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 چکیده

معتقد استت برای ایجاد نم  و نما  اجتماعی، وجود ککومت رتروری استت و ایه ن اد ستیاستی،    )ع(امیرمؤمنان علی

، ککومت و ستیاستت، امانت، و کافح کقو  )ع(در بینش امیرمؤمناند.  آیابزاری برای امنیت بخشتی اجتماعی ب  شتمار می

 ی استتت ک  ن  مرد  برای ککومت. ککومت بر مرد ، امانتی ال ؛قع، ککومت برای جامع  و مرد  استتتمرد  استتت. در وا

ب  عنوان یکی از نیز  تاریخ بی قی را  . کند. ب تریه راه امانتداری کاک ، التزا  ب  دیه و شریعت استکاک  باید آن را رعایت

داشتت ک  منابع   دستترستیشتناستی ، از آنجایی ک  بی قی ب  استناد و ااتعاتی  آثار جاودان  تاریخی و فرهنگی ایران می

،  آیندمی  غزنویان ب  شتمار  ۀگی زندگی ستیاستی و اجتماعی در دورجامع  و چگون  ۀگری، ادارککومت  ۀقدری در زمینگران

 ۀفرهنگ و گفتمان ستیاستی دور  ۀکنندویی منعکستاریخ بی قی از ست ت. اجتماعی دانست   -توان تاریخ ستیاستیبی قی را می

رفتار آنان در راه و رست  کشتورداری استت و از ستوی دیگر بود بی قی در جاهایی ب  بیان  ستلننت غزنویان استت و بیانگر

ای دلیل عملکرد ککومت ناکا  مانده و در کک  آرزوه  هایی ک  گاه بپردازد، اندیشت های ستیاستی منلوب بود میاندیشت 

در شتکل استت و ی دستتگاه ککومتی غزنویان پردابت ستازوکارهااستت. او در اثر بود بیشتتر ب  تیییه میانی و بی قی مانده

 .استتدابیر ککومتی، باز نموده

 الیتغ ، تاریخ بی قی، سیاست، ککومت، مرد .: ن جهای کلیدیواژه

 مقدمه

ک  گویند: »ستااگا  چنان؛  وبو و ایع استتمعناى ریاستت، بللق استت ک  ب »ستیاستتا از ماده »ستوگا گرفت  شتدهواژه 

یاستا : الِقیا ل عالاى الشت ی  کرد.ا یعنى ب  آن کار قیا قاا ا ب ِألمرا ستیاستا  :  ا لِحل لءِ ب»الستی کردن و اقدا   قیا   ،ایعنى ستیاستتماا یلصتل

معناى کک  راندن، ریاستتت،  همچنیه »ستتیاستتتا ب   ؛کردن آن استتتیزى براى ب  ستتامان آوردن و احتتت نمودن بر چ

شتناستان در  لغت.  »ستیاستتا(  : ذیل واژۀ1377)دهخدا،    استتتدبیر، دوراندیشتى، تربیت، تددی  و محافمت آمده  مصتلحت،

ستیاستت عیارت استت از همت گماشتته ب  احتت  مردمان با ارشتاد و هدایت آنان ب  ستوى  اند:تعریف ستیاستت چنیه آورده

 .(26: 1375)ارسنو،   در دنیا و آبرتت  راه نجا

کدود    ۀدربار  اند،ستیاستت و عل  ستیاستت پردابت اندیشتمندان ستیاستى از چند قرن پیش از میتد مستی  ب  بحب درباره  

پیش از میتد( از جمل   ۳۲۲یا   ۳۲۱اند ک  کتاب ستتیاستتت ارستتنو )درگهشتتت  ب  ستتا   و مرزهاى آن کتاب نوشتتت 

آرا   کۀهاى ستیاستت پیوستت  محل بحب و معردر ایه عرحت  استت،ولى مف و ، تعریف و کدود و مرزتریه آثار ک ه  برجستت 

 است.و نمریات مختلف بوده



تریه مورتوعات عل  ستیاستت، دولت، ککومت و قدرت استت، ولى درباره تعریف و مف و  علمى و دقیق  تریه و کلىم  

فى  فان از عصتر افتاون و ارستنو تا امروز براى کشتف و ارات  تعریستیاستت، دیدگاه مشتترکى وجود ندارد. الیت  تتی فیلستو

تریه آن، ابتتف در  گیرد ک  م  مى  نمر از عوامل متعددى سترچشتم تتفاستت. ایه ابدقیق از ستیاستت، استتمرار داشتت 

  آد  ستیاستت بنوع نگری فتستف  و دانشتمندان عل  ستیاستت ب  مجموع  هستتى استت. نوع تلقى و بینش فیلستوف یا عال   

نما  هستتتى و میدو و غایت آن، قنعا  در نگری وى ب  ستتیاستتت و تعریف آن، دبالت دارد.    ۀو عال  و نگاه وى ب  مجموع

اند، همیه کردهک  باید باشتد، ارات  گون گاه بر میناى، آنگون  ک  هستت، گاه بر میناى، آنافزون بر ایه، تعریف ستیاستت را،  

 .(91: 1381)عنایت،    استگشت  ابتتف در تعریفابتتف در مینا، منشد  

 دد آن است ک  ب  سواالت زیر پاسخ دهد:ایه پژوهش در ح

 د؟ندر سیرۀ امیرالمؤمنیه علی)ع( کاک  و ککومت چ  وظایفی دار -

 باشد؟هایی داشت و سخنان آن کضرت ککومت باید چ  ویژگی  الیتغ با توج  ب  ن ج -

 ککومت وقت در زمان مؤلف تارخ بی قی کدامند؟های کاکمان و ویژگی -

 دالیل انحناط ککومت غزنوی چیست؟ -

از لحاظ ادبی و ه  از لحاظ   استت. تاریخ بی قی نیز ه های زیادی حتورت گرفت در باب ستیاستت آن کضترت پژوهش

ای برای پژوهشتتتگران بوده و بواهتد بود. هتدف ایه بودن بر اورتتتاع و کوادک ککومتت غزنوی دارای اهمیتت ویژهشتتتامتل

ها و وظایف کاکمان و ستیاستت او در ککومت بربی از ویژگی با توج  ب  ستخنان آن کضترت و ستیرۀ  پژوهش ایه استت ک 

توجت  بت  مته تتاریخ بی قی و کوادک آن بتازگو کنتد و در  هتای ککومتت غزنویتان را بتا  کنتد و بعتد از آن ویژگیهتا را بیتانآن

 های ذکر شده در سیاست و دید علی)ع( بپردازد.آنان از ویژگی  ومت غزنوی و فاحلۀن ایت ب  دالیل انحناط کک

 پیشینۀ پژوهش

 است.شدهالیتغ  نوشت  های زیادی با توج  ب  تاریخ بی قی و ن جنام سیاسی مقاالت و پایان  در زمینۀ

ا در فصتتلنامۀ ستتیاستتت ب ار  گونگی عروج و افو  ککومت در تاریخ بی قی»چ  ای با عنوانمرتضتتی منشتتادی در مقال 

(  1392)  ( ب  بعضتی از دالیل عروج و انحناط دولت غزنوی در تاریخ بی قی اشتاره کرده استت. آمن  جوادی تی  1394)

ستتیاستتی    ها در تاریخ بی قیا ب  بربی از مستتایل  شتتخصتتیت»بررستتی روایت عز  و نصتت   ای با عنواننام در پایان

بود »ستیاستت و ککومت در متون ن ر قرن چ ار  و پنج ا با تکی     نامۀاستت. همچنیه نادعلی نامداری در پایانپردابت 

الیتغ  و استت. در زمین  ن جایل ستیاستی آن دوران را بیان کردهنام  بربی از مست نام  و ستیاستتبر تاریخ بی قی، قابوگ

شتتناستتی و ککومت آثار فراوانی نگاشتتت  الموکدیه در مورتتوعات مختلف از جمل  ستتیاستتت و جامع های مولیدیدگاه

دانشتگاه استتمی،    ۀفصتلنام  را در  اجامع  منلوب از دیدگاه اما  علی  هایاکیر علیخانی، »ویژگیعلیاستت، از آن جمل   شتده

در  17فصللنامه للوم سلیاسلیم رلماره در    زادهامام جمعه استت. ستید جوادبیان کرده 41( ص  1377)ستا     5ی 

استت  ا از دید امیرالمؤمنیه بیان کردههای جامع  را آستی شتناستی جامع  و ککومت استتمی در ن ج الیتغ آستی »  مقالۀ

 های ارزشمند ک  مجا  بیان آن نیست.پژوهشو بسیاری از 



 روش پژوهش

تاریخ بی قی با هدف دریافتی از بینش  الیتغ  و ن جتحلیلی درحتدد بازبوانی مته    -پژوهش کارتر با روی توحتیفی

تاریخ بی قی  الیتغ  و ن ج، ب  معنی و مف و  ستیاستت استت. در ایه پژوهش با ار آن برآمدهو ککومتی  ستیاستی    ،تاریخی

 .در ن ان آن جریان داردو ککومتی  سیاسی    ۀز از منمر متنی نگاه شد ک  اندیشنی
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کردن  و فراه  امور  رى استتت. ستتیاستتت، تدبیرامیرالمؤمنیه على )ع( ب  مف و  هدایت و رهی ۀستتیاستتت در اندیشتت 

ج انى ج انى و نجات و ستعادت آنستامانى و بوشتیختى ایه هاى الز  براى احتت  مرد  با هدایت ایشتان در ج ت بزمین 

 است:فرموده  راستى و درستى و برپایى مرد  دانست  و  ۀى )ع(، سیاست درست و نیکو را مایک  امیرمؤمنان علاست؛ چنان

 .(34الیتغ ، بنی   ن ج)  کلسلهل السییااسا ِ قاواا ل الر عِی  

 نیکویى سیاست، برپا دارنده مرد  است.

بلک  تدبیر حتحی    ؛دارى، بودرویى، تحک  و تجیر نیستتموج  ب  مف و  قدرتعلى )ع( ستیاستت ب  هی  ۀدر اندیشت 

مدار  رو، اما  على )ع( زمامداران قدرتازایه ؛کردن زمین  تربیت استتب  مرد ، تحقق عدالت و فراه  امور در ج ت بدمت

معاوی ، ایه مف و    اى ب لها در نام   ؛دانددر جایگاه ستیاستت مردمان نمىقرار گرفته    ۀو بودکام  را، ستیاستتمدار و شتایستت

 کند:مىرا چنیه بیان

قااءِ؛  وا ماتاى کنلتل ل یاا ملعااوِیا ل ستااستا ا الر عِی  ِ وا ولالها واملرِ األلم  واابقِ الشت  رافٍ بااسِتقٍ، وا ناعلوذل باهللِ مِه للزلو ِ ستا ابقٍ وا شتا  ِ؟ بغایرِ قادا ٍ ستا

 .(10الیتغ ، نام   )ن ج .وا ولکاهِرلک وانل تاکون ملتاماادِیا  فى غِر هِ األلملنی  ِ، ملخلتالِفا العاتنیا ِ وا الس رِیرهِ

اى در دیه دارید، و ن  شترفى  اید؟ ن  پیشتین و سترپرستتان کار ایه امت بودهمعاوی ! از کى شتما ستیاستتمدارانِ مرد   

ک  پیوستتت  در فری  آرزوها ترستتان  از ایهم یه از زمان پیشتتیه؛ و پناه ب  بدا از گرفتارى ب  شتتقاوت دیریه. تو را مى

 گرفتار باشى و در آشکار و ن ان، دوگان  باشى!

مدارى، ریاکارى و زورگویى استت، بلک  تدبیر امور ستانى ب  دور از فرییکارى، قدرتستیاستت ان  ن  تن ا  از منمر على )ع(،

پهیرد ک  از آفات نفستانى و مدیریتى ب  دور بوده و براستاگ بنواى کلى ستامان مى انى ابتقى و رفتار انستانى استت،با می

  ککومت و دولت و ب ۀدبیر و اداراستت ک  ستیاستت، عل  ت  در ایه حتورت  ؛دکنپهیر مىآن را در مف و  حتحیحش تحقق

 سامان آوردن امور مردمان در ج ت منلوب بواهد بود. ب  بیان اما  على )ع(:

 .(13/    1: ج 1359)بوانساری،    الملل ل سِیاسا ٌ.

 [ است.[ سیاست ]ورزىککومت ]کردن

 (252، ککمت  الیتغ ن جاإلمااما ا نِماام ا لِأللم  ِ. )  …فاراضا اهللل  

قواعدى حتحی  و در چارچوب  گهارى شتود و میتنى بر برد ک  ب  درستتى هدفبا ایه نگاه، ستیاستتى راه ب  مقصتود مى

 باشد.بنواى روشه و استوار سامان یابد و از آفات سیاست پاک  

 اهداف و غایت سیاست 



على )ع( تدبیر امور براى   ۀع( منر  شتد، ستیاستت در اندیشت چ  از مف و  و جایگاه ستیاستت نزد اما  على )با توج  ب  آن

 توان اهدافبر ایه استاگ مى ؛کردن زمین  رشتد و تعالى آنان استتمنمور فراه حتت  امور مردمان ب ستامان آوردن و ا  ب

 سیاست را چنیه برشمرد:

غایت ستیاستت را    ؛احتت  فرهنگى  ،گرایىکقو   ،ب یود مادى  ،ستازىامنیت  ،دادگستترى  ،پاستداشتت آزادى  ،بخشتىآگاهى

 شود.مىها اشارهبدان ک   ن رشد و تعالى فرد و جامع  دانستتوامى

 . اهداف سیاست1

 آگاهى بخشى . 1. 1

اما  على )ع( تعلی    ۀروستت ک  در اندیشت ازایه  ؛شتودنمىرشتد و تعالى فرد و جامع  جز در بستتر آگاهى و دانایى میستر 

 فرمود:سیاست است. آن کضرت مى  ۀاه سابته آنان هدفى اساسى در عرحمردمان و آگ

 .(318/  4: 1359)بوانساری،    وا عالاى اإلماا ِ ون یلعالی ا وهلا وِالیاتِ ِ

 اما  است ک  اهل والیت بویش را تعلی  دهد. بر

باره  ک  درایهچنان  ؛انستتتدامیرمؤمنان على )ع( دانستتته و آگاه بودن و تعلی  یافته را از کقو  مستتلر  مردمان مى

 است:فرموده

 (34الیتغ ، بنی ن جوا تاعلِیملکل  کایت تاج اللوا. ) …فادم ا کاقُّکل  عالاى  

 ز جمل : شما را تعلی  ده  تا نادان نمانید.ا  ...ست شما را بر مه کقى ا

برد. نخستتتیه  د و ستتیاستتت بود را بر ایه امر پیشاما  على )ع( ککومت بود را با آگاهى بخشتتى ب  مردمان آغاز کر

ک  مرد  در  هاى ستیاستى استت. پس از آنهاى ککومتى آن کضترت تا آبریه ستخنان ایشتان بیانگر آگاهى بخشتىبنی 

 اى ک  ایراد کرد چنیه فرمود:مدین  با اما  )ع( بیعت کردند، کضرت در بنی 

بالیالا  ، وا لاتلغارلبالله  غاربالا  ، وا لاتلستاااله  ستاوطا  وال وا إن  بالِی تاکل  قاد عاادات کا ایئاتِ اا یو ا باعابا اهللل نایی  ل. وا ال هِى باعا ا ل بالحاقی لاتلیاللیاللها

ران ا رلوا، وا لایلقاصتی ابقلونا کاانلوا قاصت  فالاکل ؛ وا لایستیقاه  ستا فاللکل  وعتکل ، وا وعتکل  واستل یاقلوا    لِقدرِ کات ى یعلودا وستل ی اقلونا کاانلوا ستا وال   …ستا

ملسٌ کلمِتلا عالای اتا وهلل اتا وا بللِعاتت للجلمل اتا، فاتاقاح ماتت فى ال ن  الت قواى ماناتایتا ذلللتلٌ کلمِتلا عالای اا  ن تارِ. وال وا إوا إن  الخاناتایتا بایتلٌ شتتتل

. لاقاتدِیم تا فاعاتلا. وا لائِه قاتل  الحاقُّ فالارلب ماتا وا لاعاتلاوهلل اتا واولعنلوا وزِم تا اتا فاتداوراداتل ل ل الجان ت ا. کاق  وا باتااِتلٌ، وا لِکلتل  وهتلٌ. فالائِه ومِرا الیاتااِتلل

 .(16کت   ،  الیتغ ن ج)

است ک  بداوند پیامیری را برانگیخت.    ورع و سامانِ همان روزى برگشت   و آزمایش کنونى شما بآگاه باشید ک  بلیر

گمان همچون مواد و بى شتدت غربا  بواهید شتد گمان ستخت زیر و رو، و ب ب  بدایى ک  او را ب  راستتى میعوک کرد، بى

اند، ب  مورتتع کق شتتده  [ ب  پاییه کشتتیدهان ک  ب  ]ناکقه  بواهید گردید، تا آنموجود در دیگ جوشتتان با کفگیر در

اند، ب  مکان پاییه بود جاى اند و[ در باال مستتتقر شتتدهواالى بود بازگردند، و آنان ک  ]ب  ناکق امتیازاتى کستت  کرده

اند، کتما   [ ب  عق  رانده شتدهى در کقشتانالیى و کوتاهعدالتى و فرحتتگزینند؛ و باید پیشتتازان ایمانى ک  ]بر اثر بى

آگاه   …بودند، ب  جاى مناستت  بود در عق  باز پس روند  ادهگیرندگانى ک  پیش افت[ ستتیقتپیشتتى گیرند، ]و ب  ناکق



رفت ،  ها ستوارند، لگامشتان از دستت[ استیان سترکش و چموشتى استت و بناکاران بر آنها ]چونانباشتید ک  بناکارى

ها شتتتران را  و آرامى استتت و پرواداران بر آن[ برند. آگاه باشتتید ک  پرواپیشتتگى ]چوناننان را در آتش فرو مىم ابا آبى

رسانند. کقى است و باالى، و هر ی  را گروهى بریدارند. پس اگر دست و آرا ، ب  سر منز  ب شتشان مىسوارند، لگا  ب 

[ کق اندک استت، پیروزى بستا ممکه و محتمل استت ]و روزى قدرت  ]یاراناستت. اگر شتود، از قدی  چنیه بودهباال چیره

 قریه آن گردد[.
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ها از کق شتد. در نگاه پیشواى آزادگان، هم  انسانمىاستى در ستیاستت اما  على )ع( شتمردهپاستداشتت آزادى، هدفى است 

آن کضترت با واند آن را بگیرد یا محدود ستازد. ککومت ظاهرى استت تا بتمندند و ایه کق را کستى نداده رهذاتى آزادى ب

و   د یا تحت فشتار و نفوذ قرار دهندمجیور کنن،  کردننداد کستى را در بیعتاجازهگرفت و اما  )ع(  انتخاب آزاد مرد  شتکل

 است:فرموده آزادى در بیعت با بود  ۀدار سازند. آن کضرت دربارد بدش آزادى را ک  رو  ککومت اما  على )ع( بو

 .(1نام  الیتغ ،  ن ج)  وا باایعانى الن اگل غایرا ملستاکراهِیها وا ال ملجیارِیها، بال اااتِعِیها ملخای رِیها

 مرد  بدون اکراه و اجیار، و از سرِ میل و ابتیار با مه بیعت کردند.

 .(54نام  الیتغ ،  ن ج. )کاارِرٍ  وا إن  العاام  ا لا  تلیاایعنى لِسللناانٍ غاالِ ٍ، وا ال لِعاراضٍ

ى آماده  یا مال ؛مه گشتاده بود و زورى در کار بود  ک  دستت قدرتکردند ن  براى آنگمان عمو  مردمان با مه بیعتبى

 بود.بود و تنمیعى حورت گرفت 

  و نجات بخشتیدن   استارت و ذلتدید ک  با آزاد کردن مردمان از بندهاى  امیرمؤمنان على )ع( رستالت بود را در ایه مى

ایه هتدف   رۀان را هتدایتت کنتد. امتا  )ع( دربتاکردن وجوه مختلف آزادى، مردمت آنتان از زنجیرهتاى بردگى و بنتدگى و بتا فراه 

 سیاست بود فرمود:

نتتل جوااراکل ، وا وکانتتل بجل تدِى مِه وارااتِکل . وا وعتاقلتلکل  مِه رِباقِ التهُّ ی، وا کا یل ِوا لاقاتد وکستتتا   الیتغت ، بنیت ن ج)  لاق الضتتت 

159). 

و از    تان نمای  و از بندهاى بوارى آزادتان کرد د را نمود  تا پاستدارىتتی بو ۀستر برد ، و همشتما ب  نیکویى ب  با

 هاى ست  رهایتان نمود .کلق 

تریه افراد جتامعت  و ییهمنتد بودنتد و پتادر ککومتت امیرمؤمنتان على )ع( مردمتان از آزادى ستتتیتاستتتى و اجتمتاعى ب ره

  شتکایت  توانستت از هر ی  از کارگزاران و از باالتریه مستئو  ککومت و زمامدار جامعتریه اشتخاص ب  راکتى مىرتعیف

ن بییند.  آزادان  علی  او اعت  جر  کند و اکستاگ بنر نکند و بود را در امنیت کامل از تیعات آ  کند، بدو اعتراض نماید،

 .استیادآور شده  بدان مال  اشتر  ۀع دناماما  على )ع( در  

عنوان هدفى استاستى در ستیاستت بویش کس دریغ نداشتت و ب امیرمؤمنان على )ع( آزادى را ارج ن اد و آن را از هی 

 پاگ داشت.
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امیرمؤمنان على  ستیاستت علوى استت. هاى استاستى در  ها از هدفزدودن انواع بیدادها و گستتری عد  و داد و محو تیعی 

 آن دادگسترى نماید:ۀ )ع( ککومت را پهیرفت تا ب  وسیل

ورل الحاارِترِ وا ِقیا ِ الحلج  ِ بولجلودِ الن احِترِ، وا ما ما ا، لاوال کلضتل ا وباها اهللل عالاى العللامااءِ ول ا یقاارُّوا  وماا وا ال هِى فالاقا الحای  ا، وا باراو الن ستا

 .(3  الیتغ ، بنی ن ج)  کِم  ِ ظاالِ ٍ، وا ال ساغا  مامللو ٍ، أللقایتل کایلا اا عالاى غاارِب اا وا لاساقایتل آبِراهاا بکادگِ وو ل ااعالاى  

ک  دان  را شتکافت و جان را آفرید، اگر کضتور کارتران و اتما  کجت با اعت  وجود ناحتران نیود، و اگر  آرى ب  کق آن

شتتکمیارگى ستتتمگر و گرستتنگى ستتتمدیده هی  آرا  و قرار نگیرند،  ن پیمانى ستتخت نگرفت  بود ک  در برابر  بداوند از عالما

 [.کشید انگاشت ، ]و چون گهشت  بود را ب  کنارى مىگهاشت  و پایانش را چون آغازی مىککومت را از دست مى ۀتدمل رشتبى

ک  در  چنان ؛کردن بستتر ستتمت و رشتد آن استتو فراه   آوردن جامع ستامان  ب تریه راهکار براى ب  چنیه ستیاستت

 است:)ع( آمدههاى اما  على  آموزه

 .(375/  4: 1359)بوانساری،    جاعالا اهللل سلیحاانا ل العاد ا ِقواام ا لِألناا ِ، وا تانزِی  ا مِها الماماالِ ِ وا اآلثاا ِ، وا تاسنی   لِإلست ِ

 است.رار دادهها و گناهان، و روشنى چراغ است  ق پاکى از ست  ۀیى مردمان و مایبرپا  ۀبداى سیحان عدالت را وسیل

على )ع( امرى حترفا   بر ایه مینا بود ک  ستیاستت على )ع( ب  تمامى در بدمت دادگستترى بود. دادگستترى نزد اما   

کضترت اهتمامش در برپایى داد  گشتت؛ و آن  مىای محستوبککومتى  ۀبلک  هدف ستیاستت و فلستف   ؛شتدنمىابتقى شتمرده

 و گستری عدالت بود.
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روستتت ک   ازایه  ؛شتتودها، میستتر نمىانستتان  همۀه  براى ، آنۀجانیها جز در پرتو امنیت هم انرشتتد و تعالى انستت 

یاستى، اقتصتادى،  جانی  بود؛ امنیت فردى، اجتماعى، ست ستازى هم امیرمؤمنان على )ع( در ستیاستت بود، در پى امنیت

 نمامى و قضایى.

داد ک  امنیت  و در تما  دوران ککومت بویش نشتتانستتازى ستتامان داد  اما  على )ع( ستتیاستتت بود را بر امنیت

 اى اساسى براى اوست.جانی  دغدغ هم 

فشار قرار  بویش تحت  ۀآییه و عقید ،مهه   ،باار دیهکس در ککومت او ب هی سیاست اما  على )ع( چنان بود ک   

مستلمانان همان امنیتى را داشتتند ک  مستلمانان، و امیرمؤمنان على )ع(  کس ت دید نشتد. غیرت اعتقادى هی نگرفت و امنی

دید و ب  کارگزاران  هاى ستیاستى بود مىورزید و پاستداشتت آن را از هدفنستیت ب  کرمت و کقو  همگان اهتما  مى

 مال  اشتر گویاى آن است:  ۀک  عیارات آغازیه ع دنامچنان  ؛نمودآن سخت تدکید مىآموبت و بر بویش همیه را مى

ارِیا   یلع ا رتا تاغتان ل وکلا ل ، فاإن  ل  حِتنفاانِ: إم ا  وا وشتعِر قالیا ا الر کما ا لِلر عِی ِ، وا الماحای  ا لا ل ، وا اللُّنفا ب ِ ، وا ال تاکلوناه  عالای   ستا

 (.53الیتغ ، نام   )ن ج دِیهِ، وو نامِیرٌ لا ا فى الخالقِوخٌ لا ا فى ال

و همچون جانورى   همگانقل  بود را لیریز ستتاز از رکمت بر مردمان، و دوستتتى ورزیدن با آنان، و م ربانى کردن ب  

اى دیگر در   اى برادر دینى تواند، و دستتاند: دستت درنده میای ک  بوردنشتان را غنیمت شتمارى! زیرا مردمان دو دستت 

 آفرینش با تو همانندند.



جانی  را دارند و الز  است راه هرگون  سیاسى على )ع( کق بربوردارى از امنیت هم  ۀمسلمان و غیرمسلمان در اندیش

 شکنى محو گردد.ندگى و کری ررشود و هر حورتى از دنیتشان بست تجاوز ب  کری  ام

یابد. اما  )ع(  گیرى ستیاستى معنا مىو هر ککومتى با چنیه ج ت استت  ستیاستى ککومت چنیه  ۀاز نگاه على )ع( فلستف 

 در سخنى ک  اهداف ککومت بود را بیان نمود، فرمود:

 .(131الیتغ ، کت   )ن ج  فایادلماها المامللوملونا مِهل عِیاادِکا

 ات امنیت فراه  آید.تا براى بندگان ستمدیده

ککومت را زیر پا    ۀو ستتیاستتى، هر نوع بودکامگى در عرحتت کردن امنیت اجتماعى  در راه فراه امیرمؤمنان على )ع(  

 کرد:اى اعت ک  در رمه بنی چنان  ؛تداش  گهاشت و فضایى آکنده از امنیت را در مناسیات ککومتى عرر 

 بت ِ عِنلتدا واهلتلِ اللیاتادِراهِ، وا ال تلخاتالِنلونى بتاللملصتتتاتاناعات ِ، وا ال  فات تلکلیملونى بماتا تلکل  ل بت ِ اللجایاتابراهل، وا ال تاتاحاف ملوا مِنیى بماتا یلتاحاف حل

تا لقالا اللحاق  وانل  تِ لقاال ا فى کاق  ِقیلا لى، وا ال اللتِمااگا إِعلماا ٍ لِنافلسِتى، فاإِن  ل ماهِ استل یلقاا ا لا ل واوِ اللعادل ا وانل یلعلراضا عالایل ِ  تاملنُّوا بى استل

تل فى نافلسِتى ب  کانا وراهٍ بعادل ٍ، فاإِنیى لاستل فاول ِ وانل ولبلنِئا، وا ال آماهل ذالِ   اللعامالل ب ِماا واثلقالا عالایل ِ. فات تاکلفُّوا عاهل ماقاالا ٍ بحاق  واول ماشتل

ى ماتا هلوا وامللات ل بت ِ مِنیى، فاتإِن ما الیتغت ،  )ن ج  ا واناتا وا وانلتل ل عاییتدٌ ماملللوکونا لِراب  ال راب  غایلرلهلمِهل ِفعللِى إِل تا وانل یاکفى الل ت ل مِهل نافلستتتِ

 .(216بنی   

ها را ک  با تیز بویان و کارىگویند، با مه ستخه مگویید، و آن محافم ستان ک  با جیاران و سترکشتان ستخه مىآن

و میادا گمان کنید ک    مکنید کارى آمیزیا ستتازیاور تصتتنعى و بب و با مه   دارند، با مه روا مداریدن روامىمستتتیدا

کس ک  شتنیدن کق یا زیرا آن  ؛بواهان آن  ک  مرا بزرگ انگارید  شتنیدن کق بر مه ستنگیه استت، و تصتور نکنید ک  مه

ن بواهى نمودعدالت  تر بلواد. پس، از گفته کق یاشدن عدالت بر او سنگیه بلواد، عمل ب  کق و عدالت بر وى سنگیهعرر 

نکت  بتداونتد  مگر ای  ؛دان ، و بود را ایمه از بنتا نمىدان  کت  بنتا نکن زیرا مه بود را بتاالتر از آن نمى  ؛مکنیتد  بوددارى

و جز ایه نیستتتت ک  مه و شتتتما فقا بندگان و مملوکان    ک  او از مه بدان توانمندتر استتتتکند  مرا در کار نفس کفایت

 ست.پروردگارى هستی  ک  جز او پروردگارى نی
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رو ب یود ازایه  شتود؛ب یود مادى ایشتان میستر مى  ۀدر ج ت رشتد و تعالى آنان، در ستایآوردن زندگى مردمان  ستامان  ب

فرو رفت  در فقر و نادارى،   ۀامیرمؤمنان على )ع( جامع  ۀد. در اندیشت آیمى  ب  شتمار  مادى جامع  در ستیاستت، هدفى عمده

 ۀ)ع( فرابى در زندگى مادى را مای  اقتصتتادى، راهى ب  ستتوى تعالى ندارد. اما  على ۀاستتیر روابا و مناستتیات ستتتمگران

 سامانى و احت  آدمى معرفى کرده و فرموده است: ب

 .(53الیتغ ، نام  )ن ج  نفلسِ  ثل   وسیغ عالای  ل األرزاا ا، فاإن  ذلِ ا قلو ه  لا ل  عالاى استِصت ِ و

 احت  بود برآیند.  پس روزى ایشان را فراخ دار! ک  فرابى روزى نیرویشان دهد تا در پى

ورزى، بستر رشد  ناعتستاز آستی  معنوى استت، ب یود مادى توو  با ق از منمر امیرمؤمنان على )ع( تنگناى مادى، زمین 

 است:رت آمدههاى کضهک  در آموزچنان ؛و تعالى است



 .(319الیتغ ، ککت  )ن ج  فاإن  الفاقرا مانقاصا ٌ لِلدییهِ

 گمان تنگدستى، دیه را زیان دارد.بى

ى احتلى  هاایه امر از ستیاستتستازد،  نمىها بستتر رفاه مادى مرد  را فراه چیز مانند آباد کردن شت رها و سترزمیههی 

 است. دنام  مال  اشتر بدان تصری  شدهک  در عچنان  ؛شداما  على )ع( شمرده مى
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تا آنجا ک  راه کما  آدمى   ؛دگى، هدفى م   در ستیاستت علوى استتهاى گوناگون زنپاستداشتت کقو  انستان در عرحت 

شود. نگاه امیرمؤمنان على )ع( ب  تحقق کقو  انسانى  جانی ، هموار نمىاور هم و قرب ال ى جز با تحققِ کقو  انسانى ب 

 و جایگاه آن چنیه است:

یحاانا ل مِه تِل ا الحلقلو ِ کاقُّ الواالِى عالاى الر عِیر ِ، وا کاقُّ یحاانا ل    وا وعما ل ماا افتاراضا ستل الر عِیر ِ عالاى الواالِى؛ فارِیضتا   فارارتا اا اهللل ستل

 .(34الیتغ ، بنی   )ن ج  لِکلل  عالاى کلل . فاجاعالا اا نِماام ا لِدللفاتِ  ، وا عِزًّا لِدِین  

ر تریه کقى ک  بداى ستتتیحان واج  گردانیده، کق ستتترپرستتتت بر مردمان و کق مردمان بو از میان کقو ، بزرگ

همیستتگى و  استت و آن را ستی را بر هر ی  از آنان مقرر داشتت  اى ک  بداى ستیحان اداى آنسترپرستت استت؛ وظیف 

 است.ى براى ارجمندى دینشان قرار دادهپیوندشان، و بنیاد

 گیرى، ستیاستت اما  على )ع( در پى تدمیه کقو  فردى، بانوادگى، ستیاستى، اجتماعى، اقتصتادى و دیگر با ایه ج ت

کقى ب  کقو  هاى کقو  انستتانى بود. ستتیاستتت على )ع( در بدمت تدمیه درستتت ایه کقو  و رستتاندن هر ذىعرحتت 

بر ایه استاگ پا در عرحت  ستیاستت  ؛بواستتى پاستداشتت کقو  انستانى مىبویش بود. امیرمؤمنان على )ع( ستیاستت را برا

چون زما     هاى کقو  انستتانى را محقق ستتازد.جلوه  ۀتى و نامردمى را پهیرا گشتتت تا همگهاشتتت، و در ایه راه هر ستتخ

ک   گرایى چنانرستا و نورانى بویش را ب  تمامى برافراشتت و با ستیاستت او کقو   گرفت، قامتدستتستیاستت جامع  را ب 

و ب  ات ا  ناهمراهى و  خالفى ب  جر  مخالفت، ستتیاستتت نگشتتتستتان بود ک  هی  م باید معنا یافت. ستتیاستتت اما ، آن

و   انتقاد وگفتند  زمانى ک  ستتخه مى  ک  کتى ناک یه و مارقیه تاچنان ؛ى، از کقو  اجتماعى محرو  نگردیدبوانفتمخال

ستتتت ب  شتتتمشتتتیر نیرده و بونى بودند و اقدا  عملى نکرده و دو دستتتتِ تعدى بر مردمان نگشتتتوده  کردندمىاعتراض  

 مند بودند.الما ، ب رهکتى کقو  از بیت  ،کقو  اجتماعى بویش ۀبودند، از همنریخت 

ستیاستت على )ع( چنان بود ک  کتى با استتناد ب  بیعت همگانى، کستى را ب  همراهى با بود وانداشتت و کقو  همگان  

دربشش    ی جامع هاعرح   مۀگرایى در ستیاست علوى در هکقو   ایه  فق، بویش و بیگان  را پاگ داشتت؛را، مخالف و موا

 داشت.
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و ابت ،    آد و پروردگار عالا  و   استتت. نستتیت مردمان با عالا  و آد رشتتد و تعالى جامع  در گرو احتتت  فرهنگ آن  

نشتود،  ک  ایه وج  از زندگى آنان احتت   تریه وج  زندگى مردمان استت، تا زمانىآداب، رستو  و ستنه برباستت  از آن، م  

مقصتدى بنیادى    رو در ستیاستت علوى، احتت  فرهنگى، هدفى استاستى وازایه ؛شتداور استاستى احتت  نخواهدب وجوه  دیگر



  بود ایراد کرد، اى ک  در روزهاى نخستتتیه ککومتک  امیرمؤمنان على )ع( در بنی چنان ؛در عرحتت  ستتیاستتت استتت

 فرمود:( 312  -313/   2: ج  1380)جعفری،  

ن إن  ل لایسا عالاى اإلماا ِ إل ا ماا کلمیلا مِه ومرِ راب ِ: اإلبتغل فى الماوعِما ِ، وا االجتِ اادل فى الن صِتیحا ِ، وا اإل الیتغ ،  ن ج)   ِکیاءل لِلستُّ

 .(۱۰۵بنی   

نکردن در موعمت، کوشیدن در  استت: کوتاهىاو گهاشتت  شتده  ۀچ  از امر پروردگاری ب  ع دجز آنهمانا بر اما  نیستت  

 و زنده کردن سنت. نصیحت

کر ا با  ک  پیامیر اهاى جارى در آن جامع  است، چنانشدت متدثر از سنتاى ب روابا اجتماعى و سیاسى در هر جامع 

داشتته ستابته و پابرجا نگ زندههاى نیکوى ایمانى و انستانى، جامع  را ب  حتت  و ستامان راه برد، جلوه بخشتیدن ب  ستنت

گرفتار در  ۀ استتت علوى جایگاهى جدى دارد. جامعرو در ستتیازایه  ریه راه رشتتد و تعالى مردمان استتت؛ها، ب تآن ستتنت

ماند و ب  مىوک بتف کرامت و عزت، از رشتد بازآداب و رستو  منحا، ابت  و ستل  ،بنیادبىهاى برافات و اعتقادات  بند

، )جعفری،  هجرى ۳۴برد. اما  على )ع( در سخنى بناب ب  ع مان به عفان، در اوابر سا   تعالى انسانى و ایمانى راه نمى

 درباره اهدافى ک  در سیاست باید دنیا  شود، فرمود: (93/    3: ج 1380

 .(64الیتغ ، کت   )ن ج  فااعلا  ون  وفضالا عِیاادِ اهللِ إماا ٌ عاادِ ٌ، هلدِى وا هاداى؛ فادقاا ا سلن    ماعللوما  ، وا ومااتا بدلعا   ماجل لولا  

[ را بر هاى شتنابت  شتده ]و درستتستنلتشتده و راهیر؛ ک   ک  ب تریه بندگان بدا نزد او پیشتوایى استت دادگر، هدایتبدان

 [ را بمیراند.ابت  ]و نادرستهاى ناشنپا دارد، و بدعت
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ک     ایستابت، بیشتتریه رتربات نمامیمدابتت بیگانگان را مستاعد می  های بانوادگی ک  زمینۀدر کنار کشتمکش

دلیل عمده آن بود ک  دو ته از   ،گرفتها حتورتمتتشتی شتدن امپرااوری غزنویان را ب  میان آورد، از جان  غوری  زمینۀ

ها، مناستیات ستتایه غزن  و غوری  بواهانۀاقدامات بونبودند. در نتیجۀ  زن  ب  قتل رستیده  شتاهان غور ب  دستت شتاهان غ

دانی  منجر ب  چ  میۀ همۀ ایه محاربات چنانت و باالبره نتیجغور ک  زمانی حتتمیمی بود، ب  جنگ و جد  مید  گشتت 

)پژواک،   ها را تصتتاک  کردندها در دابل و بارج مملکت تاج و تخت غزنویها گردید. غوریانقراض شتتاهنشتتاهی غزنوی

1388 :123). 

های  ی را درگیر جنتگ گرفت وفکر را ب  بازی مینمر و بیک  »استتتتیتداد ایعا ایه ستتتلنتان کوت های درباری  توائت 

 کرد ک  کاحلی جز غارت و کشتار نداشت.ای میفایدهبی

ای، دستتور بازستتاندن اموالی را داد ک   چنان ک  در میان کارهای نستنجیده ندوزی مستعود نیز مزید بر علت بود؛اما 

و   هانشتد، در مقابل کدورتکاحتلی برای مستعود  بود. گرچ  از ایه اقدا ، مال  بخشتیدهبرادری محمد ب  اعیان و ارکان مل

دیگر مستتعود، وزارت بویش را ب  بواج  اکمدکستته میمندی، وزیر ستتابق داد. از ارفیها را ب  شتتدت افزایشناررتتایتی

ک  بواج   با وجودی  بود؛الش مصتادره و بودی در کیس افتادهپدری داد. وزیری ک  در ع د محمود، ب  کک  ستلنان امو



اما ایه امر مانع از آن نشد   کا  مردی عاقل و با تدبیر بود؛مستعود شتد و در عیهدار وزارت  پیری ع ده  کسته میمندی، در ستنیه

 بودند انتقا  نگیرد.های گهشتۀ بود، از کسانی ک  در ع د محمود بر علی  او بدگویی کردهک  او ب  باار کین 

بودند. در ایه نمرات دلیستتتگی    ستتلنان امروی ااستتت ک  مجر  دبیر  ۀنمرات ایق   ۀیندنما یغزنو مورخ  ی قیب  یدعقا

بیشتتتری هستتت ب  بررستتی تمایتت ککومتی در دابل دولت غزنوی. بی قی در اینجا تشتتکیتت ککومت را با اعضتتا و 

 است.های مختلف از آن استفاده شدهملتکند ک  در فرهنگ  میهای بدن انسان قیاگاندا 

بش ،   یروین(  2یا نفس گوینده    در بدمت آن است  ای ک قوهبرد و سخه و (1دهد:  یم  یصتشخ    نیرواو در بدن س

 (.نفس آرزومیل )ش وت و  یرو( نی3یرنده و  گ  یشمبنفس  یشته  و دفاع از بو  جوییین ک

، پادشتاه استت  یندهنفس گو   ک یکوتردانستت ن  یدیاب  کند: »پسیمیست مقا  و رعایاستپاه  ،  را با پادشتاه ایه ست  نیرو  ی قیب

و م ربانی ب  رتعف ک  ناچیز کند  قوی، ن  چنانستخت تما  و   اشتدب  یاستتیست  او را عدلی وک     یدبامستتولی قاهر غال ،  

دشتمنان را برماند و رعیت را کند و ها را دریابد و ثغور را استتوارماند. و پس بشت  لشتکر ایه پادشتاه استت ک  بدیشتان بلل

ت  باشتند و با ستابتگی او را فرمان بردارد. نفس آرزوی رعیت ایه پادشتاه استت، باید ک  از دارد. باید ک  لشتکر ستابنگاه

 .(155: 1394)بی قی،  سند ترسیدنی تما ، و ااعت دارندا  پادشاه و لشکر بتر
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والیتات ستتتر تتابع  کتاجت  بزرک یتا کتاجت  ستتتاالر غتالیتا  از چنتان منزلتی بربوردار بود کت  کتی در برابر ستتتکوت  

ای ب  درگاه و در شخص گرفت، سررشت یمر رد اهل دیوان و وزیران حورتهایی ک  بآورد. در واقع غال  توائ نمیفرود

ک   بودند. چنان  رگاه وابستت های دها ب  ستازمانران آنبصتوص ک  غتمان سترایی و ستاالگشتت. ب کاج  ستاالر باز می

کند، تربیت ارتقای ایه غتمان از مرات  ناز  تا مدارج عالی امارت، تحت نمارت و اشتتارت کاج  میالمل  توحتتیف نما 

 درگاه بود.

از آن  ؛استتآورده  یادیز  یهامستعود م ا   یکاننزد  چینییست و دست  یتباحتتک  افراد  ابوالفضتل بی قی در مورد عز 

بود ک  بوارزمشتاه  : »بوست ل در ستر ستلنان ن ادهآلتونتای  بوارزمشتاه  دربارۀ  یبوست ل زوزن  چینییست در مورد دست جمل   

گردنان چون علی قری  و ارپار  و   .رفت  برفت متربدچون   ؛گرفت  یستتبان فرومیاشتیورق ب، او را  یستتراستت نآلتون تای 

آید و معتمدی  براندابت  استت ک  کشتمت و آلت و لشتگری دارد، اگر او رازمشتاه آلتونتای ماندهغازی هم  برافتادند، بوار

 (456 :2جلد   1383ا )بی قی،  و لشتتکر بستتیار برافزاید یی بزرگ و بزان از ج ت بداوند آنجا نشتتانده آید پادشتتاهی

 .(456: 1394)بی قی،  

چ ار ک   و   ست   بیاید دانستت ک  ایه پیریبداوند را  :  و گفت گریستتداد و ببوست   یهزم بواج و در جایی دیگر گوید:  

  استت و ایشتان را زودزود ب ر تدیید دولت بداوند را مانده  تراند، بدای عزروجل، ایشتان را ازهزار جوان ب زا  اندجا مانده یها

 .(466ا )همان ص  بیاد نیاید داد

ی  بازماندگان و بردمندان دوران  ب ک  از میان برداشتتته ی   ایه نشتتانگر آن استتت ک  بی قی با عل  ب  ایه مورتتوع

 کشیده است.کشاند، ایه سنور را ب  قل سلنان مسعود عمت  قد  ب  قد  دولت غزنوی را ب  انحناط می



و رقابت پن انی بیه درگاه و دیوان، ک  انعکاستتی از رقابت وزیر یا کاج  بزرگ و امیران  رو همواره نوعی بربورد از ایه

ک  در دستتتتگاه ککومت شتتتاهی   هاییها و ابتت ک  بستتتیاری از ابتتفاوریلشتتتکری بود، همواره وجود داشتتتت. ب 

ها ستترچشتتم  میه رقابتشتتد، از هداد و منجر ب  رتتعف و انحناط قدرت و دگرگونی در تربیت جانشتتینی میمیروی

 گرفت.می
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یافت، هرچند بربی از موربان مقصود سومنات ب  پو  و ثروت فراوان دستمحمود با کمل  ب  هندوستان و فت  معید  

ند، ب  بوبی اپرستتی از آن ستامان و انتشتار دیه استت  داستت ها ب  هندوستتان را براندابته کفر و بتمحمود از لشتکرکشتی

ب تریه دلیل ایه  استت.و ب  هندوستتان نیودههای اتوان دریافت ک  فقا دینداری و تعصت  یگان  محرک لشتکرکشتیمی

است،ک  چون شنید جمعی از راجیان  آن سرزمیه، ارف توج  محمود بوده  تر از بتانهای هندوستتان، بیشاستت ک  بتکده

رد و برای کفح غنای  بویش ب  جای ب  کاندابته دشتمنان استت  را فرامویاند، برهند، با لشتکر بستیار ستر راهش نشتستت 

داد. ب  ترجی لشتتتکرکشتتتی او را ب  باد دهد،    قابل  با دشتتتمه ک  ممکه بود نتیجۀدریا زدن، از بیراه  بازگشتتتته را بر م

 شدند. آب و علف تلفج ت بسیاری از لشکریان و همراهانش، در ححرای بیهمیه

ی  از ایشتان ب  علت قدرت و استتیداد ستلنان نتوانستتند  لیکه هی   ،رای بالنستی  کافی داشتت   ستلنان محمود وزاگرچ

مؤستس استاگ متیه و با دوامی برای اداره کشتور شتوند و در مقابل اقتدار لشتکریان غارتگر محمود، عام  و رعایا را قریه 

ای اداره کشتور شتوند و در مقابل اقتدار لشتکریان غارتگر محمود،  آستایش و رفاه نمایند. مؤستس استاگ متیه و با دوامی بر

 .(267-266تا:  آسایش و رفاه نمایند )اقیا  آشتیانی، بی  عام  و رعایا را قریه

 کرد.دوستی و کرص و آز محمود و مسعود غزنوی ب  وزیران و درباریان بود ه  رک  نمیما 

رات بود؛ با مرگ یکی از کارگزاران عالی مقا ، یکی از دیوانیان ستلنان  یکی از منابع درآمد ستلنان در ایه دوره مصتاد

تل   ابونصر مشکان رتیس دیوان رسا 431ها و امور شخصی او بپردازد. هنگامی ک  در سا  بایست ب  رسیدگی کسابمی

ن  فرزندان    کرد؛ها و اکشتا  بود تصتاک ریگ او را ک  شتامل غتمان شتخصتی و گل درگهشتت ایه ستلنان بود ک  مرده

روز ستا  میالغ ک یری از رعایای تیره ابونصتر. استفراینی در پادشتاهی محمود ده ستا  مقا  وزارت داشتت و در او  ایه ده

ذال  آتش کرص ستلنان باموی ناشتدنی بود و هنگامی  عمت بود سترازیر کرد، معن  زور بیرون کشتیده و در جی  ولیب

ته پو  بیشتتر زیر فشتار بگهارد و کارتر نشتد ک  کمیود درآمد مورد منالی  را از جی  ک  نتوانستت بلق هرات را برای گرف 

ک  ب  دلیل  کرد تا جان ستپرد. وزیر بعدی ابوالقاست  اکمدبه کسته میمندی بود ردازد، محمود او را آن قدر شتکنج بود بپ

الکفاتا شت رت داشتت، ماال  از چشت  ستلنان افتاد و متحمل انواع شتکنج  و مصتادرات گردید و فضتل و تدبیری ب  »شتمس

آبریه وزیر محمود ابوعلی کسه   چندی در هند زندانی و پس از مرگ محمود در بدمت پسری مسعود بود تا درگهشت.

  ستلنان  را »اوع و رغیتیا ب ک  تما  دارایی بوداندکی پس از جلوگ مستعود پس از آنکستن ا  محمد، معروف ب  »به

 .(98: 1384اریق حورت ظاهر قانونی نیز رعایت گردید )کسینی کازرونی،  ب  ایه  فروبت، اعدا  شد؛



  را ب  جمل  از ج ت ستلنان، و ی   ننویستد: »و دو قیال  نیشتت  بودند هم  استیاب و رتیاع کست باره میبی قی در ایه

د ک  ب  فروبته آن ب  اوع و رغیت، و آن س   ک  معیه کرده بودند بستد، و آن ی  ریاع بر وی بواندند، و وی اقرار کر

 (232: 1383کستتان گواهی نیشتتتند، و کاک  ستتجل کرد در مجلس و دیگر قضتتات نیز علی الر ستت  فی اام الِ ا )بی قی،  

 .(232: 1394)بی قی،  
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کند. ابت  ستیاستی معنوف میقال  ابت  ستیاستی بررستی  ها را در  تن ستیاستی و کنش آنبی قی در مقا  مورخ، عام

اما دانشتتمند چنیه دیدگاهی را   گری بپردازد؛ب  هدف استتت و ستتیاستتتمدار باید با ف   زمین  و شتترایا موجود، ب  کنش

 پهیرد. ایه دوگانگی در اثر بی قی آشکار است.نمی

چ  در تاریخ بی قی، وزیر بزرگ بواج  اکمد عیدالصتمد استت. بواج  ب  استتناد آن هاتریه شتخصتیتیکی از برجستت 

همچنیه بواج  اکمد عیدالصتمد، در    شتنابت؛بوبی میاالن و رقیا را ب استت، شترایا محینی و فعای نوشتت بی قی درباره

اما همیه وزیر برای   درستی را پاسدار است؛نان راستی و داری همچحدر و مرد  ا شخصیتی استوار، سعۀشرایا گوناگون ب

زدن و ریخته آبروی مخالفان هی  ابایی ندارد. ابت  ستیاستی بیشتتر از کت   زهرچشت  گرفته از رقیا بستیار قدرتمند استت.

ز علل رتعف  دارند و ایه، یکی امیرا زیرستلنۀ بود نگاهگون  متضتاد استت و زیردستتان  اندرکاران ککومت غزنوی ایهدستت

کشتتد ک  در بواننده ایه تصتتور را ایجاد  می  ی ایه نمایش قدرت را چنان ب  قل ولی بی ق  یه ککومت قدرتمند استتت؛ا

 شد.دار میبود و شاید سنوت و اقتداری بدش   د، اشتیاه کردهکرکند ک  بواج  اگر چنیه نمیمی

استت، داوری  ستلنان مستعود نگاشتت   چ  دربارۀآناستت، با دانی دانستت ها را ناشتی از کارایه حتفات ک  بی قی آن  مقایستۀ

 کند.داری و ککومت را دشوار میو قضاوت در رابن  با راه و رس  پسندیده در مل  
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  در ایه شتتیوۀ    او در بیشتتتریه بنر قرار داشتتتند؛تریه افراد بستتلنان مستتعود، نزدی   تحت ککومت بودستترانۀ

ند و ب ای آن را نیز ایستتادتریه کارگزاران ککومت غزنوی با شت امت در برابر ستلنان میربی از برجستت ناپهیر بانعناف

دهد: »مه آن چ  کن  ب  فرمان بداوند بود کن ، اگر وقتی  می  ب  مستتعود پیغا   برای م ا  کستتن  وزیر  پردابتند؛می

زمان ب  قدرت نشتستته مستعود »ایه مرد بر مرک  چوبیه    بنابرایه، در  ؛تخت مل  ب  تو رستید کستن  را بر دار باید کردا

 .(191نشستا )همان:  

او  کند و بربتف نمرها ب  ستلنان نصتیحت میبواج  اکمد عیدالصتمد، وزیر ستلنان مستعود، در بستیاری از موقعیت

ودداری او از پهیرفته  دانستت و آگاه بود ک  بکند. وزیر بنر ایه کار را ب  بوبی میمیعقیده بودی را با حتراکت منر 

اما او در مستند وزارت مستعود، همواره   شتود؛عب بشت  او و م جوریت وزیر میقید و شترط دستتورهای ستلنان مستعود، بابی

بواهی سلنان مسعود برای کمل  ب  هندوستان، با ش امت هنگا  مشورت برای نمون ؛ کرد؛چنیه روشی امور را تدبیرمیبا 

ای دیگر، زمانی ک  ستتلنان بودروی، تصتتمی  ب  نابودی یکی از لشتتگرکشتتی را گوشتتزد کرد. در فقرهعواق  ناگوار آن 

بت  زییتایی  در ایه فقرات بی قی    .(233-232  :)همتان  کنتدفرمتانتدهتان الیق ستتتپتاه دارد، بواجت  بتا حتتتراکتت او را منع می



تریه هزین  را بر  ستت و از ستوی دیگر، بیشاران در ککومت مستتیدان  از ی  ستو پستندیده ادهد ک  شت امت کارگزمینشتان

 گهارد.دوی دارندگان آن می

 . چگونگی کسب قدرت سیاسی 6. 2

کند. تفاوت پدر و پستر در ایه زمین  بستیار  میذکر جزتیات نقل  بی قی چگونگی کست  مشتروعیت ستلنان مستعود را با

شتد. بلیف  با بخشتیدن القاب، در واقع ب  بغداد برقرار می  وران، مشتروعیت ستیاستی از ارف بلیفۀجال  استت. در آن د

بود؛ در مقابل دربواستتت الدول  گرفت داد. ستتلنان محمود ک  از بلیف ، القاب ستتلنان غازی و یمیهککا  مشتتروعیت می

ت ک  کهف شتده بیاید نیشت   گوید: »بدیه بلیفۀبتفت با بشت  میبلیف  مینی بر دستتگیری و فرستتادن کستن  ب  مرکز  

آیتد و درستتتت گردد، بردار چت  یتافتت جوی  و آنان و قرمنی میا  در همت  ج ت مه از ب ر قتدر عیتاستتتیتان انگشتتتت درکرده

کشتند و اگر مرا درستت شتدی ک  کستن  قرمنی استت، بیر ب  امیرالمومنیه رستیدی ک  در باب وی چ  رفتی. وی را می

-193: 1383ا )بی قی،  وی قرمنی استت، مه ه  قرمنی باشت   ، و اگرا  و با فرزندان و برادران مه برابر استتمه پرورده

 .(230: 1394)بی قی،    (194

و ایه اعما  پای  و   کشتدرکمان  ب  دار میبخشتی بلیف  نیاز داشتت، کستن  وزیر را بیستلنان مستعود ک  ب  مشتروعیت

کستن  و پهیرایی باشکوه از رسو  بلیف ، اسرافکاری  کشتیدن  دارشتود؛ چون او با ب  بنیانی برای شتروع نابودی غزنویان می

 ن  با اعتقاد واقعی.  شود؛میان ، موفق ب  کس  مشروعیت و ادامۀ ککومتزیاد و بیعت بالص

های تراز او  غزنویان و فضتتای غیرشتتفاف کاک  بر دربار مستتعود غزنوی ب  چ ره اریخ بی قی، روابا تیرۀت  با منالعۀ

ت. مادی، فرییکاری، تماهر و دروغ ویژگی تقرییا مشتتترک بیه ارکان ککومت مستتعود استت اعتبوبی مشتت ود استتت. بی

محمد و مستعود در جانشتینی محمود، بودبینی و بودرایی ستلنان، جاستوستی، دورویی و   بندی درباریان و مناظرۀجنا 

غزنوی  دی در دستتگاه مستعود  اعتماتریه مصتادیق بیتماهر، ت مت، انتقا  و فستاد در نما  اقتصتادی و اجتماعی از م  

ها و انستجا  ارکان ککومت و شتکستتگستیختگی و عد دربار موج  از ه  های مختلفاعتمادی در میان الی استت. بیبوده

 .(1390)ححرایی و همکاران،  غزنوی است  های دوران سلننت مسعودناکامی

اعتمادی  تیعاتی ک  ایه بیگیر استت.  بستیار چشتماعتمادی  ک  در دستتگاه ککومت دولت غزنوی بیایهل تدمرنکتۀ قابل

چنیه  هم شود؛های پایانی ککومت میر سا مملکت د ن ایت منجر ب  فروگسسته شیرازۀ در  ،برای ایه نما  ب  دنیا  دارد

کند. ایه می  ها را فراه شتدن ب  دستت آنن و کشتت باعب رتعف در مقابل دشتمنان بارجی و در ن ایت شتوری اارافیا

ها و در نتیج  درباریان در انجا  وظایف بود ستستت ای چشتمگیر بیه آنر باعب ایجاد فاحتل عتمادی میان مرد  و درباابی

نستجا  اجتماعی، بودستری پادشتاه و در نتیج  شتکستت و ناکامی دستتگاه  ااز میان رفته مؤلفۀ اعتماد باعب عد  شتوند.می

 است.  ککومتی را ب  دنیا  داشت

استت. در زمان کاکمیت ستلنان مستعود  لمس کردهمورتوع را برای ما قابل جای ایهبدیل بود جایکتاب بیبی قی در  

های مختلف جامع  و دربار ب  قدری گستتری داشتت ک  تما  تتی افراد معنوف اعتمادی در الی بینی و بیغزنوی جو بد

 .(11-10: 1387کجازی  )  شدقدرت میها و جل  اامینان حاکیان  اعتمادیها و بیب  رفع ایه بدبینی



  ،ک یابد  می  ی است ک  در آن ورو واقعیت تلخ  ،توان دریافتالی سنور تاریخ بی قی میچ  از روابا پن ان در الب آن

 است.اعتمادی متقابل بنا ن ادههای بیمسعود غزنوی سلننت بود را بر پای 

های قتلی ک  ب  نقشت ته و پیشترفت در دستتگاه مستعود استت؛  ا یاف ارتق   در آن زمان ب تریه وستیلۀ  چینیتوائ  و ستخه

 شد.ریزی میحورت علنی برای از پا درآوردن رقیا ار 

ستاالر ب  بگتغدی  کنند.  »کاج  بزرگ و علی گفتند: تدبیر شتربتی ستازند یا رویاروی کستی را فرا کنند تا اریار  را تیاه

بازنمایند  کنند و میها میتر زیادتچ  ترکان و ایه دو ساالر گویند، فراخند. آنسازها میگفت: »...کسان گماری  تا تضری 

 .(269: 1394( )بی قی،  286:1383...ا )بی قی  

رو  از ایه ناپهیر بود؛کشتور توستا ستلنان بستیار مشتکل و امکان  ب  علت گستتردگی سترزمیه تحت ستلنۀ غزنویان ادارۀ

گر مورد بدگویی قرار راد فتن توستتا اف   شتتد، معموال میومت تعییهدور از مرکز کککاکمانی ک  برای ایاالت دور دستتت و  

شتدند و واهم ، فتن  و ادعای استتقت  توسا آن کاکمان همواره با سلنان همراه بود اعتیار میگرفتند و نزد ستلنان بیمی

 زدند.میشتر دامهگران بیها را بدگویان و فتن اعتمادیو ایه بی

اعتمتاد نیودنتد. همچنتان کت  آلتونتتای نیز از جتانت   وارز  و ککمران آن آلتونتتای قتابتلن م تا  از نمر مستتتعود ببت  عنوا

اعتمتادی و تتای کت  در اوج وفتاداری در عیه بیاعتمتادی دوستتتویت  کتی پس از مرگ آلتونمستتتعود ایمه نیود ایه بی

شتد ک  هارون و آلتونتای بعد ها سترانجا  ب  آنجا کشتیده ماند و ایه فتنشتد، همچنان باقیهای پیاپی مستعود کشتت   توائ 

 ..(1390)ححرایی و همکاران،  تر شد  کاس  شد تا بوارز  آشفت علی تکیه دشمه همیشگی غزنویان ه از مرگ پدر با  

فراد  ای ک  تا آن زمان ک  اگون ب   ؛ن  نستتیت ب  اارافیان بود داردهمچنان ستتلنان مستتعود همواره نگاهی ستتودجویا

شتده از جان  وی عزیز هستتند و کتی کاکمان گماشتت    باشتند، برایش  مالی و چ  نمامی برای او داشتت توانند نفعی چمی

 شود.میها نسیت ب  مرد  نادیده گرفت آن  باشند، ظل  و ست اگر نفعی برایش داشت 

گمارد ک  ناررتتایتی مرد  را نستتیت ب  ب  عنوان م ا  مستتعود فردی ب  نا  ستتوری را ب  حتتاک  دیوانی براستتان می

کستاب و کتاب از جان  کند و دلیل ایه کار مستعود هدایایی استت ک  بیستلنان در پی دارد؛ زیرا ستوری ب  مرد  ستت  می

ین  و ستیمین  و غت  و کنیزک و مشت  و کافور و عناب و چندان جام  و ارایف و زرر  شتود؛ستوری برای مستعود ارستا  می

 یر و هم  کارتتران ب  تعج  بماندندستتوری ک  ام  کیش و احتتناف نعمت بود در ایه هدیۀحفوری و قالی و مروارید و م

 .(637:1394)بی قی،  

چون  ؛دارد ک  راستتت همچنان بود ک  بومنصتتور گفت ک  ستتوری مردی منفور و ظال  بودمیبی قی ب  حتتراکت بیان

اندازه ستتد و آستی  ستت  او ب  رتعفا رستید. امیر های بیرکند و ما دستت او را گشتاده کردند بر براستان، اعیان و روستا را ب

 .(638:1394)بی قی،    نگریستهای ب  افراط وی میشنود و بدان هدی اهلل عن  سخه کس بر وی نمیرری

مستتقیمی  های  استت. چ  فتن ها ایستتادهگریآلود در اوج فتن ی استت ک  در ی  فضتای استتیدادی م ستلنان شتخصتیت

فروگرفته علی   مشوت او و دیگران، مانند توائۀهای وزیر یا بدونزنیکند و یا با رایمیبود سلنان دستور آن را حادر  ک 

شود؛ یا در ظاهر دیگران می  ظاهرا  ب  گردن دیگران اندابت  هایی کرادری با غازی واریا  و نمایر آن و چ  فتن قری  و ب



گرفته کستن  ک  هم  چیز ب  نا  بوست ل زوزنی هاستت. مانند فروستلنان بواهان ایه قتل  ک کالیاند؛ در  منشتد آن بوده

ک  بود مستتعود بواهان مرگ کستتن  استتت. داستتتان کستتن  وزیر و فروگرفته آن یکی از شتتود؛ در کالیتما  می

ناه را با بواندن ب  نمایش  گشتدن مردی بیهای ناب کشتت های بی قی استت ک  با توحتیف لحم انگیزتریه ککایتتدستف

 کند.ای را ب  شدت متدثر میگهارد و هر بوانندهمی

 گیرینتیجه

و کافح کقو  مرد  استت. در واقع، ککومت برای جامع     الستت ، ککومت و ستیاستت، امانتدر بینش امیرمؤمنان علی 

کنتد. ب تریه راه یتد آن را رعتایتتو مرد  استتتت، نت  مرد  برای ککومتت. ککومتت بر مرد ، امتانتی ال ی استتتت کت  کتاک  بتا

  ار گیرد ت ب  کنتواند ستیاستت را ابزاری برای ادای اماداری کاک ، التزا  ب  دیه و شتریعت استت. کاک  در حتورتی میامانت

منصت    فرماید؛می ب  یکی از فرمانداران بویش  الستت  در نامباشتد. امیرمؤمنان علی پاکی نفس و تقوای ال ی داشتت   ،ک 

نداری بر   قکنی. تو کاید از فرمانده و اما  بود اااعتبلک  امانت در گردن توستتت. ب؛  آب و نان نیستتت  ۀوستتیل  فرمانداری

بدای بزرگ و عزیز استت و های  کنی. در دستت تو اموالی از ثروتر، ب  کار م می اقدا و بدون دستتوورزی  رعیت استتیداد

 .دار آنی، تا آن را ب  مه بسپاریتو بزان 

عدالت، پای  و هدف ن ایی ککومت و ستتیاستتت استتت و بدون آن،    ،الستتت عملی و نمری امیرمؤمنان علی  ۀر ستتیرد

د  و کق ارزشتمندتر و زییاتر  وای عدالت، هی  ارزشتی ازعشت افت. از نگاه پییعنا و مف و  واقعی بود را نخواهدککومت، م

گیرد، وجود ندارد. بیشتتتریه می  کند و کق را نادیدهو هی  کاکمی، بدکارتر از زمامداری ک  عدالت را پایما  می نیستتت

عد  و پرهیز از   ۀدستتورهایی راجع ب  اقامها و  توحتی  ۀالستت ، در برگیرندهای امیرمؤمنان علی ها و نام محتوای ستخنرانی

اه آن را از ستامانی و گن استت تا ظل ، ناباستی  پیایی زندگی مرد  قرار دادهستت  استت. از نگاه آن کضترت، بداوند عدالت ر

داند ک  میتنی بر عد  و قستا  ککومت و ستیاستتی می رت، ب تریه نوع ککومت و ستیاستت راکضت  رواز ایه  ؛ه  فرونپاشتد

عدالت است ک  محیت   ۀیه ب تریه چیز برای کاکمان، اقاماست: »ب  یق آمده زیشان نیاد. بر ایه اساگ، در فرمایشی از باش

بودن از کین  و هایشتان ب  بالیشتود، مگر ب  ستتمت ستین درستتی ک  محیت مرد  ظاهر نمیب  دنیا  دارد[. ب  ]را  مرد 

 ا.بغ  کاکمان

)عنصر   )کاک  سرزمیه استمی( و وزیر  بلیف  ()کاک  ایران  سلنان  ؛اسیات قدرت از جمل ا توج  ب  نگاه بی قی ب  منب

استتدال  شتد، بی قی با تکی  بیشتتر بر ستلنان در مناستیات قدرت، بلیف  را ب   (ایرانی( در مقابل ستلنان )عنصتر ترک

گرفته از اندیشت  استتمی استت. از ستوی دیگر هرچند شتدن با اندیشت  ایرانشت ری و فاحتل ستو کناری ن اده و ایه نشتان از ه 

اما بی قی واقعیت کضتور بیگان  را درک کرده و با   ،ستتایه غزنوی، ترک و بیگانگانی بودند ک  وارد سترزمیه ایران شتدند

از ستوی   . الیت  پهیری ستلنان بیگان استتهورود ب  دربار، در دابل ن اد دولتی ب  دنیا  تکویه وکدت و هویت ملی برآمد

  دارد میکید  دود با انتقاد از استتیداد ستلنان تجای کتاب بدن نقد ستلنان نیستت. بی قی در جایبی قی ب  معنی رها نمو

ترک و  د با ستتایش فراوان از وزرای ایرانی تقابل دو عنصترکنمیو تتی  استتظاهری شتاه آرمانی باقی مانده  ۀتک  تن ا پوست 

ن    ،کضتور وزرا قادر ب  اداره ککومت هستتندستتایه غزنوی ن  بدون  ه استت ک دادوی نشتان  د.کنایرانی را ب  بوبی نمایان



ریزی کند ک  در آن با نقد  نویستتی نوینی را پیتاریخ  ۀشتتالود استتت،هبا کضتتور آنان. در ن ایت آنک  بی قی کوشتتش کرد

 ۀگرایی ستیاستی دورایرانشت ری ایرانیان و واقعبواهی  داری منلوبی را ب  تصتویر کشتد ک  با آرمانککومت ترکان، ککومت

. از استتهای اتخاذ کردنگاری ویژهباشتد. بی قی برای بیان ایه میاکب روی تاریخبوانی داشتت استتمی و عصتر غزنوی ه 

دمانی  فارستی، نگاری تاریخ دوبی قی نیز با انتخاب زبان  ،کندمیوی را تعییه  بینیو ج ان آنجا ک  بینش هر موربی روی

ها و نمریات بود و نقد اتفاقات و و بیان بربی از دیدگاه نویستتی گهشتتتگان بودب  جای تاریخ عمومی و نقد ستتنت تاریخ

 .است د ک  تاریخ بیداری ایرانیان  نبنیان  نگاری راتاریخ است، نوعی ازهتتی کرد  هاالی آنکوادک در الب 
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