
 نظامیگری ها و ها، دیکتاتوری ها، ینگاهی بر حکمروای
  جهانگشایی های تاریخ

  )صباح(پژوھش  تھیھ و ٧ - بخش 
 

تحقیقات بیشتر،  نوآوریھا و با ماخذ ھای مختلف و منابع و استفاده از تحقیق تاریخی با پژوھش و(
نگ افروزیھا آگاھی ج جنگھا و امیدوارم کھ این پژوھش مستند تاریخی بتواند بھ عواقب ناگوار

  ) ما بدھد ءویرانھ دردمند و کشور جنگ در بھ انسانھای خستھ از سودمندی را
  

   غزنویانجھانگشایی  نبرد و
  

 
  م ٩۶٢ - ١١٨٧/ ق  ٣۵١ – ۵٨٣

مقارن عھد انحطاط و  خراسان بھ» غزنی، غزنین« قلمرو بالنسبھ کوچک غزنھ محمود بن سبکتکین
را بھ صورت امارتی وسیع و بزرگی درآورد کھ با جلب نظر و رضایت  ناگھان آن سامانیان، انحالل
  . عباسی، بدان استقاللی بخشید خلیفھ

 افغانستان یا نواحی شرقی سلیمان دامنھ کوھھای غزنھ والیتی کوھستانی بود کھ در زابلستان، در
غزنھ  کومتدر زمان مرگ سبکتکین بر اثر فتوحات او در نواحی مجاور، ح. کنونی، قرار داشت

َطخارستان و بدخشان بوده  زابل، ُرخج، زمین داور، پیشاور، و نواحی شامل والیات، قصدار، ُبْسْت،
  . است

بھ  ھند در حاشیھ دنیای» سرحد مرزی«یک َثْعنر  در آن زمان ھر یک از این نواحی پیش از ھر چیز
بی ھند این منطقھ را بھ صورت امارت سبکتکین، غزو جھاد دایم در نواحی غر از عھد. آمد  شمار می
اسالمی و رھبری کننده غزوات درآورده بود کھ چون میراثی سیاسی بھ محمد منتقل شد و  یک کانون

. درآمد ترین مشغلھ فکری و عملی این سلطان ستیزه جو  این ترتیب بھ عنوان مھمترین و عمده بھ
در خراسان شد، بھ طوری کھ  سامانیان بعدھا با الحاق خراسان بھ آن، دولت غزنھ وارث تمام قلمرو

حکومت  ھمسایھ شد کھ ھیچکدام بھ اندازه آل زیار و آل بویھ در مرزھای غربی خویش با دولتھای
سویی دیگر سیف الدولھ محمود نیز با دریافت لقب؛ یمین  از. نبودند بغداد غزنوی مورد تأیید خلیفھ

سامانیان استوار  انحطاط بھ وسیع را در ھمان آغازاین قلمرو بالنس الدولھ، بنیان قدرت و استقالل
  . ساخت

کثیر «و امیر » سلطان غازی«غزنویان کھ از او بھ عنوان  محمود درخشانترین سیمای سلسلھ
کھ » «کفار«بایست جھاد و غزو علیھ   این باور بود کھ ھمھ سالھ می اند، بر  یاد کرده» الغزوات

احی و اطالق کفار بدانھا در آن زمان کار چندان دشواری مردمان دیگر نو فرض کردن گروھی از
 این عملیات تھاجمی و نظامی با نظارت دقیقی کھ محمود در ھمسو نگھ داشتن. شود تکرار» نبود

عمل  کرد، توسط بھره جویی از حداکثر دقت و سرعت  دستگاه دیوانی با دستگاه لشکری اعمال می



  قدرت شد کھ آن را بھ صورت کاملترین و پر  صل میماشین جنگی مھیب و مخرب غزنویان، حا
 . آورد  ترین حکومت اسالمی کھ تا آن زمان در ایران بھ وجود آمده بود، در می

دیلم،  گیل، متشکل از ترک، تاجیک،» چند ملیتی ارتش«اتکاء این ماشین جنگی غزنویان کھ از یک 
لعاده، نظم پیچیده دیوانی و ارتباطش با نظم فرماندھی فوق ا غز، ھندو و عناصر دیگر بود، بر قدرت

  . لشکری استوار بود
آمیزی  بعد از مرگ محمود کھ توانست بھ مدت سی و یک سال این مجموعھ را بھ طور موفقیت

 شاید تزلزل شخصیت و. ھدایت کند، پسرش مسعود، پس از یک کشمکش خانگی وارث آن شد
نامتجانس  دیوان و درگاه را بھ دو اردوی متخاصم واختالف بد فرجامی کھ با روی کار آمدن او، 

از کار انداخت  تقسیم کرد، دلیلی بود کھ قدرت متعرضی و تھاجمی ماشین جنگی را از آن گرفت و
  . کھ ھمین امر آغاز انحطاط و تزلزل غزنویان را موجب شد

صھ شعور و شھود ابھام بیرون آورد و بھ عر فردوسی کھ این ھویت را از ظلمت شاھنامھ از جملھ
جستجوی این ھویت در عھد سامانیان، تاریخ بلعمی را . حسی کشاند، در طی ھمین ایام بھ وجود آمد

وجود آورد بھ طوری کھ مسعودی مروزی را بھ  بخارا، و شاھنامھ ابو منصوری را در طوس بھ در
ظم گشتاسب نامھ و اثنا بود کھ دقیقی اقدام بھ ن در این. خویش رھنمون شد» مزدوجھ«نظم کردن 

بیدار کردن شعور بھ این ھویت در بین پارسی زبانان عصر  ای برای داستان ظھور زرتشت را وسیلھ
بھ طوری . نھایی این جست و جو، با اتمام حماسھ عظیم فردوسی انجام پذیرفت سرانجام مرحلھ. یافت

ً تمامی طبقات جامعھ را از کھ حس مشترک بازماندگان «دھقانان  در قالب یک ھویت قوی تقریبا
کھ مصداقشان در شاھنامھ در تعدادی از پھلوانان،  -تا عیاران شھر » ساسانیان فئودال عھد نجبای

فردوسی شاھنامھ رابھ محمود . داد بھ نوعی مرموز بھ ھم پیوند می -تصویر شده بود  عیاران و دلیران
 . تمجید نمود وی توصیف و این کتاب از در ھدیھ نمود و

م کھ  ٩۵۵/ ق  ٣٣۴ از فتح غزنین بھ دست البتکین حاجب در :مت دوصد و چھل سالھ غزنویانحکو
/ ق  ۵٨٣«ملک غزنوی در الھور  خسرو با آغاز پیدایش دولت غزنھ ھمراه بود تا خاتمھ سلطنت

کھ انقراض نھایی دولت غزنویان بود، مدت فرمانروایی امرای غزنھ در خراسان و خارج  »م ١١٨٧
قرنی  ان، روی ھم رفتھ، قریب دوصدو چھل سال بھ طول انجامید کھ از این مدت تنھا نیمخراس از

اش بھ  عمده بیش در ایران مجال قدرت نمایی بھ آنھا داده نشد و مابقی آن در قلمرویی کھ قسمت
  . گذشتھ تعلق داشت، ادامھ پیدا کرد

   :مطالب مرتبط با موضوع
  :حاکمان غزنوی در خراسان

  البتکین
  بن البتکین اسحق

  بلکاتکین
  تکین پیری

  سبکتکین
  پسر سبکتکین اسماعیل
  غزنوی محمود
  غزنوی مسعود
  ترکمانان سلجوق در ایران در عھد مسعود غزنوی نفوذ

  خراسان در عھد غزنوی سپھساالری
  مسعود مجدودبن

  بن مسعود و محمد بن مودود علی
  بن محمود عبدالرشید
  غزنوی پسر مسعود فرخزاد
  پسر مسعود غزنوی ابراھیم
  پسر ابراھیم غزنوی مسعود



  پسر مسعود غزنوی ارسالن
  غزنوی بھرامشاه
  شاه غزنوی خسرو
  . ملک غزنوی خسرو

  م ٩٩٩ - ١٠٣٠/ ق  ٣٨٩ - ۴٢١ :محمود غزنوی

  
مت انقیاد نسبت بھ امیر ابوالحارث منصور، حکو محمود، پس از خلع برادرش اسماعیل، با اظھار

مربوط بھ جانشینی،  اما چون در طی منازعات. قرار داد بخارا خود را در غزنھ مورد تأیید دربار
کھ در آن  بکتوزون را خالی گذاشتھ بود، برای استرداد آن ناچار شد تا با نیشابور برای مدتی امارت

  . آمده بود، درگیر شود خراسان ایام از بخارا بھ امارت
و بھ جای وی، امارت رسماً بھ عبدالملک  بھ دست بکتوزون و فایق خلع از سوی دیگر چون منصور

آورد تا خود را از انقیاد دربار بخارا آزاد سازد و  ای بھ دست  بدین ترتیب محمود بھانھ. واگذار شد
بود،  ھم کھ از آل سامان ناراضی القادر با  خلیفھ. جدا نماید آل سامان خراسان را بھ کلی از قلمرو

» الدولھ یمین« مقابل درخواست و اظھار تبعیت مستقیم محمود؛ منشور امارت خراسان را با لقبدر 
گونھ، غالم ترک درباِر  بدین. برای وی ارسال داشت» ولی امیر المؤمنین«و عنوان » امین الملھ«و 

 . شد آل سامان، با انقراض آنھا، وارث مستقل حکومت خراسان و غزنھ
ھمان آغاز کوشید تا امرای محلی اطراف را  از قلمرو آل سامان شده بود، ازمحمود کھ وارث بخشی 
تحت انقیاد و اطاعت خویش  بوده و غالباً مزاحم و مدعی آن بودند، بخارا کھ خراجگزار دربار

  . درآورد
احمد، پسر ابوجعفر بانویھ، در آن جا حکمروایی داشت،  نخست سیستان را کھ در آن ایام، خلف بن

ذی » داد عیاران سیستانی نیز کھ بعد از آن گھ گاه بر ضد او روی می از طرفی تحریکات. تپس گرف
سپس . قدرت برسد و در آن جا خللی وارد سازد نتوانست بھ» م ١٠٠٣اکتبر / ق  ٣٩٣ الحجھ

. بعد ضمیمھ قلمرو خویش نمود در آن جا حکومت داشتند، چند سال آل فریغون جوزجانان را نیز کھ
شار داشت، بھ بھانھ این کھ در  مضاف بر این کھ امیر غرجستان کھ عنوان» م ١٠١٠/ ق  ۴٠١«

بود، مورد توبیخ قرار داد و  ھندی، در رکابش حاضر نشده» کفار«عزیمت محمود بھ جنگ 
را ھم بھ بھانھ قتل امیر آن دیار از  باالخره خوارزم. »م ١٠١٢/ ق  ۴٠٣«قلمرواش را تسخیر کرد 

بدین گونھ محمود حکومت غزنھ را در ایران و  ». م ١٠١٧/ ق  ۴٠٨«بیرون آورد دست مأمونیان 
  . توسعھ و تحکیم بخشید اطراف

 بر خالف و حدود مرزی ترکان کافر نبود، ماوراء النھر جالب اینجاست کھ چون قلمرو محمود شامل
 ناپذیر او در اطرافوی غزوه و جھاد را متوجھ ھندوان کرد و جنگھای بی وقفھ و پایان  سامانیان،

شد؛ از حد  عایدش می در اغلب موارد، آن چھ کھ از این جنگھا. ھند، دریایی از خون بھ راه انداخت
غنایم، پیالن، اسیران، کنیزکان و  ای را ویران و یا ُبت سنگی یا فلزی را بشکند و با آن کھ بت خانھ

  . رفت فراوان بھ غزنھ بازگردد، پیشتر نمی جواھرات
فرستاد و از این رو مجیز  خویش بھ اطراف می» درخشان«فتوحات  ای برای آن آن کھ فتح نامھ ُطرفھ

جالب این کھ بھ غیر از سپاه منظم محمود، بسیاری از . داشت ثنای خود وا می گویان و متملقان را بھ



الیات کردند و در برخی و بھ قصد نیل بھ ثواب و تبلیغ دین در لشکرکشیھایش شرکت می مطوعھ ھم
  . کردند را بھ مساجد مسلمین تبدیل می» کفار«معابد  ھم

ھّمتی، این طرز تبلیغ خون بار و خشونت آمیز و این ھمھ مایھ تھدید و  ولی با وجود چنین سعی و
موجبات توجھ ھندوان را بھ آیین اسالم فراھم نکرد و از طرفی از آن چھ سپاه جبار  ارعاب مردمان،

بھ  ای جز نفرت عامھ ھندوان از مھاجمان فاتح ھندوان ھدیھ کرد، حاصل عمدهاخالق محمود بھ  و بی
ناظر بھ نشر و ترویج  بدین گونھ تمامی مساعی این سلطان،غزوات و جھاد، تا آن جا کھ. دست نیامد

  . آیین توحید بود، در بین ھندوان با بی اعتنایی رو بھ رو شد
خلیفھ بغداد بود کھ بھ امیر غزنھ در میان دیگر  یبانیاما حاصل دیگر این غزوان، جلب عنایت و پشت

ابوالفتح  ھند، تنھا برای تنبیھ در یک مورد نیز، حملھ بھ. داد می ای امیران عصر، امتیاز فوق العاده
کھ از بقایای مطوعھ غازیان بھ شمار » م ۶ - ١٠٠۵/ ق  ٣٩۶«داود بن خضر، حاکم مولتان بود 

چون بھ سلطان خبر رسید کھ . مود، پس از فتح مولتان، در آن جا ماندسلطان مح وی بھ حکم. رفت می
 پردازد، محمود دفع او را ھم نوعی جھاد مقدس در مولتان بھ نشر و ترویج مذھب باطنی می ابوالفتح
  . تلقی کرد

ترتیب  تا حد کشمیر ادامھ داد و بھ این او با سپاه گران بھ قلمرو انندپال حملھ برد و تعقیب ابوالفتح را
بین راه، مولتان را بار دیگر فتح کرد و اھالی آن جا  پس از تخریب و غارت شھرھا، آبادیھا و معابد

اھتمام خستگی ناپذیر . درھم جریمھ کرد) میلیون(بیست ھزار ھزار  را بھ سبب عصیان بر علیھ خود،
مورد خسادت قرار با ھندوان، باعث شده بود کھ از طرف امیران ھم عصر خود » جھاد« محمود در

 بھ خصوص کھ از سوی خلیفھ عباسی، القاب و احترامات بسیار بھ علت غنایم و ھدایای گیرد
 . داشت خالفت، دریافت می اش و بھ دستگاه ارسالی

اقدامات جنایتکارانھ امیر غزنھ در جنگ و صلح با کفار و مسلمین  در عین حال این القاب، تأییدی بر
این کھ عادت سلطان بھ باده گساری و پرداختن بھ منھیات مسلم دین، کھ ھمھ  جالب. رفت  بھ شمار می
 سازد، از جانب خلیفھ، فقیھان و بزرگان دین و جملھ اشعار ستایشگرانش آن را مسجل می قراین و از

کھ بھ ھر  شد و جنگھای او با امیران خراسان و ماوراءالنھر صدقات خراسان مورد اعتراض واقع نمی
شد، با سکوت  متولیان داده می ھ اتالف نفوس مسلمین بود، بھ خاطر ھدایا و اموالی کھ بھ اینحال مای

  . و رضایت ھمراه بود
   کھف الدولة و االسالم ناصر الحق، نظام الدین، غازی، القابی نظیر؛ با این وجود این سلطان

سوی دیگر، تبلیغات دامنھ دار از . بعدھا بھ پسرش مسعود داده شد داشت کھ ھمین القاب را دریافت می
ھایی کھ حاکی از دین پروری و عدالت جویی وی بود، بھ وسیلھ  قصھ و پر سر و صدایش و
ای برای تحصیل  جھاد برای محمود وسیلھ. یافت در افواه عامھ، انتشار می ستایشگرانش، ھمھ جا

  . بود بلکھ مایھ کسب حیثیت و شھرت نیز بود غنیمت
   م، ١٠٠١نوامبر / ق  ٣٩٢محرم  ، در)ال راجھ ویھنھجیپ(جنگ محمود با 

   م، ١٠٠۴/ ق  ٣٩۴لشکرکشی بھ مولتان در 
   م، ١٠٠٧و  ١٠٠۴/ ق  ٣٩٨و  ٣٩۴ایلک خان در  نبرد با

   م، ١٠٠٨ / ق ٣٩٩تنبیھ انندپال فرزند جیپال در 
   م، ١٠١۴/ ق  ۴٠۵در  غزوه تانسیر

   م، ١٠١۶/ ق  ۴٠٧محمود در کشمیر در  جنگ
   م، ١٠١٨/ ق  ۴٠٩رکشی بھ قنوج در لشک

   م، ١٠٢۵/ ق  ۴١۶غزوه سومنات 
 باالخره آخرین اقدام جنگی و تجاوز کارانھ محمود، م و ١٠ -  ١٠٠٩/ ق  ۴٠٠غزوه ناراین در 

   م ١٠٢٩/ ق  ۴٢٠در  ری جبال و فتح لشکرکشی بھ والیت
مرو خود و دیگران را عرصھ ماشین جنگی مخرب و ویرانگر محمود بود کھ سراسر قل ای از  نمونھ

 ارمنستان تا طبرستان بدین گونھ در اکثر بالد جبال و عراق، از. ساخت تاز و غارت می تاخت و
و خود  شد و محمود حکومت تمامی این نواحی را بھ مسعود واگذاشت خطبھ بھ نام محمود خوانده می

  . بھ سبب بیماری بھ خراسان بازگشت



مدت دو سال  مود کھ بھ بیماری سل و اسھال دچار بود، در ظرفمح :آغاز افول حکومت غزنوی
نکرد و تن بھ ناالنی و  دوران نقاھت، رفتھ رفتھ ضعیفتر شد، اما ھیچگاه خود را تسلیم بستر بیماری

مرگ محمود در . اندر آن حال جان بداد ھمچنان نشستھ ھمی بود و رنجوری نداد و بھ قول گردیزی
شود کھ محمود،  گفتھ می. م اتفاق افتاد ١٠٣٠یا مارچ  فبروری/ ق  ۴٢١ماه صفر یا ربیع االول 

اما در نزاع دو برادر مسعود و محمد، تاریخ بار . انتخاب کرده بود پسرش محمد را بھ جانشینی خود
اش با برادرش اسماعیل را تکرار   خاطره دوران بھ حکومت رسیدن محمود و رابطھ دیگر، ھمان

 . کرد
   :غزنویالقاب محمود 

  الدولھ یمین
  لقبی برای محمود غزنوی سلطان،

  :لشکرکشی ھای محمود
  محمود غزنوی با ایلک خان ترک نبرد
  سلطان غزنھ با فرمانروایان محلی نبرد

  محمود بھ ماوراء النھر لشکرکشی
   محمود بھ والیات جبال لشکرکشی

   :لشکر کشی ھای محمود بھ ھند
  بھاطیھ نبرد - محمود بھ ھند لشکرکشی
  نبرد با جیپال –محمود بھ ھند  لشکرکشی
  فتح دژ ناراین - محمود بھ ھند لشکرکشی
  نبرد تانیسر - محمود بھ ھند لشکرکشی
  فتح کشمیر - محمود بھ ھند لشکرکشی
  فتح دژ برنھ - محمود بھ ھند لشکرکشی
  نبرد مھاون - محمود بھ ھند لشکرکشی
  فتح ماتوره - محمود بھ ھند لشکرکشی

  فتح قنوج - محمود بھ ھند شکرکشیل
  نبرد با نندا راجھ بزرگ ھند- محمود بھ ھند لشکرکشی
  فتح قیرات و نور - محمود بھ ھند لشکرکشی
  . فتح سومنات - محمود بھ ھند لشکرکشی

  لشکرکشی ھای سلطان محمود غزنوی

  
   نبرد محمود غزنوی با ایلک خان ترک

   م ١٠٠۴/ ق  ٣٩۴
 ٣٩١بود کھ در « م ١٠١٢ - ٩٩٣/ ق  ۴٠٣تا  ٣٨٣اء النھر در بین سالھای حاکم ماور ایلک خان،

 م، دختر خود را بھ ازدواج محمود درآورد در ضمن برقراری این نسبت خانوادگی، عھد ١٠٠١ / ق
از آن وی و خراسان از آن  و پیمانی را نیز با محمود بست کھ طبق آن پیمان، قلمرو ماوراءالنھر

  . محمود باشد



آن دیار » کفار«جھاد با  مشغول ھند ھنگامی کھ محمود در: ری بین دو سپاه محمود و ایلک خاندرگی
از فرصت بھ دست آمده از غیبت و  بود، ایلک خان بر خالف عھد و پیمانی کھ با محمود بستھ بود،

م، در  ١٠٠۴/ ق  ٣٩۴در . غزنین برساند توقف طوالنی وی در ھند استفاده کرده و خود را بھ
دو سپاه محمود و ایلک خان، درگیری رخ داد کھ در این جنگ، ایلک خان  زدیک جیحون بینن

سرداران سپاه محمود؛ ارسالن جاذب و التونتاش حاجب، در تعقیب سپاه  شکست سختی خورد و
  . آنھا را بھ ھالکت رساندند ترک، عده زیادی از

تفوق سپاه و سالح وی موجب وحشت  نبرد، پیالن سپاه محمود، کثرت و علی رغم این کھ در این
ایلک خان شد، مع ھذا، وی چند سال بعد، دوباره با کمک دھقانان ماوراء النھر و  عظیمی در بین سپاه

تالقی . سپاه سنگینی علیھ محمود تجھیز کرد -یوسف قدر خان صاحب ختن  -خویشاوند خود  یاری
بار نیز، سپاه محمود، شکست سختی را بر  این این دو سپاه در دشت کتر، نزدیکی بلخ روی داد کھ

/ ق  ٣٩٨ ربیع الثانی« سپاه ایلک در جیحون غرق شد ایلک خان تحمیل کرد و در پی آن بخشی از
از فکر تعرض و دست  این پیروزی باعث شد تا حاکمان ماوراءالنھر تا مدتی. »م ١٠٠٧دسامبر 

محمود داد تا غزوات خود را  ی را بھاندازی بھ متصرفات محمود، منصرف شوند و از طرفی فرصت
  . در ھند، بی دغدغھ دنبال کند

   نبرد سلطان غزنھ با فرمانروایان محلی
   م ١٠١٠ -  ١٠١٨/ ق  ۴٠١ - ۴٠٩ 

 تأمین راھھای جنگی برای لشکرکشیھای متعدد بھ برای توسعھ قلمرو خود و ھمچنین محمود غزنوی
 ۴٠٠«چنان کھ بھ دنبال غزوه ناراین . شمرد الزم می بر والیات مستقل اطراف را گھ گاه ھند، تسلط

سالیانھ از جانب او بھ سلطان شد،  خراج کھ منجر بھ فرمانبرداری راجھ آن جا و تعھد» م ١٠٠٩/ ق 
ای یاغی  غوریان طایفھ. متمردان غور را الزم دید با این وصف برای تأمین راھھای مخزنھ، تنبیھ

اشتغال داشتند و چون منطقھ آنھا صعب العبور بود، دفع آنھا نیز  یبودند کھ در جبال غور بھ راھزن
 در نتیجھ محمود لشکری گران بھ فرماندھی، التونتاش حاجب، والی ھرات و. رسید نمی آسان بھ نظر

  . فرستاد ارسالن جذاب، سپھساالر طوس برای تنبیھ کفار غور بھ آن جا
ای آراستھ بود  سپاھیان خود را در منطقھ ادشاه غور،محمود سوری، پ: پادشاه غور نبرد بین محمود و

توانست با شمار اندکی از  داشت و در نتیجھ می کھ از نظر سوق الجیشی و نظامی اھمیتی بھ سزا
ای بھ وی نوشتند و از  فرماندھان محمود، نامھ. مقاومت کند سپاھیان، در برابر لشکر گران محمود

او، در برابر ابن  سلطان بھ ایشان پاسخ داد تا رسیدن خود. تندمطلع ساخ عدم پیشرفت اوضاع، وی را
  . سوری مقاومت کنند

راه غور را در پیش گرفت، اما در چند روز نخست  بھ این ترتیب شاه غزنوی با تعداد زیادی سپاه،
 سلطان محمودبھ کسان خویش. تدبیر و نیرنگ نظامی پناه جست پیکار تلفات فراوانی داد کھ ناگزیر بھ

غوریان بھ گمان . ای صعب العبور کھ در آن پناه گرفتھ بودند، عقب نشینی کنند داد تا از تنگھ دستور
برای چپاول مال و غنیمت  اند، دست از جنگ شستھ و راه فرار را در پیش گرفتھ غزنویان این کھ،

اکنده شوند، سپس با غور کامالً در دشت پر امیر غزنھ اجازه داد تا سپاه. گیری، از گردنھ فرود آمدند
آنھا تاخت بھ طوری کھ گروه زیادی را از دم تیغ گذراند  سواران زبده خود بھ فرماندھی آلتونتاش بر

سرکرده غوریان نیز بھ دست محمود بھ اسارت افتاد . پراکنده و متفرق ساخت و باقیمانده سپاه غور را
  . ننگ این اسارت با خوردن زھر، خود را ھالک کرد اما او از

چندی بعد نیز قُصدار را کھ حاکم آن جا از پرداخت خراج : اقداماتی در جھت تحکیم قدرت غزنھ
/ ق  ۴٠٢«دوباره تسخیر کرد و امیر قصدار را بھ پرداخت خراج ملزم ساخت  خودداری کرده بود،

 ا ضمیمھای داد تا آن جا ر بھ محمود بھانھ ابوالعباس مأمون واقعھ اغتشاش خوارزم و قتل. »م ١٠١١
دیگری  اقدام. و التونتاش صاحب را بھ امارت خوارزم برگزید» م ١٠١۶/ ق  ۴٠٧«قلمرو خود کند 

با دزدی و راھزنی  کھ محمود در تحکیم قدرت غزنھ انجام داد، تأدیب طوایف افغان بود کھ در آن ایام
این رو، محمود پیش  از. بودند گھ گاه نواحی مجاور غزنھ و راھھای پایتخت سلطان را نا امن کرده

کھ برخی پادشاھان پنجاب بر علیھ وی تشکیل داده بودند و او با فتح نھایی در  ای از مقابھ با اتحادیھ
این  و ماتوره، تفوق خود را اثبات کرده بود، تنبیھ کافران افغان را الزم شمرد بھ طوری کھ َقّنُوج



چند با  ھر. »م ١٠١٨/ ق  ۴٠٩«کرد طوایف ماجراجو را در مناطق محکم کوھستانیشان مغلوب 
بر حوادث آینده باز  تسخیر اراضی این قوم، پای آنھا را نیز بھ صحنھ تاریخ و ھمچنین اثر گذاریشان

 . کرد
   ماوراء النھر لشکرکشی محمود بھ

   م ١٠٢۴ - ١٠٢۵/ ق  ۴١۵ - ۴١۶
، راھھای ارتباطی با راھزنی و دزدی ھنوز چند سالی از سرکوبی حکمرانان محلی و طوایفی کھ

نگذشتھ بود کھ محمود با شورش و تاخت و  غزنھ را تحت تاخت و تاز خویش قرار داده بودند،
علی تکین با راھزنی در اطراف جیحون، نواحی . تازھای علی تکین برادر ایلک خان مواجھ شد

نواحی از طوری کھ برخی از حکام محلی و رعایای آن  مرزی خراسان را نیز ناامن کرده بود بھ
  . بردند مظالم علی تکین بھ سلطان شکایت

ماوراءالنھر بود، حتی بر حیلھ عمو  علی تکین کھ مدعی امارت:قراختاییان تھدیدی برای قدرت
او چندی بعد بر . بود بودند، سر بھ شورش برداشتھ سمرقند زادگان خویش کھ از قراختاییان اوزگند و
در  -از سرکردگان ترکمانان غز  - رسالن بن سلجوق ا بخارا دست یافت بھ طوری کھ با کمک

  . کرد خراسان تاخت و تاز می مرزھای ماوراء النھر و در حدود
بگذرد  داشت تا بھ بھانھ تنبیھ و رفع سوداگریھای علی تکین، از جیحون شرایط پیش آمده محمود را وا

این اقدام محمود تھدیدی . «م ١٠٢۴/ ق  ۴١۵«ای وارد ماوراء النھر شود  و با سپاه قابل مالحظھ
پیش روی سلطان بھ صحراھا  برای قدرت قراختاییان در ماوراء النھر بود و علی تکین کھ از
. قرار داد، راضی و خرسند بود گریخت، از این کھ قلمرو خویشان خود را در معرض تھدید محمود

ف قراختاییان، فرصت را محمود نیز با توجھ بھ کثرت سپاه خود و ضع رسد کھ سلطان بھ نظر می
  . دانست  مناسب می سامانیان، آنان و استرداد قسمتی از میراث ماوراء النھر برای تصفیھ حساب با

ساالر ھمھ ترکستان بود و خان «نویسنده زین االخبار  مع ھذا، یوسف قدر خان کھ بھ قول گردیزی
دید و از عبور محمود از  داخلی میخاندان خود را دچار اختالفات  چون در این ایام» بزرگ او بود

بود، کوشید تا این اقدام سلطان را بیشتر یک دیدار دوستانھ جلوه دھد تا یک  جیحون نیز آگاه شده
با موکب خویش بھ مالقات سلطان  از این رو از کاشغر بھ سمرقند آمد و از آن جا. خصمانھ حرکت
جالبی از آن در زین االخبار گردیزی نیز  در این مالقات دوستانھ بین دو امیر، کھ توصیف. رفت

  . ای رد و بدل شد دوستانھ و محترمانھ ھست، بین خان و سلطان ھدایا و تعارضات
توقف خود در  با فرار علی تکین، چون سلطان در مدت: ھند تبعید ارسالن بن سلجوق بھ قلعھ ای در

یغان تکین، پسر قدرخان  کین را بھماوراء النھر نتوانست بر او دست یابد در نتیجھ قلمرو علی ت
قبایل . ای در ھند، تبعید شد بھ قلعھ اما ارسالن بن سلجوق توسط سلطان توقیف و از آن جا. واگذاشت

کردند،  او ھم بعضی کشتھ یا متفرق شدند و برخی ھم کھ اظھار انقیاد و طاعت می تابع و منسوب بھ
سلطان بھ عنوان یکی از خطاھای بزرگ  عدھا این اقدامب. سلطان اجازه ورود بھ خراسان یافتند بھ امر

بھ ماوراء النھر خیال او را از بابت علی  استراتژیک او محسوب شد، چون بی آن کھ لشکرکشی او
در حالی کھ آنجا جواز ورود بھ . سلجوق از سلطان شد تکین آسوده سازد، موجب رنجش ترکمانان آل

ن طوایف کھ از زمان خروج امیر منتصر، در ماوراء النھر ای. قلمرو سلطان را ھم دریافت کردند
ً معارض و مزاحم قدرت قراختاییان بودند، از آن پس در خراسان برای اخالف سلطان مایھ  غالبا

  . شدند دردسر فراوان
   جبال لشکرکشی محمود بھ والیات

   م ١٠٢٩/ ق  ۴٢٠ 
والیات جبال و فتح ری بود کھ با این  آخرین اقدام جنگی و تجاوزکارانھ محمود، لشکرکشی وی بھ

توسعھ پیدا کرد و در عین حال رضایت  اصفھان پیروزی، قلمرو محمود از جانب غرب تا ری و
  . را ھم جلب کرد بغداد خلیفھ

آل  از مدتھا پیش، بھ فتح ری و قزوین چشم دوختھ بود، در واپسین سالھای عمر، از عف سلطان کھ
را از سرکشی و آزار  -داماد و سلطان محمود  - نھ آن کھ محدالدولھ دیلمیاستفاده کرد و بھ بھا بویھ



پاسخ بھ درخواست مجدالدولھ کھ از سلطان محمود، توقع  مخالفانش نجات دھد و ھمچنین بھ عنوان
پس از وفات  مجدالدولھ کھ در آن ایام و. »م ١٠٢٩/ ق  ۴٢٠«فرستاد  امداد داشت، لشکری بھ ری

لشکر سلطان، بھ  کرد از ، بیشتر اوقات خویش را بھ مطالعھ کتاب صرف میمادرش سیده خاتون
موجب حکمی کھ محمود بھ  اما بھ. آید، در بیرون از ری استقبال کرد گمان آن کھ بھ یاری وی می

 ۴٢٠ربیع الثانی «ابودلف را دستگیر کردند  فرمانده این سپاه داده بود، سپاه غزنھ مجدالدولھ و پسرش
محمود کھ خود بعد از توقیف مجدالدولھ از حدود جرجان عازم ری شد، خزاین . »م ١٠٢٩ اپریل/ ق 
  . شد بھ تصرف خود درآورد بویھ را کھ در ری شامل میلیونھا اموال، نفاس و جواھر می آل
برانداختن آل  طرز تسلط خدعھ آمیز محمود، کھ شیوه ناجوانمردانھ ایلک خان در تسخیر بخارا و این 

آگاھانھ از اعتماد خصم محسوب  آورد، نزد خود سلطان نیز بھ نوعی سوء استفاده را بھ یاد میسامان 
محدالدولھ را بھ حضور سلطان بردند، محمود از او سؤال کرد کھ ھیچ شاھنامھ  در ری وقتی. شد می

حال تو  تام، گف ای چون مرد دیلم پاسخ داد کھ خوانده طبری را کھ تاریخ مسلمین است خوانده و کتاب
ای گفت  شطرنج باختھ آن گاه پرسید کھ ھرگز. ماند بھ حال آن کس کھ این کتابھا را خوانده باشد، نمی

پس سلطان گفت، تو را چھ چیز بر . ام ندیده ای شاه بھ خانھ شاه درآید جواب داد پرسید ھیچ دیده. آری
از آن حکم کرد تا او را ھمچنان  قویتر است تسلیم داری بعد آن داشت تا خود را بدان کسی کھ از تو

را در تأمل و  بھ ھر حال اگر این گفت و شنید، درست باشد، توجھ سلطان. در بند بھ خراسان برند
ای بھ سراینده آن نشان  عالقھ غور در حوادث تاریخی و ھمچنین آشنایی او را با شاھنامھ کھ چندان

  . کند داد، معلوم می نمی
او پس از . خزاین و بھ ویژه کتابخانھ نفیس مجدالدولھ پرداخت ارتبھ غ ری محمود پس از فتح

بقیھ را بھ خراسان منتقل کرد و ھمچنین بھ دار آویختن علما و بزرگان قوم  سوزاندن بسیاری از کتب
 خواند قلمداد پیروزی بر اھل معتزلھ یعنی کسانی کھ خلیفھ بغداد آنھا را اھل رافضھ می را بھ عنوان

پس از . آن، بھ ساوه و آوه ھم دست یافت زنھ بھ دنبال فتح ری بر قزوین و قالع اطرافامیر غ. کرد
بھ این  را تسخیر کرد و اصفھان و ابھر زنجان، مسعود نیز. خود مسعود سپردپسر  آن ری را بھ

  . ترتیب بھ قلمرو غزنھ افزود
  م ١٠٠۴/ ق  ٣٩۴ بھاطیھ نبرد -لشکرکشی بھ ھند 

کردن کار خلف بن احمد، بھ منظور دستیابی بھ غنایم ھند، عازم شھر  سرهمحمود غزنوی پس از یک
محمود پس از گرد آوری سپاه از سیحون گذشت و راه . شھرھای قدرتمند ھند بود بھاطیھ شد کھ از

چون بھ نزدیکی بھاطیھ رسید، از استواری باروھای شھر، بسیار شگفت . در پیش گرفت مولتان را
اما خیلی  برای جلوگیری از تلفات بی مورد، تصمیم گرفت تا بھ غزنین باز گردد،شد تا آن جا کھ  زده

  . شد زود شک و تردید را از خود دور کرد و با تصمیمی راسخ مصمم بھ فتح شھر
در تمامی  -مجھرا / مجھپرا  - گفتنی است کھ پادشاه بھاطیھ:پادشاه بھاطیھ پیروزی محمود در جنگ با

مشھور بود بھ ھمین دلیل کسی گمان  ھ داشتن سپاھی عظیم و اقتدار نظامیھای ھندوستان ب کرانھ
 با این وصف چون مجھپرا از رسیدن سپاه محمود آگاه. دھد برد کھ محمود بتواند او را شکست نمی

گرفت کھ  جنگ سختی میان دو سپاه در. شد، دستور بھ دفاع و پایداری در برابر سپاه محمود را داد
ای از  مجھپرا با عده الورانھ از شھر خود دفاع کردند، اما عاقبت محمود پیروز شد ولشکر مجھپرا، د

وی سخت گرفت بھ طوری کھ  اما محمود کار را بر. سپاھیانش بھ کوھھای نزدیک بھاطیھ گریختند
تا این کھ گروه اعزامی عاقبت با . فرستاد ای از سپاھیان کار آزموده خود را در تعقیب مجھپرا عده
مجھپرا کھ از ھر سو خود را . خود را بھ مجھپرا رساندند و او را محاصره کردند یھای فراوانسخت
  . کرد مقابل دشمنی یافت، برای آن کھ بھ دست لشکریان محمود نیفتد با خنجر خودکشی در

گنجینھ و  بھ این ترتیب سلطان محمود با این پیروزی بر: جنگی بھ غنیمت گرفتن یکصد و بیست فیل
بھ غارت و چپاول  نھ شھر دست یافت و غنایم گرانبھا و فراوانی بھ دست آورد مضاف بر این کھخزا

فیل جنگی بھ غنیمت گرفت و حاکمانی از سوی خود بر  ھمچنین یک صد و بیست. شھر نیز پرداخت
ھای ھندوان را ویران کرد و بھ آتش کشید و بھ جای آنھا  خانھ بھ عالوه بت. آن نواحی برگماشت

غزنین شد، اما بھ سبب  سرانجام وی پس از چندی اقامت در بھاطیھ عازم. نمود سجد و منبر بر پام
  . آسیب فراوانی بر آنھا وارد آمد سختیھای راه، تعداد زیادی از سپاھیانش تلف شدند بھ طوری کھ



  نبرد با چیپال -لشکرکشی محمود بھ ھند 
  م ١٠٠٣/ ق  ٣٩٣

در والیت برشور،  ھندو شاھان بود کھ در لشکر کشی محمود بھ ھند، چیپال، راجھ ویھنھ از خانواده
لشکرکشی غنایم بسیاری  کھ در این» م ١٠٠٣/ ق  ٣٩٣«نزدیک پیشاور کنونی، مغلوب و اسیر شد 

چیپال توانست آزادی خود را در برابر پرداخت مالی ھنگفت بھ  ولی عاقبت. بھ دست محمود افتاد
 . کشت دانست، خود را کھ این اسارت و آزادی را برای خود مایھ ننگ می ھندو دست آورد، اما پادشاه

   آباد نارن/ فتح دژ ناراین  -لشکرکشی محمود بھ ھند 
   م ١٠٠٩/ ق  ۴٠٠

و بازگشت بھ غزنین، مطلع شد کھ دژ استوار دیگری در ھندوستان  سلطان محمود پس از فتح دژ نغر
ھای فراوان  وجود دارد کھ دارای گنجینھ -آباد گفتھ است  حموی آن را نارن یاقوت -بھ نام ناراین 

کھ نزدیک شھر پیشاور بنا شده بود و بھ طمع بھ دست  سلطان محمود برای گشودن دژ ناراین. است
عازم آن دیار شد کھ در بین راه نیز دژھای فراوان دیگری را  آوردن خزاین آن، با سپاھی گران

  . ژ ناراین رسیدنزدیکی د تصرف و غارت کرد تا بھ
 فرمانروای دژ ناراین، در برابر یورش سپاھیان محمود، از خود: رایزنی با امیران و بزرگان محمود

شد، بھ رایزنی  دالوریھای فراوانی نشان داد، اما سرانجام در نتیجھ تلفات زیادی کھ بر لشکرش وارد
بھ این . صلح را کرد صمھ وبا امیران و بزرگان محمود پرداخت بھ طوری کھ درخواست ترک مخا

 امیر غزنھ نیز در. این قصد، او گروھی از نزدیکان خود را نزد سلطان محمود فرستاد ترتیب با
عنوان گروگان بھ  مقابل در برابر گرفتن باج و خراج سالیانھ و این کھ دو ھزار تن از سواران وی بھ

 / ق ۴٠٠گشودن این دژ در . ی گذاشتغزنین بیایند، حکومت آن دیار را در دست امیر فاراین باق
در ھیچ  نام وی«م، رخ داد کھ با بستن این پیمان سازش، بین سلطان محمود و امیر ناراین  ١٠٠٩

ھندوستان رفت و آمد  ، از آن پس بازرگانان خراسان آزادانھ بھ»یک از کتابھای تاریخی نیامده است
  . آوردند می بھ ایرانکردند و مردم ناراین نیز اجناس کمیاب خود را  می

  نبرد تانسیر -ھند  لشکرکشی محمود بھ
  م ١٠١۴/ ق  ۴٠۵

اقوالی کھ درباره کثرت خزانھ معابد آن . نزد مسلمانان بود در» ملکھ«تانسیر در نزد ھندوان ھمانند 
برای محمود نقل کرده بودند، او را بھ طمع تصرف خزاین تانسیر  دیار و ھمچنین پیالن تانسیر

ھندوان سعی فراوان نمودند تا محمود را از این لشکرکشی منصرف سازند، اما  با آن کھ .انداخت
  . دید می غارت اموال تانسیر را بھ مراتب مھمتر از عالقھ مذھبی ھندوان بھ این شھر سلطان غزنھ،

الی م، روی داد و در نھایت تسلیم شد، تقریباً خ ١٠١۴/ ق  ۴٠۵شھر بھ دنبال جنگھای خونینی کھ در 
و بتان بسیار بشکستند و . »سلطان آن چھ را یافتند غارت کردند غازیان«از سکنھ بود بھ طوری کھ 

. »آن غزنین آوردند و بر درگاه بنھادند و خلق بسیار گرد آمدند بھ نظاره آن بت چکرسوم را بھ«
ات سیاحان، ھای پر ذخایر ھند کھ در روای خانھ گفتنی است کھ کثرت این گونھ غنایم و شھرت بت

البتھ توجھ غازیان و مطوعھ را نیز ھمچون توجھ محمود، بھ  شد، مسافران و سپاھیان از آن یاد می
دیگر نداشت، بھ فکر غزوه با  از این رو، ھر بار و ھر زمان کھ محمود گرفتاری. کرد می خود جلب

تان نھ تنھا ترکان سپاه لشکر کشی بھ ھندوس بھ طوری کھ در تجھیز سپاه برای. افتاد ھند می» کفار«
قتل «کردند، بلکھ عالقھ بھ  استقبال از ھر گونھ خطری می محمود بھ امیر کسب غنیمت خود را آماده

کرد تا بھ بھانھ جھاد و دعوت بھ دین،  غازیان و مطوعھ را نیز تحریک می »کفار و نشر آیین اسالم
محمود بھ اشتغالی منظم و پایدار  کھ ظاھراً با آن . اکناف و اطراف بھ سپاه او ملحق سازند خود را از

و ویران کردن مناطق، آن دیار را ترک  ای نداشت ولی پس از غارت، چپاول در این بالد عالقھ
ھا،  داد تا پس از تخریب معابد و بت خانھ می گفت، اما از طرفی در ظاھر ھم کھ شده دستور می

 تا مر ھندوان را شرایط اسالم«فرستاد  جایی می را بھ ھر مساجدی جای آن بسازند و ھمچنین مبلغان
  . بیاموزند



ھا و  مشوقان در نشر دین، از حد تخریب بت خانھ در غالب موارد، ھمت غازیان و مطوعھ و مشور و
خالفت تصور آنھا، این کشتار فجیع از کفار و مشرکین و این  رفت، چنان چھ بر قتل نفوس فراتر نمی

  . شد ھدم آنھا و نھ پذیرش دین از سوی آنھا می شیوه تبلیغ دین، نھ موجب
  فتح کشمیر -لشکرکشی محمود بھ ھند 

  م ١٠١۶/ ق  ۴٠٧
النھر برای پیکار  سلطان محمود پس از اعالم آمادگی با بیست ھزار تن از غازیان و مطوعھ ماوراء

ز آوازه ثروت و وی کھ ا. شد م، بار دیگر عازم ھند ١٠١۶/ ق  ۴٠٧با کفار و برانداختن بتان، در 
داستانھا شنیده بود، از فرصت استفاده  ،sdonnaq و قنوچ harham ھای َمْھَره ھای بت خانھ گنجینھ

کشور بھ ھمراه تمامی سران کشور و امیران،  کرده پس از سر و سامان بخشیدن بھ اوضاع درونی
ھمچنین گذرگاھھای  ھای سیحون و جیلم و سلطان محمود پس از عبور از رودخانھ. عازم کشمیر شد

چپاول  سرانجام بھ نزدیکی کشمیر رسید کھ در طی این مسیر، بسیاری از آبادیھا را ویران و سخت
نسبت بھ وی، منطقھ  نمود و یا فرمانروایان محلی با ارائھ پیشکشھا و اظھار اطاعت و فرمانبرداری،

او . کشمیر، چنگی بود فرمانروایبھ گفتھ برخی مورخان، نام . ی خود را از قتل و غارت نجات دادند
فرمانبرداری درآمد بھ طوری کھ با  دانست، ناچار از در کھ نبرد با سپاھیان محمود را بی حاصل می

کسان خویش از دژ بیرون آمد و بھ خدمت سلطان  نزدیک شدن سپاھیان محمود بھ دژ کشمیر، با تمام
ی ھندوستان داشت، سلطان محمود او را بھ معابر و راھھا چون چنگی آشنایی خوبی با. محمود رسید

چنگی نیز در مقابل کمک شایانی بھ محمود ھنگام سفرھای  جلوداری سپاھیان خویش برگزید و
  . کرد اش در ھند جنگی

  َھردت/دژ َبرند  فتح -لشکرکشی محمود بھ ھند 
  م ١٠١٨/ ق  ۴٠٩

بود چنان چھ در  tadorah َھردت دژ برند در کشور بنا بھ گفتھ شیخ منینی در ترجمھ تاریخ عتبی،
، نام دژ مزبور، ٧۵ص / کشور یاد شده، اما در زین االخباره  معجم البلدان نیز از ھردت بھ عنوان

  . آمده است ھرنھ و نام حاکم آن ھردت
محمود بھ وحشت افتاده بود، از دژ بیرون آمد و دست از  بھ ھر صورت حاکم این دژ کھ از انبوه سپاه

آیین اسالم را نیز پذیرفت، با این وصف محمود بھ اسالم آوردن حاکم  داشت بھ طوری کھپایداری بر
از او » یک میلیون درھم«ھمین دلیل سی زنجیر پیل جنگی و ھزار ھزار درھم  دژ بسنده نکرد بھ

  . کھ دژ را بھ حاکم آن جا واگذاشت گرفت تا این
  ماھابان/ نبرد مھاون  -لشکرکشی محمود بھ ھند 

  م ١٠١٨/ ق  ۴٠٩
ماھابان، در نزدیکی شھر / رھسپار گشودن مھاون  ھردت،/ سلطان محمود پس از فتح دژ برند 

کلجندر، / ھندوستان بود کھ پادشاه آن دیار بھ نام کلچندر  مھاون یکی از دژھای استوار. ماتوره شد
  . نداشت میانھ خوبی با مسلمانان

در محاصره این دژ . نفیس و گوھرھای کمیاب بود یاءدژ یاد شده، دارای خزاین گرانبھایی از اش
پایداری کرد، ولی سرانجام سوار بر یکی از پیالن جنگی  توسط محمود، حاکم آن برای مدت کوتاھی

ھای  نزدیکان و خاصگان دربار، از رودخانھ ماتوره گذشت و در بیشھ خویش شده و با گروھی از
گشود و پنجاه ھزار تن از  رار کلچندر، دژ را بھ آسانیسلطان محمود، پس از ف. شد پیرامون پنھان

  . مردمان آن دیار را بھ کام مرگ فرستاد
ای از  عده چون کار گشودن دژ بھ پایان رسید، محمود: جنگی یکصد و ھشتاد و پنج زنجیر پیل

محمود، نخست  کلچندر نیز پس از آگاھی از قصد. سپاھیان خود را مأمور تعقیب کلچندر کرد
ھای فراوانی بھ دست  پادشاه مھاون، گنجینھ با کشتھ شدن. رش را و سپس خویشتن را کشتھمس

گویند تعداد . پنج زنجیر پیل جنگی نیز از آن محمود شد محمود افتاد بھ طوری کھ یک صد و ھشتاد و
 بھ دست آمد، بھ حدی بود کھ بھای برده ھندی بھ کمتر از ده درھم اسیران ھندو کھ از این جنگھا

  . رسید



  ماتوره فتح -لشکرکشی محمود بھ ھند 
  م ١٠١٨/ ق  ۴٠٩ 

ھا در بین  نزدیکی شھر جمنا بود کھ در کثرت بت خانھ ماتوره، یکی از شھرھای بزرگ ھندوستان در
از » کتن بن بالدیو«شود کھ این شھر محل تولد  گفتھ می. داشت ھندوان آوازه و شھرت فراوانی

محمود غزنوی . بود» ویشنو«ریشنا، از ایزدان ھندی و ھشتمین تجسم ک پیامبران بزرگ ھند، موطن
از سوی مدافعان شھر آغاز  ھای شھر رسید، چند روزی درنگ کرد، تا شاید یورش چون بھ دروازه

حملھ بھ شھر را داد تا این کھ سرانجام آن  شود، اما چون این حیلھ مؤثر نشد، ناگزیر دستور تھاجم و
 بنیھ، کثرت ذخایر، قصرھای عالی و بناھای مرتفع شھر، چنان چشمان محمودعظمت ا. را فتح کرد

میلیون دینار در  گوید برای ساختن آن بناھا، مبلغ یک صد اش می را خیره ساخت کھ خود در فتح نامھ
با این وجود او دستور بھ آتش کشیدن معابد و قدھا و . ظرف مدت دویست سال عمر امکان پذیر بود

بھ وزن «از یک بت خانھ در بین سایر غنایم، یاقوت کحلی بھ دست آمد . را صادر کردانھدام شھر 
« : نویسد تاریخ یمینی می نویسنده. مثقال و ھرگز ھیچ کس چنین گوھری ندیده بود چھار صد و پنجاه

ر زر سرخ ساختھ و اندازه پنج گز در ھوا بداشتھ و دو عدد یاقوت د از جملھ آن بتھا، پنج بت بود از
جای داده کھ اگر سلطان در بازار بیافتی بھ پنجاه ھزار دینار با رغبت تمام  چشمھای یکی از آنھا

وزن چھار صد و پنجاه مثقال و از دو  ای یاقوت ازرق کحلی آبدار بود بھ وبر بتی دیگر پاره خرید می
درآمد و بتھایی  مثقال گوھرھای گرانبھا بھ وزن پای ھر بتی از این پنج بت، چھار ھزار دچار صد

بار زیاده از آنھا بود کھ  کھ ھشت ھزار و سیصد مثقال وزن داشت و بتھای سیمین صد زرین بود
سلطان پس از . »شد آشکار و روشن نمی وزن آنھا جز بھ روزگار دراز بھ اعتبار موازین و معیارھا

 . داد، بتخانھ را آتش زده و ویران نمودند بردن بتھا دستور
  فتح َقّنُوج - ود بھ ھندلشکرکشی محم

  م ١٠١٨ - ١٩/ ق  ۴٠٩
ھا و ویرانی کامل شھر، بر آن شد تا َقّنُوج را  بتخانھ سلطان محمود پس از تسخیر شھر ماتوره، غارت

توان نظامی زیادی برخوردار  چون گفتھ شده بود کھ اجیپال، فرمانروای قنوج از. آورد نیز بھ چنگ
از این رو، . بیرون آمدن از دژ کند خدعھ جنگی او را وادار بھاست، محمود کوشید تا با حیلھ و 

تعداد معدودی از سپاھش عازم قنوج شد، اما پیش از  بیشتر سپاه خود را در مھاون باقی گذاشت و با
شعبان «. ھای َقّنُوج بھ دست محمود افتاد کرد و بھ این ترتیب قلعھ آن کھ نبردی درگیرد، اجیپال فرار

کنار رود گنگ را با  محمود در شھر قنوج ھفت قلعھ در. «١٠١٩ژانویھ  / ١٠١٨ ردسامب/ ق  ۴٠٩
بیست و اندی بار «عاید محمود شد  غنایمی کھ از این سفر. قریب ده ھزار بتخانھ کامالً منھدم ساخت

قسمتی از این غنایم صرف ساختن . پنجاه پیل بود ھزار ھزار درم و پنجاه و سھ ھزار برده و سیصد و
مضاف بر آن کھ  در آن جا، محمود برای خودش عبادتگاه خاصی بنا نمود. شد د جامع در غزنینمسج

تاریخی نیز آمده است، ھر  ای نیز ساخت کھ توصیف آنھا در روایات در جوار آن مدرسھ و کتابخانھ
  . دانست چند مطالب آن را نباید خالی از مبالغھ

  بزرگ ھند نندا، راجھ نبرد با - فتوحات محمود در ھند 
  م ١٠١٩/ ق  ۴١٠ 

در ھند بھ وی اطالع دادند کھ نندا، راجھ بزرگ  م جاسوسان محمود ١٠١٩اوایل / ق  ۴٠٩در اواخر 
/ ق  ۴١٠بنابراین سلطان محمود در آغاز سال . گذاشتھ است ھند، بنای خودسری و نافرمانی را

» رای اجیپال» چون رای جیپال. دتجھیز سپاه و لشکرکشی بھ ھندوستان کر م، اقدام بھ ١٠١٩اواسط 
را مورد شماتت و سرزنش  فرمانروای َقّنُوج از سلطان محمود شکست خورده بود، در نتیجھ نندا او

یکی دیگر از بزرگان ھند را بھ جای او  قرار داد تا این کھ دستور قتل او را صادر کرده و تروجیپال
  . بھ امارت قنوج نشاند

امیر غزنھ پس از آماده شدن سپاه رھسپار ھندوستان شد، اما برای  :جیپالسلطان محمود در تعقیب ترو
در نتیجھ تروجیپال بھ محض این کھ . بایست از قلمرو تروجیپال بگذرد نندا، نخست می رسیدن بھ دیار

محمود  نزدیک شدن یمین الدولھ و عبورش از رود گنگ آگاه شد، بھ شھر باری گریخت و سلطان از



و مار کرده و با  قیب او پرداخت کھ در نبردی کوتاه تمام سپاھیان تروجیپال را تاربی درنگ بھ تع
تروجیپال بار دیگر با نزدیک شدن سپاه . شد گروھی از سپاھیان ویژه و زبده خویش عازم شھر باری

بھ این ترتیب شھر بھ دست سپاھیان محمود افتاد کھ پس از . باری، از آن جا گریخت محمود بھ شھر
 سرانجام محمود پس از مدتی اقامت در. و ویران کردن معابد، تمامی شھر با خاک یکسان شد تغار

 . آن شھر و آماده ساختن سپاه، عازم جنگ با نندا شد
محمود برای مقابلھ با نندا و  م بار دیگر ١٠٢٢/ ق  ۴١٣در  :در مقابل محمود تسلیم شدن دژ گوالیھ

را بھ مدت چھارده روز در  Govalia گوالیھ نخست دژ. ن شدگرفتن سرزمینھای وی رھسپار ھندوستا
  . نشد، عزم بازگشت نمود محاصره انداخت کھ چون موفق بھ گشودن آن

با ھمراھان خویش دچار اختالف شده بود، بھ دست محمود  از قضای روزگار، فرمانروای آن دژ کھ
محمود پس از پایان کار دژ یاد . دتوانست از دست سلطان خالص شو افتاد کھ با پرداخت مبلغی گزاف

کالنجار را از  بھ طوری کھ سپاه غزنھ، دژ. کالنجار، پایگاه اصلی نندا شد شده، رھسپار گشودن دژ
دژ، نندا بھ ناچار  با طوالنی شدن محاصره و کمبود ارزاق در. ھر سو در محاصره قرار داد

فرستاد، جزیھ را پذیرفت و  نزد سلطاناز این رو، نمایندگانی بھ . درخواست سازش و مصالحھ کرد
سپس نندا شعری بھ . برای وی فرستاد پیشکشھای فراوانی ھمراه با سیصد زنجیر پیل، بدون پیلبان

امیر محمود بفرمود تا آن شعر « . عرضھ داشت زبان ھندی در مدح محمود سرود و آن را بھ سلطان
نتوان  مھ پسندیدند و گفتند سخن از این بلیغترھندوان، تازیان و پارسیان نشان دادند، ھ را بر ھمھ

فرمانروایی پانزده دژ  امیر محمود بدان سربلندی نمود و فرمود تا منشوری نوشتند و نندا را بھ. گفت
گفتنی و پیشکشھای زیاد برای نندا  بھ نزد او فرستادند و گفت این پاداش آن شعر است کھ از بھر ما

  . پیروزی بھ غزنین بازگشتاز این  امیر غزنھ پس. فرستاد
  فتح قیرات و نور -ھند  لشکرکشی محمود بھ

  م ١٠٢٠ / ق ۴١١
حاصلخیز ھندوستان بود کھ در آن دژھای محکم و  قیرات و نور از شھرھای خوش آب و ھوا و

این دو دژ آگاھی پیدا کرد، مصمم شد تا بار دیگر با  چون محمود از خزاین. استواری قرار داشت
. اموال آنان را نیز غارت کند» اسالم«مردمان آن دیار بھ  این مناطق، ضمن دعوت لشکرکشی بھ

دیوارھایی از سنگ و مسمار بنا شده بود، محمود گروھی از مھندسین،  چون دژھای یادشده با
 سنگتراشانان را نیز بھ ھمراه خود بھ آن جا برد بھ طوری کھ در برابر دژ قیرات لشکر آھنگران و

  . آراست
دید، پیش  محمود را در خود نمی فرمانروای قیرات کھ توان مقابلھ با سپاه :قیرات الم آوردن مردماس

پرداخت خراج سالیانھ، از مھلکھ جان سالم بھ در  از آن کھ جنگ آغاز شود، با پذیرفتن اسالم و قبول
مبلغینی چند  ن ومردم قیرات نیز بھ پیروی از حاکم خود اسالم آوردند و یمین الدولھ، مدرسی. برد

  . گذاشت برای آشنا کردن مردم بھ دین اسالم در آن شھر باقی
. اسالم خودداری کرده و بنای ناسازگاری گذاشتند اما مردم نور برعکس اھالی قیرات از پذیرش دین

خود بھ نام علی بن ایل ارسالن را مسئول گشودن و فتح آن  از این رو، محمود، یکی از سرداران
. گرفت و دژ دیگری در آن جا بنا نھاد بھ این ترتیب ایل ایالن در مدت کوتاھی نور را .نمود شھر

امیران سپاه خود بھ نام علی بن قدر راحوق سپرد و بھ  سلطان محمود، فرمانروایی نور را بھ یکی از
/  ق ۴١١وی در اواخر سال . مردم آن جا را بھ دین اسالم درآورد وی فرمان داد تا بھ زور شمشیر

  . غزنین بازگشت بھ« م ١٠٢١اوایل 
  فتح سومنات -ھند  لشکرکشی محمود بھ

  م ١٠٢۵/ ق  ۴١۶
کشی بھ سومنات در ایالت گجرات ھند  ھند، لشکر ھای محمود در  ترین غزوه  مشھورترین و پر آوازه

 شد کھ  در این معبد، بت بزرگی عبادت می. شیوا قرار داشت بود کھ در آن معبد و پرستشگاه معروف
. است شد و گفتھ شده کھ خود وی آن بت را ساختھ محسوب می Mahadiva تمثالی از نرینھ مھادیوا

گذرگاھھای پر خطر بھ آن والیت دست یافت  محمود کھ پس از تحمل مشقت فراوان و عبور از



بعدھا توصیفھای خیال انگیزی از آن در برخی  ، این بت خانھ عظیم را کھ»م ١٠٢۵/ ق  ۴١۶«
 دمشقی، با» نخبة الدھر«و  قزوینی» آثار البالد« ابن اثیر، » الکامل«ایات مورخین، از جملھ رو

پنج ذرع طول  اند ھای بسیار نقل شد، ویران کرد و بت اعظم آن را کھ گفتھ اشتباھات، غلطھا و مبالغھ
  . داشت، بشکست

سال بعد نیز برای تنبیھ طوایف . بردای را بھ غزنین  مدینھ فرستاد و پاره او قسمتی از آن را بھ مکھ و
 ۴١٧«بازگشت محمود از سومنات، در صدد منازعھ با او برآمده بودند، لشکر بھ ھند برد  کھ ھنگام

غزوه  کھ این آخرین ھجوم محمود بھ ھند بود و ظاھراً پس از آن محمود دیگر فرصت» م ١٠٢۶ / ق
  . و جھاد در آن حدود را پیدا نکرد

 جانشینان سلطان محمود غزنوینبرد خانواده و 
 مسعود غزنوی

  م ١٠٣١ - ١٠۴١/ ق  ۴٢٢ - ۴٣٢

  
بنا بر وصیت » م ١٠٣٠فبروری یا مارچ / ق  ۴٢١صفر یا ربیع االول « غزنوی محمود با مرگ
 دانست، با پسرش محمد جانشین او شد، اما مسعود کھ ھمواره خود را جانشین بر حق پدر می محمود،

امور را بھ  کریان محمد،توانست بدون جنگ او را اسیر و کور سازد و خود زمامحمایت امیران و لش
  . دست گیرد

 - القادر با  - بغداد تأیید سلطنت او توسط خلیفھ با بیعت و انقیاد امیران و بزرگان غزنھ و ھمچنین
بدون  و» م ١٠٣١جون / ق  ۴٢٢جمادی الثانی «آمد  غزنھ بھ بلخ مسعود، پس از چندی اقامت در
  . ھیچ مقاومتی وارث تخت پدر شد

ھای گوناگون درباریان و  ھمان آغاز و تا انتھا، درگیر توطئھ سلطنت بالنسبھ کوتاه مدت مسعود، از
در حقیقت تازه . بود کھ از عھد محمود، در دیوان و درگاه نفوذ یافتھ بودند کشمکشھای دایم بین کسانی

خود . بودند بھ مسعود، بھ دنبال فرصت و سودجویی از قدرت دوران رسیدگانی کھ در سایھ پیوستن بھ
ھای مخرب را بھ  توطئھ رأیی، بی تدبیری، آزمندی و شتابکاری سلطان ھم، ھرج و مرج ناشی از این

مسعود بھ دست لشکریانش بود،  بدترین نتایج آن کھ غلبھ ترکان سلجوقی بر خراسان و کشتھ شدن
 . منتھی شد

  بزرگان از مسعود غزنوی افزایش نارضایتیھای
گرفت، وی را  این سلطان کوتھ نظر و بی فکر را بھ بازی می» استبداد طبع« ھای درباری کھ توطئھ

 مال اندوزی مسعود نیز. و کشتار نداشت غارت کرد کھ حاصلی جز ای می بی فایده درگیر جنگھای
داد کھ  از ستاندن اموالی رااش، دستور ب مزید بر علت بود، چنان کھ در میان کارھای نسنجیده

مسعود حاصل نشد،  گرچھ از این اقدام مالی برای. برادرش محمد بھ اعیان و ارکان ملک بخشیده بود
  . اما در مقابل کدورتھا و نارضایتیھا را بھ شدت افزایش داد

 وزیری کھ. خواجھ احمد حسن میمندی، وزیر سابق پدرش داد از طرفی مسعود، وزارت خویش را بھ
وجودی کھ خواجھ  با. در عھد محمود، بھ حکم سلطان اموالش مصادره و خودش در حبس افتاده بود
عاقل و با تدبیر بود، اما  میمندی، در سنین پیری عھده دار وزارت مسعود شد و در عین حال مردی



محمود بر خود، از کسانی کھ در عھد سلطان  ھای گذشتھ این امر مانع از آن نشد کھ او بھ خاطر کینھ
  . علیھ او بدگویی کرده بودند انتقام نگیرد

آمده است، او را سلطانی مستبد، نشان  در باب این دوره از سلطنت مسعود تاریخ بیھقی آن چھ در
 . دھد می

اقدام عجوالنھ دربار غزنھ  از جملھ کارھایی کھ برای سلطان، باعث بد نامی شد، :اعدام حسنک وزیر
ھر چند محرک این . وزیر بود معروف بھ حسنک جھ حسن میکال نیشابوریخوا در توقیف و اعدام

از این ماجرا خرسند بود، سعی و کوشش  اقدام، بو سھل زوزنی بود، اما خواجھ میمندی ھم کھ در دل
 . رسواییھایی کھ بھ دنبال داشت، بھ جا نیاورد ای در جلوگیری از آن و از قابل مالحظھ

خزانھ دار محمود و بھ قولی  ھمچنین مصادره اموال احمد نیالتکین کھ :ینمصادره اموال احمد نیالتک
پس از آن کھ رضای سلطان مسعود را  فرزند او بود، با چنان آزار و تحقیر سختی صورت گرفت کھ

سر بھ شورش برداشت و ترکمانان را ھم در خراسان  شد، در آن جا ھند جلب کرد و مأمور عازم بھ
بدین گونھ، . فرو نشاندن عصیان احمد بھ آسانی میسر نشد کرد، بھ طوری کھبر ضد سلطان تحریک 

 زمانی، تمامی ارکان دولت غزنھ، فدای سوء ظن سلطان و تصفیھ حسابھای ھوادارانش با در اندک
ھند،  وی در سپھساالر در این اوضاع آشفتھ؛ امیر یوسف عموی سلطان، اریارق. درباریان سابق شد

ای ھم بر ضد التونتاش خوارزمشاه انجام  طرفی توطئھ از. ھساالر ترک اتباه شدندسپ غازی و سفتکین
این خدمتگزار وفادار و توانای دیرین دولت غزنوی، اعتماد خود  گرفت کھ عقیم ماند و موجب شد تا

این افراط کاریھای مستبدانھ، سوء ظنھای بی جا و . از دست بدھد را نسبت بھ سلطان مسعود
 رباری، بھ تدریج محیط نا امنی را فراھم آورد کھ مسعود را از وجود رجال معتمد ود ھای توطئھ

 / ق ۴٢۴محرم «بعد از وفات خواجھ میمندی، مسعود . امیران فداکار و کاردان محروم ساخت
 ۴٢۴ جمادی الثانی«وزارت خویش را بھ خواجھ احمد بن عبدالصمد، واگذار کرد » م ١٠٣٢دسامبر 

 . کھ وزیری با کفایت و مدّبر بود »م ١٠٣٣می / ق 
بی تدبیری مسعود غزنوی در اداره ی امور قلمرویش بی توجھی بھ مشکالت داخلی و لشکر کشی بھ 

  ھند
از عراق و  و بیماری وبا کھ قحطی سالھای نخست سلطنتش، علی رغم بھ ھر حال، مسعود در ھمان

و با وجود ترکمانان » م ١٠٣٢/ ق  ۴٢٣«بود،  فراگیر شده تقریباًَ◌ در ھمھ جا ھند و خراسان شام تا
مشغول بودند؛ بھ یاد سنت دیرین پدر افتاد کھ غزو و جھاد را در  کھ در خراسان بھ غارت و تجاوز

  . دانست می ھر سال واجب
محمود چند بار بھ تسخیر آن کوشید، اما توفیقی  را کھ پدرش» سرستی«ای بھ نام  قلعھ کشمیر در دره

اما بھ . »م ١٠٣٣/ ق  ۴٢۴«بردگان بسیار بھ غزنین بازگشت  فتح و با غنایم فراوان وحاصل نکرد، 
 در این ایام برای وی در تمامی خراسان بھ وجود -طوایف سلجوقی  -ترکان غز  رغم گرفتاریھایی کھ

بر علیھ  خوارزم ھارون پسر التونتاش در و ماوراء النھر علی تکین، در آورده بودند و با آن کھ
خراسان نیز بر اثر مظالم حاکم فاسد آن، سوری بن معتز،  بودند و سعود با ترکمانان ھمدست شدهم

   مسعود، بھ جای آشوب در طوس و غارت نیشابور شده بود؛ عرصھ جنگ داخلی و
 لشکر بھ ماوراء النھر، فرو نشاندن عصیان تدبیر ترکان غز و حاکمان محلی خود، برخورد با بیداد

زیاری را کھ از پرداخت خراج خودداری  کشید و فتنھ باکالیجار، واپسین امیر تانطبرس و گرگان
 ۴٢۶ربیع االول «ای با امیر زیاری منعقد ساخت  نامھ ورزیده بود، فرو نشاند تا این کھ سرانجام صلح

  . »م ١٠٣۵جنوری / ق 
ای کھ در غزنین  قر تازهم سال بعد ھم مسعود با تشریفات تمام بھ :تاج گذاری و حملھ ی مجدد بھ ھند

نشست و تاج زرینی بھ وزن  بر تخت زرین مرصعی. کرد» نزول اجالل«برایش ساختھ بودند 
سر نھاد و محتشمان و رعایا را بار  کھ از باالی تخت آویختھ بودند بر» ھفتاد من از زر و جواھر«
. ا بھ آن دیار اعزام داشتفرمان امارت بلخ را داد و او ر در ھمین سال بھ پسرش، مورود نیز. داد

تملق و . شوکت و جالل بی ثبات دولتی بود کھ مقارن افول خود بود این تاجگذاری آخرین جلوه
ای  چاکران حکومت و ستایش شاعران درباری، کھ سلطان را بھ خوش باوری مغرورانھ چاپلوسی
غارت معابد  وس اموال ھند وکرده بود، ظاھراً جلوه طالھای ایام تاجگذاری بود کھ، او را بھ ھ دچار



سلجوق و گرفتاریھای  آن انداخت بھ طوری کھ بھ بھانھ وفای بھ نذر، بی آن کھ بھ پیشروی ترکان
بھ » م ١٠٣٧سپتامبر / ق  ۴٢٨ذی الحجھ «خراسان اھمیتی بدھد، آھنگ فتح قلعھ ھانسی را کرد 

نابودی بسیاری از  قیمت تخریب وخواندند، بھ  نیز می «قلعھ عذرا» طوری کھ قلعھ ھانسی کھ آن را
 ۴٢٩جمادی الثانی «این غارت و کشتار،  مسعود بھ ھنگام بازگشت از. معابد و شھرھای ھند فتح کرد

  . مجدود واگذاشت امارت الھور را بھ پسرش» م ١٠٣٨مارچ / ق 
 و خراسان اوضاع بھ ھنگام بازگشت بھ غزنھ، بھ سبب وخامت :صلح اجباری با ترکمانان سلجوقی

فکر چاره افتاد، اما علی رغم کوششھای مقطعی کھ بھ  کھ اسباب دلنگرانیش شده بود، بھ ماوراءالنھر
. و نفوذ سالجقھ در منطقھ، رفع آن مشکالت دیگر ممکن نبود عمل آورد، بھ سبب عمیق شدن بحران

 ١٠٣٩ جوالی/ ق  ۴٣٠شوال «نزدیک بلخ، بھ ترکان ضرب شستی نشان داد  با آن کھ در طلخاب،
در عقب نشینی دنبال نکرد بھ طوری کھ بار دیگر مھاجمان در حوالی سرخس سر  ، اما آنھا را»م

اجباری  با توجھ بھ این دشواریھا مسعود بھ اشارت و وساطت وزیر با ترکمان پیمان صلحی. برآوردند
بھ ترکمانان واگذار  تمام بیابانھای اطراف فراوه و باورد، نسا، امضاء کرد کھ مطابق مفاد این پیمان،

  . شد
آگوست / ق  ۴٣٠مصالحھ کھ خود وھنی در قدرت دولت غزنھ بود در ذی القعده  مسعود بھ دنبال این

کوششی کھ مسعود برای باز پس گیری  بھ دنبال این واقعھ، علی رغم. رفت ھرات بھ. م ١٠٣٩
  . ظار نصیبش شدای خالف انت نتیجھ مناطق واگذار شد، بھ ترکمانان بھ عمل آورد، اما

طوری کھ  بھ. مسعود در آغاز کار در بین سپاھیان و نظامیانش بھ شدت محبوب و مورد عالقھ بود
در کرنش سپاھیان و  شاید قدرت پنجھ و دالوری کم نظیر او کھ داستانھای زیادی درباره آن نقل شده،

ودرأیی و مال دوستی مسعود کھ رفتھ، بھ سبب خ ولی رفتھ. انقیادشان نسبت بھ او بی تأثیر نبوده است
گذشتھ از آن، . ساخت، اعتماد سپاه را از او سلب کرد می بھ حقیقت او را وارث معایب پدرش محمود

ای استوار و معقول بود چرا کھ چنین فضایلی شایستھ مردان قوی  اراده بھ رغم قوت بازو، مسعود فاقد
  . بزرگواری ساالران واقعی است و نشانھ فضل و

محمود شده بود، چون خود را برتر از خلق  کھ صاحب حشمت سلطانی» خداوند«طرفھ آن کھ این 
برد کھ دیگران در عقل و تدبیر نیز از  او گمان می. شد شناخت، بھ کوتھ بینی زاید الوصفی دچار می

را درگیر آن کھ در کارھا بھ رأی و توصیھ مشاوران اعتنا کند، خود  او فروتر ھستند، از این رو، بی
  . کھ رھایی از آن برایش بسیار سخت بود کرد دشواریھایی می

  نبرد مسعود غزنوی با ترکمانان

  
دربار، ترکمانان بار دیگر فرصت یافتند  در دوره امارت مسعود، بھ سبب خرابی اوضاع و پریشانی

شام تا خراسان و ھند  بیماری وبا کھ از عراق و. بزنند تا در نواحی خراسان، دست بھ اقدامھای ایذایی
از طرفی قتل و غارت ترکمانان در . ارزاق بر بدی اوضاع افزوده بود ھمھ جا شایع شده بود و قحطی

  . را وخیم تر کرده بود خراسان نیز، شرایط



بودند، با  رغم گرفتاریھایی کھ ترکان غز، در این ایام برای وی در تمام خراسان بھ وجود آورده اما بھ
مسعود با ترکمانان ھم  کین در ماوراء النھر و ھارون پسر التونتاش در خوارزم بر علیھآن کھ علی ت

آن سوری بن معتز، عرصھ جنگھای  پیمان شده بودند، و خراسان نیز بھ سبب سوء تدبیر و بیداد حاکم
 سوری را از بیدادھایش کوتاه کند و با داخلی و آشوب طلبانھ شده بود؛ مسعود بھ جای آن کھ دست

بپردازد، رو بھ سوی طبرستان آورد و با واپسین سپھساالر  عزیمت بھ مرو و بھ تدبیر کار ترکمانان
  . جنگ پرداخت و او را گوشمالی داد آل زیار، باکالیجار کوھی بھ

بودند، اما چون تعدی و  با وجودی کھ ترکمانان از سالھای پیش از خراسان بھ راھزنی و فساد مشغول
ناخرسندی از آنھا در نزد مردم بھ  رسید، ای مظالم و فجایع مستمر حکام محلی نمیتجاوز آنھا بھ پ

پی و مصالحھ ھای بی  بعد از جنگ و گریزھای پی در. مراتب کمتر از نفرت از امیران محلی بود
بی برگی،  در نزدیکی مرو، در حصار دندانقان، سپاه سلطان از تشنگی و نتیجھ، باالخره در نبردی

در باقی . پیوستند ای از غالمان مسعود بھ سلجوقیان ی بی نظمی شد کھ در پی آن عدهدچار نوع
  . لشکریان نیز اغتشاش روی داد بھ طوری کھ نظام سپاه از ھم گسست

بیست و سوم می / ق  ۴٣١یاران را در فرار دید در ھشتم رمضان  باالخره مسعود چاره خود و
طغرل ھم ھمان جا بھ نام . ای بھ چنگ سلجوقیان افتاد مدهسلطان، غنیمت ع م کھ با این فرار ١٠۴٠

مسعود یافت کھ اعیان والیت ھم بھ ھمین عنوان بھ سالم وی  امیر خراسان، خود را وارث سلطنت
کوششھای خود برای مقابلھ با ترکمانان سلجوق، با شورش  از طرفی سلطان غزنھ در واپسین. آمدند

چیزی کھ عصیان . سپاه و بنا بھ قولی در پیکار با آنان کشتھ شد امیران سپاھش مواجھ شد کھ بھ دست
کرد، آن بود کھ علی تکین در ماوراء النھر با آنھا در ارتباط  می و تمرد آنھا را بھ خطر جدی تبدیل

  . کرد را بر ضد سلطان مسعود تحریک می بود و دائماً آنھا
مسعود ترتیب داد، سعی کرد، تا شاه ملک، خوارزم بر ضد  ای کھ ھارون بن التونتاش در در توطئھ

ھر چند کینھ و نفرت عمیق شاه ملک از . در این پیمان وارد سازد بزرگ امیر قراختاییان ایلک را
گیری این پیمان سھ جانبھ را فراھم نساخت، اما از خطر این تھاجمات و  امکان شکل سلجوقیان،

 ام شاه ملک در شبیخون سختی کھ بھ سپاهحتی اقد. بحران نیز چیز زیادی نکاست عمیقتر شدن
توانست  ، تنھا»م ١٠٣۴اکتبر / ق  ۴٢۵ذی الحجھ «ترکمانان زد و تلفات زیاد بھ آنھا وارد آورد 

شاه ملک، اطراف جیحون  اقدام. وقوع قطعی انقراض سلطنت مسعود را برای مدتی بھ تعویق اندازد
خوارزم کشتھ شد، سرکردگان قوم  ونتاش ھم دررا برای ترکمانان ناامن کرد و چون ھارون بن الت

از این رو در صدد برآمدند تا از . افتادند از انتقام سلطان بھ وحشت - طغری، چغری و بیغو - سلجوق 
بھ این ترتیب در . »م ١٠٣۵می / ق  ۴٢۶حدود رجب » مسعود زینھار در این امر کمک بخواھند

خھ آن در تاریخ بیھقی ھست، او را واسطھ کردند تا خراسان نوشتند و نس ای کھ بھ سوی، والی نامھ
. و فراوه را بھ آنھا واگذارد و آنان نیز بھ نوبھ خود، اطاعت سلطان را گردن نھند سلطان نواحی نسا

پیشنھاد سالجقھ را  مسعود با وجود توصیھ و اصرار وزیرش، خواجھ احود بن عبدالصمد، مع ذالک
حدود ده ھزار خانوار از  خاصھ آن کھ. خود بھ حساب آوردنپذیرفت و آن را وھن و ضعف قدرت 

داد کھ آنھا در واقع بھ دنبال  نشان می سپاه قوم ترکمانان نیز از جیحون عبور کرده بودند و ظاھر امر
  . تحمیل شرایط خود ھستند

 بنخست ساالر سلطان، حاج. پیشنھاد، سرانجام بین امیر غزنھ و سالجقھ جنگی در گرفت با رد این
آنان  ، اما از»م ١٠٣۵ژوئن / ق  ۴٢۶شعبان «بکتعذی، در حدود نسا، با ترکمانان رو بھ رو شد 

  . شکست سختی خورد
رأیی و یا ھر اقدامی کھ حاکی از ضعف و  بایست از آشفتھ سلطان مسعود کھ بعد از این شکست می

الجقھ برآمد کھ در واقع مصالحھ و استمالت از س تزلزل باشد خودداری کند، بدون مشورت تصمیم بھ
قاضی بونصر صینی کھ از سوی سلطان و بھ عنوان فرستاده ویژه بھ . ناتوانی خود را برمال ساخت

 دید و رفتھ بود، پس از بازگشت، مصالحھ را بھ ھیچ وجھ پایدار و مقصود بھ ثواب نمی نزد ترکمانان
این  اما مسعود کھ در. ندارند خاطر نشان کرد کھ این قوم قصد ھمزیستی و اطاعت از سلطان را

بود، بھ ھمان  صلح نامھ؛ نسا، مراوه و دھستان را بھ ترتیب بھ؛ طغرل، چغری و بیغو واگذار کرده



دیگر  نگذشتھ بود کھ بار» صلح نامھ«ھنوز مدت زیادی از این . اطاعت ظاھری آنھا خرسند شد
  . »م ١٠٣٨ / ق ۴٢٩«آشوب شد خراسان بھ سبب راھزنی و تجاوزھای پی در پی ترکمانان دچار 
اما بار دیگر سالجقھ در مرو . کشید سلطان ناچار از ماوراء النھر بھ قصد تنبیھ آنان بھ خراسان لشکر

درخواست چراخور و مرتع در خراسان و قبول آن از سوی  اظھار انقیاد و پیشنھاد مصالحھ دادند و با
از سوی دیگر، در . آنھا جلوگیری کردکھ از رویارویی  مسعود، مصالحھ دیگری صورت گرفت

خراسان، کھ مردمشان از حکام محلی غزنویان کمتر از ترکمانان ستم و جفا  تعدادی از شھرھای
یافتند تا از زیر یوغ حکومت مسعود و  گاه، فتنھ ترکمانان را برای خود فرصتی می دیدند، گھ نمی
کھ مردم قادر  از شھرھا ھمچون باورد و سرخس ای از این رو، پاره. اش، رھایی یابند ستم پیشھ عمال

بدین گونھ خراسان از دو سو؛ . بھ مقاومت در برابر ترکمانان نبودند، بدانان اجازه ورود بھ شھر دادند
در معرض چپاول و تعدی قرار  یکی حاکمان محلی ستم پیشھ و از سوی دیگر ترکمانان سلجوق

در نزدیکی ھرات توسط یک دستھ از سالجقھ  مسعوددر ادامھ این حوادث، بخشی از سپاه . گرفت
بھ فرمان . برای یک صلح بی دوام دیگر بستھ شد ای غارت شد و بدین گونھ باب ھر گونھ مذاکره

خشونت دنبال شد؛ تعداد زیادی از مھاجمان کشتھ شدند و سرھاشان بھ  مسعود کار تعقیب ترکمانان با
بر خران بار کردند و بھ «سعود نیز دستور داد تا سرھا را م. سلطان فرستاده شد ھمراه اسرا بھ نزد

  . بیغو فرستادند و پیغام داد کھ ھر کھ عھد بشکند جزای او چنین باشد نزدیک
ھایی از ترکمانان برخورد کھ  از ھرات عازم نیشابور بود، در نزدیک طوس با دستھ سلطان کھ
مسعود  ع آنھا موفق شد، اما این جسارت برایھر چند سلطان در دف. با وی بھ جنگ برخاستند آشکارا

زبان تیغ بین این  داد کھ از این پس، تنھا شمشیر و این وضعیت نشان می. مایھ ناخرسندی و تعجب بود
در جنگی کھ . فایده خواھد بود ای در این باب بی دو قوم معارض حکم خواھد راند و ھر گونھ مذاکره

رمضان «سرخس لشکر کشیده بود، شکست خورد  نیشابور بھسباشی تکین، سپھساالر سلطان کھ از 
خبر این شکست، . بسیاری بھ چنگ ترکمانان افتاد کھ مال، سالح و غنیمت» م ١٠٣٨جون / ق  ۴٢٩

وحشت زده کرد کھ بدون دستور سلطان، نیشابور را  را چنان -والی خراسان  - سوری بن معزی 
  . واقع در حدود ترشیز، فرار کردمیکایی  تخلیھ و با اموال و خزاین بھ قلعھ

ای برای وفا داری نسبت بھ سلطان نداشتند، بھ  کھ بھانھ چون نیشابور بی دفاع ماند، اھالی شھر
ابراھیم نیز با ورود بھ شھر بھ نام . ترکمانان اجازه ورود بھ شھر دادند ابراھیم نیال، سرکرده سپاه

فاتح وارد نیشابور شده بود، خطبھ خواند و بدین چند روز پس از فتح شھر بھ عنوان  طغرل کھ خود
. »م ١٠٣٨جوالی / ق  ۴٢٩شوال «نام طغرل در خراسان جای نام مسعود غزنوی را گرفت  گونھ

صوابدید وزیر،  مسعود نیز پس از چند جنگ و گریز کوتاه، عاقبت بھ سبب وخامت اوضاع، و بنا بھ
دنبال این مصالحھ کھ خود وھنی در حق دولت . کرد با ترکمانان صلحی اجباری و مجاملھ آمیز منعقد

و ترکمانان ھم، خراسان » م ١٠٣٨آگوست / ق  ۴٣٠ ذی القعده«غزنھ بود، مسعود بھ ھرات رفت 
طغرل با کسانش، نیشابور را  :ایشان بود، بین خود تقسیم کردند را کھ اکنون قسمت عمده آن در دست

ھای مربوط بھ بیغو در  دستھ س امارت برافراشت وداود چغری در نواحی سرخ از آن خود کرد،
  . نسا و باورد اطراف

م با  ١٠٣٩و اوایل نوامبر  اواخر اکتبر/ ق  ۴٣١مسعود کھ بھ ھرات ھزیمت کرده بود، در صفر 
مدتی در نسا و باورد منتظر ماند تا در . لشکری گران بھ قصد تنبیھ ترکمانان از ھرات بیرون آمد

در . این فرصت پیش نیامد و مسعود بھ ناچار عازم نیشابور شد اما. مقابلھ کند فرصتی با ترکمانان
ترک و بھ دیگر ترکمانان پیوستھ بود، از این رو، ورود مسعود بھ  نیشابور نیز طغرل شھر را

گر چھ قحطی، خستگی و بی انگیزگی سپاه او را مستھلک ساختھ . بار نیاورد نیشابور ھم حاصلی بھ
کھ بسیاری از  ن از نیشابور نیز، ھمھ جا را قحطی و پریشانی فرا گرفتھ بود بھ طوریدر بیرو. بود

اجتناب ترکمانان از  از طرفی لشکرکشی نیز بھ خاطر. ستوران سلطان از بی علفی تلف شدند
آن کھ در ورود ھرات و باد غیس، برگ و  اما سلطان بھ جای. رسید رویارویی، بی فایده بھ نظر می

می / ق  ۴٣١راه مرو را در پیش گرفت در رمضان  ی لشکر فراھم کند بھ تعقیب ترکماناننوایی برا
مرو، در حصار دندانقان، سپاه سلطان از تشنگی و بی برگی، دچار  باالخره در نزدیکی. م ١٠۴٠



در باقی لشکریان . ای از غالمان مسعود بھ سلجوقیان پیوستند پی آن عده نوعی بی نظمی شد کھ در
  . داد بھ طوری کھ نظام سپاه از ھم گسست غتشاش روینیز ا

بیست و سوم می / ق  ۴٣١در فرار دید در ھشتم رمضان  باالخره مسعود چاره خود و یاران را
طغرل ھم ھمان جا بھ نام . ای بھ چنگ سلجوقیان افتاد غنیمت عمده م کھ با این فرار سلطان، ١٠۴٠

یافت کھ اعیان والیت ھم بھ ھمین عنوان بھ سالم وی خود را وارث سلطنت مسعود  امیر خراسان،
با شورش  از طرفی سلطان غزنھ در واپسین کوششھای خود برای مقابلھ با ترکمانان سلجوق،. آمدند

از دیگر عواملی . شد سپاھش مواجھ شد کھ بھ دست امیران سپاه و بنا بھ قولی در پیکار با آنان کشتھ
برخورد با ترکمانان موفقیت چندانی بھ دست نیاوردند، شیوه  درشد اغلب حکام محلی  کھ موجب می

بودند و بیشتر بھ غارت، جنگ و گریز عادت داشتند، از  چون این قوم فرزند بیابان. نبرد سالجقھ بود
سرداران غزنوی ھم با آنھا رو بھ رو شدند، بھ ندرت از عھده مقابلھ با  این رو، ھنگامی کھ برخی از

  . ندآمد می آنھا بر
ای از ترکمانان را مقتول و عده دیگری را بھ اسارت گرفت  نزدیکی ترمذ، عده بکتکین حاجب، در

در سرخس، نوشتکین خاصھ، در زد و خورد با آنھا، . »م ١٠٣۴دسامبر  - نوامبر / ق  ۴٢۶محرم «
دامات اما این اق. »م ١٠٣۵ژانویھ / ق  ۴٢۶صفر «را کشتھ و عده زیادی را ھم اسیر کرد  ای عده

تر  و گریزھای مقطعی ھم موجب آن نشد کھ بھ تدریج دامنھ تعرضات سالجقھ گسترده تنبیھی و جنگ
  . مرو، سرخس، باد غیس، باورد و نسا را نیز در بر گیرد شود و

   مجدود بن مسعود غزنوی
  م ١٠٣٧ - ١٠۴١/ ق  ۴٢٨ - ۴٣٢

تح قلعھ ھانسی، بھ امارت مولتان مسعود غزنوی، پس از پیروزی پدر در ھند و ف مجدود پسر سلطان
فرمانروایی مودود، برادرش، دست بھ خودسری و دشمنی با او زد،  در عھد. فرستاده شد و الھور

از نیت برادر آگاھی پیدا کرده بود، گروه زیادی را بھ سرکوبی وی اعزام  امیر مودود کھ در پنھان
ھ ھر دو لشکر آماده نبرد شدند، اما پیش از آن رو شد ک مجدود روبھ این گروه در الھور با سپاه. داشت

» م ١٠۴١آگوست / ق  ۴٣٢ذی الحجھ «با مرگ مشکوک مجدود مواجھ شدند  کھ جنگی روی دھد،
  . شد سرزمینھای الھور و مولتان، بی آن کھ خونی ریختھ شود، ضمیمھ قلمرو مودود و بدین گونھ،

   مودود علی بن مسعود و محمد بن
   م ١٠۵٠/ ق  ۴۴١

زاده بھ نامھای؛ علی پسر مسعود و محمد پسر مودود، بھ  پس از مرگ مودود بن مسعود، دو امیر
فاقد ھر گونھ تدبیری در  این دو پادشاه بسیار سست اراده و. رسیدند طور مشترک بھ امارت غزنین

ب ھای اطرف، موج غزنین و کرانھ بھ طوری کھ ستم و بیداد این دو امیر در. سیاست امور بودند
 سرانجام اھالی شھر بھ کوشک شاھی. غلیان احساسات عمومی و طغیان مردمان علیھ آن دو شد

آنھا،  یورش برده، علی و محمد را دستگیر و در یکی از دژھای غزنین زندانی کردند و بھ جای
مدت امارت . نشاندند عبدالرشید یکی دیگر از پسران محمود را بھ جای آن دو بر تخت امارت غزنین

  . شصت روز بود ین دو امیر خودسر، تنھاا
   عبدالرشید بن محمود

  م ١٠۵٠ - ١٠۵٢/ ق  ۴۴١ - ۴۴٣
اھالی غزنین عبدالرشید،  -مسعود و محمد بن مودود  علی بن -با برکناری دو امیر زاده غزنوی 
 ظاھر مردی دانشمند و اھل ادب عبدالرشید در. امارت نشاندند فرزند سلطان محمود غزنوی را بھ

  . نداشت ای بود، اما از سیاست و تدبیر در امور کشورداری بھره
با طمع چغری بیک سلجوقی مواجھ  وی از ھمان آغاز امارتش،: سلجوقی رویارویی با چغری بیک

از این رو لشکری گران را بھ . درآورد خواست، غزنھ را از چنگ بازماندگان مسعود شد کھ می
روانھ غزنین کرد و خود با سپاھی دیگر از  -تخارستان  - ستانفرماندھی الب ارسالن از راه طخار
عبدالرشید . ترتیب، عبدالرشید را از دو سو مورد یورش قرار دھد راه سیستان بھ ُبست رفت تا بدین



بھ فرماندھی طغرل، از غالمان سلطان محمود  کھ از اندیشھ چغری بیگ آگاھی یافت، نیرویی بزرگ
  . برای سرکوبی سلجوقیان گسیل داشت جنگ آزموده بود، کھ مردی دالور، شایستھ و

نزدیکی غزنین در جایی بھ نام دره خمار،  طغرل در:غزنوی پیروزی طغرل بر عبدالرشید بن محمود
چغری بیک کھ در خود . را با کتاب بھ ُبست رساند الب ارسالن را بھ سختی شکست داد و سپس خود

و طغرل توانست در سیستان بر بیغو، امیر سلجوقی سیستان  ددید، فرار اختیار کر تاب مقاومت نمی
پیروزیھای درخشانی دست یافت، از راه غرور و خودخواھی بھ  چون در مدت اندکی، بھ. پیروز شود

  . نعمت خود افتاد فکر برکناری عبدالرشید، ولی
 ا خویشان،رویی نداشت ب عبدالرشید نیز کھ تاب مقاومت و ساز و برگی برای رو بھ از طرفی

 طغرل نگھبان دژ. نزدیکان و تمامی شاھزادگان غزنوی در یکی از دژھای استوار پناه گرفت
غزنوی دست  را با نوید نعمت پاداش فریب داد و بھ این ترتیب بھ عبدالرشید و شاھزادگان» کوتوال»

دت م. شدن عبدالرشید، طغرل برای مدت کوتاھی بر تخت امارت غزنھ نشست با کشتھ. یافت
 . اند  عبدالرشید را با اختالف دو سال و نیم نوشتھ فرمانروایی

عھد سامانیان، امیران بزرگ از میان غالمان ترک انتخاب و در  از اواخر :سپھساالری خراسان
ً این امیران از ارباب بیوقات و ھمچنین از . شدند دربار تربیت می اما در اوایل عھد سامانی، احیانا

مقام نظامی  خاستند بھ طوری کھ بھ عالیترین دیم والیت ماوراء النھر و خراسان برمیخاندانھای ق میان
  . رسیدند می بود و صاحب آن در نیشابور مقام داشت، کھ مرتبھ سپھساالری خراسان
امارت، گھ گاه و بھ ویژه در پایان  این امر کھ ترکان در طی مراتب: ترکان و سپھساالری خراسان

ظاھراً تا حدی بدان سبب  نیشابور را پیدا کردند، ان سپھساالری خراسان و امارتعھد سامانیان عنو
و دست پرورده امیران بخارا بودند کھ در اتقاء آنھا بھ این مراتب، دربار  بود کھ این غالمان خانھ زاد

  . پنداشت را از دغدغھ عصیان و داعیھ سرکشی آنھا ایمن می بخارا، خود
خانھ زاد، بھ رغم سابقھ نعمت، گھ گاه برای اظھار تمرد و  سپھساالران مع ھذا، ھمین: البتکین

کردند؛ چنان کھ البتکین حاجب در مقام سپھساالری خراسان بھ  پیدا می ھایی ھم عصیان خویش، بھانھ
  . در معرض خشم و تھدید امیر جدید بخارا دید، داعیھ سرکشی پیدا کرد سبب آن کھ خود را

ابوالحسن عتبی  عباس تاش ھم کھ از ھمین غالمان ترک بود و از طرفی بھ سعیابوال: ابولعباس تاش
شد، با آل بویھ تبانی و  امارت خراسان را یافتھ بود، چون بعد از عتبی از امارت نیشابور معزول

  . سازش کرد بھ طوری کھ سر بھ شورش برداشت
مدتی سپھساالر خراسان و امیر  خاصھ، سردار دیگری ھم کھ از غالمان ترک بود، قایق: قاثق خاصھ
 او نیز َعلَم عصیان برداشت و با» م ٩٩١/ ق  ٣٨١«بود کھ چون از آن شغل برکنار شد  نیشابور

  . پرداخت ایلک خان ھارون ترک سازش کرد تا این کھ بر علیھ آل سامان بھ تحریک مردم
ن سرایی بود، در ھمین ایام کھ ھمچون پدرش از ترکا چنان کھ ابوعلی سیمجور نیز،: ابوعلی سیمجور

او نیز ھمچون اخالفش، در نیشابور دعوی . خراسان رسید از جانب نوح بن منصور بھ امارت
کھ در اواخر عھد  باری، امارت خراسان: سپھساالری خراسان در عھد غزنویان. استقالل کرد

ً در دست ترکان سرایی بود، سرانجام، بھانھ ھم و با آل سامان شد بھ منازعاتشان با  سامانیان غالبا
غلبھ ایلک خان و قراخانیان بر سراسر ماوراء  طوری کھ عاقبت بھ سقوط بخارا بھ دست ترکان و

نیشابور و عنوان سپھساالر خراسان را در آغاز بھ فرزندان یا  غزنویان، امارت. النھر منجر شد
 عنوان» م ٩٩۴/ ق  ٣٨۴«ان محمود کھ خود در پایان عھد سامانی. کردند می برادران خویش تفویض

امارت  «م ٩٩٧/ ق  ٣٨٧«سپھساالری خراسان را داشت، چون بعد از پدر بھ امارت غزنھ رسید 
خراسان و در آن چھ کھ  امیر نصر در امارت. خراسان را بھ برادر امیر نصر بن سبکتکین واگذاشت

طوری کھ در خراسان اعتبار  بھ شد، کفایت و لیاقت بسیاری نشان داد بھ شغل سپھساالری مربوط می
  . ای پیدا کرد و حیثیت قابل مالحظھ

این منصب بعد از او ھم، در زمان محمود و امیر محمد، بھ امیر یوسف بن سبکتکین،  بھ این ترتیب
خاندان خویش،  اما سلطان مسعود کھ این عنوان را در نزد شاھزادگان. دیگر سلطان واگذار شد برادر

طوری کھ در عھد مسعود،  بھ. کرد، آن را از اھمیت سابقش انداخت تلقی میظاھراً مستند دعوی 
امیر علی دابویھ و سوری بن معتز  عنوان سپھساالری از خراسان جدا شد و امارت خراسان بھ امثال؛



تنھا مختص خراسان بود از بین رفت، چنان کھ تاش  از سوی دیگر عنوان سپھساالری کھ. داده شد
 . کھ حکومت او ھم در آن دیار مایھ نارضایتی فراوانی شد ساالری عراق را یافتفراش، عنوان سپھ

   غزنوی فرخزاد پسر مسعود
   م ١٠۵٢ - ١٠۵٩/ ق  ۴۴٣ - ۴۵١ 

عبدالرشید و تمامی شاھزادگان غزنوی را کھ در دژ دھک پناه گرفتھ بودند، بھ  چون طغرل سلجوقی،
دو  مستوفی، تنھا سھ تن و بھ گفتھ صاحب طبقات ناصری،از این خانواده، بھ قول حمدهللا  قتل آورد،

این دو  رھایی. از مرگ رھایی یافتند کھ در دژ عبید زندانی بودند، فرخزاد ابراھیم و :تن بھ نامھای
مبنی بر کشتن  شاھزاده، در نتیجھ زیرکی و ھوشیاری نگھبان دژ بود کھ با رسیدن فرمان طغرل

نوشتکین بھ قتل  چون روز بعد از فرمان، خود طغرل بھ دستو . شاھزادگان، اندکی درنگ کرد
  . جستند رسید، این دو شاھزاده از مرگ حتمی رھایی

مردم غزنھ بر آن شدند تا ابراھیم را بھ امارت بردارند، اما چون وی  بھ ھر حال: فرخزاد امارت
شورش و سرکشی ناتوان بود و از سوی دیگر، کوتاھی در گزینش امیر، انگیزه  مردی بیمار و

 چھاردھم مارس/ ق  ۴۴٣این رو بھ امارت فرخزاد رضایت دادند و وی در نھم ذی القعده  شد، از می
شود کھ فرخزاد، امیری دادگر، بردبار و نیکو رفتار  گفتھ می. م بر تخت امارت غزنھ نشست ١٠۵٢

  . زیستند غزنھ در دوران امارتش، در امنیت و آرامش می بود کھ اھالی
جنگھای طغرل کافر نعمت با سالجقھ، دچار سختی فراوان  ملھ آن کھ چون مردم سیستان بھ سببج از

بسیار بود، فرخزاد مردم آن دیار را تا آباد کردن خرابیھا از پرداخت  شده بودند و ویرانیھای شھر نیز
و کاشانھ  و خراجی معاف کرد و حتی با پرداخت اعانھ بھ آنان، در بازسازی خانھ ھر گونھ مالیات

 م بھ بیماری قولنج دار فانی را وداع ١٠۵٩/ ق  ۴۵١سالگی، در  ٣۴این امیر در سن . نمود کمک
  . گفت

   غزنوی ابراھیم پسر مسعود
  م ١٠۵٩ - ١٠٩٩/ ق  ۴۵١ - ۴٩٢ 

چون فرخزاد . در ھرات چشم بھ جھان گشود» م ١٠٣٣/ ق  ۴٢۴«غزنوی، در  ابراھیم پسر مسعود
 نشست، ابراھیم را از دژ بزغند، بھ دژ نای فرستاد کھ ابراھیم تا پایان عمرغزنھ  بر تخت امارت

کھ فرخزاد درگذشت، مردم کھ از پرھیزکاری و دانش و دادگری  ھنگامی. فرخزاد در آن جا بود
گروھی از بزرگان و امیران غزنھ را بھ سرکردگی حسنک، بھ آن دژ فرستادند  ابراھیم آگاھی داشتند،

رسید، اھالی شھر با شادی و شور فراوان او را بھ امارت  چون بھ غزنین. غزنھ آورند تا او را بھ
  . پرداخت - فرخزاد - دومین روز از امارتش بھ سوگواری مرگ برادر  برداشتند و این پادشاه در

پادشاھی صلح دوست بود، با داود سلجوقی و پس از وی با پسرش الب ارسالن، بنای  ابراھیم کھ
 ستی گذاشت کھ این دوستی، انگیزه آسایش و آرامش مردم و گسترش و رونق تجارت ودو سازش و

  . بازرگانی را فراھم کرد
بھ طوری  میان تمامی پادشاھان غزنوی، ابراھیم بیش از بقیھ بھ آبادانی و عمران عالقھ نشان داد از

نیکی از خود در  نامکھ با ایجاد بناھای بزرگ و با شکوه در شھرھای بزرگ، قصبات و روستاھا، 
غزنین توسط این امیر ساختھ  ھای نزدیک بنای خیر آباد و ایمن آباد از قصبھ. تاریخ بر جای گذاشت

م،  ١٠٩٩ / ق ۴٩٢سالگی و بھ سال  ۶٨این امیر پس از چھل و دو سال پادشاھی بھ سن . شده است
 . چشم از جھان فرو بست

   ابراھیم غزنوی مسعود پسر
   م ١١١۵ - ١٠٩٩/ ق  ۵٠٩ - ۴٩٢

از مرگ پدر بھ  در غزنین چشم بھ جھان گشود و پس» م ١٠۶١/ ق  ۴۵٣« مسعود پسر ابراھیم در
دادگستر  آید کھ ابراھیم، امیری بخشنده و نگاران چنین بر می از اشارات تاریخ. امارت غزنین رسید

. داد خاصی نشان می جھبود کھ بھ عمران و آبادی و بھتر کردن احوال مردمان و بخشودن مالیات، تو
بر غزنین تأیید کرد کھ این امیر  با فرستادن خلعت و لوا، امارت او را -خلیفھ عباسی -مستظھربا  

خوب دربار غزنین را با دستگاه خالفت تحکیم  نیز با فرستادن پیشکشھایی فراوان برای خلیفھ، رابطھ



وی، طغاتکین حاجب را با  ان بود کھاز حوادث مھم امارت ابراھیم، شورش مردم ھندوست. بخشید
نیز در انجام وظایف محولھ  سپاھی گران برای سرکوبی شورش عازم ھندوستان کرد و طغاتکین

پیوند دوستی با سلطان سنجر، دختر  ابراھیم برای بھ وجود آوردن. شایستگی فراوان از خود نشان داد
الھ زمامداری این پادشاه، روزگار ھفده س دوران. وی، مھد عراق را بھ ازدواج خویش درآورد

  . سسالمد، آرامش و امنیت برای مردمان بود
  . ، چشم از جھان فرو بست١١١۵/ ق  ۵٠٩سالگی بھ سال  ابراھیم در سن پنجاه و ھفت

   ارسالن پسر مسعود غزنوی
   م ١١١۵ - ١١١٧/ ق  ۵٠٩ - ۵١١
/ ق  ۵٠٩ود کھ پس از وفات پدر در ارسالن، ملقب بھ ابوالملوک، پسر مسعود و نوه ابراھیم ب ملک
دالور بود، اما  با آن کھ ھمچون پدر، مردی مدبر، دادگستر و. م بر تخت امارت غزنھ نشست ١١١۵

سوزی گسترده در بازار  در روزگار وی، رویدادھای ناگواری از جملھ؛ پدید آمدن صاعقھ و آتش
ی مردمان واقع شد کھ وقوع این بالیا مھر از این رو، مورد بی. شھر و بناھای شھر غزنین رخ داد

ارسالن، عمویش بھرامشاه بھ دلیل رنجشی کھ  در آغاز پادشاھی. دانستند را از بخت و اقبال بد او می
  . سلطان سنجر رفت از وی داشت، از غزنین بھ خراسان بھ نزد

 ھ ارسالن بازیست، بھ سلطان سنجر خبر رسید ک چندی کھ بھرامشاه در دربار سلجوقیان می پس از
در نتیجھ سلطان . مادر خود، مھد عراق، کھ دختر سلطان سنجر بود، بنا بد رفتاری گذاشتھ است

 کھ پادشاھی متکبر و مغرور بود، از بد رفتاری کھ نسبت بھ دخترش روا شده خشمگین شد و سنجر
 در برخورد بین دو. گروه زیادی در اختیار بھرامشاه گذاشت و بھ این ترتیب او را روانھ غزنین کرد

غزنین  سپاه، بھرامشاه شکست سختی بھ سپاه ارسالن وارد آورد و در پی آن خود بر تخت امارت
. کرد پس از این رویداد، بھ ھندوستان گریخت و تا پایان عمر در آن دیار، زندگی می ارسالن،. نشست

  شتدرگذ م ١١١٧/ ق  ۵١١سی و پنج سالگی، بھ سال  این امیر مخلوع، در سن
   بھرامشاه غزنوی

   م ١١١٧- ١١۵٧/ ق  ۵١١- ۵۵٢ 
 برادر مسعود، پسر ابراھیم و عموی ارسالن بود کھ پس از رنجش از برادر زاده خود بھ بھرامشاه

اختیارش  دربار سلطان سنجر در خراسان رفت و پس از آن کھ، پادشاه سلجوقی سپاھی گران در
بر تخت امارت  چون بھرامشاه. د جانشین وی شودگذاشت، توانست ارسالن را از امارت خلع و خو

حدی کھ از امارت وی  غزنین نشست، سلطان سنجر در حق او محبت و احترام فراوانی روا داشت تا
  . آورد می پشتیبانی کاملی بھ عمل

م، محمد باحلیم، فرمانروای دست  ١١١٨/ ق  ۵١٢آغاز سال  در: بھرامشاه بھ ھندوستان لشکر کشی
بھرامشاه نیز با گروھی . سر بھ شورش برداشت و رھسپار غزنین شد ویان در ھندوستان،نشانده غزن

پادشاه دست نشانده . کشی باحلیم را شکست سختی داد زیاد بھ ھندوستان لشکر کشید کھ در این لشکر
 نیز او را بخشوده و بار دیگر، بھرامشاه. بھ نزد بھرامشاه رفت ھند، با این شکست، بھ پوزش خواھی

بازگشت، محمد باحلیم بار دیگر َعلَم طغیان  چون بھرامشاه بھ غزنین. او را بھ امارت ھند برگماشت
ناگور بنا کرد بھ طوری کھ استحکامات نظامی چندی در  بر افراشت و در شھر سوالک دژی بھ نام

یکی شھر بست ھندوستان شد و باحلیم نیز تا نزد بھرامشاه بار دیگر عازم. اطراف آن نیز ایجاد نمود
ھمراه دو پسرش در باتالقی فرو رفتند و بدین ترتیب  پس از جنگی خونین، باحلیم بھ. پیش آمد

  . یافت بھرامشاه از فتنھ باحلیم رھایی
در دوران زمامداری خویش، جنگھای سختی با پادشاھان غور  بھرامشاه: بھرامشاه با غوریان جنگھای

در یکی از جنگھا طی سھ مرحلھ، کھ ھر . روزی با غوریان بودجنگھا پی انجام داد کھ در تمامی این
سلطان عالء الدین غوری نیز غزنین را بھ . نیز کشتھ شد بار شکست سختی خورد، پسرش دولتشاه

  . ھندوستان گریخت آتش کشید کھ بھرامشاه ناچار بھ
 ایید کھ بھرامشاه نیزغوری پس از ویران کردن غزنین، این شھر را ترک کرد، اما دیری نپ عالءالدین

  . م، چشم از جھان فرو بست ١١۵٧/ ق  ۵۵٢در 



   خسرو شاه غزنوی
   م ١١۵٧ -١١۶۴/ ق  ۵۵٢- ۵۵٩

آن زمان، بخش  اما غوریان در بھرامشاه بر تخت امارت غزنین نشست، این امیر پس از وفات پدرش
. را بھ چنگ آورده بودند دتکین آبا زمین داور و ُبست، وسیعی از سرزمینھای غزنویان را از جملھ؛

دیگر  از سوی. بھ ھمین دلیل پادشاھی غزنویان، در زمان خسرو شاه، فّر و شکوه چندانی نداشت
دیگر  چون زمان دولت سنجر سلجوقی کھ پشتیبان غزنویان بود، سپری شده بود، غزنویان

. پایداری کنند دند،توانستند در برابر یورشھای پی در پی ترکان غز، کھ بر خراسان چیره بو نمی
خراسان، غزنین را نیز معرض تھاجمات خویش ساختھ کھ در  ھایی از ُغز، پس از چیرگی بر تیره

شدند تا  غزان بھ مدت دوازده سال در غزنھ مستقر. ھندوستان گریخت این بین خسرو شاه ناگزیر بھ
ُغز مستقر در غزنھ  ھای هآن کھ سلطان غیاث الدین محمد سام غوری، با گروھی از خویشانش، بھ تیر

. سلطان معزالدین محمد سام داد حملھ و آن شھر را تسخیر کرد و در پی آن فرمانروایی غزنھ را بھ
 غزنین تنھا ھفت سال بود کھ با از بین رفتن او، سلسلھ غزنوی نیز فرو مدت پادشاھی خسرو شاه در

 . پاشید
   غزنوی خسرو ملک

  م ١١٨٨ - ١١۶۴/ ق  ۵۵٩ - ۵٨٣
وی پادشاھی . پس از وفات پدر در الھور پاکستان، بھ امارت نشست رو ملک پسر خسرو شاهخس

در رتق و فتق امور  ھمین امر، موجب شد تا بردبار و بخشنده و در عین حال خوشگذران بود کھ
غوری، سالی یک بار بھ  معزالدین محمد سام. چیره شوند کاستی پدید آید و بزرگان دربار بر کشور

در طی ھمین سفرھای جنگی، چندین . کشید تا پیروزیھای خود را در آن دیار کامل سازد شکر میھند ل
م تا الھور پیش رفت و در جنگی  ١١۶٢ / ق ۵٧٧بار با خسرو شاه بھ پیکار برخاست تا آن کھ در 
ام سرانج. و غنیمتھای جنگی فراوانی بھ دست آورد کھ بین او و خسرو شاه روی داد، بر او چیره شد

خسرو شاه را دستگیر و بھ  م نیز بر الھور دست یافت بھ طوری کھ ١١٨٨/ ق  ۵٨٣در اواخر سال 
 غیاث الدین،. محمد سام فرستاد غزنین آورد، سپس از آن جا بھ فیروز کوه بھ خدمت غیاث الدین

ولت و د م بھ قتل رساند کھ بھ این ترتیب ١٢٠٢/ ق  ۵٩٨خسرو شاه واپسین امیر غزنوی را در سال 
  . فرمانروایی این دودمان بھ پایان خود رسید
   تشکیالت حکومتی در عھد غزنوی

  م ٩٩٧ -  ١٠۴٠/ ق  ٣٨٧ - ۴٣٢ 
و سپاه کھ از دربار بخارا بھ دربار غزنھ » وزارت دربار«بھ درگاه  نظام اداری و تنظیمات مربوط

ظام اجرایی و حکومتی در ماوراء این ن. ترتیبات دیوان و درگاه خالفت بغداد بود منتقل شد، ناشی از
و  و خراسان توسط بزرگانی ھمچون؛ ابوعبدهللا جیھانی و ابوالفضل بلعمی، با مقتضیات محیط النھر

دبیران  فرھنگ نواحی شرقی ایران منطبق شده بود بھ طوری کھ در عھد غزنوی نیز، وزیران و
و ابوالفضل  مدوی،ابوسھل زوزنیای نظیر احمد بن حسن محیذی، ابونصر مشکان، بوسھل ح برجستھ

در عھد محمد و مسعود  بیھقی، با تدبیر و کفایت خرد، آن مجموعھ را برای اداره قلمرو وسیع غزنھ،
  . بسنده و مناسب کرده بودند

امراء بالد، دست کم  بھ ھر حال امیران غزنھ ھم مانند سایر: حکم نھایی ھمواره بھ پادشاه تعلق داشت
اتباع و رعایای خویش، جز  اما در نظر. ظاھر تابع خالفت بغداد بودند بھ صورت اسمی و در

بھ جز در موارد ضعف و انحطاط  سالطینی مستبد و مطلق العنان چیزی بیش نبودند بھ طوری کھ
لشکری در انتخاب پادشاه بھ نحوی مداخلھ یا  قدرت کھ معموالً درباریان، بزرگان و امیران کشوری و

وزیران و ارتقاء و نصب امیران و کارکنان عالی  ر سایر موارد ھمچون انتخابد کردند؛ توطئھ می
ً بھ . رتبھ، بھ اراده پادشاه وابستھ بود چنان کھ عزل آنھا و حبس و مصادره اموالشان نیز کھ احیانا

بدین گونھ حکومت واقعی و حکم نھایی . شد گرفت، بھ امر شاه انجام می می زور و قتل صورت
 . ادشاه تعلق داشتپ ھمواره بھ



درگاه بود، حتی بر  این نظام کھ مشتمل بر دستگاه دیوان و: دیوان َعَرض - دیوانھا در عھد غزنویان 
مطلقھ فرمانروا نیز کھ  امور لشکری نیز از طریق دیوان َعَرض نظارت داشت چنان کھ بر قدرت

  . کرد ین امور نظارت میجمیع ا ورای ھر رأی و قانونی بود، از طریق وزیر یا خواجھ بزرگ بر
غزنویان با دستگاه خالفت نیز خالی از ظرافت و  از طرفی روابط حکومتھای محلی چون آل سامان و

این امیران و حکومتھای محلیشان، مثل سایر بالد، خود را  نخست آن کھ. ویژگیھای خاص خود نبود
ود، جز در آن چھ بھ ارسال ھدایا، دانستند، اما با این وج مسلمین می تابع خالفت بغداد و ولی امر

تھنیت و جانشینی یا مسایلی نظیر اقامھ حدود شریعت یا فتوا جھت غزوه جھاد در  تشریفات تعزیت و
مشورت با  شد، نیازی بھ ھا مربوط می کفار یا قلع و قمع و تنبیھ صاحبان سایر مسلکھا و عقیده بالد

در این گونھ موارد، بیشتر . شدند کسب نظر ھم نمی دیدند بھ طوری کھ حتی منتظر دستگاه خالفت نمی
کردند کھ بدین وسیلھ تأیید خلیفھ را  خالفت ارسال می گزارش خدمات خود را بھ ھمراه ھدایا بھ دستگاه

بھ ویژه کھ در . آوردند مخالفان و ارضاء عامھ مسلمین بھ دست می برای ساکت کردن مدعیان و
 ای برای نشان دادن توان نظامی ھا و ایفاد غنایم و ھدایا را بھانھ مھارسال فتح نا موارد غزوه و جھاد،

  . دانستند  خویش و اثبات برتری بر سایر امیران و حکام محلی بھ دستگاه خالفت می
کشوری، از طریق  مع ھذا مسایل اجرایی حکومت و نحوه نظارت سلطان بر جریان امور لشکری و

 بھ دستگاه خاصھ پادشاه بود و اولی شامل تشکیالت مربوط کھ پذیرفت؛ درگاه و دیوان صورت می
درگاه . شد  احوال سپاه و اخذ مالیات مربوط می دومی بھ اداره امور کشور، نظارت بر والیات تابع،

ً متضمن دیوان وزیر و  اداره می خاصھ کھ تحت نظارت حاجب بزرگ شد، در عھد غزنویان، غالبا
ً تمامی این تشکیالت در دربار غزنھ، در داخل سرای شاھی قرار کھ غا ادارات تابع آن نیز بود، لبا

ً در اطراف سرای پادشاه  اما در. داشت دربار بخارا، ادارات تابع دیوان، خارج از درگاه و عموما
 . بود واقع

  در عھد غزنوی »ضد اطالعات و جاسوسی«  شرطھ،دیوان برید دیوان دیوان استیفا،
  م ٩۶٢-١١٨٧ /٣۵١-۵٨٣
والیات اعمال نظر داشت، غالباً  ھا، دریافت خبر و اطالع از کھ صاحب آن در ارسال نامھ ان بریددیو

شغل او از جھت دریافت اخبار و اطالع از  بی واسطھ و مستقیم با خود سلطان مربوط بود کھ البتھ
  . کرد پیدا می اوضاع ُملک با شغل مشرف ھم بھ نوعی ارتباط

دیوان برید ھم مثل صاحب دیوان اشراف، در تمام مملکت،  حال صاحببھ ھر : دیوان برید اھمیت
  . نایبان خود را داشت

شدند، با این وصف  جانب خود آنھا و با اجازت پادشاه تعیین می بھ طوری کھ این نایبان عموماً از
بن حسن چنان کھ احمد . نایبان را عھده دار بود، در انتخاب آنھا صاحب نظر بود وزیر کھ اداره امور

این شغل داشت با امیر مسعود در باب شرایط قبول  میمندی در شروطی کھ برای قبول و پذیرش
از دیوان بنده روند تا  باید«  صاحب برید و صاحب اشراف وزارت چنین مقرر کرد کھ این نایبان

حدود و  باب و پیداست کھ وقتی مسعود در ». کسانی باشند امین و معتمد کھ بنده ایشان را بشناسد
مثال وی . خواجھ خلیفھ ماست در ھر چھ مصلحت باز گردد«  :کند کھ وظایف وزیر خاطر نشان می

، نظارت دیوان ». اشارت وی روان است در ھمھ کارھا و بر آن چھ بیند کس را اعتراض نیست و
رسالت بود  از این میان تنھا دیوان. کرد دیوانھا بھ طور ضمنی تأیید و الزام می وزارت را در سایر

 . کرد نمی مستقیماً زیر نظر سلطان قرار داشت و نظارت وزیر در آن ضرورتی پیدا کھ
   در عھد غزنوی» تفتیش وبازرسی ویژه« دیوان اشراف

   م ٩۶٢-١١٨٧/ ٣۵١-۵٨٣
خواندند، دیوان بازرسی در امور دیوانی بھ ویژه امور  آن را مشرف می دیوان اشراف کھ متصدی

ساخت کھ ھر کس را بر وی اعتماد  باب خاطر نشان می ھ خواجھ نظام الملک در ایناین ک. مالی بود
  . تمام است او را اشراف فرمایند

چنان کھ مسعود غزنوی وقتی شغل . برای شغل اشراف قایل بودند حاکی از اھمیتی است کھ این دولتھا
داد، شغل اشراف را بھ  خواجھ احمد بن حسن میمندی وزارت را از ابوسھل حمدوی باز گرفت و بھ



شغل حتی برای یک وزیر مقرب و مورد توجھ سلطان ھم،  پیداست کھ قبول این. حمدوی واگذاشت
  . است متضمن کسر اعتبار نبوده

   در عھد غزنویان» وزارت دربار و تشریفات -  دیوان خاصھ
  م ٩۶٢ - ١١٨٧/ ق ٣۵١-۵٨٣ 

شد کھ حتی بر امور  یوان و درگان تقسیم میعمده؛ د نظام حکومت غزنویان بھ طور کلی بھ دو بخش
بھ درگاه پادشاه مربوط  آن چھ کھ. گرفت کامل صورت می لشکری نیز از طریق دیوان عرض نظارت

ناظر بھ نظم و نسق امور بودند،  بھ کمک حاجبان دیگر» وزیر دربار/ رئیس «بود و حاجب بزرگ 
   تفریح چوگان، شامل نظارت در امور مربوط بھ

تنظیم امور غالمان  خلعت دادن وزیران و عمال حکومتی و ھمچنین ترتیب مجالس بار عام، شکار،
حسن اجرای  ھمچنین نظارت بر. شد کھ خدمت خاصھ بر عھده آنھا بود ترک می سرایی و بندگان

نیز از جملھ  ارتقاء تدریجی از درجات پایین بھ مراتب حاجبی و امیری خدمت غالمان خاصھ،
جھ و توقیف و مصادره ***اجرای فرامین سلطان ھم کھ شامل زجر و . رفت شمار می ھوظایف آنھا ب

 پذیرفت کھ ریاست آن با امیر حرس عمال و رعایا بود، بھ سویلھ کارکنان درگاه صورت می اموال
انجام  بود کھ در برخی از موارد برای نظارت بر حسن» رئیس شھربانی= «و صاحب شرطھ  « =»

بھ نظر . کرد می برادر یا معتمدی از سوی شاه نیز خود را برای این منظور نامزداحکام پادشاه، 
درگاه بوده کھ ظاھراً  رسد کھ شغل دیوان وکالت نیز در آغاز جزو موزه نظارت حاجب ساالر می

 . شده است ای بھ نام دیوان وکالت بعدھا، صاحب آن متولی دیوان جداگانھ
  در عھد غزنویان دیوان اوقاف و قضا -محتسب دیوان

 ۵٣ -٨٣۵٩ -١١٨٧ /١۶٢ 
اقتدار سلطانی قرار  دیوان اوقاف کھ در عھد سامانیان با دیوان قضا مربوط بود، در خارج از حوزه

نیز  در عھد غزنویان و بعد از آن. داشت بھ طوری کھ شغل محتسب شرع نیز با آن در ارتباط بود
دیوان خارج بود بھ  جزییات اعمال قاضیان از نظارتشد، اما  قاضی القضاه از جانب سلطان تعیین می

و تنبیھ قضات بدون  گرفت، عزل طوری کھ اگر ھم در باب این اعمال نظارتی ظاھری صورت می
و  پادشاه نیز با وجود خودکامگی. شد تأیید فقھاء و حاکمان شرع، اھانتی بھ ارکان شرع محسوب می

یافت، در آن چھ  می خود را ملزم بھ پیروی از حکم خالفتاستبداد تام، از آن جا کھ در امر شریعت، 
کرد، زیرا کھ چنین  خودداری می بھ اقامھ حدود و اجراء احکام تعلق داشت، از ھر گونھ مداخلھ

در حوزه سیاست  از این رو، آن چھ کھ. شد می بھ حقوق دستگاه خالفت تلقی***** ای، نوعی  مداخلھ
معنی گردن گذاشتن بھ  ، حکم فقھاء و ائمھ دین کھ رعایت آن بھشد و اداره امور ملک مربوط نمی

سلطان و اشارت وزیران و امیران  فرمان خلیفھ و ولی امر مسلمین و قبول ضمنی آن بود، بر اھوا
از اولی االمر، متضمن ھمین معنی و  شد و حرمت گذاشتن و تبعیت عامھ مسلمین مقدم شمرده می

 . بود از مسایل اجتماعیشرط رعایت استقالل این حوزه 
 دیوان محتسب، دیوان خاصھ، دیوان اشراف، دیوان برید، دیوان شرطھ، دیوان استیفا،: باقی دیوانھا

جریان داشت چنان کھ  البتھ در والیات تابع ھم تقریباً نظام دیوانی بر ھمین روال. دیوان اوقاف و قضا
 در ھر حال با آن کھ. شدند می پادشاه انتخابدر عھد غزنوی، اغلب اوقات، کارگزاران والیات توسط 

اقتضای  نظام دیوان، تحت نظارت خواجھ بزرگ بود، ولی لزوم نظارت پادشاه در امور حکومت و
کھ ارتباط  کرد بھ طوری ای از امور، استقالل نسبی دیوانھا را توجیھ می خاص ناشی از پاره

  . ساخت آور می بالواسطھ برخی از متصدیان را با شخص پادشاه الزام
مرتبھ مادون وزارت  در عارض مستوفی و دیوان رسایل، صاحب در واقع با آن کھ مشاغلی نظیر

ارتباط دایم داشتند، از جھت ارتباط  بودند، ولی صاحبان این دیوانھا، در عین آن کھ با دیوان وزیر
باً در آن چھ کھ مربوط بھ بالفصلشان در این شغل، غال مستقیم با پادشاه، و ھمچنین بھ سبب مسئولیت

  . بودند شد، مستقل و صاحب رأی کارشان می
دیوان َعَرض کھ متصدی امر نظارت در احوال، درجات سپاه و مواجب و  چنان کھ شخص عارض و

ھر چند با وجود امیران و سپھساالران بزرگ . داشت در برابر پادشاه مسئولیت مستقیم سالح آنھا بود،



 نداشت، اما متصدی آن از میان دبیران الیق و ای قابل مالحظھ ض لشکر، قدرتعار اردوگاه پادشاه،
  . شد  محتشم از اھل دیوان، انتخاب می

 دیوان عرض را بھ بوسھل زوزنی داد، چنان کھ مسعود غزنوی بنای پیشنھاد میمندی وزیر، شغل
اشارت  ید رفت و برخواجھ بزرگ با«ھمچنین بھ روایت بیھقی، بھ بوسھل خاطر نشان کرد کھ نزد 

ارتباط با دیوان  این امر حیثیت و شأن خواجھ بزرگ میمندی را در نظر پادشاه و لزوم. وی کار کرد
  . دھد  وزارت را برای صاحب دیوان عرض نشان می

عھد سامانیان بھ رشد و شکوفایی دست پیدا کرد و در زمان غزنوی  باری دستاوردھای دیوانی کھ از
مناسب، حال و اوضاع و احوال شد، زمانی کھ این میراث از آنان بھ سلجوقیان  ییبا جرح و تعدیلھا

 . نشد ای در آن پدیدار ھیچ گونھ تغییر قابل مالحظھ منتقل شد،
ساالر غالباً از چنان منزلتی برخوردار بود کھ حتی در برابر  حاجب بزرگ یا حاجب :بزرگ حاجب

شد، حاجب  در مواضعی کھ قدرت وزیر نامحدود می .آورد فرود نمی سکوت والیات نیز سر تابع
ھایی  در واقع غالب توطئھ. شد کھ با وزیر از در معارضھ در نیاید انتخاب می بزرگ از میان کسانی

اش بھ درگاه و شخص حاجب ساالر باز  گرفت، سررشتھ صورت می کھ بر ضد اھل دیوان و وزیران
ن آنھا بھ سازمانھای درگاه وابستھ بودند، چنان کھ سرایی و ساالرا بھ خصوص کھ غالمان. گشت می

کند، ترتیب ارتقاء این غالمان از مراتب نازل تا مدارج عالی امارت، تحت  می نظام الملک توصیف
این رو، ھمواره نوعی برخورد و رقابت پنھانی بین درگاه و  از. اشارت حاجب درگاه بود نظارت و

بھ . ا حاجب بزرگ و امیران لشکری بود، ھمواره وجود داشتوزیر ب دیوان، کھ انعکاسی از رقابت
داد و منجر بھ  اختالفھا و اختاللھایی کھ در دستگاه حکومت شاھی روی می طوری کھ بسیاری از

  . گرفت می شد، از ھمین رقابتھا سرچشمھ قدرت و دگرگونی در ترتیب جانشینی می ضعف و انحطاط
اما در پس پرده، این استقالل دستگاه شریعت و شارعان، : با سالطین و خلفا ھماھنگی شارعان
بھ طوری کھ . منسجم بین اھداف سلطان و ھوسھایش با فتاوای مفتیان وجود داشت ھماھنگی و نظمی

جوییھای مسلکی و مذھبی محمود غزنوی و پسرش مسعود را ھمین فتوای شارعان، رنگ و  ستیزه
 باورھای مخالف و بر دار کردن صاحبان عقیده را بخشید ھمین طور کھ کشتن مشروعیت می لعاب

  . گذاشت دستگاه خالفت مھر تأیید می
آن دیار، و ھمچنین قتل  »کفار«ھای بی وقفھ محمود و بعضاً پسرش مسعود در ھند، با »جھاد«حتی 

از چشم فقیھان و دستگاه نبود بھ  نفوس و غارت و چپاول آنان بھ ویژه ویرانی شھرھایشان بھ دور
بردند، آن را در نظر عوام،  گرفتند و می رفتھ می ای کھ از این خوان بھ غارت ری کھ بھ سبب بھرهطو

در ھر حال بسیاری از . کردند در سرزمینھای کنار قلمداد می بسط و نفوذ دین و کاشتن بذر ایمان
خود نیز کور و ویرانگر، مشوق سلطان بودند،  فقیھان و متشرعان کھ در این گونھ تعصب ورزیھای

لحنی تند، طعنھ آمیز و تحقیر کننده با  فی المثل، کرامیھ، کھ با. از عواقب ناگوار آن در امان نماندند
  . ظاھراً پشتیبانی محمود را ھم بھ ھمراه داشت گفت چنان کھ صاحبان سایر فرق و مذاھب سخن می

زد،  نفوذ و قدرت سلطان می بعدھا، پس از انجام وظیفھ و ایفای نقش، چون حضور و قدرتش، پھلو بھ
رفتارشان بھ سلطان محمود، گلھ کرده بود،  سرانجام با اشارت خلیفھ کھ از اقوال کرامیھ و فضاحتھای

کردن این فرقھ، از عواقب حضورشان جلوگیری کند بھ  این امر دستاویزی شد تا محمود با منکوب
 . آسوده شود طوری کھ از شر قدرت طلبی آنان

   عھد غزنویان در» ه لوژستیک نظامیاردو و ادار« 
  م ٩۶٢-١١٨٧ /٣۵١-۵٨٣

نایب سلطان و پادشاه در اردو بود کھ بھ  از جملھ پستھای حساس و کلیدی، صاحبان دیوان َعَرض یا
بایست دارای صفاتی  می عارض. شد لشکر خوانده می کرد و بھ نام عارض امور لشکری رسیدگی می

بھ ھنگام صلح و سازش،  بھ طوری کھ مسئولیت عارض سپاه .ممتاز و شایستگیھای نظامی باشد
این بود کھ  رسم بر. آسایش آنان بود رسیدگی بھ وضع سربازان و نیروھای مسلح و تھیھ تمامی وسایل
در برابر عارض لشکر  آوردند و سپاه ھمھ سالھ سپاه را در یکی از دشتھای نزدیک پایتخت گرد می

  . یافت می ه سلطان نیز در این مراسم حضوربھ طوری کھ گھ گا. رفت رژه می



بایست وسایل بسیج سربازان را فراھم سازد و در تمامی مدتی کھ لشکر  عارض، می بھ ھنگام جنگ،
و  سرانجام پس از پایان نبرد. درگیر نبرد و جنگ است، تمامی نیازھای لوژستیکی تدارک بیند و سپاه

شایستگی  ادشاه، بین امیران و سربازان بھ فراخوردر صورت پیروزی، غنایم جنگی را در حضور پ
گرانبھا، زر و سیم و  اگر چھ ھمواره سنگھای. کردند و لیاقتی کھ در جنگ نشان داده بودند، تقسیم می

  . بود پیالن جنگی بھ دست آمده، از آِن پادشاه
   :از مختلف سپاه عبارت بود بخشھای

نیز کھ  فیل بانان پیالن جنگی و. »ویژه سلطانی گارد«اھی پیاده نظام، غالمان ویژه پادش سواره نظام،
 پادشاه بر غالمان ویژه خود سرکردگی و. دادند دیگری از سپاه آن روزگاران را تشکیل می دستھ

انجام  فرماندھی داشت، زیرا در جنگھای غزنویان در مرزھای خاور و ھند، فیل خدمات زیادی
بانان از میان ھندیان  فیل. گی زیر نظر شخص پادشاه قرار داشتداد، بھ ھمین دلیل دستھ پیالن جن می

  . گفتند می شدند کھ سرکرده ایشان را مقدم فیل بانان انتخاب می
ھنگام زمامداری سلطان محمود غزنوی، شمار سپاھیانش در زمان  بھ: محمود غزنوی سران لشکر

در . شد زنجیر می ١٧٠٠بالغ بر  تن سواره و پیاده نظام پیالن جنگی جنگ افزون بر یک صد ھزار
بر چھار ھزار گارد ویژه، حدود بیست تا چھل ھزار تن نظامی و سرباز  زمان صلح، پادشاه عالوه

ھای سپاه و  فرماندھی کل سپاه با شخص سلطان بود و فرماندھی دستھ. داشت آماده در اختیار
  . شد می بالد عموماً بھ امیران شایستھ و کاردان سپرده سرلشکران سایر

َعَرض، از سوی وی کارھای مالی و  در ھر بخش، یک تن عارض لشکر بود کھ مانند دیواندار
از . حقوق و مواجب سپاه بر عھده وی بود گرفت بھ طوری کھ پرداخت اداری لشکر محلی انجام می

اره گرفی، و یک کدخدا در اختیار داشت کھ در اد آن گذشتھ این شخص یک تن دستیار بھ نام نایب
 . کنند امور او را یاری

سپاِه والیات بزرگ ھمچون خراسان و ری با سپھساالر بود کھ  از طرفی فرماندھی: نظامی رتبھ ھای
پیش از آن کھ بھ جایگاه شاھی تکیھ زنند، سپھساالری یا حکومت خراسان  بیشتر شاھزادگان غزنوی،

  . را داشتند
بر ده اسب ریاست داشت، پس از  تاش بود کھ گویاخیل رتبھ نظامی، در عھد محمود غزنوی نخستین

عھده  جنرال کھ فرماندھی پنجصد سوار را قائد کھ فرمانده یک صد سوار بود و برتر از قائد، وی،
بود کھ زمام امور لشکری یک شھر  سپھساالر باالترین درجھ نظامی، حاجب لشکر و سپس. دار بود

شدند و  خدمت فراخوانده می جنگ، نخست سربازان بھ در زمان. یا ایالت در دستان وی قرار داشت
مقرر شده بھ پادگان مراجعھ و اسلحھ  بایست در روز سپس سرباز می. کردند مواجبشان را دریافت می

  . گرفتھ و سپس بھ دستھ خود بپیوندد خود را از عارض لشکر یا زیر دستان او تحویل
  فرامین حکومتی در عھد غزنوی- دیوان رسایل

   م ٩۶٢-١١٨٧/ ٣۵١-۵٨٣
تعلق داشت کھ چون بیشتر شغل سلطانی بود، نظارت وزیر در  ای از وظایف دولتی تنھا بھ درگاه پاره

دیوان انشاء بود کھ متولی آن صاحب دیوان  از آن جملھ دیوان رسایل یا. کرد آن ضرورت پیدا نمی
  . شد  رسالت خوانده می

= «ھا و معماھا  رمانھای پادشاه و ھمچنین ملطفھاحکام و ف صاحب دیوان رسالت بھ سبب آن کھ
امور دربار را کھ بالواسطھ و احیاناً بدون اطالع وزیر بھ امیران و عمال  مربوط بھ» ھای رمزی نامھ

او  از این رو بھ اندازه وزیر و حتی در مواردی بیش از. شد شد، بھ وسیلھ او تھیھ می می فرستاده
ً بدون آگاھی خود آنان چنان. معتمد و محرم سلطان بود  کھ فرمان عزل و نصب و وزیران کھ غالبا

  . شد  بود، در دیوان رسایل، توسط صاحب دیوان و نایبان او انشاء صادر می
اھمیت این شغل، صاحبان دیوان رسایل ھمواره از بین  بھ دلیل: دیوان در بین بزرگان جایگاه صاحبان

  . رسیدند  شدند کھ در برخی مواقع بھ شغل وزارت ھم می  یانتخاب م محتشمان و بزرگان مورد اعتماد
ای نداشتند، آنھا را با وجود لیاقت منصب  شغل خویش جانشین شایستھ گھ گاه نیز بھ خاطر آن کھ در

دیوان رسایل در عھد سبکتکین با حشمِت ابوالفتح . کردند ھمان منصب ابقا می وزارت، ھمچنان در



زایی یافت بھ طوری کھ خواجھ احمد بن حسن میمندی، پیش از تصدی س ُبستی، رونق و اھمّیت بھ
  . متصدی دیوان رسایل وی بود مقام وزارت، مدتھا

واگذار شد، سالھا  شغل او بھ بوسھل زوزنی» م ١٠٣٩/ ق  ۴٣١«ابونصر مشکان کھ پس از وفاتش 
شمت و حرمت وی دو ح در دستگاه محمود و مسعود متصدی دیوان رسالت بود چنان کھ در نزد ھر

 در واقع صاحب دیوان رسایل، با. شد، تفاوتی نداشت با آن چھ در مورد وزیر یا مستوفی رعایت می
  . دانست نمی کرد اما خود را مأمور زیر دست وزیر آن کھ در حق وزیر ھمواره بھ حرمت سلوک می

مطبخ و شرابخانھ و احوال «کھ بھ قول نظام الملک » در وکیل«شغل : در عھد غزنوی دیوان وکالت
در آغاز جزو وظایف و حوزه » . حواشی بدو تعلق داشت آخور و سراھای خاص و فرزندان و
  . نظارت حاجب ساالر درگاه بوده است

ای بھ نام دیوان وکالت شده است کھ ضیاع خاصھ و  دیوان جداگانھ ظاھراَ بعدھا صاحب آن، متولی
  . رفت آن بھ شمار می امالک سلطانی ھم جزو

 کرد، بھ نحوی بھ طرفی کسانی ھم کھ از جانب متولیان والیات در درگاه کارگزار خدمت می شاید از
خود حق  با این وجود، دیوان وزارت گھ گاه در آن موارد ھم برای. شدند دیوان وکالت مربوط می

 . شد نظارت قائل می
شد،  و خراج محسوب می مستوفی کھ صاحب دیوان استیفا: خراج در عھد غزنوی دیوان استیفا و

از این رو، . دیوانی، ضبط کل دخل و خرج تمام مملکت را بر عھده داشت نظارت بر جمیع اموال
ً شایستگی در این امر معیار  می متصدی آن از بین معتمدان و خاصان دیوان انتخاب شد کھ لزوما

و پس از فوت خواجھ  چنان کھ در زمان مسعود غزنوی. انتخاب سلطان برای این ُپست مھم نبود
بزرگان دربار بھ مشورت پرداخت،  میمندی، ھنگامی کھ سلطان برای انتخاب صاحب دیوان استیفا با

تری از او را  حالی کھ سلطان فرد شایستھ ھمگی شخصی بھ نام طاھر مستوفی را پیشنھاد کردند، در
ن کھ عاقبت طاھر ستونی کھ مقام انتخاب نکرد تا ای سراغ داشت، ولی با این وصف او را برای این

  . پست حساس برگزیده شد فردی معتمد در دربار بود، برای این
  محمود غزنوی زندگی خصوصی

   
آید و  ندیمانش بر می ھمھ دعوی دین پروری کھ داشت چنان کھ از احوال سلطان غازی با وجود آن

پرداختھ  خواری و باده مستی میشراب در روایات بیھقی، نظام الملک و دیگران نیز آمده؛ گھ گاه بھ
تا حدی در حیات  این طرز زندگی کھ. انجامید می است بھ طوری این وضع دو تا سھ روز بھ طول

را از پایبندی بھ اخالق و  نظامی امیران ترک و ھمچنین سایر امیران عصر عادی بود، نھ فقط محمود
کرد، بلکھ مناسبات او با  منع می ،شد ای سیاسی از آن حاصل می شریعت جز در مواردی کھ فایده

  . ساخت سیاست منافع محمود می دیگر امیران و حتی با خلیفھ و متحدانش را تابع
را کھ ناشی از  اش، قدرت امارت در طی دوران فرمانروایی محمود طبع مستبدانھ و تملق پروری

. دانست مشیر متکی میش سلطنتی کھ قدرت آن را بر. بیعت او با خلیفھ بود بھ سلطنت تبدیل کرد
سابقھ داشت، یادآور دربار پادشاھان  وضعیت دربار او بر خالف آن چھ در نزد آل طاھر و آل سامان

ھای محمود، با موکب خونین او  گھ گاه در غزوه شاعران دربار محمود غزنوی کھ. پیش از اسالم بود



زینتھای دیگری . شدند حسوب میزینتھای جاندار دربارش م ھمراه بودند، در مواقع رسمی نیز جزو
ھزار غالم ترک بود کھ در روزھای  داد، حضور چھار کھ بھ دربار محمود ابھت و شکوه فراوان می

 گرزھای زرین، در سمت راست تخت وی می بار عام، دو ھزار تن از آنھا با کاله چھار پر و
. گرفتند در جانب چپ وی قرار میو گرزھای سیمین  ایستادند و دو ھزار تن دیگر، با کالھھای دو پر 

کھ گھ گاه بر درگاه داشت، دربار او را بھ دستگاه پادشاھان  از آن گذشتھ دو ھزار و پانصد پیل ھم
  . کرد  می ای ھند شبیھ افسانھ

خوش سیما و چھار شانھ بود کھ چشمھای ریز و نافذش با موھای مایل بھ جگری،  محمود، مردی
دالوری او در جنگھای بی وقفھ و پایان ناپذیرش ھمچنان . داشت میعرضھ  سیمایی از ترکان را

از سویی دیگر، خست، مال پرستی و گدا صفتی او، نیز جزو خصوصیات غیر قابل  مشھود بود، اما
و مصادره اموال وزیران و مردمان صاحب مکنت، در نزد عامھ از او  افراط در توقیف. بود تغییر او
کرد و از  باجھایی کھ ھر از گاھی بھ مردم تحمیل می. کرد اعتماد ترسیم می قابل ای ظالم و غیر چھره
اندوزی، در  شد کھ این ھمھ پستی، دنائت و مال ستاند، نوعی گدایی شاھانھ تلقی می بھ اقساط می آنان

جرم  محمود بسیاری را بھ. بود داد کھ خزانھ وی ماالمال از اموال غارت شدة ھندوان زمانی رخ می
بود و فقط چشم  ن عقیده و بھ اتھام قرمطی توقیف و اعدام کرد کھ اغلب این اتھامات بی اساسداشت

گونھ رذالتی فروگذاری  او برای تصاحب اموال ثروتمندان، از ھیچ. طمع بھ مال آنان را داشت
 . کرد نمی

   زندگی مسعود غزنوی
بھ طوری کھ . مورد عالقھ بود نظامیانش بھ شدت محبوب و مسعود در آغاز کار در بین سپاھیان و

نظیر او کھ داستانھای زیادی درباره آن نقل شده، در کرنش سپاھیان و  شاید قدرت پنجھ و دالوری کم
ولی رفتھ رفتھ، بھ سبب خودرأیی و مال دوستی مسعود کھ . بھ او بی تأثیر نبوده است انقیادشان نسبت
گذشتھ از آن، . اعتماد سپاه را از او سلب کرد ساخت، وارث معایب پدرش محمود می بھ حقیقت او را

قوی  ای استوار و معقول بود چرا کھ چنین فضایلی شایستھ مردان قوت بازو، مسعود فاقد اراده بھ رغم
کھ صاحب حشمت » خداوند«طرفھ آن کھ این . و نشانھ فضل و بزرگواری ساالران واقعی است

. شناخت، بھ کوتھ بینی زاید الوصفی دچار شد خلق میبود، چون خود را برتر از  سلطانی محمود شده
کارھا بھ  برد کھ دیگران در عقل و تدبیر نیز از او فروتر ھستند، از این رو، بی آن کھ در می او گمان

از آن برایش بسیار  کرد کھ رھایی  رأی و توصیھ مشاوران اعتنا کند، خود را درگیر دشواریھایی می
  . سخت بود
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