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  سیاست اجتماعی در عصر نخست غزنوي

  

  دکتر صفر یوسفی 

  گروه تاریخ، واحد نور، 

  نورـ ایران  دانشگاه آزاد اسالمی،

  

  چکیده 

هاي قبلی تاریخ ایران با خودکامگی یاست در ایران عصر غزنوي همچون دورهحکومت و س

به همین دلیل در . در دیدگاه سالطین غزنوي حکومت حق الهی آنان بود. پیوند خورده است

آنان در واقع مردم را در . پنداشتند، پاسخگو نبودندمقابل مردم که آنان را رعایاي خود می

آوردند و بر این مبنا سیاست اجتماعی خود را تنظیم می د به شمار حکم مایملک و دارایی خو

بر این اساس سالطین غزنوي براي مردم حرمت و حقوقی قائل نبودند و مردم را . کردندمی

اینان هرگونه واکنش و اعتراضی را از . دانستندابزاري جهت پیشبرد اهداف حکومتی خود می

، تولید و پرداخت مردم به عنوان رعایاي حکومت، اطاعت تابیدند و وظیفهجانب مردم بر نمی

با در پیش گرفتن این سیاست حکومتی و اجتماعی بود که شاید . مالیات به حکومت بوده است

هاي استبدادي و خودکامگی در ایران بعد از اسالم به آورندگان روشغزنویان آغازگران و پدید

  .روندشمار می

، پیامدها و محمود غزنوي، مسعود غزنوي ،اعی، سیاست اجتماعیطبقات اجتم :واژگاندکلی

  . نتایج 
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  مقدمه

ای بود که در ، جامعههای قبل، از منظر طبقات اجتماعیجامعه ایران در دورۀ غزنویان مثل دوره

  داد و های اجتماعی حاکمه تشکیل میرأس آن شاه یا سلطان قرار داشت و بدنۀ آن را گروه

از سویی دیگر . گرفتندهای زیرین اجتماع قرار میمحکوم و پایین و یا رعیت در الیههای گروه

چون حکومت غزنوی، حکومتی مبتنی بر نیروی ارتش و سپاهیگری و یا دولتی میلیتاریست و 

ارتش ساالر بود، بعد از شاه یا سلطان این نیروهای نظامی بودند که از قدرت زیادی برخوردار 

بنابراین نیروهای . شدندگاه اصلی سلطان در حفظ قدرت و حکومتش محسوب مییهبودنـد و تـک

ها و بطور کلی اهل قلم در یعنی وزیر یا خواجه بزرگ و رؤسای دیوان) دیوانی و اداری(کشوری 

چون سالطین غزنوی در میان مردم و . مقابل نیروهای لشکری و نظامی قدرت زیادی نداشتند

آنها با استفاده از ارتش . گاه اصلی آنها نیروهای نظامی و سپاهیان بودند، تکیهرعیت پایگاهی نداشت

  داشتند، دشمنـان را سرکوب و نیروهای نظامی قدرت خود را حفظ کرده، مرزها را نگه می

  .کردنداستوار می) مردم(کردند و سلطه خویش را بر رعیت می

کرد و از ای مطلق و خودکامه حکومت میچون و چرا و فرمانروسلطان به عنوان قدرت بی

رفت که صورت مقلوبه االرض به شمار میاهللا فیمند بود و ظلحق الهی سلطنت و حکومت بهره

وظیفه تودۀ مردم یا رعیت اطاعت . و دگرگون شده و استحاله یافتۀ فرّه ایزدی قبل از اسالم بود

ها و یا امور دیگر مورد ر بیگاری، تولید و پرداخت خراج و مالیات، شرکت دکردن محض

درخواست و نظر سلطان بود و جنگیدن و امور دیگر و مسایل سیاسی را باید به سلطان و ارتش وا 

  .وظیفه سلطان تنها در بعد نظری نگهداری و حفظ رعیت بود. گذاشتندمی

  

  هاي اجتماعی در عصر غزنویان گروه

در دوران غزنویان همچون دوره های قبل تاریخ ایران از نظر قشربندی اجتماعی، جامعه ایران 

بندی کلّی جامعه به های اجتماعی مختلف بوده و در یک تقسیمای متشکل از اقشار و گروهجامعه

ها و طبقات قدرتمند و فاقد قدرت و یا دو طبقه مهم حاکم و محکوم و مخدوم و خادم و نیز گروه

ز طرفی دیگر در این دوران نیروهای نظامی و سپاهی مهمترین ا. شدآقا و سرور و رعیت تقسیم می

به عالوه جامعه ایران در این دوران . آمدندگروه و طبقه قدرتمند، در جامعه به شمار می

ای بود که در رأس آن شاه و یا سلطان بندی اجتماعی، جامعهکه گفته شد از نظر گروههمانطوری
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ترین بعد از شاه و شاهزادگان مهم. ر اجتماعی قرار داشتندهای دیـگگرفت و سپس گروهقرار می

ها و اینان حتی بر وزیر و رؤسای دیوان. نیروی قدرتمند اجتماعی نظامیان یا سپاهیان بودند

در حقیقت همانگونه که قبالً بیان شد اهل . نیروهای کشوری و دیوانی و اداری برتری داشتند

 .نظر قدرت، نفوذ و نیرومندی سیاسی و اجتماعی برتری داشتندشمشیر در این دوره بر اهل قلم از 

  ، زمینداران و بازرگانان قرار داشتند و سپس طبقات رعایا) اهل قلم(پس از نیروهای دیوانی 

وران شهری و در رده آخر عموم مردم و تودۀ یا رعیت روستایی جای داشتند که بیشترین پیشه

  .دادندتعداد جمعیت را تشکیل می

بار که لفظ سلطان در تاریخ ایران بعد از اسالم بر یک فرمانروای ایرانی اطالق ظاهراً نخستین

الملک خواجه نظام 2».پیش از این هیچ کس را این لقب نبود« 1 .شد از زمان محمود غزنوی است

  :نویسدطوسی در این باره می

د محمود بود و بعد از ا سلطان خواناسم سلطانی نبود نخستین کسی که در اسالم خود ر پیش از او

   3 .او سنت شد

  :نویسدای میشبانکاره. محمود غزنوی در نیشابور نام سلطان را برخود گذاشت

فرمانروای ایلک [ایلک  سلطان محمود را آن روز سلطان لقب دادنـد که در صحرای کنز لشکر

   4 .را بشکست و هزیمت داد] آل افراسیاب= قراخانیان = خانیان 

که قبل از محمود دو تن از غالمان غزنوی یعنی البتگین و نیز سبکتکین پدر محمود به در حالی

و نیز فرمانروایان سامانی لقب امیر  5.کردندعنوان امیر از طرف سامانیان در غزنه حکومت می

  6 .داشتند

ز اسالم به همراه ای را در تاریخ ایران بعد اپیدایش لقب و مقام سلطان نتایج متضاد و دو گانه

طلبی حکمرانان از جنبۀ خارجی این موضوع نقطۀ آغازی برای شروع روند نهضت استقالل. داشت

ایران از دستگاه خلفای عباسی بود با اینکه این امر در عهد غزنویان به طور کامل تحقّق نیافت و 

  . بتدریج در عهد سالجقه و خوارزمشاهیان به تکامل رسید

ستگی که سلطان غزنوی به دستگاه خالفت عباسی در بغداد داشت و این نظر از وابصرف

وابستگی به صورت تبادل دو جانبۀ اعطای مشروعیت نظام سیاسی به سلطان غزنوی از جانب 

 با این. هدایا و غنایم جنگی به بغداد بودخلیفه و در مقابل پذیرش قدرت معنوی خلیفه و ارسال 

ر مبنای امارت استیال و اطاعت ظاهری آنها از خلیفه به ویژه همه استقالل سیاسی غزنویان ب

استقالل اقتصادی غزنویان از خالفت بغداد از یکسو ـ با اینکه مشروعیت سیاسی آنان به صورت 
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ظاهری وابسته به حمایت معنوی خلیفۀ عباسی بود ـ و گسست کامل آنها از دربار سامانیان از 

ه ایجاد حاکمیت سیاسی تقریباً مستقلی در قلمرو شرقی زمان محمود غزنوی از سوی دیگر ب

اگر چه ثبات سیاسی . النهر و سند منجر گردید، خراسان و ماوراءخالفت اسالمی به ویژه افغانستان

جغرافیایی مستقلی به نام ایران به مفهوم بعدی بویژه امروزی در آن عهد قابل تصور نبود و اساساً 

تعدد و ها در زمان حاکمان ماندیشیدند و مرزهاو قلمرو سیاسی حکومتیحاکمان سیاسی به آن نم

  . کردحتی یک حاکم تغییر می

نشانۀ بروز و ظهور قدرت روز افزون فرمانروایان » سلطان«از جنبۀ داخلی پیدایش مقام و لقب 

غزنوی و اعمال این قدرت در قلمرو داخلی حکومت است که موجب قدرت یافتن بیش از حد 

مانروایان غزنوی گردید و فزونی گرفتن قدرت فرمانروای غزنوی و خودکامگی آنها به نحو فر

» سلطان«چون و چرای قدرت ای رشد کرد و موجبات تسلّط و تسرّی همه جانبه و بیفراینده

غزنوی را در تمامی ابعاد فراهم ساخت و سبب اقتدار بیش از حد و خودکامگی سلطان غزنوی 

  :نویسدمی) باسانی(نی با وزا. دیدگر

و پیدایش گروهی !] ؟[های مستقل بومی با آنکه مایۀ استواری نظام فئودالی پدیدار شدن دودمان

قلمرو [مستبد محلّی شد اما در وضع اقتصادی و اجتماعی نواحی ایرانی نشین ] سالطین[امیران 

ضی که در گذشته به خزانۀ اثری بزرگ داشت و از همه باالتر خراج یا مالیات ار] شرقی خالفت

  7.ماندریخت حاال در ایران میمی بغداد

باسورث در این باره . شاه یا سلطان از حق الهی و موروثی سلطنت و حکومت برخوردار بود

  :نویسدمی

در این سنّت . در قرن پنجم هجری سنّت حکومت ایرانی در مشرق عالم اسالمی تفوق داشت

دیک مبنی بر حق الهی بودن سلطنت با اندیشۀ اسالمی در هم آمیخته بود های خاور نزاندیشۀ توده

دهد اما در عمل حتّی جبار را از هرج و و اسالم نیز اگرچه نظراً تا حدودی حق مخالفت به توده می

  8 .شرقی کردن خالفت عباسی در این مورد عامل مهمی بود. داندمرج بهتر می

هی بودن سلطنت نفوذ زیادی اللّار آمدن غزنویان نظریه ظلرسد همزمان با روی کبه نظر می

 ».خوانده استارضه میاهللا فیخود را ظل) محمود(آیـد که وی از تاریخ عتبی چنین بر می«. داشت

 بودن را در اهللاهای عالی درست کردند تا تداوم فرّه ایزدی و ظلغزنویان بعدها برای خود نسب9

    10.نسب خود ثابت کنند

چون و چرا و ، قدرت او قدرتی بیبجز وابستگی ظاهری که سلطان غزنوی به خلیفه داشت

صاحب نظران سیاسی دولت «. قید و شرط از او بوده استوظیفۀ رعیت و آحاد مردم اطاعت بی
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  ... های اخالقی برای قدرت عالی دنیوی وضع کنند مند بودند که پایگاههقاهره پیوسته عالق

خدای تعالی پادشاه را زبردست همه مردمان آفریده است باید «کند که بسیار تأکید می الملکنظام

   11 ».که ایشان را چنان دارد که همیشه خویشتن شناس باشند و حلقه بندگی از گوش بیرون نکنند

  کند و ، حکومت را به اعضـای بدن تشبیه میبیهقی نیز در توجیه اخالقی قدرت پادشاه

 گیرنده نفس انتقام و خشم )خرد( که بدن انسان دارای سه نفس گوینده نطوریگوید همامی

گیرنده،  در حکومت نفس گوینده پادشاه و نفس خشم. است) شهوت( و نفس آرزو) غضب(

    12 .لشکر و نفس آرزو رعایا هستند

سلطان دارای قدرتی خودکامه و ابزار وی برای حکومت و اجرای قدرت، لشکریان و ارتش 

  : نویسدبیهقی در این زمینه می. کردندترسیدند و اطاعت میبود و مردم باید از پادشاه و لشکر می

، مستولی قاهر غالب، باید که او را عدلی و دشاه استپس بباید دانست نیکوتر که نفس گوینده پا

و پس . دتمام و قوی، نه چنانکه ناچیز کند، و مهربانی نه چنانکه بضعف مانسیاستی باشد سخت 

را استوار کند و دشمنان ) مرزها(ها را دریابد و ثغور ، لشکر این پادشاه است که بدیشان خللخشم

را بِرَماند و رعیت را نگاه دارد باید که لشکر ساخته باشد و با ساختگی او را فرمان بردار و نفس 

    13 .دنی تمام و اطاعت دارندسند ترسیآرزو و رعیت این پادشاه است باید که از پادشاه و لشکر بتر

کنندۀ ای است که قدرت سالطین غزنوی بنا گردیده و این نظریات تعیینبرروی چنین زمینه

باسورث عقاید بیهقی  بنا به نوشته. رویۀ اصلی رفتارهای سیاسی و اجتماعی سلطان بوده است

    14 .نمایندۀ نظرات طبقه دبیر است که مجری اوامر سلطان بودند

زادگان و خاندان سلطنتی غزنوی اگرچه بعد از سلطان قدرت زیادی داشتند ولی آنها نیز شاه

... «چنانکه . ن هیچ بودفقط مطیع اوامر سلطان بودند و قدرت آنها در مقابل قدرت شاه یا سلطا

سوء نیات محمود برای حفظ حکومتش در امان نبود و حتی فرزندش مسعود که ظاهراً  هیچکس از

این موضوع در مورد  15 ».از وی ناراضی بـود از خـوی استبـدادی او مفرّی نداشت محـمـود

کرد و این خوی استبدادی محمود به فرزندانش محمد و سالطین دیـگر غزنوی نیز صدق می

  .مسعود و نوادگان وی منتقل شد

طان قدرتی وزیران به عنوان نیرومندترین عنصر قدرت دیوانی و کشوری نیز عمالً در مقابل سل

از شش تنی که در پادشاهی محمود و محمد و ... «  .از حاشیه امنیت برخوردار نبودندنداشتند و 

مسعود به منصب صدارت اعظمی گماشته شدند، سه تن از آنان از مقام خود برکنار شدند و به 

    18 .نشست و زمانی دراز به زندان در 17و یکی از آنان متحمل فضاحت شد 16 .سختی جان سپردند
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وزیر اندکی پس از جلوس محمد معروف به حسنکبنحسنآخرین وزیر محمود، ابوعلی

بن احمد. ... مسعود پس از آنکه تمام دارایی خود را به طوع و رغبت به سلطان فروخت، اعدام شد

ار رسید تا پادشاهی مودود بر سر ک] مسعود[عبدالصمد که بعد از میمندی به ریاست دیوان وزیر 

، اسباب سقوط او را فراهم کردند و در نتیجه وزیر به ماند و پس از دو سال خدمت سلطان جدید

تنها قشری که نسبت  19 .شد، درگذشتها که در محبـس به او میزندان افتاد و به جهت بدرفتاری

کریان بودند، و مند بود، گروه نظامیان یا لشبه سایر اقشار و در مقایسه با آنها از نفوذ زیادی بهره

سالطین غزنوی از سپاهیان برای جنگ و . دلیل آن هم نیازی بود که سلطان غزنوی به آنها داشت

، ، مقابله با تهاجمات خارجی، حفظ مرزها، سرکوب مخالفان، ایجاد ثبات سیاسیتوسعه متصرّفات

قدرت خود بر تحمیل  ها و هرج و مرج سیاسی و اجتماعی،امنیت اجتماعی، جلوگیری از شورش

های مردم را در متصرّفات وسیع خویش در عین حال توده... «بردند و رعایا و آحاد مردم بهره می

   20 »] .داشتندنگاه می... [در حال اطاعت و انقیاد 

، یکی از دالیل تکّیه شاهان غزنوی به سالطین غزنوی به سپاهیان داشتند به جز نیازی که

آنان اطاعت محض و بدون چون و چرای سپاهیان ترک از سالطین  نظامیان و قدرت بخشیدن به

و شورش علیه وی  21در جنگ دندانقان غزنوی جز در مواردی استثنایی مثل وانهادن مسعود غزنوی

به عالوه  22 .بطور کلّی سربازان ترک اعتقاد و اعتمادی سخت نسبت به شاهان غزنوی داشتند. بود

های قدرت خویش را بر نیروهای پایه بین مردم پایگاهی نداشتند، بدلیل اینکه سالطین غزنوی در

  .نظامی استوار کردند

گروه روحانیان و علما اگرچه دارای نفوذ مذهبی بودند و شغل قضاوت را به عهده داشتند و 

ای شدند ولی واقعیت امر آن است که آنها تا اندازههای سیاسی نیز فرستاده میحتی به مأموریت

دانست و قدرت آنها بسیار محدود پسندید و مصلحت میو قدرت داشتند که سلطان مینفوذ 

، جزء رعایا و توده و عموم مردم وران و اهل حرف و صنایع بازرگانان، زمینداران، پیشه 23.بود

  .شهری بودند

خود داد و از لحاظ کمیت، اکثریت مطلق را به اما رعیت که عنصر اصلی اجتماع را تشکیل می

به عنوان مثال در ردۀ باالی قشر . اختصاص داده بود، نیز در میان خود دارای مراتبی متفاوت بود

، ورانپیشه ، هنرمندان،قرار داشتند و اهل صنایع و حرف) تجار(رعایا، زمینداران و بازرگانان 

 دلقکان بازاری و متکدیان ، باغداران، دامداران، مطربان،، کارگران، کشاورزانکاروانسراداران، طبیبان
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، کشاورزان، باغداران و خرده مالکان«اما با توجه به آنکه . در مراتب بعد قرار داشتند... و ) گدایان(

دامداران درصد چشمگیری از اجتماع آن روزگار و اکثریت مردم آن زمان را روستائیانی تشکیل 

امعه و جمعیت شهری رشد چندانی پرداختند و جدادند که به کشاورزی و دامپروری میمی

های روستایی یاد شده ، عناصر متشکله اجتماعی به عنوان قشر رعایا در واقع گروهنداشت

   24».بودند

  

  سیاست اجتماعی در عصر نخست غزنوي

بندی اجتماعی گفته شد، سیاست سالطین غزنوی درباره با توجه به آنچه در بحث گروه

میان که مگر در موارد استثنایی، مطیع اوامر و مجری فرامیـن آنـان اجتماع و مردم بجز قشر نظا

بازرگانان و اقشار  روحانیان، داری،اها اعم از دیـوانیان و نیروهـای بـودند، با بقیـه اقـشار و گـروه

شهری، بخصوص قشر رعیت و روستایی، نه تنها مترقیانه نبود بلکه توأم با ظلم و اجحاف و تعدی 

  .کردندها و نیازهای توده را برآورده نمیعدالتی بود و آنان هیچگاه خواستهو بیو ستم 

دیوانی، علما و  از جنبه نظری و حـتی در عمل همه مردم اعم از لشکریان، بلند پایگان

وران و غیره و روستائیان ها و اقشار شهرنشین مثل بازرگانان و پیشه، گروهروحانیان و قضات

کردند و شدند و همگی باید بدون چون و چرا فرمان سلطان را اجرا میب میرعیت شاه محسو

  .گونه اعتراض و مقاومتی را نداشتندحق هیچ

یکی لشکری که از سلطان مواجب . ظاهراً از زمان محمود تقسیم مردم به دو گروه آغاز شده بود

رعایا که سلطان از ایشان بایست با وفاداری خدمت کند و دیگر داشته و در عوض میدریافت می

قید و شرط فرمان بایست بیکرده و در عـوض میدر برابر دشمنـان خارجی و داخلی دفاع می

نه لشکریان حق داشتند امیال خویش . ها را بدون چون و چرا پرداخت نمایندسلطان برند و مالیات

  25.ایارا در برابر ارادۀ سلطان ابراز دارند و به مخالفت برخیزند، نه رع

مردم در . ، رفاه اجتماعی مردم بوده استاندسالطین غزنوی تنها چیزی که به آن توجه نداشته

برداری و دادن خراج هیچ نگاه و زاویۀ دید آنها در حکم رعیتی بودند که جز اطاعت و فرمان

  :نویسدبارتولد می. وظیفه دیگری و نیز حقی نداشتند

  ...] عوارض و مالیات و [فقط همچون نیروی پرداخت کنندۀ محمود به همه اتباع دیگر خویش 

اطاعت ... و 26دانستهجا مینگریسته و هر گونه تجلّی مراتب میهن پرستی را از طرف ایشان بیمی

   27 .شدترین انتظار و خواسته حاکمان از مردم محسوب میمحض از حکومت، مهم
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] در نبرد بلخ )متحد محمود[( 28که در برابر قراخانیانبنا به گفته بیهقی ساکنان بلخ بخاطر مقاومتی 

  :محمود در این باره گفت 29 .ابراز داشته بودند فقط مورد عتاب و توبیخ سخت محمود قرار گرفتند

مردمان رعیت را با جنگ کردن چه کار باشد؟ الجرم شهرستان ویران شد و مستقلی بدین بزرگی ... 

ا خواسته آید، ما از آن گذشتیم، نگرید تا پس از این چنین مکنید که تاوان از شم 30.از من بسوختند

هر پادشاهی که قویتر باشد و از شما خراج خواهد و شما را نگاهدارد ، خراج بباید داد و خود را 

   31 .نگاه داشت

ای ظریف نهفته است و آن اینکه رعیت باید به وظیفه اصلی در سخنان سلطان غزنوی نکته

همانا پرداخت خراج به حکومت است، بپردازد در واقع آن سلطان واقعیت بین و خویش که 

دانست که چنانچه سالح در دست رعیت قرار گیرد، آنان را دلیر خواهد ساخت و دوراندیش می

   32 .برای دولت خطرآفرین خواهد بود

قشر اصلی  با این همه توقعات نابجای حکومت از رعیت روز به روز شکاف میان این دو

در گروهی که با عنوان حکومت مشخص است و در رأس . کردتر میتر و عمیقاجتماع را گسترده

بایست بر اساس نظامی تعریف شده آن سلطان قرار داشت هرچند کارگزاران مأمور از جانب او می

عامالن به انجام وظایف خویش بپردازند، اما این نظام تنها جنبۀ نظری داشت و آنچه از سوی 

   33 .حکومت به اجرا گذاشته می شد با روح نظام یاد شده کمتر هماهنگ بود

های جنگی محمود و زرق و برق ، کامیابیاما پیرامون عامه مردم زحمتکش روستاها و شهرها

رسد که وضع به نظر می. ساختکرد بلکه دشوارتر میدربار وی نه تنها وضع اینان را بهتر نمی

این دوره از سایر نقاط ایران بدتر بوده است زیرا شدیدترین استثمار مردم در این خراسان در 

  .منطقه صورت می گرفت

این بهره کشی مالی ریشۀ اصلی عدم موفقیت غزنویان در جلب وفاداری خلق خراسان به ... «

  سالطین غزنوی، خراسان و منابع غنی آن را همچون گاو شیرده تلقّی . حکومت غزنوی بود

، ، پیوسته از منابع ثروت هندگذشته از این خراسان از غزنه دور بود و در مقابل غزنویان. کردندمی

در مقایسه با پادشاهان ایرانی سابق خراسان که بیشترین منافع . کشیدندبیرون می خواستند،آنچه می

.] ۀ آنها آباد بودمثل سامانیان که خراسان در دور[دانستند، خود را با مصالح خراسان یکی می

و آنان را در برابر مهاجمان ترکمن [ای به رفاه مردم منطقه و دفاع از آنها نداشتند، غزنویان عالقه

   34 ].کردندحمایت نمی) غُزان سلجوقی(
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انتظاراتی متقابل از یکدیگر داشتند که البته این انتظارات از ] ظاهراً[قشر حاکم و تودۀ رعایا 

، حکومت از رعیت توقع داشت که خراج خویش را به در بهترین صورت. ودتعادل برخوردار نب

شد که در علیرغم اینکه به صورت نظری سفارش می 35 .موقع به متصدیان مربوطه تسلیم کند

اما در   36آوری خراج، کارگزاران مالیاتی عدالت را رعایت کنند و رفتار مطلوبی داشته باشندجمع

  .شدفتار میعمل به گونه دیگری ر

شد که ها و اجحافات زیادی در زمینۀ اخذ خراج بر مردم روا داشته میعدالتیبیشتر اوقات بی

  39.از این موضوع حکایت دارد 38حد و حساب کارگزاران حکومتیبی 37هایاندوزیثروت

 مثل(شد، و شرکت در اموری که از طـرف حکومت به مـردم ابالغ می  40هاهمچنین بیگاری

   41 .از دیگر وظایف مردم در برابر حکومت بود...) ساخت قالع و باروها و  اصالح مسیر لشکریان،

های آسیای میانه آمده بودند و نیز نشین ترک که از دشتدر این دوران با وجود بردگان کوچ

هرها و های فراوان به همراه سپاهیان به ایران آمده بودند و در شبردگانی که در نتیجۀ لشکرکشی

شدند و باز هم نقش اساسی تولید کشاورزی بر گرده کشاورزان بود و روستاها بکار گرفته می

سیستم خراج بار سنگینی بر . کردندبردگان نقش اساسی و حیاتی را در اقتصاد کشور ایفا نمی

سام های خود را از دست داده و به اقدوش توده بود و در طول دوران مورد ذکر روستائیان زمین

  42 .بردگی گردن نهاده بودند

توان در شمار را نمی] غزنوی[ترتیب از لحاظ توجه به رفاه و آسودگی مردم محمود بدین

رساند که دوران سلطنت محمود مسلماً سالطین متنور قرار داد و جمله مراتب ما را بدین نتیجه می

ود دچار عواقب دردناک و غم برای رعایای وی بسیار سنگین و ناگوار بوده و اگر شخص محم

انگیز دستگاه دولت خویش نگشت و نفاذ حکم وی در زمان حکمفرمائیش متزلزل نشد این را 

، توان دانست و توجیه جانشینانش تفاوت فاحش داشته است فقط نتیجۀ اوصاف شخصی وی که با

ن مرد مستبد های سیرت آآمیز محمود از تجلّی مفرط ویژگیارادۀ استوار و خرد نبوغ. کرد

    43 .بند و بار ممانعت کردخودکامه و بی

مسعود دوران جوانی را در «. پس از حکومت کوتاه مدت محمد نوبت به مسعود غزنوی رسید

پس از صعود به مقام سلطنت نیز بیشتر به زندگی در حرمسرا و . ناز و نعمت و عیاشی گذرانده بود

ها کرد و قدرت در پایتخت و شهرستانکمتر رسیدگی می گساری مشغول بود و به امور دولتیباده

خوار و چیزی نگذشت که دستگاه رشوه. استعداد ولی حریص افتادعمالً بدست مأموران بی
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کنندۀ خویش را در جریان زندگی کشور ظاهر ساخت و در واقع خودفروش اداری نفوذ فاسد

  44.نیددولت غزنوی را به سوی پرتگاه انقراض و ورشکستگی کشا

 )محمود(مسعود نیز مانند پدر . را به ارث برده بود) محمود(مسعود فقط عیوب و نواقص پدر 

خواست مانند وی همه امور را به نظر آمیز به قدرت و حکومت خویش داشت و میای مبالغهعقیده

بار ولی چون از لیاقت و شایستگی پدری بهره نبرده بود، تصمیمات نکبت 45.خود حل و فصل کند

کرد و بدون توجـه به اندرزهای اشخـاص کارآزموده به سختی در اجرای آن پافشاری اتخاذّ می

  46 .کردمی

های دوران سلطنت قانونی که از ویژگیاگر بخواهیم از میزان خودکامی و زورگویی و بی

الت توان به اوضاع خراسان در آن دوران که مهمترین ایمسعود بود اطالع حاصل کنیم می

-بن[در آن زمان حاکم آن سامان مردی بنام ابوالفضل سوری . امپراتوری غزنویان بود نظری افکند

  47 .بود] معتز

ها و خصوصیات اخالقی و پیامدهای خطرناک رفتار ابوالفضل سوری با مردم اقدامات و ستم

  :ای بود کهخراسان به گونه

النهر بزرگان نامه نوشتند و رسوالن به ماوراء مردم را کارد به استخوان رسیده بود و اعیان و 

بنالیدند و از ایشان یاری طلبیدند اما قراخانیان خود از این ] قراخانیان[فرستادند و به اعیان ترکان 

که در خدمت ایشان بودند از آن بهره ] سلجوقیان= غزان [اوضاع استفاده نکردند بلکه سران ترکمن 

    48.گرفتند

  :نویسدباره میبیهقی در این 

اعیان و رؤسا را برکند  بر خراسان، 49 .سوری مرد متهور و ظالم بود چون دست او را گشاده کردند 

، پنج سلطان را داد و اندازه ستد و آسیب او به ضعفا رسید و ز آنچه بستد از ده درمهای بیو مال

والن فرستادند و به اعیان ترکان النهر و رسها نبشتند به ماوراءآن اعیان مستأصل شدند و نامه

ه را و ضعفا نیز بایزد عزّه ذکر) غزان(ترکمانان ) برانگیختند( بنالیدند تا ایشان اغرا کردند] قراخانیان[

را زهره نبود که حال سوری را براستی انها کردندی ) جاسوسان(حال خویش برداشتند و منهیان 

  های با فراط وی شنود و بدان هدیهبر وی نمیعنه سخن کس اهللاو امیر رضی) خبر بدهند(

   50 .بشد) سوری(نگریست تا خراسان بحقیقت در سرظلم و درازدستی وی می

معاصر مسعود بود در ایام او سلجوقیان از جیحون گذشتند و ] عارف معروف[ابوسعید ابوالخیر 

چهل روز . ازم میهنه شدمسعود برای سرکوبی آنها ع. آمدند] شهر ابوسعید[به ابیورد و میهنه 

بود که تعداد زیادی از لشکریان مسعود را ) تیرانداز(انداز محاربه کرد و در میهنه چهل و یک حکم
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، مسعود دستور داد تا دست راست چهل و یک نفر را کشته و زخمی کردند بعد از تسلیم میهنه

   51 .لک خود ببریدگفت مسعود دست مگریست و میبریدند و شیخ ابوسعید در میهنه می

، اطاعت از پادشاهان را در صورتی که اگرچه بیهقی دبیر و مورخ در مقایسه پیامبران و شاهان

رسد که شاهان امـا به نظر نمی 52 .دادگر باشند همچون اطاعت از پیـامبران واجب دانسته است

ی نیز بجز صیانت و حفظ قدرت شخصی به چیز دیگر) بخصوص محمود و مسعود(غزنوی 

   53 .اندیشیده باشند

  :دکتر شعبانی معتقد است که

های بیگانه بدان نحو که زبان مشترکی با کل جمعیت ساکن در کشور نداشته تسلط حکومت«

باشند و بد و خوب آنان، بد و خوب مردم مملکت تلقّی نشود، بدیهی است که در این صورت 

شود و نه نحوۀ حکومت کردن و متوجه ه مینفس حکومت و سلطه به عنوان یک امر ناگزیر شناخت

به عبارت دیگر رابطه حاکم با زیر دست به صورتی که نمایندۀ  ،خوب و بد عواقب کارها بودن

] تیول شمشیر[شائبه شمشیر شود و تنها مالک ماندگاری حکومت قدرت بیارادۀ او باشد قطع می

بریدگی از کل پیوندهای جامعه و عدم تعلق حکام ایران بعد از اسالم بدلیل انقطاع و . گرددمی

شمردند و به جهت اتکا به زور در واقع بدان خود را مسئول کوچک و بزرگ امور خلق نمی

ماندند که رقیبان را دفع کنند و بر دشمنان دور و مدیون کسی نیز نبودند تا آنجا بر سر کار می

  کردند و نیک ست صحنه را خالی میشکهرگاه نیز که خود شمشیرشان می. نزدیک فایق آیند

  54 ».دانستند که پایگاه و مالذ و مأمنی در میان مّلت ایران ندارندمی

بنابراین حکومت غزنوی در عصر محمود و مسعود نمونه کامل حکومتی بود که ایران را تیـول 

اس بر این اس. کردخواست و حکومت میدانـست و با شمشیر حکـومت را میشمشیر خود می

توقع و خواست مردم برای ایجاد امنیت و رعایت عدالت و نگهداشت رعیت و حفظ جان و مال و 

 المنفعه و یاری رساندن به رعایا در هنگام بحران کشاورزی،زن و فرزند و نیز انجام امور عام

  .انتظار تقریباً بیهوده و عبثی بود) اپیدمی( های عمومی و واگیردارخشکسالی و بیماری

روی هم رفته در عهد غزنویان رعایت عدالت و ایجاد رفاه اجتماعی به نحوی که شایسته «

شد و مردم از بود، دیده نمی) بویژه در عهد سالطین اولیه غزنوی(حکومتی به آن اقتدار 

های نظامی در رأس اقدامات آنان بود، زیاد خرسند نبودند و توقع سردمدارانی که توجه به یورش

   55 .ان، رسیدگی حکومت به مشکالت رعایا بودبه حق آن
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رویۀ معمول سالطین در زمینه اجتماعی و نحوۀ سلوک با مردم بر مبنای خشم و غصب و زور 

، عقوبت و مجازات جسمی، اعدام و مصادرۀ اموال و حبس م و ترساندن مردم بوسیله نظامیانو ست

اطاعت محض و کاملی از حکومت داشته  و بند و زندان، سرکوب بوسیله سرنیزه و شمشیر بود تا

بنابراین ویژگی شخصی پادشاه مثالً عدالت و . این رویه در واقع قانون حاکم بر زمانه بود. باشند

انصاف و دینداری وی یا خردمندی وزیران و کارگزاران عالی رتبه دولتی، عملکرد درست و 

اهیان از تعرّض به اموال و نوامیس و منصفانه کارگزاران حکومتی و دستگاه قضایی و خودداری سپ

جانهای مردم و توصیه های مصلحین اجتماعی در آداب الملوکها به پادشاهان و یا تذکّر درویشی 

پوش و عارفی وارسته به پادشاه در جهت رعایت عدالت و انصاف و دادگری و حقوق خلق و ژنده

وادر امور و به عالوه بیشتر جنبۀ آرمانی ، در حکم استثناهایی اندک و در زمرۀ نشنیدن سخن رعیت

  56 .و نیز ماهیت نظری داشت

  

  پیامدها و نتایج سیاست اجتماعی در نیمۀ نخست عصر غزنوي 

در این . ، نارضایتی عمیق مردم از آنان بودهای بکار گرفته توسط غزنویانپیامدهای سیاست

یکی  .ها به روش خاصی عمل کردییزمنیه محمود غزنوی برای کنترل و یا منحرف ساختن نارضا

  ای از ناراضیان تحت عنوان ، جذب عدههای اجتماعی که محمود در پیش گرفته بوداز سیاست

  .های خود به هند بوده استو نیروی داوطلب جنگی برای لشکرکشی» غازی«

کسب  زمین به صفوف غازیان و فریب ایشان به اُمیددولت محمود با جلب روستائیان بی«

کوشید شد، میثروت از غنایم جنگی هندوستان که در واقع مشتی از خروار نصیب آنها نمی

بایست کار یک نهضت غازیان می. تناقضات طبقاتی را محو و نارضایی عامه مردم را تقلیل دهد

ترین عناصر مردم استثمار شده و مجرای انحرافی و دریچۀ اطمینان را انجام دهد و جدی

ها خطرناک نباشد، شهر و روستا را منصرف کند و وارد مسیری که برای قدرت فئودالزحمتکش 

ماندند یا با اموال غارتی به غازیان پس از لشکرکشی در مرزهای نواحی مسخّره باقی می. گرداند

   57 ».شدندگشتند و شریـک و انباز دستبـردهای مشروع می میهن باز می

هایی چون روش باال و نیز استبداد و خشونت ی با اعمال روشبا این حال سلطان محمود غزنو

گیری از شدید، و تسلّط عمیق بر حکومت، جامعه و مردم و سرکوب مخالفان و مغرضان، بهره

، نبوغ فکری و سیاسی و نظامی و غیره توانست سیستم امنیتی و جاسوسی قوی، ارتش نیرومند
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ی همینکه فرزند ناتوانش مسعود به قدرت رسید، ها و اعتراضات را سد کند ولجلوی شورش

ها و اعتراضات از هر سوی برخاست و مسعود آن درایت و قدرت و اوضاع دگرگون شد و واکنش

  .ها برخورد جدی نمایدتوان و نبوغ پدرش محمود را نداشت تا بتواند با این اعتراضات و مخالفت

غیرمعمول هم نبود برپا داشتن انقالبات  های روستائیان خشمگین که چندانیکی از واکنش«

  آمد که عامالن به قتل در جریان این انقالب پیش می. ها بوددهقانی برای بزیر کشیدن قدرت

   58 ».شدرسیدند و دفاتر ثبت مالیات نابود میمی

  و سیاسی است که ما شاهد پیدایش  59های اجتماعی و اقتصادیبر روی چنین زمینه

،  به تعبیر حاکمان و سالطین غزنوی[ان و اهل فتوت و نیز نهضت اسماعیلیه های عیارجنبش

های اجتماعی، اقشار عظیمی از جامعه بوده است که ها، نارضایتیهستیم و منشأ این جنبش] قرامطه

  .گرفتندکشی قرار میتحت عنوان رعایا مورد بهره

، دهم و یازدهم نهم/ و پنجم هجری چهارم در ایران شرقی اجتماعات عیاران در قرن سوم،«

معهذا عمالً اجتماعات عیاران . آنها تا حدی ماهیت خیزش مردمی داشتند. میالدی گسترده شده بود

، اصطالح عیار مترادف با دزد و رفتند و در بعضی از آثارهای اوباش به تحلیل میدر گروه

ر شهرها حفظ نیک نامی ساکنین و دفاع از هدف اجتماعات عیاران د. بکار رفته است 60آشوبگر

   61 .ضعفا بود

سیاسی در ایران که از قرن چهارم تا نیمه دوم قرن هفتم هجری  ـ پایدارترین جنبش اجتماعی

سرانجام «اما به عنوان یک نتیجۀ نزدیک، . بطول انجامید، جنبش اسماعیلیه بود] تهاجم مغوالن[

لفت دهگانان ایرانی، ناخشنودی توده های مردم و همدردی تضادهای درونی دولت غزنویان، مخا

م  1040/ ق  431بودند، بدان انجامید که در سال ) سالجقه(= غالمان ترک که خویشاوند اغوزها 

آورده بود در نبرد دندانقان یکسره تار و مار شود و خود  انضباطی که مسعود گردسپاه بزرگ اما بی

  63 .کشته شد 432ولی یکسال بعد در  62 ».ه بدر بردمسعود بدشواری جان از مهلک
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  نتیجه 

غزنویان قومی بیگانه بودند که با تکیه بر زور و شمشیر و نیروی نظامی و سپاهیان بر ایران 

جویی و سلطه و طلبی و جاهدیدگاه آنان دربارۀ حکومت و سیاست مبتنی بر قدرت. سلطه یافتند

به همین دلیل سرزمین و مردم ایران را دارایی و مایملک و ملک . کشی از مردم بوداستثمار و بهره

پنداشتند که با زور و قدرت شمشیر آن را بدست آورده و با شمشیر نیز باید آن را طلق خود می

بر این اساس هرکسی و نیرویی که قدرت مطلق و بالمنازع آنان را به . حفاظت و صیانت کنند

  بیدند و پاسخی سخت و دندان شکن بدان نیروی مخالف تاکشید آن را بر نمیچالش می

بخصوص در عصر نخست حاکمیتشان آنان را  ،وظیفه اکثریت مردم ایران که غزنویان .دادندمی

جان، مال، نوامیس رعایا در دست . ، اطاعت و فرمانبرداری محض بودشمردندرعایای خویش می

ختیاری از خود در مقام دفاع از اموال و نوامیس و سالطین غزنوی بود و آنان هیچگونه اراده و ا

بر این مبنا تمام . انگاشتندگرفتند و میسالطین غزنوی مردم را به هیچ می. هایشان نداشتندجان

چون و چرایی داشتند و مطیع و منقاد تکیه آنها بر نیروهای سپاهی بود که از آنان اطاعت بی

نتیجه . داشتنداعتماد کامل به مخدومان خود ابراز می سالطین غزنوی بودند و اطاعت محض و

با این رویۀ آنان استبداد و خود . چنین امری استبداد، خودکامگی و ستمگری سالطین غزنوی بود 

  .گذاری شدمحوری و دیکتاتوری در ایران شکل گرفت و پایه

  

  نوشت پی

خویی، تهران، شش عباس زریاببه کو، الصفاروضۀ ،)محمدبن خاوند شاه بلخی(میرخواند  -1

، از فردوسی تا 2، ج تاریخ ادبی ایران ،ادوارد، ؛ براون588، ص 1375انتشارات علمی، چاپ دوم، 

  . 150، ص 1355، ، چاپ دوم، انتشارات مرواریداهللا مجتبایی، تهرانسعدی، ترجمه فتح

  ، )خلدونتاریخ ابن... (ان المبتدا و الخبر العبرو دیو ،محمدبنعبدالرحمانالدین، ولیخلدونابن -2

موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول  ، انتشارات، تهران، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی 3ج 

ات ناصری یا تاریخ طبق: الدینسراجابنالدینمنهاجوعمر، قاضی اب؛ جوزجانی 520-521، صص 1366

  ، 1363، ، چاپ اول، انتشارات دنیای کتاب، تهران1، ج شش عبدالحی حبیبی، بکوایران و اسالم

  . 228ص 
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، ، تهران، به کوشش هیوبرت دارکسیرالملوک ،علیحسن بن، خواجه ابوعلیالملک طوسینظام -3

  .  65، ص 1372، چاپ سوم ، انتشارات علمی و فرهنگی

، انتشارات ، تهرانبکوشش میرهاشم محدث، باالنسامجمع ،محمدبنعلی، محمدبنايشبانکاره -4

  .  48، ص 1363، امیرکبیر، چاپ اول

، انتشارات ، تهران، به کوشش جعفر شعارنییترجمۀ تاریخ یم ،ظفربن، ابوالشرف ناصحانیقجرفاد -5

تاریخ : حسین، خواجه ابوالفضل محمدبن؛ بیهقی158، ص 1374، ، چاپ سومعلمی و فرهنگی

؛ 247، ص 1371، ، چاپ دومتاب، انتشارات مه، تهرانبه کوشش خلیل خطیب رهبر ،1ج  ،بیهقی

  .  227، ص همانجا: جوزجانی

، چاپ ، انتشارات دنیاي کتاب، تهرانل، ترجمۀ عباس اقباطبقات سالطین اسالم ،، استانلیلین پول -6

  . 256، ص 1363دوم، 

  ، ترجمۀ مسعود ، تاریخ اجتماعی و اقتصادي ایرانایرانیان، اندرو، الس)باسانی(با وزانی  -7

  . 123، ص 1359، ، چاپ اول، انتشارات روزبهاننیا، تهرانرجب

  ،  1372،  دومتاریخ غزنویان، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر، چ  ،باسورث، کلیفورد ادموند -8

  . 47ص 

  . 150 - 151، صص همانجا ،براون -9

اند که نسب سبکتکین را به یزدگرد سوم اي برساختهنویسان چاپلوس تبارنامهبعدها تبارنامه - 10

اگرچه آنها نتوانستند حقیقت و اصل و نسب کافر وي را پنهان نگه . آخرین پادشاه ساسانی میرساند

دشتهاي آسیاي میانه  دارند اما در تبارنامۀ برساخته آنها چنین گمان رفته است که خاندان یزدگرد به

سبکتکین در جنگی که میان قبایل ترک . گریخته و در آنجا با ترکان محل خویشی برقرار کرده بودند

درگرفت به اسارت درآمد و در نخشب به بردگی فروخته شد و عاقبت الپتگین وي را از برده فروشی 

اسالم تا سالجقه، ترجمه حسن انوشه ، ، از 4، ج تاریخ ایران کمبریج: ، ریچارد نیلسونفراي. (خرید

و نیز براي آگاهی از این موضوع مراجعه شود به پندنامه سبکتکین ) 145، ص  1363تهران، امیرکبیر، 

  . 225 ـ 226، صص همانجا ،؛ جوزجانی 41تا  26، ص همانجا ،ايشبانکاره ،به محمود در

  . 48، ص همانجا ،باسورث - 11

  ,49، ص همانجا ،ورثبه نقل از با س - 12

  . 155، ص ، همانجابیهقی - 13

  ,49، ص همانجا ،باسورث - 14

  .183ص  ،همانجا ،بیهقی: نک - 15
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وزیر و خواجه میکالی معروف به حسنکمحمدبنحسن، ابوعلیاسفراینیاحمدیعنی ابوالعباس - 16

  .احمد عبدالصمد

  .ه بزرگمیمندي معروف به خواجحسنیعنی خواجه احمد - 17

سلطان محمود، خواجه احمد حسن را معزول فرمود و به انواع مطالبات عنیف او را تعرّض ... «  - 18

رسانیدند و مال و مکنت و اسبابش در حوزۀ تغلّب دیوانی و تملّک سلطانی گرفتند و مقید به قلعه 

نسایم االسحار  ،رالدینمنشی کرمانی، ناص(» ... .کالنجار از قالع هندوستان موقوف و محبوس داشتند

، 1364، 2، چ ، اطالعات، تهران)محدث ارموي(بکوشش میرجالل الدین حسینی  من لطائم االخبار،

  ) .43ص 

  . 68، ص همانجا ،سورثبا - 19

تاریخ ایران از باستان تا قرن هیجدهم  ،...پیگولوسکایا نینا،پطروشفسکی ایلیا پاولوویچ و  - 20

  ,261، ص  1363،  5کشاورز، تهران ، انتشارات پیام، چ میالدي، ترجمه کریم 

هجري میان سلطان  431آب و علف میان مرو و سرخس در سال اي بیجنگ دندانقان در واحه - 21

گرفت که منجر به شکست و فرار مسعود غزنوي مسعود غزنوي و طغرل بیگ محمد سلجوقی در

، بخش دوم، تاریخ ایران بعد از تاریخ ایران ،لی باقر، عاقپیرنیا حسن، اقبال آشتیانی عباس ،نک. شد

، تهران، تاریخ ایران زمین ،، محمد جواد، مشکور 242، ص 1382،  2، تهران، نشر نامک، چاسالم

  . 186، ص 1375، 5اشراقی، چ 

  ,161، ص همانجا ،فراي - 22

،  2رجمه کریم کشاورز، تهران،آگاه، چ ، ت1، ج ترکستان نامه ،، واسیلی والدیمیرویچبارتولد، نک - 23

  . 611ص ،1366

  ، 1386، 2، سمت، چ ، تهرانغزنویان از پیدایش تا فروپاشی ،، سید ابوالقاسمفروزانی - 24

  ,392- 393صص

  ,615، ص همانجا ،بارتولد - 25

  ,614ص  ،همانجا - 26

  ,393، ص همانجا، فروزانی - 27

هاي ترک مسلمان بودند که بر بخارا و سمرقند و دیگر از اولین گروهایلک خانیان یا قراخانیان  - 28

آنان سرانجام به فرمانروایی سامانیان . افراسیاب نیز مشهورندشهرهاي ماوراءالنهر دست یافتند و به آل

  ,217همانجا ، ص  ،، پیرنیا، اقبال172همانجا، ص  ،مشکور ،نک. پایان بخشیدند 389در 

  ,614، ص نجاهما ،بارتولد - 29
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منظور بازار بزرگ شهر بود که به فرمان محمود ساخته شده و به بازار عاشقان معروف بود و در  - 30

  .هنگام تصرف شهر بوسیله قراخانیان سوخت

  .  614همانجا ، ص  ،به نقل از بارتولد - 31
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