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 چکیده

غزنوی از پایگاه رسزمینی خراسان بزرگ، بارها به همسایه  محمود
مجاور خود هندوستان حمله کرده است. این حمالت پس از تسلط 

های خراسان بزرگ و استفاده از امکانات متعدد این بر رسزمین
رسزمین رخ داده است. مسئله پژوهش بر دالیل حمله استوار 

ر این رشته نربدها را های مکرر وی دنیست، بلکه دالیل پیروزی
ها با استخراج پرسش خود قرار داده است. از این رو نتایج جنگ

گیری از مفاهیم اصلی نظریه تحلیلی سوات ها از منابع و بهرهداده
)SWOT ،مبتنی بر چهار مؤلفه کلیدی نقاط قوت، ضعف (

اده ها با استففرصت و تهدید تحلیل و ارزیابی خواهد شد. یافته
دهد به Xر رسیدن مفاهیم این مدل تحلیلی نشان میاز 

های سلطان محمود در هند، با وجود داشY برخی نقاط پیروزی
ضعف، از مهارت باالی وی در تبدیل نقاط ضعف به قوت خرب 

دهد محمود غزنوی در این ها نشان میدهد. سایریافتهمی
گی جن از یکرسی نقاط قوت برخوردار بوده که در رشایط فتوحات

ها، نقاط ضعف و تهدیدات پیرامونی را توانسته به وسیله آن
های بیرونی مناسب برای پیروزی ها را به فرصتپوشش داده و آن

ثروaند خود به تداوم  فراهم کند. روشن است فتح این رسزمین
  سلطه بر خراسان، کمک شایانی کرده است. 

 ند، خراسان،: محمود غزنوی، حمله/ فتوحات، هکلیدی گانواژ 

  . swotسوات/

 

Abstract 
Mahmoud Ghaznavi, repeatedly attacked 
neighboring India from his  Great Khorasan  
territory. These attacks took place after dominating 
the Great Khorasan lands, and making use of 
numerous facilities of this region. The main 
question of this research is not investigating the 
reasons of the attacks, but the reasons behind his 
frequent victories in these battlefields. Hence, the 
results of the wars will be analyzed and evaluated 
by extracting data from the sources and utilizing 
the concepts of Swat's Theory (SWOT) pivoted on 
four key components of strengths, weaknesses, 
opportunities, and threats, which will be carefully 
taken into consideration. The findings of this study 
derived from the concepts of the SWAT analytical 
model, demonstrated that the triumph of Sultan 
Mahmud in India, is an indication of his high skills 
in turning weaknesses into strengths despite 
having some weaknesses. Other findings indicated 
that Mahmoud Ghaznavi had a number of 
strengths in these conquests which enabled him to 
to overcome the obstacles and threats and turn 
them into opportunities for victory. It is clear that 
conquering the wealthy land of India has 
contributed significantly to the continuing 
domination over Khorasan. 
Keywords: Mahmood Ghaznavi, Attack / 
Conquest, India, Khorasan, SWOT. 
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 مقدمه
بزرگ، شاهد پس از تسلط کامل محمود غزنوی بر  خراسان 

ق با فتح پیشاور ۳۹۲ هندوستان از سال حمالت او به رسزمین
ق هستیم. سلطان  ۴۱۶تا فرجامین فتح سومنات در سال 

در مدت  و کردخراسان بزرگ فرمانروایی سال بر  ۳۴محمود 
اش، به غیر از پنج سال آغازین و پنج سال پایانی فرمانروایی
لی قلمرو خود بود، طی اش که درگیر مسائل داخفرمانروایی

سال بارها به هندوستان با قلمروهای گوناگون و  ۲۴
نربدهای  ،. بنابراینکردهای متعدد محلی حمله حاکمیت

سلطان محمود غزنوی با هندوها به عنوان محور کانونی در 
اش از اهمیت برخوردار است. در دوره بلندمدت فرمانروایی

هند با استفاده از این پژوهش، حمالت سلطان محمود  به 
های چهارگانۀ نقاط مندی از مؤلفهمفاهیم مدل سوات و بهره

و نه پیاده سازی کامل مدل قوت، ضعف، فرصت و تهدید 
تر از آن مّدنظر است. بررسی نقاط ضعف و قوت و مهم

 چگونگی تبدیل نقاط ضعف به قوت و تأثیر آن در
 ایی درسز هاهمیت بزدایی سازی و تالش بر آسیبفرصت

سئله م کرد که. باید اشاره داردبررسی تحلیل دالیل پیروزی 
تنها  که . هرچندداردپژوهش از منظر روشی، رویکردی نوین 

های اصلی این مدل را به خدمت گرفته است و قصد مولفه
. در پی سؤال اصلی پژوهش سازی کامل مدل را نداردپیاده

ن ای ،هندوستان های محمود غزنوی درمبنی بر چرایی پیروزی
های محمود به هند ریزی جنگشود که طرحمدعا مطرح می

توان در چهار مؤلفه اصلی مبتنی بر نقاط قوت و را می
سازی کرد. ها و تهدیدهای پیش آمده پیادهضعف، و فرصت

سازی هر نظریه، مدل یا الگوی شایان ذکر است که پیاده
بتکار عمل و مY یا پژوهش تاریخی، هر چند ا درتحلیلی 

درانداخY نگاه و روشی نوین به یک مسئله است، به ه¢ن 
میزان خطر عدم پوشش کلیت رخدادهای تاریخی و عدم 

 ربرد ممکن استانسجام و ه¢هنگی با روایات تاریخی را نیز 
ر با توجه به این میزان انحراف که باید د ،داشته باشد. بنابراین

بررسی حمالت محمود از خراسان به هند در  ،نظر گرفته شود
ه تواند بحث حملتر میای مستدلها به گونهقالب این مؤلفه

به هند را روشن و مسئله اصلی تحقیق مبتنی بر دالیل 
ه . این رویکرد، افزون بر آنککندهای مکرر وی را تحلیل پیروزی

-صورت سازد،میچگونگی حمالت محمود را تا حدی روشن 

نوینی از دالیل پیروزی نربدهای مکرر محمود به هند با بندی 
های مفهومی این الگوی تحلیلی ارائه استفاده از مؤلفه

  . کندمی

  پیشینه پژوهش
آنچه تاکنون در زمینه حمالت محمود به  که شایان ذکر است

 هر چند تحقیقاتی ،است هندوستان مورد واکاوی قرار گرفته
رو، از مسئله و اما با پژوهش پیش ،در نوع خود ارزشمندند

نها توان آ زاویه متفاوتی برخوردار هستند. به طور اج¢لی می
تحقیقاتی که به صورت  ،نخست :را در چند دسته جای داد

کتاب منترش شده و رویکردشان به حمالت محمود به 
تاریخ د مانن ،کلی و مبتنی بر توصیف بوده است ،هندوستان

روزانی و ف ،غزنویان از پیدایش تا فروپاشیباسورث و  ،غزنویان
از محمد ناظم و برخی  حیات و اوقات سلطان محمود غزنوی

دسته دوم  ؛آنها برشمرد ۀتوان در زمر آثار دیگر که می
ه نامه صورت گرفته کهایی که به صورت مقاله یا پایانپژوهش

-اساس انگیزهوش آنها به موضوع حمالت محمود بر رویکرد و ر 

محمود و اهداف، تأثیر غنایم و فتوحات هند بر تقویت های 
ابعاد و شاکله حکومت غزنوی بوده و به عنوان ®ونه به 

سیاست « :از جمله ،رودترین آنها اشاره میتعدادی از مهم
بررسی «از حمید پوراحمد، » خارجی سلطان محمود غزنوی

از فاطمه امیرشکاری » مسئله هند در سیاست غزنویان
های نقش غنایم و ثروت هند در تقویت بنیه«ی، سلی¢ن

ساختار و عملکرد «از ذکرالله محمدی، » اقتصادی غزنویان
زاده و دیگر مقاالت که از از اس¢عیل حسن» سپاه غزنویان

ارزش تحقیقی برخوردارند، اما aرکز اصلی آنها بر مسائل 
به حمله به هند نیز اشاره  که دیگری بوده است، هر چند

دسته سوم آثاری است که ارتباط محتوایی با  ؛اندهکرد
ریزی اما قالب ،موضوع سلطان محمود و هندوها ندارند

اند، و در موضوع خود را بر اساس مدل سوات صورت داده
ژی بررسی اسرتات«مانند  ،نها اشاره کرده آ توان ببحث روش می

اثر  »در صلح حدیبیه بر اساس تحلیل سوات (ص) پیامرب اعظم
روش این مقاله بر اساس  ، کهحسین فخاری و نارص برخوردار

تطبیق کامل و پیاده سازی مدل سوات در قالب صلح 
از  گیریحدیبیه است در حالی که مبنای پژوهش حارض بهره

های چهار مؤلفه مهم تحلیل سوات برای بررسی جنگ
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سازی عینی مدل و یا تکثیر پیادهمحمود با هندوان است و 
  ها را مّدنظر ندارد. کامل مدل در قالب جنگ

 های مفهومی مدل سواتشناخت مؤلفه
 ،٢هاضعف ،١هاهای قوتواژه سوات برگرفته از رسواژه

به زبان انگلیسی است که در فارسی  ٤هاو فرصت٣تهدیدها
شود. تحلیل سوات گفته می» سوات«برای سهولت به آن 

ریزی و تحلیل یکی از ابزارهای بسیار مرسوم برای برنامه
-اسرتاتژیک از طریق تطابق نقاط ضعف و قوت درون

ها و تهدیدهای برون سیستمی است. سیستمی با فرصت
نقاط ضعف و قوت درون یافته در این تحلیل به صورت نظام

ها و تهدیدهای بیرونی آن، یک مجموعه و نیز فرصت
شناسایی و با تقابل آنها اسرتاتژی مناسب برای بقا و رشد 

شود. از دیدگاه این تحلیل، مجموعه انتخاب و طراحی می
ها و قوت ،یک عملکرد و اسرتاتژی خوب و مناسب

ا به حداقل ها و تهدیدها ر ها را به حداک¼، و ضعففرصت
). در این تحلیل، با ۷۶: ۱۳۹۲رساند (فخاری و برخوردار، می

ارزیابی عوامل ضعف و قوت چه درونی و بیرونی از یکسو و 
ها و تهدیدهای درونی و بیرونی اثرگذار بر بندی فرصتدسته

دست پیدا  ترجانبهتر و همهیک تصویر روشن به آنها،نتیجه 
 ن بار ه¢نطور که از محتوای آنکنیم. این تکنیک، نخستیمی

های نظامی و سپس در مدیریت مشخص است در سیستم
های شد و کم کم در دههها بکار برده میصنایع و کارخانه

های مدیریتی و م وارد سیستم۱۹۹۰اخیر مخصوصا از 
توان ت این است که میاترین ویژگی سو ریزی شد. مهمبرنامه

یل و محاسبات ریاضیاتی به تحل های کّمیبدون نیاز به تحلیل
ا هکه سایر روشها و تدوین اسرتاتژی پرداخت در حالیداده

های به آمار و اطالعات کّمی و همچنین فرمول هاو تحلیل
ه دارند. این تکنیک به سادگی و با استفاد نیاز پیچیده ریاضی

ها و اطالعات را امکان استفاده از یافته ،های کیفیاز روش
پژوهش با  ین). ا۱۳۹۲ یرزاعابدینی،(مسازد میفراهم 

عاریت از مفاهیم کلیدی این نظریه (قوت، ضعف، تهدید و 
فرصت) که به نوعی در هر پدیده و یا تقابل پدیدارها قابل 

                                                             

1. Strengths 
2. Weaknesses 

کوشد دالیل پیروزی سپاه محمود سازی است، میپیاده
  غزنوی در نربد با هندیان را با این رویکرد معلوم سازد. 

 قاط قوتنالف) 
ای از عوامل قوت و تأثیرگذار در در هر نربدی، دسته

ندی بها وجود دارد که ردیابی و دستهتعیین رسنوشت جنگ
دهد که به خوبی نشان می» نقاط قوت«ذیل مفهوم آنها 

های شخصی و گروهی ها و قابلیتجبهه پیروز از چه توانایی
رابر در ب است توانستهمند بوده که و سازوکارهای مؤثری بهره

های سلطان پیروزی ی مقابل به پیروزی نائل شود.جبهه
محمود غزنوی در برابر هندوها نیز از این قاعده مستثنی نبوده 

ی عوامل فردی، گروهی و ااست. سلطان محمود از مجموعه
در  .کردها موفق غیره برخوردار بود که وی را در کسب پیروزی

  رود.اشاره میبه این عوامل  ،ادامه

ساالر سپاه ،جایگاه مهم و منزلت نظامی محمود غزنوی
  خراسان بزرگ

به قدرت  ،نقش غالمان ترک در ساختار سپاه سامانی
نوظهور سبکتگین در منطقه، و بعدها محمود به عنوان 

که سپهساالر و سپس سلطان خراسان بزرگ منجر شد. چنان
محمود غزنوی در دولت سامانیان  ،دهندمنابع گزارش می

سابقه ی بارهصاحب نام و جایگاه بوده است. بیهقی در
گری محمود غزنوی و جایگاه فرماندهی وی در عهد نظامی

ساالرى و برس قّصه سپاه«کند: اشاره می نیچن سامانیان
» ان...یسلطان محمود، رىض اللّه عنه، از جهت سامان

تر، محمود غزنوی تعبیر دقیقبه ). ٢٤٦/ ١: ١٣٧٤بیهقی، (
در سپاه پدرش » خراسانساالر سپاه«با عنوان و جایگاه مهم 

سبگتگین به خدمت دولت سامانی اشتغال داشته است 
). افزون بر این مقام، شهرت و منزلت محمود ۱/۲۴۷(ه¢ن: 

خصوص در عهد امیر نوح غزنوی در دولت سامانیان، به
لت پدرش سبکتگین، تعریف سامانی در ادامه جایگاه و منز 

مشهور و شناخته شده بود » الدولهفیس«به لقب  او شده و
 ).٢٤٧/ ١: ١٣٧٤بیهقی، ؛ ۳۷۱-۳۷۲: ۱۳۶۳(گردیزی، 

 

3. Threats 
4. Opportunities 
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نقش مهم و قابلیت نظامی محمود در فتوحات پدرش 
  سبکتگین در برابر هندوها

 های غزنویانه¢نطور که منابع اشاره دارند نخستین درگیری 
در عهد امیر البتگین و سبکتگین پدر محمود اتفاق با هندوها 

ساالر، فرماندهی افتاده که قاعدتا محمود هم به عنوان سپاه
سپاه پدرش سبکتگین در برابر هندوها را برعهده داشته 

ای در مورد حضور نظامی سلطان است. عتبی و شبانکاره
محمود و شجاعت وی در زمان نربدهای پدرش سبکتگین و 

تأثیری که در نربد سپاه سبکتگین با جیپال یکی از همچنین 
کنند که به هایی ذکر میپادشاهان هند گذاشته، روایت

نوعی نشانگر شجاعت جنگی و نقش وی در نربدهای سپاه 
؛ ۲۹-۲۸: ۱۳۷۴عتبی، (پدرش سبکتگین با هندوها است 

بر حضور و شجاعت ). افزون ۲/۴۲: ۱۳۸۱ای، شبانکاره
باید از مدیریت نظامی محمود در نقش  هامحمود در جنگ

فرماندهی سپاهیان پدرش سخن گفت. او به عنوان جانشین 
ی عمل کرده اگونهامیرسبکتگین در نربد با جیپال همراه بوده به

-که در نهایت جیپال حارض به مصالحه و پرداخت فدیه می

کننده نظامی و شود، که نقش محمود غزنوی به عنوان مذاکره
کسب بیشرتین غنیمت از طریق صلح با وی برای مدیریت 
بی، (عت کننده و مهم تعریف شده استهند تعیین فرمانروای

۱۳۷۴ :۳۱-۳۰.(  

 رماندهف« حضور فیزیکی و انگیزشی سلطان محمود به عنوان  
  » غازی

ها، نقش فرماندهی و سپهساالری سلطان محمود در جنگ
صورت حضور فیزیکی سپاه را برعهده داشت. این امر گاه به 

 گرفتدر نربدها و گاه اعالم فرامین از پایتخت انجام می
فرخی سیستانی درباره حضور ). رسوده ١٢١ :۱۳۷۸(ناظم، 

ها و ح¢یت و ترغیب سپاهیان شجاعانه محمود در جنگ
هر که چون محمود پشتی دارد اندر روز «مؤید این امر است: 

زار/ لشکر او پیش جنگ/چون رسلشکر مقدم باشد اندر کار 
دشمن ناکشیده صف هنوز/ او به تیغ از لشکر دشمن برآورده 
دمار/ من ملک محمود را دیدستم اندر چندین جنگ/پیش 

، فرخی سیستانی»(لشکر خویشY کرده سپر هنگام کار...
). اگرچه روشن است که ادبیات گفتاری فرخی ۵۷: ۱۳۱۱

-شستای طبق مقتضیات زمانه و جایگاه درباری وی سبکی
مایه گرانه است، اما در ژرف ساخت این ابیات، درون

گذاشته شده است، یعنی، واقعیت تاریخی به ®ایش 
حضور فیزیکی و فرماندهی شجاعانه محمود در نربدها با 
هندوها به عنوان غازی مسلمین. بنابراین شهرت محمود 

 یها، موجب جذب دستهیغزنوی به عنوان رهرب جنگ
بازان و داوطلبان از خراسان و ماوراءالنهر و عرب از رس یار یبس

كه بر  ین امر در حالیشده بود. ا یهند یو ترك و كرد و حت
شد از یکسو در یافزود، موجب میان او میقدرت سپاه

ود ن هر دسته به وجیساÏ ب یصورت مدیریت صحیح، رقابت
ه سپاه غزنوی ب یوابستگ ید و از سوی دیگر اختالف قومیآ
  ).۱۶۲ـ ۴/۱۶۳: ۱۳۷۹اثر کند (فرای، یگروه را بك ی

  پیشربد حمالت سلطان محمود  وسپاه تابع غزنوی 
فرمانی سپاهیان در گردهم بهمنابع در مورد تبعیت و گوش

های هند و فتوحات و آمدن و استقامت در مسیر رسزمین
اند که البته این مهم با ستانی در آن دیار اشاراتی کردهقلعه

ظامی و نقش محمود در فراخوانی و قرار گرفY در حضور ن
-شد و aامی نیروها با اتحاد و انگیزهقلب سپاه تکمیل می

های مادی و معنوی به حمالت، تشویق و هدایت 
شدند. چنانکه هندوشاه گزارشی درباره رابطه انگیزشی می

محمود با سپاهیانش در جریان رویارویی او با بجیراو فرمانروای 
دهد که در صحنه نربد، سپاه غزنوی پس می به دست هبهاطی

از سه روز محارصه، توسط سلطان محمود مورد تشویق قرار 
گیرند که این امر موجب شد سپاهیان با همدلی و می

یکپارچگی بیشرت به تداوم و فتح قلعه همت گ¢رند 
). البته ناگفته ®اند که ۱/۸۱: ۱۳۸۷(هندوشاه اسرتآبادی، 

قش اقتدار سلطانی و فرماندهی جنگی سلطان عالوه بر ن
محمود در همکاری تام و تبعیت سپاهیان در زیر لوا و 
دستورات جنگی وی، باید از مدیریت سیستم نظامیان و 

ای هکنرتل آنان با تقابل و ایجاد فضای رقابتی و حذفی دسته
نظامی با صالحدید و رأی نظامی سلطان محمود سخن به 

 نامهقابوساین سخن را باید از زبان مؤلف میان آورد. شاهد 
رساغ گرفت. عنرصاملعالی کیکاوس در خالل اندرزهایش به 
پرسش، از واقعیتی تاریخی در مورد سلطان محمود سخن 

گوید که حاکی از بینش سیاسی محمود غزنوی در کنرتل می
 نویسدو متابعت کردن سپاهیان است، وی در این باره می

چهار هزار غالم ترك داشتى برساى «... که سلطان محمود 
دى و یم تركان را بهندوان ترسانیم و چهار هزارهندو، دایدا
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 گر ترسان بودندى ویك دیتا هر دو جنس از  هندوان را برتكان
؛ عتبی، ۲۳۳-۲۳۴: ۱۳۸۳(عنرصاملعالی کیکاووس، » عیمط

سلطان محمود با استفاده از  ،بیترت نیا به ).۲۸۵: ۱۳۷۴
-از یکسو از توانایی ،عنارص گوناگون نژادی در سپاه غزنوی

برد و از ای هر دسته بهره میهای حرفههایی نظامی و قابلت
سوی دیگر از احت¢ل اتحاد خطرآفرین سپاهیان پیشگیری 

  ).٣٧٥: ١٣٩١کرد (فروزانی، می

  ینگج یطوالن یسفرها یملزومات برا نیتأم ؛یاقتصاد جنگ
 هایهزینه«سپاه غزنوی برای سفرهای طوالنی مدت خود به 

ی سپاه، تشکیالت مقدمات خدمات فرعی، ترتیب آذوقه
داشت  نیاز و موارد دیگر» حمل و نقل تجهیزات ویژه

منابع در زمینه تدارکات و پشتیبانی  ).۶۳: ۱۳۷۸(باسورث، 
 اند.آوردهجنگی حمالت محمود به هند، کمرت سخن به میان 

سلطان  دریافت کهتوان البالی سطور می با وجود این، از
غزنوی برای تجهیز و تدارکات سپاهیان در برابر هندوها 

و یا  دادمیهای الزم را از پیش انجام و تدارک اندیشه
 آمده،در حین جنگ با استفاده از غنایم به دستسپاهیان 

ایی سز همهم سهم ب که این ،کردندتدارکات خود را تقویت می
چنانکه در یکی از  ؛ها داشته استهای جنگدر نتایج پیروزی

سفرهای جنگی سلطان محمود به سمت مولتان که مجبور 
این  برای تدارکات سپاه غزنوی بود از مسیر بیابان عبورکند،

سفر، آب و علوفه برای چندین روز ذخیره کرده بودند. افزون 
بر این، سلطان محمود دستور داد بیست هزار شرت برای آب 
و آذوقه مالزمان موکب تدارک دیده شود تا سختی مسیر راه 
بر سپاهیان و مالزمان وی فشار وارد نیاورد (خواندمیر، 

 این مطلب را نیزصاد جنگی ). در موضوع اقت۲/۳۸۲: ۱۳۸۰
افزود که عالوه بر تدارکات از پیش تعیین شده برای سفرهای 
جنگی، تدارکات افزودنی حین سفر و استفاده از آذوقه هر 

چنانکه  ،شده استمنطقه پس از فتح یا صلح پیش بینی می
یکی از سفرهای جنگی سلطان بارۀ در گزارشی از گردیزی در
وقتی سپاهیان سلطان محمود به  محمود به شهر نهرواله،

شهر نهرواله رسیدند، اهالی و فرمانروایان شهر که توان 
دیدند، پیش از رسیدن سلطان رویارویی را در خود ®ی

محمود و سپاهیانش، شهر را خالی کرده و فرار را بر قرار ترجیح 
مشاهده این محض رسیدن و هسلطان محمود ب .داده بودند

 درنبردامنطقه ذخیره  هفو آذوقه و عل ازوضعیت، دستور داد 

همت  ،و برای ادامه مسیر، یعنی عزیمت به منطقه سومنات
 ).۴۱۲: ۱۳۶۳گ¢رند (گردیزی، 

بر در برا ینظام یهاکیتاکت کردن یاتیتوان کارآمد در عمل
  هندوها
 عقد و محارصه ؛یر یگو مهارت در فن قلعه یاسرتاتژ 

زمان هندوستان به لحاظ : در آن کجانبهی حمله ای صلحنامه
مراکز قدرت، در هر منطقه قالع محکم  یو پراکندگ ییایجغراف

-حمالت محمود به رسزمین بارۀچنانکه در ؛داشتو متعدد 

وی قالع زیادی را با مهارت  است که شده های هند گزارش
  های نظامی فتح کرد.و تکنیک

قالع هندوها  مورد دردر واقع سلطان محمود و لشکریانش 
  :گرفتنددو موضع در پیش می

تاکتیک نخست آنکه آنها در صورت مشاهده استحکامات 
شدید هر قلعه و رشایط و مختصات جغرافیای آن و متعاقب 
آن مطمنئ نشدن در عاقبت جنگ، دست به عمل شتابزده 

آوردند تا رقیب بلکه به محارصه قلعه روی می ،زدند®ی
به مصالحه و عقد قرارداد و جریمه  د یاکنهندو عرصه را خالی 

عقد صلحنامه  یهبار های گردیزی در. روایتمجبور شود
را شاهد » و نندا اریگوال«های سلطان محمود با اهالی قلعه

  ).۴۰۳-۴۰۲: ۱۳۶۳توان ذکر کرد (گردیزی، گونه نخست می
ستانی از هندوها به تاکتیک محمود در قلعه ،گونه دوم

صورت حمالت یکجانبه بوده است. این عملکرد وی از 
روزی در بینی پیسو به تخمین توان نیروی طرفین و پیشکی

 بستگی و از سوی دیگر به منطقه و قلعه بوده منوط هاجنگ
عد از بباشد ـ   داشته که معابد و ثروت هنگفت داشته است

 ومی داده  به حمله یکباره و یا محارصه دستور سلطان ،آن
. در تاکتیک ه استکردجانبه اقدام میحمله همه به سپس
در دستور کار اصلی قرار داشت. عملکرد دوم » حمله«دوم، 

-ازجمله روایت ،شده استگزارش های متعددی روایتدر 

های میرخواند در باب سفرهای جنگی سلطان محمود به 
تواند شاهد مناسبی می» سومناتغزوات قنوج و فتوح «

-۳۸۳/ ۲: ۱۳۸۰برای این گونه عملکرد باشد (میرخواند، 
۳۸۲ .( 

-سلهسل انیدر م :حمالت در لبانیف یرو ین و لیاستفاده از ف

بودند که  یدودمان نینخست انیغزنو ران،یدر ا یاسالم یها
کردند و در ها از تعداد زیادی فیل استفاده میدر جنگ
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تدابیر جنگی خود برای نقش فیل و فیلبانان، جایگاه معینی 
ه نظامی و استفاد که بودند. البته باید اشاره کرد درنظر گرفته

مهارت و راهربدهای  کسبها و ترشیفاتی غزنویان از فیل
های هندوستان بوده در نتیجه حمالت به رسزمین ،فیلبانی

ها هم به ). درواقع فیل۱۱۴-۱۱۵: ۱۳۷۸است (باسورث، 
استفاده ( شدندلحاظ نظامی در نربدها به کارگرفته می

ها برای تضعیف روحیه نیروهای سپاهیان دشمن، فیل
های آنان و نظام دشمن با ترساندن اسبپراکندن سواره 

 و هم به لحاظ) ها برای نربد بر روی آنانساختار مناسب فیل
اده استف از آنها پشتیبانی و امر تدارکات و سفرهای جنگی

ها در حمل و نقل زرادخانه از جمله استفاده از فیل( کردندمی
). ۱۱۴-۱۱۸: ۱۳۷۸(باسورث،  )و تجهیزات سنگین نظامی

های ها در میدانشایان ذکر است که نقش و موقعیت فیل
سپاهیان  مقدم های متحرک در خطوطمثابه قلعهجنگی به

رئیس این دسته  است؛ وغزنوی در برابر رقیب هندوها بوده 
 گفتند. طبقمی» بانانلیمقام ف«را در ترتیبات نظامی 

های مالحظات جنگی محمود با هندوها، حضور این دسته
که چنان ؛فیلبانان در سپاه، خود مرهون هندوها بوده است

ها از غنیمت یا هدیه امرای هندی به دست آمده بیشرت فیل
 بیشرت در دست نیز و حضور نیروی فیلبانی در سپاهیان

جاللی، هندوهای تحت فرمان محمود بوده است (جیالنی
١٢٧-١٢٨: ١٣٥١.(  

هندوستان به  پرآب مناطق هندوستان: یهاعبور از رودخانه
های دریا و رودخانه، لحاظ رشایط اقلیمی و جغرافیایی

 به آنکه در زمان حمالت محمود غزنوی  داشتهفراوانی 
ها یکی از مشکالت پیش روی وی گذر از آب اً مناطق، طبیعت

ان سپاهیاند که های گوناگونی اشاره کردهبوده است. روایت
ها و دریاها سختی فراوان، از آب رودخانه اسلطان محمود ب

ها تا به مناطق مورد هدفشان در رسزمین کردندمیعبور 
بیشرت قالع هندوها، برای افزایش  ،ند. از سوی دیگربرس

امکان نیز تر نیروی دشمن و تامنیت و دسرتسی سخ
برخورداری از آّب و رسسبزی منطقه جهت تدارکات و تغذیه 

رای ب ،ها ساخته شده بودند. بنابراینساکنان، کنار رودخانه

                                                             

هایی مشتعل های جنگی است که به شکل ظرفو سالح رها.از ابزا١
های به نفت برای پرتاب و سوزاندن قلعه ها و حصارها و کشتی

 انداز. )؛ نفت١/١٦٤: ١٣٧٢زیدان، (جرجیشد میدشمن استفاده 

ذیر ناپها اجتنابفتح چنین قالعی، عبور سپاهیان از رودخانه
های گردیزی و ابن اثیر در روایت ،بود. ®ود چنین رشایطی

فتح قنوج توسط سلطان  یدربارهاست. آنان  گزارش شده
بار عبور سپاهیان غزنوی محمود به رشایط اقلیمی و مشقت

د نکنهای پر آب و خطرناک منطقه اشاره میاز رودخانه
). فرخی ۵۱/ ۲۲: ۱۳۷۱اثیر، ؛ ابن۳۹۷: ۱۳۶۳(گردیزی، 
ها، سختی ، وفتح سومنات یدرباره نیز سیستانی
های پر مشقت گذشY از رودخانههای طوالنی و مسافت

بسومنات شد امسال «...رساید: آب رسزمین هند چنین می
 ایرد ز/بره منزل هشتاد مودیبپ نمرادیو سومنات بکند/در ا

 کرد قدریب حونیج آب/چون را ایدر آب و بگذشت
  ).۳۶: ۱۳۱۱، یستانیسی(فرخ...» خرسوراد
 یرو ین و یرانیو مهارت کشت یجنگ یهایاز کشت یبرخوردار 

 بنابر آنچه در مورد عملکرد سلطان محمود بیان شده :ییایدر
ها سوی رودخانهوی در برابر قالع و مناطقی که در آن ،است

کرد. منابع، ها گذر میاز آب ،یا در کنار رودخانه قرار داشتند
سازی و بارها از استفاده و برخورداری وی از صنعت کشتی

ح اند. گردیزی درباره فتاشاره کردهرانی برای فتوحات کشتی
کند که این ذکر می مواردی رامولتان توسط سلطان محمود 

استفاده  :از جمله ،دهدنشان میبه خوبی توا®ندی وی را 
سلطان محمود از کشتی برای فتوحات در مناطق پرآب، 

مندی از صنعت برخورداری از نیروهای جنگی دریایی، بهره
ی سازنده کشتی، تجهیز کشتی به ساخت کشتی و نیروها

ابزار و ادوات جنگی برای مقابله دریایی، استفاده از افراد با 
برای حمالت دریایی  ١تجهیزات تیر و ک¢ن و سپر و قواریر نفتی

  ).۴۱۴-۴۱۵: ۱۳۶۳ها (گردیزی، ها و قلعهبه کشتی

  در دربار برخورداری از انجمن مشاوره
به عنوان انجمن » شورای جنگ«در ساختار قدرت غزنویان، 

برای شور در مسائل نظامی و دیوانی، تعریف شده بود. 
سلطان محمود و مسعود در هنگام جنگ و مواقع مهم دیگر، 

: ۱۳۸۵زاده، دادند (حسندستور تشکیل شورای جنگ می
العنانی، فرمانروایی سلطان محمود در عین مطلق .)۱۱۸

ساز سیاسی نوشتاندیش بود. وی در مسائل رس مصلحت
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ورزان سیاسی اندیشه« هاینظر به  ،از جمله نربدها ،و نظامی
کرد و تدابیر نظامی و سیاسی آنان را در توجه می» و نظامی

گرفت (فروزانی، راه برآورده شدن اهداف خود به خدمت می
برای گ¢شY  ،که پس از فتح سومناتچنان ؛)۳۷۵: ۱۳۹۱

صاحب دیوانیان و اصحاب  بافرمانروایی برای منطقه، 
: ۱۳۸۰(خواندمیر،  آنان را جویا شدشور کرد و نظر حکومتی 

البته باید اذعان کرد که این مجلس شورا که متشکل  ).۲/۳۸۳
از صاحب منصبان لشکری و کشوری بود بیشرت در مواقع 

سلطان در رد و «وگرنه » تأمل و مشورت بود«حساس برای 
د و تنها عنایت وی به مشاوره و مستقل بو » قبول آرا مختار

های قابل بزرگان این مجلس در حد شنیدن و اعتنا به حرف
؛ برای مطالعه ۱۲۳: ۱۳۷۸قبول از نظرگاه خود بود (ناظم، 

 ).۱۱۸: ۱۳۸۵زاده، ر.ک: حسن ،بیشرت

  هند ک¼ت تعداد سپاهیان غزنوی در حمالت به رسزمین
 یهمه ،هند سلطان محمود برای حمالت خود به رسزمین

وه به طوری که عال  ؛گرفت.کار میهتوان نیروی نظامی خود را ب
 که با شوق جهاد(ها نظیر مطوعه بر سپاه غزنوی، از سایر گروه

غز،  تا دسته و قبایل ترکان )به سپاه سلطان پیوسته بودند
-افغانی، هندو، اعراب، کردان، سگزیان و غیره استفاده می

کارگیری عده بسیاری از به ضمنکرد. در واقع سلطان محمود 
 ینیروهای نامتجانس و ناهمگون برای حمله به هند، از aام

ا برای ت گرفتبهره میها برای افزایش نیروهای نظامی ظرفیت
مسیری طوالنی، سپاهی زیاد با خود داشته باشد که در 

 ،ریگصورت تلفات احساس کمبود نیرو نکنند. از سوی د
سلطان محمود برای ترس و دلهره انداخY در دل رقبا و در 
نتیجه کاهش استقامت و تسلیم دشمن، سپاهی با تعداد 

که فرمانروای چنان داد؛میقرار زیاد را در برنامه عملیاتی خود 
 آگاه محمود سلطان انیاز ک¼ت سپاه» قلعه برنه«هندو 

 کرد اسالم به تظاهر و آمد قلعه خارج به روین هزار ده با شد،
  ).۳۷۹: ۱۳۷۴ ،ی(عتب شد میتسل و

  نقاط ضعفب) 
 یها، تأثیر ه¢نطور که نقاط قوت طرفین در پیروزی جنگ

به ه¢ن میزان، نقاط ضعف نیروهای  ،ساز داردرسنوشت
 در مورد حمالت که .استدرگیر در نتیجه نربدها تأثیرگذار 

نقاط ضعف در  نیز های هندسلطان محمود به رسزمین

اجت¢عی وی و عوامل -جایگاه سلطانی و وجهه مذهبی
توانست وی اجرایی و رشایط جغرافیایی، اداری، نظامی می

ای از به پاره زیررا در نربدها با مشکالت روبه رو سازد. در 
ترین نقاط ضعف سلطان محمود و عوامل اجرایی وی در مهم

  شود: ها با هندوها اشاره میرویارویی

  ستم و دولت جانشین مقتدر در غزنهسی نبود
حمالت باعث شد محمود از صحنه  در بسیاری ازعامل این 

نشینی کند و به قلمرو خود بازگردد. در نربد با هندوان عقب
واقع منشأ چنین پیشامدهایی را باید در عملکرد محمود 

که وی به جای تقویت نیروی داخلی نظامی ردیابی کرد، چنان
اد دستگاه و دیوان نیرومند در دربار غزنه و نشاندن یک و ایج

فرد متعهد و مقتدر به عنوان جانشین خود، با ارجحیت دادن 
توان و نیروی نظامی خود را به صحنه  یهمهبه حمله به هند 

کشاند. شاید احتزار از این ها و عرصه فتوحات آنجا میجنگ
 است؛ بودهامر به دلیل ترس از دست دادن موقعیت خود 

ر خطتوانست جایگاه وی را بهچرا که جانشین قدرaند می
ترین در مواقعی که سلطان در حساس ،اندازد. در هر حال

به جای  ،کردهای جنگی، احساس خطر یا تهدید میصحنه
 ترینحل معضل و کشف نقطه ضعف و ترمیم آن، به سخت

برگشت به پایتخت و رسکوب «تصمیم و عمل یعنی 
مانند  کرد؛اقدام می» ان داخلی یا دشمنان خارجیشورشی

لتان و نواحی و زمانی که سلطان محمود مشغول فتح نواحی م
خان قراخانی به خرب حمله ایلکآن در حین  و ،اطراف آن بود

(ناظم،  بازگرددبه غزنین  شدمجبور  ورسید به او خراسان 
۱۳۷۸ :۹۳-۹۲.(  

  فقدان جایگاه خاندانی سلطان محمود
مسئله جانشینی محمود در زمان پدرش سبکتگین به چالش 

در وهله نخست به عنوان جانشین و سلطان آینده  او افتاد و
انتخاب نشد، و اس¢عیل از جانب پدرش حکومت غزنوی 

به  -داشت یشرتیکه از جانب مادر منزلت ب- تربرادر کوچک
شد. افزون بر این، مقبولیت اجت¢عی  یدهبرگز ینیجانش

ها در نظر مردم، ای غزنوی در میان مردم مورد تردید بود. آنامر 
بیشرت به عنوان رسبازان و غالمان ترک نومسل¢ن در دربار 

شدند که هیچگونه ارتباط نسبی از سامانی شناخته می
های ایرانی نداشتند. از این رو، برخی منابع شاهان سلسله
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-آن اجت¢عیرسمی و درباری برای افزایش اعتبار و مقبولیت 

و » سازینسب«ها همچون سامانیان، آل بویه، زیاریان به 
برای خاندان غزنوی دست زدند و قبیله ترکی » تبارسازی«

برسخان آنان را در پیوند با شاهزادگان ایرانی ذکر ®ودند و 
شاهان غزنوی را از تبار و ریشه آخرین پادشاه ساسانی یزدگرد 

  ).۳۸: ۱۳۷۸(باسورث،  کردندسوم معرفی 

نداشY پایگاه مذهبی و ایرانی؛ کسب عنوان دینی غازی 
  خاندان غزنوی 

عنوان روشن است پایگاه حکومتی محمود غزنوی به
سپهساالران ترک تازه مسل¢ن، و مهارت ایشان در امور غالم

نظامی بوده است. آنها از سابقه دینی، نسب به خاندان 
ای ایرانی برخوردار ندانی و سلسلههای خاعباسی و یا ریشه

هایی نبودند. لذا این نقاط ضعف بایستی با ایجاد فرصت
توانست به ایشان وجهه دینی، های کفر میکه غزا در رسزمین

افزون بر وجهه نظامی بخشد جربان شود. از این رو، همسو با 
نظر خلیفه القادربالله در قلع و قمع مخالفان داخلی و غزوات 

رالکفار هند به کسب خلعت، لوا و به عنوان غازی در با دا
های دارالکفر مشهور شدند. با کسب این عنوان، و رسزمین

پیدا کردن وجهه دینی افزون بر مرشوعیت ناشی از فرمان 
 ودخ خلیفه، امکان بهرتی برای پرکردن خألهای حق حاکمیت

  .کردندایجاد 

  ارتش یکپارچه  نبود و پایبندی سپاه
-ته باسورث، ارتش غزنویان، ارتشی مزدبگیر بود و میبه نوش

ت توانست در ایام فرت بایست پیوسته مشغول باشد و ®ی
میان سفرهای جنگی، از کار نظامی خود دست بکشد و به 

-اسرتاحت یا کارهای دیگر بپردازد از این نظر ارتش غزنوی می

ها و بایست مدام از طریق مستمری حاصل از مالیات
. شدغنایم جنگی فعال عرصه جنگ نگه داشته میهمچنین 

بنابراین سلطان محمود در  ).۷۴-۷۵: ۱۳۷۸(باسورث، 
فتوحات خود در هند، از یک سپاه منسجم و یکدست 

ای هغزنوی برخوردار نبوده و بیشرت سپاهش متشکل از دسته
-های نظامی مزدور، نیروهایی از قبایل، دستهغزنوی، گروه

و مطوعه به انگیزه جهاد و شهادت بوده  های فراخوانده شده
رد، بهای گوناگون آنان بهره میبه ه¢ن میزان که  از تواناییو 

ه نیز ب هایشنقطه ضعفی برای لشکرکشی توانستمی

د. چرا که هرگونه توقف در فتوحات یا چنددستگی آیحساب 
گیری این سپاه فراخوانده شکل مکن بود دردر عزم فتوحات م

  شده، اختالل و آسیب وارد کند. 

  هافرصتج) 
پس از بررسی نقاط قوت و ضعف که عوامل درونی را مّدنظر 

های بیرونی نیز وجود دارند دهد، امکانات و فرصتقرار می
توانند که بسته به رشایط و توان افراد در به کارگیری آنها می

های تاریخی روشن گزارشمثبت عمل کنند. با توجه به 
های داخلی و است، سلطان محمود و مشاورانش به فرصت

اند. در ادامه نشان داده خارجی پیرامون خود واقف بوده
شناسانه از امکانات خواهد شد که او با عملکرد فرصت

 تیدرستاریخی، محیطی، مذهبی، اقتصادی و ابعاد دیگر به 
ین زمان ممکن به سود ها را در  کمرتتوانسته رسنوشت جنگ

  خود رقم زند.

   شفراخوانی و انگیز  ؛»جهاد و غزا با دارالکفر«ظرفیت پیام 
های متعدد خود در برابر هندوها از پیام محمود در جنگ

برای پیشربد حمالتش نهایت » جهاد با کفار« جذاب دینی
» نواحی مهره و قنوج«برای فتح  اوکرد. چنانکه استفاده را می

هندوستان، از پیام انگیزشی جهاد استفاده کرده و برطبق 
همین روال و دعوت به غزای دارالکفار هند، بیست هزار 
نیروی جنگی از جان گذشته موسوم به مطّّوعه را در سپاه خود 

ای درباره ). همچنین شبانکاره۳۷۷: ۱۳۷۴گرد آورد (عتبی، 
پیام جهادی رس دادن در رسارس بالد جهان  زیرکی محمود در

که پس از دعوت  کردهاسالم برای رویارویی با جیپال اشاره 
سلطان محمود به غزا با هندوها، جمعیتی بالغ بر سی هزار 

دیگر بیست هزار نیروی غازی از بالد  سوینیروی جنگی و از 
اسالمی به دعوت جهاد وی در برابر جیپال لبیک گفتند. 

خواندمیر در  ) افزون بر این۲/۴۸: ۱۳۸۱ای، اره(شبانک
سپاه خاصه و «هایی از عزم سلطان محمود با نیروهای روایت

؛ هندو برای امر جهاد با کفار» ست هزار نفر مردم مطبوعهیب
و در مورد تأثیر تبلیغات جهادی و غزا با دارالکفار هند از 

 سومناتسوی دستگاه محمود و خالفت عباسی برای فتح 
ر از ج¢عتى كه جهة احراز مثوبه غزا یىس هزار سوار غ«با 

: ۱۳۸۰گوید (خواندمیر، سخن می» بشوق خود متوجه بودند
۲ /۳۸۱-۳۸۲.( 
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  یخالفت عباس ینید یتاز مرشوع یبردار بهره
معنوی  تقویت جنبه مذهبی و صبغه سلطان محمود برای

در هندوستان، از فرصت  بخشیدن به حمالتش
رده بساز دستگاه خالفت برای خود بهره بسیار عیتمرشو 

با خلیفه القادربالله مناسبات حسنۀ از ه¢ن ابتدا  اواست. 
 یریگمراحل شکل ینکه در نخست یدوسویه برقرار کرد، به طور 

 یتپس از ح¢ -بغداد یفهخل-القادر  ،ی¢بینمناسبات ف
واء ل«با  یاسلطان محمود و ترصف خراسان و بلخ، فرستاده

 »یمین الدوله و امین املله...«و القاب » و خلعت فاخر و تاج
ای، ؛ شبانکاره۳۸۱: ۱۳۶۳نزد محمود فرستاد (گردیزی، 

). پس از این روابط اولیه با ظاهر دوستانه بود ۲/۵۱: ۱۳۸۱
که محمود به خوبی با ارائه چهره تابع نسبت به دستگاه 

پیامرب  یت غزاخالفت و تظاهر به شعائر اسالم و سن
، درپی دریافت لوا و القاب از خلیفه، به تأیید و (ص)اسالم

ن اتشویق او برای ادامه فتوحات و غزا با کفار هندو و مخالف
؛ ۱۸۲: ۱۳۷۴دستگاه خالفت همت گ¢رد (تاریخ یمینی، 

فرمانروایان غزنوی  ،درواقع ).۲/۵۱: ۱۳۸۱مجمع األنساب، 
توانستد قدرت و نفوذ و از جمله شخص سلطان محمود ®ی

دستگاه خالفت عباسی را نادیده بگیرند، به طوری که برای 
ها و مقاصد و مطامع طلبانه و آرمانپیشربد اهداف توسعه

ی، (مدد خود از پشتیبانی دستگاه خالفت بهره گرفتند
۱۳۵۶ :۶۸.(  

  سیاسی سلطنت و خالفت ناسباتاسرتاتژی دوسویه در م
و پشتیبانی دستگاه خالفت از سلطان محمود برای تأیید 

های هند، به مناسبات دوسویه و فتوحاتش در رسزمین
داشY دستگاه خالفت نگاهمتقابل درجهت رضایت و همراه

کردن این کرد. سلطان محمود برای عملیاتیمیاقدام 
های گوناگونی پیاده کرد. او برای ها و راهاسرتاتِژی، برنامه

و دارالکفر هند، از سویی در  حمله به مناطق رشقی خالفت
علیه مخالفان  ایموضع رسسختانه ،همسویی با خالفت

و از سوی دیگر با فرستادن هدایا  ،اتخاذ کرددستگاه خالفت 
و غنایم جنگی از غزای دارالکفر هندوستان به محرض خلیفه 

 .کردبغداد، مهر تأییدی بر عملکرد مجاهدانه خود دریافت 
سلطان  یادو مرحله یهانزاع شاهد مورد نخست را در

مشاهده کرد که  توانیمولتان هند م محمود با قرامطه
عالوه بر غنایم و مطامع » غزوه مولتان«سلطان محمود در 

سیاسی و مذهبی ن امخالفمادی خود به رسکوب قرامطه و 
؛ عتبی، ۳۹۱: ۱۳۶۳(گردیزی،  اقدام کرددستگاه خالفت 

سلطان محمود با ارسال ). در مورد دوم، ۲۷۹-۲۷۸: ۱۳۷۴
هم سیاست  ،هدایا و غنایم حاصل از فتوحات به بغداد

به طور ضمنی و متابعت خود را نشان داد و هم  ییهمسو
. ردکبرای پیشربد فتوحات بعدی خود کسب  یمهر تأیید

ذکر شده است  التواریخمجملشاهد مورد دوم در گزارش 
ا مكاتبت داشتى بشه یهم«...مبنی بر اینکه سلطان محمود 

ح ن فتیشان به واجبى كردى. و بدیم ایدارالخالفه و تعظ
(ابن شادی » كو...یى نوشت به قادر، سخت نینامه

  ).۲۹۶: ۱۳۷۸اسدآبادی، 

غزا با « ؛تداوم سیاست پدرش ومحمود  سنجیفرصت
  »دارالکفار هند

های غزنویان با هندوها درگیری ،های منابعبا توجه به گزارش
از آن البتگین آغاز شده بود. محمود  دوره سبکتگین و پیشاز 

نیز در غزوات زمان پدرش سبکتگین رشکت داشته است. 
که عتبی در تأیید حضور نظامی محمود غزنوی در سپاه چنان

پدرش سبکتگین در برابر جیپال فرمانروای هندو اشاره دارد 
ین محمود غزنوی با ا ،بنابراین ).۲۷-۲۹: ۱۳۷۴(یمینی، 

سابقه حضور در غزا با دارالکفار هند از زمان پدرش، به محض 
البته پس از پنج سال از جلوس خود که  ،دستیابی به قدرت

وقمع دشمنان داخىل و رسان سپاه ساماå و مشغول قلع
سیاست پدرش را با  ،ر خلف مشغول بودیلك خان و امیا

های هند در پیش گرفت و با رسعت و هجوم به رسزمین
 ؛)۸۱: ۱۳۷۸فعات بیشرتی آن را تداوم بخشید (ناظم، د
 پنج سال نخست و پنج سال آخرجز هبطوری که به

ها و حمالت عراق و خراسان و که درگیر بحراناش زمامداری
این  ردتوانست افY خطر تركان سلجوقى بود و ®ییت یاهم

ه یدو مقطع زمانی با فراغ بال متوّجه هندوستان باشد، در بق
 كه به غزاى هند نرود و است ام سلطنتش كمرت ساىل بودهیا

: ۱۳۸۰اورد (پیرنیا و اقبال، یچنگ نهمتى تازه بیفتح و غن
). محمود اگرچه فرمانروای نامجویی بود که تالش برای ۲۶۰

ود های خفتوحات و گسرتش مترصفات را در رسلوحه برنامه
ود و از اینکه بین باما در عین حال فردی واقع ،قرار داده بود

اشد، بینی داشته باقدامی انجام دهد که نتیجه غیرقابل پیش
سلطان محمود در اوایل  به همین دلیلکرد. حذر می
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حکومتش در مورد حمله به هند عجوالنه عمل نکرده است 
  ).۱۱۲: ۱۳۹۱(فروزانی، 

  هندوستان آگاهی از پراکندگی مراکز قدرت
محمود غزنوی، فاقد رسزمین هندوستان در هنگام حمالت 

یک ساخت سیاسی متمرکز و یکپارچه بود و از هر گوشه و 
کنار، یک فرمانروا و یا شاهزاده در قالع و معابد خویش 
صاحب قدرتی محلی بودند. وجود این رشایط در رسزمین 

ها و منازعات طوالنی آمیز با چالشاز موقعیت رقابت ،هند
 داشت. حکایت هند مدت در بین فرمانروایان محلی و بومی

، به خوبی از این سلطان محمود با آگاهی از این موضوع
-و پیش می کردمی و حمالت خود را تجدید فرصت استفاده

های غزنویان در برابر توان گفت پیروزیبرد. در واقع می
هندوها پیش از آنکه نشانگر برتری نظامی محمود باشد، 

محلی، ضعف های گسیختگی سیاسی حکومتهمازمرهون 
حکمرانان سلسله هندوشاهیه و منازعات درونی فرمانروایان 

در  کهچنانآن ؛)۱۳۰: ۱۳۸۵زاده، (حسن ه استمحلی بود
هند، تالش  سلطان محمود به رسزمین تهای حمال صحنه

و در  گیردمؤثر اتحادگونه میان فرمانروایان منطقه صورت ®ی
نین دهد. ®ود چخ ®ینتیجه مقابلۀ یکپارچه در برابر محمود ر 

توان مشاهده کرد که می» فتح مهره و قنوج«موقعیتی را در 
از یک سو، سلطان محمود با سپاهیان و موکب خود برای 

و از  کندمیها و قالع هندی عزیمت حمله به سوی رسزمین
سوی دیگر فرمانروایان مناطق محلی به جای اتحاد و 

جندپال در  یفرمانروا ای و ملی، یا مانندهمبستگی منطقه
 ریزندگکنند و میقلعه را تسلیم میبرابر حمله سلطان محمود 

یا مانند جنداری و بروجیبال که در میان خود چنان مناقشه و 
تر از اتحاد علیه سلطان مخاصمۀ جدی دارند که آن را مهم

حتی اگر به شکست آنان منجر شود. در  ،دانندمیمحمود 
نقطۀ مقابل، آگاهی نظامی سلطان محمود از مخاص¢ت 

) و غنیمت ۳۸۳-۳۸۴: ۱۳۷۴میان فرمانروایان هندی (عتبی، 
شمردن این فرصت بیرونی حاکم بر مناسبات درونی منطقه 

شود او حمالتش را با موفقیت به رسانجام موجب می
  برساند. 

  

  

  و جهان اسالم ایشناسایی رشایط منطقه  وسنجی موقعیت
های محلی هندوها و مناسبات با توجه به پراکندگی قدرت

 را درخصومت آمیز آنها، سلطان محمود بهرتین گزینه 
توحات و فثروaند و پراکنده هندوستان  رسزمین به پیرشوی
بهانۀ مناسبی برای فتوحات در غرب و  امادید. میدر آنجا 

جنوب غرب نداشت، چراکه حدود قلمرو خلیفۀ بغداد 
آمد و با توجه به رابطه تابعانه و حسنه سلطان میحساب به

. از سوی شدمیاین قضیه ناممکن  ،محمود با القادربالله
های کوهستانی و صعبدلیل راهبهحمله به ش¢ل،  ،دیگر

ن مناطق، مقرون آ هاطالعات کافی برای حمله بالعبور و نبود 
به رصفه نبود. فتوحات بخش ش¢ل رشق و رشق نیز به دلیل 
حضور قبایل چادرنشین ترکان غز و تغزغز، منفعتی دربر 

). از این رو، با توجه به چینش ۱۲۹: ۱۳۸۳نداشت (سلیم، 
 ترینسنجی، مناسبموقعیتاقلیمی و  ،محاسبات نظامی

نوعی  باید آن راکه  ،بود عنوان دارالکفرهب ،به هندگزینه، حمله 
اعالم موجودیت با اقتدار نهاد سلطنت در جهان اسالم 

محمود، نخستین سالطین اسالم ظهور  سلطان با ودانست؛ 
  .پیدا کردند

   منافع حداک¼یکسب یه نظامی؛ تدابیر دوسو
از یک سو اصل  ،سلطان محمود در نربدهای خود با هندوها

مصالحه و مذاکره برای دریافت بیشرتین سود و کمرتین 
مشی قرار داده و از سوی دیگر به خطخسارت به سپاهش را 

ای کننده در فتوحات بر گرانه و ویرانکارگیری اقدامات رسکوب
ایجاد ترس نظامی و تضعیف روحیه هندوها برای 

ر خود قرار ازکارانداخY اندیشه استقامت را در دستور کا
  داده بود.

  تدابیر راهربدی دوگانۀ سلطان عبارت بود از:
و  از اصول یکی انعقاد قرارداد و صلحنامه: یهرو یریگیشپدر

ورزی او مسئله سیاست ،راهربدهای اصلی سلطان محمود
 که دردر کسب بیشرتین منافع مادی و نظامی بود. چنان

پس از به اسارت درآمدن جیپال به همراه پرس و  ،ق۳۹۲سال 
وزیرش به دست غزنویان، غنایم فراوانی از جمله گوهر، زر و 

 ،سیم نصیب سپاهیان و سلطان محمود شد. در این هنگام
سلطان پیشنهاد آزادی و بازخرید جیپال در قبال دریافت 
مبلغی زر را به او داد که مورد پذیرش جیپال واقع شد 

). با ۲۱/۲۸۱: ۱۳۷۱اثیر، ؛ ابن۲/۴۸: ۱۳۸۱ای، ره(شبانکا
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از  :این سیاست، امتیاز مضاعفی نصیب محمود شد
سو دریافت منابع مادی و نظامی و از سوی دیگر ایجاد یک

شک و تردید در دل سایر فرمانروایان هندی با برگشت 
فرمانروای هندو نزد آنها. تدابیر نظامی و اجرای راهربد صلح 

در دو حمله دیگر  را ت منافع مادی و نظامیجنگی درجه
توان مشاهده کرد سلطان به قلعه گوالیار و کالنجر می

). سلطان محمود با توجه به ۴۰۲-۴۰۳: ۱۳۶۳(گردیزی، 
مقتضیات جنگی و  منافع مادی و یا احساس خطر از سوی 

بارها برخالف شعار غزا در دارالکفر به عقد صلحنامه  ،رقیب
  است.  کردهدر هند اقدام  با معارضان خود

 ینانسلطان محمود پس از اطم :یحمله نظام یوهفتح به ش
دستیابی و به دست  نیزبر دشمن و  یروزیحاصل کردن از پ

آوردن غارت منابع ثروت و نظامی، از راهربد حمله نظامی 
مل عفتوحات به این شیوه  بسیاری از یکجانبه استفاده و در

را پس از حمله سلطان محمود به  . ®ونه چنین موردیکردمی
بینیم که مناطق هند برای رسکوب نندا و تروجنپال می

بردن به حمله محمود، از رود گنگ پس از پیتروجنپال 
و به شهر باری آمد که پس از تعقیب وی، ناگزیر شهر  شتگذ

سلطان پس از خالی یافY شهر از مردم، به  .را خالی کرد
باری داد  دستور منابع شهرغارت و آتش زدن معابد و 

  ).۳۹۹-۱۳۶۳:۴۰۰(گردیزی، 

  مصادره و انتقال غنایم جنگی 
سلطان محمود پس از فتوحات نظامی خود در هند و غارت 

غنایم و  دادمیو غنیمت اموال، منابع و معابد آنها، دستور 
های شکسته شده معابد هندوها به شهر غزنه و بت

 ،تاز این فرص گیریبا بهره تا انتقال یابددارالخالفه بغداد 
هم بر مقبولیت اجت¢عی خود بیفزاید و هم شوکت و اقتدار 

های محلی همسایه به رخ بکشد. این خود را نزد حکومت
جایگاه واالی که نزد هندوان  ١مطلب در فتح شهر تانیرس

شود که پس از فتح تانسیر داشت مشاهده میمذهبی 
های معابد آنجا، سY بتق) و غارت اموال و شک۴۰۲(سال 

» ر سومجک«بت معبد تانسیر  ینتربه مصادره و انتقال بزرگ
به غزنین برای مشاهده در انظار عمومی اقدام کرد (گردیزی، 

                                                             

ك هندوان یرس به نزدیتان«گونه گردیزی، به نوشته aثیل. ١
  ).۳۹۲: ۱۳۶۳(گردیزی، » ك مسل¢نانیهمچنانست كه مكه بنزد

تواند تالشی برای به دست آوردن ). این امر می۳۹۲: ۱۳۶۳
مقبولیت اجت¢عی نزد مردم تفسیر شود. افزون بر این، 

غزنوی در موضوع فتح سومنات، پس سلطان محمود و سپاه 
-های آن مکان، برای جلوه از تخریب معابد و شکست بت

®ایاندن عمل خداپسندانه و جهادگونۀ خود، بت بزرگ 
 ندآوردرا به غزنین » سنگ منات«معبد سومنات مشهور به 

خصوص بین دول بهو برای نشان دادن اقتدار و شوکت خود 
ی هایو قسمته کاخ سلطنتی هایی از آن را بقسمتهمسایه 

ال انتقبه دو شهر مرکزی جهان اسالم یعنی مکه و مدینه  را هم
تا در آنجا بازتاب فتوحات محمود بیشرت ®ود داده  دادند

؛ ۳۸۳/ ۲: ۱۳۸۰ای، ؛ شبانکاره۴۱۳: ۱۳۶۳شود (گردیزی، 
برای همچنین ). سلطان محمود ۱/۲۲۹: ۱۳۶۳جوزجانی، 

نزد همسایگان و رقبای منطقه،  اظهار شوکت و اقتدار خود
نگر را در صحن رسای بهیمدستور داد غنایم حاصل از فتح 

 ؛ در نتیحه کوشک برای دید عموم رعیت و حشم قرار دهند
مردم و افرادی مانند فرستادگان و سفرای م¢لک همسایه از 

خان برای aاشای آثار شوکت و لكیجمله طغان خان برادر ا
؛ ۳۹۱: ۱۳۶۳محمود به غزنین آمدند (گردیزی، اقتدار سلطان 

  ).۵۲۹/ ۳: ۱۳۶۳ابن خلدون، 

های کها و تاکتیاسرتاتژی دربارهو بینش نظامی  اطالعات
  هندوها 

در تصمی¢ت سلطان محمود برای حمله به رسزمین 
هندوستان، پیش از هر نربد، اطالعات مهمی از جغرافیای 

های ی جنگی و شیوهمنطقه، توان نظامی حریفان، راهربدها
ها و ریزیبرنامه ،جنگی آنان گردآوری و متناسب با آن

پیش شد. افزون بر آگاهی ازهای جنگی ترسیم مینقشه
 سلطاناز بینش و آگاهی نظامی باالی  دبایتعیین شده، 

از طریق مشاوران و جاسوسانش در خربگیری از سپاه  محمود
محمود با جیپال،  به رویارویی ،هندوها اشاره کرد. برای ®ونه
شود که در رویارویی سلطان به روایت عتبی استناد می

محمود با جیپال، از آنجا که جیپال منتظر سپاه پشتیبان برای 
پیوسY به نیروهایش بود تا با تعداد و توان بیشرتی نربد کند، 
تا موقع رسیدن قوای پشتیبان، مصمم بود نربدی صورت 
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درپیش گرفته بود؛ اما سلطان » کشیوقت« نگیرد و تدبیر
العمل دگرگون محمود با آگاهی از این امر، عمل او را به عکس

کرده و از این طریق نتیجه جنگ را به سود خود به پایان برد 
  ).۲۰۸-۲۰۹: ۱۳۷۴(عتبی، 

به اقتصاد و  ؛نظامی مناطق مفتوحه ـامکانات مالی تزریق 
  سپاه

یم بسیاری اعم از منابع مالی مانند پس از فتح هر منطقه، غنا
هایی از جنس طال، اقالم و ها و بتطال، سکه، شمش

های جنگی، بار کاالهای مرصفی؛ و موارد نظامی مانند فیل
آمده است. افزون و بنه سپاهیان و آالت جنگ به دست می

های تجاری و بر غنایم مادی قراردادهایی برای گسرتش راه
شده است. زرگانی نیز منعقد میهای بارونق کاروان

های جنگی و نیروهای انسانی به ترصف همچنین برده
شده ها استفاده میهای بعدی از آنآمد که در فتحدرمی

  بندی آنها عبارت بود از:است. دسته
مندی از غنایم مالی: از مهمرتین غنایم به دست آمده از بهره

اهرات بود. فتوحات در هند، مسکوکات مالی و طال و جو 
عتبی در مورد کیفیت غنایم مالی به دست آمده از فتح قلعه 

 ر ویس ذخایاز نفا«... نویسد سلطان محمود بهیم نغر، می
افت كه یزى ین چین خزایزواهر جواهر و بنات معادن و دفا

» د...یانامل كتاب و اوارج حّساب از حّد و عّد آن قارص آ
مورد کیفیت غنایم ) همچنین در ۲۹۲-۲۹۳: ۱۳۷۴(عتبی، 

مالی حاصل از نربد بین سلطان محمود و جیپال، گزارش شده 
که در این فتح اموال و اسیران و جواهراتی گرانبها از جمله 

بندهای نفیس به غزنویان غنیمت رسیده گوهرها و گردن
/ ۳: ۱۳۶۳؛ ابن خلدون، ۲۱/۲۸۱: ۱۳۷۱اثیر، است (ابن

۵۲۸-۵۲۹.(  
ی: از جمله غنایم مترصفه غزنویان در استفاده از غنایم نظام

نربد با هندوان، لوازم و منابع نظامی است. در واقع مراد از 
غنایم نظامی، آالت و ادوات جنگی، حیوانات جنگی که 

ها بودند که اهمیت بسزائی مهمرتین آنها در این موقع، فیل
شدند. عتبی غنایم به برای استفاده نظامی محسوب می

ل از آن یست رس فیصد و ب«تح بهاطیه را دست آمده از ف
 ار از اموال ویم بسیالن خاص افزود با غنایفتح در مرابط ف

). افزون بر این، ۲۷۷: ۱۳۷۴ذکر کرده است (عتبی، » اسلحه
ق پس از ترصف منطقه نارین و ۴۰۰سلطان محمود در سال 

رسکوب رسان و مردم و تخریب معابد آنان، اعیان و بزرگان 
بخشش و عقد قراردادی به خدمت سلطان  آنان برای

درآمدند و در نتیجه با ترضع و الت¢س ملزم به پرداخت جزیه 
های هندوها، سی عدد و فدیه شدند که از جمله پرداختی

های برگزیده شده در آن و غنایم و اصطبل با تعدادی فیل
هایی نظیر اسباب و کاالهای دیگر بوده است (ه¢ن: باج

های های منحرصبه فرد حاصل از فتح قلعه). از فیل۳۱۲
: ۱۳۶۳قنوج و دژ رشوه نیز گزارش شده است (گردیزی، 

۳۹۸-۳۹۹.(  
-مندی از نیروی برده و ارسای جنگی: ارسای جنگی و بردهبهره

های هندو، از غنایم نظامی فتوحات سلطان محمود در هند 
غنیمت گرفY «های متعددی از . گزارشندآمدبه ش¢ر می

اختصار برخی از آنان توسط غزنویان وجود دارد که به» دهبر 
شود. در نربد میان سلطان محمود و جیپال در سال اشاره می

به » غنیمت برده«ق یکی از موارد نظامی حاصل شده، ۳۹۲
اثیر، (ابن تعداد پانصد هزار برده گزارش شده است

همچنین سلطان محمود پس از شکست  ).۲۱/۲۸۱: ۱۳۷۱
و فرار وی و ترصف پایگاه وی یعنی قلعه رشوه، ساز  جندرای

و برگ نظامی و بنه فیالن و افراد باقی مانده سپاه جندرای به 
دست سپاه سلطان محمود افتادند و از جمله دیگر 

های پرش¢ر در این نربد ک¼ت برده بود (عتبی، غنیمت
). سلطان محمود عالوه بر استفاده مالی ۳۸۵-۳۸۶: ۱۳۷۴
های نظامی گان و غالمان هندی، از آنها به عنوان دستهاز برد 

در سپاه خود استفاده کرده به طوری که پس از فتوحات 
های هند و دستگیری این بردگان گسرتده محمود در ایالت

آنها را به عنوان نیروی نظامی برای موازنه با قشون ترکی و سایر 
- النیجی(های نژادی دیگر در سپاه خود جای داد. دسته

  )۱۱۳: ۱۳۵۱جاللی، 
 قلمرو غزنویان با قرار گرفY های تجاری و بازرگانیگسرتش راه

بر رس راه م¢لک ثروaند آن زمان هندوستان و چین، شاهراه 
عه گرانبهای م¢لک مناسب و ارزشمندی جهت فروش امت

النهرین و آفریقا و اروپا بش¢ر العرب و بین ةمذکور به جزیر 
ایرانی، در این داد و ستدها نقش تعیین  رفت و تجارمی

کننده و مهمی داشتند. البته در تسهیل رفت و آمد تجار 
عوامل گوناگونی تأثیر داشت که  ،مسل¢ن به هند و بالعكس

ن سلطان غزنوی و یقراردادهای صلح ب آیدبه نظر می
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شاهزادگان هندی از همه مؤثرتر بوده است (محمدی، 
کنند که پس از فتوحات منابع تصدیق می). ۱۲۱: ۱۳۸۶

های بازرگانی و سلطان محمود در هند، روابط تجاری و راه
و شد تجار میان دو قلمرو غزنوی و هند رونق گرفت. در  آمد

پس از فتوحات محمود که دهد عتبی گزارش می ،همین زمینه
ار خراسان و هندوستان یان دیراه قوافل و تّجار م«... ،در هند

نیز های دیگر در گزارش ).۳۱۲: ۱۳۷۴(عتبی، » ده شدگشا
 خرب دادهآمدن تجار به غزنه پس از فتوحات سلطان محمود از 

» از اقاىص اقطار اصناف تّجار روى به غزنه آوردند«: شد
 ).۲/۳۷۹: ۱۳۸۰ای، ؛ شبانکاره۳۱۲: ۱۳۷۴(عتبی، 

به کارگیری غنایم در بخش فرهنگی: اتخاذ هر تصمیمی در 
ها در زیرمجموعه دینی و مذهبی توسط حکومت زمینه

ها باید تعریف شود. لذا کارکردهای فرهنگی حکومت
اعزام عل¢ و  یزناع¢لی از جمله ایجاد یا تعمیر مسجد و 

مبلغین مذهبی جهت تبلیغات اسالمی و امور تأسیس 
مسجد و کرسی تدریس علوم اسالمی در دیار هند از طریق 

توسط سلطان محمود، ذیل همین کارکرد غنایم فتوحات هند 
عتبی در مورد تعمیر مسجد  ،گیرد. در همین بابجای می

پول و نیروی انسانی حاصل از فتوحات هند، پس از  ابغزنه 
فتح و برگشY سلطان محمود از غزوات در هند گزارشی 

با مالحظۀ  ).۳۸۶-۳۸۷: ۱۳۷۴دهد (عتبی، دست میبه
سلطان  که باید اشاره کرد ،ههای مورخان این دور گزارش

اع¢ل و دستورات مذهبی  ،محمود پس از فتوحات در هند
 و ازجمله انجام شعائر و تبلیغات اسالمی، مسجدسازی

سو با اسالمی را قوت بخشیده است. او از یک یاعزام عل¢
کارگیری نیروها، صنعتگران و هêمندان هندی در ایجاد هب

Yبخشی از غنایم مالی حاصل  بناهای مذهبی و درنظر گرف
های اعزام مبلغین و مسجد و از فتوحات، برای هزینه

دادن  های هند، از فرصت جلوهسازی در رسزمینمدرسه
خود در قالب یک چهره دینی به عنوان غازی مسلمین و از 

 بخشسوی دیگر ®ایاندن فتوحات هند در قالب مرشوعیت
ملکرد فرهنگی حاصل مذهبی و نه مطامع مادی به خوبی از ع

از غنایم به عنوان یک فرصت استفاده و در واقع 

                                                             

  ).۳۹۵: ۱۳۶۳. یعنی حصار آهنین و محکم (گردیزی، ١

؛ ۳۹۴-۳۹۵: ۱۳۶۳سازی کرده است (گردیزی، فرصت
 ).۲۷۷: ۱۳۷۴عتبی، 

  تهدیدها) د
  وستانهندات محیطی رشایط ناسازگار اقلیمی و خطر 

هندوستان به لحاظ آب و  محیط متفاوت و ناسازگار رسزمین
 شدهمختصات ناهموار جغرافیایی آنجا، باعث  نیزهوایی و 

بود سلطان محمود در برخی از حمالت خود به هندوستان با 
که پس از رو شود. چنانو تهدیدزایی روبه بزرگمشکالت 

حمله سلطان محمود به هند و تسخیر بهاطیه، در راه 
د های شدید شبازگشت از مسیر، سپاه غزنوی گرفتار بارش

سپاهیان غزنوی رنج و زحمت فراوانی متحمل که از این بابت 
همچنین در سال  ).۲۹۵-۲۹۶/ ۲۱: ۱۳۷۱اثیر، شدند (ابن

ق که سلطان محمود از غزنین به کشمیر عزیمت کرده ۴۰۶
لذا در دره کشمیر با  ؛بود، به رسمای زمستان گرفتار شد

درگیر شد، ولی رسمای هوا و  ١»حصار لوهکوت«ساکنین 
بارش سنگین برف و یخبندان منطقه مانع ادامه محارصه و 

سلطان  وشد، درگیری در نواحی کوهستانی منطقه می
محمود با مشاهده این وضعیت دستور داد نیروها بازگردند 

های رسد و یخبندان کشمیر به نواحی ها و درهو از کوهستان
). ۳۹۵: ۱۳۶۳یر شوند (گردیزی، ها رسازتر صحرا و دشتگرم

افزون بر این، سپاه غزنوی پس از چهار روز محارصه که به فتح 
-ارانب بهاطیه حاصل شد، در راه بازگشت به غزنین، گرفتار

مدت شد از این رو به سبب طوالنیهای شدید موسمی و 
ایم غن و شدطوالنی بودن و سختی مسیر ناچار به بازگشت 

دی خدم و حشم سلطان در این میان از بین بسیار و تعداد زیا
فرخی سیستانی  ،در همین باره .)۲۷۷: ۱۳۷۴رفتند (یمینی، 

 به مشقات ،فتح سومنات ضمن ستایش ،در دیوان شعر خود
های فراوانی که سپاه محمود گرفتار آن شده بود، و سختی

 ).۳۵: ۱۳۱۱سیستانی، (فرخیکرده است اشاره 

  گانشسوی همسای تهدید قلمرو غزنویان از
در آغاز حکومت سلطان محمود، در سمت جنوب قلمرو 

-غزنویان، بازمانده حکومت صفاری یک تهدید به ش¢ر می

بنابراین محمود غزنوی تنها پس از رسکوب امیر خلف  ؛آمد
ق و آرامش خاطر از جانب سیستان و ۳۹۰صفاری در سال 
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نی، امیر صفاری، به سوی رسزمین هند یورش برد (فروزا
گردیزی و عتبی نیز نخستین حمله  .)۱۱۲-۱۱۳: ۱۳۹۱

محمود به  هندوستان را پس از فراغت احوال محمود از 
: ۱۳۶۳اند (گردیزی، امیرخلف صفاری در سیستان ذکر کرده

همچنین در  ).۲۰۲-۲۰۸: ۱۳۷۴؛ تاریخ یمینی، ۳۸۲-۳۸۱
ش¢ل قلمرو غزنوی، نیروی مقتدر و نیرومند قراخانیان که بر 

با تجاوز و تحرکات به  ،زمین وسیعی سیطره داشترس 
خراسان و قلمرو غزنویان به عنوان یک تهدید، حمالت 
محمود به هند را با توقف روبه رو کرده بود. از جمله در هنگام 

وقتی ترکان دریافتند سلطان محمود  ،حمله غزنویان به مولتان
های هند عزیمت کرده است، به تحرکاتی برای فتح رسزمین

سلطان  که این تحرکات طبیعتاً  ندزددر خراسان دست 
نشینی از مولتان واداشت (گردیزی، محمود را به عقب

۱۳۶۳ :۳۸۸.(  

اتحاد و مقابله یکپارچه فرمانروایان هندی علیه سلطان  امکان
  محمود

پراکندگی ، سازیکی از عوامل فرصتها، در بخش فرصت
شد. در مقابل این فرصت  یادمراکز قدرت در رسزمین هند 

بزرگ، تهدیدهایی نیز از سوی برخی اتحادها میان هندوها 
برای مقابله علیه غزنویان صورت گرفته بود. هرچند بنا به 
مقتضیات و رشایط محیطی هندوستان آن روزگار، امکان به 

پراکنده قدرت  وجود آمدن حکومتی یکپارچه از aامی مراکز
®ود، اگر تحت لوای یک قدرت مرکزی بسیار نامحتمل می

-اتحاد نیروهای هندی با شدت و قوت بیشرتی صورت می

-گرفت، تهدید مهمی برای مهاج¢ن غزنوی به حساب می

های تاریخی، در نربد ویهند که سلطان آمد. بنا بر گزارش
ان و رجال فرمانروای ،محمود برای تسخیر آنجا عازم شده بود

-هندو برای رویارویی با محمود متحد شده بودند (شبانکاره

). این گزارش به محمود رسید و محمود ۲/۳۷۸: ۱۳۸۰ای، 
نیز با توجه به مالحظاتی که در مورد سپاه خود داشت، عدم 
رویارویی با این نیروهای متحد هندی را انتخاب و مسیر خود 

 ؛)هندی حذر کرد (ه¢نرا منحرف و از برخورد با سپاه متحد 
امکان شکست سپاه  ،چرا که در صورت برخورد دو سپاه

شناسی و موقعیت ،این امر .تر بودمحمود محتملسنگین 
 سازد.خوبی ®ایان میبهسنجی سلطان غزنوی را نکته

  با توقف فتوحات در هند دائم در جنگ؛ امکان شورش سپاه 
بنابر آنچه در باب نقاط ضعف سپاه غزنوی یعنی فقدان 
انسجام نیروها و به عبارتی بهرت سپاه فراخوانده شده از 

های متفاوت مطرح شد، در اینجا نژادهای مرکب با توانایی
 شودمیغزنوی اشاره » همیشه در حرکت«به عملکرد سپاِه 

ان ن امکداشY نظم خود که هر آ ها و نگهکه برای تأمین هزینه
همیشه در حرکت، فتح و  دبایگسیخY آن وجود داشت، 

 . عتبیکندمین أ های خود را تهای مکرر باشد تا هزینهغارت
ام aبه از رسگیری فتوحات در هند پس از دو نربد خارجی نیمه

ها اشاره کرده است (عتبی، خانیدر مولتان و داخلی با ایلک
در  سپاهیسپاه سلطان محمود  ،). درواقع۲۹۲-۲۹۱: ۱۳۷۴

حال حرکت و دائم در جنگ بوده که سلطان محمود برای دفع 
یک  به عنوان» جنگیدن«این تهدید و تبدیل آن به فرصت، از 

مشغولیت برای سپاهی که در صورت نبود جنگ هر آن 
اده استف ،امکان پراکندگی و شورش نیروهایش وجود داشته

کاهش خطر شورش سپاه کرده است. این امر افزون بر 
شدن محمود به مطرحتوانست به افزایش فتوحات و می

ناپذیر بینجامد، و بر وجاهت و عنوان فاتح و غازی خستگی
  هیبت او به عنوان نخستین سلطان دنیای اسالم بیفزاید. 

  سلطان محمود  حاک¢ن گ¢شتۀ نافرمانیامکان 
رای سلطان محمود پس از فتح نظامی و جنگی مناطق، ب

منطقه قتل و غارت شده، یک حاکم بومی یا غیر بومی متعهد 
و  یپالج ینجانش- اندپال یچیگ¢شت. گزارش رسپبرمی

که در جریان عزم سلطان  -هند یناز رسزم یبخش یفرمانروا
محمود به مولتان همکاری نکرده و اجازه گذر سپاهیان محمود 

(عتبی،  استرا از رسزمینش نداده بود، شاهد این مدعا 
  ).۳۸۸: ۱۳۶۳؛ گردیزی، ۲۷۹-۲۷۸: ۱۳۷۴

  گیرینتیجه
ر د» نظریه سوات«های چهارگانه مفهومی کارگیری مؤلفههب

های سلطان محمود غزنوی با تحلیل دالیل پیروزی جنگ
 تاریخی محسوبای لهئمسهندوها، رویکردی نوین در تحلیل 

 هبتوان می ایبه طوری که با مطالعات بینارشته ؛شودمی
های بکری از مسائل تاریخی دست یافت. ها و تحلیلنظرگاه

-های منابع و پیاده سازی آنها در قالب مولفهبا توجه به داده

های کلیدی این مدل تحلیل باید اذعان داشت سلطان 
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سو به خوبی از نقاط قوت خود نظیر سابقه محمود از یک
 های رهربی، فرماندهی وگری، جهادی، قابلیتنظامی

از سوی دیگر با تقویت نقاط قوت داخلی،  و فردی بهره برده
مندی از شعائر برای تقویت انگیزه سپاهیان و نظیر بهره

کپارچگی ی و ها و کاربرد فنون پیرشفته نظامیافزایش توانایی
 هاآنصاحب منصبان در اجرای مقصود، حداک¼ استفاده را از 

نظیر ح¢یت هایی بیرونی همچنین از فرصت ؛برده است
دستگاه خالفت عباسی، تقویت مرشوعیت دینی در تأیید 
حمالت و گردآوری سپاهیان مطوعه و جان برکف در سپاه 

یت خاص خراسان بزرگ و فرماندهی خراسان عغزنوی، موق
لطان س ،برده است. بدین ترتیب در اوان سپساالری خود بهره

 باو کرده  هایی خارج از رشایط خود ایجادمحمود فرصت
های متعدد علیه آنها، به کسب پیروزی درست کاربرد

. از منظر دیگر، سلطان محمود و شده استهندوها نائل 
ونی ر بردن نقاط ضعف دازبینساختار قدرaند سپاهش، با 

 Yنظیر مشکل در مقبولیت اجت¢عی، پیشینه غالمی و نداش
 سابقه درخشان خاندانی در میان ایرانیان و تفاوت نژادی،

ت کنرتل و مدیری نیزسپاه متنوع، نداشY سابقه مذهبی و 
نقاط تهدیدآمیز خارجی نظیر خطر رویارویی با دستگاه 
خالفت، تهدید همسایگان ترک، صفاری و سامانی و 
سلجوقی به نفع خود، توانستد از نقاط ضعف خود که در 

 ممکن بودصورت عدم مدیریت منسجم و مدبرانه 
های محمود به حساب تهدیدهای مهمی در پیشربد جنگ

 ،و با دفع تهدیدهای داخلی و خارجی کنندآیند، رهایی پیدا 
 ،رت. به تعبیر دقیقتبدیل کنندبه قوت  را نقاط ضعف

هایش با هندوها، از موفقیت سلطان محمود در رویارویی
ها و تهدید یک سو مدیون ترمیم، تبدیل و دفع نقاط ضعف

یری کارگسنجی دقیق، بهموقعیت مبتنی بر سوی دیگرو از 
سازی و استفاده بهینه از صحیح نقاط قوت و ایجاد فرصت

  آنها متناسب با وضعیت جنگی پیش آمده است. 

  فهرست منابع 
خ كامل بزرگ یتار). ۱۳۷۱( اثیر، ابوالحسن عزالدین.ابن .۱

 :تهران. ىل، ابوالقاسم حالتیمه: عباس خلترج ،رانیاسالم و ا
  . علمى

العرب؛ ). ۱۳۶۳( خلدون، ابوزید عبدالرحمن بن محمد.ابن  .۲
مؤسسه  تى، تهران:ی. ترجمه عبد املحمد آخ ابن خلدونیتار

  قات فرهنگى. یمطالعات و تحق
. ترجمه تاریخ غزنویان ). ۱۳۷۸باسورث، کیلفورد ادموند. ( .۳

  امیرکبیر.  حسن انوشه، تهران:
تاریخ ). ۱۳۷۴( حسین.بیهقی، ابوالفضل محمد بن  .۴

  مهتاب.  تصحیح خلیل خطیب رهرب، تهران: .بیهقی
خ یتاریخ مفصل؛ تار). ۱۳۸۰( پیرنیا، حسن و اقبال، عباس. .۵
  خیام.  ،. تهران:هیران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریا

). ۱۳۶۳( ج ابوعمر عث¢ن.ن رسایجوزجاå، منهاج الد .۶
  . كتاب اىیدن تهران:، بىیتصحیح عبدالحى حب .طبقات نارصى

ش¢ره  غزنه و غزنویان، .)۱۳۵۱( جیالنی جاللی، غالم. .۷
  افغانستان. –، کابل ۱۸نرشات 

ساختار و عملکرد سپاه « ).۱۳۸۵زاده، اس¢عیل. (حسن .۸
  .۱۱۵-۱۵۲، ۵۲، ش¢ره پژوهشنامه علوم انسانی  .»غزنوی

خ یتار). ۱۳۸۰(ن. ین بن ه¢م الدیاث الدیغخواندمیر،  .۹
  خیام.  ، تهران:ریالسب یحب
ترجمه علی  تاریخ aدن اسالم،). ۱۳۷۲( زیدان، جرجی. .۱۰

  امیرکبیر.  جواهرکالم، تهران:
محمود غزنوی و رسانجام )، ۱۳۸۳( سلیم، غالمرضا. .۱۱

  نرش بلخ.  . چ اول، تهران:گرایی در ایرانواپس
تصحیح  ،دیوان فرخی سیستانی .ش)۱۳۱۱( سیستانی. .۱۲

  علی عبدالرسولی، چاپ مجلس. 
مجمع ). ۱۳۸۱(اى، محمد بن عىل بن محمد. انكارهشب .۱۳

  امیرکبیر.  ، تهران:ر هاشم محدثی. تصحیح ماالنساب
خ یتار .)۱۳۷۴. (عتبى، اï نرص محمد بن عبد الجبار .۱۴

قاå، به تصحیح جعفر ترجمه ابوالرشف ناصح جرفاد .ینیمی
  . علمى و فرهنگى شعار، تهران:

 قابوس نامه، ).۱۳۸۳عنرصاملعالی کیکاووس بن قابوس.( .۱۵
  علمی و فرهنگی.  غالمحسین یوسفی، تهران:

ران از ظهور اسالم یخ ایتار. )۱۳۷۹(فرای، ریچارد نلسون.  .۱۶
ج. یكمرب رانیخ ایجلد چهارم تار ؛انیتا آمدن دولت سلجوق

  . یو فرهنگ یعلم ترجمه حسن انوشه، تهران:
، تهیه و نرش ایران شاهنامهتا) فردوسی، ابوالقاسم، (بی .۱۷

 من. 
غزنویان از پیدایش تا  ).۱۳۹۱فروزانی، ابوالقاسم. ( .۱۸

  سمت.  چ ششم، تهران: ،فروپاشی
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). ١٣٩٢زمستان (فخاری، حسین و نارص برخوردار.  .۱۹
اتژی پیامرب اعظم(ص) در صلح حدیبیه براساس بررسی اسرت «

؛ مجله علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و aدن »تحلیل سوات
 .٥١-٧٨، ١٣، ش¢ره٤اسالمی، دانشگاه معارف اسالمی، دوره

 د عبدالحى بن الضحاك بن محمود.یسعزى، اïیگرد .۲۰
 بى، تهران، دنیاییتصحیح عبدالحى حب ،االخبارنیز ).۱۳۶۳(

  کتاب. 
نقش غنایم و ثروت هند در «)، ١٣٨٦( ذکرالله. محمدی، .٢١
 فصلنامه علمی ـ تخصصی تاریخ،. »های اقتصادی غزنویانبنیه

  .١١٧-١٤٤، )ش¢ره چهارم، (سال دوم
ی وضع اجت¢عی دوره). ۱۳۵۶( مددی، محمد اکرب. .۲۲

  تهران، بیهقی.  ،غزنویان
حیات و اوقات سلطان محمود ).۱۳۷۸( .ناظم، محمد .۲۳

  ترجمه عبدالغفور امینی، مرکز میوند.  ،غزنوی
مجمل  ).۱۳۷۸نواده مهلب پرس محمد پرس شادى. ( .۲۴

، ، آملانف آبادىین سیتصحیح نجم الد ،خ و القصصیالتوار
 كارهوزن. یدومونده ن

خ فرشته یتار ).۱۳۸۷( هندوشاه اسرتآبادى، محمد قاسم. .۲۵
ثار و آ  رى، تهران، انجمنیبه تصحیح محمد رضا نصاز آغاز تا بابر

  مفاخر فرهنگى
  سایت اینرتنتی

معرفی تکنیک سوآت وکاربرد آن در . «میرزاعابدینی، شهرزاد
  سایت:) از ۰۷/۰۶/۱۳۹۷». (گردشگری

https://www.bahramabedini.ir/fa/componen
t/k2/166-  

  


