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 چكيده 

 ميانه عصر در اين نوشتار به صورت موردي به پژوهش در مورد وضعيت جامعه

نظاميان در برقراري نظم  ارتقاي نقشن بي نسبت و پرداخته هجري چهارم سده در
تاريخي متون اين دوران با رويكرد  بررسي .دهيما مورد بررسي قرار مياجتماعي ر

محور از مفهوم  - برخالف تصور رايج دولت - دهدجامعه شناسي نظم نشان مي
تفكيك و د تشديد فراين با ـ.قه چهارم سده دركه  - امنيت در مطالعات عصر ميانه

 اختالالت وجود همچنين و مختلف»ماهاي« و اجتماعي هايبنديگروه تكثير
 و اجتماعي نظم برقراري اسالمي، جامعه شرقي جغرافياي در گوناگون اجتماعي
 گوناگون هايبنديدسته و هاتنش افزايش با .شد روروبه فراواني مشكالت با امنيت

رو به كاهش گذاشت. در  دولت حقانيت و قدرت تمركز بسيج، توانايي اجتماعي،
 به برقراري نظم بيروني در جامعه براي قدرت ي نزديك بههاگروه شرايط اين
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 انسامانيبه سقوط پرداختند. اين فرايند كه  يكديگر با مسلحانه مبارزه رقابت و حتي
منتهي شد و شرايط را براي برقراري نظم بيروني در جامعه  كار آمدن غزنويو روي
  .مهيا كرد

  فرارود وراسان خ، دوره ميانه نيان،، ساماغزنويان ،نظم اجتماعي، نظاميان كليدواژه :
 

  مقدمه.1
هاي نخستين اسالمي همواره مناطق شمالي فرارود محل نبرد ميان تركان و در طول سده
اي از نيروهاي بود و سپاهيان دولتي با همكاري بخش قابل توجه تمدن اسالمي

رزهاي شمال توانستند م ؛كه خود را وقف نبرد در اين مناطق كرده بودند (غازيان)داوطلب
شرقي تمدن اسالمي را براي مدت چندين سده در برابر يورش نيروهاي به مناطق جنوبي 

اي مشترك هحفظ كنند. برقراري اين امنيت مستلزم وجود وحدت، سازماني و حفظ انگيزه
منجر  هاي چهارم هـ .قسدهبخصوص در تحوالت تاريخي  بود. اما در ميان نيروهاي مدافع

 ها گوناگون در درون جامعه انجاميد.ها اجتماعي و در نهايت به تنشبنديبه گسترش دسته
جنب و جوش در اين شرايط  ها نظم و وفاق اجتماعي تضعيف گرديده وبا گسترش تنش

هاي قدرت براي برتري بر ديگر جريان در درون قلمرو ساماني مختلف نظامينيروهاي 
گيري دولت ها در نهايت منجر به شكلن آندرگيري و رقابت ميا گسترش يافت. در نهايت

ن پژوهش شناسايي نسبت ميان تحول در نظم نظامي غزنوي انجاميد. بنابراين مسأله اي
پرسش كه اين يافتن پاسخي به  در صحنه سياسي است. دولت غزنوي اجتماعي و برآمدن

شي گرفته و هاي در قدرت پيهاي نظامي از ديگر گروهچرا با تضعيف نظم اجتماعي گروه
گيرند. فرضيه مورد نظر آن است كه با رهبري و سازماندهي اجتماعي را در اختيار مي

امنيت در تمامي ابعاد خودش تضعيف شده و  هش سازماندهي و نظم دروني جامعهكا
دارند بيشتر از هر  را در جامعه يا فيزيكي نيروهاي نظامي كه وظيفه برقراري نظم بيروني

تهديدات امنيتي اين با افزايش ادامه  دركنند؛ و در پي آن مشروعيت پيدا ميزماني كارآيي و 
  آورند. هستند كه مشروعيت هدايت و رهبري جامعه را به دست مي نظاميان

 تاريخيِ هايِروايت بازخوانيِ يهاي صورت گرفته در زمينهتاكنون در اندك پژوهش
استفاده در خوري صورت  شناسي نظاميمعهشناسي نظم و جاهاي جامعهاين دوران از يافته

هاي نوين تصويري متفاوت و كوشيم با استفاده از يافتهدر اين پژوهش مي .نگرفته است
  به دست آوريم.   اين تحوالت تاريخياز بازخواني اي تازه
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  هاي اجتماعي موجود در جامعهبنديگروه .2
به خاطر تنوع جغرافيايي، شيوه  خ تمدنهاي تارياز نخستين دوره سرزمين ايران همواره

معيشت، سبك زندگي و آداب و رسوم مردمانش مورد توجه پژوهشگران علوم انساني بوده 
ساسانيان و با رشد  دوران اواخر از ها حداقلاست. اما اين تنوع و گستردگي خرده فرهنگ

پيگولوسكايا، ( 1كند.نمود پيدا مي اي در اين منطقهتمدن شهرنشيني به صورت ويژه
هاي گيري گروهتقسيم كار اجتماعي و شكل )20ص،1375اشرف،؛ 318- 311،ص1377

هاي متفاوتي از معيشت و آداب رسوم، به گوناگون با شيوه امقوا وجودمختلف مذهبي و 
ها در درون جامعه ايراني بوده است. درون مرزهاي ايران عوامل گسترش اين خرده فرهنگ

ت ايران به عنوان محل مورد بحث اين پژوهش، در طول سده هاي هاي شرقي فالسرزمين
   بود.  هاگسترده خرده فرهنگ يكي از كانون هاي اصلي تنوع سوم و چهارم هـ .ق

شود؛ هاي جوامع متمدن محسوب ميهاي اجتماعي فراوان از خصلتبنديوجود گروه
دهاي د نهاي جامعه در ايجابندي اضافه شود، توانايبه هر ميزان كه بر شمار اين گروه

ري تتردههاي اجتماعي گسداف و برنامهگوناگون با كاركردهاي متفاوت براي پيگيري اه
تماعي ظم اجيابد و اين امر در صورتي ممكن است كه جامعه توانايي برقراري نافزايش مي

ت، هر رن صوهاي مختلف داشته باشد. در غير ايو ايجاد تأمالت سازنده را در ميان گروه
فظ و رايند حفهاي اجتماعي افزوده شود بنديها و گروهقدر كه بر تعداد اين خرده فرهنگ

عالوه بر  رو خواهد شد.روبه هاي فراوانيبرقراري نظم اجتماعي با مشكالت و پيچيدگي
ماعي اجت اين كاهش كاركرد نظم دروني منجر به بكارگيري نظم بيروني(زور) در مناسبات

  شود. مي
نديشه اقانيت حهاي اوليه، دستاوردهاي نظامي جامعه اسالمي را دليلي بر مسلمانان سده
نها را ود كه آشمند بهاي نظامي تا آن اندازه براي مسلمانان ارزدانستند. پيروزو كردارشان مي

 وعملي  داشت. بنابراين هم به داليلهاي سياسي، اجتماعي باز مياز شركت در كشمكش
مي در اسال فراگيري فرامين مذهبي براي رسيدن به اجماع در كارها نظم جامعههم به علت 

نافع ماع با ها اين برداشت مسلمانان از اجمكرد. براي مدتدوران نخستين را استوار مي
  )34- 31،ص1388سياسي و اقتصادي آنان سازگار بود. (متحده،
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رك ت بودند. منافع مشتهاي فتح شده در اقليمسلمانان بيش از دو قرن در سرزمين
در شد.  متصرفهايي مسلمانان در قلمروهاي گاري و شكوفاقليت نخبه مسلمان، موجب ماند

سوم و مشخصاً چهارم هـ . ق با افزايش شمار مسلمانان و متعاقباً بروز تفاوت در  سده
ر هاي ديگجريانهاي مختلف مذهبي دريافتند كه با حضور ديدگاه ديني و اجتماعي، گروه
بايد بيشتر به خود  زنند،ي ميدشمنو گاه حتي دست به  كه با تفكر و نگرش آنها بيگانه
 كشاند وهاي گوناگون ميرا به راه پيروانشانآميزي كه تمتكي باشند و از تفكرات بدع

راند جلوگيري نمايند. از اين روي تعداد به سوي از هم گسيختگي مي جريان مذهبي آنها را
فكران در صدد برآمدند كه تعريفي فراگير اما روشن از مرزهاي مذهبي خود، زيادي از مت

و مرام خود، انسجام گروهي خود را نيز  ارائه كنند تا از اين طريق ضمن حراست از ديدگاه
- در برابر اين تهديدات حفظ كنند. اين امر به تضعيف مناسبات ميان گروهي و افزايش بي

شد؛ به عالوه نظام دروني جامعه را با مشكالت فراواني مي اعتمادي در سطح اجتماع منجر
 كرد. رو ميبهرو

- هاي نخستين جوامع اسالمي توانستند با توسل به وفاق و انسجام به پيشرفتدر سده

هاي تمدني بسياري دست پيدا كنند و عصر طاليي تمدن اسالمي را به وجود آوردند. 
- ها و بهبود عملكرد نهادهاي اجتماعي جامعه ميوجود اين نظم دروني باعث كاهش هزينه

شد. اين در حالي است كه در جوامع سده چهارم هـ .ق به دليل تشديد فرايند تفكيك 
هاي ميان گروهي آرام آرام از ميزان نظم دروني كاسته هاي اجتماعي و افزايش تنشگروه

شرايطي است كه قدرت  نظم بيروني افزوده گشت. نظم بيروني ضرورت برقراريشده و بر 
هاي توسل به اجبار و زور گروه نبود همدلي و وفاق ميان اعضاء جامعه بادر  سياسي

براي حفظ و بقاي  مختلف اجتماعي را گاه برخالف خواستشان به همكاري با يكديگر
 كند.مياجتماع مجبور 

چهارم هـ جامعه شرقي فالت ايران در سده  اختالالت اجتماعي در به پرداختن از پيش
هاي براساس داده عيتر ميزان تشديد فرايند تفكيك اجتمابايست به بررسي دقيق.ق مي
گزاري اين فرايند بر تضعيف دروني نظم تاريخي پرداخته و سپس چرايي تاثير موجود

 در موجود اجتماعي مشكالت و هاتنش به بررسي . همچنين بايدكردمشخص  را اجتماعي
را  گيري نظاميان از تضعيف نظم اجتماعيپذيري قدرتعلت تاثيرو  مناطق پرداختهاين 

 د.تبيين كر
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 »هايما«هاي اجتماعي و بنديتكثير گروه و تشديد فرايند تفكيكبديهي است با 

ايند يد فريابد. با تشدل اجتماعي در سطح كالن افزايش مياهميت مسائبه هر علت  مختلف
 فكيكتوعي ن ،، براي جوامعي كه به نحوينتفكيك اجتماعي، نظم اجتماعي در سطح كال

با  .)22ص،1389(چلبي،اهد شدخارج خو خوداند از استانداردهاي اجتماعي را تجربه كرده
نيز از  قهـ . رسد كه جامعه ايران در سده چهارمهاي انجام شده به نظر ميتوجه به بررسي

  اين قاعده مستثناء نيست.
بارت ب نمادي مشترك غير قابل تصوراست. به عبدون وجود يك چارچو نظم جامعه 

 فاهمتديگر نظم كالن هميشه بالقوه با مشكل وحدت نمادي رو در رو است. منظور از 
 ي مشتركاردهاها احتياح به منشاء، مرجع، ابزار و استاندنمادي آن است كه افراد و گروه

رماني، آمي، اختي(علاي شنزبان مشترك، استاندارده ،بيني مشتركشناختي دارند مانند جهان
ري نظام هنجا ،) مشترك و همچنين نياز به وجود مرجع مشترك قانونيديني و فلسفي

- هوجود گرو )24ص همانهمگون.( مشترك، مرجع مشترك ارزشي و نظام اخالقي نسبتاً
 ظم كالنده و نآسيب وارد كرهاي فراوان اجتماعي به برقراري تفاهم نمادين در جامعه بندي
  كند.اعي را تضعيف مياجتم

عبارت  شد كهميتقسيم هاي مختلفي گروه به شرقي فالت ايرانجامعه  در اين زمان
 به-  صنافها و اپيشه ،طبقات مختلف اقتصادي ،و مكاتب فكري مذهبيهاي بودند از گروه

 و ستاييرو شهري، زندگي متفاوت هايهشيو و ايمنطقه گرايشات، - شهري مناطق در ويژه
 گيريپپي بلقا تاريخي موجود هايداده براساس آنها از كدام هر به صورتي كه نشيني.صحرا

  .ردازيمپمي هابنديهگرو اين مختصري از تشريح به اساس اين براست. 
 در. شديم تشكيل مختلف اديان و اقوام از فرارود منطقه ق . هـ چهارم سده آغاز در

 مانند ياحينوا در تنها .ادنددمي تشكيل حنفي نمسلمانا را منطقه جمعيت اكثريت فرارود

 ،1385مقدسي،(ند بود اكثريت در شافعيان بخارا حومه و صنغاج ،طراز ايالق، چاچ،
 بيشتر ترمذ در. داشتند هاييخانقاه سمرقند و ختل فرغانه، در نيز كراميان فرقه .)382ص

- هگرو اطراف آن احينو ودر سمرقند همچنين  .)474ص،همان(بودند مذهب جهمي مردم
 از سياريب هايهگرو هنوز شمالي فرارود مناطق در .كردندمي زندگي مختلفي مذهبي هاي

 ،سغد وستاهاير ميان در .دداشتن وجود- سغديان و تركان درميان ويژه به -غيرمسلمانان
   .)396صهمان، (اشتد رواج نيز سپيدجامگان آيين
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 و يهوديان در خراسان، قهـ . چهارم سده در سان مسلماننويبنا به گزارشات جغرافي
 منطقه اين در مسيحيان اما .كردنديم زندگي گوزگان و بلخ در ويژه به بسياري بوداييان

 هرات، در امادادند، مي تشكيل حنفيان را منطقه اين جمعيت بيشتر نداشتند.حضور چنداني 

 در ؛بودند در اكثريت شافعيان بلخ و جويان اسفراين، دندانقان، ابيورد، نسا، طوس، بادغيس،

هاي گروهاهل سنت  به غير از اكثريت نيشابور در شمار زيادي از آنها ساكن بودند. هم مرو
 وبودند  رپرشما غرچستان و هرات در كراميان .داشتند ضورنيز ح كراميان و شيعيان معتزله،

 .اكثريت با شيعيان بود اسانخر جنوبي مناطق در. داشتند هاييخانقاه نيز مرو و گوزگان در
 پيروانو  قدري ي همچونديگر ي كه به آنها اشاره شد، گروه هاي مذهبيمذاهبعالوه بر 

 ؛143،ص1363استخري، ؛ 474ص،1385 مقدسي،(است شده گزارش سرخسي عبداهللا آيين
 بادغيس و هرات اطراف روستايي نواحي از برخي درهمچنين  .)174صتا،حوقل،بيابن

ر د .)209ص ،1363استخري، ؛174ص تا،بيحوقل،ابن(داشتند حضور خوارج زا يگروه
خوارج  )174صتا،حوقل،بيابن(از جمله حنفيان، شافعيان ايهاي مذهبيگروه سيستان نيز

  .)257و 204ص،1382تاريخ سيستان، (هاي كوچگ ديگري وجود داشتندو فرقه
ل جنوبي درياي خزر نيز و سواح ، سپاهان، رينواحي اطراف خراسان مانند كرمان در

اني، ، زعفرهاي گوناگون مذاهب اسالمي مانند شافعي، حنفي، شيعيان، حنبليحضور گروه
مانند  ايفكريگرايشات  در كنار ، مسيحيان و يهوديانزرتشتيان نجاريان و حتي ادياني مانند

و  592- 589و  542و  539، ص1385،(مقدسيگرايان گزارش شده استمعتزله و حديت
691 -692(. 

، روستا نشيني و سه سبك عمده زندگي شهرنشينيدر سرزمين شرقي فالت ايران 
- ل ميجامعه را شهرنشيان و روستانشينان تشكي بخش عمدهكه  صحرانشيني رواج داشت

- بيابان دراي رواج بيشتري داشت. براي مثال ا صحرانشيني در برخي مناطق حاشيهدادند. ام

 ساكني) هند هاينشينكوچ( ها» زط« آن مردابي نواحير د ون نشياديهب اعراب مكران هاي

 هاياجتماع نودر در بيشتر مناطق اين در مردم .)712- 711ص،1385،(مقدسيبودند

 حدود در .داشتند ضعيفي گروهي ميان ارتباطات و كردندمي زندگي خويش خويشاوندي

 بودند جنگجو مردماني آنها .كردنديم زندگي كميجيان دامپرور هايگروه ختل، و چغانيان

 حدود(پرداختندمي اطراف هايدشت و كوهستاني نواحي ميان قشالق و ييالق به كه

 اطراف هايسرزمين و غزنين حوالي در .)345ص ،1363گرديزي، ؛120ص ،1340العالم،

 ،سيستان از هاييبخشو  )104ص ،1340العالم، حدود(ستب ،گوزگان تخارستان، ،بلخ



 7   ...تضعيف نظم اجتماعي تاثيربررسي 

  
 مكران، اطراف هايكوهستان در .)196ص ،1368 استخري،(كردنديم زندگيان خلج ترك

با  لاين قباي .داشتند حضور بلوچ و كوچ قبايل كرمان جنوبي مناطق در ويژه به و سيستان
 منطقه و در نتيجه افزايش شدن ناامن دست يازيدن به اعمالي چون راهزني و دزدي موجب

   )185ص ،(همان .شدندمي اجتماعي هايتنش
ـ هارم هدر قرن سوم و چ ،گسترش حرف و صنايع و داد و ستد و بازارهاتوجه به  با

 جمعيت شهرنشينتر شدن كارها پيش رفت. به صورتي كه به سمت تخصصيجامعه .ق 
م متفاوتي تقسي يهابه گروه ياقتصاد منافع كسب برايهاي شرقي جهان اسالم، سرزمين

گيري شكل .)212- 220، ص1390 فراي،(زدنددست  صنفياي و به فعاليت حرفه شده
ه شكل بارد، با وجود كاربردهايي كه براي جوامع د ،اي شدن كارهاهاي شغلي و حرفهگروه

ي ربيشت جدايي شد و در نتيجههاي جديد اجتماعي ميان اعضاء جامعه منجر ميدهي هويت
 راري آن دريچيدگي نظم دروني و برقپ و آوردبوجود مي اعضاء جامعه ها وگروهبينِ  را

  كرد.را دشوارتر مي جامعه
اني هاي سياسي فراوگروه تحت سلطه دولت ساماني به  جامعه شرقي فالت ايران

 - د وهاي مركزي خراسان و فرارساماني جدا از بخش پادشاهي فدرالي شد.تقسيم مي
 دمحلي مختلفي بو هايداراي دولت هر كدام - شد توسط دولت اداره ميمستقيماً
؛  404- 346ص ،1382تاريخ سيستان، ( مناطقي مانند سيستان .)500ص،1387(بارتولد،

 )302، ص1424؛ عتبي، 95، ص1340حدود العالم،( گوزگان )492ص، 1385مقدسي، 
) 380ص،1382؛ تاريخ سيستان، 492،ص1385؛ مقدسي، 160صتا،حوقل،بي(ابن بست
 ،1346الملك،؛ نظام382ص،1421؛ القاشي،356- 355 ، ص1363(گرديزي، غزنين
 اسپيجاب )451ص ،1385 مقدسي، ؛323ص ،1382عتبي،( غرجستان ،)152- 151ص

 قهستان و )100ص ،1340(حدودالعالم، تخارستان )460ص،1387(بارتولد،
و ل كوهستاني نواحي شرقي بخارا مانند چغانيان، خت مناطق )355ص ،1363(گرديزي،

، 1340لم،(حدودالعا شد.يا دهقاني پر قدرت اداره مي لت محلي وهر كدام توسط دوراشت 
بيشتر  هوادار افزايش هر چه ،هاي خودمختارساكن در ايالتجمعيت  بسياري از) 109ص

ماعي كمك تضعيف نظم كالن اجتايالتي خويش بودند كه اين امر به  حاكميت دايره عمل
 ،قرامطه مانند اسماعيليان، ايذهبيم - سياسي هايتوان از گروهها ميعالوه بر اين .كردمي

فتن رز بين امتفاوتشان خود به  هايرد كه اهداف و آرمانياد كخوارج، سپيدجامگان و... 
  زد.و معيار هنجاري مشترك در جامعه دامن مي و سياسي وحدت اجتماعي
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، تركي، هندي، خوارزمي و پارسي، عربي زباني همچون هاي مختلفوجود شاخه
- هاي ديگري كه در هر منطقه رايج بود؛ در كنار گروهها و لهجهو... عالوه بر گويشدي سغ

  گذار باشد. تأثيرسطح روابط اجتماعي توانست بر كاهش به خودي خود مي هاي ديگربندي
به ويژه  ،هاي مختلف جامعهطبقاتي چشمگير در ميان بخش فاصلههايي از وجود نشانه

، 1390فراي،( خوردبه چشم مي، در سده چهارم هـ .ق در شهرهاي بزرگ منطقه
ها فاصله ميان روستاييان و مردم شهرنشين نيز افزايش با رشد و توسعه شهر .)155و133ص

يافت. مردم شهرنشين بيش از اسالف خويش از اراضي و امالك دور شدند و در كار و 
 و بيكاري اقتصادي فشارهاي) 220- 219ص، صهمانحرفه خود تخصص بيشتري يافتند. (

هاي بزرگي از كرد به صورتي كه گروهو دست جامعه سنگيني ميبر دوش طبقات فر
گرفتند. اين ا در پيش ميراه شهرها ر فقير براي فرار از مشكالت اقتصادي خود،روستاييان 

خود را  جامعه تأثير مختلف هاي اقتصاديِگروه حتي در وضعيت بهداشتيِطبقاتي فاصله 
 بهداشت حفظ ته بود. به صورتي كه با افزايش جمعيت شهرها در سده چهارم هـ .قگذاش

 هاتوانستند در تابستان از شهري رو به رو شد. اما با وجود اين اشراف ميبا مشكالتشهري 
- هايي اطراف شهر پناه ببرند. اما توده مردم ناگزير از اقامت در اتاقكفرار كرده به كوشك

  .)134- 133صهمان، ص(ريك بودندي تنگ و تاهاان در كوچهشهاي
صنفي  ي،، زبانيهاي اجتماعي، مذهبت عميق در سبك زندگي اقوام، گروهتنوع و تفاو

- را دچار اختالل ميم اجتماعي گيري نظيابي براي شكلانسجام و گرايشات سياسي فرايند

با يكديگر تعامل  با اصول مشترك توانندميسختي به  گستره از تنوع ي با اينجوامع. دكر
 استانداردهاي از جامعه شرايط اين دربه عبارت ديگر،  .كرده و نظم مطلوبي را فراهم آورند

 و مشترك اخالقي نظام و ارزشي مرجع هنجاري، نظام بيني، جهان مشترك، شناختي
دروني جامعه را  اجتماعي وفاق و انسجام در نتيجه نيرومندي برخوردار نيست همگاني

 ،شود كه جامعه براي برقراري نظام اجتماعي كارآمدموجب مي همين امر .دكنتضعيف مي
اين  ولي. رود سل به زور شود يا به عبارت ديگر به سمت برقراري نظم بيروني پبشتوم

  كم ثبات و دوام خواهد بود.  غالباًنظم اجتماعي بيروني 
  

   اجتماعي هايتنش.3
ي گوناگون اجتماعي تنها يكي از عوامل هازم به ذكر است كه صرف وجود گروهال

همانا وجود تنش و . عامل موثر ديگر استاجتماعي جوامع متمدن  تضعيف نظام
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ها در جاي آيد مصداقي از وجود اين تنشآن چه در پي ميهاي اجتماعي است. كشمكش

  . مناطق شرقي فالت ايران در سده چهارم هـ.ق استجاي 
 ،تته اسداش كمتري فساد خراسان به نسبت زمان اين در فرارود است كه معتقد مقدسي

 و شده وارد آرام آرام مردم زندگي مختلف هايبخش در فساد چهارم سده خالل در
الن شهر ك دوران اين در )382ص ،1385مقدسي، ( د.بو كرده پيدا فراواني رواج رباخواري

 ساله هر يبسيار مهاجران و شدمي محسوب مختلف هايگروه و اقوام براي ايجاذبه خاراب

 يرباخوار و بدمعاملگي فساد، آنها عوامل با ورودپس از مدتي و  .كردندمي كوچ آنجا به
 كه بود رفتهگ شكلدر سده چهارم هـ . ق  نداراسرمايه از ايطبقه. عالوه بر اين رشد كرد

 28ص، 1363و نرشخي،  406ص همان،(كردنمي رعايت را انساني و اخالقي هايارزش
دوم  ر نيمهدگزارشاتي از صادرات برخي از اقالم توليد شده توسط زندانيان بخارا  .)43و

ده شهر بواين مار باالي زندانيان نشان دهنده ش كه وجود دارد سده چهارم هـ .ق
 زندان در سمرقند ساخت از گزارشي حوقلابنهمچنين  .)476ص ،1385مقدسي،(است

 سوي از يتالش بايدمي را هازندان اين وجود احتماال ).219ابن حوقل،بي تا،ص(هدديم

 راداف دستگيري و شهر ساكنان هايتنش افزايش از جلوگيري و سركوبي جهت در دولت

  ت.دانس آفرين آشوب
 و فساد گسترش به خراسان، اجتماعي وضعيتگزارش خود در مورد طي  مقدسي
 :كندميه اشار آنها به توجه عدم و روستاييان مشكالت

، شودسربلند است ولي فساد دارد در آن پخش مي آري اينجا(خراسان) بخشي«
ر رنج شود. مردم روستاها دخراج در سال دو بار (زمستان و تابستان) گرفته مي

رفتار گشود. همگي خواهي كه وضع را براي سلطان بازگو كند يافت نميهستند.(نيك
  )429ص،1385مقدسي،( »اختالفات هستند)

 هايتنش و درگيري خراسان هايمحله و شهرها ل سده چهارم هـ .ق درخال در 

 با »منيشك« به موسوم شهر باختري نيمه نيشابور در مثال براي ه است.داشت وجود فراواني

 در درگيري و فساد اختالف، د.داشتن وحشتناكي دشمني ،»حيره«شهر مشهور به  ديگر نيمه

ي رخ فاحش اختالفات نيز اجتماعي هگرو اعضاء يك ميان در حتي كه بود به حدي شهر اين
 اين. نداشتند را شهر اوضاع كردن آرام توانايي گاه دولتي مامورين كه صورتي به ،دادمي

 خود به بيشتري شدت رفتمي دنيا از يا و بركنار فرمانروايي كه زماني در ويژه به وضعيت
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 به ار شهر و كرده استفاده قدرت خالء از عياران ويژه به مردم ازي هايگروه. گرفتيم

  .)492- 491صهمان،( كشاندندمي آشوب
- قه در آنجا گردآمده بودند به تنشت منطبراي حفظ و حراسغازيان فراواني كه نسا  در

را  شهر هااين درگيريدهد زدند. گزارش مقدسي نشان ميدامن ميهاي اجتماعي در شهر 
 و »كرداري« هامحله ميان ابيورد(باورد) نيز در .)492و468 صهمان،(كشانده بود يويرانبه 

  .)492- 491ص همان،( زدمي هم بر را شهر آرامش كه داشت وجود درگيري »البلدراس«
هايي كه عمدتاٌ در آشوب - رآووحشت هايآشوبپر از  شهر به عنوان بلخ از مقدسي
  .جا)همان( كندياد مي - بودهاي مختلف ميان محله
 »عروسيان« ميان سرخس در ،»كهنه بازار«محله ساكنان و )دهكانان( مدنيان نميا در مرو

 يهاييدرگير بودند، شافعي مذهب پيرو كه »اهكيانيا  اهليان« و بودند حنفي مكتب پيرو كه
 خياباني هاي نزاع به كار حتي نيشابور، كراميان و شيعيان هايگروه ميان در .دادمي رخ

 كراميان و »عمليان« ميان خراسان شهرهاي ديگر مانند به نيز راته درشد. مي كشيده شديد

  .)همانجات(داش وجود سختي هاييدشمن
 به شهر اين .آمدمي شمار به درگيري مراكز از ديگر يكي سيستان پايتخت زرنگ شهر

 به روشني به منابع .شدمي ييهاآشوب درگير آشكارا ،مذهبي متعصب هايگروه وجود دليل

 بودند مذهب شافعي كه »صدقيان« و - بوحنيفه پيروان از گروهي-  »سمكيان« يانم دشمني

 اين در .)492- 491ص،1385؛ مقدسي،  329- 328ص، 1381 ،تاريخ سيستان(كننديم اشاره

به حدي  هادرگيري اين شدت گاه حتي و شدندمي زخمي و كشته افرادي خياباني هاينزاع
 براي را اوضاع مداخله با بارها دولت .ندشدميبه مهاجرت ناچار  هاخانواده و افراد بود كه

 ر. دبود نظيركم معماري و بزرگي در كه داشت وجود زنداني زرنگ در .كردمي آرام مدتي
 تمشكال ديگر از د.كردنمي خطاب زشت القابي با را يكديگر افراد و هاگروه شهر اين

 در را زندگي و آلوده را شهر محيط كه بود، شهري يهازباله مناسب آوريجمع عدمزرنگ 

ريزي كارساز براي توان عدم برنامهمي )446- 445ص ،1385مقدسي،د. (كرمي مشكل آنجا
يستي هاي موجود شهري را خود نشاني از كمبود ميزان مشاركت و همزآوري آلودگيجمع

  ت. الزم براي يك زندگي شهري دانس
امل اصلي عو از قرآن بودن يا نبودن وقمخل سر بر بحث وافراطي  تشيع گرگان در

در اين ميان  .)524ص همان،(شدهاي مختلف محسوب ميتنش و درگيري ميان گروه
نيز  مقدسي .آمدمي شمار به هادرگيري اين مشهورترين از كراميان و حسينان نبي دشمني
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 گاه كه رتيصو به دهد،مي آباديانبكر و گرگانيان ميان در درگيري و اختالف از گزارشي

  .)549ص همان،(شدمي منجر درگير طرفين قتل به حتي كه بود چنانآن درگيري اين شدت
امل از عو بر سر مسائل مذهبي هاي سهمگين اين شهر غالباٌنيز اختالف و تنش در ري

 مله اين اختالفاتجاز  .)592- 589ص همان،ها بود (اصلي درگيري و تنش ميان گروه
 البته نمازي مسجد جامع شهر بود؛صاحب پيشفعي و حنفي بر سر تهاي شادرگيري گروه

، همان(.دندكرمي برگزار شافعيان را ديگر روزي و حنفي نمازانپيش را روز يك در نهايت
  )583ص

 انسلماناز غيرم يهاياز ديگر عوامل تنش در منطقه درگيري ميان مسلمانان و گروه
ن و برخي از قبايل تركا ستان امروزي)اي در افغان(ناحيه »غور«اهالي همچون 

  )214ص ،1368استخري،(بود.
يروهاي نكاهش نظارت در صورت بودند كه گاه  ايهاي اجتماعياز زمره گروه عياران

در نها آ زدند.دست ميدر درون جامعه  درگيريآشوب و  تنش به برپاييو افزايش  دولتي
. ندنداشتي االيند و توان مالي و فرهنگي ببيشتر موارد از طبقات زيرين جامعه برخاسته بود

و افتخار  را به بهانه كسب ثروتعياران بخش بزرگي از توانست ميدولت از اين سو گاه 
 از ندكيتا ا هدهاي نبرد سوق دجبههمبارزه در ه در كسوت جهادگران داوطلب (غازي) ب

 ي كه درركان(توسط تركانالبته با پذيرش اسالم ت ؛بكاهد جامعهبار آشوب و ناامني دروني 
و ق هـ . در نيمه مياني سده چهارم كردند)مرزهاي شمالي شرقي تمدن اسالمي زندگي مي

- ه گروهبه و يا و ناامني تبديل شدبسياري از عياران به عامالن فساد هاي مذهبي پايان جنگ

  )134ص ،1390 ،(فراي هاي شورشي شهرها پيوستند.

 هايبخش در قومي و مذهبي مختلف هايگروه ازهر يك تنش پر  شرايطاين  در
همان، .(شود جلوگيري احتمالي هايدرگيري بروز از تا شدندمي ساكن هاشهر از خاصي

بلندي  ديوارهايها و ها را دروازهه هر يك از اين محلهرود ك) احتمال آن مي222- 221ص
ي از هايروازهد چنينهمستند بها را شب هنگام مياين دروازه كرده است.از يكديگر جدا مي

برجاي  هازهاشت. هر چند آثاري از اين درواهاي حومه شهر نيز وجود ددر كوچه ،اين نوع
 ازدهم ويدر شهر مرو در قرون  يهايگزارشاتي از وجود چنين دروازهاما ت، نمانده اس

 ارتولد،ب(اشداثبات اين مدعا ب تواند شاهدي برايدهم م./ پنجم و ششم هـ .ق خود ميدواز
  .)40، ص1337
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 فرهنگي و اجتماعي نظم ابعاد كه صورتي در شود اشاره كه نيست مناسبتبي اينجا در

 همان به ،بوجود آيد عام اجتماعي وفاق و عام اجتماع در ضعف يعني گردد، ضعيفت

 به گراخاص و عاطفي سوگيري براساس سطوح تمام در كنشگران بين روابط نيز نسبت

 متقابل اجتماعي اعتماد ميزان نسبت همان به و شودمي تعريف دشمن و دوست صورت

 و افراد نظمي چنين در. گرددمي برجسته آنها امنيتي علقه و گشته تضعيف يافته،تعميم
 غياب در وضعيت اين .كنندنمي جمعي و فكري جاني، مالي، امنيت احساس هاگروه

 نيازهاي به گوييپاسخ جهت افراد كه دشومي آن به منجر اجتماعي، و فرهنگي طراوت

اي در چنين جامعه .نمايند برقرار رابطه يكديگر با سياسي حيوانات صورت به اجباراً خود
  .) 77ص ،1389چلبي،(گيرد(بيروني) به خود مينظم بيشتر صبغه سياسي

  هـ .ق سده چهارم اواخر در (نظم بيروني)نظاميان گيريقدرت از نيتبيي طرحي. 4
 تمركز و تراكم ،بسيج توانايي گوناگون هايبنديهدست و اجتماع هايتنش شدن بيشتر با

 -  مركزي دولت خصوص به قدرت نهادهايبه  اجتماعي اعتماد و مشروعيت قدرت،
  )77ص ،1389چلبي،. (يافت كاهش شدت به - اين نهادها ترينمشروع و تريناصلي
جدايي  ،ق . هـ چهارم سده آغازين يهادهه دراجتماعي  اعتماد عدم مدهاياز پيا 
توان را مي سياسي مشاغل از برخي و ارتش اصلي هبدن از يمحل اشراف نظامي هاي گروه

 و مزدور نيروهاي از ارتشي تشكيل به بيشترهر چه  ،در نتيجه اين جدايي دولت نام برد.
 عدم يدتشد براي عاملي بهگيري ارتش غير بومي بكارهر چند  ؛گشت متمايل غالمان

 ا به كارگيريب تسنتوا قدرت نهاد اما ؛دش بدل مردم و دولت ميان اعتماد عدم و همبستگي

 متزلزلي وفاق و انسجام )سياسي( بيروني نظم كردن تشديد و زور اعمال و بومي غير ارتش

 .)131- 130ص،1390،فراي(ندك اعمال جامعه بر را

خ داد جدايي غازيان (جهادگران يان رسامان نظاميتغيير عمده ديگري كه در بدنه 
مسلمان تر اشاره شد، همان طور كه پيشدليل اين جدايي از اين بدنه بود. داوطلب مسلمان) 

بود و اينكه آنها از آن پس براي اين جهادگران دشمن محسوب  شدن همسايگان شمالي
 در اوطلبد غازيانِ كمك بدون بايستيمحال ديگر  سامانيان فدرالي پادشاهيشدند. نمي

 مشروعيت و (به دليل تشكيل دولت قراخانيان)سازماندهي اكنون كه شمالي تركان برابر

  )134،صهمان(.كند ايستادگي داشتند، گذشته از بيشتري
ترين و خطرناك ،ارتشبرد اي كه از كاهش اعتماد اجتماعي رنج ميدر جامعه

 چارساماني به چنين شرايطي د در عصردولت آيد؛ دولت به شمار ميناپايدارترين عنصر 
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از راه گشاده دستي و ارتش بومي  براي حفظ وفاداري كه تا پيش از آن دولتبود. شده 

به كنترل فرمانبرداري ارتشيان دست يابد. با بيشتر  توانستنمايش كوتاه سخاوتمندي مي
مان تنها غالافتاد. اين بزرگ غالمان  هايارتشپرورش  فكر به شدن دامنه اختالفات دروني

وابسته بودند و انتسابي به هيچ يك از نهادهاي قدرت  - شخص امير - به ارباب خود
به سربازان ن مراحل آموزش نظامي مشخصي با گذراند اين گروه .)168صهمان،نداشتند(

معنوي و مادي به شخص امير وفادارانه به  آنها با وابستگي .شدند(همانجا)ميبدل اي زبده
با ارباب خود  فرزندي - نوعي رابطه پدر غالمان بنا به نظر روي.متحدهند. پرداختخدمت مي

پيوندهاي متعاقباً  شد.هاي فقه اسالمي نيز تأييد مي. اين اصول اخالقي توسط آموزهداشتند
به  ؛هاي پايدار مهربانانه پديدآمده بين ارباب و غالم اهميت داشتكمتر از دلبستگي ،حقوقي

ها رابطه غالم با پدر خوانده خود اي بود. عالوه بر ايننظامي برجسته ويژه اگر غالم چهره
؛ تنها در صورت فوت ارباب ميراث او (رابطه بودناپذير به واسطه ماهيتي كه داشت، انتقال 

اي خوانده به گونهتر ميان غالم و پدرط گسترده. روابشددرخواندگي) به فرزند او منتقل ميپ
توانست از راه مجموعه كاملي از ر آن وفاداري شخصي تنها ميد كه دسامان يافته بو

هاي هماهنگ در رابطه با پدرخواندگي پديد هاي تازه به غالم و در راستاي تالشبخشش
دارايي و افراد  ،رفتآيد. الزم به ذكر است كه اگر غالمي پيش از پدرخوانده خود از دنيا مي

- 92،ص1388 ،رسيد. (متحدهالك قانوني اموال ميزير دست غالم به پدرخوانده به عنوان م
) در اين شكل از رابطه ميان نيروهاي نظامي و امير ساماني براي دولت امكان اعمال نظم 94

   آمد.ميبر جامعه فراهم  (زور)بيروني
 باال، دروني انسجام با سازماني عنوان بهاي(غالمي)هاي حرفهگيري ارتشبا شكل

 سياست در نظاميان يافتهسازمان مداخله نيز و حكومت فرهنگ، معه،جا شدن نظامي احتمال

 و نهاد كي عنوان به نظاميان و ارتش خصوصيات از برخي كه آن ويژه به يابد،مي افزايش
 امينظ نيروهاي .شوديم حكومت و سياست در آنان دخالت تسهيل باعث اجتماعي گروه

 زلتمن سازماني، محسوس برتري :ارندد بزرگ مزيت سه ديگر هايسازمان بر ايحرفه

توان به يمبرتري سازماني نهادهاي نظامي  در موردهمچنين . تسليحاتي انحصار و نمادين
ود: شنمي يافت اندازه اين به ديگري سازمان هيچ در اتفاق به كه اشاره كرد ويژگي پنج

 و ستردهگ داخلي ارتباطات مستحكم، انضباط شديد، مراتب سلسله فرماندهي، باالي تمركز
  .)39ص ،1384سينايي،(جمعي روحيه
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 هنگامي ند،كمي كمكافزايش انگيزه نظاميان به دخالت در سياست  به كه شرايطي از

سياسي  نظام ،رسيده بستبن بهدر حل معضالت اجتماعي  جامعه مدارانسياست كه است
 عدم .باشد شده مرج و هرج اٌبعض و بحران دچار جامعه و داده دست از را خود شروعيتم

 در آنها حضور و سياسي امور در مردم مشاركت عدم موجب سياسي نظام مشروعيت

 قابليت، حاكم نخبگان كه زماني ديگر عبارت به .شد خواهد اجتماعي و سياسي هايصحنه

 ندارند، سياسي و اجتماعي تحوالت انجام طريق از را جامعه ياداره و مردم بر حكومت

 مردم و داشت نخواهد وجود ياسازنده و قانوني پيوند هادهاي دولتين و مردم ميان

 زمان اين در .شد خواهند تفاوتبي خود جامعه و سياسي مسائل به نسبت سرخورده

 نياز مورد مشروعيت كه هايينظام از برخي در .يابدمي ضرورت سياست در نظاميان دخالت

هاي روي گروهو جلوگيري از پيش خود منافع حفظ براي سياستمداران ندارد، وجود
 يمداخله احتمال، اين بر عالوه .خوانندفرامي سياست در حضور به را نظاميان ،معترض
- پايبندي با حكومت سياسي اهداف و هاخواسته ميان كه صورتي در، سياست در نظاميان

 ،1382، ازغندي( يابد مي افزايش باشد، زيادي تفاوت و اختالف نظاميان آرماني هاي
  )72- 71ص

 معتبر و مشروع هايروش فقدان و پاره پاره قدرت كارآمد، سياسي نهادهاي غياب در

 ظرفيت و ماهيت كه يابندمي حضور امكان هاييروش ي،گروه هايكشمكش رفع براي

 با نظامي دخالت روش تفاوت تنها يشرايط چنين در. كنندمي منعكس را گروه هر ويژه

به عبارت  .)44ص ،1384سينائي،( است آنهابودن  موثرتر و گيرترچشم در ديگر هايروش
 پيش هنگام كه است نهفته واقعيت اين در اهميت فوق العاده تشكيالت نظامي علتديگر 

 و آخرين - افتادمي اتفاق فراوان صورت به دوران اين در كه -برخوردها و هاكشمكش آمدن
   .)70ص ،1375،يرمي(است زور اعمال ،ري نظمموثرترين وسيله براي برقرا موارد بيشتر در

 است، جامعه بر قدرت اعمال يوسيله عمل و تئورينظاميان و حيطه فعاليت آنها در 

 اين از بلكه آيند،مي وجود به قلمرو و حريم از دفاع منظور به فقط نه نظامي هايگروه

 ،1382ازغندي،.(كنندمي استفاده نيز داخلي ناآرامي هاي نابودي و كنترل راستاي در حرفه
 ارتش ويژه كار؛ شودمي محسوب آن عام معناي به ديوانساالري از ايشاخه ارتش، )34ص

 دشمنان برابر در مردم نگهبان و حافظ عنوان به نمادين ويژگي يك از آن برخورداري باعث

 از هادولت گاه البته .شودمي نظامي خاص تجهيزات و سالح نسبي انحصار و خارجي

 بلكه خارجي دشمن برابر در مردم از دفاع براي تنها نه خود قدرت از خواهندمي نظاميان
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به عبارت  كنند استفاده نيز داخلي گسترده هاي اعتراض و هاطغيان برداشتن ميان از براي

 ديگر دخالت نظاميان در برقراري نظم اجتماعي يكي از وظايف اصلي اين نهاد اجتماعي
نمايي در مناسبات اليت نظاميان به آنها اجازه قدرتقانوني فع حيطه شده و محسوب

  .)39،ص1389 سينائي،(دهداجتماعي را مي
 ارتشي داشتن با ،در شرايط ضعف نظم دروني جامعه هاولتدهمان طور كه اشاره شد 

ر اين راستا با دولت ساماني نيز د د،نكن حفظ و برقرار را امنيت و ثبات ندتوانمي كارآمد
شت با گذ وآورد  يرونهادهاي نظامي هاي اجتماعي به استفاده گسترده از شتر شدن تنشبي

 درجه رينبيشت از ارتشيان وضعيت اين با .كردمي تكيه اين نهاد به بيشتر زمان هر چه

سرزمين در چه و دولت درون در چه را اوضاع كنترل كوشيدند و گشتند برخوردار اهميت
 ائميد شرايط در كه آنجايي از) 174ص،1390،(فراي .كنند راربرق دولت تسلط تحت هاي

 خواهد زونيف به رو و مداوم دهند، انجام بايد نظامي فرماندهان كه وظايفي تهديد، بودن

 درتق و در زمينه مسائل جامعه آنها دانش نظامي، فرماندهان اجتماعي شخصيت بود،

- سياست هب اختصاص گذشته در كه شدميي مشاغل به آنها الزامي ورود به منجر بسيارشان

ولت و هاي ديوانساالران ددخالت نظاميان در بخش .)21،ص1382ازغندي،(داشت مداران
زترين هاي دولت از بارگزاريو سياست هاي سياسيل و نصب شخصيتزكنترل آنها بر ع

ني در يمي در تاريخبراي مثال عتبي   .هاي افزايش اقتدار نظاميان در جامعه استنمونه
ني و قانو كه در رسيدگي به امور در اين دوره گزارشي به اختيارات سپاه ساالر خراسان

   كند:اشاره ميديواني اختيارات تام داشت 
ساالري - هبمنصب سپا محسام الدوله ابوالعباس تاش را به نيشابور فرستادند موسو«

ت بدست حزامو سرداري لشكر، و رمام حل و عقد و بسط و قبض و ابرام و نقض 
 وتند و شهادمت او دادند و فايق خاص را از بهر معاونت و معاضدت بوي باز بس
 اوت نصر بن طز شرابي را و جمعي از وجوه امرا و معارف دولت در متابعت راي

 در سلك انينروان كردند، ... چون به نيشابور رسيد ... و امور دواوين(ديوان) و قو
  )47ص ،1382، عتبي(»داخت...نظام آورد و رسوم جايره بران

 سيز مقدا ايبارتولد در مورد اهميت يافتن سران لشكر در اين دوره زماني به نكته
  كند:اشاره مي
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اهميت اعيان لشكري در آن زمان از اينجا پيداست كه براي هر يك از پسران ارشد «
 »دگان نگهبانان شاهي معين شده بود(امير ساماني) يكي از نماين نوح

  .)531ص،1387رتولد،با(
 شخص ويژه به ساماني سياستمداران براي مسئله ترينمهم زمان اين در در نتيجه 

  .بود نظامي نهادهاي دورن در نفود بيشترين ، برخورداري ازپادشاه
جنس  مستقيم نتيجه ارتش ينورد و انسجام نظماز موارد جالب توجه آن است كه 

 باب در كه اشاراتي به توجه با .)121- 120ص،1375ير،(ميتاس اجتماع روابط در سطح

اعتمادي بينظمي و بي علت به توانمي شد، ساماني عصر جامعه هاينظميبي و هاتنش
 را موارد گونه اين از فراوانيي هانمونه برد.ساماني پييمه دوم عمر دولت درون ارتش در ن

 موارد شاهد ساماني تاريخ .يافت سده اين رويدادهاي از مورخان گزارشات در توانمي

- فرمانده و سپهساالران بيشتر. است بوده نظامي بزرگان هاينافرماني و هاشورش از بسياري

 شدند، خارج سياست صحنه از موجود، هاينظميبي و اعتماديبي اثر بر دولت اين هان

 بن بكر عيدابوس .گرفتند قرار خشونت و تعرض خشم، مورد يا و شده كشته آنها از بسياري

 سپهساالر، و بزرگ حاجب آلپتگين )352ص،1363گرديزي،( سپهساالر، فرغاني مالك

 بن ساماني،منصور مرتبه بلند فرمانده و بلخ حاكم قراتگين سپهساالر، چغاني ابوعلي

 سپهساالر، سيمجور ابوعلي )535،ص1387بارتولد، ؛357صهمان،( سپهساالر عبدالرزاق

 حمويه بن احمد بزرگ، حاجب بارس سپهساالر، و گبزر حاجب تاش ابوالعباس

 قزويني، علي بن محمد ابواحمد )526ص ،1387بارتولد، ؛341- 340ص ،1363گرديزي،(

 نجتگين و )5003- 5002ص ،11ج،1382اثير، بنا ؛340،ص1363گرديزي،( حاجب طغان

 ايينظام ماتمقا ترينپايه بلند از هايينمونه افراد اين )5078ص ،12ج ،همان( سپهساالر

اثر وقوع اين  در. شدند خارج صحنه از اننظامي يسازماندرون هاي رقابتدر  كه بودند
 داشتند، قرار نظامي نهادهاي پرنفوذ هايبخش در زماني كه فرماندهان جنس از حوادث

 طريق اين از تا نددرآور خود انحصار به را قدرت از بخشي ،ايوسيله هر به تا كوشيدندمي

  .دارند محفوظ رضتع از را خود و شده پيروز سياسي هايابترق در
 مقامات و هادسته ارتش، ميان در كوشيدمي ارتش بر بيشتر كنترل براي ساماني دولت

 و لزوم صورت در .كند ترغيب يكديگر با رقابت به اآنها ر و آورد وجود به مختلفي
 كه حاجبان وجود .كند استفادهوي  سركوبي براي ديگر سرداران از آنها، از يكي نافرماني

- مي برگزيده ديده آموزش غالمان ميان از غالباً و بودند ايگسترده نظامي اختيارات داراي
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. بود آنها كنترل و سپهساالران اختيارات و اقتدار دايره كردن محدود براي ايوسيله شدند،

 بااليي اهميت از مينظا مقامات ميان در سپهساالر از پس ساماني دولت درمقام حاجب 

 آلپتگين، مانند حاجباني به توانمي ساماني دولت تاريخ به اجمالي نگاهي با د.بو برخوردار

 را پررنگي نقش كدام هر كه برخورد اينانج و قراتگين توزتاش، تاش، بكتوزون، فايق، سيما،
 حاجب جايگاه و اهميت ميزان د.داشتن برعهده ساماني دولت سياسي تحوالت تاريخ در

 را ايالت يك حكمراني وي بلخ، حكمراني به آلپتگين انتصاب با كه بود جايي تا بزرگ

 نگهبانان )181ص ،1392،دلريش ؛354ص ،1363گرديزي،د كرد. (قلمدا خود به توهيني

 از كه آنجايي از - )534ص ،1387بارتولد،( بودند، شاه غالمان از ايويژهارد گ كه شاهي

و خاندان شاهي  امير از حراست و حفظ گروه اين اصلي وظيفه االاحتم پيداست، نامشان
قدرت از مانع و عملكرده سپهساالران عليه بر توانستند موارد از بسياري در - است بوده
 و است داشته گروه اين بر فراواني نفوذ حاجب شخص كه رسدمي نظر به. شوند آنها گيري

  .تاس كردهمي فرماندهي را آنها مستقيماً يا
ي افروز هاي دروني جامعه جنگاز ديگر برنامه دولت براي كنترل ارتش و كاهش تنش

- يا دشواربابله قبل از هر چيز راه حلي آسان براي مق ،ها بود. جنگ براي دولتمرداندر مرز
 عالنشود، هيچ چيز مانند اهاست. وقتي اوضاع داخلي دستخوش آشفتگي و اختالب مي

 وار وهاي دشكند. جنگ، دولتمردان را از سازشخلي كمك نميبه تخفيف تشنج دا ،جنگ
جنگ  ان گفت كهتوميسازد. برخالف تصور عموم نياز ميبي متباينايجاد توازن ميان منافع 
اخلي را از اوضاع د هاست و جنگ موجبات آسايش خاطر دولتپايان اين گونه كشاكش

عالي ري انفتا سكوت، اطاعت، فرمانبردا دهدآورد. جنگ حتي به دولت اجازه ميفراهم مي
مردان دولت هاي گوناگوني را بر اقشار مختلف جامعه تحميل كنند و رهبران بهو محروميت

  .)84ص، 1376(بوتول،انفصال و عزل مبدل شوندغير قابل 
توانند بر نهادهاي آن است كه مي گيري نظاميان بر جامعههاي قدرتترين ويژگياز مهم
جامعه تأثير گذاشته و نظم بيروني را جايگزين نظم تضعيف شده دروني كنند.  موجود در

هاي فرهنگي و اجتماعي درون ساالري نظامي با تقسيمات مختلف خود، ارزشوجود ديوان
همه در صحنه اجتماعي نبايد كند، با اين جامعه را كم و بيش محدود يا تعديل و اصالح مي

اي مستقل و خودكفا برخورد شود. نوان سازمان يا موسسهبا ديوان ساالري نظامي به ع
ها و معيارهاي مادي و هاي اجتماعي قدرتمند، تحت تأثير ارزشارتش همانند ساير سازمان

گيري و توسعه اجتماعي با نفوذ زمان در فرايند شكلمعنوي حاكم بر جامعه قرار دارد و هم
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هاي نظامي به گذارد. ارزشصنعتي تاثير مي هاي فكري، اقتصادي وگسترده و فعال بر حوزه
شوند و جامعه و سياست در هاي حكومتي حاكم ميويژه در زمان جنگ، بر ديگر سازمان

 .)11ص، 1382گيرند (ازغندي، زهاي سيستم نظامي قرار ميها و نياخدمت خواست

ه تنها به هر گونه تالشي نبود ي كه اعتماد اجتماعي به حداقل خود رسيده شرايط در 
گيري دورِ جديدي از گرديد بلكه منجر به شكلالح امور و افزايش توان دولت نمياص

در اين  شد.هاي ساماني ميهاي سياسي شديد در درون دولت و سرزميننبردها و درگيري
 نهادهاي رأس در كه مدتي آن در كوشيدمي رسيد،مي قدرت به كه سرداري هر شرايط

 ببخشد، نيرو و سازماندهي را خود به وفادار نيروهاي دارد، قرار دولت سياسي و نظامي

 مقام كه آنجايي از. دبگير اختيار در را اقتصادي هايپايگاه بايستمي نخست كار اين براي

 بر را خراسان ويژه به و جيحون جنوبي مناطق تمام حاكميت ساماني ارتش سپهساالري

 درآمدهاي از توانستندمي مقام اين به رسيدن با سپهساالران خود خودي به داشت، عهده

البته وجود همچين اختيارياتي  - كنند استفاده خود سياسي منافع راه در ثروتمند منطقه اين
براي مقام سپهساالري به ويژه در نيمه دوم عمر دولت ساماني خود نشان از اهميت نقش 

ن سپهساالري وريان در زماآلپتگين و سيجم .- نظاميان در دورن دولت ساماني نيز هست
 اين كنار در) 510ص، 1387ي اين افراد بودند.(بارتولد،هاي برجستهخود در خراسان نمونه

شانس اين را  آورند، فراهم خود براي را ايمحلي پايگاهته بودند توانس كه سرداراني مورد،
باقي  ياسيس صحنه در همچنان دولت، در خود جايگاه دادن دست از صورت در داشتند كه

، 1382اثير، (ابن چغاني ابوعلي غزنين، در غزنويان قهستان، در سيمجوريان مثال برايبمانند. 
 جمله از بست و اسپيجاب در خاندانش و قراتگين و چغانيان در) 5005- 4999، ص11ج

- ؛ ابن380ص،1382؛ تاريخ سيستان،492ص،1385(مقدسي،.بودند اول نوع سرداران

 بن بكر بكتوزن، اما) 160حوقل، صابن؛ 4781- 4780ص،11ج،1382اثير،

اثير، ابن( نجتگين عبدالرزاق، بن ابومنصور تاش، ابوالعباس ،)351ص،1363،گرديزي(مالك
ع دوم به حساب نو سرداران جمله از ...و بزرگ حاجب بارس ،)5074ص،12ج  ،1382
   .كه پس از بركناري از صحنه سياست كنار رفتند آيندمي

 دولت عمر دوم نيمه درح رقابت سياسي سط باالترين دراي حضور نظاميان هاز ويژگي

 گسترشو  گيريلشك زمان از .بود دولت ديواني بخش با آنها رقابت و درگيري ،ساماني

رسيدگي به امور داخلي جامعه به  بر دولت ديواني بخش منطقه در ساماني دولت حاكميت
 نظاميان گيريقدرت با دولت اين عمر دوم مهني در اما. داشت نظارت مالي مسائل خصوص
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 براي ارتش سران و نظامي نيروهاي خارجي، و داخلي تهديدات شدن بيشتر نتيجه در

 ديوانساالر نهادهاي تا كوشيدند اوضاع كنترل گرفتن دست در و خود عملكرد افزايش
 شديدي هاييدرگير فرايند اين نتيجه در .درآورند خود كنترل به را دولت )بوركراتيك(

 كل بر رهبري الزمه كه انسجامي هنوز كه تا زماني البته .داد روي ديوانيان و نظاميان ميان

وزير به عنوان رييس  براي امكان اين نداشت وجود ارتشي سران ميان در ،بودمي ارتش بدنه
، ديگر ايهگروه مقابل در ارتش بدنه از بخشي با پيمانيهم با كه بود فراهم كل امور ديواني

شدت  از بتوانندگذاشته و براي مدتي  نظامي نهادهاي رأس در را خود بهنزديك  افراد
 كه بودند نظامي سرداران وارتش  نهاد اين آخر در اما. و فشار نظاميان بكاهند تهديد

 وزير عتبي ابوالحسين. درآورند خود كنترل به را آنها و كاسته ديوانيان قدرت از توانستند

 بود ديوانساالراني از فرد آخرين شد ترور نظاميان دست به نهايت در كه ساماني دوم نوح

در صورتي  .كند برقرار نظامي نهادهاي بر را دولت ديواني هايدستگاه نفوذ كوشيدمي كه
كه در نيمه اول عمر حكومت ساماني وزيران پس از شخص امير موثرترين فرد در ساختار 

 1364كرماني، منشي ؛364- 362ص،1363 گرديزي،( دند.شومديريتي كشور محسوب مي
  )111-1317،110،خواندمير ؛ 37- 36ص:

 جايي به سرداران اين كار هاي اميران و ديوانيان ساماني،در نهايت با وجود همه تالش

. درآورند خود كنترل به نيز را او و كرده محدود را ساماني امير اختيارات كوشيدند كه رسيد
 به حاجبي مقام ازهاي پاياني نيمه اول سده چهارم هـ .ق در سال كه آلپتگين شخص

 نخستين يبرجسته ينمونه خود بود، رسيده خراسان حاكمراني و ارتش سپهساالري

 دست به ساماني دولت در را فراواني قدرت توانستند مدتي براي كه بود سپهساالراني

 به در سعي حتي ناموفق كوششي در »ساماني اول عبدالملك« مرگ با تگينآلپ .دنآور

- قدرت ديگر از موارد .)355ص ،1363گرديزي،(كرد خود نظر موردشاهزاده  نشاندن تخت

هاي پاياني سده چهارم هـ . ق نمايي سيمجوريان، غزنويان و سرداراني مانند فائق در دهه
 رچگيپا يك و انسجام به، اقتدارگرا و خود رأينظامي مختلف هاي قدرت وجود .بود

 ا مشكالتبرا امنيت داخلي و خارجي  برقراريو  آورد وارد اي سهمگينضربه قدرت

 -  نبردهاي خارجيدور جديدي از شدت گرفتن با  شرايط اين در .كرد رو به رو فراواني
 وديوانساالري  با كارآمد قدرت يك گيريشكل براي مبرمي نياز - دولت قراخاني حمالت
 احساس منطقه در ق . هـ چهارم سده پاياني هايدهه در رچهيكپا و متحد نيرومند ارتش
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 ؛5339- 5332ص ،12،ج1383،اثير؛ ابن98- 85،ص1382،عتبي؛ 369- 367ص(همان،دشمي
  .)190ص ،1388بيهقي، 

دخالت نظاميان در سياست گاه واكنشي در برابر اوج گرفتن ستيز اجتماعي است كه 
ي سياسي موجود همراه است. شورش و قيام معموالً با نزول كارايي و مشروعيت نهادها

تواند يك نظام را ساقط كند كه نظاميان به مخالفت با حكومت يا دست كم تنها زماني مي
طرفي در قبال آن كشيده شده باشند. در دهه آخر عمر حكومت ساماني عدم كارايي بي

ن به صورت دولت در برابر حل مشكالت داخلي و خارجي از عوامل اصلي دخالت نظاميا
- نافرماني آلپآيد. نافرماني و قيام فرماندهان نظامي مانند مستقيم در سياست به شمار مي

علي فائق و ابو تصرف بست توسط قراتگين و نيروهايش؛ ،و تصرف غزنين تگين
هاي اين خود از نشانه - پايتخت سامانيان –سيمجوري و جدايي خراسان از تابعيت بخارا 

  شود.وب ميپديده اجتماعي محس
در اين دوران بمانند هر نهاد سيمجوريان  ،مانند غزنوياننظامي  دارريشه هايقدرت

ثباتي و از هم گسيختگي ساختاري و در بيشتر موارد به دليل ضعف نظامي كه به دليل بي
در بخشي از قلمرو  نظامي ، ناچار به تشكيل حكومت مستقلكاركردي نخبگان حاكم

اي را بر جامعه ها كوشيدند براي برقراري امنيت و ثبات، نظم سياسيآن 2ند.دش ساماني
توانسته  ،ها و نبردهاي طوالني بر سر قدرتاين دو گروه كه در نتيجه رقابت ؛كنند حاكم

 3مطرح كنند. به عنوان مدعيان اصلي رهبري جامعهرا تر خود با حذف رقيبان ضعيفبودند 
مناطق اداري و نظامي  بازسازيفرهنگي و  تصادي، سياسي،اق هاينهادبا متمركز كردن  هاآن

شدت  با .موجود براي كسب قدرت استفاده كردندهاي لشان از تمامي پتانسيلتحت كنتر
هاي براي رفع بحران مركزيگيري قدرت واحد ردهاي داخلي به دليل نياز به شكلنب نگرفت

 ،پيروز نهايي ندستكه توان ندبودغزنوي  نيروهاياين در نهايت ، جامعه يبيرونو  دروني
كنند. دولت نظامي هاي جامعه اعمال شوند و قدرت خود را بر تمامي بخشجنگ داخلي 
؛ نظام الملك،  88، ص1383، (تنكابني با تشكيل دستگاه جاسوسي نيرومند غزنوي كوشيد

هاي حذف دولت، )26ص، 1346،(فخر مدبر، ايجاد ديوانساالري نظامي)100ص، 1346
مديريت جامعه  هاي حياتيجذب حداكثري نيروهاي نظامي و چينش آنها در بخشلي، مح

دار محلي هاي ريشه(براي مثال از نظاميان براي انتخاب حاكمان اياالت به جاي خاندان
(مثل حمله به مناطق غير مسلمان هاي مشروعيت بخشو دست زدن به جنگ استفاده شد)
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ايجاد فضاي  و بويه مانند ري و اصفهان)شيعي آل و فاطمي هندوستان و قلمرو حكومت

  .)158- 125ص،1393،(صمديان دها و مشكالت اجتماعي غلبه كنامنيتي بر تنش
  

  . نتيجه گيري4
 هايبنديهگرو تفكيك و تكثيرد تشديد فراين بارو نشان داديم كه  در طول پژوهش پيش 

حفظ  ،جامعه عصر ساماني در نگوناگو اجتماعي هايها و تضادتنش  وجود و اجتماعي
 هايديبندسته و هاتنش افزايش اين. شد رو به رو فراوانيبا مشكالت  اجتماعي ظمن

 تيي دولو كارآ مشروعيتبه كاهش  مناطق شرقي فالت ايران، در اجتماعي گوناگون
 خارجي ايهقدرت برابر در ايستادگي و اجتماعي نظم حفظ براي نتيجه دولت. در انجاميد

 منجر ل جامعهكنتر براي دولت الشاما ت. دنآور روي نظامي نهادهاي از گسترده استفاده هب
كه  دشسياسي  و اجتماعي هايشخصيت و هاگروه ميان در اعتمادي هر چه بيشتربه بي

ضعيف نظم شرايط با ت آورد. در اينرا فراهم  اجتماعي تنش افزايش اي برايخود زمينه
نظم و  براي برقرارينخبگان  ي نزديك به قدرتهاگروه ،بحران و گسترش دروني جامعه

 ناسب ومتالش براي ايجاد سيستمي كارآمد و متمركز پرداختند. عدم كارايي  به امنيت
امي را اي نظهنهاد كه نمودي از شرايط اجتماعي جامعه بود، هاي دروني دولت سامانيتضاد

ع اجتماعي و براي كنترل اوضا مسلحانه بارزهم و حتيهاي سياسي رقابت ناچار به ورود به
امي سقوط دولت ساماني و شكل گيري دولت نظ اب . اين وضعيت در نهايتسياسي نمود

  شرايط را براي برقراري نظم بيروني در جامعه مهيا كرد. ومنتهي  غزنوي
  

  كتابنامه
 ساطير. ان، ، ترجمه حميد رضا آژير، تهرا11، جلد الكامل) 1382بن اثير، عزالدين، (ا

 ، اساطير.، ترجمه حميد رضا آژير، تهران12، جلد لكاملا )،1383ابن اثير، عزالدين، (

هنگ اد فر، برگردان جعفر شعار، تهران، انتشارات بنيصوره األرضابن حوقل، (بي تا)، 
 ايران.

 ، تهران، نشر قومس.ارتش و سياست)، 1382ازغندي، عليرضا،(

، محمد مرأس مال النديم)،  2001ق / 1421علي بن بابه،(القاشي، ابوالعباس احمد بن 
 .اريخعبدالقادر خريسات، االامارات العربيه المتحده، مركز زايد التراث و الت
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، به كوشش ايرج افشار، تهران، المسالك و الممالك)، 1368استخري، ابواسحاق ابراهيم، (
 علمي و فرهنگي.

نشريه  ،وكراسي در ايران،جامعه مدني و دمنظام صنفياشرف، احمد؛ 
 .14، شماره1375گفتگو،زمستان

؛ ترجمه علي اكبر ديانت، تبريز، انتشارات فرهنگ و تمدن مسلمانان)؛ 1337بارتولد، و.و (
 ابن سينا.

 ، ترجمه كريم كشاورز، تهران، آگه.تركستان نامه)؛ 1387بارتولد، واسيلي والديمير، (
، برگردان مهدي تقي زاده، تهران، انتشارات و جنگجامعه شناسي )؛ 1376بوتول، كاستول، (

 .آموزش انقالب اسالمي

، تصحيح محمد جعفر ياحقي و تاريخ بيهقي)؛ 1388بيهقي، ابوالفضل محمد بن حسين،(
 مهدي سيدي، تهران، سخن.

؛ برگردان عنايت اهللا شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان؛ )1377(پيگولوسكايا 
 .انتشارات علمي و فرهنگي ،، تهرانارض

 )؛ ملك الشعراي بهار، تهران، دنياي كتاب.1381،(تاريخ سيستان(بي نام)،

 ، تهران، علمي و فرهنگي.درآمدي بر ديوان ساالري در ايران)؛ 1383تنكابني، حميد،(

، مصحح جعفر شعار، تهران، تاريخ يميني)؛ 1382ابوالشرف ناصح بن ظفر،( جرفادقاني،
 نگي.علمي و فره

، تهران، جامعه شناسي نظم تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي)؛ 1389چلبي، مسعود، (
 ني.

 ، به تصحيح سعيد نفيسي، تهران، انتشاراتي اقبال.ستورالوزراءد)؛ 1317خواندمير، (

)؛ تصحيح منوچهر ستوده، تهران، دانشگاه 1340، (حدود العالم من المشرق الي المغرب
 تهران.

 ، تهران، هزار.كرمانجايگاه سياسي غالمان در تاريخ ميانه ايران)؛ 1392ي، (دلريش، بشر

، تهران، 1357- 1299دولت مطلقه نظاميان و سياست در ايران )؛ 1384سينائي، وحيد،(
  انتشارات كوير.

، تصحيح مير هاشم محدث، تهران، مجمع االنساب)؛ 1376اي، محمد بن علي، (شبانكاره
 امير كبير.
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ر نقش تبيين علل تأسيس، تداوم و افول دولت غزنوي مبتني ب)؛ 1393امير (صمديان، 

انشگاه د شد،؛ پايان نامه منتشر نشده كارشناسي ارنيروهاي نظامي (تا نبرد دندانقان)
 خوارزمي تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه تاريخ. 

ثامري، بيروت، م)؛ احسان ذنون ال2004ق/ 1424،( تاريخ اليمينيعتبي، محمد بن عبدالجبار، 
 دارالطليعه للطباعه و النشر.

 ؛ ترجمه محمود محمودي؛بخارا، دستاوردهاي قرون وسطي )؛1390(فراي، ريچارد؛
  .تهران،علمي و فرهنگي

 ، سهيلي خوانساري، تهران، اقبال.آداب الحرب و الشجاعه)؛ 1346فخر مدبر، (

دالحي ، تصحيح عبزين االخبار)؛ 1363ن محمود،(گرديزي، ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك ب
 حبيبي، تهران، دنياي كتاب.

ي در جامعه اوضاع اجتماعي در دوره آل بويه (وفاداري و رهبر)؛1388متحده، روي پرويز،(
نشر  ، برگردان محمد رضا مصباحي و علي يحيايي، مشهد،اسالمي سده هاي نخستين)

 خانه آبي.

، ترجمه يماحسن التقاسيم في معرفه االقال)؛ 1385احمد، ( مقدسي، ابوعبداهللا محمد بن
 علينقي منزوي، تهران، كومش.

، يخ وزراءنسائم االسحار من لطائم االخبار در تار)؛ 1364منشي كرماني، ناصرالدين، (
 تصحيح و مقدمه مير جالل الدين حسيني ارموي، تهران، انتشارات اطالعات.

عليرضا  ، برگردان محمد صادق مهدوي وسي جنگ و ارتشجامعه شنا)؛ 1375ير، پيتر(مي 
 چاپ چهارم، تهران، نشر قومس. ازغندي،

 ترجمه و تصحيح مدرس رضوي،تهران، توس.  ،تاريخ بخارا)؛ 1363نرشخي،(

  ؛ تهران، فراهاني. سياست نامه، )1346(نظام الملك
 

 پي نوشت 
 

) ايران در زمان ساسانيان، برگردان رشيد ياسمي، 1384براي مطالعه بيشتر در اين مورد به اثر كريستنسن،آتور.( 1
) تاريخ 1382ات صداي معاصر و آلتهايم، فرانتس و مروت استيل(ويراستار حسن رضائي باغ بيدي، تهران، انتشار

اقتصاد دولت ساساني، برگردان هوشنگ صادقي، ويراستار مجيد جليلوند، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي 
  رجوع كنيد.
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؛ ارتش و )1382تواند به ازغندي، عليرضا،(هاي نظامي در شرايط بي ثبات ميبراي مطالعات در مورد رفتار نهاد 2
  سياست، تهران، نشر قومس رجوع كنيد.

سيمجوريان در اين زمان توانستند بخش بزرگي از خراسان را در اختيار خود بگيرند. آنها در گام بعدي با از بين بردن و  3
ه هاي خراسان براي اعمال قدرت بيروني استفادهاي خودمختار محلي كوشيدند تا از تمامي پتانسيليا تضعيف حكومت

گيري آنها نمونه اين موارد كنند. تصرف غرجستان و مناطقي از حوزه نفوذ دولت خوارزمشاهيان و جلوگيري از قدرت
) از سوي ديگر غزنويان با تثبيت خود در غزنين و 5387،ص12، ج 1383اثير، ؛ ابن 323و  104، ص1382است. (عتبي، 

اي مشابه دولت غزنوي كه خود داراي دولت نظامي –ست مناطق اطراف خود كوشيدند با تابعيت توران و تصرف ب
؛ 24،ص 1424افزايند. (عتبي،هاي كابل شاهيان هند بر دايره قدرت خود بيهاي از سرزمينتمام زاولستان و بخش - بود.

هاي نوظهور حضور نظاميان به عنوان هاي جالب توجه در اين دولت) از شاخصه42- 35،ص1376اي،شبانكاره
، ص 12،ج 1383اثير، ؛ ابن323و  104،ص 1382ن مناطق و اداره كنندگان بخش مختلف دولت بود. (عتبي،حكمرانا

5387(  
  


