
  خیتار در ینظام يکشمکشها و ن نبردهایبزرگتر بر يمرور
   ١۵ -بخش 

 )صباح( استاد - پژوھش ھ ویتھ

  
اوضاع متشنج جھان و بخصوص افغانستان و کشتن و ویرانیھای روز افزون از یک جانب و از 

ی طرف دیگر بھ اساس تقاضا و شرایطی نامساعد کنونی و عدم آگاھی از پیامد ھای ناگواری نبردھا

وادارم ساخت تا با تمام مشکالت از قبیل دسترسی بھ منابع مستند و  گذشتھ و تشنجھای کشنده،

عقده مندی ھای اشخاص و افراد بیمار،  تاریخی، مصروفیتھای زندگی و خانوادگی و رھگیری ھا و

 بھ این خدمتی تاریخی و فرھنگی اقدام نمایم، آرزومندم کھ مورد قبول مقبولی پژوھشگران،

تالش نمودم تا با درنظرداشت مستند سازی، ھربخش . مندان و جامعھ درد دیده کشور واقع گردداندیش

رویداد ھا و حوادث تاریخی مزین بسازم کھ تھیھ این ھمھ تصویر خود مشکلی  -را با تصویرھای 

 بزرگی بود کھ ھرلحظھ در مسیر تصمیمم قرار میگرفت، ولی تا جایکھ برایم مقدور بود توانستم بھ

  .این مشکل فایق آیم

  تشکیالت حکومتی در عھد غزنوی

  م ٩٩٧ - ١٠۴٢/ ق  ٣٨٧ - ۴٣٢ 

و سپاه کھ از دربار بخارا بھ دربار غزنھ » وزارت دربار«بھ درگاه  نظام اداری و تنظیمات مربوط

ء این نظام اجرایی و حکومتی در ماورا. 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 ای نظیر احمد بن حسن محیذی، ابونصر مشکان، بوسھل حمدوی،ابوسھل زوزنی 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. دبھ صورت اسمی و در ظاھر تابع خالفت بغداد بودن

بھ جز در موارد ضعف و انحطاط  سالطینی مستبد و مطلق العنان چیزی بیش نبودند بھ طوری کھ

ً درباریان، بزرگان و امیران کشوری و لشکری در انتخاب پادشاه بھ نحوی مداخلھ یا  قدرت کھ معموال

زیران و ارتقاء و نصب امیران و کارکنان عالی و در سایر موارد ھمچون انتخاب کردند؛ توطئھ می

ً بھ زور  .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 ھمواره بھ. شد گرفت، بھ امر شاه انجام می می و قتل صورت

 .پادشاه تعلق داشت

رَض - عھد غزنویان دیوانھا در َ درگاه بود، حتی بر  این نظام کھ مشتمل بر دستگاه دیوان و:  دیوان ع

رَض نظارت داشت چنان کھ بر قدرت َ مطلقھ فرمانروا نیز کھ  امور لشکری نیز از طریق دیوان ع

   .کرد جمیع این امور نظارت می ورای ھر رأی و قانونی بود، از طریق وزیر یا خواجھ بزرگ بر

غزنویان با دستگاه خالفت نیز خالی از ظرافت  طرفی روابط حکومتھای محلی چون آل سامان واز  

این امیران و حکومتھای محلیشان، مثل سایر بالد، خود را  نخست آن کھ. و ویژگیھای خاص خود نبود

دایا، دانستند، اما با این وجود، جز در آن چھ بھ ارسال ھ 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

ین گونھ موارد، بیشتر در ا .شدند دیدند بھ طوری کھ حتی منتظر کسب نظر ھم نمی 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 ا را بھانھھا و ایفاد غنایم و ھدای ارسال فتح نامھ 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

  دستگاه خاصھ پادشاه بود و بھ کھ اولی شامل تشکیالت مربوط 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 د ادارات تابع آن نیز بود، ربار غزنھ، در داخل سرای شاھی قرار کھ غالبا

ً 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« دیوان برید شرطھ، دیوان دیوان استیفا،

  م ٩۶٢-١١٨٧ /ق٣۵١-۵٨٣

ً  ھا، دریافت خبر و اطالع از نامھ کھ صاحب آن در ارسال دیوان برید والیات اعمال نظر داشت، غالبا

شغل او از جھت دریافت اخبار و اطالع از  بی واسطھ و مستقیم با خود سلطان مربوط بود کھ البتھ

   .کرد پیدا می اوضاع مُلک با شغل مشرف ھم بھ نوعی ارتباط

صاحب دیوان اشراف، در تمام مملکت،  دیوان برید ھم مثل بھ ھر حال صاحب:  دیوان برید اھمیت

   .نایبان خود را داشت

ً از شدند، با این وصف  جانب خود آنھا و با اجازت پادشاه تعیین می بھ طوری کھ این نایبان عموما

چنان کھ احمد بن حسن  .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  برای قبول و پذیرشمیمندی در شروطی کھ 

از دیوان بنده روند تا  باید«  صاحب برید و صاحب اشراف وزارت چنین مقرر کرد کھ این نایبان

باب حدود و  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 ن میوظایف وزیر خاطر نشا

نظارت دیوان  ،».اشارت وی روان است در ھمھ کارھا و بر آن چھ بیند کس را اعتراض نیست و

از این میان تنھا دیوان رسالت بود . کرد دیوانھا بھ طور ضمنی تأیید و الزام می وزارت را در سایر

ً زیر ن کھ  .کرد نمی ظر سلطان قرار داشت و نظارت وزیر در آن ضرورتی پیدامستقیما

  در عھد غزنوی» بازرسی ویژه ش ویتفت« دیوان اشراف

   م ٩۶٢- ١١٨٧/ ق٣۵١-۵٨٣

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  اب خاطر نشان میب این کھ خواجھ نظام الملک در این .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

خواجھ احمد بن حسن میمندی داد، شغل اشراف را بھ  وزارت را از ابوسھل حمدوی باز گرفت و بھ

شغل حتی برای یک وزیر مقرب و مورد توجھ سلطان ھم،  پیداست کھ قبول این. واگذاشت حمدوی

  .است متضمن کسر اعتبار نبوده

  وزارت دربار و تشریفات در عھد غزنویان - دیوان خاصھ

  م ٩۶٢ -١١٨٧/ ق ٣۵١-۵٨٣ 

تی بر امور شد کھ ح عمده؛ دیوان و درگان تقسیم می 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  دن وزیران و عمال حکومتی و ھمچنینخلعت دا 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 ***لطان ھم کھ شامل زجر و اجرای فرامین س. رفت شمار می وظایف آنھا بھ

 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 ز خود را برای این منظور نامزداحکام پادشاه، برادر یا معتمدی از سوی شاه نی

ً  رسد کھ شغل دیوان وکالت نیز در آغاز جزو موزه نظارت حاجب ساالر می درگاه بوده کھ ظاھرا

  .شده است ای بھ نام دیوان وکالت بعدھا، صاحب آن متولی دیوان جداگانھ

 در عھد غزنویان دیوان اوقاف و قضا -محتسب دیوان

 م٩۶٢ -١١٨٧ /ق ٣۵١  -۵٨٣ 

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  تشد، اما جزییات اعمال قاضیان از نظار 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 خالفت استبداد تام، از آن جا کھ در امر شریعت، خود را ملزم بھ پیروی از حکم

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  رعایت آن بھشد، حکم فقھاء و ائمھ دین کھ  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 شرط رعایت استقالل این حوزه از مسایل اجتماعی

 دیوان محتسب، دیوان خاصھ، دیوان اشراف، دیوان برید، دیوان شرطھ، دیوان استیفا،:  دیوانھا یباق

ً نظام دیوانی بر ھمین روال. دیوان اوقاف و قضا جریان داشت چنان کھ  البتھ در والیات تابع ھم تقریبا

 ھر حال با آن کھدر  .شدند می در عھد غزنوی، اغلب اوقات، کارگزاران والیات توسط پادشاه انتخاب

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 بالواسطھ برخی از متصدیان را با شخص پادشاه الزام آور می

مرتبھ مادون وزارت  در عارض مستوفی و دیوان رسایل، صاحب آن کھ مشاغلی نظیردر واقع با 

ارتباط دایم داشتند، از جھت ارتباط  بودند، ولی صاحبان این دیوانھا، در عین آن کھ با دیوان وزیر

ً در آن چھ کھ مربوط بھ  مستقیم با پادشاه، و ھمچنین بھ سبب مسئولیت بالفصلشان در این شغل، غالبا

   .بودند شد، مستقل و صاحب رأی ارشان میک

رَض کھ متصدی امر نظارت در احوال، درجات سپاه و مواجب و  چنان کھ شخص عارض و َ دیوان ع

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 عارض لشکر، قدرت 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 وی  خواجھ بزرگ باید رفت و برھمچنین 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 .ردکار ک

   .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

ل شد، زمانی کھ این میراث از آنان بھ سلجوقیان مناسب، حال و اوضاع و احوا با جرح و تعدیلھایی

 .نشد ای در آن پدیدار ھیچ گونھ تغییر قابل مالحظھ منتقل شد،

ً از چنان منزلتی برخوردار بود کھ حتی در برابر  حاجب بزرگ یا حاجب: بزرگ حاجب ساالر غالبا

شد، حاجب  ود میدر مواضعی کھ قدرت وزیر نامحد. 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

ستھ بودند، چنان کھ سرایی و ساالران آنھا بھ سازمانھای درگاه واب 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 . د، ھمواره وجود داشتوزیر با حاجب بزرگ و امیران لشکری بو 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

تگاه شریعت و شارعان، اما در پس پرده، این استقالل دس: 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

 احبان عقیده رابخشید ھمین طور کھ کشتن باورھای مخالف و بر دار کردن ص مشروعیت می لعاب

   .گذاشت دستگاه خالفت مھر تأیید می

ً پسرش مسعود در ھند، با »جھاد«حتی  آن دیار، و ھمچنین قتل  »کفار«ھای بی وقفھ محمود و بعضا

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 خوان بھ غارت ای کھ از این طوری کھ بھ سبب بھره

در ھر حال بسیاری از  .کردند  در سرزمینھای کنار قلمداد می بسط و نفوذ دین و کاشتن بذر ایمان

کور و ویرانگر، مشوق سلطان بودند، خود نیز  فقیھان و متشرعان کھ در این گونھ تعصب ورزیھای

لحنی تند، طعنھ آمیز و تحقیر کننده با  فی المثل، کرامیھ، کھ با .امان نماندنداز عواقب ناگوار آن در 

ً پشتیبانی محمود را ھم بھ ھمراه داشت گفت چنان کھ صاحبان سایر فرق و مذاھب سخن می    .ظاھرا

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،  ام با اشارت خلیفھ کھ از اقوال کرامیھ و فضاحتھایسرانج

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» ک نظامییاردو و اداره لوژست«

  م ٩۶٢-١١٨٧ /ق٣۵١-۵٨٣

رَض یا َ نایب سلطان و پادشاه در اردو بود کھ بھ  از جملھ پستھای حساس و کلیدی، صاحبان دیوان ع

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 بھ طوری کھ گھ گاه سلطان نیز در این مراسم حضور. 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 .تدارک بیند یکیدرگیر نبرد و جنگ است، تمامی نیازھای لوژست و سپاه

شایستگی  فراخور در صورت پیروزی، غنایم جنگی را در حضور پادشاه، بین امیران و سربازان بھ

گرانبھا، زر و سیم و  اگر چھ ھمواره سنگھای. کردند و لیاقتی کھ در جنگ نشان داده بودند، تقسیم می

ِ پادشاه   .بود پیالن جنگی بھ دست آمده، از آن

   :از سپاه عبارت بود مختلف بخشھای



نیز کھ  فیل بانان نگی وپیالن ج .»ویژه سلطانی گارد«غالمان ویژه پادشاھی  پیاده نظام، 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. داد، بھ ھمین دلیل دستھ پیالن جنگی زیر نظر شخص پادشاه قرار داشت 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 ١٧٠٠تن سواره و پیاده نظام پیالن جنگی بالغ بر  جنگ افزون بر یک صد ھزار

بر چھار ھزار گارد ویژه، حدود بیست تا چھل ھزار تن نظامی و سرباز  مان صلح، پادشاه عالوهز

ھای سپاه و  فرماندھی کل سپاه با شخص سلطان بود و فرماندھی دستھ. داشت آماده در اختیار

ً بھ امیران شایستھ و کاردان سپرده می سرلشکران سایر    .شد بالد عموما

ض، از سوی وی کارھای مالی و اداری  لشکر بود کھ مانند دیوانداردر ھر بخش، یک تن عارض  َ ر َ ع

از آن . حقوق و مواجب سپاه بر عھده وی بود گرفت بھ طوری کھ پرداخت لشکر محلی انجام می

گرفی، و یک کدخدا در اختیار داشت کھ در اداره امور  گذشتھ این شخص یک تن دستیار بھ نام نایب

 .کنند او را یاری

سپاهِ والیات بزرگ ھمچون خراسان و ری با سپھساالر بود  از طرفی فرماندھی:  نظامی ھایرتبھ 

پیش از آن کھ بھ جایگاه شاھی تکیھ زنند، سپھساالری یا حکومت  کھ بیشتر شاھزادگان غزنوی،

   .خراسان را داشتند

داشت، پس از  بر ده اسب ریاست خیلتاش بود کھ گویا 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   وانده میخدمت فراخ در زمان جنگ، نخست سربازان بھ .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/ ق٣۵١-۵٨٣

تعلق داشت کھ چون بیشتر شغل سلطانی بود، نظارت وزیر در  یف دولتی تنھا بھ درگاهای از وظا پاره

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

   .شد  رسالت خوانده می



  نامھ= «و معماھا  ھا احکام و فرمانھای پادشاه و ھمچنین ملطفھ صاحب دیوان رسالت بھ سبب آن کھ

ً بدون اطالع وزیر بھ امیران و عمال  مربوط بھ» ھای رمزی امور دربار را کھ بالواسطھ و احیانا

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 آنانچنان کھ فرمان عزل و نصب و وزیران کھ  .معتمد و محرم سلطان بود  غالبا

   .شد  بود، در دیوان رسایل، توسط صاحب دیوان و نایبان او انشاء صادر می

اھمیت این شغل، صاحبان دیوان رسایل ھمواره از  بھ دلیل:  دیوان در بین بزرگان جایگاه صاحبان

زارت ھم شدند کھ در برخی مواقع بھ شغل و انتخاب می بین محتشمان و بزرگان مورد اعتماد

   .رسیدند می

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 حشمتِ ابوالفتح  .کردند ھمان منصب ابقا می وزارت، ھمچنان در

حسن میمندی، پیش از تصدی  سزایی یافت بھ طوری کھ خواجھ احمد بن بُستی، رونق و اھمیّت 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 

دو حشمت و حرمت وی  در دستگاه محمود و مسعود متصدی دیوان رسالت بود چنان کھ در نزد ھر

 در واقع صاحب دیوان رسایل، با .شد، تفاوتی نداشت ر یا مستوفی رعایت میبا آن چھ در مورد وزی

  .دانست نمی کرد اما خود را مأمور زیر دست وزیر آن کھ در حق وزیر ھمواره بھ حرمت سلوک می

احوال مطبخ و شرابخانھ و «کھ بھ قول نظام الملک » در وکیل«شغل :  در عھد غزنوی دیوان وکالت

در آغاز جزو وظایف و حوزه » .حواشی بدو تعلق داشت ص و فرزندان وآخور و سراھای خا

   .نظارت حاجب ساالر درگاه بوده است

َ بعدھا صاحب آن، متولی ای بھ نام دیوان وکالت شده است کھ ضیاع خاصھ و  دیوان جداگانھ ظاھرا

   .رفت  آن بھ شمار می امالک سلطانی ھم جزو

 کرد، بھ نحوی بھ تولیان والیات در درگاه کارگزار خدمت میطرفی کسانی ھم کھ از جانب م 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،  مستوفی کھ صاحب دیوان استیفا و خراج محسوب می :خراج در عھد غزنوی دیوان استیفا و

از این رو،  .دیوانی، ضبط کل دخل و خرج تمام مملکت را بر عھده داشت موالنظارت بر جمیع ا

ً 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 پُست مھم نبود

بزرگان دربار بھ مشورت پرداخت،  سلطان برای انتخاب صاحب دیوان استیفا بامیمندی، ھنگامی کھ 



تری از او را  حالی کھ سلطان فرد شایستھ ھمگی شخصی بھ نام طاھر مستوفی را پیشنھاد کردند، در

مقام انتخاب نکرد تا این کھ عاقبت طاھر ستونی کھ  سراغ داشت، ولی با این وصف او را برای این

  .پست حساس برگزیده شد در دربار بود، برای اینفردی معتمد 

   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   شرابخواری و باده مستی می در روایات بیھقی، نظام الملک و دیگران نیز آمده؛ گھ گاه بھ

تا حدی در حیات  این طرز زندگی کھ .انجامید می این وضع دو تا سھ روز بھ طول است بھ طوری

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 یران و حتی با خلیفھ و متحدانش را تابعدیگر ام

را کھ ناشی از  اش، قدرت امارت در طی دوران فرمانروایی محمود طبع مستبدانھ و تملق پروری

. دانست شمشیر متکی می سلطنتی کھ قدرت آن را بر. بیعت او با خلیفھ بود بھ سلطنت تبدیل کرد

سابقھ داشت، یادآور دربار پادشاھان  ف آن چھ در نزد آل طاھر و آل سامانوضعیت دربار او بر خال

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

زینتھای دیگری  .شدند  زینتھای جاندار دربارش محسوب می ھمراه بودند، در مواقع رسمی نیز جزو

ھزار غالم ترک بود کھ در روزھای  داد، حضور چھار حمود ابھت و شکوه فراوان میکھ بھ دربار م

ایستادند  گرزھای زرین، در سمت راست تخت وی می بار عام، دو ھزار تن از آنھا با کاله چھار پر و

از آن . گرفتند و گرزھای سیمین در جانب چپ وی قرار می و دو ھزار تن دیگر، با کالھھای دو پر

ای  کھ گھ گاه بر درگاه داشت، دربار او را بھ دستگاه پادشاھان افسانھ دو ھزار و پانصد پیل ھمگذشتھ 

  .کرد  می ھند شبیھ

، یل بھ جگریخوش سیما و چھار شانھ بود کھ چشمھای ریز و نافذش با موھای ما محمود، مردی

ناپذیرش ھمچنان  دالوری او در جنگھای بی وقفھ و پایان. داشت  عرضھ می سیمایی از ترکان را

نیز جزو خصوصیات غیر قابل  ،از سویی دیگر، خست، مال پرستی و گدا صفتی او 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  بھ مردم تحمیل میباجھایی کھ ھر از گاھی . کرد قابل اعتماد ترسیم می 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  ھ اغلب این اتھامات بی اساسداشتن عقیده و بھ اتھام قرمطی توقیف و اعدام کرد ک



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

 .کرد

   مسعود غزنوی یزندگ

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

نظیر او کھ داستانھای زیادی درباره آن نقل شده، در کرنش سپاھیان و  دالوری کمشاید قدرت پنجھ و 

ولی رفتھ رفتھ، بھ سبب خودرأیی و مال دوستی مسعود کھ  .بھ او بی تأثیر نبوده است انقیادشان نسبت

گذشتھ از آن، . ساخت، اعتماد سپاه را از او سلب کرد 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 ھ رغمب

کھ صاحب حشمت » خداوند«طرفھ آن کھ این  .و نشانھ فضل و بزرگواری ساالران واقعی است

. دشناخت، بھ کوتھ بینی زاید الوصفی دچار ش بود، چون خود را برتر از خلق می 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

  )) ٧۵. بھ بعد ٣٢١ر، حوادث سال یخ ابن اثیتار. زیس پروف عبایتال ،انیالمھ و غزنویخ دیتار ،یھقیخ بیتار: منابع مآخذ((
  

  

  ٢٠١٠اپریل  ٣یکشنبھ، 

  

  

 !توجھ

  مجاز است »اصالت« صرف با ذکر منبع و نام »اصالت« نقل مطالب از کاپی و

  می باشد »اصالت« حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق بھ کلیھ ی
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