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بررسی وضعیت افول پایگاه قدرت در دوره سلطان مسعود غزنوی
تاریخ دریافت69/51/51 :

تاریخ تأیید66/55/72 :
سید میرحسین عالمه

ناسازگاری درونی در قدرت نظامیان عصر غزنوی از ظهور اولین تا واپس ین
سالطین این سلسله حکومتی به ویژه در زمان حکومت مسعود (244-234ق ).و
پیشتر محمود (383-244ق ).از عوامل افول آن به شمار میرود .این مقال ه پ
از مروری بر ساختار سیاسی و نظامی حکومت غزنوی ،علل افول پایگاه ق درت
در قلمروی زمانی حکومت سلطان مسعود غزنوی (244-234ق ).را با محوریت
تعارضهای موجود در درون شاکله قدرت نظامی غزنویان و در قالب محورهای
آشوبهای درونی ،پیکارهای بیرونی ،نزاع برای کسب قدرت و ستیزهج وییه ای
خواص حک ومتی بررس ی م یکن د .ای ن تع ارض درون ی ب ه ح دی ب ود ک ه
راهکارهای معطوف به خروج از وضعیت بی ثبات پیشآمده را غیرمؤثر ساخت.

کلیدواژگان :غزنویان ،سلطان مسعود غزنوی ،قدرت نظامی ،تاریخ ایران.

 .1دانشیار دانشگاه هنر اصفهان ایران.)alameh14@yahoo.com( :
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 .1مقدمه

استمرار یک حکومت در چشم انداز تاریخی آن به تکررار و تنراو مؤلفرههرایی سیاسری،
هم چون دیوان نظامیان وابسته است .دیوان نظامیان در پایگرا اجتمرا ی بره الیرهبنردی
جغرافیای جمعیتی – اقتصادی و تکوّن سازمان آن در جامعه وابسته است .تحقق ملکرد
نبرد ،دفاع و ثبات یکی از تأثیرات مستقیم در شاکله نظامی غزنوی ،مقصود ایرن تحقیرق
است .فرضیه تحقیق بر این استوار است که تناقضرات درون سرازمانی نظامیران غزنروی،
بنمایه از بین رفتن مود نظرم و انسراا داخلری سراا و حرف راهکارهرای خررو از
آشفتگی نظامیان گردید.
هد از این مقاله ،کاوشی است دربار اینکه پایگان حاکم بر نظامیان غزنوی چگونه
بود است؟ و تعارض شاکلهای مرتبتی و بافت قومیتی غزنویان چه تأثیری در افول پایگان
قدرت در این دور داشته است؟ و آیا نظریه مستشرقانی ،چون باسرور (د 1). 5112 .در
موضوع دور غزنوی ،قابل اصالح و تکمیل است؟
دربار غزنویان و تحوالت سیاسی – اجتما ی ایران از دور سرامانیان (561-592ق).
تا غزنویان (521-285ق ).کوشر هرای تحقیقری متعرددی بره وسریله محققرانی ماننرد
ابوالقاسم فروزانی 5و کوروش صالحی 5مورد توجه قرار گرفته اسرت ،امرا در ایرن تحقیرق
خواهیم کوشید ضمن تکمیل تحقیقات پیشین ،وضعیت افول و تعارضات درون سراختاری
دور غزنویان را با نقد نظریه مستشرقان بررسی نماییم.
 ،Bosworth .1تاریخ دان ،خاورشناس انگلیسی و استاد عربی.
« .2حمله به روم در تخیالت فاتحانه سلطان محمود غزنوی» ،پژوهشهای تاریخی ایران و اسالم،
بهار و تابستان  ،1932ش.12
« .9دالیل و پیامدهای ورود غزنویان به هندوستان» ،فصلنامه مطالعات شبه قاره ،تابستان ،1932
سال پنجم ،ش .11
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همچنین ،روش تحقیق پژوه
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حاضر ،مبتنی بر شریو توصریفی  -تحلیلری و روش

گردآوری اطال ات آن از نوع کتابخانهای با استفاد از منابع مکتو است .در مواردی نیز،
آثار موجود غزنویان در آگرا و جیارور هنرد بره نروان مشراهدات میردانی مرورد اسرتفاد
قرار میگیرد.
 .2پایگان حاکم نظامیان
 .2-1پادشاه (سلطان)

پادشا در رأس پایگان قدرت و باالترین هماهنگ کنند اجزای منتظم و مررتب پایگران
قدرت در جهت استحصال تصمیم و مل هماهنگ نظامیان بود که میتوانست اختیرارات
خوی

را به شیو های مستبدانه به تابعین ا مال کند .یگانه مقرامی جهرت انتخرا زیرر

دستان و وزیر ،ا ال جنگ و تعیین ولی هد بود .اهل سیف و اهل لم ،جملگی موظف به
اجرای اوامر وی بودند و دامنه انتخا

مل موظفین ،محدود به افق نگرش و انگیزشها،

تصورات و تصدیقات سلطان بود.
با این حال ،تصور بر فرامرزی بودن اختیارات سلطانی 1دور غزنوی (521-285ق ).در
تمامی موارد منطبق با واقیعتهای تراریخی نیسرت؛ زیررا سرلطان در مرواردی مقیرد بره
چارچو ها و ایستارهای اجتما ی و شر ی بود .به نوان نمونه ،سرلطان محمرود (-151
589ق ).در آشکار نمودن القه به قد نکاح خواهر ایاز بن اویماق (د119 .ق ).مردد بود

5

و در واقررع ،اختیررارات سررلطانی حاشرریههررایی از ر ایررت اصررول رفرری – شررر ی و
اجتما ی داشت.
 .1شبانکارهای ،مجمع االنساب ،ص.191
 .2مرتضی راوندی ،تاریخ اجتمااعی ایاران ،ج  ،9ص 93؛ خلیالاهلل خلیلای ،سالطن غزنویاان،
ص.901
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با توجه به این که نظامیان ،اهر رسیدن به آرزوهای دراز سلطان بودند ،نظامی گری و
حضور به مباشرت در پیکارها ،اصل اوّل امارت غزنوی بود .سالطین غزنروی از دیربراز در
بسیاری از نبردها به خصوص لشکرکشیهای هندوستان حاضر میشدند و رأس فرماندهی
پیکار را هد دار بودند .نمایان بودن هفتاد و سه زخم بر بدن محمود در هنگا تغسیل و
تدفین ،گوا این موضوع بود.

1

هم چنین ،اشتهار یکبهیک سالطین غزنوی در به کارگیری حربههای جنگری ،دیگرر
گوا چنین جایگاهی است .محمود (589-151ق ).در شمشیر زنی 5،مسعود (151-155ق).
در چنگک زنی و گرز ،مودود (د111 .ق ).در تیروکمران تبحرر ممترازی داشرتند 5و حتری
مودود پیکانی با نوک زرین ساخته بود که آن را پیکان مودودی میخواندند.

1

 .2-2خواجه بزرگ

در بحرانهای نظامی و امور دیوانی ،شورایی در شاکله قدرت غزنوی تشکیل مریشرد
که برون رفتهای محتمل در بوته نقدی دقیق قرار میگرفت .حکومت سبکتکین (–566

 587ق ).منتخب شورا بود .مسعود و محمود در رویدادهای مهم و در هنگامه نبرد ،دستور
تشکیل شورا میدادند .ا ضای شورای نبرد متشکل از سلطان ،وزیر ،صاحب دیوان بریرد،
حاجب ا ظم ،صاحب دیوان رسالت ،ارض ،ساالر غالمان و وجو ا یران سرلطنتی برود.
تفویض تشکیل این شورا در مواقع ادی به ریاست خواجه بزرگ صورت میگرفرت و در
شاکله هر قدرت غزنوی ،جنبه مشورتی داشت و با تصویب سلطان ،حالرت تقنینری پیردا
 .1شبانکارهای ،مجمع االنساب ،ص.11
 .2باسورث ،تاریخ غزنویان ،ص.113
 .9از پادشاهان سلسله غزنوی بود که در سال  392هجری قمری ،پا
خویش ،محمد بر تخ نشس .
 .3فخرمدبر ،آداب الحرب و الشجاعة ،ج ،1ص.232

از شکسا دادن عماوی
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میکرد ،اما مسعود در بحران های سیاسی و نظامی اواخر سلطنت

به آرای درست صاحب

منصبان شورا ،مستبدانه توجه نمینمود.

1

در شورای نبرد تعیین امیر ساا و مناصب نظامی ،شمار نظامیران ،محرل خیرا نبررد،
چگونگی آرای

نظامی ،برآورد ینی از آوردگا و مهرارت هرای بره خصروص دشرمن در

دستور کار شورا قرار داشت .ثبت جزئیات شورا در واقعه کشرته شردن خوارزمشرا  ،شروهر
خواهر محمود 5و تصمیمگیری پیرامون نبرد با ترکمنان سلاوقی 5از این نمونه است.
 .2-3وزیر

باالترین مقا فرو سلطانی و نیابت سلطنت قلمداد میگردید .وزیر یرک مقرا نظرامی
نبود ،اما افزون بر شروط امانت و نسب ،به خصوصیات دیگری هم نیاز داشت و آن این که
در کار جنگ و خرا از کفایرت برخروردار باشرد 1.وزیرری ماننرد خواجره ابری صرالح در
تیراندازی زبردست بود و خواجه احمد بن بدالصرمد (د151 .ق ).در سرواری و شراا ت
تیراندازی همتا نداشت 2.وزارت موضرو ی مرورد رقابرت برود کره بره دسرایی درباریران
متزلزل میگردید.

6

مواضعهنویسی وزارت ،تقابلی با رویه رقابت قرین توطئه ،جهت اتقای از دسیسه تزلزل
منقبت وزارت بود .مواضعهای که در آن ،کم و کیف اختیرارات وزارت بررای جلروگیری از
خطرهای بی ثباتی سیاسی مدوّن میگشت .خواجه شمی الکفا ابی قاسم احمد بن حسن
میمندی ،مواضعه مفصّلی نوشت و به خاتم سلطان مسعود منق
 .1بیهقی ،تاریخ بیهقی ،ص.591
 .2سیف الدین(حاجی بن نظام) ،آثارالوزراء ،ص.131
 .9بیهقی ،تاریخ بیهقی ،ص .515
 .3ماوردی ،احکام السلطانیة ،ص.13
 .1سیف الدین(حاجی بن نظام) ،آثارالوزراء ،ص.135
 .6همان ،ص.151
 .1همان.

شد.
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 .2-4سپهساالر اعظم

پی از سوابق مؤثر ،مهارت های نظامی و به احتمال ،داشتن مناسبات نسبی و سببی با
سلطنت ،ساهساالر به نوان ماری خاصّه سلطانی با مشورت وزیر انتخا میشد .نقر
اساسی ساهساالر در شورای نبرد به نوان رجل حر مقتضی بود که گرا در برابرر آرای
مستبدانه سلطان د فرو بندد .به نوان نمونه ،امیر نصرر (د115 .ق) ساهسراالر ا ظرم و
برادر محمود در قبال سؤال وزیر پیرامون رویداد خوارز پاسخ داد:
که من توبه کردم که دیگر چنین کارها مشاورت نکنم که این خداوند ،برادر
من است و از احوال و عادات وی چیزی بر من پوشیده نیست و مرد خردمندد آن
است که در هر اشارت او ،دم در کشد.

1

منصب ساهساالر ا ظم ،پایین تر از وزیر بود اما کال دو شاخ ،اسرتارزر هرزار مثقرالی،
کمرزرین ،کوس ،لم ،غالمان خاصه ،فیل و طبل داشت 5 .امیر نصر (د115 .ق ).و امیرر
یوسررف (د155 .ق ).فرزنرردان سرربکتکین ،سباشری حاجررب ،لری دایره و لری قریرب از
ساهساالن ا ظم غزنوی بودند که با کدخدا و حاجب خرود مرالز اردو و دربرار سرلطانی
میگشتند .بوسهل لکشن کدخدا (د .پری از 155ق) 5و طغررل (د111 .ق) ،حاجرب امیرر
یوسف ،ساهساالر ا ظم بودند.

1

 .2-4-1فرودستان سپهساالر اعظم
 .2-4-1-1سپهساالران منطقه نشین

ساهساالران منطقه نشین راق ام ،نیشابور ،خوارز  ،هند و غزنه به نوان والری و
نمایند مستقیم سلطان طرحهای نظامی خود را تحرت اشررا ساهسراالر ا ظرم و امرور
 .1همان ،ص.161
 .2بیهقی ،تاریخ بیهقی ،ص.931
 .9ابوسهل عبداهلل بن احمد بن لکشن ،پیشکار امیریوسف ،برادر محمود بن سبکتکین بوده اس .
 .3بیهقی ،تاریخ بیهقی ،ص.119
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دیوانی -مالی را به سببیت کدخدا تحت اشرا وزیر سامان مری دادنرد .حفر داراالمرار ،
توسعه ارضی ،محاربه با کفار ،اکتسا غنایم حر و خرا از وظایف ایشان بود.

1

گروگان برداشتن احفاد و منتسبین ساهساالران والیات دور دست در دربار ،راهکراری
برای جلوگیری از شورش احتمالی آن ها لیه سرلطان برود .شراگردی سراالران و تاربره
نظامی ،شرط همیشگی نیل به ساهساالری نبود .سلطان مسعود ،احمد ینالتگین خازن (د.
152ق) 5را به ساهساالری هندوستان انتخا کرد و گفت:
هر چند شاگردی ساالران نکرده است ،احوال و عادات امیدر ماضدی بدیدده و
خازن پدر ما بوده و در همه سفرها خدمت کرده.

او ایاز را به دلیل وابستگی به جناح پدریان و نداشتن تاربه کرافی بره والیرت رراق
ام ا زا نکرد .با این حال ،اظهار نظر برخی از محققان که کدخدا ،جاسروس مخفیانره
سلطانی در انتقال اخبار و کارکرد ساهساالر 5بود ،محل تردید است؛ چرا که اختال بیران
شد  ،بین ابوالحسن لی قاضی شیرازی کدخدا با احمد ینالتکین ساهساالر هندوستان برر
سر امور مالی بود که احمد بن حسن میمندی وزیر ( 116-111و 151-155ق ).در نامهای
در این بار میگوید:
تو کدخدای مالی و احمد خود آنچه باید کرد و بر سر شورش والیت کند
و بنارس سقوط آن فراهم آمد.

4

 .1همان ،ص.933
 .2وی از ساالران دوره غزنوی و نخستین خازن سلطان محمود و در همه سفرهای ایان پادشااه باا او
بود .در زمان سلطان مسعود در دوم شعبان سنه322ق .خلع سااالری هندوساتان پوشاید .او پا از
چندی با تحریک خواجه احمد حسن میمندی به مخالف ابوالحسن علی قاضای شایراز اقادام نماود و
باالخره تلک هندو مأمور سرکوب او شد و بهدس تلک کشته گردید و سرش را نزد سلطان فرستادند.
 .9حسن زاده ،ساختار سپاه غزنویان ،ص.129
 .3بیهقی ،تاریخ بیهقی ،ص .116
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ساهساالران منطقه نشین ،مقیم دربار نبودند و مقررّی کمتری نسربت بره ساهسراالر
ا ظم دریافت میکردند.
 .2-4-1-2مقدم و ساالر

آنان فرماندهی  1111تا 2111نفر نظامی را در قالب حاکمان شرهری و گرا قرومی از
سگزیان ،کااتیان ،گوزگانان ،دیلمیان ،ترکان و هندوان بر هد داشتند .دو مرورد اخیرر از
ساالران درگاهی بودند که به مراتب بر ساالران والیتی برتری داشتند.
 .2-4-1-3سرهنگ

به جز سرهنگسرایی ،سرهنگان ،فرماندهی  111تا 211نفر را زیر نظر سراالر هرد
دار بودند و در دژبانی قلعههرا ،مأموریرتهرای جنگری و تعقیرب و دسرتگیری مغضروبانی
همچون اریاق حاجب ،ساالر هندوستان مأموریت مییافتند.

1

 .2-4-1-4سروثاق

آنان اسب سواری بودند به سر دستگی د غال پیاد که زیر نظر سرهنگان به خدمت
میپرداختند.

5

 .2-5زعیم حجاب یا حاجب اعظم

پی از ساهساالر ا ظم ،مسیری آسان برای ارتباط ا یان با سلطان بود و مفتخرر بره
کال دو شاخ ،قبای سیا  ،لم مناوق و کمر زر مرصّع بود .او در شرورای نبررد برا وجرود
فرماندهی بر میسر ساا از اظهار رأی خودداری میکررد و میمنره بره ساهسراالر ا ظرم
واگفار میشد .البته سباشی حاجب برخال معمول خود بر پیل سوار شد و فرماندهی نبرد
لیه سالجقه را در 159ق هد دار گردید.
 .1همان ،ص .239
 .2همان ،ص .311
 .9همان ،ص .253
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 .2-5-1فرو دستان حاجب اعظم
 .2-5-1-1حاجب

او دستیار حاجب ا ظم و در مرتبه پایینتری از ساالر و فراتر از سرهنگ بود که گا به
مصالح سیاسی انتخا میگردید .سلطان مسعود ،پسرر آلتونتراش (د155 .ق) 1را منصرب
حاجبی داد تا نظر آلتونتاش را جلب کند و از اقدامات لیه خود باز دارد 5.حاجبران سررایی
که مقد بر حاجبان والیتی بودند ،می توانستند هم به ساالری و هم به حاجب ا ظم ارتقا
یابند و د ای رکا دار و مرتبه دار در خدمت داشته باشند.
 .2-5-1-2خیلتاش

این گرو  ،هم چون کارگزاران دیوان برید ،وظیفه دریافت و ابالغ فرامین سرلطانی بره
بالد و والیات را زیر نظر حاجب و نقیرب خیلتاشران بر هرد داشرتند .آلتونتراش قبرل از
ساهساالری ،نقیب خیلتاش محمود بود .در نبرد دندانقان ،پانصد خیلتاش در طلیعه لشرگر
حضور داشتند.

5

 .2-5-1-3نقیب

این گرو  ،مسئول انتقال فرامین از مناصبی ،همچون نقیب هند و بین طلیعهها ،میمنه،
میسر  ،قلب و شاخهها بودند و در مواردی به توقیف سااهیان خطاکار مأموریت مییافتند.
 .2-6ساالر غالمانسرایی

او از ا ضای شورای نبرد و مورد مشورت سلطان ،وزیر ،ساهساالر و حاجب ا ظم برود
که وظیفه تربیت و نظارت بر جرید غالمان را بر هد داشت .او به اصطالح ،جان نگهدار
و گماشته امنیت دربار بود که به دلیل اتکای لشرکر غزنروی برر هسرته غالمران از برین
 .1حاجب سلطان محمود غزنوی که پ از فتح خوارزم و قلاع و قماع مأمونیاان در 301ق .باه
حکوم خوارزم منصوب شد .او در عصر سلطان مسعود در جنگ با علی تکین کشته شد.
 .2همان ،ص .501
 .9همان ،ص .231
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غالمان ترک انتخا میگردید .بکتغدی (د151 .ق)1ساالر غالمان سرایی در صر مسعود
در نبرد 156ق .لیه سالجقه ،فرماندهی لشکر تشکل یافته از جنگجویان سگزی ،بلخی،
ترک و هندوان را بر هد داشت .تعداد غالمانسرایی در نظا غزنوی ترا سرال 158ق .را
چهارهزار نفر میداند.

5

 .2-7عارض

در این دیوان ،مسائل مربوط به امور نظامی و دفا ی تنظیم مریشرد و رئریی آنکره
ارض یا صاحب دیوان رض نا داشت در هرسال ،رژ ای نظامی را در مقابل سلطان در
نزدیکی غزنه ترتیب میداد .او ،رئیی ادار آموزش سربازان بود که دارالتحریر نا داشت و
در هنگا جنگ ،موضو اتی چون محل اردو ،حقوق نظامیان را مدیریت مینمود .از این رو
در هر جنگ و لشگر کشی ،صاحب دیوان رض مدیریت این امور را بر هد داشت.

5

وظایف وی ،برگرزاری مراسرم و انتظرا لشرکر ،ثبرت و تنظریم فهرسرت سررخیالن،
سااهیان و ساالران ،سالح و ادوات نظامی در دفتر جرید بود .او در نظا دولرت غزنروی،
زیر مامو ه وزیر محسو میشد .بوسهل زوزنی که منصب رارض را بر هرد داشرت،
برای مدتی توانست منصب وزارت را تصاحب نماید 1.هر لشکر به هنگا مأموریت با نظرر
ارض ،یک نفر از تحصیلداران دیوان رض را به نوان نایب ارض همرا خود میبرد.
 .1رئی غالمان و از صاحب منصبان سلساله غزناوی .او در درباار سالطان محماود ،و مساعود
غزنوی خدم میکرد و در عهد سلطان محمود ،عنوان ساالر داش و در لشکرکشیهای سالطان
مسعود به غزنین ،گرگان و آمل همراه او بود .سلطان مسعود ،پ از شکس در جناگ دنادانقان،
وی را مقصر دانس و او را از منصب خود عزل کرد و اموالش را مصادره نمود و ساپ باه هناد
تبعید کرد .او در همانجا درگذش .
 .2همان ،ص.655
 .9اشپولر ،تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی ،ج  ،2ص .129
 .3بیهقی ،تاریخ بیهقی ،ص .309
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 .3شاکله نظامی غزنوی

صبغه تأثیر بیشتر دیوانیان در شالود قدرت سیاسی غزنوی دارای بن مایره حرف پایگرا
اجتما ی -سیاسی نظامیان بود .حکومت غزنوی از نظر شکلی و ماهیتی یرک اماراتروری
ملوک الطوائفی بود که ایااد یک ساا دائمی از تمامی اقوا برا تنروع ترکیرب اقلیمری و
قومیتی جهت حفاظت و گسترش متصرّفات ،حتی پی از نق

تأسیسی نظامیان در ایااد

نظا و حکومت ضروری بود .تأثیری که به ارتقای منزلت اجتما ی ایشان میاناامید.

1

فراوانی نظامیان ،نشانه قهری برتری نیست ،اما ا مال مدیریتی کارآمد بر تعداد ،تنروع
و ترکیب سااهیان نسبت به گستر جغرافیایی میتواند به انساا و اقتدار ساا یاری رساند
و حتی بافت اجتما ی مطلو تری را منار شود .تاهیزات نظامی این ساا  ،الو بر لزو
انطباق با فرماندهی آن باید متناسب با تکامل اجتما ی ،هناارهرای جغرافیرای انسرانی و
جغرافیای نظامیان برای تضمین پویایی ساا و ناظر بر سهل الوصول بودن منابع ،تولیرد و
روا آن باشد.

5

جنگ افزارهای این دور به دلیل فراوانی ثروت ،گوناگونی قومیتی و گستر جغرافیایی
دارای تعدّد و تنوّع قابل توجهی بود ،اما فقدان انطباق مدیریت کارآمد نظرامی برا کراربرد
سالح ،زمینه ساز رکود و د پویرایی نظرامی غزنویران شرد .بره نروان نمونره در نبررد
دندانقان ،ساالران به واسطه اصرار سااهیان به سلطان قبوالندند بره رد ای از سرااهیان،
اسب واگفار شود5؛ زیرا بهر گیری از فیل به نوان سرالح سرنگین در پیشراپی

لشرکر،

آنچنانکه در نبرد با هندیان به کار رفته بود با مقتضیات جغرافیرایی نبررد برا سرالجقه و
بیابان بی لف و د امکان واکن

سریع لشکر اسب سوار سرلاوقی ،تطبیرق نداشرت و

سبب شکست غزنویان شد.
 .1پیتر مییر) ،(peter meyerجامعه شناسی ارتش ،ص.106
 .2علیرضا ازغندی ،ارتش و سیاس  ،ص.21
 .9بیهقی ،تاریخ بیهقی ،ص .521
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الز به توجه است که دلیرل اصرلی پیرروزی غزنویران در هنرد ،بری

از آنکره بره

تاهیزات ،مهارت و فرماندهی ایشان وابسته باشرد ،نراظر برر فروپاشری هندوشراهیان 1و
مناز ات سیاسی و درونی حکا محلّی هند بود تا آنجا که سلطان محمود در کارنامه خود
از ش

اردوکشی به هند ،متحمل چهار شکسرت شرد برود 5.او برا ابتکرار نبررد دریرایی

باجاتها در راهب و سومنات 5نبوغ فردی و نه مهارت ساختار نظامی غزنوی را نشان داد.

1

هم چنین ،مسعود به دلیل نداشتن نگرش و مهارت راهبردی سازمان نظامی در هر سه
اردوکشی ضد سلاوقی خود ،شکست خورد .این درحالی بود که تنوع مطلوبی بر ابزارهای
جنگی غزنویان حاکم بود .تیر و کمان ،فالخن ،گرز ،خنار ،نااق ،2قالچرر و دبروس 6در
ردیف سالح سبک سگزیان ،7گوزگانیان ،8غزنیچیان و مطو ه 9و باسعیدان 11پیراد نظرا
 .1از دول های محلی شمال هند در قرن چهارم و پنجم قمری.
 .2ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،ص 212؛ گردیزی ،تااریخ گردیازی ،ص302؛ سالطان محماود،
عدهای را هم به هند تبعید کرده بود .او درسال 311ق1023/.م .اسرائیل بان سالجوق را باه هناد
تبعید کرد (بارتولد ،ترکستان نامه ،ج ،1ص.)926
 .9مشهورترین و پرآوازهترین غزوههای محمود در هند ،لشکرکشی به سومنات در ایال گجارات
هند بود که در آن ،معبد و پرستشگاه معروف شیوا قرار داش  .سالطان محماود غزناوی در ساال
316ق .پ از فتح سومنات ،این بتخانه را فتح و ب بزرگ آن را به دس خود شکس .
 .3جرفاذقانی ،تاریخ یمینی ،ص953؛ خلیلی ،سلطن غزنویان ،ص51؛ لشکرکشی به هناد بارای
محمود ثروت فراوانی آورد که اگر مالیات هم نمیگرف برای اداره کشور کافی بود.
 .1نوعی از تبرزین.
 .6گرز آهنی و عمودی که دارای اضالع اس .
 .1منسوب به سیستان و یا کوهی در زابلستان.
 .5یا جوزجانان ناحیه باختری بلخ بود و در مسیر مرو رود به بلخ قرار داشته اس  .این ناحیه در
قرون وسطا ،آباد بوده اس و شهرهای بسیار داشته اس .
 .3غازیان گروهی بودند که داوطلبانه برای جهاد با کفار ،لشگری تشکیل مایدادناد کاه فرماناده
ایشان را ساالر غازیان یا ساالر غازی مینامیدند .فعالی این گروه ها به ویژه در عصر غزنویان به
واسطه لشکرکشی به هند رواج داش .
 .10گویا مراد سپاهى مزدور یا داوطلب از نوع عیار باشد.
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بود و راد  ،فیرل ،نفرت انرداز و منانیرق از سرالح سرنگین هنردیان ،ا ررا و ترکران
سوار نظا بود.
کاه

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

مسعود بود .تعداد سااهیان سلطان مسعود نسبت به سلطان محمود رو به افول گفاشته بود
و از جمعیت پناا هزار نفری به سی هزار نفر کاه

یافته بود 1.آرای

نظامی مرسو سه

گانه میمنه ،میسر و قلب به خصوص در نبردهای ایفایی و به هنگا بازگشرت در نهایرت
آسیبپفیری قرار داشت .این آسیبپفیری به خصوص در برابر قراخانیران (551-261ق،).
سالجقه (159-291ق ).و در پیکار کرمان و آمل 5به وضوح ،قابل جانمایی است.
 .4تنوّع و جمعیت شناسی نظامیان

نق

تأسیسی غال محور نظامیان غزنوی ،الاتکین (د525 .ق ).را موفرق بره فرتح غزنره

نمود .پی تر بویهیران (555-118ق ).و سرامانیان (561-592ق ).از نیرروی شریرتی و
ابناءالدوله در استقرار بهر گرفته بودند ،اما غالمان نق

نیروی ثالث تعادل و تروازن برین

قوای نظامی را بازی میکردند .خلفای باسی (155-626ق ).هم برای پرر نمرودن خر
تعارض بین انتظارات فزایند سااهیان مؤسی و خاستگا های کن های سیاسی فرمانروا
و ایااد توازن بین ا را و ایرانیان از غالمان ترک بهر میگرفتند اما غزنویان بره طرور
مستقیم ،خاستگا غالمی داشتند و نمیتوانستند به خاستگا قبیلهای و دهقانی تکیه کنند؛
زیرا دهقانان نیروی تولیدگر و وابسته به نسبتهای اجتما ی و زمین کشت و زرع بودند.
 .1باسورث ،تاریخ غزنویان ،ص121؛ ناظم ،حیات و اوقات سلطان محمود غزنوی ،ص.131
 .2گردیزی ،تاریخ گردیزی ،ص302؛ سلطان مسعود ،خود در نبردها از حربههاای مختلاف بهاره
میبرد وحربهای زهرآگین داش (راوندی ،راحة الصدور و آیة السارور ،ص ،)101اماا او از روی
بیتدبیری مشغول جنگ در طبرستان شد و آرامش ترکمنان سلجوقی از ایشان گرفا و آنهاا باه
خراسان آمدند (فخرمدبر ،آداب الحرب و الشجاعة ،ص.)210
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در مقابل ،غالمان ترک و هندی بودند که امکان اجبار اجتما ی ایشان برای رفتن بره
طر آموزش و تربیت نظامی فراهم بود .آنان دارای ماهیت غیر مشترک قرومی ،دینری و
زبانی با سایر ر ایا بودند و وابسته به شخص سلطان در هسته اصلی ساا قرار میگرفتند.
در واقع ،تشدید اشرتراک منرافع از طریرق ا طرای موقعیرت ممتراز حقروقی بره غالمران
تربیت یافته صورت میپفیرفت و هم بستگی غالمران را برا حکومرت و شرخص سرلطان
افزون میساخت.
غزنویان برای تأمین مستمری منظم غالمان ،جهت تثبیت وفراداری ایشران و ترأمین
اهدا ارضی توسعه طلبانه خود در سیر اردوکشی نظامی ،تنها گزینه هند را فراروی خرود
میدیدند؛ چراکه از یک سو ،تعلقات سیاسی به امیران سرامانی و از سرویی دیگرر قردرت
نظامی آل بویه در غر و مرکز ایران و قراخانیان در فرا رود و ترکستان ،ایشران را از آن
مناطق باز داشته بود .هم چنین ،نزدیکی به غزنه و بهر گیری از نوان غزا برای دار الکفر
جهت جلب حمایت معنوی – اطفی بین مسلمانان و حکومتهرای هرمجروار و خالفرت
باسی ،ملّقب شدن سبکتکین و محمود به نوان امیر غازی و ساهساالران بره غرازی و
تشکیل دسته غازیان 1از دیگر مزایای توجه فتوحات به هند بود.
در حقیقت ،ایااد دسته غازیان ،بستر مشارکت نیروهای فرا حکومتی غزنوی به صورت
خود تأمین و با بهر گیری از تعلّقات مفهبی و مادّی برای کسرب غنرائم ،زمینرهای بررای
کنترل و افزای

وجاهت سیاسی -نظامی در برابر حکومت های همگن و همجوار بود .این

اردوکشی ،منافع فراوان اقتصادی را از طریق کسب غنائم و غالمران تضرمین مرینمرود.
طایای سلطانی در هنگا پیروزی ،پرداخت منظم بیست گانی و سهیم شدن نظامیران در
غنیمتها بعد از کسر منافع سلطانی از ابزار تبعیت و اطا ت ساا با حف حقوق ر ایرا بره
 .1جوزجانی ،طبقات ناصری ،ص.223
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نوان منبرع تثبیرت شرد انسرانی درآمرد محسرو مریشرد .غزنویران بخر

911

دیگرری

از منررافع مررالی خررود را از طری رق خرررا  ،تاررارت امررالک خالصرره و مصررادر تحص ریل
مینمودند.

1

را اندازی جنگ های جدید با منافع مالی فراوان ،سیاسرت انتفراع متقابرل و هرمزمران
امیران و غالمان غزنوی بود .قدرت غالب مستولی شد بر غزنه ،مبتنی بر غالمانی بود که
در ابتدا با سنت ها و اصول اجتما ی منطقه همرا نمیشدند ،اما تعردّد و تنروع در قلمررو،
محدودیت منابع مالی ،گسترش متصرفات جغرافیایی ،تأسیی پادگانهای نظامی در مرزها
و ایااد ثبات در بالد ،نیاز به حضور ر ایا و قبیله را در ساا ضروری نمود .و در سایه این
فرآیند بود که الاتگین که با ساا  5211نفری غالمان از خراسان خرار شرد و در انردک
زمانی ،سااه

بالغ بر چند هزار نفر گردید.

5

جدا از فراخوان از بالد ،برخی از نیروهای اجتما ی جهت حف موقعیت قومی و اثبات
تابعیت خویی نسبت به حکومت مرکزی به صفو سااهیان غزنوی میپیوستند و چرون
در بسیج مومی ،بیشتر تود های شهری و روستایی فاقد مهارت های نبرد بودند از آنهرا
برای تاکتیک تدافعی و افزون سازی کمّی ساا جهت ایاراد ر رب در دل دشرمن و گرا
محاصر شهرها و قالع ،بهرر بررداری مریشرد .برخری از ایشران هرم ،ماجراجویرانی از
گرو های سرگردان اجتما ی بودند که بررای رفرتن بره هنرد بره صرف نظامیران ملحرق
میشدند .با این حال به دلیل سامان ناپفیری و ضعف در کیفیرت و قردرت بره کرارگیری
سالح به کارگیری این گرو از نظامیان دارای محدودیت بود .احمد انوشتگین (د252 .ق).
پی از شکست کرمان به نیشابور آمد و برای ایااد ر ب و وحشت طوسیان ،بیست هرزار
 .1باسورث ،تاریخ غزنویان ،ص.11
 .2خواجه نظام الملک ،سیاس نامه ،ص.121
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نفر از امه نیشابور را به چو  ،داس و سنگ مسلح کرد تا برای مقاومت لیره تهاجمرات
طوسیان به اشیاء و فلزات بکوبند.

1

 .5غزنویان و تعارض شاکلهای

شرای محیطی ،محدودیت منابع ،منافع شخصری ،مراترب اجتمرا ی و انتظرارات مسرلّ
میتواند از منابع تعارض و یا توافق در سراختار یرک سرازمان باشرد 5.تعرارض محردود و
آگاهانه را سالجقه جهت ایااد تعادل بین اجرزای سرلاوقیان مفیرد مریدانسرتند و از آن
استفاد میکردند .آنها در سااهیان خود ،گرو های مختلفی را به خدمت گرفته بودند ،5اما
به همان میزان که تعارض محدود میتواند زمینه ساز رقابت سازند باشد ،تعارض مدیریت
نشد و خار از کنترل میتواند در قالب یک تعارض ساختاری در آید و زمینه فروپاشی را
آنچنانکه در غزنویان رخ داد ،فراهم سازد.
واقعیت این است که تعارضات نهفته در ساختار پیچید و درون هرمی سااهیان غزنوی
دارای تداخل و تزاحم در کارکردها و روشهای مدیریت تشکیالت نظامی برود کره رد
تفکیک وظایف کارگزاری – دیوانی ،طبقات متنروّع دربراری  -نظرامی و رد احسراس
مسئولیت و وفاداری کامل ناصر واس به ضر آهنگ این تعارض مریافرزود .در یرک
دسته بندی کلی ،تعارض های ساختاری ظهور یافته در سازمان نظامی غزنویان را میتوان
در موارد زیر دسته بندی نمود.
 .5-1تعارض مرتبتی شاکلهای

درایت ،شخصیت و مدیریت شخصی سلطان محمود ،سلطان مسرعود ،بدالرشرید (د.
111ق ).و ابراهیم غزنوی (د195 .ق ).یکسان نبود .از طر دیگر ،وجود تعارضات نهفته و
 .1بیهقی ،تاریخ بیهقی ،ص ص.132
 .2ریترز ،نظریههای جامعه شناسی ،ص.52
 .9خواجه نظام الملک ،سیاس نامه ،ص.115
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درهم تنید بین وزیرر ،ساهسراالر ،حاجرب ،رارض ،سراالران ،سررهنگان ،خیلتاشران و
کدخدایان در سطوح نظامیان درباری و والیتی در دریافت بیستگرانی ،مواجرب ،منرافع و
حتی وظایفی که هر یک بر هد داشتند هر از گاهی ،مناز ات و تن های سرهمگینی را
در پی داشت .این درحالی بود که شاکله سلطنت توان حف این تعرارض در رصرههرای
کالن و خرد درونی و بیرونی و ایااد ا تردال را بره دلیرل وجرود دوگرانگی در حاکمیرت
غزنوی نداشت.
نبرد بین دولت مردان غزنوی هم چون اسما یل و محمرود ،محمرد و مسرعود ،فرزنرد
محمود ( بدالرشید) با فرزند مسعود ( لی) ،فرزند مودود و لی (پسر مسعود) و شورش بر
ضد بوری تگین (زند در 155ق 1 ).شاهد و حاصل همین تعارضات نهفته است و بی

از

آن که به کار آمد نبودن جانشینان و اشتبا سبگتکین و محمود در انتخا ایشان به نوان
دلیل اصلی جنگ های درون سلطنتی قابل انتسا باشد به نبرود قروانین و قوا رد ینری
برگزیدن ولی هد 5به نوان منشأ اصلی تعارضات سلطنتی باز میگردد.
در مرتبه بعد ،تعارض بین سلطان ،وزیر و ساهساالران آنچنانکره در مرواردی چرون
شورش احمد بن ینالتگین در هند ،شورش پوری تگین ،دستور محمود در به زندان انداختن
احمد بن حسن میمندی (د151 .ق ).وزیر و قتل اسما یل ساهساالر قابل مشاهد اسرت.
در حقیقت ،استبداد رأی سلطانی و اصل تمرکز در ساختار قدرت غزنروی سربب مریشرد
مردان جنگی خود را ماری اوامر سرلطان بداننرد و تررویج کننرد کره سیاسرت نره از آن
سااهیان که از آن سلطان و خواجگان است.

5

 .1جرفاذقانی ،تاریخ یمینی ،ص111؛ بیهقی ،تاریخ بیهقی ،ص.56
 .2باسورث ،تاریخ غزنویان ،ص 101؛ شبانکارهای ،مجمع االنساب ،ص.33
 .9سیف الدین(حاجی بن نظام) ،آثارالوزراء ،ص.162
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ر آورد تباین مرتبتی مفکور ،د ا تماد اصولی بین سلطان و فرودستان برود .نمونره
این بی ا تمادی را میتوان در سخنان سلطان محمد در پاسخ به د رضایت دولتمردان
رو به لت قحطی منطقه دید .سلطان محمد به آنان دشنا داد و گفت:
شما قوادان زبان در دهان یکدیگر کرده دزدی میکنید من شدما را در جدا ی
خواهم برد که در چاه افتید و هالک شوید ،تا من از شما و خیانات شدما بدرهم و
شما نیز از من برهیدد ،دیگدر کد
فرما ی(م).

بده سدوی مدن پیغدام نیدارد کده گدردن زدن

1

الیه دیگر تعارض مرتبتی ،تعارض هواداران پدر (محمود) و هرواداران پسرر (مسرعود)
است .این تعارض پی

از این و در زمان سبگتکین که محمود از والیت هدی زل شد و

مدتی به زندان افتاد در قالب جناح بندی بین اسرما یل و محمرود رخ داد .حتری پری از
محمود و مسعود بین فرزندان ایشان ،بدالرشید و لی ادامه یافرت .هرواداران محمرود از
یک طر با فریفتن کدخدایان و از طر دیگر ،هواداران مسعود با استفاد از بردوس و
ابوسهل زوزنی (د116 .ق ).در حال معارضه و مناز ه در رصه اقتدار سیاسی بودند و این
جنگ قدرت از رأس هر به سطوح پایینتر انتقال یافت.

5

آثار این معارضه را میتوان در جنگ غزنویان با سلاوقیان در سرال 156ق .و 159ق.
مشاهد نمود .آنجا که بگتغدی (د151 .ق ).از امیرران و سباشری (د158 .ق ).از وزیرران
دولت غزنوی از جنا سلطان محمود وابسته به محمودیان از د تمکین و فرمانبرداری
ساالران و سرهنگان هوادار مسعود به نوان دلیل شکست یاد میکنند:
من (بگتغدی) بنده فرمانبردارم اما دید
 .1بیهقی ،تاریخ بیهقی ،ص .212
 .2صالح پرگاری ،ساختار قدرت غزنویان ،ص.63

جدوش نیایدد گروهدی محمدودی و
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چندی بر کشیدگان خداوند جوان کار نادیده (مسدوودی) بایدد یکدی باشدد و در
ساالری نباید مخالفتی رود که کار بپیچد و خلل بزرگ تولد کند.

1

فراوانی مراکز تصمیم سازی حکومت مسعود و رویکرد تقابلی آن با هرواداران سرلطان
محمود ،امل تشکیل گرو نظامی ضد حکومتی در مرزهای شمالی از طر داران محمود
بود که حتی در شکل مشوقان و راهنمایان محلّی سالجقه در حملره بره قلمررو غزنویران
همچنین آگا ساختن آنها به نقاط ضعف و قوت ،مهارتها ،ساهساالران ،شرای اقلیمری
و تاکتیکهای جنگی سااهیان غزنوی تحت فرمان پوری تگین ،نقر

آفرینری کردنرد و

بیشترین یاری را به سالجقه رساندند .همچنین ،آنها به سست کردن غالمان سلطانی در
جنگ دندانقان پرداختند و در نهایت ،زمینهساز حف ساختار فرسود غزنویان شدند .بیهقی
در این بار مینویسد:
غالمان کار سست میکردند ،سوارگان نظاره میکردندد و مدرد کاهدل تدر و
خصم هر ساعت چیرهتر (میگشت).

2

الیه آخر ،تداخل تکالیف نهادی و تعارض وظیفه به دلیل د قوانین ساختاری مناسب
است .تبردیل مناصرب حراجبی از دربراری بره نظرامی ،زیرر دسرت قرراردادن رد ای از
ساهساالران والیتی و افزای
نظامی 5به افزای

قدرت کدخدایی نرزد سرلطان و دخالرت دیوانیران در امرور

این گسست و تعارض دامن میزد.

آنچه که هرچه بیشتر اصل بی ا تمادی و گسست ساختاری را قوت میبخشید ،ایااد
شبکه های جاسوسی الو بر نهادهای رسمیای چون دیوان ارض و دیوان برید بود .به
طوریکه محمود از نزدیک ترین ،نیروهای خود هرمچرون فرّاشران ،مطربران ،غالمران و
 .1بیهقی ،تاریخ بیهقی ،ص.621
 .2بیهقی ،تاریخ بیهقی ،ص.523
 .9همان ،ص.592
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کنیزان جاسوسی می کرد .در چنین نظامی ،افراد صاحب قدرت در یک جاسوسی دو طرفه
از ساا و دیوان ،حتی از ا مال سلطان نیز گزارش میگرفتند و در این بحران اطال راتی،
صاحبان اقطاع و والیات با شناسایی این جاسوسان ( یون سلطان) آن ها را وا میداشرتند
تا اطال ات گمرا کنند ارسال کنند 1.واضح است که چنین اطال اتی ،امکران هرر گونره
تصمیمگیری و سیاستگفاری مطلوبی را مختل میساخت.
به نظر میرسد ،نظا نامطلو جاسوسی غزنویان سبب شد سلاوقیان دیرد مثبتری از
آن نداشته باشند .بدگمانی آلب ارسالن سلاوقی (162-122ق 5).به نظرا صراحب خبرر،
بی

از آنکه ناشی از یک تفکر قبیلهای ،شیرتی یا بیخبری از اهمیت اطال ات باشد،5

متأثر از پیآمدهای ینی  -واقعی و بحران اطال اتی بود که به فروپاشی غزنویان کمرک
نمود .در واقع ،پاالی

اطال ات از رد پایین به باال در مخفی نمودن ضعفهای ساختاری

و کارگزاری ،بن مایه حف اخبار با محتوای غیر همسو با جریان قدرت و در نهایت ،سبب
د انعکاس کامل واقعیتها به مراکز تصمیم سازی میشد.
 .5-2تعارض بافت قومیتی

اجرای تعادل در بافت جمعیتی تا آن زمان که آگاهانه این تعارض محدود ،ایااد رقابت
میکرد ،مطلو بود و حتری مرورد مردح خواجره نظرا الملرک (د182 .ق ).وزیرر نامردار
سلاوقیان قرار گرفت .او در این بار مینویسد:
چون لشکر همه از یک جن

باشند دو هزار دیلمی و خراسانی مقیم به درگاه

راست کنند و روا بود بوض گرجیان و شبانکاران پدارس باشدند عدادت محمدود
 .1همان ،ص.316
 .2عضدالدین ابوشجاع آلپ ارسالن محمد پسر چغری بیگ داوود ،دومین شاه از سلسله سلجوقی
در ایران اس .
 .9خواجه نظام الملک ،سیاس نامه ،ص .21
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چنان بودی که از چند جن
کجاتی لشکر داشتی.

ترک ،هند و دیلمی و غوری ،فریغونی و گوزگانی و

1

در مقابل ،خواجه آلتونتاش خوارزمشا (د155 .ق ).بر این باور بود کره اتحراد جنسری
ساا  ،انساا و چاالکی نظامی و فرماندهی را در وحدت اهدا و نیتها به دنبال خواهرد
داشت .او توصیف انساا لشکر لی تگین قراخانی (ح 156ق) 5را در یرک دسرت برودن
سااه  ،فزونتر از غزنویان در یک دل و یک زبان بودن قراخانیان میدانست.

5

در یک رویکرد کلی ،تعارض میتواند به کنترل تضادهای درونری و نرو ی رقابرت و
کنترل خود انگیخته و افزای

انگیز کمک کند ،امرا تعرارض لارا گسریخته مریتوانرد

فروپاشی و گسست بنیادین بدنه لشکر را منار شود .آنجا کره هرر کردا از جرنیهرای
موجود در لشکر به دنبال مسیرها و جهت های رسیدن به منافع خود هستند و این نوع فرو
افتادن بدنه لشکر در اغراض متضّاد و از دست دادن ذخایر و اغراض راهبردی و بلند مدت
مشترک خواهد بود .خواجه تصریح می کند که در چنین شرایطی ،موفقیت هرر دسرته بره
معنای شکست و د خشنودی رقیب است .این تعارض منار به آگا شردن طررفین بره
نقاط سستی همدیگر در یک فضای رقابتی میشود اما در بلند مدت ایشان از هرر جرنی
«به نا و ننگ خود بکوشیدندی».

1

 .1همان ،ص .113
 .2برادر طغاخان از امرای خانیه ترکستان .پ

از مرگ طغاخان ( 305ه.ق ).او که به همراهی باا

سلجوقیان پرداخته بود به دس سلطان محمود غزنوی مغلوب شد اما چندی بعد ،سالطان مساعود
غزنوی برای غلبه بر برادرش ،محمد از علی تگین یاری خواس  .در سال 329ق .مسعود ،آلتاون
تاش خوارزمشاه را برای دفع او فرستاد .خوارزمشاه بر اثر زخمی مرد و سپاهیانش با علی تگاین
مصالحه کردند و به خراسان بازگشتند .علی تگین تا سال 326ق .زنده بود و با ترکمانان سازش و
دوستی داش .
 .9بیهقی ،تاریخ بیهقی ،ص.393
 .3خواجه نظام الملک ،سیاس نامه ،ص .115
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دور از ذهن نیست که در ساختار قدرت هرمی شکل نظامی با تنوع جمعیتری موجرود،
تعارض کنترل شد و محدود ،امکان چندانی نخواهد داشت؛ چرا که در لشرکری برا تنروّع
قومیتی زیاد ،گسستهای اجتما ی ینی وجود دارد و فعّال نمودن شکا هرا بره تشرتّت،
تفرقه و گریز از محور قدرت خواهد اناامید .افزون بر اینکه بهرر گیرری ابرزاری از یرک
دسته لیه دسته دیگر به باروری کینههای قومیتی خواهد اناامید.
از این رو به کارگیری فرماندهان غیر همجنی در ا مال نظارت دیوان ارض کمرک
میکرد ،اما در موقعیتهای گسست به بزرگتر شدن فاصرله طبقرات و پرر رنرگ شردن
مناقشات درونی میاناامید .به نروان نمونره مسرعود ،ابوالحسرن راقری دبیرر را سراالر
سااهیان کرد و تصریح نمود که هیچ پیوند قومیتی با آنها نداشته باشد ،اما چنین شرایطی
سبب ضعف ساا کردها شد.

1

تعارض درون شاکلهای ساا چند بخشی با محوریت غالمان در زمانی که فراتر از یک
رابطه تابع محض قرار می گرفت ،غالمان با دریافت اقطاع و انتصابات به منراطق اطررا
حکومت میرفتند و از فرصت تزلزل اقتدار مرکز و شخصیت سلطان استفاد مینمودنرد و
خود را از حاشیه به متن میآوردند و در تقابل خصمانه قرار میگرفتند .آنها هرچه بیشرتر
متمایل به گریز از اقتدار مرکزی میشدند ،تمایلی که با دسیسههرای درباریران و اسرتبداد
رأی پادشا تشدید میشد.

5

از طر دیگر ،اجرای انضباط نظامی به وسیله دیوان رارض ،بردون در نظرر گررفتن
شاخصه های هم بستگی قسمت های لشکر ملی نبود .لشکر با تنوع قرومیتی بره صرورت
طبیعی فاقد حداقل های همبستگی های روحی و اطفی و تنها متکی بر روابر ابرزاری و
ساختاری میگردید و با د اجرای نظم به دلیل گسست ذاتی موجود در لشرکر و نبرودن
 .1بیهقی ،تاریخ بیهقی ،ص.651
 .2همان ،ص.596
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حی مشترک به جز حداقل منافع استغال در هنگا هاو و فشار دشمن ،لشکر متفررّق
میگردید .سیاست تنبیه ساالران خطاکار نیز سبب تشدید میل به هزیمرت و پیوسرتن بره
ساا مقابل میشد.
 .6نتیجه

راهبرد سبکتگین در تامیع و جلب ثروت هندوستان ،اصالت نظامی حکومرت غزنویران را
تقویت کرد ،اما د پایگان اجتما ی ساهساالران غزنوی همرا با بیا تنایی بره خرواص
جامعه و د توسعه متناسب سیاسی -اجتما ی ،تالش آن ها برای شناخته شردن نروان
غازیان و مااهدان به واسطه حمله به هندوستان و گسترش مدیحه سرایی فارسی بررای
کسب مقبولیت اجتما ی را بدون تأثیر گفارد .فقدان برنامه جامع جانشینی محمود و تغییر
نظر او پیرامون مسعود به تضاد قدرت نهفته سیاسی – نظامی در قالب پدریان و پسرریان
افزود و سهم اندک تشکیالت مؤثر دیوانی – اداری در هر قدرت غزنروی ،سرر ت ایرن
تزلزل و فروپاشی را باال برد.
در واقع ،شاکله مودی لشکر غزنویان از آغازین سالهرای نضرج و تشرکیل برا یرک
تعارض درونی نهفته بین غالمان تا سرلطنت و اماراتروری گرا در قالرب نبردهرای درون
حکومتی و زمانی در قالب توطئه ،وابسته به توانمندهای شخصی پادشرا در کنتررل ایرن
تضاد درونی بود .در زمان محمود ،نظا یون و پیکارهای مختلف با همجرواران ،تعرارض
ساختاری سلسله مراتبی و تنوّع جمعیتی را از دید ها دور ساخت ،اما این تضراد در همران
زمان ،فعّاالنه مشغول تخریب الیههای زیرین حکومت شرد .ایرن دوگانرهسرازی سیاسری
پدریان و پسریان در دور سلطان محمود بیشتر از دور مسعود به ساختار قردرت و لشرکر
غزنویان ضربه وارد ساخت و بعید نبود ،استمرار حکومت اسرما یل و محمرد سرریعترر از
محمود و مسعود ،زوال را به فرجا رساند.
تکامل یافتگی حقیقت تعارض موجود ،کوش

افزون مسعود در حل تعارض ساختاری

با بهر گیری از تاکتیک برتری جویی و خشونت را ناکار آمد ساخت .سالجقه هم به نوان
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محاربان بیرونی ،ناکامی دور گفار از بحران را متضا ف سراختند .بره ایرن ترتیرب ،آرای
برخی از مستشرقان ،هم چون باسور در محدود کرردن تعرارض بره سیاسرتهرای دور
مسعود ،متکی بر توجه به توسعه فتوحات هند محمود ،نیز مورد تردید واقرع خواهرد شرد؛
زیرا مسعود هم با دو فتح شاخص در هند به توسعه متصرفات غزنویان اقدا نمود .در واقع،
افزوننمایی فتوحات هند محمود ،امل مغفول ماندن تعرارض سلسرله مراتبری و ترکیرب
جمعیتی درونی ساا غزنویان شد است .هم چنین ،خوارزمیان کره مرانع تهراجم سرالجقه
بودند ،مطرود شدند و ا ال استقالل کردند.
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