دكتر ابوالحسن مبين
استاديار گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسالمي بجنورد
نگاهي بر ويژگيهاي برجسته عهد غزنوي
چكيده
سلسله غزنوي در قرن چهارم هجري  /دهم ميالدي دولت قدرتمندي را در خراسان
بزرگ و نواحي مركزي ايران تشكيل دادند و از اين طريق به شهرت جهاني رسيدند .آنها با
رسيدن به حكومت  ،وراث تمدن و فرهنگ با سابقه و درخشاني شدند كه در اين سرزمين
باستاني بر اساس رسوم وسنتهاي اسالمي و ايراني وجودداشت .سالطين غزنوي نيز از
آنجايي كه در قلمروي ايران و تحت حكومت سامانيان پرورش يافته بودند ،شديداً تحت
تأثير فرهنگ ايراني و اسالمي قرار گرفتند.
در مقاله حاضر ،شاخصه ها يبرجسته اين دوره نظير اوضاع فرهنگي ،ادبي و هنري ،
تشكيالت و سازمانهاي اداري و نظامي و اوضاع اجتماعي آن مورد بررسي قرار گرفته
است.
كليد واژه :غزنويان ،غالمان ترك  ،خليفه عباسي ،سلطان محمود ،سلطان مسعود.
ويژگيهاي برجسته عهد غزنوي
پايان يافتن حكومت سامانيان و روي كار آمدن دولت غزنويان در خراسان بزرگ به
همراه ساير تغييرات سياسي كه در اواخر قرن چهارم هجري  /دهم ميالدي روي داد،
تغييرات اجتماعي وسيعي را به دنبال داشت .امراي غزنه از الپتگين تا سبتكتگين با فتوحاتي
كه در شرق خراسان و زابلستان و كابل تا حوالي رود سند در هندوستان انجام دادند ،بنياد
حكومت مستقل و قدرتمندي با نام غزنويان راپايهريزي كردند و تشكيالت اداري الزم را
براي اداره آن به وجود آوردند.

تشكيالت اداري غزنويان تقليدي از دربار سامانيان و مناطق اطراف غزنين و خراسان
بود نخستين بار سبكتگين پس از تصرف شهر بُست  ،ابوالفتح بستي را كه يكي از
بزرگترين اديبان عصر بود به خدمت خود درآورد .ابوالفتح بستي با پيوستن به دربار غزنه،
به نوشتن فتح نامهها و سازمان بندي تشكيالت اداري غزنويان پرداخت.
غزنويان همانطور كه پس از تسلط بر خراسان ميراث بسياري از امپراتوري سابق
ساماني بردند ،بسياري از اعضاي ديواني و اداري ساماني را نيز به كار گرفتند .برخي از اين
ديوانيان وقتي كه محمود اختيار خراسان را به دست گرفت در مقامهايشان در ديوان
خراسان باقي ماندند و ديگران به هنگام فتح ماورالنهر به دست فراخانيان به غزنه جلب
شدند .ديوانساالري غزنوي از اين مردان كار ديده به گرمي استقبال كرد ،زيرا بسط و
توسعه امپراتوري غزنوي در زمان محمود حوزه عمل و حجم كار آن را وسعت داد و از
اين رو به كساني احتياج بود كه از عهده اين كار برآيند .اين ديوانيان سابق دولت ساماني
ادامه سنتها و فنون اداري ميان سامانيان و غزنويان را قوت بخشيدند .محمود و پسرانش
پرورده سنت ايراني – اسالمي بودند .آنها از امپراطوري ساماني و كاركنان اداري ان و نيز از
رسوم و شيوهها يعملي آن تأثير بسيار گرفتند و تأثيري كه در جواني از تعليم و تربيت
ايراني – اسالمي بودند .بدون ترديد در طرز تلقي آنان از اعمال قدرت عامل مهمي بود.
پايان يافتن جنگهاي مداوم در قلمروي سامانيان و همچنين خاتمه نبردهاي آل بويه و
سامانيان در منطقه و در پي آن ايجاد امنيت نسبي توسط محمود غزنوي ،شرايط نسبتاً
مساعدي را براي رشد و توسعه علوم وادبيات در قلمرو حكومت غزنويان فراهم كرد1 .
اگر چه اين كار از دوره سامانيان آغاز شده بود و دهقانان بزرگ و حكام نواحي مختلف،
اغلب شعرا وارباب علم و ادب رابراي كسب شهرت و باال بردن مقام و منزلت و شكوه
دربار خود از اقصي نقاط جمع ميكردند.
سلطان محمود غزنوي نيز با پيروي از اين سياست دانشمندان و شعراي معروفي را
به دربار خود فرا خواند و «شكي نيست كه دربار محمود و مسعود در غزنه از مراكز
درخشان فرهنگي بود »2.دربار غزنه در اين زمان مركز شعرايي نظير فردوسي طوسي،
فرخي سيستاني ،منوچهري دامغاني ،كسايي مروزي ،عسجدي ،عضايري و ديگران بود .به

روايت دولتشاه سمرقندي  3بيش از چهار صد شاعر همواره در ركاب سلطان محمود
بودند كه كارآنان مدح محمود و توصيف لشكركشيهاي او به هندوستان و ساير نواحي بود.
آوازه اين شاعران چنان بودكه سبك خراساني را پديد آوردندو در اين دوره بودكه مقام
جديد ملك الشعرايي به وجود آمد و ابوالقاسم عنصري كه يكي از غزلسرايان متملق
درباري بود و به اين مقام ارتقا يافت .عنصري در غالب لشكركشيهاي محمود شركت
ميكردو بسياري از قصايد و غزليات خودرا به شرح فتوحات محمود و غنايم به دست
آمده توسط او اختصاص ميداد4 .
نكته جالب و درخور توجه اين است كه برخالف اين دوره ،در عصر سامانيان با
وجود خيل گسترده شاعران و نويسندگان بلند پايهاي چون رودكي ،دقيقي و بلعمي ،در ان
روزگار مداحي پيشينه آنان نبوده است ،زيرا ترغيب و تشويق سامانيان به نشر دانش و
فرهنگ و توسعه مراكز علمي و حرمت نهادن به دانشمندان ،در راستاي اغراض شخصي
يامقطعي صورت نميگرفت5 .
اما آنچه مسلم است پادشاهان غزنوي در مقايسه با پادشاهان پس از خود يعين
سالطين سلجوقي ،اشخاصي آگاهتر و به اداره امور بيشتر آشنا بودند چنانچه محمود غزنوي
خود درس خوانده بود و به فارسي مينوشته است  6و به روايتي با احمد بن حسن
ميمندي وزير مشهور اين دوره هم مكتب (هم دبيرستاني) بوده است 7 .مسعودنيز درس
خوانده و حتي به فارسي نيكو مينوشته و عري را خوب ميفهيمده است 8 .در حالي كه
براي مثال ،سلطان سنجر سلجوقي خواندن و نوشتن را هم نميدانسته است .مسعود غزنوي
همچنين مانند پدرش محمود ،از حمايت اهل ادب دريغ نداشت و به شعرا صلههاي فراوان
ميداد9 .
از ويژگي هاي شعر فارسي اين دوره سادگي و رواني فكر و كالم در آنها است و از
ابهام و خياالت دور از ذهن در ان كمتر اثري مشاهده ميشود .اشعار اين دوره آكنده از
توصيفات جالب درباره ميدانهاي نبرد رزم ،مجالس و محافل سالطين ،جشنها و مناظر
طبيعي است .مهمترين اثر حماسي ايران و يكي از بهترين حماسهها يملي عالم يعني

شاهنامه فردوسي در همين دوره تكميل شده است اگر چه محمودنه تنها در ايجاداين اثر
عظيم تأثيري نداشت ،بلكه قدر اين شاعر ايراني را نيز ندانست و او را آزارده خاطركرد.
در طي اين دوره زبان فارسي  ،زبان حكومت و اداره و فعاليتهاي فكري رشد و از
همين رو نثر فارسي در اين زمان رونق گرفت .نثر اين دوره ساده وروان و دور از تكلف و
پيچيدگي است .تمام خصايص نثر ساده ابتدايي كه فقط براي بيان مقصود به كار ميرود،
در اين دوره ديده مي شود .استفاده از اصطالحات علمي و اشعار و امثال عرب در اين دوره
معمول نبوده است .از مشهورترين نويسندگان عصر غزنوي ابونصر مشكان ،ابوريحان
بيروني ،ابوالفضل بيهقي و ابوالمعالي نصر اهلل منشي است 10 .به روايت شبانكارهاي مؤلف
كتاب مجمع االنساب ،سلطان محمود «چندان وقفها و ادرارات  11بر اهل علم و محترفه
 12و اهل استحقاق كرده بود كه آن را اندازه نبود و شعر دوست داشتي و شعرا را بر جمله
علما فضل نهادي و عطاهاي ايشان زيادت دادي 13 ».اگر چه محمود به حمايت از شعرا و
علما معروف شده است ولي برخي معتقدند كه اين كار ظاهر قضيه بود او در واقع اعتقادي
به اين امر نداشت و تنها هدفش پربار كردن دربار و افزايش شهرت آن بود زيرا وي در راه
جلب مردان علم و ادب از اعمال زور يا تهديد و فريب نيز ابايي نداشت و گاه رفتاري
دنائت آميز را آنان در پيش مي گرفته است چنانكه اين گونه رفتار را با فردوسي انجام داد.
14
به روايت بيهقي ،محمود كه عالقه فراواني به گردآوري علما و شعرا در دربار
خودداشت « هر كجا مردي يا زني در صناعتي استاد يافتي اينجا (غزنه) ميفرستاد15 ».
محمود همچنين از موقعيت و نفوذ سياسي خود استفاده كرد و عدهاي فضال واهل علم را
از دربار مامون خوارزمشاه به نزد خود فرا خواند .دانشمندان آزاده و روشن بيني نظير
ابوعلي سينا و بوسهل مسيحي نيز كه به روش و نيت واقي پي برده بودند از رفتن به دربار
وي خود داري كرده و پنهاني از خوارزم گريختند كه بوسهل در راه فوت كرد و ابن سينا
پس از تحمل مشقات فراوان خود را به دبار شمس المعالي قابوس بن وشمگير از مراي آل
زيار رساند .و اگر چه دانشمنداني مثل ابوريحان بيروني و بوالحسن خمار پزشك و ابونصر
عراق رياضيدان اين دعوت را اجابت كردند 16 .ابوريحان بيروني عالم معروف اين عصر

اواخر ايام حياتش را در غزنين بسر برد و كتابقانون مسعودي رساله عظيم در نجوم
خودرابه سلطان مسعود غزنوي تقديم كرد .همچنين امكان نگارش كتاب گرانقدر تحقيق
ماللهند نيز در اين ايام برايش فراهم گرديد.
از لحاظ مذهبي عهد غزنويان ،دوره تعصبات و سخت گيريهاي مذهبي قلمداد
ميشود  .ظاهراً پيروي غزنويان از سامانيان و آگاهي از بهرههايي كه قدرت نوظهور آنان
ميتوانست با داشتن منافع مشتكر با دولت بغداد حاصل كند .سبب حمايت آنان از مذهب
سنت شد نه آنكه پادشاهان و تودههاي ترك ذاتاً تسنن را بر ديگر فرق اسالمي ترجيح
ميدادند 17 .پاك كردن قلمرو غزنويان از فرقه اسماعيليه  18خصوصاً براي خشنودي
خلفاي عباسي صورت مي گرفت كه در اين زمان از بسياري جهات تحت الشعاع رقباي
فاطمي خود در مصر قرار گرفته بودند .در خراسان نيز محمود فرقه كاميه را به آزاد
اسماعيليان تشويق ميكرد .او ه مچنين تاهرتي داعي و رسول خليفه فاطمي مصر رااعدام
كرد و در پاداش اين كار از خليفه القاب جديد «نظام الدين و ناصر الحق» گرفت19 .
غزنويان و به خصوص شخص سلطان محمود روابط نزديكي با خلفاي عباسي داشتند و با
گرفتن القاب متعدد از خليفه «نظير يمين الدوله»  20با حمايت از مذهب سنت پايههاي
حكومت خود را تحكيم بخشيدند .محمود هميشه دقت داشت تا نام خليفه را بر
سكه هايش ضرب كند و از غنايم جنگي هندوستان و ساير نواحي مفتوحه هدايايي به بغداد
بفرستد و در فتح نامه هايش خود را مجاهد بخواند .همين نفش مدافع مذهب سنت باعث
شد كه او در سال  420ھ 1029/م تجاوز آشكار به ري را كه در دست آل بويه شيعه
مذهب بود ،به حق بداند ،مجدالدوله پسر فخراله وله حاكم ري را از مقام خود بر كنار
كندف كتابخانه شهر را به آتش بكشد و بخشي از كتابهاي آن را به غزنين انتقال دهد21 .
محمود از روي تعصب ديني در طول دوران حكومت بيش از پنجاه هزار نفر را به جرم
بدديني و زنديق بودن بردار كشيده بود22 .
عدم توجه و اقبال سلطان محمود به فردوسي نيز ظاهراً ناشي از اين بود كه اين
شاعر گرانمايه را ،مردي رافضي و معتزلي و شيعه مذهب معرفي كرده بودند 23 .در طي
اين دوره اتهام رافضي يا باطني و قرمطي بدون بهانه الزم را براي شكنجه و قتل و مصادره

اموال فراهم ميكرد .چنانكه بيهقي در تاريخ مسعودي آورده سلطان مسعود غزنوي ،حسنك
وزير رادر سال  422ھ 1031/م به «جرم قرمطي بودن» بردار كرد و قبل از آن كليه اموال
وي را مصادره نمود 24 .بنابراين در دوران پادشاهي مسعود پسر محمود نيز وفاداري به
دودمان غزنوي با وفاداري به مذهب سنت يكي بود.
اشعار اين دوره پر است از اشارتي مبني بر تعصب سالطين غزنوي به مذهب سنت
و مدايح فراوان به خاطر آزاري كه آنان بر فرمطيان (در منابع اين دوره اسماعيليان را به اين
نام ميخواندند) روا ميداشتند 25 .به طور كلي از بررسي منابع تاريخي اين دوره چنين
پيداست كه غزنويان مذهب سنت را اساس ديني امپراطوري خود ميدانستند و با وجودي
كه دستگاه خالفت نميتوانست به آنان از حيث آالت و عدت ياري كند ،با اين حال آنان
به فايدههاي معنوي حمايت خليفه عباسي كامالً آگاه بودند.
از نتايج ديگر تعصبات مذهي اين دوره ،لشكركشيهاي مكرر و مداوم به شبه قاره
هند بود كه بهانه آن ظاهراً جهاد با كفار جهت نشر دين اسالم قمداد ميشد .محمود شخصاً
دوازده بار به هندوستان لشكر كشي كرد و معابد بسياري ا زجمله معبد معروف «سومنات»
در گجرات را ويران و تاراج نمود .با اين كار اگر چه قلمروي غزنويان در هندوستان
گسترده شد و راه نفوذ دين اسالم به سوي مشرق و جنوب شرقي ممالك اسالمي گشوده
شد ،اما هدف و راه نفوذ دين اسالم به سوي شرق و جنوب شرقي ممالك اسالمي گشوده
شد ،اما هدف محمود از اين لشكر كشيها تنها اشاعه و گسترش دين اسالم نبود .بلكه وي
بيشتر سرگرم فراهم آوردن غنيمت و برده از اين سرزمين بود ،تا اين كه در پي رواج دين
باشد 26 .قسمتي از اين غنايم در خزانه ذخيره ميگرديد و بخشي از آن نيز به مصرف
ساخت كاخها و بناهاي عظيم در غزنين پايتخت غزنويان ميگرديد ،بدون آنكه چيزي از آن
صرف عمران و آبادي مملكت گردد .با اين حال اين لشكر كشيها ،فتوحات شهرت
واعتبار زيادي را براي محمود به خصوص در تاريخ اسالم فراهم آورده است.
محمود نخستين كسي است كه از ميان پادشاهان بعد از اسالم عنوان «سلطان» به وي
خطاب شده است  27ظاهراً اين عنوان از سوي خلف بن احمد آخرين امير دودمان
صفاريان سيستان در مورد وي به كار رفت .محمود مردي جنگو ،متهور ،مدير ،مدبر ،با

سياست و در همان حال فردي متعصب ،سختگير و عالقمند به جمال مال و ثروت بود.
پادشاهي سي و دو ساله محمود ( 388-421ھ1030-998/م) سراسر از لشكر كشي و
فتوحات و پيروزي بود .از اين طريق محمود امپراطوري غزنوي را توسعه داد و يك
حكومت پادشاهي مطلقه و قدرتمند ايجاد كرد كه بر اساس رسوم وسنتهاي اسالمي و
ايراني استوار بود:
چو راست گشت جهان بر امير دين محمود

ز سومنات همي گيرد تا در بلغار

جهان را چو فريدون گرفت و قسمت كرد

كه شاه بر چو فريدون موفق اندر

كار 28
محمود اگر چه توانست در طول دوران حكومت خود جلوي تهاجم تركان قراخاني
را به داخل خراسان بگيرد ولي جانشينان وي از چنان نيرويي برخوردار نبودند .سلطان
مسعود غزنوي اگر چه فردي شجاع ودلير و تهور بود ولي سياست و تدبير و كارايي پدر را
نداشت 29 .وي ابتدا بزرگان با تجربه و باكفايت حكومت پدرش (معروف به پدريان يا
محموديان) رااز كار بر كنار ،محبوس يا مقتول نمود .سپس گروهي از جوانان تازه كار و بي
تجربه و متعلق اطراف خود (معروف به پسريان يا مسعوديان)  30را روي كار آورد كه اين
امر موجب آشفتگي اوضاع دولت و نحوه اداره مملكت شد .مسعود لشكر كشيهايي به
هندوستان و ماوراالنهر .طبرستان انجام داد ولي مشكل اصلي و اساسي او مقابله به هجوم
گروه انبوه تركمانان به رهبري خاندان سلجوقي بود كه از زمان محمود با عبور از جيحون
و خوارزم راهي شمال خراسان شده بودند .عالوه بر اين مسعود و ماموران نظامي وي
توجه چنداني به خراسان و حفظ امنيت و آرامش آن نداشتند و اقدام اساسي جهت حفظ
مردم خراسان از گزند تركمانان صورت ندادند .از اين روي اهالي خراسان نيز تمايلي براي
حمايت از اين خاندا ن نداشتند بلكه بيشتر تالش داشتند تا به غارتگريها و زيانهاي
اقتصادي اين بيانگردان ترك پايان دهند31 .
در نتيجه دستههاي كوچك از تركمانان سلجوقي در سال 431ه1040/م يعني تنها ده
سال پس از مرگ محمود توانسته قلمروي پهناور غزنوي رااز هم بپاشند 32 .اگر چه اين
دولت مدت صدو سي سال ديگر در محدودهاي كوچكتر در مشرق افغانستان كنوني و در

قسمتي از سند و پنجاب هند ،در غزنين و سپس در الهور به حيات خود ادامه داد .آنها در
طي اين دوره و در زمان سلطنت سلطان ابراهيم غزنوي در سال  451ه1060/م با
سلجوقيان صلح كردند و لشكر كشيهاي خود را بههندادامه دادندو همچنان حامي شعرا
ونويسندگان باقي ماندند .با اين حال به تدريج زمينه هاي ضعف و انحطاط آنها نمايان شد
چنانچه در روزگار بهرامشاه غزنوي ،آنها تحت حمايت سلطان سنجر سلجوقي قرار گرفتند
و خراجگزار آنها شدند .اما سرانجام غوريان به حيات اين سلسله خاتمه دادند .غوريان با
استفاده از ضعف دولت غزنوي ،غزنين را در سال  547ه  1152 /م فتح كردند و سرانجام
با خارج كردن الهور در سال  582ه  1186 /م از دست خسرو ملك آخرين پادشاه
غزنوي ،به حيات اين دولت پايان بخشيد.
در دوران كوتاه نسبتاً با شكوه و پرآوازه دولت غزنويان ،قلمروي آنها در ايران شامل
خراسان و سيستان و گرگان و ري و اصفهان و در خارج از ايران شامل افغانستان امروزي
با بخشي از نواحي غربي و شمال غربي هند ميشد.
دوره دوم حكومت غزنوي نيز از لحاظ اشاعه زبان وادب فارسي داراي اهميت
است ،زيرا اوالً ادامه حكومت آنها در نواحي شمالي هند باعث شد كه زبان و ادب پارسي
در آن نواحي بيشتر ريشه كند و رواج يابد واز سوي ديگر بعضي از پادشاهان اين دوره
نظير سلطان ابراهيم و بهرامشاه نسبت به شعرا و فضال عالقه بسياري ابراز ميداشتند و
شاعران بزرگي مثل مسعود سعد سلمان ،عثمان مختاري ،سيد حسن غزنوي ،سنايي غزنوي،
ابوالفرج روني  33و ديگران در دربار ايشان رفت و آمد داشتند و اين پادشاهان را مدح
گفته اند .نصراهلل منشي در عهد بهرامشاه غزنوي كليله و دمنه را به نام اين پادشاه به فارسي
ترجمه كرد 34 .نثر فارسي در اين دوره به تدريج از حالت ساده قديم بيرون رفت و اندك
اندك به نثر متكلف پيچيده كه از لغات عربي نيز استفاده ميكرد  ،بدل گرديد.
پايتخت دولت غزنوي شهر غزنين بودكه در عهد سلطان محمود تبديل به شهر
پرشكوه و باعظمتي شد و محمود سالها براي توسعه ،آبادي آن واليت كوشش كرد و آنرا
به يك مركز فرهنگي در شرق عالم اسالمي تبديل كرد .اين شهر در اين دوره هزار مدرسه
داشت و خودمحمودمدرسهاي در آن ساخت كهداراي كتابخانه عظيمي بود 35 .اگر چه

قسمت اعظم كتابهاي آن ثمره غارتهاي او از شهرهايي نظير ري و اصفهان  36بود .محمود
پس از دستگيري مجدالدوله حاكم ري كتابهاي كتابخانه عظيم آل بويه در اين شهر را بر
صد شتر بار زد و به غزنين فرستاد .مسعود نيز پس از تصرف اصفهان كتابخانه ابن سينا
فيلسوف و دانشمند معروف را ضبط كرد و به غزنه فرستاد37 .
سلطان محمود پس از فتح سومنات و بازگشت به غزنين در اين شهر مسجد جامع
بسيار باشكوهي ساخت كه در نوع خود بينظير بود 38 .محمود و مسعود همچنين در اين
شهر به ساختن كاخها و قصرهاي باشكوهي اقدام كردندو صنعتگران و هنرمندان را از
نواحي مختلف براي زيبا ساختن و آراستن پايتخت به آنجا آوردند 39 .در معماري اين
دوره استفاده از سنگ مرمر و تزئينات و نقشدار رواج يافت 40 .در داخل قصرهاي
سالطين غزنوي سنت هاي اشرافي و سلطنتي ايراني جريان داشت .پادشاهان تحت تأثير
فرهنگ و تمدن ايراني ،جشنهاي قبل از اسالم ايران نظير نوروز و مهرگان را با شكوه و
تشريفات بسيار برگزار ميكردند و حكام واليت و امراي خراجگزار مطابق رسم ،هداياي
گرانبهاي به دربار سلطان ميآوردند41 .
اما امروز از اين شكوه و جالل ديگر چيزي باقي نمانده است زيرا در دوره دوم
حكومت غزنويان ،عالالدين حسين پادشاهي از سلسله غوريان در سال  554ه1150/م اين
شهر را به مدت هدف شبانه روز به آتش كشيد و به همين خاطر به جهانسوز شهرت
يافت 42 .غزنين اگر چه پس از اين دوباره احيا شد ولي در تهاجم مغول به سال 618
ه1221/م با خاك يكسان گرديد .مسجد جامع آن به كلي از بين رفت تنها دو مناره يكي از
سلطان مسعود سوم و ديگري از سلطان بهرامشاه از آن باقي ماند كه آجر كاري آن با نهايت
مهارت انجام شده است .چند آرامگاه از جمله مقابر سبكتگين و محمود وتعداد زيادي
قطعات گچبري كه متعلق به ساختمانهاي مختلف بوده ،از آن دوره باقي است .همچنين
برخي از آثار معماري اين دوره در خرابههاي شهر قديم غزنين در پنج كيلومتري شهر
كنوني غزنين و قصري در لشكري بازار شمال شهر بست قرار دارد43 .
حكومت در عهد سالطين غزنوي مانند بسياري از ادوار تاريخي در مشرق اسالمي
داراي دو ركن اساسي بوده است :درگاه و ديوان 44 .مراد از درگاه همان تشكيالتي است

كه امروزه دربار يا وزارت دربار گفته ميشود .دربار غزنويان بر مبناي شيوههاي سنتي
ايراني سازمان يافته بود .سالطين در كاخهاي باشكوهي بر تخت زرين جلوس ميكردند،
در حالي كه عده اي از غالمان شاهي به شكلي آراسته و مجلل در اطراف آنها ميايستادند.
 45سلسله مراتب دقيقي در دربار رعايت ميشد و سلطان از تماس مستقيم و هميشگي با
مردم دور بود .امابه واسطه وجود نهاد مظالم ،يعني مجالسي كه مردم ميتوانستند در پيش
سلطان از تجاوز و ستم به وجود نهاد مظالم ،يعني مجالسي كه مردم ميتوانستند در پيش
سلطان از تجاوز و ستم به خودشان دادخواهي كنند ،تا حدي ارتباط با مردم برقرار ميشد.
 46پس از شخص سلطان كه در رأس همه تشكيالت حكومتي قرار داشت ،بزرگترين فرد
درگاه «حاجت بزرگ» بود كه او را «امير حاجب سراي» يا «حاجب ساالر» ميناميدند .
حاجب بزرگ به منزله وزير دربار امروزي بوده و از افراد نزديك به سلطان به شمار
ميرفته است47 .
در رأس تشكيالت ديواني ،خواجه بزرگ قرار داشت كه مقامي نظير نخست وزير يا
صدراعظم امروزي داشت .امپراطوري غزنوي همچنين پنج اداره دولتي بزرگ داشت .ديوان
اصلي تشكيالت عصر غزنوي« ،ديوان وزارت نام داشت كه به امور مالي واداره عمومي
كشور ميپرداخت .ديوانهاي ديگر كه هر كدام در حكم يك وزارتخانه امروزي بودند ،در
كنار ديوان وزارت قرار داشته و هر كدام مكان و مقصدي خاص داشتند.
ديوان رسالت يا رسايل تحت رياست دبير بزرگ كه به مكاتباتاداري و سياسي با
نواحي مختلف امپراطوري يا دربار خالفت بغداد ميپرداخت .ديوان وكالت به رياست
وكيل خاصه كه وظيفهاش ادارهكاخ شاهي و سرپرستي امالك و داراييهاي پادشاه بود.
ديوان عرض تحت رياست عارض يا صاحب ديوان عرض به امر گردآوري ،سازماندهي و
تجهيزات سپاه رسيدگي ميكرد .ديوان اشراف به رياست مشرق بزرگ كه به نظام جاسوسي
و خبررساني در داخل امپراتوري مربوط بود.
اداره اين ديوانها در دست دبيران و كاركنان ايراني به ويژه خراساني بود كه
مهارتهاي الزم را براي اداره اين ديوانها داشتند .اگر چه سالطين غزنوي به نظرات
كارگزاران و دبيران خود توجه ميكردند ،اما ملزم به اجراي همه نظرات آنهانبودند ،زيرا

قدرت سلطان مافوق قدرت ديگران بود و هيچ كس نميتوانست قدرت وي را محدود كند
 .وزراي معروفي مثل فضل بن احمد اسفرايني ،احمد بن حسن ميمندي ،ابوعلي حسن بن
محمد ميكالي معروف به حسنك وزير و خواجه احمد بن عبدالصمد شيرازي در خدمت
اين حكومت بودند .اگر چه بيشتر وزراي محمود و مسعود گرفتار خشم آنها شدند و حتي
طعم زندان يا مرگ را نيز چشيدند .از لحاظ طبقهبندي اجتماعي نهاد «دولت قاهره» غنوي
متضمن تقسيم بندي ميان دقيق حاكم و رعيت بود .نظام الملك در كتاب سياست نامه اين
تقسيم بندي را به تفضيل شرح ميدهد .سلطان و مأموران لشكري و كشوري در رأس همه
مردم قرار داشتند و پس از آنها توده مردم بودند كه شامل بازرگانان  ،صنعتگران و
روستاييان مي گرديد و وظايف آنها اطاعت از قدرت پادشاه و پرداخت ماليات بود« .و رعايا
را آن كه راه طاعت سپرند و به كار خويش مشغول باشند .او از رنجها آسوده دارد تا در
سايه عدل او به واجب روزگار ميگذراند 48 ».در مقابل پادشاه از آنها در برابر مهاجمان
بيگانه و راهزنان داخلي حمايت مي كرد و آنها را در دنبال كردن حرف و پيشههاي متداول
آزاد ميگذاشت49 .
توسعه اين سلطنت مستبده ،مانند هميشه با بسط مفرط دستگاه جاسوسي و فزوني
عده منهيان توأم و مربوط بوده است 50 .دولت غزنوي از اين قضيه بيشترين بهره و استفاده
را ميبرده است تا از آنجا در نواحي مختلف و دوردست امپراطوري اتفاق ميافتاد ،مطلع
گردد.
اداره موثر دولت و تأمين هزينه مالي اردوكشيهاي نظامي به جريان وسيع ماليات
گيري و انباشتن خزانه دولت نياز داشت به خصوص كه جهت امپراتوري غزنوي ضرورتاً
نظامي و امپرياليستي بود 61 .ماليات بگران كه به عربي آنها را «عامل» (جمع آن عمال) و به
فارسي «بندار» مي گويند ،اغلب تصدي اين شغل را فرصتي براي انباشتن جيب خود
ميدانستند .عمالي نيز كه وظيفه خود را درجمعآوري ماليات به خوبي انجام ميدادند باز
ممكن بود دچار خشم سلطان گردند .سوظني كه عموماً ميان سلطان و وزرا و عمال
دولتي سايه انداخته بود از اين گفته ابونصر مشكان صاحب ديوانرسالت غزنويان كامالً

پيداست كه « ملوك را خيالها بندد و كس بهاعتقاد و به دل ايشان چنانكه بايد راه نبرد و
احوال ايشان را در نيابد52 » .
گرفتن پيمان نامه يا «مواضعه» از سلطان از سوي وزراء و عمال دولتي امري
عادي در دولت غزنوي محسوب ميشد زيرا به اين طريق شرايط و شرح وظايف منصبي
را كه به عهده ميگفتند ،از پيش روشن ميساختند .پافشاري بر سر گرفتن مواضعه كه در
منابع اين دوره ديده ميشود 53 ».حاكي از وجود همان سؤظن و عدم احساس امنيت
شغلي در ميان دستگاه ديوانساالري غزنوي است.
از ميان شش نفري كه در زمان پادشاهي محمود ،محمود محمد و مسعود به
منصب صدرات گماشته شدند ،سه نفر از مقام خودبر كنار شدند و به سختي جان سپردند.
يكي از آنان يعني احمد بن حسن ميمندي زماني دراز زنداني و محبوس گشت 54 .ديگر
صاحب منصبان عالي مقام دولتي نيز به هنگام ترك هر شغلي كه فرصتهاي مناسب به آنان
داده بود تا جيبهاي خود را پر كنند ،ممكن بود دچار مصادره اموال گردند كه امري رايج
در دولت غزنوي گرديده بود.
كتب «آداب الملوك» هاي اين عصر نظير سياست نامه و قابوس نامه ،داشتن رفتار
منصفانه با رعايا يا ماليات دهندگان را توصيه كردهاند .به عنوان نمونه نظامالملك در مورد
فشار بر روستائيان و مطالبه ماليات بيش از برداشت محصول هشدار ميدهد ،زيرا در اين
صورت روستاييان براي يافتن پول به وام خواهي يا فروش ارزان محصول خود ميافتند و
مجبور به فروش مايملك خود و آوارگي ميشوند55 .
در طي دوران پادشاهي سلطان مسعود غزنوي ،رعاياي خراسان زير بار سنگين
ماليتهايي بودندكه به غزنويان ميپرداختند  ،اماغزنويان در عوض از آنان در برابر مهاجمان
تركمان حمايتي نكردند و موفق به برقراري امنيت در خراسان نگرديدند .از اين رو اهالي
خراسان ديگر دليلي براي حمايت از اين خاندان كه بيشتر در طمع ثروتهاي هندوستان
بودند ،نداشتند و به همكاري با سلجوقيان برخاستند تا زودتر با غارتگريهاي آنان خاتمه
دهند و امنيت الزم را براي ادامه حيات خرد وامرار معاش به وجود آورند .به اين ترتيب
بودكه شهرهاي خراسان همگي باسران سلجوقي قرارداد تسليم بستند و شهرهاي خودرا

بدون جنگ ودرگيري در اختيار آنان قرار دادند ،مرو در هدات در سال  428ه 1037 /م و
نيشابور در سال  429ه 1038/م براي مدتي در دست غزنويان قرار گرفت.
به طور كلي مردمي كه در شهرها زندگي ميكردند بر حسب بستگيهاي مذهبي،
قومي و مهمتر از همه پيشه و حرفهاي كه داشتند ،گروه بندي ميشدند  ،زيرا تنها با گروه
بندي خود در اصناف و دستهها ميتوانستند از حيات و اموال خود دفاع كنند و براي
كاستن از باري كه بر دوش ميكشيدند ياوريها و مساعدتهايي به دست آوردند .سازمان
بندي صنفي جامعه ،سيماي مشخص جامعه اسالمي ايران بود .منابع آن دوره متأسفانه از
شماره اعضاي صنف و روش كار آنها اطالعات چنداني ارائه نميدهند .عياران نيز يكي از
گروه هاي فعال در اجتماع اين دوره بودند و دستههاي مختلف عيار در شهرهاي مختلف
يافت ميشدند .گاه محلههاي مختلف را گروهبنديهاي شغلي و صنفي از هم جدا ميكرد.
ستيزه هاي حزبي و فرقهاي و رقابت ميان محالت گوناگون شهرها نيز رواج داشت.
يكي از منابع مهم و اصلي دوران حكومت غزنويان كتاب تاريخ بيهقي يا تاريخ
مسعودي نوشته ابوالفضل بيهقي دبير ديوان رسايل اين دوره است كه اطالعات وسيعي از
اوضاع سياسي – اجتماعي آن عصر در اختيار ما مي گذارد .از جمله يكي از نكاتي كه از
بررسي تاريخ بيهقي مشخص ميشود حضور زنان در برخي مسايل سياسي -اجتماعي
آن دوران است  .نظير حره ختلي خواهر سلطان محمود و عمه سلطان مسعود ،كه در
وقايع پس از فوت محمود و سقوط محمد و روي كار آمدن مسعود نقش اساسي و زيركاه
ايفا كرده است56 .
بيهقي همچنين در ضمن بيان وقايع دوران پادشاهي مسعود از زنان از ديگري نيز
نام ميبرد كه در مسايل اجتماعي نقش داشتهاند ،چنانچه از شخصي به نام بايتگين والي
زمين داور  57ياد ميكند و اين كه «او زني داشت سخت به كار آمده و پارسا وامير مسعود
اين زن را سخت نيكو داشتي به حرمت خدمتهاي گذشته» 58اين زن در غزنين در مجالس
مسعود (حالهاي روزگاران بگفتي و آن سيرتهاي ملكانه امير باز نمودي و امير را از آن
سخت خوش آمدي و بسيار پرسيدي از آن جايها و روستاها و خوردنيها) 58

بيهقي در جاي ديگر از زني به نام «سستي زرين مطربه» نام ميبرد واين كه «اين زن
سخت نزديك بود به سلطان مسعود»  59و مانند حاجبهاي در حرمسراي سلطان بود و
پيامهاي او را به ساكنان حرم ميرساند .بيهقي همچنين به مناسبت در جاهاي ديگر از نقش
زنان در امور سياسي – اجتماعي آن دوره ياد ميكند كه اين اطالعات در نوع خود كامالً
بينظير است60 .
به هر صورت اطالعات بيهقي در باب وقايع سياسي – اداري و به خصوص
اجتماعي عصر غزنوي بسيار ذيقمت و باارزش و است اين اثر نفيس در خور توجه و
عنايت بيشتري از سوي محققين و پژوهشگران ميباشد تا با استفاده از اين كتاب و منابع
ارزشمند ديگر گوشههاي بيشتري از اوضاع اجتماعي دوران گذشته اين سرزمين را
روشن و تبيين نمايند.
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