ً
الغلمــان وصــل حــّدا

ميتــه يف دندانقــان مــرو. ومــن مّث هز

حكومــة  البهيــي،  يــخ  تار البــاط،  غلمــان  الغــام،  األساســّية:  املفــردات 
ّيــن. الغزنو
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اشاره
کــه نمی توان تأثیــر آن را بر  یخ سیاســی ایران و کشــورهای اســامی پدیده ای اســت   ظهــور عناصــر تــرک در تار

گرفت. به قدرت رســیدن آنان در رقم زدن سرنوشت  جریان های سیاســی و فکری ملت های مســلمان نادیده 

یخــی ایــن ملــل و به خصــوص ایــران تأثیــر فــراوان داشــت. بنابراین بررســی حــوادث و وقایع مربــوط به این  تار

یخــی ضرورتی تمام دارد. بســیاری گمان می کنند غامان، پســران زیبارویی بودنــد که دربارها را  واقعیــت تار

کار گرفته می شــدند و احیانًا مورد سوءاســتفادٔه جنسی قرار می گرفتند.  ینت می دادند و در امور خدماتی به  ز

در فرهنگ هــا و منابــع فارســی نمی توان دربارٔه آنها چیزی بیش از ایــن یافت، به نحوی که واژۀ غام کمابیش 

کــه بســیاری از پیروزی ها و شکســت های  کار رفتــه اســت، امــا حقیقــت آن اســت  بــه معنــی خدمتــکار بــه 

ک جست. حکومت های ایرانی را باید در سازوکار و رفتارهای این جنگجویان چاال

گران بهایی اســت که جــدای از جنبه های ادبی و هنــری آن می تواند پژوهشــگر را در  یــخ بیهقــی گنجینــۀ   تار

یخی یاری دهد. از خال این کتاب می توان بسیاری از روابط پیچیده و مبهم سازمان  کشف این حقیقت تار

یافت. در این مقاله کوشــیده ام یکــی از مهم ترین مؤلفه های  سیاســی، نظامــی و اداری حکومــت غزنوی را در

سازمان نظامی سلسلٔه غزنوی را بر اساس گفته های ابوالفضل بیهقی تبیین و شناسایی کنم و نشان دهم که 

که از طریق  سرنوشت سازترین عناصر موجود در سازمان نظامی غزنویان غامان سرایی بوده اند. این غامان 

جنــگ و هدیــه و خریدوفــروش به دســتگاه نظامــی غزنوی می پیوســتند، پس از نشــان دادن شایســتگی های 

نظامــی و به نــدرت سیاســی، مدارج ترقــی را می پیمودند، به مقامــات باالی حکومتی می رســیدند، عهده دار 

یت های مهم می شدند و سرنوشت جنگ ها و حکومت ها را تعیین می کردند. مأمور

ظهور عناصر ترک در سرزمین های اسالمی
یای  کرانه های شــرقی در ترک هــا اقــوام صحرانوردی بودند که طی قرن ها در ســرزمین های وســیع میان چین و 

مدیترانه زندگی و تاخت وتاز می کردند.1 با ظهور اســام و شــروع فتوحات مســلمین در ماوراءالنهر، بسیاری از 

یج این بردگان به  آنها به اســارت درآمدند و به عنوان غام و برده در بازارهای اســامی فروخته شــدند.2 به تدر

تشــکیات نظامی و اداری دولت های شــرقی مســلمان راه یافتند و پس از نشــان دادن لیاقت و شایســتگی، 

کــه امیران و پادشــاهان را تحت  مقام هــای بــاالی نظامــی و اداری را اشــغال کردنــد و آن چنــان قدرت یافتند 

گاهی پس از سرکشی و طغیان علیه اربابان خود بر جای آنها می نشستند و دولت های  فشار قرار می دادند و 

مستقلی را تشکیل می دادند.

 در اوایل قرن ســوم هجری و در زمان معتصم، خلیفه به جای ســربازان عرب و برای جلوگیری از نفوذ بیشــتر 

ی آوردند. یعقوب لیث صفاری  یان به خریدن غامان رو کرد. سپس صفار ایرانیان، این غامان را استخدام 

ی  کــرد. و حــدود دو هــزار غــام تــرک داشــت و بــرادرش عمرو لیــث تعداد بیشــتری از آنــان را وارد ســپاه خود 

یخ ترک های آسیای میانه، ص 5. 1. تار
2. دوران چیرگی ترک ها بر ایران، ص 11.
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یــج مناصــب مهــم  کــه تــرکان به تدر  در دورٔه حکومــت ســامانی بــود 

کردند و زمینٔه ســقوط اربابان خــود را فراهم آوردند.  دولتی را اشــغال 

قره تگیــن اســفیجانی غامــی تــرک بــود که بــه حکومت بلخ رســید. 

الپتگین مؤســس حقیقی سلســلۀ غزنویان غامی ترک بود که احمد 

کــرد و در روزگار حکومــت  ی را خریــداری  بــن اســماعیل ســامانی و

ی موجب  عبدالملک به مقام حاجب ساالری رسید. ناخشنودی و

شــد شــاه ســامانی فرمــان قتــل سپاه ســاالر خــود ابوســعید فرغانی را 

صادر کند و الپتگین این ســردار قدرتمند را به ســال 345 در سرای 

عبدالملک به قتل برساند. امیر سامانی به جای فرغانی، ابوالحسن 

از فشــارهای  پــس  امــا  بــه مقــام سپهســاالری رســاند،  را  ســیمجور 

کرد9 و دو  الپتگین، ســیمجور برکنار شــد و خــود این مقام را اشــغال 

سال بعد پس از شکست امیر ابوعلی، غزنه را مرکز حکومت خویش 

قرار داد.10 

در  کــه  بــود  امــروزی  قرقیزســتان  در  برســکان  اهــل  نیــز  ســبکتگین 

جنگ هــای قبیلــه ای بــه اســارت درآمد و الپتگیــن او را خریــد و وی 

کرد و ســرانجام در  یــج میان ســپاهیان تــرک پیروانی دســت وپا  به تدر

سال 366 به حکومت غزنه رسید و بیست سال در آن خطه با اقتدار 

حکومت کرد.11 در سال 372 نیز به دنبال توطئٔه ابوالحسن سیمجور و 

کفایت  فائق خاصه که هر دو از ترکان بودند، ابوالحسن عتبی، وزیر با

ســامانی، بــه قتل رســید.12 به نظــر برخی مورخــان تحریــکات این دو 

کــه در ســال 390 قراختائیان ترک نژاد پس از حملــه به بخارا آن را  بــود 

تصرف کردند.13 برخی از برجسته ترین فرماندهان نظامی سامانی نیز 

ماننــد بکتــوزون غام تــرک بوده ند.14 به طور کلی ســیمجوریان که در 

قهستان حکومت می کردند ترک نژاد بودند.15 

روند نفوذ و قدرت یافتن ترکان در دورٔه غزنوی شدت بیشتری یافت. 

کــه اساســًا حکومتــی مبتنــی بــر تعصــب دینــی و  حکومــت غزنــوی 

تمایــات شــدید نظامی بود، حول یک ســپاه چندملیتی می گشــت 

کــه هســتٔه مرکــزی آن را غامــان تــرک تشــکیل می دادنــد.16 برخاف 

ســپاهیان محلــی، تعلقــات مادی و منافع شــخصی ایــن غامان را 

محــدود نمی کــرد. قراتگیــن از سپاه ســاالران محمــود می گفــت یک 

9. دوران چیرگی ترک ها بر ایران، ص 12.
یخ، فرهنگ و تمدن ایران در دورۀ غزنویان و خوارزمشاهیان، ص 20. 10. تار

کمبریج، ص 237-235. یخ ایران  11. تار
یــخ تحــوالت سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی ایــران در دورۀ ســامانیان،  12.  تار

دیلمیان و غزنویان، ص 34.
13. همان.

یخ غزنویان، ص 28. 14. تار
کمبریج، ص 237. یخ ایران  15. تار
کمبریج، ص 276. یخ ایران  16. تار

پــس از تربیــت غامــان، آنهــا را به ســرهنگان ســپاهش می بخشــید 

کــه در دورٔه غزنوی بــه اوج خود  کاری  کننــد.3  تــا برایــش جاسوســی 

رسید و یکی از وظایف غامان تلقی می شد. امیران دیلمی نیز برای 

ی آوردند. نوشته اند  عقب نماندن از دیگران به اســتخدام غامان رو

که بیشتر غامان معزالدوله ترک بوده اند.4 در دورٔه سامانیان خرید و 

اســتخدام غامان ترک به اوج خود رســید. امیران ســامانی به منظور 

کار  ایجــاد تــوازن میان دهقانــان نژادٔه ایرانی و ســربازان تــرک، به این 

اقــدام می کردنــد. نصر بن احمد ســامانی حدود ده هــزار غام ترک را 

زیر فرمان داشــت.5 امیران ســامانی برای تعلیم و تربیت این عناصر 

که آنها را برای خدمات نظامی و  کردند  نوظهور مدارســی را تأســیس 

تشکیات اداری آماده می ساخت.

 نظام الملــک در سیاســت نامه فصلــی را به نحؤه تربیــت و ترقی این 

ی می گویــد از زمــان ســامانیان  غامــان اختصــاص داده اســت. و

یج از نردبان ترقــی باال روند. غام  که غامان به تدر رســم بوده اســت 

در ســال اول حق نداشــت بر اســب بنشــیند. در ســال دوم اســبی با 

تجهیــزات ابتدایی در اختیار او قرار می گرفت. ســال بعد کمربندی 

بر میان می بســت و بدین ترتیب تا هشــت ســال اندک اندک و پس از 

کسب  نشان دادن شایستگی ها و برآمدن از پس آزمون های سخت و 

مهارت های ویژه به مقام حاجبی می رسید.

»هم چنین هر سال جامه و خیل و ترتیت می افزودندی تا خیلتاشی 

شــدی. پــس هم چنین حاجب شــدی و چون شایســتگی و هنرها و 

کارهای بزرگ از دســت او  گشــتی و  کس را معلوم  شــجاعت او همه 

پنج  برآمدی و شــرم دار و خداوند دوســت بودی، آنگاه او را تا ســی و

سال و چهل سال امیری نداندی و بر والیت نامزد نکردندی«.6 

که ترکمانان را مانند  ی در فصلی دیگر به ملکشــاه توصیــه می کند  و

کند تا آداب جنگ و خدمت را بیاموزند. غامان سرایی تربیت 

»از فرزنــدان ایشــان ]= ترکمانــان[ مــردی هــزار را نــام باید نبشــت و بر 

که چون پیوســته در  ســیرت غامان ســرایی ایشــان را می باید پــرورد 
خدمت مشغول می باشند آداب ساح و خدمت آموزند«.7

که از غامان  گویا سامانیان نخستین حکومتی باشند  بدین ترتیت 
کرده اند.8 آموزش دیده و مجرب برای مناصب دولتی استفاده 

یخ غزنویان، ص 19. 3. تار
یخ غزنویان، ص 96. 4. تار

یخ، فرهنگ و تمدن ایران در دورۀ غزنویان و خوارزمشاهیان، ص 57. 5. تار
6. خواجه نظام الملک، ص 141.

7. همان، ص 139.
کمبریج، ص 214. یخ ایران  8. تار
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می کند.

»روز دیگر غامان ســرای بیرون آمدند و به ستورگاه شتافتند، اسبان 

ی از در کوشک بیرون  یارو بگشــادند و برنشســتند با ســاح تمام و رو

آمدند و همچنان به مکابره می رفتند و سوی بست شدند«.22 

 خیانت غامان موضوع تازه ای نبود و پیش از این نیز سابقه داشت. 

آنان در صورت نارضایتی به راحتی به اربابان خود خیانت و تکلیف 

بندگــی را فرامــوش می کردنــد. احمــد بن اســماعیل، دومین پادشــاه 

ســامانی معــروف بــه امیر شــهید را غامان او در شــب ســر بریدند.23 

وقتــی محمــود در پایان عمــر بدخلق و تندمزاج می شــود، تعدادی از 

که ما آماده ایم  غامان او در سفر به ری به مسعود پیشنهاد می کنند 

تو را بر جای او بر تخت بنشانیم.

»گفتنــد زندگانــی خداونــد دراز بــاد ]رأی[ ســلطان پــدر در بــاب تــو 

گرفت، اما می بترسد  که تو را فروتواند  ســخت بد اســت و می خواهد 

که بایی بزرگ  که همگان از او سیر شده اند و می اندیشد  و می داند 

گر خداوند فرماید بندگان و غامان جمله در هوای تو  به پای شــود. ا

گفت البته همداستان نباشم«.24  یکدلیم ویرا فروگیریم. امیر 

کــه محمود متوجه می شــود برخــی از غامان   در همیــن ســفر اســت 

ســرایی به مسعود تقرب جسته اند. از این رو تصمیم می گیرد پسرش 

کند، اما غامان، مســعود را از موضوع مطلع می کنند و  را بازداشــت 

کوتاه می آید. پس از ختم غائله، غامان  محمــود از ترس ایجاد فتنه 

گر  که ا کرده بودیــم  پیــام زیــر را برای مســعود می فرســتند: »مــا در دل 

که بســیار غام  بــه امیــر بــه بدی قصدی باشــد، شــری به پــای کنیم 

که  به ما پیوســته اند و چشــم دارند«25 و بدین ترتیب نشان می دهند 

سلطان مقتدری چون محمود نیز عمًا بدون پشتیبانی غامان چه 

انــدازه عاجــز و ناتوان اســت. پس از آنکه هارون پســر آلتونتاش علیه 

مســعود طغیــان می کنــد، احمــد عبدالصمد بــا خریدن تعــدادی از 

ی را به قتل می رساند: چون سراپردٔه مرد نزدیک رسید،  غامان او، و

بر باال ایستاد و شکر خادم مشغول شد در فرودآمدن. غامان سرایی 

و پیــاده ای چنــد ســرکش نیز دور ماندند. آن غامان ســرای شمشــیر 

که  و ناچــخ و دبــوس درنهادنــد و هارون را بیفکندند و جان داشــت 

ایشان برفتند.26 

22. زین االخبار، ص 281.
23. همان، ص 219.

یخ بیهقی، ص 184. 24. تار
25. همان.

26. همان، ص 1118.

ســرباز بایــد مایملکش آن قدر باشــد که هر جا خواســت بــرود با خود 

ببــرد بــه طــوری که چیــزی نماند تــا مانع رفتــن او شــود.17 ویژگی بارز 

کــه در محیــط جدید  کــه مــردم بی کســی بودند  ایــن غامــان آن بــود 

کی آنها شگفت انگیز  قوم وخویشــی نداشــتند. قدرت حرکت و چاال

یــده و آموزش دیده بودند و نســبت به شــاه تا  بــود. از نظــر نظامــی ورز

کــه مــورد خشــم و نارضایتــی قــرار نمی گرفتنــد، فرمانبــرداری  زمانــی 

بی قید و شرط بودند.18 

غالمان سرایی
در درون ســپاه غزنــوی هســته ای از ســپاهیان برگزیــده تحــت عنوان 

کــه در قلــب لشــکر وظایــف جنگــی  غامــان ســرایی وجــود داشــت 

خطیری را عهده دار می شد. این سربازان ورزیده که گارد ویژه سلطان 

گویا ساختار خود را از سپاه جاویدان ساسانی  محسوب می شدند و 

کــرده بودند بــا یونیفرم هــای فاخر و ســاح های جواهرنشــان در  اخــذ 

مراسم های مختلف نیز شرکت می کردند تا هیبت سپاه غزنوی را به 

نمایش بگذارند. آنها در جنگ ها دسته ای خاص را تشکیل می دادند 

گاه جبهه ای  و کمتــر در میــان ســپاهیان دیگــر دیــده می شــدند. هــر 

شکســت می خورد، آنها به کمکش می شــتافتند و از شکست لشکر 

جلوگیری می کردند. آنها مســتقیمًا از سپاه ســاالر فرمان نمی گرفتند، 

بلکه حاجبی خاص واسطٔه آنها با فرمانده لشکر بود.19 

 تکیٔه اصلی غزنویان اساسًا بر این غامان بود. علی قریب، حاجب 

بزرگ محمود، پس از فروگرفتن محمد و نوشــتن نامٔه معروف خود به 

مسعود، خطاب به بونصر مشکان می گوید: من می توانم از همین جا 

بگریزم و با این غامان انبوه، اهواز و کرمان را تسخیر کنم.20 علی دایه 

کسی  از حرمت بســیاری نزد مســعود برخوردار اســت؛ زیرا نخستین 

که پــس از بازداشــت محمد با تعــدادی از غامان ســرایی به  اســت 

مسعود پیوسته است و پیروزی او را بر برادرش قطعی ساخته است. 

مسعود در نامه ای که به قدرخان می نویسد نمی تواند خشنودی خود 

کتمــان کند: »از اتفــاق نادر، ســرهنگ علی عبداهلل  را از ایــن ماجــرا 

]= علــی دایــه[ و ابوالحســن ایاز و نوشــتگین خاصه خــادم از غزنین 

گردیزی نیز ایــن حادثه را  اندر رســیدند با بیشــتر غامان ســرایی«.21 

از عوامــل شکســت محمــد می دانــد و می نویســد وقتی پنجــاه روز از 

حکومت امیرمحمد گذشت، ایاز با غامان تدبیر می کند و از ایشان 

که به مســعود بپیوندنــد. علی دایه نیز با آنها موافقت  بیعت می گیرد 

یخ، فرهنگ و تمدن ایران در دورۀ غزنویان و خوارزمشاهیان، ص 59. 17. تار
یخ غزنویان، ص 17. 18. تار

یخ، فرهنگ و تمدن ایران در دورۀ غزنویان و خوارزمشاهیان، ص 61. 19. تار
یخ بیهقی، ص 44. 20. تار

21. همان، ص 67.
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برخــی از ایــن غامــان در زیبایــی و تناســب انــدام بی نظیــر بوده انــد. ایــن عده معمواًل به شــغل ســاقی گری و 

چتــرداری و این قبیل کارها گماشــته می شــدند. بــه روایت بیهقی طغرل کافرنعمــت در میان غامان زیبای 

محمود نظیر نداشته است.

کــه از میان هزار غــام چنو نیاید به دیدار و قــد و رنگ و ظرافت و لیاقــت. امیر این طغرل را  »ایــن غامــی بــود 

که ساقیان او بودند، پس از ایاز بداشت«.27  بپسندید و در جملٔه هفت هشت غام 

کرده است. که قدر خان به محمود اهدا  از جمله زیباترین این غامان نوشتگین نوبی یا نوبتی بوده است 

کرد.  که با قدرخان دیدار  که امیر آورده بود بدان وقت  که او را نوشتگین نوبتی گفتندی از آن غامان   »غامی 

ی آدمی ندیده بودند«.28  که زیباتر و مقبول تر از و غامی چون صد هزار نگار 

داستان عشق مسعود به این غام ترک در قابوس نامه نیز آمده است.29 

کــه از فرط زیبایی مورد  احمــد عبدالصمد هنگام پذیرفتن شــغل وزارت، غامی را به مســعود هدیه می دهد 

ی  گانه آنچه از خوارزم بیاورد نیز بفرستاد با پسر تاش ماهرو حسادت غامان سرایی دیگر قرار می گیرد: »و جدا

که چون پدر و پسر در جمال نبودند در سه چهار هزار غام و او را حاسدان و عاشقان خواستند هم از غامان 

سرایی«.30 

محمــد معیــن31 و به تبع او مؤلفان لغت نامٔه دهخدا32 و نیز غامحســین یوســفی در تعلیقــات قابوس نامه33 

به گمان اینکه غام ســرایی همان غام خواجه ســرا اســت نوشته اند که غامان سرایی را خصی می کرده اند. 

که این غامان می توانسته اند به حرم خانه سلطان راه یابند و سپس  مؤلفان محترم لغت نامه اضافه می کنند 

در تأیید معنای خود بیت زیر را از فرخی شاهد آورده اند:

گـردش غامـان سـرایی صـد هـزاربـر در بغـداد خواهـم دیـدن او را تـا نـه دیـر گـرد بـر 

کــه هیچ پادشــاهی هــزاران غام ســرایی را بــرای خدمــت در حرم خانــٔه شــخصی اش تربیت  واضــح هســت 

نمی کند. شاید آنچه آنان را به اشتباه انداخته است شاهد زیر از خسرو و شیرین نظامی است:

پادشــــــــــاهی حریــــــــــم  در  وشــــــــــاقی جــــــــــز غامــــــــــان ســــــــــرایینمانــــــــــده 

که توصیفی اســت از شــکارگاه خسرو اســت34 حریم ربطی به حرمسرا ندارد، بلکه مقصود  اما در بیت مذکور 

درگاه شاه است. چنان که در ادامه این نوشته خواهد آمد یکی از وظایف غامان سرایی حضور در شکارگاه 

گویا مرحوم معین به لحاظ شــباهت واژه غام ســرایی با خواجه ســرا  اســت، اما در مورد خصی کردن غامان 

یخی این دوره چیزی در  دچار این اشتباه شده باشد؛ زیرا با وجود جستجوی دقیق نگارنده در کتاب های تار

ی مرتکب قتلی می شــود؛ زیرا یکی از غامان ســرایی  ی، و این باب دیده نشــد. اتفاقًا در ماجرای تاش ماهرو

کند. شب هنگام می خواسته به او دست درازی 

27. همان، ص 402.
28. همان، ص 653.

29. قابوسنامه، ص 84.
یخ بیهقی، ص 511. 30. تار

31. معین، ذیل واژٔه غالم.
32. دهخدا، ذیل همین واژه.

33. قابوسنامه، ص 328.
34. نظامی، ص 356.

 ظهور عناصر تـــــرک در تاریخ 
كشـــــورهای  سیاســـــی ایران و 
اســـــالمی پدیـــــده ای اســـــت 
بر  را  تأثیـــــر آن  كه نمی تـــــوان 
جریان های سیاســـــی و فكری 
نادیده  مســـــلمان  ملت های 
گرفت. به قدرت رسیدن آنان 
در رقم زدن سرنوشت تاریخی 
به خصـــــوص  و  ملـــــل  ایـــــن 
ایـــــران تأثیر فراوان داشـــــت. 
بنابرایـــــن بررســـــی حوادث و 
وقایع مربوط به این واقعیت 
تاریخـــــی ضرورتی تمام دارد. 
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ی کاردی  ی آمد. و ی عاشــق بــودی، نزد و ی، که بر و ی به آهنگ و »تــا چنــان افتاد که شــبی هم وثاقی از آن و
کشته شد«.35 بزد آن غام 

گر غامان خصی می شــدند نزدیک شــدن غام مقتول به هم وثاقی اش معنایی نداشــت. از طرفی مسعود با  ا

کنند. شنیدن خبر این واقعه دستور می دهد به عنوان مجازات، تاش را خصی 

یغ باشــد این چنین رویی زیر  گفت زندگانی خداوند دراز باد، در کردن. مهتر ســرای  »امیر فرمود قصاص باید 

گر بزید بگویم  کرده باشند ا گر بمیرد قصاص  کرد. ا ی را هزار چوب بباید زد و خصی  ک کردن. امیر فرمود و خا
کار را شاید«.36 تا چه 

گر غامــان اخته بوده اند، خصی کــردن دوبارٔه آنان به عنــوان مجازات بی معنی بــود. از طرفی  بدیهــی اســت ا

کــه خوارزمشــاه آلتونتــاش پیش از رســیدن بــه منصب خوارزمشــاهی، غــام ســرایی آلپتگین بوده  می دانیــم 

ی صاحــب فرزنــدان متعــدد بوده اســت و ما در ســطور بــاال به عصیــان یکی از  اســت. بــه تصریــح بیهقــی، و

کردیم. فرزندانش به نام هارون اشاره 

حضــور غامــان بــا لباس هــای فاخــر و پــرزرق و بــرق و جامه هــای زربفــت در مراســم تشــریفات مرســوم بــود. 

هنگام ورود رســول خلیفۀ عباســی، این غامان را می بینیم که در هیأتی باشــکوه، مراســم را رونقی چشمگیر 

بخشیده اند.

»چون صبح بدمید، چهارهزار غام ســرایی در دو طرف ســرای امارت به چند رده بایســتادند. دو هزار با کاه 

کاه چهارپــر بودند و  گــران ده معالیــق بودنــد و با هر غامــی عمودی ســیمین و دو هزار با دوشــاخ و کمرهــای 

کیش و کمر و شمشــیر و شــفا و نیم لنگ بر میان بســته و هر غامی کمانی و ســه چوبه تیر و همگان با قباهای 
شوشتری بودند و غامی سیصد از خاصگان در رسته های صفه نزدیک امیر بایستادند«.37

که آراسته شدن غامان به لباس ها و ابزار جنگی، نمایشی از قدرت نظامی مسعود است  کامًا واضح است 

و او قصــد دارد بــا نشــان دادن این اقتدار، خلیفه عباســی را وادار کند که بر حکومــت او مهر تأیید بگذارد. در 

که  کمانی  جایی دیگر وقتی مسعود از سپاهیان خود سان می بیند، این غامان را در لباس های فاخر و تیر و 

کمان و عمودهای زر و سیم،  نماد مهارت آن ها در تیراندازی است می بینیم: »و همٔه غامان سرایی با تیر و 
پیاده در پیش می رفتند«.38

کاخ های ســلطانی تعبیه شــده  که در مجموعه  این غامان معمواًل در وثاق ها یا اتاق هایی زندگی می کردند 

کالیجار به این موضوع اشاره می کند: »این غامان به وثاق ها  بود. بیهقی در ماجرای ازدواج مسعود با دختر با

گــرد درگاه بود فرود آمدنــد و آفتاب دیدار ســلطان بر ماه افتــاد«.39 در ماجراهای ســال 422 کاخی  گــرد بــر  کــه 

کــه امیر مســعود ظاهرًا خود آن را طراحی کرده اســت: »پس به باغ بزرگ رفــت و بنه ها بجمله  وصــف می شــود 

کشیده. دهلیز و میدان و  که امیر مثال ها داده بود و خط  که بر آن جمله  آنجا آوردند و دیوان ها آنجا ساختند 

کرده«.40 ظاهرًا در هر وثاق ده غام سرایی زندگی می کرده اند.  دیوان ها و جز آن وثاق های غامان همه راست 

پس از صلح با علی تگین و مرگ خوارزمشــاه، احمد عبدالصمد برای جلوگیری از شــورش غامان ســرایی، 

یخ بیهقی، ص 511. 35. تار
36. همان.

یخ بیهقی، ص 441. 37. تار
38. همان، ص 433.
39. همان، ص 623.

40. همان، ص 420.

گنجینـــــۀ  بیهقـــــی  تاریـــــخ 
كه جدای  گران بهایی اســـــت 
ادبـــــی و هنری  از جنبه های 
را در  آن می تواند پژوهشـــــگر 
تاریخی  حقیقت  این  كشـــــف 
از خـــــالل این  یاری دهـــــد. 
بســـــیاری  می تـــــوان  كتـــــاب 
مبهم  و  پیچیـــــده  روابـــــط  از 
ســـــازمان سیاســـــی، نظامـــــی 
غزنـــــوی  حكومـــــت  اداری  و 
مقاله  ایـــــن  در  دریافـــــت.  را 
كوشـــــیده ام یكی از مهم ترین 
نظامی  ســـــازمان  مؤلفه های 
سلســـــلٔه غزنوی را بر اســـــاس 
بیهقی  ابوالفضل  گفته هـــــای 
كنم و نشان  تبیین و شناسایی 
سرنوشت ســـــازترین  كه  دهم 
در  موجـــــود  عناصـــــر 
ســـــازمان نظامـــــی غزنویـــــان 
بوده اند. ســـــرایی  غالمـــــان 
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که  گــر بــا من عهــد کنید و بر غامــان حجت کنید تا بخرد باشــند  »ا

چــون به آموی رســیم از خزانٔه خوارزمشــاه صلتــی داده آید و همگان 

کنید، پیداســت  گر عیاذا باهلل شــغبی و تشویشــی  گردید و ا نیکونام 
که عدد شما چند است«.51

کــه هر صد غــام تحت  یــخ بیهقــی برمی آیــد  از قرایــن موجــود در تار

کار می کرده انــد. هر جا لشــکر  فرماندهــی ســرهنگ غامــان ســرایی 

یــا عــده ای از غامــان ســرایی اعــزام می شــوند، بــه ازای هــر صــد تن 

یک ســرهنگ ســرایی راهی می شــود. امیرمســعود هنگام فرســتادن 

احمــد عبدالصمــد »ده ســرهنگ و هــزار ســوار ســاخته«52 را همــراه 

ی می فرســتد و هنگام ورود خلیفٔه عباســی »ده ســرهنگ و هزاری  و

ی را به  ی می شــوند. وقتی مســعود بوســهل حمــدو ســوار«53 پذیــرٔه و

کدخدای پســرش ســعید به ری می فرستد، بنا به درخواست  عنوان 

ی را همراهــی می کنند:  یســت غام ســرایی با دو ســرهنگ و ی دو و

یست غام سرایی  »دو ســرهنگ سرایی محتشم نیز نخواســت با دو

یــش نزدیک. اجابــت یافــت«.54 البته یک جا  گردنکــش مبارزتــر به ر

برخاف موارد دیگر وقتی عمویش یوسف را برای دورکردن از غزنین 

بــه بلخ می فرســتد این قاعــده را رعایت نمی کند و پانصد ســوار را با 
هفت هشت سرهنگ عازم آن شهر می کند.55

بــه این ســرهنگان »ســرغوغا« نیز گفته می شــده اســت. ایــن نکته از 

که او پس از سه روز  یارق دانسته می شود. وقتی  ماجرای بازداشت ار

میخوارگی و مســتی وارد صحن سرای مسعود می شود، سرهنگان بر 

ی هجوم می آورند. و

»پنجاه ســرهنگ ســرایی از مبارزان ســرغوغاان مغافصه در رسیدند 

گرفت و ســرهنگان درآمدند از  کنار  یارق را در  و بگتگیــن درآمــد و ار
چپ و راست«.56

که  در جنگ دندانقان حاجب بکتغدی در پاســخ پرســش مســعود 

کار نمی کنند، می گوید: چرا غامان سرایی 

گــر بینــد خداونــد اســبی  کــردن غامــان از اســب اســت. ا کار نا »و 

یســت، تازه و خیاره، به ســرغوغاان آنان دهد از اســبان قوی تا کار  دو
نیک برود«.57

51. همان،  ص 490.
52. همان، ص630.

53. همان، ص 438.
54. همان، ص 62.

55. همان، ص 57.
56. همان، ص 274.
57. همان، ص 953.

اســب های آنهــا را موقتــًا می گیرد: »از هــر وثاقی ده غامــی یک غام 

ســوار باشــد«.41 در هــر وثــاق غامــی  مجرب تــر سرپرســتی بقیــه را بــر 

عهده داشــته اســت. به این غام ســروثاق گفته می شد: »و چند تن 
کردندی«.42 از سرهنگان و سروثاقان در نهان تقرب 

خاصــی  مراتــب  سلســله  و  تشــکیات  صاحــب  ســرایی  غامــان 

بوده انــد. فرماندهــی آنان بعد از فرمانده کل ســپاه یــا حاجب بزرگ، 

بزرگ تریــن شــغل در تشــکیات نظامی محســوب می شــد. در زمان 

محمــود و مســعود حاجــب بکتغــدی فرمانــده ایــن غامــان اســت: 

»بونصــر در ســاالر غامان ســرایی، حاجب بگتغدی نگریســت«.43 

گر غامان را بگوید  که »ا بکتغدی چنان نزد غامان محبوب اســت 

بایــد مــرد، بمیرنــد«.44 نارضایتــی او از مســعود در جنــگ دندانقــان 

یجــی  از عوامــل مهــم شکســت مســعود و ضعــف و اضمحــال تدر
سلسلٔه غزنوی است.45

که سرپرستی  بعد از ساالر غامان سرایی، مهتر سرای وجود داشت 

کارهای مربوط به تشــکیات صنفی  غامــان و تهیٔه نیازهــا و انجام 

ایشــان با او بوده اســت.46 در زمان مســعود اقبال خادم زرین دســت 

گربز و زیرک و بســیاردان بود«.47 مهتر ســرای بوده اســت و  که »مردی 

بیهقــی هنگام اشــاره به ماجرای نوشــتگین خاصه خــادم این نکته 

کارهــای او اقبــال خــادم زرین دســت  گوشــزد می کنــد: »وز همــه  را 

اندیشــه داشــتی که مهتر ســرای بود«.48 دبیر ســرای نیز کســی بود که 

که  کارهــای دبیــری آنها را انجــام می داد. ایــن دبیر طوماری داشــت 

نام تمام غامان در آن ثبت شــده بود.49 در بیهقی یک بار به این دو 

شــغل اشــاره شده است: »امیر مهتر ســرای و دبیر غامان را بخواند و 

یســت غام، بیشــتر خط آورده و همه خیاره و مبارز و اهل ســاح  دو
بگزید و نام نوشتند و پیش آوردند«.50

فرماندهی دســته ای از این غامان با ســرهنگ ســرایی بوده اســت. 

احمــد عبدالصمــد در ماجــرای مــرگ خوارزمشــاه در جنــگ با علی 

تگیــن ایــن ســرهنگان را فرامی خوانــد و بــا تهدیــد و تطمیــع از آنهــا 

کنند. که خرد را پیشه و غامان را آرام  می خواهد 

41. همان، ص 491.
42. همان، ص 183.

43. همان، ص 66.
44. همان، ص 952.

45. همان.
یخ غزنویان،  101. 46. تار

یخ بیهقی، ص 945. 47. تار
48. همان.

یخ غزنویان، ص 101. 49. تار
یخ بیهقی، ص 622. 50. تار
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بــه همیــن معنــی باشــد. در حکایتی محمــود غزنوی مطلع می شــود 

کــوچ و بلوچ کاالهــای تجاری زنــی را نزدیک  کــه عــده ای از راهزنــان 

ی بــا تدبیری آنهــا را از میــان برمی دارد و  کرمــان بــه غــارت برده اند. و

کم کرمان دســتور می دهد والیت آنها را تســخیر  به بوعلی الیاس، حا

کنون تو  کند؛ زیرا از جوانان و جنگجویان بلوچ خالی شــده است: »ا

لشــکر خویش در والیت ایشــان ]= دیر گچی[ تاز که از برناپیشگان و 
سرغوغایان در این حال خالی شده است«.62

کلــی تمــام نهادهــای موجــود در دســتگاه غزنــوی، از جمله  بــه  طــور 

غامــان ســرایی، تحــت نظر جاسوســان و مشــرفان قــرار داشــته اند. 

گفتار  مشــرفی غامــان ســرایی شــغلی بــود کــه متصــدی آن رفتــار و 

گــزارش می کــرد. در روزگار مســعود،  غامــان را مخفیانــه به ســلطان 

مشرفی غامان سرایی با مظفر پسر ابوالقاسم علی نوکی بوده است.

»و در آن روزگار بــا دبیــری و مشــاهره ای که داشــت، مشــرفی غامان 

بــود ســخت پوشــیده، چنان کــه حوائج کشــان  او  بــه رســم  ســرایی 

ی  ی آمدندی و هر چه از غامان رازی داشــتی با و وثاق هــا نزدیــک و
بگفتندی«.63

بــر اســاس توضیحــات خواجــه نظام الملــک وثاق باشــی نیز شــغلی 

کسب تجربه به غامان  که پس از هشت ســال آموزش و  بوده اســت 

گذار می شــد. هر وثاق باشــی ســه غام تازه کار را زیر فرمان  ســرایی وا

داشت و احتمااًل آنها را با فنون نظامی و آداب دربار آشنا می کرد.

»و ســال هشــتم خیمگکــی یــک ســری شــانزده میخــی بدادنــدی 

کردنــدی و او را وثاق باشــی  و ســه غامــک نوخریــده را در خیــل او 

قبایکــی  و  کشــیده  نمدیــن ســیاه ســیم  کاهــی  و  دادنــدی  لقــب 
گنزیدرپوشانندی«.64

کار برده اســت. وقتی به اشــارٔه  خواجــه یک بــار دیگــر این کلمه را به 

الپتگین، سبکتگین به مقام وثاق باشی می رسد:

»حاجب پیش رفت و الپتگین را گفت که فان غام که وثاق باشی  

بــود فرمــان یافت، آن وثاق و رخت و خیــل و منزلت او به کدام غام 

ارزانی می فرماید داشت؟ چشم الپتگین بر سبکتگین افتاد، بر زفان 

گفــت: اى خداوند  کــه بدیــن غامک بخشــیدم. حاجــب  او رفــت 

که خریده اى و او را هفت  هنوز این غامک را ســه روز بیش نیســت 

کرد تا بدین منزلت رسد. این چون بدو شاید  ســال خدمت می باید 

62. خواجه نظام الملک،  91.
63. بیهقی، ص 421.

64. خواجه نظام الملک، ص 141.

کرده است و در شرح  خطیب رهبر سرغوغاان را »سران فتنه« معنی 

که سرغوغای غامان سرای بود« به نقل  این واژه در جملٔه »امیر بچه 

از لغت نامه دهخدا نوشــته اند: »ســرغوغا: ســرفتنه، کسی که باعث 

و بانی فتنه و غوغا و آشــوب می گردد«.58 این اشــتباه در توضیحات 

کلمــه در ماجــرای قائــد ملنجــوق نیز تکرار شــده اســت. آن گاه  ایــن 

که قائــد ملنجوق  کــه خوارزمشــاه و احمــد عبدالصمــد درمی یابنــد 

کرده و بزرگان و فرماندهان لشــکر را  به تحریک مســعود بادی در ســر 

کرده اســت و قصد توطئه علیه خوارزمشــاه دارد:  در ضیافتــی جمع 

کــه کشــته شــد دعوتــی بزرگ  کــه قائــد آن روز  »حقیقــت ایــن اســت 

کجات و جغرات را خوانده و  ساخته بود و قومی از سرغوغاان حشم 

برما از خوارزمشــاه شکایت ها کرده«.59 دهخدا با اعتماد بر فرهنگ 

انجمن آرا اشــتباه دیگری را مرتکب شــده است و با تکیه بر بیت زیر 

کرده است: از شهاب سمرقندی سرغوغا را طلیعٔه لشکر معنی 

گشته   ره عدل و سیاست را حســــــــــامش بدرقه 

گشته سرغوغا سپاه فتح و نصرت را ســــــــــنانش 

کلمــه در روزگار بیهقــی به معنــی فرمانده  کــه ایــن   تردیــدی نیســت 

کار می رفتــه اســت و بــا توجــه به بیــت فوق  بخشــی از ســپاهیان بــه 

که در جنگ و پیکار پیشرو و صاحب مهارت های  شــاید سرهنگی 

یــخ بیهقی ســرغوغا بر  ویــژه ای بــوده اســت. احتمال می دهــم در تار

همان ســرهنگ غامان سرایی اطاق می شــده است. ملک الشعرا 

یخ سیســتان متوجه این معنی بوده اســت  بهار در پاورقی خود بر تار

کوتــاه خــود بــرای کلمٔه »کورکتــر« می نویســد: ظاهرًا نام  و در توضیــح 

یکی از عیاران بزرگ و سرهنگان و سرغوغاهای سیستان باشد.60 در 

ســلجوقنامه نیز هنگام شرح حوادث نیشابور و ویران شدن این شهر 

پس از حملٔه غزان و جنگ های فرقه ای آمده است:

کرده بود و بر برجها  کهن، آباد  »و قومی علویان و سرغوغا، شهرستان 

کرده، بقیه از ضعفا و بازماندگان همه به ایشــان  منجنیق هــا نصــب 
پناهیدند«.61

روشن است که سرغوغا در این عبارت به معنی فتنه گر نیست وگرنه 

کنــار علویــان پناهــگاه ضعفــا نمی شــدند. ایــن عــده فرماندهان  در 

کــه پــس از حملــٔه غــزان بــه شــهر قدیمــی  لشــکر ســلجوقی بوده انــد 

نیشابور پناه برده اند. در سیاست نامه هم خواجه یک بار این کلمه را 

که هرچند به وضوح موارد باال نیست، اما می تواند  کار برده است  به 

58. همان، ص 319.
59. همان، ص462.

یخ سیستان، ص 307. 60. تار
61. ظهیرالدین نیشابوری، ص 51.
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کرد و من ایــن بوجه عطا بدو می دهم و دیگر  گفــت: من گفتم و این غامک شــنید و خدمت  داد؟ الپتگیــن 

هم بر عادت می باید رفت.65 

که بعد از مقام وثاق باشــی مقام  خیل باشــی بوده اســت،66 اما  از روایت مختصر خواجه نظام الملک برمی آید 

متأسفانه نه خواجه و نه بیهقی در خصوص این شغل سخنی نگفته اند.

 به تعدادی از این غامان که زیباتر بودند غامان خاص گفته می شــد. این غامان وظیفٔه چترداری، ســاح 

که محافظان شخصی شاه بودند،  داری، علمداری و جامه داری سلطان را بر عهده داشته اند.67 به غامانی 

جاندار گفته می شــد: »غامی که او را قماش گفتندی و شمشــیردار بود، او را جاندار گفتندی درآمد و برشــیر 

زخمی اســتوار زد و چنانکه بدان تمام شــد«.68 در اســرارالتوحید نیز آمده اســت که وقتی اتســز خوارزمشــاه به 

میهنــه می رســد اســبش از حرکــت باز می ایســتد. وزیرش او را از مقبره شــیخ بوســعید مطلع می کنــد و اینکه 

اســب به حرمت بقعٔه شــیخ جلوتر نمی رود و اتســز پس از پی بردن به این موضوع جاندار خود را به شــحنگی 

آن ناحیه منصوب می کند: »او را اعتقادی عظیم در حق شــیخ ما پدید آمد و حالی جاندار خاص خویش را 

به میهنه فرســتاد به شــحنگی«.69 ســمعانی در روح االرواح نیز از این معنی یاد کرده اســت: »پادشاهان  چون  

ید«70 و نیز در حدیقه: گویند: ما را نگاه دار کنند،  گردند جاندارى را به پاى  مست  

چوبــــــــــی زدم  و  آمــــــــــد  آشــــــــــوبیدیگــــــــــری  برنخیــــــــــزد   مــــــــــن  تــــــــــاز 

بود شاید  که  وین  کیســــــــــت  این  دودگفتم  مــــــــــن  تــــــــــن  از  بــــــــــرآورد  کــــــــــو 

اســــــــــت محمود  شــــــــــاه  جاندار  زین جزع مر تو را چه مقصود اســــــــــت71گفت 

کم   این غامان پس از نشان دادن شایستگی های خود به مقام های باالی دولتی ارتقا می یافتند. آلتونتاش، حا

مقتدر خوارزم، پیش تر غام ســرایی ســبکتگین بود. او به مناســبتی ضمن شــرح خاطره ای از سیاســت های 

که شب و روز  سبکتگین برای بونصر مشکان، به این موضوع اشاره می کند: »من و یار من از آن غامان بودیم 

ی غایب نبودیم و به نوبت می ایســتادیم«.72 نوشــتگین نوبتی نیز پس از آنکه به  یک ســاعت از پیش چشــم و

ســن بلوغ می رســد، فرمانده بخشــی از ســپاه غزنوی می شود: »چون لختی شمشــاد با رخان گلنارش آشنایی 

گرفت و یال کشــید کارش به ســاالری لشــکرها کشید«.73 قراتگین غام مســعود هم پس از احراز مقام نقیبی 

یاســت لشــکر به مقام حاجبی می رســد: »این قراتگین نخســت غامی بود امیر را، به هرات نقابت یافت و  و ر

پس از نقابت حاجب شد امیر مسعود را«.74 تعدادی از غامان محمود نیز پس از پیوستن به مسعود و اظهار 

وفاداری به او بعدها حاجب درگاه می شــوند: »چند تن از غامان ســرایی محمود چون غای اغلن و ارســان 
کردندی«.75 که پس از آن از امیر مسعود رضی اهلل عنه، حاجبی یافتند، تقرب  حاجب چابک 

غامان ســرایی در شــکارگاه، ســلطان را همراهی می کرده اند:»و هم در شــوال امیر به شــکار پره رفت با فوجی 

65. همان، ص 142.
66. همان، ص 141.

یخ غزنویان، ص 103. 67. تار
یخ بیهقی، ص 177. 68. تار

69. اسرارالتوحید، ص 378.
70. روح االرواح فی شرح اسماء الملك الفتاح، ص 384.

71. حدیقه، ص 559.
72. همان، ص 674.

73. همان، ص 637.
74. همان، ص 165.

75. همان، ص 183.

كلی تمـــــام نهادهای  به  طور 
موجود در دستگاه غزنوی، از 
جمله غالمان سرایی، تحت 
مشـــــرفان  و  جاسوســـــان  نظر 
مشـــــرفی  داشـــــته اند.  قـــــرار 
غالمان ســـــرایی شـــــغلی بود 
گفتار  كه متصـــــدی آن رفتار و 
غالمان را مخفیانه به سلطان 
گار  روز در  می كـــــرد.  گـــــزارش 
مســـــعود، مشـــــرفی غالمـــــان 
سرایی با مظفر پسر ابوالقاسم 
علـــــی نوكـــــی بـــــوده اســـــت.
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غامان سرایی«.76 »و در پیش شیر تنها رفتی و نگذاشتی که کسی از غامان و حاشیه او را یاری دادندی«.77 

عنصرالمعالی نیز به حضور غامان ســرایی در شــکارگاه اشــاره می کند: و به نخجیرگاه بیهوده اسب متاز که 
کودکان و غامان سرایی باشد.78 کار  بیهوده اسب تاختن 

که بیشترین توصیفی   اما مهم ترین وظیفٔه غامان سرایی حضور در میدان جنگ بوده است. بیهوده نیست 

ی جنگندگــی و مهارت هــای نظامی و نقــش آنها در  یــخ بیهقی شــده اســت، مربوط بــه نیرو کــه از آنــان در تار

که علی دایه و ایاز همراه با  شکست ها و پیروزی ها است. پیروزی مسعود بر برادرش محمد زمانی رقم خورد 

غامان ســرایی به مســعود پیوستند، هم چنان که شکســتش از ترکمانان سلجوقی محصول خیانت غامان 

و پیوســتن آنهــا بــه ترکمانــان بــود. هرگاه ســخن از جنگــی می رود غامــان ســرایی در آن نقش اصلــی را بازی 

یخ سیستان، محمود برای فتح این شهر از آنان استفاده می کند. می کنند. به روایت تار

کردند و غارت و ســوختن  »تا همٔه غامان ســرایی به قلعه برشــد و بر باره برآمدند و طبل زدند و بانگ محمود 
کردند.79 فروگرفتند و بازارها و سرای ها بسوختند و مسجد آدینه غارت 

 این غامان در قلب لشــکر و در اطراف شــاه اســتقرار می یافتند و هرگاه جبهه ای شکســت می خورد، آنان به 

کمک ســپاهیان شکســت خورده می شتافتند و سرنوشت جنگ را تغییر می دادند: »غامان سرای باید جهد 

کنار مسعود می بینیم. یان آنان را در  کار نکردند«.80 در جنگ با غور که ایشان قلبند، امروز هیچ  کنند 

ید و یکی را عمودی بیست منی بر سینه زد که  یاز »سه سوار از مبارزان ایشان در برابر امیر افتادند. امیر دست در
ی برخاستن ندید و غامان نیرو کردند و آن دو تن دیگر را از اسب بگردانیدند«.81 ستانش بخوابانید و دیگر رو

این غامان در تیراندازی مهارت فراوان داشــته اند و ظاهرًا تیرشــان به خطا نمی رفته اســت. در همان جنگ 

کمک می گیرد. یان مقاومت می کنند، مسعود از این مهارت غامان  وقتی غور

که از آن هول تر نباشد.  کردند هر دو جانب  »روز پنجم از هر دو جانب جنگ سخت تر پیوستند و نیک جهد 
یان را و سنگ منجنیق با تیر یار شد«.82 کردند غور امیر فرمود غامان سرای را تا پیش تر رفتند و به تیر غلبه 

و نیز:

یان زهره نبودی که سر از برج برکردندی«.83 »غامان تیر انداختن گرفتند و چنان غلبه کردند که کس را از غور

کارگیری تمام ساح ها مهارت دارد: یکی از غامان بونصر مشکان به نام بایتگین در به 

»ایــن بایتگیــن به جای اســت. مردی جلد و کاری و ســوار، به شــوراندن تمام ســاح ها اســتاد، چنان که انباز 
ندارد«.84

یست غام سرایی،  قدرت نظامی این غامان پشتوانۀ اصلی سرداران لشکر بود. احمد ینالتگین با تکیه بر دو

76. همان، ص 747.
77. همان، 176.

78. قابوسنامه، ص 94.
یخ سیستان، ص 357. 79. تار

یخ بیهقی، ص 952. 80. تار
81. همان، 170.
82. همان، 170.

83. همان، ص 168.

84. همان، ص 892.

غالمان  وظیفـــــٔه  مهم تریـــــن 
ســـــرایی حضـــــور در میـــــدان 
بیهوده  اســـــت.  بوده  جنگ 
كه بیشترین توصیفی  نیســـــت 
كـــــه از آنـــــان در تاریخ بیهقی 
شده است، مربوط به نیروی 
مهارت هـــــای  و  جنگندگـــــی 
در  آنهـــــا  نقـــــش  و  نظامـــــی 
شكست ها و پیروزی ها است. 
پیروزی مســـــعود بـــــر برادرش 
كه  رقـــــم خورد  محمد زمانی 
علـــــی دایـــــه و ایاز همـــــراه با 
غالمان ســـــرایی به مســـــعود 
كـــــه  هم چنـــــان  پیوســـــتند، 
شكستش از تركمانان سلجوقی 
غالمان  خیانـــــت  محصـــــول 
و پیوســـــتن آنها بـــــه تركمانان 
جنگی  از  ســـــخن  هرگاه  بود. 
می رود غالمان سرایی در آن 
نقش اصلی را بازی می كنند.
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حرکــت مســعود بــه ســوی دندانقان مــرو، علی رغــم مخالفــت وزیر و 

دیگــر بــزرگان، ایــن فرصــت را در اختیــار آنهــا می گــذارد. بکتغدی، 

گواری را به گوش امیر  ســاالر غامان ســرایی، پیش تر وقوع حوادث نا

می رساند:

کــه می گوینــد ایشــان را چــه افتاده  کــرد  »ایــن غامــان کار نخواهنــد 

است که گرسنه باید بود که بسیار طلب کردند گندم و جو و حاصل 

نشــد و با هیچ پادشــاهی بر این جمله نرفتند و پیداســت که طاقت 
چند دارند«.92

در ایــن ســفر بســیاری از اســبان تلــف شــده اند و غامــان بــر شــتر 

نشســته اند. بکتغــدی در ماقــات بــا مســعود سربســته بــه عصیــان 

زودهنگام غامان اشاره می کند.

که غامان امروز می گفتند  »حاجب بکتغدی امیر را سربســته گفت 

گر جنگ باشــد  کــه مــا بر اشــتر پیداســت که چنــد توانیــم بود. فــردا ا

کــرد. امیر جواب  که بر اشــتر جنگ نتــوان  یــکان بســتانیم  اســبان تاز
نداد، ولی نیک از جای بشد«.93

در میانــۀ ایــن بحــران مســعود نابخردانــه بــا نخوانــدن بکتغــدی بــه 

مجالــس خصوصــی و دعــوت از جانشــینش، ارتگیــن، موجبــات 

ی را فراهم می آورد. خشم و

که خلیفۀ بکتغدی بود بخواند با سرهنگان  »امیر ارتگین حاجب را 

که  ســرای ها و غامــان ســرکش تر ... و ایــن هــم از اتفاق های بــد بود 

کــه بکتغدی به مثل امیــر غامان بود و  بکتغــدی را نخوانــد و بیــازرد 
کردندی«.94 گفتی آن  هرچه 

بــا رســیدن مســعود بــه دندانقــان غامــان بی درنــگ اســبان ســواران 

گرفته و به ترکمانان می پیوندند. ایرانی را 

گرفتنــد از  »غامــان ســرایی از اشــتر بــه زیــر آمدنــد و اســبان ســتدن 

کرد  یــکان، از هر که ضعیف تر بودند به بهانۀ آنکه جنگ خواهیم  تاز

و بســیار اســب بســتدند و چون ســوار شــدند با آن که به شب اسبان 

تــازی و ختلــی ســتده بودنــد، یــار شــدند و بــه یک دفعت ســیصد و 

هفتاد غام با عامت های شیر بگشتند و به ترکمانان پیوستند و آن 

گریخته بودند به روزگار پور تگین بیامدند و یکدیگر  که از ما  غامان 

کردند به نیــرو و کس کس  گرفتنــد و آواز دادنــد: »یــار یــار« و حمله  را 

ی به  را نایســتاد و نظــام بگسســت از همــه جوانب و مردم مــا همه رو

92. همان، ص 945.

93. همان، ص 949.
94. همان، ص 950.

کهنــه کار  گذاشــته، در برابــر سیاســتمدار  کــه مســعود در اختیــار او 

یســت تن از  نیرنــگ بــازی چــون قاضــی شــیراز می ایســتد.85 تنها دو

ی در حکومت ری پشــتگرمی  آنــان می توانســتند به بوســهل حمــدو

ببخشــند.86 مســعود در اولیــن پیــکارش بــا ترکمانان حــدود دو هزار 

غام ســرایی را همراه بکتغدی می فرســتد. به نظر بیهقی این تعداد 

»عالمی را بسنده بودند«.87 در فتح قلعۀ نانسی »غامان سرایی داد 

بدادند«.88 در فتح قلعۀ قهندز، نوشتگین نوبتی تنها از پانصد غام 

کمک می گیرد.89 در جنگ با ترکمانان بیهقی می گوید: سرایی 

که روز  گمان بردم  »من جنگ مصاف این روز دیدم در عمر خویش. 

که  که خصمان برچیده باشند لشکر ما  به چاشــتگاه نرسیده باشــد 
شش هزار غام سرایی بود بیرون دیگر اصناف مردم«.90

کمکی  ی  در این جنگ مســعود پانصد غام سرایی را به عنوان نیرو

در ساقه قرار می دهد تا در صورت ضرورت سرنوشت جنگ را تغییر 
دهند.91

بــر  مبتنــی  حکومتــی  غزنــوی  حکومــت  گفتیــم  پیش تــر  چنان کــه 

کــه هســتۀ مرکــزی آن را غامان  ی نظامــی و ارتش ســاالری بــود  نیــرو

ســرایی تشــکیل می دادنــد. برآمــدن و افــول و اضمحــال حکومــت 

مســعود را آنــان رقــم زدنــد و زمینــۀ شکســت او را در دندانقــان فراهم 

یشــه در رفتار هــای نابخردانۀ مســعود دارد  آوردنــد. نارضایتــی آنهــا ر

کــه  کنــد. بــذری را  کــه بیهقــی می کوشــد از همــان آغــاز آن را تبییــن 

کســانی چــون حاجــب علــی قریــب،  مســعود در حــذف و نابــودی 

ک، احمــد ینالتگین  یــارق، حاجب غــازی، منگیترا خوارزمشــاه، ار

کرد. به  و دیگــر پروردگان محمود پاشــیده بود در دندانقان برداشــت 

یخ بیهقی  نظــر نگارنــده یکــی از مهم ترین عناصــر وحدت بخــش تار

همین رفتارهای نابخردانۀ مســعود اســت که چون رشته ای حوادث 

که  گــون را بــه یکدیگــر پیوند می دهــد و تنها در دندانقان اســت  گونا

کنده چــه ارتباط وثیق و  کــه ماجراهای ظاهرًا پرا خواننــده درمی یابد 

استواری با یکدیگر داشته اند.

کــه از رفتــار گذشــتۀ مســعود دل  خوشــی ندارند و بســیاری  غامــان 

از دوستانشــان همــراه با اربابانشــان طعمۀ خشــم مســعود شــده اند، 

کنند.  در انتظــار فرصتنــد تــا ضربــۀ مهلــک خــود را بــر ســلطان وارد 

85. همان، ص 628.

86. همان، ص 628.

87. همان، ص 705.

88. همان، ص 706.
89. همان، ص 891.
90. همان، ص 899.
91. همان، ص 904.
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هزیمت نهادند«.95

ی در لشــکر  پــس از گریختــن مســعود از میدان جنگ، جاسوســان و

که ترکمانان بســیار ترســیده بودنــد، اما  گــزارش می دهنــد  ترکمانــان 

که  نافرمانــی غامــان ســرایی ایــن اوضــاع را پیــش آورد.96 ترکمانــان 

پیــروزی خــود را مدیــون غامــان می داننــد بــه هریــک از آنهــا قــول 

حکومت بر والیتی می دهند.

کردند، بســیار بنواختند  کــه آن ناجوانمردی  »و آن غامــان بی وفــا را 

و امیــری والیــت و خرگاه از آن دربند دادند و هر چیزی و ایشــان خود 

توانگر شــده اند که اندازه نیســت که چه یافته اند از غارت و کســی را 

که این  که می گویند  گوید بلندتر  که فراایشــان ســخنی  زهره نیســت 
کرده ایم«.97 ما 

که در  که با تاش های محمود و دولتمردانی  بدیــن ترتیب حکومتی 

یخ سیاســی ایران بی نظیر بودند در اوج اقتدار سیاســی و نظامی،  تار

با اســتبداد رأی و بی خردی های مســعود، به دســت غامان ســرایی 

گذاشت و آمل و طبرستان و ری و جبال و خراسان بزرگ  رو به افول 

و خــوارزم را بــه ترکمانــان ســلجوقی ســپرد و خــود چونــان حکومتــی 

محلی ضعیفی به غزنین و بخش هایی از هند محدود شــد و دیری 

گردباد روزگار برای همیشــه ناپدید شــد.  که رد پای آن در  نگذشــت 

کــه خواننــده از خــود می پرســد آیــا  کتــاب اســت  پــس از پایان بــردن 

محمود حق نداشــت که مســعود را شایســتۀ حکومت نداند و از ســر 

اجبار و ضرورت محمد را به جانشینی برگزیند؟

95. همان، ص 954.

96. همان، ص 958.
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