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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 شماره هشتاد و چهارم یکم،و  یستسال ب

 9911 زمستان

 

یقدرت در دوره سلطان مسعود غزنو یگاهافول پا یتوضع یبررس

 

 72/55/66 تاریخ تأیید:                            51/51/69 تاریخ دریافت:
  1 عالمه یرحسینم یدس 

 
 

 ینتا واپس   یناز ظهور اول یعصر غزنو یاندر قدرت نظام یدرون یناسازگار

ق.( و 244-234در زمان حکومت مسعود ) یژهبه و یسلسله حکومت ینا ینسالط

مقال ه پ      ین. ارود یق.( از عوامل افول آن به شمار م383-244محمود ) یشترپ

ق درت   یگاهعلل افول پا ی،حکومت غزنو یو نظام یاسیبر ساختار س یاز مرور

 یتق.( را با محور244-234) یحکومت سلطان مسعود غزنو یزمان یدر قلمرو

 یو در قالب محورها یانغزنو یموجود در درون شاکله قدرت نظام یها تعارض

 ه ای  ج ویی  یزهدرت و ستکسب ق ینزاع برا یرونی،ب یکارهایپ ی،درون یآشوبها

ب ود ک ه    یح د  هب   یتع ارض درون    ی ن . اکن د  یم   یبررس   یخواص حک ومت 

 ساخت. یرمؤثررا غ آمده یشثبات پ یب یتمعطوف به خروج از وضع یراهکارها

  

 .یرانا یختار ی،قدرت نظام ی،سلطان مسعود غزنو یان،غزنو :کلیدواژگان

                                              

 .(alameh14@yahoo.com) :یراندانشگاه هنر اصفهان ا یاردانش. 1
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 مقدمه. 1

 ی،اسر یسی یهرا  مؤلفره   تنراو   و تکررار  به آن یخیتار انداز چشم در حکومت کی استمرار

 یبنرد  هیر ال بره  یاجتمرا   گرا  یپا در انینظام وانید. است وابسته انینظام وانید چون هم

  ملکرد تحقق .است وابسته جامعه در آن سازمان تکوّن و یاقتصاد –ی تیجمع یایجغراف

 قیر تحق نیر ا مقصود ی،غزنو ینظام شاکله در میمستق اتریثأت از یکی ثبات و نبرد، دفاع

، یغزنرو  انیر نظام یسرازمان  درون تناقضرات  که است استوار نیا ق بریتحق هیفرض. است

 از خررو   یراهکارهرا  حرف   و سراا   یداخلر  انسراا   و نظرم   مود رفتن نیب از هیما بن

 ردید. گ انینظام یآشفتگ

 چگونه یغزنو انینظام بر حاکم گانیپا که این دربار  است یکاوش ،مقاله نیا از هد 

گان یدر افول پاتأثیری  هچ انیغزنو یتیقوم بافت و یمرتبت یاشاکله تعارضاست؟ و  بود 

در  1 .(5112)د.  ی، چون باسرور  نامستشرق هینظر ایآ وقدرت در این دور  داشته است؟ 

  است؟ لیتکم و اصالح قابل ی،غزنو دور  موضوع

ق.( 561-592) انیسرامان  دور  از رانیا یاجتما  – یاسیس تحوالت و انیغزنو دربار 

ماننرد   ینامحققر متعرددی بره وسریله     یقر یتحق یهرا کوشر  ق.( 521-285) انیغزنو تا

 قیر تحق نیر ا در امرا  مورد توجه قرار گرفته اسرت،  5یصالح کوروش و 5یفروزان ابوالقاسم

 یسراختار  درون تعارضات و افول تیوضع پیشین، قاتیتحق لیتکم ضمن دیکوش میخواه

 .میینما یبررس نامستشرق هینظر نقد با را انیغزنو دور 

                                              

.1 Bosworth.تاریخ دان، خاورشناس انگلیسی و استاد عربی ، 
، تاریخی ایران و اسالمهای  پژوهش، «حمله به روم در تخیالت فاتحانه سلطان محمود غزنوی». 2

 .12، ش1932بهار و تابستان 
، 1932، تابستان فصلنامه مطالعات شبه قاره، «دالیل و پیامدهای ورود غزنویان به هندوستان. »9

 .11سال پنجم، ش 
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 روش و تحلیلری  -توصریفی   و یشر  بر یمبتن ،حاضرپژوه   قیتحق روشچنین،  هم 

، زین یموارد در .است مکتو  منابع از استفاد  با یاکتابخانه نوع از آن اطال ات یگردآور

 مرورد اسرتفاد     یدانیر م مشراهدات   نروان  بره  هنرد  ارور یج و آگرا در انیغزنو موجود آثار

 گیرد.  قرار می

 انینظام حاکم گانیپا. 2

 (سلطان) پادشاه. 1-2

 گران یپا مررتب   و منتظمی اجزا کنند  هماهنگ نیباالتر و قدرت گانیپارأس  پادشا  در

 اراتیر اخت توانست می که بود انینظام هماهنگ  مل و میتصم استحصال جهت در قدرت

 ریر ز انتخرا   جهرت  یمقرام  هگانکند. ی ا مال نیتابع به مستبدانههای   ویش به را  خوی

 به موظف یجملگ ، لم اهل و فیس اهل. بود هد  ولی نییتع و جنگ ر، ا ال یوز و دستان

ها،  زشیانگ و نگرش افق به محدود موظفین،  مل انتخا  دامنه وی بودند و اوامری اجرا

 . بود سلطان قاتیتصد و تصورات

در  ق.(521-285) یغزنو دور  1یسلطان اراتیاخت بودن یفرامرز بر تصور ،حال نیا با

 بره ؛ زیررا سرلطان در مرواردی مقیرد     سرت ین یخیترار  یهاعتیواق با منطبقتمامی موارد 

-151) حمرود می بود. به  نوان نمونه، سرلطان  شر  و یاجتما  یستارهایا و هاچارچو 

 5بود ق.( مردد119)د.  ماقیاو بن ازیا خواهر نکاح  قد به  القه نمودن آشکار درق.( 589

  و یشررر  – ی رفرر اصررول تیررر ا از هررایی  هیحاشرر یسررلطان اراتیرراخت ،واقررع در و

 . داشت یاجتما 

                                              

 .191، صمجمع االنسابای،  شبانکاره .1

، انیا غزنو سالطن  ، یلا یخل اهلل لیا خل؛ 93، ص 9، ج تاریخ اجتمااعی ایاران  مرتضی راوندی،  .2

 .901ص
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 وگری  ینظام ،بودند سلطان دراز یآرزوها به دنیرس اهر  ،انینظامکه  این به توجه با

 در ی از دیربراز غزنرو  نیسالط. بود یغزنو امارت اوّل اصل ،کارهایپ در مباشرت به حضور

 یفرماندهرأس  وشدند  می حاضر هندوستانهای  یلشکرکش خصوص به نبردها از یاریبس

 و لیتغس هنگا  در محمود بدن بر زخم هفتاد و سه بودن انینما .بودند دار  هد  را کاریپ

  1 .بود موضوع نیا گوا ، نیتدف

 گرر ید ی،جنگر  هایحربه یریکارگ به در یغزنو نطیسال کی به کی اشتهارچنین،  هم

ق.( 151-155) مسعود 5ق.( در شمشیر زنی،589-151) محمود گوا  چنین جایگاهی است.

ی حتر  و 5دتبحرر ممترازی داشرتن    روکمران یت درق.( 111)د.  گرز، مودود و یزن چنگک در

 1.خواندند می یمودود کانیپ را آن که بود ساخته نیزر نوک با یکانیپ مودود

 . خواجه بزرگ2-2

 شرد  مری  لیتشک یغزنو قدرت شاکله در ییشورا ی،وانید امور و ینظامهای  بحران در

–566) نیسبکتک حکومت .گرفت می قراری دقیق نقد بوته در محتمل یهارفت برون که

 دستور ،نبرد هنگامه در و مهم یدادهایرو در محمود و مسعود .بود شورا منتخبق.(  587

د، یر بر وانید ر، صاحبیسلطان، وزمتشکل از  نبرد یشورای ا ضا. دادند می شورا لیتشک

 .برود  یسرلطنت  انیر ا  وجو  و غالمان رسالت،  ارض، ساالر وانید ا ظم، صاحب حاجب

 در و گرفرت  می صورت بزرگ خواجه استیر به ی اد مواقع در شورا نیا لیتشک ضیتفو

 دایر پ ینر یتقن حالرت  ،سلطان بیتصو با و داشت یمشورت جنبه ی،غزنو قدرت هر  شاکله

                                              

 .11، صمجمع االنسابای،  شبانکاره .1

 .113، صتاریخ غزنویان باسورث،  .2

 پا  از شکسا  دادن عماوی    ،هجری قمری 392بود که در سال  غزنوی. از پادشاهان سلسله 9

 .بر تخ  نشس  محمد ،شخوی

 .232، ص1، جةآداب الحرب و الشجاع. فخرمدبر، 3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
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 صاحب درست آرای به سلطنت  اواخر ینظام و یاسیسهای  بحران در مسعود اما، دکر می

 1. نمود ینم توجه مستبدانه ،شورا منصبان

نبررد،   ا یر خ ان، محرل یر نظام ، شمارینظام مناصب و ساا  ریام نییتع نبرد یشورا در

 در دشرمن  خصروص  بره هرای   مهرارت  و آوردگا  از ینی  ، برآوردینظام  یآرا یچگونگ

 شروهر  ،خوارزمشرا   شردن  کشرته  واقعه در شورا اتیجزئ ثبت .داشت قرار شورا کار دستور

 . است نمونه نیا از 5یسلاوق ترکمنان با نبرد رامونیپگیری  میتصم و 5محمود خواهر

 ریوز. 3-2

 ینظرام  مقرا   کیر  ریوز ردید.گ می قلمداد سلطنت ابتین و یسلطان فرو مقا  نیباالتر

 که نیا آن وشت دا ازین هم یگرید اتیخصوص نسب، به و امانت شروط بر افزون اما بود،ن

در  صرالح  یابر  خواجره وزیرری ماننرد    1.باشرد  برخروردار  تیر کفا از خرا  و جنگ کار در

 شراا ت  و یسروار  درق.( 151)د.   بدالصرمد  بن احمد خواجه و زبردست بود یازدرانیت

 وزارت موضرو ی مرورد رقابرت برود کره بره دسرایی درباریران          2.نداشت همتا یراندازیت

 6گردید.  متزلزل می

 تزلزل سهیدس از یاتقا توطئه، جهت نیقر رقابت هیرو با یوزارت، تقابل یسینو مواضعه

 از یریجلروگ  یبررا  وزارت اراتیر اخت فیک و کم ،آن در که یامواضعه. بود وزارت منقبت

 حسن بن احمد قاسم یاب الکفا  شمی خواجه .گشت می مدوّن یاسیس یثبات یب یخطرها

 7شد.  منق  مسعود سلطان خاتم به و شتون یمفصّل مواضعه ی،مندیم
                                              

 .591، صتاریخ بیهقی ، یهقیب .1
 .131، صآثارالوزراء ،(نظام بن یحاج)نیالد فیس .2
 .515 ص ،تاریخ بیهقی ، یهقیب .9
 .13، صیةالسلطان احکام، یماورد .3
 .135، صآثارالوزراء ،(نظام بن یحاج)نیالد فیس .1
 .151، صهمان .6
 .همان .1
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 اعظم سپهساالر. 4-2

 با یسبب و ینسب مناسبات داشتن ،احتمالبه  و ینظامهای  مهارت  ،مؤثر سوابق از پی

 نقر  . شد می انتخا  ریوز مشورت با یسلطان خاصّه یمار  نوان به ساهساالر ،سلطنت

ی آرا برابرر  در گرا   که بود یمقتض حر  رجل  نوان به نبرد یشورا در ساهساالر یاساس

 و ا ظرم  ساهسراالر  ق(115)د.  نصرر  ریام فرو بندد. به  نوان نمونه، د  سلطان مستبدانه

  :داد پاسخ خوارز  دادیرو رامونیپسؤال وزیر  در قبال محمود برادر

 خداوند، برادر نیا که نکنم مشاورت کارها نیچن گرید که کردم توبه من که

 آن خردمندد  مرد و ستین دهیپوش من بر یزیچ یو عادات و احوال از و است من

 1.کشد در او، دم اشارت هر در که است

، یمثقرال  هرزار  شاخ، اسرتارزر  دو کال  امابود  ریوز تر از پایین ا ظم، ساهساالر منصب

 ریر ام وق.( 115)د.  نصر ریام 5. داشت طبل و لیخاصه، ف ن، کوس،  لم، غالمانیکمرزر

 از بیررقر ی لرر و هیرردا یحاجررب،  لرر ین، سباشرریسرربکتک فرزنرردانق.( 155)د.  وسررفی

 یسرلطان  دربرار  و اردو مرالز   خرود  حاجب و کدخدا با که بودند یغزنو ا ظم ساهساالن

 ریر ام حاجرب  ق(،111)د.  طغررل  و 5ق(155)د. پری از   کدخدا لکشن بوسهل. گشتند می

 1. بودند ا ظم وسف، ساهساالری

 اعظم سپهساالر فرودستان. 1-4-2

 نینش منطقه سپهساالران. 1-1-4-2

 و یوالر   نوان به غزنه و شابور، خوارز ، هندی ام، ن  راق نینش منطقه ساهساالران

 امرور  و ا ظرم  ساهسراالر  تحرت اشررا    را خود ینظامهای  طرح سلطان میمستق ند ینما

                                              

 .161، صهمان .1
 .931، صتاریخ بیهقی ، یهقیب .2
 بوده اس . سبکتکینبن  برادر محمود ،پیشکار امیریوسف ،بن لکشن بن احمد هللعبداابوسهل . 9
 .119، صتاریخ بیهقی ، یهقیب .3
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داراالمرار ،   حفر  دادنرد.   تحت اشرا  وزیر سامان مری  کدخدا تیسبب به را یمال -یوانید

 1. بود شانیاوظایف  از خرا  و حر غنایم  کفار، اکتسا  با ، محاربهیارض توسعه

راهکراری   دربار، در دست دور اتیوال ساهساالران نیمنتسب و احفاد برداشتن گروگان

 تاربره  و سراالران  یشراگرد . برود  سرلطان  هی لها  آن یاحتمال شورش از یریجلوگبرای 

)د.  خازن نینالتگی مسعود، احمد سلطان .نبود یساهساالر به لین یشگیهم شرط ی،نظام

 گفت: و انتخا  کرد هندوستان یساهساالر به را 5ق(152

 و دهید بد یماضد  رید ام عادات و است، احوال نکرده ساالران یشاگرد چند هر

  .کرده خدمت سفرها همه در و بوده ما پدر خازن

  رراق  تیر وال بره  یکراف  تاربه نداشتن و انیپدر جناح به یوابستگ لیدل به را ازیا او

 انره یمخف کدخدا، جاسروس  که نامحقق از یبرخ نظر اظهار ،حال نیا با. کردن ا زا   ام

بیران   اختال  که چرا ؛است دیترد محلبود،  5ساهساالر کارکرد و اخبار انتقال در یسلطان

 برر  هندوستان ساهساالر نینالتکی احمد با کدخدا یرازیش یقاض ی ل ابوالحسن نیب ،شد 

ای نامه درق.( 151-155و  116-111) ریوز یمندیم حسن بن احمد که بود یمال امور سر

 گوید: می در این بار 

 کند   تیوال شورش سر بر و کرد دیبا آنچه خود احمد و یمال یکدخدا تو

  4. آمد فراهم آن سقوط بنارس و

                                              

 .933، صهمان .1
خازن سلطان محمود و در همه سفرهای ایان پادشااه باا او     یننخست و. وی از ساالران دوره غزنوی 2
. او پا  از  ق. خلع  سااالری هندوساتان پوشاید   322در زمان سلطان مسعود در دوم شعبان سنه .بود

و اقادام نماود   بوالحسن علی قاضای شایراز   امخالف  ه خواجه احمد حسن میمندی ب چندی با تحریک
 .فرستادند سلطان نزد را سرش و گردید کشته تلک دس  به و شد او سرکوب أمورباالخره تلک هندو م

 .129ص ،انیغزنو سپاه ساختارزاده،  حسن .9
 .116 ، صتاریخ بیهقی ، یهقیب .3
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 ساهسراالر  بره  نسربت  یکمتر یمقررّ و نبودند دربار میمق ،نینش منطقه ساهساالران

 .کردند می افتیدر ا ظم

 ساالر و مقدم. 2-1-4-2

 از یقروم  گرا   و یشرهر  اکمانح قالب در را ینظام نفر 2111تا 1111 یفرماندهآنان 

 از ریر اخ مرورد  دو .داشتند بر هد  هندوان و ان، ترکانیلمیان، گوزگانان، دیان، کااتیسگز

 .داشتند یبرتر یتیوال ساالرانبر  مراتب به که بودند یدرگاه ساالران

 سرهنگ. 3-1-4-2

  هرد   سراالر  نظر ریز را نفر 211تا 111 یسرهنگان، فرمانده ،ییسرا سرهنگ جز به 

 ینامغضروب  تعقیرب و دسرتگیری   و هرای جنگری   ، مأموریرت هرا  قلعه دژبانی در و بودند دار

 1یافتند. میمأموریت  هندوستان ساالر ،حاجب اقیارچون  هم

 سروثاق. 4-1-4-2

 خدمت به سرهنگان نظر ریز که اد یپ غال  د  یدستگ سر بهند بود یسوار اسبآنان 

5پرداختند. می
 

 اعظم حاجب ای حجاب میزع. 5-2

 بره مسیری آسان برای ارتباط ا یان با سلطان بود و مفتخرر  ا ظم،  ساهساالر از پی 

 وجرود  برا  نبررد  یشرورا  در. او بود مرصّع زر کمر و مناوق  لم، ا یس یقبا، شاخ دو کال 

 ا ظرم  ساهسراالر  بره  منره یم و کررد  خودداری می أیر اظهار ساا  از سر یم بر یفرمانده

 نبرد یفرمانده ل خود بر پیل سوار شد ومعمو برخال  حاجب یسباشالبته  .شد یم واگفار

 5ردید. گ دار  هد  ق159 در را سالجقه لیه 

                                              

 .239 ، صهمان .1

 .311 ، صهمان .2

 .253 ، صهمان .9
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 اعظم حاجب دستان فرو. 1-5-2

 حاجب. 1-1-5-2

 به گا  که بود سرهنگ از فراتر و ساالرتری از   و در مرتبه پایین ا ظم حاجب اریدستاو 

 منصرب  را 1ق(155)د.  آلتونتراش  پسرر  ،مسعود سلطان ردید.گ می انتخا  یاسیس مصالح

سررایی   حاجبران  5.دارد باز خود لیه  اقدامات از کند و جلب را آلتونتاش نظر تا داد یحاجب

 ارتقا ا ظم حاجب به هم و یساالر به هم توانستند بودند، می یتیوال حاجبان بر مقد  که

 .باشند داشته خدمت در دار مرتبه و دار رکا  یا  د  وبند ای

  لتاشیخ. 2-1-5-2

 بره  یسرلطان  نیفرام ابالغ و دریافت فهیوظ ،دیبر وانید کارگزارانچون  هم این گرو ،

 از قبرل  آلتونتراش . داشرتند بر هرد    لتاشران یخ بیر نق و حاجب نظر ریز را اتیوال و بالد

 لشرگر  عهیطل در لتاشیخ . در نبرد دندانقان، پانصدبود محمود لتاشیخ بینق ،یساهساالر

 5. داشتند حضور

 بینق. 3-1-5-2

منه، یها، معهیطل نیب و هند بینقچون  هم این گرو ، مسئول انتقال فرامین از مناصبی،

 یافتند. خطاکار مأموریت می انیسااه فیتوق بهبودند و در مواردی ها  شاخه و سر ، قلبیم

 ییسراغالمان ساالر. 6-2

برود   ا ظم حاجب و ساهساالرر، یسلطان، وز مشورت مورد و نبرد یشورا یا ضا ازاو 

 نگهدار جانبه اصطالح،  او. داشتبر هد   را غالمان د یجر بر نظارت و تیترب فهیوظ که

 نیبر  غالمران از  هسرته  برر  یغزنرو  لشرکر ه دلیل اتکای ب که بود دربار تیامن گماشته و

                                              

 ق. باه 301در  أمونیاان پ  از فتح خوارزم و قلاع و قماع م   که. حاجب سلطان محمود غزنوی 1
 .منصوب شد. او در عصر سلطان مسعود در جنگ با علی تکین کشته شدحکوم  خوارزم 

 .501 ، صهمان .2
 .231 ، صهمان .9



 یقدرت در دوره سلطان مسعود غزنو یگاهافول پا یتوضع یبررس 911 

 

 مسعود سرایی در  صر غالمان ساالر1ق(151)د.  یبکتغد ردید.گ می انتخا  ترک غالمان

ی، ، بلخیسگزجویان  تشکل یافته از جنگ لشکر یفرمانده ،سالجقه.  لیه ق156 نبرد در

 ق. را158 سرایی در نظا  غزنوی ترا سرال   بر هد  داشت. تعداد غالمان را هندوان و ترک

 5داند.  چهارهزار نفر می

 عارض. 7-2

کره   د و رئریی آن شر  در این دیوان، مسائل مربوط به امور نظامی و دفا ی تنظیم مری 

ای نظامی را در مقابل سلطان در     ارض یا صاحب دیوان  رض نا  داشت در هرسال، رژ 

داد. او، رئیی ادار  آموزش سربازان بود که دارالتحریر نا  داشت و  نزدیکی غزنه ترتیب می

نمود. از این رو  در هنگا  جنگ، موضو اتی چون محل اردو، حقوق نظامیان را مدیریت می

  5 بر هد  داشت. ، صاحب دیوان  رض مدیریت این امور را   در هر جنگ و لشگر کشی

الن، یسررخ فهرسرت   میتنظر  و لشرکر، ثبرت   انتظرا   و مراسرم  یبرگرزار وظایف وی، 

بود. او در نظا  دولرت غزنروی،    د یجر دفتر در ینظام ادوات و ساالران، سالح و انیسااه

بر هرد  داشرت،    ی که منصب  رارض را زوزن بوسهل. شد می محسو  ریوز مامو هزیر 

 نظرر  بامأموریت  هنگا  به لشکر هر 1برای مدتی توانست منصب وزارت را تصاحب نماید.

 برد. می خود همرا   ارض بینا  نوان به را  رض وانید دارانلیتحص از نفر کی ، ارض

                                              

محماود، و مساعود     در درباار سالطان  او .  غزناوی   هسلسال   منصبان  و از صاحب  غالمان  . رئی 1
  سالطان   های عنوان ساالر داش  و در لشکرکشی ،کرد و در عهد سلطان محمود می  خدم   غزنوی
،  دنادانقان   در جناگ   از شکس   مسعود، پ   سلطان .او بود  همراه  و آمل  ، گرگان غزنین  مسعود به
هناد    باه   و ساپ   نمود  را مصادره  و اموالش  کرد خود عزل  و او را از منصب  را مقصر دانس   وی

 . جا درگذش  همانتبعید کرد. او در 
 .655، صهمان .2
 .129، ص 2ج تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی، اشپولر، . 9

 .309 ، صتاریخ بیهقی ، یهقیب .3
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 یغزنو ینظام شاکله. 3

 گرا  یپا حرف   هیر ما بن ی دارایغزنو یاسیس قدرت شالود  در انیوانید شتریبتأثیر  صبغه

 یورتر امارا کیر  یتیماه ی وشکل نظر از یغزنو حکومت. بود انینظام یاسیس -یاجتما 

و  یمر یاقل بیر ترک تنروع  برا  اقوا  یتمام از یدائم ساا  کی اادیا که بود یالطوائف ملوک

در ایااد  انینظام یسیسأت نق  از پی یمتصرّفات، حت گسترش و حفاظت جهت یتیقوم

 1.دیاناام می شانیا یاجتما  منزلت یارتقا به کهنظا  و حکومت ضروری بود. تأثیری 

 تعداد، تنروع  بر کارآمد یتیریمد ا مال اما ،ستین یبرتر یقهر نشانه ،انینظام فراوانی

انساا  و اقتدار ساا  یاری رساند  به تواند می ییایجغراف گستر  به نسبت انیسااه بیترک و

 لزو  بر ساا ،  الو  نیا ینظام زاتیتاهتری را منار شود.   و حتی بافت اجتما ی مطلو 

 و ی، هناارهرای جغرافیرای انسرانی   اجتما  تکامل با متناسب دیآن با یفرمانده با انطباق

 و دیر تول سهل الوصول بودن منابع، بر ناظر و ساا  ییایپو نیضمبرای ت انینظام یایجغراف

  5.باشد آن روا 

جغرافیایی  گستر  و یتیقوم یگوناگون، ثروت یفراوان لیدل به دور این  یافزارها جنگ

 کراربرد  برا  ینظرام  کارآمد تیریمد انطباق فقدان اما، بودقابل توجهی  تنوّع و تعدّد یدارا

 نبررد  در بره  نروان نمونره    .یران شرد  غزنو ینظرام زمینه ساز رکود و  د  پویرایی  سالح، 

 ،انیسرااه  ازای   رد   بره  قبوالندند سلطان بهبه واسطه اصرار سااهیان  ساالران ،دندانقان

، لشرکر پیشراپی    در نیسرنگ  سرالح   نوان به لیف ازگیری  بهر ؛ زیرا 5شود واگفار اسب

 و سرالجقه  برا  نبررد جغرافیرایی   اتیمقتض با که در نبرد با هندیان به کار رفته بود چنان آن

و  نداشرت  قیر ، تطبیسرلاوق  سوار اسب لشکر عیسر واکن  امکان  د  و  لف یب ابانیب

 .شد انیغزنو شکست سبب
                                              

 .106، صارتش یشناس جامعه، (peter meyer)ری یم تریپ .1

 .21، صاس یس و ارتش، یازغند رضایعل .2
 .521 ، صتاریخ بیهقی ، یهقیب .9



 یقدرت در دوره سلطان مسعود غزنو یگاهافول پا یتوضع یبررس 911 

 

 بره کره   آن از  یبر  ،هنرد  در انیر غزنو الز  به توجه است که دلیرل اصرلی پیرروزی    

 و 1انیهندوشراه  یفروپاشر  برر  باشرد، نراظر   وابسته شانیا یفرمانده و مهارت، زاتیتاه

در کارنامه خود  محمودسلطان  کهجا  آن تا بود هند یمحلّ حکا  یدرون و یاسیس مناز ات

 ییایر در نبررد  ابتکرار  برا  او 5، متحمل چهار شکسرت شرد  برود.   هند به یاردوکشش   از

  1.نشان داد را یغزنو ینظام ساختار مهارت نه و یفرد نبوغ 5سومنات و راهب درها  باجات

 هر سه در ینظام سازمان یراهبرد مهارت و نگرش نداشتن لیدل به ، مسعودچنین هم

. این درحالی بود که تنوع مطلوبی بر ابزارهای خورد شکست ی خود،سلاوق ضد یاردوکش

 در 6دبروس  و ، قالچرر 2کمان، فالخن، گرز، خنار، نااق و ریتجنگی غزنویان حاکم بود. 

 نظرا   اد یر پ 11دانیباسع و 9مطو ه و یانچی، غزن8انی، گوزگان7انیسگز سبک سالح فیرد

                                              

 های محلی شمال هند در قرن چهارم و پنجم قمری. از دول . 1
، محماود  سالطان ؛ 302، صتااریخ گردیازی   گردیزی، ؛ 212 ، صخیالتار یف الکاملر، یاث ابن .2
 هناد  باه  را سالجوق  بان  لیاسرائ .م1023/ق.311 درسال. او بود کرده دیتبع هند به هم را یا عده
 (.926، ص1، جنامه ترکستانبارتولد، ) کرد دیتبع
، لشکرکشی به سومنات در ایال  گجارات  هندهای محمود در  ترین غزوه شهورترین و پرآوازهم. 9

سالطان محماود غزناوی در ساال      .معبد و پرستشگاه معروف شیوا قرار داش  ،هند بود که در آن
 ق. پ  از فتح سومنات، این بتخانه را فتح و ب  بزرگ آن را به دس  خود شکس .316
 یبارا  هناد  به یلشکرکش ؛51، صانیغزنو سلطن ، یلیخل؛ 953، صتاریخ یمینی، یجرفاذقان .3

  .بود یکاف کشور اداره یبرا گرف  ینم هم اتیمال اگر که آورد یفراوان ثروت محمود
 .نوعی از تبرزین. 1
 که دارای اضالع اس .و عمودی  هنیآ گرز. 6
 منسوب به سیستان و یا کوهی در زابلستان.. 1
. این ناحیه در ه اس رود به بلخ قرار داشت مرو و در مسیر بود بلخ باخترییا جوزجانان ناحیه . 5

 ه اس .و شهرهای بسیار داشت ه اس بودآباد  ا،قرون وسط
فرماناده  دادناد کاه    تشکیل مای لشگری  ،داوطلبانه برای جهاد با کفارگروهی بودند که  . غازیان3

غزنویان به فعالی  این گروه ها به ویژه در عصر نامیدند.  را ساالر غازیان یا ساالر غازی می ایشان
 رواج داش .هند  بهلشکرکشی  هواسط
 گویا مراد سپاهى مزدور یا داوطلب از نوع عیار باشد.. 10

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%86%D8%AF
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  ترکران  و ان، ا ررا  یهنرد  نیسرنگ  سرالح  از قیر منان و انرداز  ل، نفرت یر  راد ، ف و بود

 . بود نظا  سوار

های نظامی غزنویران بره ویرژ  در دور  سرلطان      کاه  نیروی انسانی از دیگر چال 

ه بود گفاشت افول به رو محمودسلطان  به نسبت مسعودسلطان  انیسااه تعدادمسعود بود. 

سه  مرسو  ینظام  یآرا 1کاه  یافته بود. نفر هزار  سی ی بهنفر هزار  و از جمعیت پناا 

 نهایرت  دربه خصوص در نبردهای ایفایی و به هنگا  بازگشرت   قلب و سر یمنه، ممی گانه

، ق.(551-261) انیر قراخان برابردر  خصوص به یریپف بیآس نیای قرار داشت. ریپف بیآس

  به وضوح، قابل جانمایی است. 5آمل و کرمان کاریپ در وق.( 159-291) سالجقه

 انینظام یشناس تیجمع و تنوّع. 4

 غزنره  فرتح  بره  موفرق  راق.( 525)د.  نی، الاتکیغزنو انینظام محور غال  یسیسأت نق 

 و یرتی شر  یرویر ن ازق.( 561-592) انیسرامان  وق.( 555-118) انیر هیبو تر یپ. نمود

 نیبر  تروازن  و تعادل ثالث یروین نق  غالمان اماه بودند، گرفت بهر  استقرار در ابناءالدوله

 خر   نمرودن  پرر  یبرا همق.( 155-626) ی باس یخلفا .کردند یم یباز را ینظام یقوا

 فرمانروا یاسیسهای  کن  یهاخاستگا  ومؤسی  انیسااه ند یفزا انتظارات نیب تعارض

بره طرور    انیغزنو اما گرفتند می بهر  ترک غالمان ان ازیرانیا و ا را  نیب توازن اادیا و

؛ کنند هیتک یدهقان و یالهیقب خاستگا  به توانستند ینم وند داشت یغالم خاستگا  ،میمستق

 . بودند زرع و کشت نیزم و یاجتما  یها نسبت به وابستهو  دگریتول یروینزیرا دهقانان 

                                              

 .131ص ،حیات و اوقات سلطان محمود غزنوی ناظم،  ؛121، صتاریخ غزنویان باسورث،  .1
 بهاره  مختلاف هاای   حربه از نبردها در خود ،مسعود سلطان ؛302، صتاریخ گردیزی  ،یزیگرد .2
 یرو از او اماا  (،101، صراحة الصدور و آیة السارور  ، یراوند) داش  نیزهرآگ یاوحربه برد می
 باه  آنهاا  و گرفا   شانیا از یسلجوق ترکمنان آرامش و شد طبرستان در جنگ مشغول یریتدب یب

 (.210ص ،ةالشجاع و الحرب آدابفخرمدبر، ) آمدند خراسان



 یقدرت در دوره سلطان مسعود غزنو یگاهافول پا یتوضع یبررس 911 

 

 بره  رفتندر مقابل، غالمان ترک و هندی بودند که امکان اجبار اجتما ی ایشان برای 

ی و نر ی، دیقروم  مشترک ریغی فراهم بود. آنان دارای ماهیت نظام تیترب و آموزش طر 

. گرفتند یم قرار ساا  یاصل هسته در سلطان شخص به وابسته وزبانی با سایر ر ایا بودند 

  غالمران  بره  یحقروق  ممتراز  تیر موقع یا طرا  قیر طر از منرافع  اشرتراک  دیتشد ،واقع در

 سرلطان  شرخص  و حکومرت  برا  را غالمران بستگی  هم و رفتیپف می صورت افتهی تیترب

 .ساخت می افزون

ترأمین   و شران یا یوفرادار  تیتثب غالمان، جهت منظم یمستمرتأمین  یبرا انیغزنو

 خرود  یفرارو را هند نهیگز تنها ی،نظام یاردوکش ریس در خود طلبانه توسعه یارض اهدا 

 قردرت  گرر ید ییسرو  از و یسرامان  رانیام به یاسیس تعلقات ،سو کی از چراکه ؛دندید می

 آن از را شران یا ،ترکستان و رود فرا در انیقراخان و رانیا مرکز و غر  در هیبو آل ینظام

 الکفر دار یبرا غزا  نوان ازگیری  بهر  و غزنه به یکینزدچنین،  . همبود داشته باز مناطق

 خالفرت  و جروار  هرم هرای   حکومت و مسلمانان نیب ی اطف – یمعنو تیحما جلب جهت

 و یغراز  بره  ساهساالران وی غاز ریام  نوان به محمود و نیسبکتک شدن ملّقبی،  باس

 . بود هند ی توجه فتوحات بهایمزا گرید از 1انیغاز دسته لیتشک

 صورت به یغزنو یحکومت فرا یروهاین مشارکت ان، بستریغاز دسته اادیا ،قتیحق در

 یبررا  یانره یزم ،غنرائم  کسرب  یبرا یمادّ و یمفهب تعلّقات ازگیری  بهر  با وتأمین  خود

 نیا .بود جوارهم و همگنهای  حکومت برابر در ینظام -یاسیس وجاهت  یافزا و کنترل

 .نمرود  مری  نیتضرم  غالمران  وم ئغنا کسب قیطر از را یاقتصاد فراوان ، منافعیاردوکش

 در انیر نظام شدن میسه و یگان ستیب منظم ، پرداختپیروزی هنگا  در یسلطان یای طا

 بره  ایر ر ا حقوق حف  با ساا  اطا ت و تیتبعر ازاب از یسلطان منافع کسر از بعدها  متیغن

                                              

 .223، صطبقات ناصری ، یجوزجان .1
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  یگرر ید بخر   انیر غزنو. شرد  مری  محسرو   درآمرد  یانسران  شرد   تیر تثب منبرع   نوان

  لیتحصرر مصررادر  و خالصرره امررالک تاررارت ،خرررا  قیررطر از را خررود یمررال منررافع از

 1. نمودند می

 زمران هرم  و متقابرل  انتفراع  اسرت یس فراوان، یمال منافع با جدیدهای  جنگ یانداز را 

 ی بود کهغالمان بر یمبتن ،غزنه بر شد  یمستول غالب قدرت .بود یغزنو غالمان و رانیام

قلمررو،   در تنروع  و تعردّد  اماشدند،  مین همرا  منطقه یاجتما  اصول وها  سنت با ابتدا در

مرزها  در یهای نظام ، تأسیی پادگانییایجغراف متصرفات ، گسترشیمال منابع تیمحدود

. و در سایه این نمود یضرور ساا  را در لهیقب و ایر ا حضور به ازین ،بالد در ثبات اادیاو 

 انردک  در و شرد  خرار   خراسان از غالمان ینفر 5211 ساا  با که نیالاتگ فرآیند بود که

 5ردید. گنفر  هزار چند بر بالغ ، سااه زمانی

 اثبات و یقوم تیموقع حف  جهت یاجتما  یروهاین از یبالد، برخفراخوان از  از جدا

 چرون  و وستندیپ می یغزنو سااهیان صفو  به یمرکز حکومت به نسبت خویی تیتابع

هرا   آن از بودند نبردهای  مهارت فاقدیی روستا و یشهرهای  تود  ی، بیشتر موم جیبس در

 گرا   و دشرمن  دل در ر رب  اراد یا جهت ساا  یکمّ یساز افزون و یتدافع کیتاکت برای

 از یانیر ماجراجو ،هرم  شران یا از یبرخر . شرد  مری  یبرردار  بهرر   شهرها و قالع، محاصر 

 ملحرق  انیر نظام صرف  بره  هنرد  بره  رفرتن  یبررا  که بودند یاجتما  سرگردانهای  گرو 

 یریکرارگ  بره  قردرت  و تیر فیک در ضعف و یریناپف سامان لیدل به حال نیا با. ندشد می

ق.( 252)د.  نیانوشتگ احمد. بود تیمحدود یدارا این گرو  از نظامیان یریکارگ سالح به

 هرزار  بیست ،انیطوس وحشت و ر ب اادیا یبرا و آمد شابورین به کرمان شکست از پی

                                              

 .11، صتاریخ غزنویان باسورث،  .1

 .121، صسیاس  نامه الملک،  نظام خواجه .2



 یقدرت در دوره سلطان مسعود غزنو یگاهافول پا یتوضع یبررس 911 

 

 تهاجمرات  هیر  ل مقاومت یبرا تا کرد مسلح سنگ و چو ، داس به را شابورین امه  از نفر

 1.بکوبند فلزات و اءیاش به انیطوس

 یاشاکله تعارض و انیغزنو. 5

 مسرلّ   انتظرارات  و یاجتمرا   ، مراترب یشخصر  منابع، منافع تی، محدودیطیمح  یشرا

 و محردود  تعرارض  5.باشرد  سرازمان  کیر  سراختار  در توافق ای و تعارض منابع از تواند یم

 آن از و نددانسرت  مری  دیر مف انیسرلاوق ی اجرزا  نیب تعادل اادیا جهت سالجقه را آگاهانه

 اما، 5های مختلفی را به خدمت گرفته بودند ها در سااهیان خود، گرو  . آنکردند می استفاد 

مدیریت  تعارض ،سازند  باشد رقابت ساز نهیزم تواند می محدود تعارض که زانیم همان به

 را یفروپاش نهیزم ید وآ در یساختار تعارض کی قالب در تواند نشد  و خار  از کنترل می

 سازد.  فراهمکه در غزنویان رخ داد،  چنان آن

واقعیت این است که تعارضات نهفته در ساختار پیچید  و درون هرمی سااهیان غزنوی 

دیریت تشکیالت نظامی برود کره  رد     های م دارای تداخل و تزاحم در کارکردها و روش

نظرامی و  رد  احسراس     -دیوانی، طبقات متنروّع دربراری    –وظایف کارگزاری  تفکیک

افرزود. در یرک    مسئولیت و وفاداری کامل  ناصر واس  به ضر  آهنگ این تعارض مری 

توان  های ساختاری ظهور یافته در سازمان نظامی غزنویان را می دسته بندی کلی، تعارض

 ر موارد زیر دسته بندی نمود.د

 ای  شاکله یمرتبت عارضت. 1-5 

)د.  دیمسرعود،  بدالرشر  ، سلطان محمود ی سلطانشخص تیریمد و تیشخص ،تیدرا

، وجود تعارضات نهفته و گرید طر  از. نبود کسانیق.( 195)د.  یغزنو میابراه وق.( 111

                                              

 .132ص ، صتاریخ بیهقی ، یهقیب .1
 .52، صهای جامعه شناسی نظریه ترز، یر .2
 .115، صسیاس  نامه خواجه نظام الملک،  .9



 917   9911زمستان  سال بیست و یکم، شماره هشتاد و چهارم             

 

 و لتاشران یسراالران، سررهنگان، خ  ، ر، ساهسراالر، حاجرب،  رارض   یر وز نیبدرهم تنید  

و  منرافع ، مواجرب ی، گران ستیب افتیدر در یتیوال و یدربار انینظام سطوح در انیکدخدا

های سرهمگینی را   بر هد  داشتند هر از گاهی، مناز ات و تن  حتی وظایفی که هر یک

هرای   این تعرارض در  رصره   حف  توان سلطنت شاکله در پی داشت. این درحالی بود که

  تیر حاکم در یدوگرانگ  وجرود  لیر دل بره کالن و خرد درونی و بیرونی و ایااد ا تردال را  

 .نداشتی غزنو

 مسرعود، فرزنرد   و محمرود، محمرد   و لیاسما چون  غزنوی هممردان  دولت نیب نبرد 

 بر شورش و (مسعود پسر) ی ل و مودود ، فرزند(ی ل) مسعود فرزند با (دی بدالرش) محمود

 از  یب و است نهفته اتتعارض نیهم حاصل و شاهد 1ق.( 155)زند  در  نیتگ یبور ضد

  نوان به شانیا انتخا  در محمود و نیسبگتک اشتبا  و نانیجانش نبودن آمد کار بهکه  آن

 ینر ی  قوا رد  و نیقروان  نبرود  به باشد انتسا  قابل یسلطنت درونهای  جنگ یاصل دلیل

 .گردد می باز یسلطنت تعارضات منشأ اصلی  نوان به 5 هد یول دنیبرگز

 کره در مرواردی چرون    چنان آن ساهساالران و ریوزدر مرتبه بعد، تعارض بین سلطان، 

 انداختن زندان به در محمود دستور، نیتگ یپور شورش، هند در نینالتگی بن احمد شورش

قابل مشاهد  اسرت.   ساهساالر لیاسما  قتل و ریوزق.( 151)د.  یمندیم حسن بن احمد

 شرد  مری  سربب  یغزنرو  قدرت ساختار در تمرکز اصل و یسلطان أیر استبداد ،قتیحق در

 آن از نره  اسرت یس کره  کننرد  جیتررو  بداننرد و  سرلطان  اوامر یمار را خود یجنگ مردان

 5. است خواجگان و سلطان آن از که انیسااه

                                              

 .56، صتاریخ بیهقی ، یهقیب؛ 111، صتاریخ یمینی، یجرفاذقان .1

 .33، صمجمع االنسابای،  شبانکاره؛ 101 ، صتاریخ غزنویان ، باسورث .2

 .162، صآثارالوزراء ،(نظام بن یحاج)نیالد فیس .9
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. نمونره  برود  فرودستان و سلطان نیب یاصول ا تماد  د  ،مفکور یمرتبت نیتبار  آورد 

مردان  رضایت دولت  د  به پاسخ درتوان در سخنان سلطان محمد  این بی ا تمادی را می

 دید. سلطان محمد به آنان دشنا  داد و گفت: منطقه یقحط  لت به رو

 یجدا   در را شدما  من دیکن می یدزد کرده گریکدی دهان در زبان قوادان شما

 و بدرهم  شدما  اناتیخ و شما از من د، تایشو هالک و دیافت چاه در که برد خواهم

 زدن گدردن  کده  اردید ن غدام یپ مدن  یسدو  بده  کد   گدر ید، دید بره من از زین شما

 1. (م)یفرما 

)مسرعود(   )محمود( و هرواداران پسرر   هواداران پدر تعارض ی،مرتبت تعارض گرید هیال

 وشد   زل هدی  والیت از محمود که نیسبگتک زمان در است. این تعارض پی  از این و

 از پری  یحتر رخ داد.  محمرود  و لیاسرما   نیب یبند جناح زندان افتاد در قالب به یمدت

 از. هرواداران محمرود   افرت ی ادامه ی ل و دی بدالرش ،شانای فرزندان نیب مسعود و محمود

 و  بردوس  از استفاد  باهواداران مسعود  ،گرید طر  از و انیکدخدا فتنیفر با طر  کی

 نیاق.( در حال معارضه و مناز ه در  رصه اقتدار سیاسی بودند و 116)د.  یزوزن بوسهلا

  5 .افتی  انتقالتر  نییپا سطوح به هر رأس  از قدرت جنگ

ق. 159ق. و 156توان در جنگ غزنویان با سلاوقیان در سرال   آثار این معارضه را می

ق.( از وزیرران  158)د.  یسباشر  و ق.( از امیرران 151)د.  یبگتغد جا که آن مشاهد  نمود.

 یبردارفرمان و نیتمک  د  از انیمحمود به وابسته دولت غزنوی از جنا  سلطان محمود

 : کنند می ادی شکست دلیل  نوان بههوادار مسعود  سرهنگان و ساالران

 و یمحمدود  یگروهد  دید این جدوش   ید د اما فرمانبردارم بنده (یبگتغد) من

                                              

 .212 ، صتاریخ بیهقی ، یهقیب .1

 .63، صساختار قدرت غزنویان، یپرگار صالح .2
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 در و باشدد  یکد ی دید با( یسدوود م) دهیناد کار جوان خداوند دگانیکش بر یچند

 1.کند تولد بزرگ خلل و چدیبپ کار که رود یمخالفت دینبا یساالر

رویکرد تقابلی آن با هرواداران سرلطان    وحکومت مسعود  یساز میتصم مراکز فراوانی

 محمودداران  طر  از یشمال یمرزها در یحکومت ضد ینظام گرو  لیتشک ،  املمحمود

 انیر غزنو قلمررو  بره  حملره  در سالجقه یمحلّ شکل مشوقان و راهنمایان در یحت که بود

 یمر یاقل  یها، ساهساالران، شرامهارتها به نقاط ضعف و قوت،  همچنین آگا  ساختن آن

 ، نقر  آفرینری کردنرد و   نیتگ یپور فرمان تحت ی سااهیان غزنویجنگ یهاکیتاکت و

 دربه سست کردن غالمان سلطانی  ها چنین، آن هم. رساندند سالجقه به را یاری نیشتریب

شدند. بیهقی  انیغزنو فرسود  ساختار حف ساز  پرداختند و در نهایت، زمینه دندانقان جنگ

 نویسد: در این بار  می

 وتدر   کاهدل  مدرد  و کردندد  می نظاره کردند، سوارگان می سست کار غالمان

 2گشت(. )میتر  رهیچ ساعت هر خصم

 ی مناسبساختار نیقوان  د  لیدل فه بهیوظ تعارض و ینهاد فیتکال تداخلآخر،  هیال

 ازای   رد   قرراردادن  دسرت  ریر ، زینظرام  بره  یدربرار  از یحراجب  مناصرب  لیتبرد  .است

 امرور  در انیر وانید دخالرت  و سرلطان  نرزد  ییکدخدا قدرت  ایافز و یتیوال ساهساالران

 . زد می دامنو تعارض  گسست این  یافزا به 5ینظام

بخشید، ایااد  ی و گسست ساختاری را قوت میا تماد یب اصلآنچه که هرچه بیشتر 

بود. به  دیبر وانید و  ارض وانیدای چون    های جاسوسی  الو  بر نهادهای رسمی شبکه

 و فرّاشران، مطربران، غالمران   چرون   هرم  نزدیک ترین، نیروهای خود از محمود که طوری

                                              

 .621، صتاریخ بیهقی ، یهقیب .1
 .523، صتاریخ بیهقی ، یهقیب .2
 .592، صهمان .9
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 طرفه دو یجاسوس کی در قدرت صاحب افراد چنین نظامی،در  کرد. جاسوسی می زانیکن

، یاطال رات  بحران نیا در و گرفتند می گزارش زین سلطان ا مال از یحت ،وانید و ساا  از

 داشرتند  می وا راها  آن (سلطان ونی این جاسوسان ) ییشناسا با اتیوال و اقطاع صاحبان

واضح است که چنین اطال اتی، امکران هرر گونره     1.کنند ارسال کنند  گمرا  اطال ات تا

 ساخت. گفاری مطلوبی را مختل می گیری و سیاست تصمیم

 از یمثبتر  دیر د انیسلاوق شد سبب انیغزنو یجاسوس نامطلو  نظا ، رسد می نظر به

، خبرر  صراحب  نظرا   به 5ق.(162-122ی )سلاوق ارسالن آلب یبدگمان .باشند نداشته آن

، 5اهمیت اطال ات باشد از یخبر یب ای یرتی،  شیالهیقب تفکر کی از یناشکه  آن از  یب

 کمرک  انیغزنو یفروپاش به که بود یاطال ات بحرانو  یواقع -ی نی آمدهای  متأثر از پی

 یساختار یهاضعف نمودن یمخف در باال به نییپا رد  از اطال ات  یپاال ،واقع در. نمود

، سبب تینهادر   و قدرت انیجر با همسو ریغ یمحتوا با اخبار حف  هیما ، بنیکارگزار و

 شد. می یساز میتصم مراکز به هاتیواقع کامل انعکاس  د 

 یتیقوم بافت تعارض. 2-5

 رقابت اادیا ،محدود تعارض نیا آگاهانه که زمان آن تا یتیجمع بافت در تعادلی اجرا

ق.( وزیرر نامردار   182)د.  نظرا  الملرک   خواجره  کرد، مطلو  بود و حتری مرورد مردح    می

  نویسد: ت. او در این بار  میگرف قرارسلاوقیان 

 درگاه به میمق یخراسان و یلمید هزار دو باشند جن  کی از همه لشکر چون

 محمدود  عدادت  باشدند  پدارس  شبانکاران و انیگرج بوض بود روا و کنند راست

                                              

 .316، صهمان .1

 سلسله سلجوقیدومین شاه از  ،. عضدالدین ابوشجاع آلپ ارسالن محمد پسر چغری بیگ داوود2

 اس .  ایراندر 

 .21 ص ،سیاس  نامه ظام الملک، خواجه ن .9

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 و یگوزگان و یغونی، فریغور و یلمید و ترک، هند جن  چند از که یبود چنان

 1ی.داشت لشکر یکجات

 یجنسر  اتحراد  کره  بود باور نیا برق.( 155)د.  خوارزمشا  آلتونتاش خواجه ،مقابل در 

 به دنبال خواهرد  هاتین و اهدا  وحدت در را یفرمانده و ینظام یچاالک و ساا ، انساا 

 برودن  دسرت  کیر  در را 5ق(156)ح  یقراخان نیتگ ی ل لشکر انساا  فیتوص او .داشت

 5دانست. می انیقراخان بودن زبان کی و دل کی در انیغزنو ازتر  فزون ،سااه 

 و رقابرت  ینرو   و یدرونر  یتضادها کنترل به تواند می تعارضدر یک رویکرد کلی،  

 توانرد  مری  ختهیگسر  لارا   تعرارض  امرا ، کند کمک ز یانگ  یافزا و ختهیانگ خود کنترل

هرای   جرنی  از کردا   هرر  کره جا  آن منار شود. را لشکر بدنه نیادیبن گسست و یفروپاش

 فرو نوع نیاهستند و  خود منافع به دنیرسهای  جهت و رهایمس دنبال به لشکر در موجود

 مدت بلند و یراهبرد اغراض و ریذخا دادن دست از و متضّاد اغراض در لشکر بدنه افتادن

 بره  دسرته  هرر  تیموفقکند که در چنین شرایطی،  تصریح می خواجه .بود خواهد مشترک

منار به آگا  شردن طررفین بره     تعارض نیااست.  بیرق یخشنود  د  و شکست ایمعن

 جرنی  هرر  از شانیا مدت بلند دراما  شود در یک فضای رقابتی می گریدهم یسست نقاط

  1«.یدندیبکوش خود ننگ و نا  به»

                                              

 .113 ص ،همان .1
او که به همراهی باا   ه.ق.( 305برادر طغاخان از امرای خانیه ترکستان. پ  از مرگ طغاخان ) .2

 مساعود سلجوقیان پرداخته بود به دس  سلطان محمود غزنوی مغلوب شد اما چندی بعد، سالطان  
آلتاون   ،مسعود ق.329در سال  .محمد از علی تگین یاری خواس  ،برای غلبه بر برادرش غزنوی

تاش خوارزمشاه را برای دفع او فرستاد. خوارزمشاه بر اثر زخمی مرد و سپاهیانش با علی تگاین  
زنده بود و با ترکمانان سازش و  ق.326علی تگین تا سال  .خراسان بازگشتنده مصالحه کردند و ب
 .دوستی داش 

 .393، صخ بیهقیتاری ، یهقیب .9
 .115 ص ،سیاس  نامه خواجه نظام الملک،  .3
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موجرود،   یتر یجمع تنوع با ینظام شکل یهرم قدرت ساختار در که ستین ذهن از دور

 تنروّع  برا ی لشرکر  در که چرا چندانی نخواهد داشت؛ امکان، محدود کنترل شد  و تعارض

، تشرتّت  بره  هرا شکا  نمودن فعّالی وجود دارد و نی  یاجتما  یهاگسستزیاد،  یتیقوم

 کیر  از یابرزار گیرری   بهرر  که  محور قدرت خواهد اناامید. افزون بر این از زیگر و تفرقه

 . دیاناام خواهد یتیقومهای  نهیک یبارور به گرید دسته لیه  دسته

 کمرک   ارض وانید نظارت ا مال درجنی  هم ریغ فرماندهان یریکارگ به از این رو

طبقرات و پرر رنرگ شردن      فاصرله  شدن تربزرگ گسست به یهاتیموقع در اما ،کرد می

 سراالر  را ریر دب ی راقر  مسرعود، ابوالحسرن  به  نروان نمونره    .دیاناام می مناقشات درونی

ه باشد، اما چنین شرایطی نداشتها  آن با یتیقوم وندیپ چیهو تصریح نمود که  کرد سااهیان

 1شد. کردها ساا  ضعف سبب

 کی از فراتر که یزمان درچند بخشی با محوریت غالمان  ساا  ای شاکله درون تعارض

 اطررا   منراطق  به انتصابات و اقطاع افتیدر با غالمان گرفت، قرار می محض تابع رابطه

 و نمودنرد  می استفاد  سلطان تیشخص و مرکز اقتدار تزلزل فرصت ازو  رفتند می حکومت

ها هرچه بیشرتر   . آنگرفتند می قرار خصمانه در تقابل ند وآورد می متن به هیحاش از را خود

 اسرتبداد  و انیر دربارهرای   سهیدس با شدند، تمایلی که می متمایل به گریز از اقتدار مرکزی

 5شد. تشدید می پادشا  أیر

 گررفتن  نظرر  در بردون  ، رارض  وانید لهیوس به ینظام انضباط یاجرا ،گرید طر  از

 صرورت  بره  یتیقروم  تنوع با لشکر .نبود ی مل لشکرهای  بستگی قسمت های هم شاخصه

و  یابرزار  روابر   بر یمتک تنها و ی اطف و یروحهای  یبستگهمهای  حداقل فاقد یعیطب

 نبرودن  و لشرکر  در موجود یذات گسست لیدل به نظم یاجرا  د  با و ردیدگ می ساختاری

                                              

 .651، صتاریخ بیهقی ، یهقیب .1
 .596، صهمان .2
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 متفررّق  دشمن، لشکر فشار و هاو  در هنگا  استغال  منافع حداقل جز مشترک به حی

 بره  وسرتن یپ و مرت یهز به لیم دیتشد سبب زین طاکارخ ساالران هیتنب استیس گردید. می

 شد. می مقابل ساا 

 جهینت. 6

 را انیر غزنو حکومرت  ینظام هندوستان، اصالت ثروت جلبو  عیتام در نیسبکتگ راهبرد

 خرواص  بره ا تنایی  بی با همرا  یغزنو ساهساالران یاجتما  گانیپا  د  اما ،کرد تیتقو

  نروان برای شناخته شردن  ها  آن ، تالشیاجتما  -یاسیس متناسب توسعه  د  و جامعه

بررای    یفارسسرایی  حهیمد گسترش و یان و مااهدان به واسطه حمله به هندوستانغاز

 رییتغ و محمود ینیجانش جامع برنامه فقدانرد. گفا ریثأت بدون ی رااجتما  تیمقبول کسب

 انیپسرر  و انیپدر قالب در ینظام – یاسیس نهفته قدرت تضاد به مسعود رامونیپ او نظر

 نیر ا سرر ت  ،یغزنرو  قدرت هر  در یادار – یوانیدمؤثر  التیتشک اندک سهم و افزود

 . برد باال را یفروپاش و تزلزل

 کیر  برا  لیتشرک  و نضرج هرای   سال نیآغاز از انیغزنو لشکر ی مود واقع، شاکله در

 درون ینبردهرا  قالرب  در گرا   یورتر امارا و سرلطنت  تا غالمان نیب نهفته یدرون تعارض

 نیر ا کنتررل  در پادشرا   یشخص یتوانمندها به وابسته توطئه، قالب در یزمان و یحکومت

 جرواران، تعرارض  هم با مختلف یکارهایپ و ونی  نظا ، محمود زمان در. بود یدرون تضاد

 همران  در تضراد  نیا اما ،ساخت دورها  د ید از را یتیجمع تنوّع و یمراتب سلسله یساختار

 یاسر یسسرازی   دوگانره  نیر اشرد.   حکومت نیریزهای  هیال بیتخر مشغول فعّاالنه ،زمان

 لشرکر  و قردرت  ساختار به مسعود دور  از شتریب محمود سلطان دور  در انیپسر و انیپدر

 از ترر عیسرر  محمرد  و لیاسرما   حکومت مراراست، نبود دیبع و ساخت وارد ضربه انیغزنو

  .رساند فرجا  به را مسعود، زوال و محمود

 یساختار تعارض حل در مسعود افزون موجود، کوش  تعارض قتیحق یافتگی تکامل

  نوان به هم سالجقه. ساخت آمد ناکار را خشونت و برتری جویی کیتاکت ازگیری  بهر  با
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. بره ایرن ترتیرب، آرای    سراختند  متضا ف را بحران از گفار دور  ی، ناکامیرونیب محاربان

 دور  یهرا اسرت یس بره  تعرارض  کرردن  محدود در باسور چون  هممستشرقان،  از یبرخ

واقرع خواهرد شرد؛     دیترد مورد زین ،محمود هند فتوحات توسعهبه   توجه بر یمسعود، متک

 ،واقع در .نمود اقدا  انیغزنو متصرفات توسعه به هند در شاخص فتح دو با هم مسعودزیرا 

 بیر ترک و یمراتبر  سلسرله  تعرارض  ماندن مغفول محمود،  امل هند فتوحات یینماافزون

 سرالجقه  تهراجم  مرانع  کره  انیخوارزم چنین، هم .است شد  انیغزنو ساا  یدرون یتیجمع

 .کردند استقالل ا ال  شدند و مطرود ،بودند
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