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چکيده

روي کار آمدن حکومت غزنویان در شرق ایران و تالش آنان برراي

تشکيل حکومتي مقتدر ،نياز به استفاده از دبيران ایراني را براي آنران

ضروري ساخت .با فروپاشي سامانيان ،بيشتر دبيرران شراغل در درون

دیوانهاي سامانيان کره از نبگاران خراسراني بودنرد ،در دیروانهراي

غزنوي بهکار گرفته شدند؛ بنابراین دبيران خراساني قردر بالمنراز

در حکومت غزنویان شردند .در سرا  494ه.ق ،برا حلهرهي محلرود

غزنوي به ري و شکست شاخهي جگا از حکومت آ بویه ،تعردادي

از نبگاان دیواني منطقهي عرراق عمرک کره در دیروانهراي آ بویره

شاغل بودند ،وارد دیوانهاي غزنویان شدند .این موضو واکرن

رقابت دبيرران خراسراني را برهدنگرا داشرت .ایرن رقابرتهرا بازترا

 .9استادیار گروه تاریخ دانشااه اروميهmomeni2003@yahoo.com .
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خاصرري در متررون ادبرري و ترراریبي ایررن دوره ،ماننررد ترراریخ بي قرري،

داشت .مسئههي اصهي پژوه

گروه است .سؤا اصهي پرژوه

حاضر ،ریشهیرابي اختالفرا ایرن دو
ایرن اسرت کره آیرا اخرتال هراي

مذهگي بر رقابت این دو گروه ترثيير داشرتهانرد و ایرن رقابرتهرا هره

پيامدهایي داشتند .درن ایت ،تالش دو گروه برراي تسرهب برر دیروان

هاي غزنویان بهدالیهي برا غهگرهي خراسرانيهرا کره توانسرتند سرهطان

مسعود را نيز با خود هلراه سازند ،پایان یافت؛ اما این پایان کار نگرود

و این رقابتها در حکومت سهموقيان نيز ادامه یافتند.

واژگااان يدياادي :بي قرري ،خراسرران ،عررراق عمررک ،دیوانسرراالري،

غزنویان ،نبگاان.
 .1مقدمه

سرزمين ایران بهدليل داشتن شرایب اقهيلري و جررافيرایي خراگ ،گونراگوني ویرژهاي دارد.

عوارض طگيعي هون کوهها و بيابانها بين مناطق مبتهف آن ،از عوامرل تثييرگرذار برر سرير
حوادث بودهاند .این گوناگوني اقهيکها باعث ایماد تفراو هراي فرهناري در ایرن سررزمين
شده است .تفاو هاي فرهناي بين شرق و غر ایران از عصر باستان وجود داشته است.
قشر دبيران ،بهعنوان یکي از اقشرار جامعرهي ایرانري ،از عصرر باسرتان نقر

مرؤيري در

تحوال داشته است .بعد از ورود اسالم و شکست ساسانيان ،دیار حکومت قدرتلنردي در
حوزهي ایران بهوجود نيامد و بعدها در قرن سوم ،حکومرتهراي ایرانري برر قسرلتي از ایرن
سرزمين حکومت ميکردند و شرق و غر ایران در حوزهي قردر یرح حکومرت نگرود.
این روند در زمان حکومت سامانيان که بر شرق (خراسان و مراورااالن ر و آ بویره (عرراق
عمک و غر ایرران حکومرت مريکردنرد ،نلرود بيشرتري داشرت .هرهنرد دیروانهراي دو
حکومت ساماني و آ بویه تقهيدي از دیوانهاي ساسانيان بودند ،تفاو هایي هک با یکدیار
داشتند .م کترین تفاو آنها درمورد مذهب رایج بين دبيران برود؛ زیررا دبيرران حکومرت
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آ بویه بيشتر شيعهمذهب یا اهلذمه بودند و دبيران خراساني در حکومت سامانيان پيرو اهل
سنت بودند .دو گروه دیوانيان در دو حکومت جداگانه کرار مريکردنرد؛ امرا برا روي کرار
آمدن غزنویان و فتح ري ،این موضو شکهي دیار به خود گرفت .مسئههي اصهي پژوه ،
ریشهیابي اختال هاي این دو گروه است .سؤاال اصهي پژوه
مذهگي عامل اختال
فرضيهي پژوه

این است که آیا تفراو

این دو گروه بوده اسرت و ایرن رقابرتهرا هره پيامردهایي داشرتهانرد.

این است که تفاو مذهگي عامهي يانویره در رقابرت دبيرران خراسراني برا

عراق عمک بوده است.
 .2دبيران ايراني از ورود اسالم تا غزنويان

در قرن سوم ،با قدر گيري سامانيان در شرق ایران و خراسان ،به فرهنر

ایرانري تروج ي

ویژه شد .روي کرار آمردن وزرا و دیوانيران ایرانري باعرث شرد کره در حکومرت سرامانيان،
سازمان اداري منظلي از دیوانهاي مبتهف ،توسب نبگاان دیوانساالر ایرانري ایمراد شرود.
بيشتر دبيران و وزراي دربار سامانيان ،از نبگاان خراساني بودنرد و سرنتهراي خراسراني یرا
شرق ایران را توسعه دادند .در اواسب حکومت سامانيان ،حوزهي قدر آنان تا خراسان نيز
ادامه داشت.
حکومت آ بویه در غر  ،ري و جگا ایران ایماد شرد و بعردها عرراق عرر را نيرز از
دست خهفا خارج کرد .برهقردر رسريدن آ بویره نقطرهي عطفري در تراریخ ایرران دورهي
اسالمي است؛ زیرا آنها مذهب تسنن نداشتند و داراي گرای هاي شيعي بودند .آ بویره از
نبگاان مرکز یا هلان عراق عمک ،براي ادارهي حکومت استفاده کرد .اختالفا آ بویه برا
سامانيان سنيمذهب ،درمورد تسهب بر ري و ایران مرکزي ،از ميانههاي قرن ه ارم همرري
شرو شد و هند دهه ادامه یافت (فراي. 994 :9948 ،
 .3واياوي جغرافياي فرهنگي عراق عجم و خراسان
در ترراریخ قرررون ميانررهي ایررران ،نرروعي اخررتال

و انشررقاق در بسررتر جررافيررایي را درقالررب

خراسانيها (ایران شرقي و عراقيها (عراق عمک ميتوانيک بازشناسري کنريک .ایرن شرکا
هنانکه انتظار ميرود ،براساس تضادها و اختال هراي مرذهگي شرکل گرفتره برود (قهيرزاده،
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 949 :9988؛ اما ریچارد فراي ،معتقد است که برهجرز تفراو مرذهگي برين ایرن دو منطقره،
هندگونه تفاو بين شرق و غر ایران از عصر باستان وجود داشته است؛ مانند تفراو در
ادبيا و شيوهي مهحداري حکومتهاي این دو منطقه (فراي . 98-93 :9938 ،برهگفترهي
فراي ،تفاو ها از ادبيا هک فراتر رفته بودنرد و زنردگي اجتلراعي مرردم را نيرز دربرر مري
گرفتند .تفاو هاي فرهناي بين این دو ناحيره ریشرههراي گسرتردهاي داشرتند کره یکري از
اصهيترین دالیرل ،تفراو آن هرا در مرذهب اسرت .غرر ایرران زادگراه زرتشرت اسرت و
پایااههاي دین زرتشتي ،ابتدا در غر  ،مرکرز و جنرو ایرران برود .در نقطرهي مقابرل ،در
شرق ایران یا هلان خراسان بزرگ ،دین رسلي زرتشتي نگود؛ بهکه بهدليل نزدیکري برا مررز
مررذاهب دیاررر هررون بررودایي ،مملوعررهاي از ادیرران مبتهررف رواج داشررت .عامررل دوم
تفاو هاي اقهيلي این دو منطقه است.
تفاو فضاهاي فرهناي غر و شرق ایران در زمان ایران باستان هندان ترييرري نکررد
و این دو منطقه با ویژگيهاي خاگ خود ،به حيا اجتلاعي و سياسي ادامه دادند .هرهنرد
حکومتهاي هبامنشيان ،اشکانيان و ساسانيان این دو منطقه را تحت سهطهي خود داشرتند،
هریرح براسرراس الاوهررا و فرهنر

خرراگ خررود اداره مرريشردند .ایررن فضرراهاي فرهنارري

جداگانه تن ا بهوسيههي یح نيروي خارجي ،یعني اعرا مسهلان ،بره یکارارهاي رسريدند.
هنين وحدتي در دوره ي هبامنشيان نيز برود؛ امرا بسريار محردود و کرک برود .تن را در زمران
اسالم ،بيداري و واقعيتگرایي نسگت به وحد ایراني و بازشناسري هویرت ایرانري دربرابرر
عر پيدا شد (فراي 91-34 :9938 ،؛ بنابراین احتلاالً در دورهي باستان یرح نرو جردایي
فرهناي بين شرق و غر ایران وجود داشت کره برا ورود اسرالم و رواج تردریمي مرذهب
اسالم بهوسيههي اعرا مسهلان ،تاحدودي بره وحرد تگردیل شرد .سربن فرراي دربرارهي
وحد کامل این منطقه از ایران را نگاید بهطور کامل قگو کنريک؛ زیررا شررق ایرران بعرد از
ورود اسالم نيز تنو مذهگي خود را در یح شکل جدید ،یعني توسعهي فرقرههراي مرذهگي
در این مناطق ،حفظ کرد .غر ایران شاید بهدليل نزدیکي به مرکرز خالفرت ،فرقرهگرایري
کلتري داشت که این روند در قرون دوم و سوم ،شکل تازهاي به خود گرفرت .ایرن شرکل
تازه ،ورود خراسانيها در قدر و حکومت عگاسيان بود .اعرا مسهلان براي فرتح ایرن دو
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منطقه از ایران (شرق و غر

 ،دو روش مبتهف داشرتند .عرراق عمرک برهدليرل نزدیکري برا

مرکز خالفت و حوزهي قدر قگایل عر  ،بهطور کامل تصر
ماه کوفه و ماه بصره اداره ميشد؛ امرا تصرر

شد که از طریق دو مرکرز

خراسران و شررق ایرران برهدليرل پراکنردگي

اقهيلي و بهتگع آن ،حکومتهاي محهي جدا از هک ،دشوارتر بود و به هلين دليرل هریرح از
این حکومتهاي محهي براي پرذیرش سرهطهي اعررا روش خاصري درپري

گرفتنرد .در

عراق عمک ،بسياري از دیوانيان دستااه شکستیافترهي ساسراني بره لشرکر اسرالم پيوسرتند؛
ال هلچرون یرح
براي نلونه علرو بن عدي بن زیرد ،شراعر مسريحي عرر در حيرره ،احتلرا ً
مترجک ،بيآنکه اسالم بياورد ،به لشکر اسالم روي آورده بود (فراي. 38 :9938 ،
 .4رقابت غزنويان با آلبويه و فتح ري
درگيريها و جن

هاي زیادي بين آ بویه و سامانيان در منطقهي خراسان صور گرفرت،

تا اینکه در سا  999ه.ق ،بين آنها صرهح برقررار شرد (گردیرزي . 939 :9984 ،برا تسرهب
غزنویان و پایان کار سامانيان ،غزنویان ميراثدار سنن مهحداري ساماني شردند .بسرياري از
اعضاي دیوانهاي ساماني وارد دیروانهراي غزنویران شردند و دیوانسراالري غزنروي از ایرن
مردان کاردیده بهگرمي استقگا کرد؛ زیرا بسب حکومت غزنوي در زمان محلود ،حروزهي
علل و حمک کار را وسعت داد و الجرم به کساني نياز بود که از ع دهي کارها برآیند .این
دیوانيان سابق دولت ساماني ،ادامهي سنتها و فنون اداري ميان سامانيان و غزنویان را قرو
ببشيدند (باسورث . 33 :9938 ،بهتدریج ،نبگاان خراساني در دیوانهاي غزنویران قردر
را بهدست گرفتند و تلام هرخ قهلرو وسيع غزنوي بهدست آنان بهحرکت درآمد .غزنویران
از ابتدا سياست خاصي را درقگا منطقهي خراسان درپي

گرفتند؛ زیرا ناصرالدین و سريف

الدوله (سگکتاين و محلود «در نيشابور بساط عد  ،رأفت ،انصا

و عردالت باسرتردند و

رسوم محدث و بدعتهاي مذموم و قوانين جرور باطرل گردانيدنرد ( »...جرفادقراني:9939 ،
 . 994این روند تا پایان حکومت محلود غزنوي ادامه داشرت و خراسرانيهرا بره یکرهترازي
خود ادامه دادند؛ اما در سا  494ه.ق ،تصر

ري و جگا بهدست غزنویان و ورود نبگاان

عراقي به دیوانهاي غزنوي ،توازن قدر در دیوانساالري غزنوي را ازبين برد.
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 .5داليل فتح ري در سال  424ه.ق

دليل ظاهري حلههي محلود به ري ،نامهي ممدالدوله بویه به سرهطان محلرود و شرکایت از

شورش سااهيان خود بود (ابنايير . 83 /99 :9939 ،بعضي از محققان این حاديره را برهدليرل
تحریح نبگاان خراساني ميدانند و آن را درواقع جن

بين دو پایااه فکرري مبرالف بره

شلار ميآورند (ط لاسگي . 949 :9989 ،در اینما این سؤا مطرح ميشود که آیا نبگاران
خراساني که سا ها در درون دیوانهاي سامانيان مشرو به کرار بودنرد ،اختالفرا قردیلي
سامانيان با آ بویه را به درون دولت غزنویان انتقا دادند و سرهطان غزنروي را بره حلهره بره
قهلرو آ بویه تشویق کردند.
حکومت غزنویان ترا سرا  494ه.ق ،برراي حلهره بره قهلررو آ بویره در منطقرهي جگرا
هندان تلایهي نداشت؛ اما سهطان محلود غزنوي در پایان علر ،در سياسرت کهري حکومرت
غزنویان دربارهي غر قهلروش ترييراتي ایماد کرد .در ادامه ،دالیل ایرن ترييرر ناررش را
بيان ميکنيک.
 .5-1تالش براي فتح عراق عرب

سهطان محلود بعد از فرتح ري ،برا ارسرا فرتحنامرهاي برراي خهيفره القرادر ،هرد

خرود را

سرکو قرامطه و دشلنان مذهب سنت وانلود کرد؛ اما به احتلا زیاد ،سهطان محلود کره
در آن هناام در اوج قدر بود خود را براي کاري بزرگ آمراده مريکررد و آن حلهره بره
برداد بود که بهدليل بيلاري و برگشت او به غزنه انمام نشد .سهطان قصرد داشرت برا خرارج
کردن برداد از دست آ بویه و تسهب بر دربار خالفرت ،فرتح سررزمينهراي واقرع در غرر
قهلرو اسالمي را در برنامههراي بعردي خرود قررار دهرد (فروزانري . 933-934 :9984 ،ایرن
موضو از اشعار عنصري قابل استنگاط است:
زتانرررسير بُررت آوردي به اشرررررتر

ز روم اکنون صهيب آور به اسرتر

زمرريرن هررندو را هررندي سراردي

زمرررين روم را یکررچند برررسررار

از ایشان قرهعرهي غرررزنين بيررراراي

بررلررراه سرو قررد زلررف هررنگرر

بدان درک

ز یح سو هتر خان

بياویز از دگرررر سو تاج قيصررررر
(عنصري39 :9999 ،
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بي قي در ذکر ماجراي آمدن رسو خهيفه به غزنه ،از زبان مسعود مينویسد:
[ ]...لشکري بي اندازه جلع شده بود و به زیاد والیت حاجرت اسرت و لشرکر را
ناهار کار باید کرد ،اگر حرمت درگاه خالفت را نگودي ناهار قصرد بررداد کررده
آمدي تا راه حج گشاده شدي که ما را پدر بره ري ایرن کرار را مانرد و هرون وي
گذشته شد اگر ما را حاجتلند نکردندي سوي خراسان بازگشتن به ضرور امروز
به مصر یا شام بودیلي ( ...بي قي. 949 :9934،

ابنجوزي و جوزجاني اقدام سهطان محلود در برگشرت بره غرزنين را برهدليرل تقاضراي
خهيفه ميدانند (ابرنجروزي913 /93 :9499 ،؛ جوزجراني993 /9 :9949 ،؛ یعقروبي:9983 ،
. 38
 .5-2داليل مذهبي

سهطان محلود در طو زندگي خود و از هنااميکه جانشين پدرش شرد ،بسريار کوشريد ترا

حلایت خهيفهي عگاسي را کسب کنرد .وي عالقره داشرت خرود را درظراهر برهعنروان یرح
سهطان متعصب و معتقد نشان دهد تا بتواند اعلا خود را توجيه کنرد و برا حلایرت معنروي
خهيفه و مشروعيت ،جایااه خود را به عنروان حراکک اسرالمي حفرظ کنرد .بنرابر نوشرتههراي
تاریبي این دوران ،سهطان هر مبالف سياسي را به ات ام قرمطي بودن نابود ميکرد (بي قي،
 . 993 :9934دیدگاه بدمذهب بودن مردم عراق عمک در عصر سهموقي نيز وجرود داشرت؛
زیرا در زمانيکه احلد خان ،حاکک قراخاني سلرقند ،در سا  488ه.ق بهوسريههي سرااهيان
و اهالي سلرقند به ات ام ارتداد مت ک و کشته شد ،مبالفان او استدال ميکردند که هون او
مدتي در عراق عمک با دیهليان مصاحگت داشت ،بره رفرو و الحراد و زندقره متلایرل شرده
است؛ زیرا احلد خان مدتي در زمان مهکشاه سهموقي ،در دیار عراق عمک به فرمان سرهطان
در بند بود و بعد از آن به سلرقند بازگشت (نرشبي. 999 :9934 ،

خواجه نظاماللهح در سياستنامه ،حلههي محلود به ري را به دالیرل مرذهگي مريدانرد

(نظاماللهرح . 33-39 :9939 ،فرخري سيسرتاني در قصريدهاي بره مناسرگت فرتح ري ،اقردام
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محلود را ستوده ،آن را کک کردن بدمذهگان ناميده و از تلایل او براي تسرهب برر خالفرت و
مناطق عراق عر  ،سبن گفته است:
از پررررري کررک کررردن بدمذهگرران

در د تو روز و شب اندیشههاست

مهح ري از قررررمطيان برسررررتدي

ميل تو اکنرون به منا و صرررررفاست

آنچه به ري کردي هرگز که کررد

یا به تلنا که توانسررت خواسرررررت

حاجب تو هون به در ري رسرررريد

هيچکس از جاي نيارست خاسررت

دار فررررررو بردي با ري دویسرررت

گفتي کاین درخور خوي شلاسررت

ت نيرررررت آوردن نررررزدیح تررررو

از قرررگل ملهکرت ري خطاسرررررت

ت نيرررررت گيترررري گرررررویک تررررا

زانکه هله گيتي هون ري تراسررت
(فرخي سيستاني94-91 :9939 ،؛ حالت[ ،بيتا]41 :

ري را ب انه نيسررررت ،بگاید گرفت پرس
اینما هلي یاان و دوگان قرمطي کُشد

وقتست اگر بهجن

سوي ري کشد عنان

زیرنان به ري هررررزار بگاید به یح زمرررران
(فرخي سيستاني994 :9939 ،

سهطان محلود غزنوي براي اینکه اقدام

در تصر

ري و جگا بره دالیرل مرذهگي یرا

هلان ازبين بردن بدمذهگان جهوه کند ،شيعيان ري را قتلعرام کررد (گردیرزي931 :9984 ،؛
کریليان. 349 /9 :9939 ،
 .5-3ايجاد يک منطقه در غرب قدمرو غزنوي

یکي از دالیل مؤير در فتح ري و جگا  ،ایماد یح منطقه در غرر قهلررو غزنروي ازسروي
سهطان محلود بود تا پسرش مسعود را از مرکز حکومت دور ناه دارد .نکترهي جالرب ایرن
است که سهطان جانشين خود ،محلد را در این لشکرکشي با خود هلراه نکرد و تن ا مسعود
را که مدعي حکومت بود به مرکز ایران آورد و هناام بازگشتن به پایتبت خود ،مسعود را

حاکک سرزمينهاي تازه فتحشده کرد .احتلاالً این موضو  ،ببشي از نقشهي سهطان محلود
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براي دور ناه داشتن مسعود از خراسان و مرکز حکومت غزنویان بود تا محلد ،پسرر دیارر
سهطان ،بتواند بهراحتي قدر را بعد از محلود برهدسرت آورد (کریليران-939 /9 :9939 ،
. 934
 .6بازتاب تصرف ري در اوضاع ديوانساالري عراق عجم

روش سهطان محلود غزنوي دربرارهي اسرتفاده از دیوانيران آ بویرهي شراغل در ري ،ماننرد

روشي بود که سا ها قگل دربارهي نبگاان دیوانساالر خراسان بهکار برد؛ زیررا هناراميکره
محلود بر خراسان دست یافت ،بيشتر کارگزاران ساماني بر شرل خوی
تابعيت خوی

را به خداوند جدید انتقا دادند؛ مانند ابوالعگاس الفضرل اسرفرایني ،نبسرتين

وزیر محلود که پي
محلود پي

باقي ماندند و تن را

از آن شررل دبيرري فرارق را برع رده داشرت (بویرل. 938 /4 :9984 ،

از مرگ ،ري و جگا را ضليلهي قهلرو خرود کررد و بره ایرن ترتيرب ،مالرح

سرزمينهایي شد که پي

از این بهدسرت شراخهاي از دودمران آ بویره اداره مريشردند .او

دیوان آ بویه در ري را بهعنوان دیوان والیتي باقي گذاشت؛ اما عالوهبر ري ،دیهک و جگرا
نيز در حوزهي ادارهي آن درآمدنرد (مگرين . 944 :9981 ،بره ایرن ترتيرب ،هرهنرد رشرتهي
فرعي دیاري که تثيير مشي اداري آ بویه بود ،بر عوامرل سرازندهي نظرام اداري غزنویران
اضافه شد ،س ک آ بویه درمقایسه با نفوذ عظيک سامانيان بسريار انردب برود؛ زیررا حکومرت
غزنویان در مرکز و غر ایران بي

از یح دهه ناایيد .از منابعي نظير مسرکویه و مکاتگرا

اداري برخي از دیوانيان آ بویره ،درمريیرابيک کره ادارهي قهلررو آ بویره براسراس شريوهي
خالفت عگاسي بوده است که غزنویان نيز به هلان شيوه در دیوانهاي خود علل ميکردنرد؛
اگرهره خاسرتااه دیهلرري آ بویره و وابسرتاي کلررابي
دگرگونيهرایي در نظرام هراي تصرر

آنران بره هررکقگيهاران خرود ،سررگب

زمرين و اخرذ ماليرا در غرر و مرکرز ایرران شرد

(باسورث . 39 :9938 ،حتي ابوالعال محلدبن عهيبن حسو هلداني ،وزیر ممدالدولره کره
از وزراي شيعهي اماميه بود ،بعد از فتح ري ،بهدليل فرمانگرداري از محلود و رفتن بره غزنره،
دوباره دبيري رسارل ري را بازیافت و به این دليل لقرب «صرفيالحضررتين» را گرفرت (ابرن
فندق999 :9943 ،؛ فدایي عراقي. 933 :9989 ،
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ش ر ري و ایالت جگا از مراکز م ک تشيع بود و بهدليل تسهب آ بویره برر منطقرهي جگرا و

ري ،طگقهي فرهيبتهاي از شيعيان در ري تشکيل شرده برود کره هرک در حکومرت و هرک در
ناارش آيار عهلي ،توانایي هشلايري داشرتند (جعفریران . 99 :9939 ،شراخهي جگرا آ
بویه با داشتن وزراي عاللي هون ابوالفضلبن عليرد ،ابروالفتح پسرر او و صراحببرن عگراد،
محيطي امن براي تعهيک و تعهک عهوم فراهک کرده بودند و ادبا و علا را بره خرود جهرب مري
کردند .وزراي این دوره عالوهبر پرداختن بره مشراغل م رک دیرواني و لشرکري ،از ممرالس
عهلي و بحث و مناظره ب رهمند بودند (ترکلني آذر . 944 :9984 ،خانردانهراي قردیلي از
دبيران در قهلرو حکومتي آ بویه بودند؛ مانند خاندان مرزبران ،پسرر دادبویره کره در فرارس
کارهاي دیواني را به ارث ميبردند و بسياري از مشاغل در انحصرار آنران برود (ابرنحوقرل،
94 :9943؛ فقي ي . 994 :9943 ،متحده معتقد اسرت کره دبيرران آ بویره صرنفي را تشرکيل
داده بودنررد کرره منررافع مشررترب و هلسررو بررا هررک داشررتند (متحررده . 999 :9988 ،یکرري از
تفاو هاي دبيران آ بویه با غزنویان ،استفادهي آ بویه از اهرلذمره (برهویرژه مسريحيان در
دیوانها و مقاما م ک بود؛ افرادي مانند ابنارزق نصرراني ،کاترب عضردالدوله و ابوسرعد،
کاتب علادالدوله در شيراز که مذهب مسيحيت داشت و بهمنزلهي وزیر علادالدوله برود .از
زرتشتيها نيز کساني ،مانند ابونصر خواشراذه خرازن عضردالدوله ،ابواسرحاق صرابي و  ...در
دستااه آ بویه حضور داشتند (فقي ي . 488 :9933 ،درمقابل عراق عمک ،خراسان عالوهبرر
داشتن موقعيرت سروق الميشري در ارتگاطرا تمراري ،ازلحراو عهروم ال ري ،کرالم و فقره و
هلچنين بهدليل ترویج زبان و اد فارسي ،مرکز فکري بب

شرقي عالک اسالم بود و قشرر

دبيران پيرو اهل سنت و شاغل در دیوانهاي غزنوي ،از اهالي شرق ایرران (خراسران بودنرد
(بویل. 941 /4 :9984 ،
 .8بازتاب بهيارگيري دبيران عراقي در ديوانساالري غزنوي

استفادهي غزنویان از دبيران عراق عمک بهدليل وجود تفاو هاي مذهگي بين دبيرران عرراق

عمک و خراسان ،هال هایي را درون دیروانهراي غزنویران برهدنگرا داشرت .بعرد از مررگ
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محلود غزنوي ،بحراني در بحرث جانشريني او برهوجرود آمرد .محلرد ،پسرر دیارر محلرود
ازسوي پدر به تبت نشست و گروهي از درباریان و دیوانيان این انتصا را برهدليرل دوري
مسعود از غزنه قگو کردند .این کار تاحدودي بدون درگيري انمام شد .مسئههي جانشريني،
اولين شکا

را در برين نبگاران دیرواني غزنروي ایمراد کررد؛ دو گرروه مبرالف و موافرق

سهطنت مسعود که در تاریخ بي قي به نرام پردریان و پسرریان معرفري شردند .پردریان گرروه
طرفدار انتصا سهطان محلود و حامي محلد در امر جانشيني بودند و پسریان مبالف ایرن
انتصا و طرفدار جانشيني مسرعود بودنرد .برهدليرل ایرن شرکا

در دیوانسراالري ،مسرعود

گروهي از نبگاان دیوانساالر منطقهي عراق عمک را وارد دیوانساالري خود کررد کره ایرن
گروه ،از مثموران سابق آ بویه بودند و این امر باعرث واکرن هرایي ازسروي دیوانسراالران
خراساني شد که عنصر غالب در دیوانهراي غزنروي بودنرد .اسرتفادهي مسرعود از دبيرران و
کارگزاران عراق عمک ،احتلاالً برهدليرل برياعتلرادي او بره دبيرران سرابق پردرش در درون
دیوانهاي غزنين بوده است و او با این اقدام ميخواسرت دیروانهراي غزنویران را از عناصرر
طرفدار برادرش خالي کند؛ به هلين دليل هناام حرکت از ري گروهي از این دبيرران را برا
خود به غزنين آورد و در مقامرا م رک منسرو کررد .ورود دبيرران عرراق عمرک بره درون
دیوانهاي غزنوي ،سرآغاز رقابت بين این دو گروه شد .ابوالفضل بي قي ،بهعنروان یکري از

دبيران خراساني که در جریان امور قرار داشت ،در کتا تاریخ بي قي یرا تراریخ مسرعودي،

رقابتهاي این دو گروه را بيان کرده است .او علهکرد بعضي از نبگاان عراقي را کره وارد
دیوانساالري غزنوي شدند بررسي کرده است .بي قي از دبيران خراسان بود؛ بنابراین باید بره
قضاو هاي او دربارهي عراقيهرا ،برا ایرن دیرد کره او دربرارهي مبالفران خرود و نبگاران
خراساني مينویسد ،توجه کنيک .در اینما این پرس

مطرح ميشود که آیرا رقابرت تن را در

بين دبيران دو منطقه ایماد ميشود یا اینکه در ميان گروههاي دیار جامعه نيز بازتا داشرته
است.
 .9رقابت شاعران عراق عجم با خراسانيها در دربار غزنوي

رقابت بين نبگاان خراسان و عراق عمک تن ا مبصوگ دیوانيان این دو منطقره نگرود؛ بهکره

در بين شاعران نيز وجود داشرت .هناراميکره آوازهي ج اناشرایي و شراعرنوازي محلرود
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غزنوي ،به گوش شعراي اطرا

رسيد ،ابوزیرد محلردبن عهري غضرارري رازي ،از شرعراي

مشر ور عررراق عمررک و از معاصررران عنصررري ،فرخرري و لگيگرري و مررداح ب ااالدولرره دیهلرري،
قصيدهاي ساخت و براي محلود فرستاد و سهطان محلود نيز برراي او صرهه فرسرتاد .مسرعود
سعد سهلان در شعر خود به ماجراي صهه دادن محلود به غضارري اشاره کرده است:
ب ر قصيده که از ش ر ري فرستادي

هزار دینار او بستدي ز زر حال
(مسعود سعد983 :9991 ،

غضارري براي شکرگزاري از اقدام محلود ،قصيدهي دیاري سرود و به غزنين فرسرتاد.
در این قصيده ،او در مدح محلود غهو کرده و در آخرین قسلت قصيده ،بره شرعراي دربرار
محلود طعنه زده اسرت .عنصرري در مقرام پاسرخ ،قصريدهاي سررود و ایرن موضرو باعرث
ردوبد شدن اشعاري بين طرفين شد (دبير سرياقي 999 :9994 ،کره نشراندهنردهي وجرود
رقابتهایي بين شاعران این دو منطقه است.
قصيدهي عنصري در انتقاد از غضارري:
ایا غضررارري اي شاعري که در د تو

بمز تو هر که بود جلهه ناقصاند و نکرا

نااه دار تو در خدمت مهررررروب زبان

بمد بکوش و مده عقل را به هز و هرزا

...
دونو را تو یح جنس مي قياس کني

ممانسرررررت نگود در ميان زر و سررررررفرا

اگر به گفتن مفضا فاضهست بدقصرد

نبسررت باري بشناس فاضل از مفضرررررا

...
سبن فرستي خام و نگشته بر سر شررعر

بهجررررراي تاج ن ي بي ده هلي خهبررررا

هنين مبراطگه از شررررراعران نکو نگود

که این مبررراطگه باشد هلا را ب لرررررا

...
ازو رسيده بتو نقد سررررره هررررزار درم

ز بنده بودن او هرررون کشرررريد باريد یا
(عنصري988-983 :9999 ،
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غضارري نيز در دیوان خود ،در جوا عنصري قصريدهاي طروالني سرروده اسرت (دبيرر
سياقي . 993 :9994 ،منوه ري دامراني ،از شاعران عراق عمک اسرت کره برههلرراه سرهطان
مسعود از ري به غزنه رفت .او که در غزنين مورد حساد شاعران دربار غزنه قرار گرفرت،
در ابيا زیر به این موضو اشاره کرده است:
حاسدم گویا هرا باشي تو در درگاه شررررررراه
اینررت برضي آشرررررررکارا ،اینت جرر هي راسررتين
حاسرررررردا تا من بدین درگاه سرررهطان آمدم
برفتاد غهرررل و برخاسررررتت ویرررل و حرررررنين
خواست از ري خسرو ایران مرا بر پشرت پيل
خرررررود ز تو هررررررگز نيندیشررد در هندین سنين
من بهفضل از تو فزونک ،تو بهما از من فزون
ب ترسررت از ما فضررررل و ب تر از دنياسرررت دین
ما تو از شررررر ریار ش ریاران گرد گشرررت
ور نه اندر شررريروان تو سرررگين هيدي از پارگين
گر نگاشد در هنين حالت مرررزیدي مر تررررا
عرارضررري بس باشررررد بر لشرررررکر مير مرررتين
(منوه ري89-31 :9998 ،
 .14زمينههاي رقابت دبيران عراقي و خراساني از نگاه بيهقي

بي قي در بيشتر مگاحث دربارهي دبيران عراقي که هلراه سهطان مسعود آمدهاند ،مريکوشرد
دان

دبيرري و تروان عهلري آنران را کرک نشران دهرد .اسرتفاده از وا هي «پيراده» در دبيرري

نلونهاي از آن تالشها است .نویسندگان براي دبير ،شرایب و صفا فراوانري برشرلردهانرد
که عصاره و نقاوهي آنها داشتن اد نفس و تگحرر در اد درس و اطرال کهري از عهروم
دیار است و عربيداني و نيکوخطي در این ميران مقردم اسرت .براوجود حصرو تلرام ایرن
شرایب و خصوصيا  ،قدر بر نویسندگي و پروراندن مطهب در هریرح از انروا نامرههرا
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هنانکه وافي به مقصود و مناسب حا و مقام باشد ،هنري دیار است که از هر فاضل شراعر
نيکوخطي برنياید .بي قي در وصف فضالیي که از هنر نویسندگي بيب ره برودهانرد ،بره ایرن
نکته اشراره کررده و آنران را در دبيرري «پيراده» خوانرده اسرت (بي قري933 :9934 ،؛ رکنري
یررزدي . 949 :9941 ،اصررطالح پيرراده در دیاررر متررون ایررن دوره نيررز بررهکررار رفترره اسررت.

عنصراللعالي در با ه هک قابوسنامه ،در ذکر حکایتي از ابوالفضل بهعلي ،ایرن وا ه را بره

کار برده است که به معني ناتوان بودن در یح کرار یرا شررل اسرت (عنصرراللعالي:9939 ،

 . 999بي قي در جاي دیار ،دانر

دبيرران عراقري را مسربره کررده اسرت و آنران را فاقرد

توانایي در نوشتن نامه و مکاتگه با حاکلان دیار کشورها ميداند .هنااميکه سهطان مسعود
بعد از گرفتن قدر و شکست برادرش ميخواست براي سرکشي مرزهراي شرلالي قهلررو
خود به طر

ماورااالن ر حرکت کند ،تصليک گرفت به قدر خان ،حاکک قراخراني ،نامرهاي

بنویسد و حرکت خود را بهسروي او اطرال دهرد و از سروي دیارر تصرليک گرفرت نامرهي
دیاري براي خهيفه بفرستد و هاوناي به تبت نشستن مسعود و اینکه هاونه به صهح بوده
است را بيان کند .بي قي ميگوید:
استادم دو نسبت کرد این دو نامه را هنانکه او کردي یکي به تازي ،سوي خهيفره
و یکي به پارسي به قدر خان و طرفه آن بود کره از عرراق گروهري را برا خویشرتن
بياورده بودند هون بوالقاسک حری

و دیاران و ایشان را ميخواستند که بره روي

استادم برکشند کره ایشران فاضرل ترنرد و بارویک کره ایشران شرعر بره غایرت نيکرو
بافتندي و دبيري نيح بکردندي و ليکن این نلب که از تبرت مهروب بره تبرت
مهوب باید نگشت دیار است و مرد آنااه آگاه شود که نگشتن گيررد و بدانرد کره
پ ناي کار هيست و استادم هرهند که در خرد و فضل آن بود که بود ،از تعرذیب
هاي محلودي هنانکه باید یاانهي زمانه شد و آن طایفه از حسرد وي ،هرر کسري
نسبتي کرد و شرم دارم که باویک بر هه جلهه بود .اميرمسرعود را آن حرا مقررر
گشت و پس از آن هون خواجهي بزرگ ،احلد حسن در رسيد ،مقررتر گردانيرد
تا باد حاسدان یکگارگي نشسته آمد (بي قي. 88 :9934 ،
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بي قي در کتا خود از دو دبير عراقي ،یعني طاهر دبير و بوالحسن عراقي کره برهعنروان
نلایندهي نبگاان دیوانساالر عراقي با سهطان وارد دیوانهاي غزنوي شردند ،انتقرادي کررده
است.
 .11رقابت در شکل تفاخر به گذشتگان

بي قي در مگحث گفتوگوي بونصر مشکان و خواجه احلد وزیرر نوشرته اسرت کره بونصرر

اشاره ميکند که ما از آ بویه بيشيک و هاکر ما از صاحب عگاد بري

اسرت (بي قري:9934 ،

 . 349صاحببن عگاد در متون و اشعار طرفداران دبيران خراسراني مرورد بيشرترین حلهرههرا
قرار گرفته و گویا نلاد دبيران عراق عمک و آ بویه و یکي از عوامل تفاخر عراقريهرا بروده
است؛ به هلين دليل در متون خراسانيها بيشتر به شبصيت او حلهه شده است .پدر صاحب
بن عگاد ،ابوالحسن عگاد بود که براي رکنالدوله دیهلي کتابت و وزار مريکررد .صراحب
بن عگاد از اهالي طالقان (طالقان قزوین ،نره خراسران برود کره در سرا  999ه.ق بره وزار
مؤیدالدوله رسيد و در سا  983ه.ق در ش رري از دنيا رفرت (خوانردمير991 :9933 ،؛ ابرن
ب لنيار . 39 :9944 ،او در دولت آ بویه ،دبير ،وزیر و مدبر بود و نزد آنران احتررام زیرادي
داشت؛ بهگونهاي که عضدالدوله دیهلي براي استقگا از او ،از ش ر خارج ميشرد (صراحب
بن عگاد . 99-3 :9193 ،دربارهي مذهب صاحببن عگاد سه دیدگاه وجود دارد؛ گروهي او
را شيعهي اماميه و حامي شيعيان اماميه در دولت آ بویه مريداننرد (ادیرب اصرف اني:9983 ،
39؛ فقي ي ، 439 :9933 ،گروه دیار او را سني معتزلي ميدانند و به براور بعضري دیارر او
مذهگي بين این دو دارد؛ یعني در اصو معتزلي و در فررو اينراعشرري اسرت (ابرنب لنيرار،
 . 88 :9944فرخي سيستاني که از شاعران طرفدار دبيران خراساني اسرت ،در اشرعارش وزرا
و دبيران خراساني را با صاحببن عگاد مقایسه کرده و کوشيده است که خراسانيها را برترر
از عراقيها معرفي کند و بيشتر بهسوي صاحببن عگراد حلهره کررده اسرت .او در ابيراتي در
مدح ميلندي ،این تفاخر را هنين بيان ميکند:
بر درگه خهيفه دبيران هررررليکنند

توقيعنامرههررررراي تو بر دیردهها نرراار

گفتند مردمان که نريابند هر زمررران

در هيچ فصل صاحب ري را نظير و یار

 / 208رقابت دبيران خراساني و عراقي در ديوانساالري غزنوي

روزي به درگررره تو بياید هنو هررررررزار

از ب ر خدمت تو و محتاج فضرل تو

(فرخي سيستاني934 :9939 ،
او در مدح عگدالرزاقبن احلد ،وزیر غزنویان ،سروده است:
هله کفایت صاحب شود هگا و هدر

گر از کفایت گویند با کفایت تو

(هلان994 :
در مدح ابواحلد تليلي ،از کارگزاران خراسراني ،براز هرک صراحب و صرابي مقایسره و
خوار ميشوند:
اد تو هررردرسرت

اد صاحب پي

نام نيکو و جلا و شر

و عهک و اد

نامهي صابي با نامهي تو خوار و سيک
با دبيري به تو کردند دبيران تسررررهيک
(هلان994 :

فرخي از این هک فراتر رفته و در مدح ابوسر ل زوزنري ،فرن دبيرري صراحب را مسربره
کرده است:
نامهي صاحب با نامهي او باشرررد

هلچو کرباس حهب با قصب مقرن
(هلان993 :

کارگزاران خراساني نيز دیدگاه خوبي نسگت به مردم منطقهي جگا نداشتند .دیردگاهي
که بوس ل حلدوي ،هناام انتصاب

بره حکومرت ري و جگرا دربرارهي مرردم ایرن منطقره

دارد ،نلودار رقابتهاي آشکاري است که نبگاان دو منطقه برا هرک داشرتند .بي قري ازقرو
بوس ل مينویسد:
ري و جگا دیار مبالفران اسرت و خراسرانيان را مرردم آن دیرار دوسرت ندارنرد و
خزاین آ سامان هله در سرر ري شرد ترا آناراه کره بوالحسرن سريلمور برا ایشران
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صهحي ن اد .ميان خداوندان خوی

و آ بویه مدتي مبالفت برخاست و شلشيرها

در نيام شد (بي قي. 344 :9934 ،

 .12طاهر دبير ،اولين قرباني رقابتها

طاهر دبير ،بهعنوان یکي از دبيران عراقي ،از شبصيتهایي است که مورد توجه بي قي قررار
گرفته است .طاهر دبير زمانيکره سرهطان مسرعود در ري و جگرا برود ،نرزد او نفروذ زیرادي
کسب کرد .او در سا  499ه.ق ،زمانيکه سهطان محلود درگذشت و مسعود قصرد داشرت
براي تصاحب قدر  ،ري را ترب کند و به غزنين برود ،نق

اساسي در ایمراد هلکراري

اعيان ري با مسعود ایفا کرد (بي قي . 99-94 :9934 ،طاهر دبير ،نبست هنااميکه مسرعود
در ري بود ،صاحببرید و از خاصان مسعود شد .او هلراه سهطان برود .در دامرران ،خواجره
بوس ل زوزني هناام اقامت مسعود در ایام حيا پدرش در هرا  ،یکي از نزدیکان بارگراه
وي بود و به محو شنيدن خگر به تبت نشستن امير محلد ،از غزنين فرار کرد و به خردمت
مسعود رسيد و به دليل منزلت و جایااه او نرزد مسرعود ،طراهر دبيرر و دیارران کره سروداي
مناصب باالي دیواني داشتند ،نااميد شدند و بهقو بي قي« ،براد طراهر و از آن دیارران هلره
بنشست»؛ زیرا مسعود از بوس ل حر شنوي داشت.
اذا جاا موسي والقي العصا

فقد بطل السحر و الساحر
(بي قي98 :9934 ،؛ کازروني489 :9934 ،

سهطان مسعود قگل از رسيدن به غزنين و تصاحب کامل قدر  ،در هررا طراهر دبيرر را
براي ریاست دیوان رسالت انتبا کرد (بي قي . 99 :9934 ،استاد بي قري ،بونصرر مشرکان،
پي

از مسعود رريس دیوان رسالت بود؛ اما طاهر جایااهي باالتر از او یافت .بي قي در ایرن

باره ميگوید:
بونصر هک به دليل استلالت ،سهطان بر دیوان بود و خواجه عليد ابوس ل و بوالعالي
هلداني و برادرش بوالقاسک طرایي و ادیگرح بومحلرد دوغابرادي ،مرردي سربت
فاضل و نيکو اد و نيکو شعر و ليکن در دبيري پيراده در کنرار طراهر بنشسرتند و
عراقي دبير بوالحسن ،هرهند که نام کتابت بر وي بود ،خود به دیوان کک نشستي و
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بيشتر پي

امير بود و کارهاي دیار راندي و محهي تلرام در ممهرس ایرن پادشراه،

وقتي که در یح روز صدور دیوان و دبيران بر این جلهه نشستند و هر کس که در
دیوان رسالت آمدي هون بونصر را ميدید و کاري داشرت از بونصرر درخواسرت
ميکرد و بهگونهاي شد که گروه دوم نظارهي گروه بونصر را ميکرد که کار مي
کردند .مار گاه از گاه از آن کسراني کره بره عرراق ،طراهر را دیرده بودنرد کسري
درآمدي از طراهر نامره مظراللي یرا عنرایتي یرا جروازي خواسرتي داد بفرمرودي ترا
بنشستندي و سبن گفتندي هون روزي دو سه بر این جلهه بگرود ،اميرر یرح روز،
هاشتااه ،بونصر را ببواند و شنوده بود که در دیوان هاونه مينشيند و گفت :نام
دبيران بياید بنگشت آنکه با تو بودهاند و آنکه با ما از ري آمدهاند .تا آنچه فرمودني
است فرموده آید .استادم به دیوان آمد و نامهاي هرر دو فروج نگشرته آمرد نسربت
پي

برد (بي قي. 939-933 :9934 ،

این دوران هندان طو نکشيد؛ زیررا سرهطان بعرد از مردتي ،بونصرر مشرکان را صراحب
دیوان رسالت کرد .ابتدا بونصر به ب انهي اینکه پير شده و توانایي کار ندارد ،امتنا کرد؛ اما
سهطان مسعود با بيان اینکه « این هه حردیث اسرتم مرن تررا شناسرک و طراهر را نشناسرک ،بره
دیوان باید رفت که م لا بسيار است .ميباید که هون تو ده تن استي ،و نيست و جرز ترو
را نداریک ،کي راست آید که به دیروان ننشرينيم» (بي قري ، 34-39 :9934 ،برر خواسرتهاش
پافشاري کرد و بونصر پيشن ادش را پذیرفت .بهگفتهي بي قي ،امير مسعود بعضي از دبيرانري
را که در دوره ي محلرود شررل داشرتند ،از کارشران بيررون کررد و شررلهراي کلترر داد و
افرادي را که با قدر محلد جایااهي ب تر پيدا کرده بودنرد ،بره شررل سابقشران در دوران
محلود برگرداند.
شرلها و عللها که دبيران داشتند برایشان بداشتند و صاحببریدي سيستان که در
روزگار پيشين به اسک حسنح بود ،شرل بزرگ با نام به طاهر دبير دادند و صاحب
بریدي ق ستان به بوالحسن عراقي و طاهر دبير هون مترددي بود از ناروایي کارش
و خمهت سوي او راه یافته و هنان شد که به دیوان کک آمردي و اگرر آمردي زود
بازگشتي و به شرا و نشاط بازشدي (بي قي. 933 :9934 ،
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سهطان مسعود با این کار ،قصد داشت گروه پدریان را از قدر کنار باذارد و برهجراي
آنان از دبيران عراق عمک استفاده کند.
بي قي دربارهي رقابت ن ایي طاهر دبير و بونصرر مشرکان و سربن طراهر دبيرر دربرارهي
بونصر ،مينویسد:
منکر نيستک بزرگي و تقدم عليرد بونصرر را و حشرلت برزرگ کره یافتره اسرت از
روزگار دراز .اما مردمان ميدررسند و به خداوند پادشاه نام و جاه ميیابند هرهند
ما دو تن امروز مقدميک در این دیوان من او را شناسک و کلترر ويام .مررا خداونرد
سهطان شرهي دیار خواهد فرمود بزرگتر از این کره دارم ترا آناراه کره فرمایرد،
هشک دارم هنانکه من حشلت و بزرگي او نااه دارم او نيز مرا حرمتي دارد .امروز
که این منشور مشرفان فرمرود ،در آن برا سربن برا مرن از آن گفرت کره او را و
دیاران را مقرر است که به معامال و رسوم دواوین و اعلرا و امروا بره از وي
راه برم .اما من حرمت او نااه داشتک و با وي بافتک و توقع هنان بود که مرا گفتي
نگشتن و هون نافت ،آزارم آمد و تو را به این رنمه کردم تا این با تو باویک ،تا تو
هنان که صوا بيني بازنلایي(بي قي. 931 :9934 ،

این جلههي طاهر دربارهي تريير نبگاان در ساختار دیروانهراي غزنروي کره مريگویرد
«مردمان ميدررسند و به خداوند پادشاه نام و جاه ميیابنرد» ،نشران مريدهرد کره جایاراه و
وابستاي نبگاان به شربص سرهطان اسرت و سرهطان ،تصرليکگيرنردهي اصرهي در گرردش
نبگاان است .بي قي با بيان اینکه بونصر نيز از موضو این مالقا آگاه شد ،مينویسد:
طاهر در امر دیواني و نوشتن ضعيفتر از بونصر بود و بعد از آشکار شدن ضرعف
طاهر در امر دبيري ،او بعد از مدتي و با تاش فراش به وزار عراق رفت و طراهر،
بعد از آن دربارهي کتابت سبني نافت (هلان. 931 :
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بي قي در جلال باال مي کوشد به توانایي دبيرران عراقري نيرز اشراره کنرد و اینکره ایرن
دبيران توانایي زیادي دارند؛ ولي دبيران خراساني ،بهدليل سروابق خردمت طروالنيترر ،حرق
تقدم در دیوان و حکومت دارند و برتري دیاري نسگت به عراقيها ندارند.
روشن است که رقابت خراسانيها با طاهر دبيرر باعرث شرد کره سرهطان مسرعود او را در
سا  499ه.ق ،به مقام صاحبدیواني عراق و کدخدایي ري منصرو کنرد (بي قري:9934 ،
 . 499این اقدام سهطان ،براي م ار رقابت خراسانيها با عراقيها در دیوانهاي غزنوي برود.
سهطان بهدليل ترس از ایماد شکا

درون حکومت ،این کار را انمرام داد و برا دور کرردن

طاهر از دیوان مرکزي ،سعي کرد هال هاي ایمادشده را کک کند .منروه ري دامرراني در
ابيا زیر به دشلنان طاهر اشاره کرده است:
گردن ادبار بشکن ،پشت دولت راست کن

پاي بدخرواهان بگند و دسرت نيکان برگشاي
(منوه ري دامراني994 :9998 ،

منصب کدخدایي که سلتي مالي بود ،باعث شد خواجه طراهر دبيرر بره يررو و تلرو
زیادي دست یابرد .او نيرز از برکرت خرراج و عایردا بريشرلار ري و عرراق ،برراي خرود
دستااهي پرتملل درست کرده بود و شاعران دربارهاي دیار را بهطر

خود جرذ مري

کرد؛ مانند منوه ري دامراني که مدتي در دربار فهحاللعالي منوه ربن قابوس بود .يرو
و مکنت خواجه طاهر از توصيف بي قي از خانهي او (سراي او هون ب شرت آراسرته اسرت
مشبص ميشود (امامي9 :9931 ،؛ عهيپور . 39 :9939 ،در دوراني که طاهر کدخداي ري
بود ،مورد مدح منوه ري دامراني قرار ميگرفت.
طرراهري ،گوهرنژادي ،از نررژاد طرراهري

عزم او عزم و کلا او کلا و راي راي
(هلان998 :

بهقو بي قي ،با این اقداما آوازهي زیادهرويها و ساز و تملل خواجه به غزنين رسيد
و سهطان مسعود تصليک گرفت فرد دیاري را بهجاي او منصو کند و با خواجره احلردبن
عگدالصلد در این باره مشور کرد .سهطان مسعود گفرت« :مرن طراهر را شرناخته برودم در
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رعونت و نابکاري ،و محرا برودي ،وي را آنمرا فرسرتادن» (بي قري . 411 :9934 ،خواجره
احلد اعتقاد داشت که طاهر بهدليل یح خطا نگاید از قدر خهع شود؛ ولي سرهطان برا ایرن
جلهه که «شلا حا آن دیار ندانيرد و مرن بدانسرتهام ،قروميانرد کره خراسرانيان را دوسرت
ندارند آنما حشلتي باید هرهه تلامتر با آن کار پي

رود و اگر به خال

این باشرد زبرون

گيرند و آن هله قواعد زیروزبر شود»(بي قي ، 411 :9934 ،دیدگاه خود را دربرارهي مرردم
ري اعالم کرد .طاهر دبير در سا  494ه.ق ،از سلت خود برکنار شرد (برهجراي او بوسر ل
حلدوي به ري فرستاده شد  ،در قهعهاي در هندوستان زنداني شد و درن ایرت در هلرانجرا
درگذشت(هلان 344 :؛ امامي . 9 :9931 ،طاهر دبيرر جرزو اولرين قربانيران رقابرت نبگاران
خراساني با عراقي برود .ع امرل اصرهي برکنراري وي ،سرعایت درباریران مبرالف و دیوانيران
خراساني بود.
 .13بوالحسن عراقي ،دومين قرباني رقابتها

بوالحسن عراقي از شبصيتهایي است که در تاریخ بي قي ،بهعنروان یکري از سرران دبيرران

عراق عمک معرفي شده است .وي از دبيراني بود کره از ري برههلرراه سرهطان مسرعود ،وارد

دربار غزنه شد و توانست صاحببریدي ق ستان را بهدست آورد .در سا  493ه.ق ،سرهطان
مسعود ،بوالحسن عراقي را به ساالري نيروهایي کُرد و عر سااه خود منسو کرد و برادر
او ،بوسعيد را به سلت نيابت

برگزید و آنها را مثمور کلح به سگاشي ،فرماندهي غزنوي،

براي سرکو ترکلانان کرد (بي قي 941 :9934 ،؛ اما در سا  498ه.ق ،بوالحسن بره دليرل
نامشبص ،از این سلت برکنار شرد (بي قري . 989 :9934 ،بي قري برا اسرامي تحقيرآميرزي،
هون دبيرب عراقي یا عراقي ،از او یاد ميکند .بوالحسن عراقي شيعهي اماميه بود؛ زیرا قگل
از اینکه در سا  491ه.ق از دنيا برود ،وصيت کرد که او را در مش د عهيبن موسري الرضرا
( دفن کنند (بي قري443 :9934 ،؛ حسريني کرازروني939 :9934 ،؛ رکنري یرزدي:9941 ،
 . 934بي قي عهت حلههي ناموفق مسعود به گرگان و بههک خوردن اوضا خراسان ،بهدليرل
هموم ترکان سهموقي را نتيمهي مشرور هرا و رأي عراقري مريدانرد کره در سرهطان ترثيير
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گذاشته بود .بهگفتهي بي قي ،زمانيکه خطر سهموقيان زیاد شد ،خواجره احلرد عگدالصرلد
به بونصر گفت:
اي خواجه ،تاکنون سروکار با شگانان بود و نااه باید کرد تا هند دردسر افتراد کره
هنوز بالها به پاي است اکنون اميران والیت گيران آمدند .بسيار فریاد کردم که به
طگرستان و گرگان آمدن روي نيست ،خداوند فرمان نگرد .مردکي هون عراقي که
دست راست خود از هپ نداند ،مشتي زرق و عشوه پي

داشت و از آن هريچ نره

برفت که محا و باطل بود والیتري آرميرده هرون گرگران و طگرسرتان ،مضرطر
گشت و به باد شد و مردمان بنده و مطيع عاصي شدند (بي قي. 999-999 :9934 ،

بهگفتهي بي قي ،زمانيکه سهطان از ماجراي حلهرهي سرهموقيان آگراه شرد و نامرههرا را
خواند« ،نيح ازجاي بشد و عراقي را بسيار دشنام داد» (هلان .
 .14نتيجهگيري

بيشتر نبگاان دیواني در حکومت غزنوي ،از دبيران خراساني و پيررو مرذهب سرنت بودنرد.
این گروه از دبيران که پي

از غزنویان ،به سامانيان خدمت مريکردنرد ،موفرق شرده بودنرد

قشررري از نبگارران ایرانرري را تشررکيل دهنررد .آنرران دیرروانهرراي غزنرروي را براسرراس الارروي
دیوانهاي ساماني تنظيک کردند .قدر بالمناز آنان که تن ا توسب سالطين غزنوي ت دیرد
ميشد ،تا مد ها پابرجا بود .حتي آنان قدر سرالطين را تاحردودي کرک مريکردنرد؛ بره
گونهاي که وزیر سهطان مسعود برراي قگرو وزار او ،از سرهطان ضرلانتنامره گرفرت .در
پایان علر محلود ،ورود دبيران عراق عمک بره درون دیروانهراي غزنروي ،طگقرهي نبگاران
خراساني را تحتالشعا خود قرار داد .وارد شدن ایرن گرروه از نبگاران ،مترثير از حلهرهي
محلود به منطقهي جگا و تصر

ري بود .مسئههي رقابت نبگاان از زماني مطرح شرد کره

سهطان مسعود گروهي از این دبيران را در دیوانهاي غزنوي بهکار گرفرت .شراید انايرزهي
اصهي مسعود براي این اقدام ،تسویهحسا با گروهي از دیوانيان برود کره در دوران پردرش
با او مبالف بودند و بعردها در مسرئههي جانشريني نيرز از بررادرش محلرد حلایرت کردنرد.
دبيران عراقي خيهي زود با رقابت و مبالفتهاي دبيران خراساني مواجه شدند .این موضرو
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درتاریخ بي قي و متون ادبي این دوره ،واضرح اسرت .رقابرتهراي ایرن دو گرروه ،براسراس
تاریخ بي قي ،بيشتر در مسارل عهلي بود؛ ولي بهتردریج حرالتي از سرعایت در نرزد سرهطان و
توطئه عهيه یکدیار ،پيدا کرد .بهتدریج ،نبگاان خراسراني کره بيشرتر بودنرد ،موفرق شردند
شرایب را به نفع خود تريير دهند و بره دليرل داشرتن برترري سرنتي ،برا هلرراه کرردن سرهطان
مسعود ،گروه نبگاان عراقي را از قدر کنار زدنرد و ایرن زمراني اتفراق افتراد کره دولرت
غزنویان بهسرعت قدر و نفوذ خود را دربرابر گروه تازهاي از م اجلان تربزبران ،یعنري
سالجقه ،ازدست ميداد و مشرق ایران به تصر

تازهواردان درميآمد.

در ایرن پررژوه  ،هريچ مطهگرري از نوشرتههرراي متررون ایرن دوره ،دا بررر رقابرت بررهدليررل
اختالفا مذهگي بين دبيران وجود ندارد و تلرکز رقابرت ایرن دو گرروه بيشرتر برر توانرایي
خود در دبيري و ضعف رقگا در این شرل و ادارهي حکومت است؛ بنابراین نتيمه ميگيرریک
که احتلاالً نق

مذهب در دیدگاه محلود غزنوي و سهطان مسعود دربرارهي عرراق عمرک،

تثييرگذار بود که بيشتر براي توجيه اعلا خودشان در حلهه به مناطق مسهلاننشين و غار
این مناطق مطرح ميشد .اختالفا مذهگي تثيير مشبصي بر روند رقابت دبيران خراساني برا
عراقي در دیوانهاي غزنوي نداشت.
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