
 
 
 
 
 
 

  حاجب در تاريخ بيهقي
  دكتر مهوش واحد دوست                                    

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه
  زهرا نوري          

  دانشجوي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه  
  چكيده

در مقاله حاضر،پس از توضيح كوتاه در مورد حاجب در دوره هاي مختلف از دوره ساسانيان تا               
دوره قاجاريه؛ شخصيت حاجب در تاريخ بيهقي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. دوره اي كه بيهقي در 

را نوشته است  غزنويان بر ايران حكومت مي كنند. » تاريخ بيهقي«و كتاب گران قدر خود  آن زندگي مي كند
آن ها همانند سامانيان در تشكيالت دربار از حاجبان به عنوان يكي از طبقات اجتماعي صاحب قدرت 

، دوره  استفاده مي كنند اما در اين دوره نفوذ حاجبان در دربار بيشتر مي شود مي توان گفت اين دوره
درخشش طبقه حاجبان در تاريخ ايران است. در اين مقاله  وظايف و مراتب حاجبان با تكيه بر كتاب تاريخ 
بيهقي ذكر گرديده و بعد از آن حاجبان دربار امير مسعود معرفي شده اند. و در نتيجه گيري مشخص شده 

اجتماعي محسوب مي شدند و نقش  است.كه حاجبان دربار امير مسعود غزنوي  از با اهميت ترين طبقات
  موثري در اداره دربار سلطان و امور كشور داشتند.

  كليد واژه:تاريخ بيهقي، حاجب ،شغل،اميرمسعودغزنوي ،دربار 
  

  مقدمه 
در دوره غزنويان، درگاه، تشكيالت گسترده اي داشت. كاركنان دربار به گروه هاي مختلف تقسيم           

يگاه و مرتبه اي داشتند. درباريان داراي درجات مختلف اجتماعي و سياسي مي شدند و هر گروه جا
بودند.نحوه پوشش آن ها ، چگونگي حضور در نزد سلطان و نحوه برخورد آنان با سلطان و متقابال سلطان 
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با آن ها بستگي به درجه و مقامي داشت كه در درون دربار از آن برخوردار بودند.(ر.ك:مقاله حكومت 

). از جمله كتاب هايي كه مي توان به وسيله آن با تشكيالت درباري عصر  .zeiarat.blogfaان،سايتغزنوي
غزنويان آشنايي پيدا كرد، كتاب تاريخ بيهقي است. تاريخ بيهقي يكي از كتاب هاي بي نظير و گران بهاي 

شده است دبيري كه در  ادبيات فارسي است كه به قلم استاد دبير، ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي نوشته
زمينه ادب و علم و عقل يگانه عصر بود.او زماني به دنيا آمد كه تاريخ نگاري در ايران دچار تحول شده بود 
و نگارش تاريخ از دست محققان مذهبي به دست كاركنان رسمي دولت و دولت مردان افتاده بود. اين تحول 

بيشتر مورخان اطالعات تاريخي خود را به خاطر خود آن خصوصا در زمينه تاريخ سلسله ها وشهرها بود و 
) .بيهقي در چنين محيط 62،61: 1375يا براي كسب اخالقيات قابل دريافت در آن مي جستند.(ر.ك: والدمن، 

فرهنگي رشد كرد و علوم زمانه را فرا گرفت وبه سالهاي جواني رسيد و در دربار محمود غزنوي به عنوان 
در ديوان رسالت مشغول به كار شد. بونصر مشكان به شاگرد خود به ديده عنايت  شاگرد بونصر مشكان

نگريست و بيهقي در پرتو تهذيب و تربيت نوزده ساله استاد آداب نويسندگي را به كمال آموخت و تقريبا از 
ايع روزانه و آغاز كار در ديوان رسالت به مطالعه كتب معتبر تاريخي اهتمام ورزيد و سالها به ثبت و ضبط وق

تعليق و ياداشت كردن آنها پرداخت چنانچه بارها در كتابش به اين موضوع اشاره مي كند. (ر.ك ، 
در سن شصت و سه سالگي نگارش و تدوين اين اثر 488) او در سال 220،241،270: 1،ج1386بيهقي،

رنده در تدوين اثر شيوه دقيق كه زمان مرگ اوست آن را به پايان رساند. نگا 470ماندگار را آغاز كرد و تا 
علمي را به كار برد و كتابي نگاشت كه اوضاع و احوال عصر غزنويان  به طور همه جانبه  در آن ترسيم شده 
است چنانكه از هر نظر تاريخ بيهقي مي تواند ما را در شناساندن عصر غزنوي ياري رساند اما از اين اثر 

آن هم در بر گيرنده روزگار پادشاهي مسعود است.از زمان بزرگ جز شش مجلد باقي نمانده است كه 
بركناري امير محمد آغاز مي شود و تا اواسط آخرين سال سلطنت مسعود مي رسد. بيهقي با بياني شيرين به 
روايت داستان تمامي اتفاقات  تاريخ زندگاني مسعود  را به رشته تحرير كشيده است وبي شك آنچه در 

است عالوه بر اينكه انعكاس اوضاع دربار امير مسعود غزنوي است؛ نشانگر مسائل جامعه تاريخ بيهقي نوشته 
شناختي و فرهنگي دوره غزنويان و تا حدودي دوره سلجوقيان نيز مي باشد چرا كه ادبيات نقش بسيار مهم 

جامعه : «بازتاب اجتماع وفرهنگ زمان نويسنده است.ترابي در كتاب خود جامعه شناسي ادبيات مي نويسد
شناسي ادبيات بخشي از جامعه شناسي است كه مطالعات خود را روي محتوا ي اثر ادبي و جوهر اجتماعي 
آن و روابط متقابل شاعر و نويسنده و اثر آن از سويي و و جامعه و فرهنگ آن از سوي ديگر متمركز مي 
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ي يك دوره بايد به سراغ آثار ادبي ) بنابراين براي شناخت جامعه و طبقات اجتماع27: 1376ترابي،»(سازد.
همان دوره رفت. اين مقاله در راستاي هدف اصلي خود يعني شناخت حاجب به عنوان يك شخصيت 
اجتماعي قابل نفوذ در دربار امير مسعود غزنوي مي تواند يك تحقيق بين رشته اي ناميده شود. تحقيق جامعه 

اخت متون ادبي براي كساني كه در زمينه متن هاي ادبي شناختي در ارتباط با اقشار جامعه  از لحاظ شن
  تحقيق مي كنند و نهايتا شناخت ارزش تاريخ بيهقي هم از لحاظ ادبي و هم از لحاظ جامعه شناسي.

  بحث وبررسي : 
است و در فارسي آن را  » ابرو«در لغت عربي به معني » ح، ج، ب«حاجب اسم فاعل از ريشه   واژه حاجب:

 بازدارنده،پرده دار  ودربان و آنكه  باز دارد از در آمدن  مي گويند.(لغت نامه دهخدا وفرهنگ فارسي معين)
دم و حاجب يك  صاحب منصب درباري و نظامي بوده است. كسي كه اخبار مراصطالح حاجب:  

كارگزاران را به پادشاه يا خليفه مي رسانده است. او مسؤول هماهنگ كردن و سامان دادن  به بارها و مالقات 
فرمان روايان و كار گزاران و حكام واليتي و ديگران با پادشاه است و ظيفه اصلي حاجب مانع شدن از تماس 

داري كه مسؤليت باال و پايين بردن پرده پادشاه مستقيم مردم با پادشاه است براي همين شغل حاجبي با پرده 
« را داشته است يكسان مي شود.انوري در كتاب اصطالحات ديواني دوره غزنوي و سلجوقي مي گويد:

حاجب مامور تشريفات درگاهي بوده است چنانچه در وهله نخستين وظايف اصلي وي ،انجام امورتشريفاتي 
داري،خلعت پوشانيدن،اذن دخول گرفتم و جزء آن ها و در وهله ثاني درگاه چون استقبال از بزرگان ،پرده 

،امور ديگر كه در ديوان و درگاه پيش مي آمد.عالوه بر آن حاجبان مشاغل ديگر را نيز عهده دار مي شدند و 
در اين حال لفظ حاجب،همچون لقبي براي آنان به كار مي رفته است چون حاجب جامه دارو حاجب 

شغل حاجبي در ايران پيش از  حاجبي در دوره هاي مختلف تا قاجاريه: شغل ) . 32: 1355انوري،»(قاضي.
اسالم وجود داشته است و پادشاهان در دربار خود پرده دار داشته اند. وظيفه او مانع شدن از ورود بي اجازه 

.ك:مقاله  فرهنگ و كارگزاران نزد پادشاه بود. در دربار ساساني عنوان حاجب را خرم باش مي ناميدند.(ر
)بعد از اسالم با آشنايي مسلمانان با آداب و  .mobhammusic.mihanblogتمدن ساسانيان،  ،سايت 

رسوم  درباري عجم شغل حاجبي به دربار آنها راه يافت چنانچه خلفاي راشدين نيز حاجباني داشته اند. البته 
ه كامال شناخته شده بود(ر.ك: پرده داري ،پزشك حجابت در عربستان قبل از اسالم به معني پرده داري كعب

.) با گسترش قلمرو  حكومت ها و تغيير و تحول سازمان اداري به ويژه سياست cgie.org.ir،سايت 
مملكت داري منصب حاجبي  از منصب هاي مهم خلفا و فرمان روايان شد. رعايت حق تقدم افراد و 
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رود نداشته باشند ،تعين جايگاه استقرار هر فرد به هنگام بار با جلوگيري از ورود كساني كه نوبت يا اجازه و

توجه به موقعيت وي و نيز رساندن اخبار گوناگون از وظايف اصلي اين حاجبان بوده است. كم كم با توجه 
به گستردگي  وظايف حاجبان ، تعداد آنها در دربار و درگاه افزايش يافت  كه اين باعث شد شغل حاجبي به 

مختلفي تقسيم شود كه اصطالحاتي از تركيب لغت حاجب درست شد كه وظايف آنها را نشان مي داد.  انواع
اصطالحاتي از جمله حاجب بزرگ كه آن را بار ساالر ،ساالر بار ؛زعيم الحجاب ،حاجب حاجبان مي گفتند. 

همپايه وزير  مي شد   حاجب بزرگ از امراي بلند پايه دربار به شمار مي رفت كه گاه از نظر شكوه و جالل
چنانچه در نبود پادشاه يا وزير كارهاي دربار را زير نظر مي گرفت و انجام مي داد و همه حاجبان از او 
دستور مي گرفتند. در برابر اين شغل شغلي به نام خليفت حاجبي بزرگ وجود داشت  كه در نبود حاجب 

مي توانست براي خود خليفتي داشته باشد.(رك، بزرگ  وظايف او را انجام مي داد كه البته هر حاجبي 
.)با شكل گرفتن سلسله هاي حكومتي بعد از اسالم در encyclopaediaislamicaحاجب،خضري ،سايت 

ايران نقش حاجبان در اداره امور درباري پر رنگ تر شد و كم كم صاحب قدرت و نفوذ شدند در عصر 
حاجب ساالر يا حاجب بزرگ بود كه بر جميع امور داخلي سامانيان رياست دربار بر عهده شخصي به نام 

) صاحب منصب حاجبي  ديگر تنها پرده سرايي امير را بر عهده 165: 1386رسيدگي مي كرد.(فروزاني،
نداشت بلكه در رأس مجموعه سازمان يافته مأموراني بود كه زير نظر رئيس خود حاجب بزرگ يا حاجب 

اص امير را بر عهده داشتند. اين سازمان دقيقا نظامي بود و از غالمان ترك الحجاب وظيفه اجراي فرمانهاي خ
تشكيل مي شد و رسيدن آنها به مقام باالتر  نيازمند گذراندن دوره هاي معين بود . بعد از سامانيان غزنويان 

ر به شمار مي موثر در اداره كشو بر اهميت  اين منصب افزودند. حاجبان اين دوران از اميران بزرگ و بسيار
رفتند و حتي در شخص سلطان نيز نفوذ داشتند. در دوره سلجوقي نيز بعد از وزير حاجب كبير يا همان 
حاجب بزرگ قدرتمند ترين فرد كشور حساب مي شد و مقامش بعد از وزير از همه اميران ديگر درگاه باالتر 

ن سلطان و وزير بود. اين منصب باتغيراتي در ) وظيفه رسمي او ايجاد ارتباط ميا1386:179بود.(رك ستارزاده،
وظيفه تا عهد صفويان ادامه پيدا كرد. در اين دوره نام حاجب به ايشيك آغاسي تغيير يافت كه برنامه وظايف 

)عنوان ايشك  cgie.org.irاو تا حدودي مثل دوره غزنويان و سلجوقيان بود.(رك، پرده دار،پزشك ،سايت 
هم رايج بود.ايشيك خانه كه جزو يكي از تشكيالت دربار قارجاريه بود شامل آغاسي در دوره قاجاريه 

) بعد از اين دوره از اهميت حاجبي به عنوان 321: 1387ايشيك آغاسي باشي و نايبان اومي شد.(رك.شميم.
يك طبقه اجتماعي قابل احترام در دربار كاسته شد و كم كم از بين رفت. اوج قدرت حاجبان در عرصه 
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كت داري در دوره پادشاهي سامانيان تا سلجوقيان بود  در دوره غزنوي بود كه مشاغل حاجبان زياد شد ممل
و حاجبان عالوه بر شغل حاجبي  به شغل هاي مختلف از جمله سپه ساالري ،شحنگي ،ساالري  وغيره 

  رسيدند. تاريخ بيهقي به وضوح بيانگر حضور حاجبان  در دربار غزنوي است.
در تاريخ بيهقي  معناي لفظي حاجب يعني پرده دار ،دربان و  حاجب در تاريخ بيهقي: : شخصيت 1

بازدارنده در چند جا  آمده است. بيهقي در داستان حسنك وزير علت ناراحتي بوسهل را از حسنك چنين 
دراعه اين مقدار شنوده ام كه يك روز به سراي حسنك شده بود به روزگار وزارتش،پياده وب«بيان مي كند:

)  و معناي 5،6س229: 1ج  1386بيهقي،»( ،پرده داري به روي اسخفاف كرده بود و وي را بينداخته
اصطالحي آن يعني كسي كه پيغام خواهندگان را به پادشاه برساند و مانع از تماس مستقيم كارگزاران  با او 

اصه مسعود نام برده است البته باشد نيز آمده است اما بيهقي در همه جا از او به عنوان آغاجي خادم خ
دكتركازروني در كتاب فرهنگ اصطالحات بيهقي از آغاجي به عنوان حاجب خاصه مسعود نام مي 

)او كسي است كه همه جا نزد  سلطان مسعود حضور داردو پيغام كارگزاران و 5س71: 1384برد.(كازروني؛
به ديگران به زبان او مي رساند. زماني كه نامه بزرگان  را به مسعود مي رساند و همچنين مسعود پيغامش را 

مي رسد از بوسهل حمدوي (عميد عراق ) مبني بر اينكه پسر كاكو التماس مي كند تا سپاهان به مقاطعه به او 
داده آيد بونصر مشكان نامه مي نويسد و بيهقي به حضور امير مسعود مي برد اما آغاجي حاجب مخصوص 

بونصر اين نامه را به خط « نامه را به او مي دهد تا به دست مسعود برساند. مسعود مانع است و بيهقي 
خويش نكت بيرون آورد ... مي فرستاد فرود سراي بدست من و من به آغاجي  مي دادم و خير خير جواب  
مي آوردم و امير را هيچ نديدمي  تا اين نكته بردم و بشارتي بود آغاجي بستد و پيش برد و پس از يك 

)يازماني كه مسعود 9،8،7س733: 3ج 1386بيهقي،» ( اعت بر آمد و گفت اي ابوالفضل ترا امير مي بخواند س
در شكارگاه است بيهقي نامه اي از طرف بونصر مشكان براي او مي برد براي اينكه بتواند به حضور او برسد 

جي بردم و بدو دادم و جايي فرود ملطفه نزديك آغا«نزد آغاجي مي رود و آغاجي او را نزد سلطان مي برد. 
) 17،16،15س217: 1(همان، ج». آمدم ... آغاجي مرا پيش برد  امير بر تخت روان بود در خرگاه خدمت كردم

غير از آغاجي خادم خاصه نوعي از حاجبان بودند كه به آنها سياه داران مي گفتند. به خاطر اينكه رنگ 
ر حضور داشتند و تشريفات دربار  را انجام مي دادند و اكثرا حاجباني لباسشان سياه بود  سياه داران در دربا

كه از نظر رتبه و مقام  پايين تر بودند سياه دار    مي گفتند.  چنانچه سياه داران در امور نظامي ولشگري 
ار تا قر« دخالتي نمي كردند و فقط حضور آنهادر دربار براي انجام كارهاي تشريفات دربار بوده است : 
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 1همان ج» ( گرفت بر آنكه نماز ديگر منگيتراك را حاجبي داده آيد و سياه بپوشانند  و خلعتي بسزا دهند 

)  غير از سياه داران حاجباني  بودند كه به آنها حاجب نوبتي مي گفتند  كه به نوبت در دربار 20،19س217:
ن حاجبان محافظت از دربار بود طوري كه حضور مي يافتند و به كار حاجبي مي پرداختند مهمترين وظيفه اي

حتما بايد شب وروز  حاجبي در درگاه حضور داشت. از وظايف ديگر حاجبان نوبتي انجام كارهاي 
تشريفات دربار بوده است در مواقعي كه كاري پيش مي آمد و امير قصد انجام كاري را مي كرد آن كار را بر 

ني كه بوسهل گرفتار مي شود خواجه احمد حسن (وزير دربار ) به عهد حاجبان نوبتي مي گذاشتند. مثال زما
و خواجه پوشيده مثال داد تا حاجب نوبتي برنشست و به « حاجب نوبتي دستور بازداشت او را مي دهد. 

) نوع ديگري 8،7س465: 2(همان ج» خانه بوسهل رفت با مشرفان وثقات خواجه و سراي بوسهل فروگرفتند.
كه عنوان حاجب اندروني و حاجب بيروني داشتند. حاجب اندروني كه آن را حاجب از حاجبان بودند 

سرايي نيز مي گفتند  در درون كاخ سلطان خدمت مي كرد و حاجب بيروني حاجبي بود كه در بيرون كاخ 
« د. مي ماند تا از درگاه محافظت كند. از  وظايف حاجبان اندروني و بيروني انجام كارهاي تشريفات دربار بو
» ( بوسهل زمين بوسه داد و برفت او را دو حاجب يكي سرايي اندروني و يكي بيروني به جامه خانه بردند 

) در دربار مسعود غير از حاجبان ساده و پايين رتبه  كه در دربار حضور مي يافتند  5،4س208همان : 
از طرف سلطان به كارهاي مهم  ،حاجبان باال مقام نيز بودند كه در دربار حضور هميشگي نداشتند بلكه

مملكت مي پرداختند.اين حاجبان  عنوان حاجبي را در دنباله  اسم خود داشتند و مقام آنها گاهي  هم پايه 
مقام وزير مي شد چنانچه مي بينيم مسعود در هر كاري يكي از حاجبان را انتخاب مي كند و به انجام آن كار 

اجبان انجام مي دادند كار نظامي بود از اين جهت مي توان گفت مي گمارد. از كارهاي مهمي كه اين ح
حاجب يك نوع شغل نظامي بوده است چرا كه  حاجبان بايد مهارت هاي رزمي را فرا مي گرفتند هر حاجب 
واال مقام  داراي سپاه و لشگر بود حتي براي خود ،حاجب ، كدخدا ، وكيل در ، خادم ،غالم و هر آنچه يك 

ه داشته باشد ، دارا بودند.در سراسر بيهقي مي بينيم كه حاجبان باال مقام در جنگها حضور دارند والي يا شحن
و البته غيراز جنگ كارهاي مهم دربار را انجام مي دادند از جمله سپه ساالري كه مسعود به حاجب غازي اين 

ي دربار را انجام مي دهد. ( عنوان را مي دهد. او بعد از به تخت نشستن مسعود وجيه تر مي شود و كارها
). حاجب ديگر كه ارياق نام دارد و ساالر هندوستان است ، آلتونتاش كه واليت خوارزم را 45: 1همان، ج

دارد و عنوان خوارزمشاه گرفته است ، بگتغدي كه ساالري غالمان سرايي را بر عهده دارد  ، يارق تغمش كه 
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بينيم كه حاجبان سمت هاي مختلفي  در دربار دارند مخصوصا جامه دار دربار مسعود است. بنابراين مي 
  نقش موثر آنها حمايت از پادشاه و برانداختن دشمنان است.   

حاجبان  چنانچه در تاريخ بيهقي آمده است وظايف گوناگوني بر  : وظايف حاجبان در تاريخ بيهقي:2 
  اره كرد عهده داشتند  كه از جمله آن وظايف مي شود به موارد زير اش

،  در تاريخ بيهقي يك حاجب است  كه كار او فقط  پيغام : رساندن پيغام به سلطان و بر عكس 2ـ 1
رساندن است و او آغاجي خاصه خادم است كه در همه جا با مسعود همراه است و پيغام ها را به او مي 

  )932،927،732،695: 3ج482: 2ج217: 1رساند و مانع از تماس مستقيم كارگزاران با اوست (همان ج 
حاجباني كه در دربار بودند هر وقت كه كاري پيش مي آمد اول : تنبيه كردن  برخي از عوامل دولت ، 2ـ2

از همه به آنها سپرده مي شد  مثال زماني كه سلطان بر كسي خشم مي گرفت  به حاجبان دستور تنبيه آن فرد 
اجبان مهم آنها را تنبيه مي كردند و كساني كه در درجه پايين را مي داد  كساني كه از نظر مقام  مهم بودند ح

تر بودند حاجبان درجه پايين تر آنها را تنبيه مي كردند  مثال در فرو گرفتن حاجب ارياق كه ساالر هندوستان 
است و يك شخصيت مهم درباري است، بگتگين حاجب كه حاجب واال مقامي است  اين كار را انجام مي 

) اما در مورد تنبيه يك فراش كه از نظر رتبه پايين تر است به حاجب سرايي 19،18س274: 1ن،جدهد. ( هما
امير حاجب سرايي را گفت : فراشان بيست تن اند ايشان را بيست چوب بايد زد « دستور تنبيه او را مي دهد. 

  )1س182:  1(همان ج » 
ارهاي تشريفات دربار بوده است هميشه بر ، خلعت پوشانيدن كه جزو يكي از ك :  خلعت پوشانيدن2ـ 3

عهده حاجبان بود. كساني كه از نظر مقام باالتر بودند حاجبان واال مقام  خلعت آنها را مي پوشانيدند چنانكه 
مي بينيم زماني كه مسعود احمد حسن ميمندي را به وزرات انتخاب مي كند  بلگاتكين كه مقدم حاجب 

امير اشارت كرد سوي حاجب بلگاتگين كه مقدم حاجبان بود تا «مي پوشاند. دربار است خلعت وزيري او را 
) اما وقتي مسعود بوسهل را به رياست ديوان 8س 204:  1ج  1386بيهقي،»(خواجه را به جامه خانه ببرد.

عرض انتخاب مي كند. در مواردي كه طرف مقابل به مقام چندان مهمي نرسيده است اين كار را حاجبان 
بوسهل زمين بوسه داد و برفت و او را دو حاجب يكي سرايي اندروني  و « رتبه دربار انجام مي دهند: پايين 

  ) 4س208:  1همان ج » ( يكي بيروني به جامه خانه بردند و خلعت پوشانيدند 
 از جمله كارهاي متفرقه اي كه حاجبان انجام مي دادند مشرفي بوده است  به دليل اينكه : مشرفي ، 2ـ 4

حاجب مخصوص هر فرد همه جا و هميشه نزد آن فرد حاضر بوده است  و از احوال ها با خبر بوده است 
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گاهي پيش مي آمد كه بر ارباب و خواجه خود مشرف مي شد.مثال زماني كه امير مسعود قصد فروگرفتن عم 

ش را طغرل كه وي را و در نهان حاجب«خود امير يوسف را مي كند حاجب او طغرل را بر او مشرف مي كند. 
 2(همان ج» عزيزتر از فرزندان داشتي بفريفتند به فرمان سلطان و تعبيه ها كردند تا بر وي مشرف شد.

  )24،23س399:
هر زمان كه امير مسعود  به سفر مي رفت عالوه بر حاجب مخصوص كه هميشه  : حضور در سفرها ، 2ـ 5

راه مي شد تا در صورت نياز خدمت كند.در سفر مسعود به سوي همراه او بوده  از حاجبان ديگر نيز  با او هم
  )401: 2غزنين حاجب بزرگ بلگاتگين همراه او بوده است (همان ج

حاجبان با توجه به مقام و مرتبه در مشورت هايي كه امير مسعود صالح مي  : حضور در مشورت ها ، 2ـ 6
در مشورت ها شركت مي كردند مثال زماني كه ديد حضور داشتند.اغلب حاجب بزرگ و حاجبان باال مقام 

مسعود بعد از مرگ وزير،خواجه احمد حسن مي خواهد وزير جديدي انتخاب كند با اعيان و حاجب بزرگ 
امير مسعود چون بار بگسست خلوت كرد با اعيان واركان وسپاه ساالر علي دايه و حاجب «مشورت مي كند. 

مد گذشته شد پيري پردان و با حشمت بود ... ناچار وزيري مي بزرگ بلگاتگين و... پس گفت خواجه اح
  )6تا2س503: 2(همان ج» بايد كدام كس را شناسيد كه به اين شغل قيام كند.

استقبال از جمله وظايف حاجبان بوده است كه با توجه به مقامشان اين كار را انجام مي  : استقبال ،2ـ 7
امير مسعود به روستاي بيهق رسيد در ضمان سالمت و « ز مسعود؛دادند. استقبال حاجب غازي سپه ساالر ا

)؛استقبال حاجب پايين  5س31:   1(همان ج» نصرت و غازي سپه ساالر خراسان به خدمت استقبال رفت 
و سه حاجب و بوالحسن كرجي و مظفر حاكم ....پذيره شدند و رسول را با « ... رتبه دربار از رسول خليفه ؛

  )21تا19س238:  2(همان ج» ر شهر آوردند كرامتي بزرگ د
نظامي و لشگري از وظايف مهم حاجبان باال مقام بود اين حاجبان كارشان از حد   : نظامي و لشگري، 2ـ  8

وظيفه ساده حاجبي گذشته بود چنانچه اداره امور مهم مملكت در دست آنها بوده است حاجبان مهمي كه در 
را وظايف نظامي بر عهده داشتند و در جنگها شركت مي كردند، حاجب غازي تاريخ بيهقي نام برده شده اكث

كه مسعود به او عنوان سپه ساالري مي دهد ، حاجب خوارزمشاه كه مسعود به او فرمان جنگ با علي تگين 
را مي دهد ، حاجب ارياق كه ساالر هندوستان است و يك نظامي قدرتمند است ، حاجب بگتگين كه مسعود 

بست را به او مي سپاردو بعد ها او را به جنگ با تركمانان مي فرستد ، بگتغدي كه ساالريي غالمان شحنگي 
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سرايي بر عهده اوست و در جنگ با تركمانان همراه مسعود مي جنگد ،  يارق تغمش كه جامه دار سراي 
تركمانان شركت مي  سلطان است مسعود او را به جنگ با والي مكران مي فرستد وبعد ها نيز در جنگ عليه

كند.بنابراين مي بينيم كه حاجبان واال مرتبه از اينكه وظايف ساده حاجبي را انجام بدهند فراتر رفته اند و اكثر 
امور مهم نظامي دربار  انجام مي دهند هر حاجب براي خود سپاهي دارد. وظيفه مهمي كه آنها بر عهده دارند 

  ينيم تمامي حاجبان مهم در جنگ ها شركت مي كنند. شركت در جنگها است كه در بيهقي مي ب
انتخاب حاجبان و اينكه در كدام درجه وسمت قرار گيرد بر  : نحوه انتخاب حاجبان و مراتب آن  ها : 3

عهده سلطان بود. براي  انتخاب حاجبي بزرگ فردي اتنخاب مي شد كه از حاجبان دربار باشد. منظور اينكه 
حاجب بزرگ قبال حاجب بوده باشد. و از خود لياقت و هوشياري نشان دهد تا مورد توجه سلطان قرار 

ه مقام حاجبي بزرگ مي رسيد تا آخر عمر در اين مقام باقي مي ماند مگر اينكه سلطان بگيرد وقتي حاجبي ب
بر او خشم بگيرد. حاجبان اغلب از ميان امرا انتخاب مي شدند و چون نقش موثري در دربار داشتند بايد 

بي مي باهوش ،راستگو ،خوش برخوردو با تجربه باشند اما گاهي پيش مي آمد كه غالمي  به مرتبه حاج
رسيد چون كه در دوره غزنويان غالمان نيز مي توانستند لياقت خود را نشان داده و  مقام واال كسب كنند.و 
گاهي پيش مي آمد اميريي واليتي را  به كسي مي دادند چند غالم نيز به عنوان حاجب به او مي 

بودن، زعامت پيلبانان را داشته است يكي از حاجبان واال رتبه دربار است  كه قبل از حاجب » بوالنضر«دادند.
كه مسعود او را مي نوازد و به شغل حاجبي مي گمارد چرا كه در هواي مسعود بسيار بالها ديده است و 

مقدم پيلبانان مردي بود چون حاجب «رنجهاي بزرگ كشيده است و بعد ها از حاجبان مهم دربار مي شود: 
ار بستودش...كه چنين مردي به زعامت پيلبانان دريغ باشد ...امير بوالنضر...امير بوالنضر را بنواخت و بسي

  )11تا9س436:  2ج 1386بيهقي،» ( فرمود تا او را به جامه خانه بردند و خلعت حاجبي پوشانيدند 
گاهي براي حفظ آرامش حتا به كسي عنوان حاجبي مي دادند چنانكه مسعود براي حفظ آرامش بين خود و 

و اين پسر او را ، ستي هم فردا ببايد نواخت و حاجبي داد و « را عنوان حاجبي مي دهد:خوارزمشاه پسر او 
)،زماني كه وزيري به وزارت  11،10س466:  2(همان ج» ديناري پنج هزار صلت فرمود تا دل پير آرام بگيرد

حاجبي مي منصوب مي شد  يا كسي به حكومت يك واليتي مي رسيد امير غالمي  از غالمان وي را عنوان 
  داد چنانكه وقتي خواجه احمد حسن به وزارت رسيد امير مسعود دو غالم وي را حاجبي داد. 

حاجبان از نظر مقام و رتبه مراتبي داشتند كه بنا به مقام خود وظيفه خود را انجام مي دادند باالترين مقام 
رياست دربار بر عهده او بود او  حاجبي عنوان حاجبي بزرگ بود كه به آن حاجب حاجبان  نيز مي گفتند كه
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همچنين وظيفه داشت هنگامي كه وزير در پايتخت نبود دستورات شفاهي رابه اطالع وزير برساند وي از 
طريق مسؤلين  وافرادي كه زير نظر او قرار داشتند مسائل مربوط به درگاه را اداره مي كرد در آغاز بيهقي مي 

 9، 6، 5:  1زرگ علي قريب كارهاي دربار را  انجام مي دهد (همان جبينيم كه بعد از مرگ محمود  حاجب ب
) از اختيارات حاجبي بزرگ اين بود كه در نبود سلطان كارهاي دربار را انجام مي داد. در كنار حاجب  12،

بزرگ ،حاجبان مهم ديگر هستند اين حاجبان كه در مرتبه پايين تر حاجب بزرگ قرار دارند شغل هاي 
ا بر عهده دار مي شوند  از جمله سپه ساالري ، جامه داري ، ساالري ؛ شحنگي  كه اين ها  مقام مختلفي ر

مهمي است كه امير به حاجبان واال رتبه مي دهد در مقابل اين حاجبان  حاجبان ديگري در دربار حضور 
د از جمله محافظت از دارند  مراتب  آنها از همه پايين تر است كه كارهاي ساده درباري را انجام مي دهن

دربار ، كنترل ورود و خروج افراد ، انجام كارهاي تشريفات دربار و كارهايي كه سلطان به آنها مي سپرده 
  است.  

:حاجبان نيز مثل ساير كارگزاران حكومتي لباس مخصوص به خود را داشتند  لباسشان : لباس حاجبان 4
فقط سياه مي پوشيدند كه به آنها سياه دار مي گفتند.حاجباني كه نشان دهنده مقام آنها نيز بوده است  عده اي 

مقام باال داشتند خلعت هاي فاخر مي گرفتند از جمله قباي سياه كه همه حاجبان داشتند ،كمر زر ،كاله 
دوشاخ جامه هاي گرانقيمت ، خلعت حاجبي بزرگ از همه حاجبان زياد بود.  زماني كه  مسعودحاجب 

روز يكشنبه يازدهم صفر خلعتي «ن حاجبي بزرگ مي دهد بيهقي در اين باره مي گويد: بلگاتگين راعنوا
سخت فاخر و بزرگ راست كرده بودند حاجب بزرگ را از كوس و عالمتهاي فراخ و منجوق و غالمان و 

)و 5تا3س209: 1ج1386(بيهقي،» بدره هاي درم و جامه هاي نابريده و ديگر چيزها كه اين شغل را دهند 
ماني كه حاجب سباشي را به عنوان حاجبي بزرگ انتخاب مي كند  خلعت گرانبهايي به او مي دهد بيهقي ز

و همين روز حاجب سباشي  را حاجبي بزرگ دادند و خلعتي تمام از علم و منجوق و طبل و « مي گويد : 
:  2( همان ج» دهل كاسه و تخت هاي جامه و خريطه هاي سيم و ديگر چيزها كه اين شغل را دهند 

) زماني كه منگيتراك را عنوان حاجبي مي دهد چون از نظر مقام پايين تر است خلعتش نيز كم 12،11س719
سلطان فرمود منگيتراك را به جامه خانه بردند و خلعت حاجبي پوشانيدند ،قباي سياه و كاله « است ،
  س آخر)  41:  1همان ج»(دوشاخ
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توضيح اينكه اين بخش  اختصاص به معرفي حاجبان دربار پادشاهي امير با : حاجبان دربار امير مسعود:  5
مسعود دارد اما به علت اينكه دوره پادشاهي امير مسعود بعد از سلطان محمود بوده است.  بسياري از عناصر 

ود درباري ،از عوامل دوره پادشاهي سلطان محمود هستند لذا از حاجباني كه به عنوان ،حاجب دربار امير مسع
   نام برده شده اند برخي از عوامل درباري سلطان محمود هستند. 

حاجب علي بن ايل ارسالن قريب يكي از امرا و بزرگان سلطان محمود كه در زمان حاجب علي قريب: 5ـ 1
با چند نفر از فحول دولت بنا به  421مرگ محمود عنوان حاجبي بزرگ را داشت و بعد از مرگ او درسال 

مير ابو احمد محمد پسر كوچك محمود را كه در گوزگانان بود به غزنين آورد و بر تخت مصلحت وقت ا
)در اين زمان امير مسعود در سپاهان بود و مابين 5: 1سلطنت نشاند و كارهاي دربار نظارت مي كرد.(همان ج

اجب سلطان كشيد و مسعود روي به غزنين آورد و چون اوضاع نابه سامان شد ح كار به منازعت دو برادر
محمد را  خلع كرد و آخر قرار بر آن گرفت كه او را به قلعه كوهتيز برند و زنداني كنند. حاجب قريب او را 
به تگيناباد برد و در قلعه كوهتيز موقوف كرد و به عذر خواهي آنچه از روي مصلحت رفته بود نامه به مسعود 

هر روز حاجب علي برنشستي و به صحرا « بيهقي  نوشت و خود زمام امور را در دست گرفت. بنا به گفته
آمدي و بايستادي و اعيان و محتشمان درگاه،خداوندان شمشير وقلم بجمله بيامدندي و سواره ايستادندي تا 
چاشتگاه فراخ حديث كردندي و اگر از جانبي خبري تازه گشتي باز گفتندي و اگر جانبي را خللي افتاده 

مسعود رسيد و در اين نامه حاجب را  جواب نامه )11س5:  1(همان ج». افتنديبودي به نامه يا سوار دري
مخاطبه حاجب فاضل،برادر ،قرار داده بود و دستور داده بود كه اولياء وحشم و لشكر غزنين برگردد و 
بگتگين حاجب  در پاي قلعت باشد محافظت قلعه را و خود علي با لشكر هندوستان وپيالن و زرادخانه و 

) حاجب تمامي دستورات مسعود را اجرا كرد و خود  9تا 7: 1نه بعد از لشكر به غزنين باز گردد.(همان جخزا
 1به هرات رسيد. به دربار رفت و خدمت كرد و مسعود او را نواخت.(همان ج 411در سوم ذي القعده 

اجب نيز خود بر اين ) اما اين فقط يك حيله بود مسعود نقشه كشيده بود تا او را فرو بگيرد ح8،7س46:
واقعه دلش گواهي مي داد چنانچه قبل از حركت به هرات در خلوتي كه با بونصر مشكان داشت به او مي 

س آخر) و 44: 1ج 1386چشم سلطان به او بيفتد ديگر كسي او را نخواهد ديد(بيهقي، گويد كه مي داند تا
و فروگرفتن چكار بود بر او خشم مي گيرد همان  همچنان نيز شد مسعود به علت اينكه او را با امير نشاندن

) و به فرمان مسعود به قلعت كرك در جبال هرات مي برند و به 4س49: 1روز او را فرو مي گيرند (همان ج
  كوتوال آنجا مي سپارند سرانجام حاجب در آنجا مي ميرد    
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محمود و به روي كارآمدن  بگتگين از حاجبان دوره محمود است كه بعد از مرگبگتگين حاجب : 5ـ 2

سلطان محمد و عزل او و موقوف شدن او به قلعه كوهتيز تگيناباد به آنجا رفت و با خيل خود و پانصد سوار 
) در نامه اي كه سلطان مسعود به 4: 1خياره در شارستان رتبيل فرود آمد تا از قلعه نگهداري كند.(همان ج

بگتگين حاجب در «مردي هشيار و خردمند خطاب مي كند. حاجب بزرگ علي قريب مي نويسد بگتگين را 
) و فرمان مي دهد كه با خيل خود در پاي قلعت 12،11س 8: 1(همان،ج». خرد بدان منزلت است كه هست 

بباشد و محافظت كند و واليت تكيناباد و شحنگي بست را به او مفوض مي كند بگتگين در نگاهداشت قلعه 
ينكه به فرمان مسعود امير محمد را به قلعه منديش فرستادند و بگتگين او را به آنجا احتياط تمام مي دارد تا ا

مي برد و به كوتوال آنجا مي سپارد و به فرمان مسعود كه او فرا خوانده بود تا به مهمي بفرست  به سوي 
فرو گرفتن حاجب  غزنين مي رود تا از آنجا به سوي بلخ برود. بگتگين بعد ها داماد علي دايه مي شود و در

ارياق، ساالر هندوستان دست دارد چنانچه به دستور مسعود وقتي ارياق به دربار مي آيد او را فرو مي گيرد. 
با پيري آخور ساالر و سرهنگان به كمك خوارزمشاه مي رود تا با علي  423)او در سال 274:  1(همان ج

ا به او مي دهد اما از قضاي آمده گروهي تركمانان تگين جنگ كند. بعد ها مسعود كوتوالي و واليت ترمذ ر
قوي به اطراف ترمذ مي آيند و به قباديان حمله كرده و فساد مي كنند او ساخته با مردم تمام به جنگ با آنها 
مي رود تركمانان شكست مي خورند و فرار مي كنند اما بگتگين به دنبال آنها مي رود هر چند خاصگان اور ا 

اما بگتگين به راه خود ادامه مي دهد و به تركمانان مي رسد و جنگ سخت در مي گيرد. در اين  منع مي كنند
  پاراگراف اول  )  663: 1جنگ تيري به او اصابت مي كند و بر اثر همان تير مي ميرد ( همان،ج

به معني » ياقار«به معني روشن و سفيد،» يارق«به معني مرد و » ار«: حاجب ارياق ساالر هندوستان :  5ـ 3
مرد سفيد و روشن  از حاجبان دوره پادشاهي محمود كه در زمان پادشاهي او ساالري هندوستان را بر عهده 
داشته است و در همان زمان از مسعود طرفداري مي كرد و محمود هر بار كه او را به دربار فرا مي خواند، 

يد اما وقتي مسعود به قدرت مي رسد به پيشنهاد نمي رود. در زمان پادشاهي امير محمد هم به دربار نمي آ
خواجه احمد حسن  از هندوستان به دربار مسعود  مي آيد وگرفتار مي شود گرچه مسعود او را مي نوازد و 
مورد نواخت قرار مي دهد اما پدريان حضور او را در دربار تحمل نكردند و شروع به تضريب ها و تلبيس ها 

ه در گوش امير افكندند كه ارياق بدگمان شده است و با غازي بنهاده است كه شري كردند تا بدان جايگاه ك
) تا اين كه دل امير مسعود را بر وي گران كردند و امير كدخداي او را بر 270: 1ج1386به پاي كند (بيهقي ،

كارهاي بزرگ او مشرف كرد و محموديان نيز او را بنواختند  وگفتند كه اگر خداوندش نباشد سلطان اور ا 
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پاراگراف آخر ) و كدخداي او هر اتفاق كه مي افتاد سريعا گزارش مي داد تا كار به 276: 1فرمايد (همان ،ج
جايي رسيد  كه او با سپه ساالر غازي يك روز در مجلس شراب ، شراب خوردند و اعيان دربار را مسخره 

تغدي ناراحت شوند و اظهار نوميدي كنند تا كردند كه اين باعث شد مهتران از جمله حاجب بلگاتگين و بگ
جايي كه نقشه قتل ارياق را كشيدند  كه عملي نشد. محموديان نيز همچنان به تضريب ها ادامه دادند تا جايي 

ارياق به فرمان مسعود به دربار  423كه مسعود نقشه فرو گرفتن او را كشيد. روز چهارشنبه نوزدهم ربيع اول 
بود كه دست و پايش كار نمي كرد او را به حيله به طارم آوردند و ناگهان پنجاه سرهنگ آمد اما آنقدر مست 

سراييي از مبارزان در رسيدند و بگتگين حاجب در آمد و او را فرو گرفت و قبا و موزه از وي جدا 
ه دام ) و اين بود سرنوشت ارياق كه هواي مسعود در سر داشت و عاقبت به دست او ب274: 1كردند(همان ج

  افتاد . 
آسيغتگين حاجب ساالر غازيان و از حاجبان دوره محمود و از هواداران حاجب غازي سپه ساالر : 5ـ  4

مسعود در زمان پادشاهي محمود بود و زماني كه امير محمد به تخت نشست او در خراسان به هواداري 
را به خاطر اين خدمتها ستود و زماني كه مسعود برخاست و خطبه را به نام مسعود بر گرداند. امير مسعود او 

قصد بازگشت به غزنين را داشت چون از دامغان حركت كرد به سوي او نامه فرستاد كه به استقبال بيايد 
حاجب غازي در روستاي بيهق به استقبال مسعود شتافت و رسم خدمت به جاي آورد مسعود او را نواخت و 

بار زمين بوسه داد و سياه داران اسب سپه ساالر خواستند.(تاريخ  سمت سپه ساالري به او داد و غازي سه
) او به همراه مسعود به دربار آمد و كم كم حشمت او نزد مسعود افزايش يافت طوري 31: 1ج  1386بيهقي،

همان ». ( و كارها همه بر غازي حاجب مي رفت كه سپه ساالر بود «كه همه كارهاي دربار را او انجام مي داد 
) مسعود عالوه بر سپه ساالري، واليت بلخ و سمنگان را به او داد و حشمت او چنان باال  20س45:   1ج

) بيهقي مي گويد كه هيچ كس با 192:  1رفت كه وقتي به درگاه مي آمد كوكبه اي همراه او بودند (همان ج
بر دل محموديان  چنين حشمت به درگاه نمي آمد اما حضور حاجب غازي و وجيه گشتن او نزد مسعود

كوهي شد و هر روز تضريبي مي كردند تا او را براندازند اما همچنان كار غازي باال بود و مورد نواخت 
مسعود قرار مي گرفت اما محموديان از تضريب فرو نمي ايستادند و با يگديگر به فكر حيله بودند تا او را 

ي او را بر او مشرف كرد و او هر چه از حاجب سر مي براندازند و قضا بر اين حالها يار شد و مسعود كدخدا
سپه ساالر غازي گربزي بود كه ابليس لعنت عليه او را رشته « زد گزارش مي داد و ديگر اينكه به گفته بيهقي 

بر نتوانستي تافت وي هرگز شراب نخورده بود چون كامها به جمله يافت و قفيزش پر شد و در شراب آمد و 
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) او با ارياق هر دو مجلس شراب ترتيب دادند و چون شراب در 3تا1س268:  1همان ج» (خوردن گرفت.

آنها اثر كرد حاضران مجلس آنها را مي ستودند و آنها اعيان دربار را مسخره مي كردند اعيان دربار اعتراض 
گران كردند و كردند كه البته امير مسعود نمي شنود و حاجب را دلداري داد اما كم كم دل امير را بر وي 

زماني رسيد كه ارياق دستگير شد و غازي ترسان گشت گرچه مسعود او را مي نواخت اما غازي بدگمان شد 
)  22س277:  1(همان ج» چون نوميدي مي آمد و مي شد« و خويشتن فراهم كرد و دست از شراب كشيد و

يب ساختند و دل امير از بس كه بشنيد تا سرانجام برافتاد و دليل آن يكي اين بود كه محموديان حيلت و تضر
پر شد تا ايشان به مراد  رسيدند و يكي عظيم تر اين بود كه ساالر جوان بود و پيران را حرمت نداشت تا از 
جواني كاري ناپسنديده كرد و در سر آن شد و سرانجام كار او آن بود كه به حيله محموديان زني به او خبر 

هد گرفت و غازي از ترس شبانه وسايل خود را جمع كرد و سخت براند و از دربار داد كه امير او را فرو خوا
دور شد اما مسعود لشكر را به دنبال او فرستاد و جنگي در گرفت و تيري  به او رسيد كه ناالن شد اما 

اما ) و مسعود او را بنواخت 280: 1عبدوس از طرف مسعود او را دلجويي كرد و به درگاه آورد. (همان، ج
مسعود به خاطر فرار او و اينكه نامي زشت گونه بر او نشسته بود صالح را در آن ديد كه يك چندي به 

) و غازي را به غزنين بردند و او را به بوعلي 283: 1غزنين بازداشت شود تا نام زشت از او بيفتد(همان ج
تا فرار كند كه موفق نشد و سرانجام  كوتوال سپردند و تا آخر عمر زنداني شد يكبار هم در زندان تالش كرد

 1از گرديز نامه رسيد كه حاجب غازي دار فاني را وداع گفت.(همان ج 425روز پنجشنبه  هجدهم شوال 
:649(  

برادر حاجب بزرگ علي قريب كه نامه موقوف كردن سلطان محمد را به همراه بوبكر منگيتراك :  5ـ  6
سلطان فرمود تا « ود او را نواخت و خلعت حاجبي پوشانيد حصيري به خدمت سلطان مسعود برد و مسع

منگيتراك را به جامه خانه بردند و خلعت حاجبي پوشانيدند قباي سياه ،كاله دوشاخ وپيش آمد سلطان گفت 
 1(همان ج» : مبارك باشد و منزلت تودر حاجبي آنست كه زير دست برادر ،حاجب بزرگ علي قريب ايستي 

)اما همه اينها فريبي بيش نبود. آنگاه كه مسعود به تخت نشست و حاجب علي قريب  1س42س آخر ،:41: 
واو را بگرفتند و قبا و كاله و موزه از وي جدا «... از تگيناباد آمد و او را فرو گرفتند منگيتراگ هم گرفتار شد 

ان بستند و به بو علي ) او را به بند گر 10،9س49:  1همان ج» ( كردند چناكه از آن برادرش كرده بودند 
  كوتوال سپردند و به قلعت غزنين بازداشتند.  
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بلگا در تركي به معني حكيم و دانشمند و تگين به معناي پهلوان است او از : حاجب بلگاتگين :  5ـ  7
حاجبان و سرداران دوره محمود و پسرش مسعود است قبل از اينكه به سمت حاجبي بزرگ برسد مقدم 

امير اشارت كرد سوي بلگاتگين كه مقدم حاجبان بود تا خواجه را « مسعود غزنوي بوده است حاجبان دربار 
او به سمت حاجبي بزرگ مي  422) بعد از آن روز يكشنبه يازدهم صفر  8س204(همان:». به جامه خانه برد

ي بود كه از وي مرد«رسد و او را به جامه خانه مي برند و خلعت مي پوشانند بيهقي در باره او مي گويد. 
رادتر و فراخ كندروي تر و جوانمردتر كم ديده اند اما طيرگي قوي بر وي مستولي بود و سبكي كه آن را 

) او در مجلس هاي سلطان حضور داشت و  13،12س209:  1(همان ج». ناپسند داشتند و مرد بي عيب نباشد
سفر ها همراه امير بود و مسعود هر در مشورت ها شركت مي كرد. در تشريفات دربار حاضر مي شد در 

خواسته اي كه داشت خصوصا در كارهاي مهم دربار او را در جريان مي گذاشت مثال زماني كه وزير در 
زماني كه خبر مي رسد پسر يغمر تركمانان و پسران ديگر  424دربار نبود سخن سلطان همه با او بود در سال 

طراف مملكت دارند امير مسعود او را به سوي سرخس و طليعه مقدمان از بلخان كوه در آمدند و قصد ا
به فرمان مسعود  426). در سال 508: 2فرستاد و او از نيشابور با غالمان و خيل خود حركت كرد. (همان،  ج

 426نواحي ختالن و تخارستان را در دست گرفت. حاجب در آنجا بود  تا اينكه سرانجام در ششم رجب 
پاراگراف 691: 1ن با اعراب مستاُمنه گرگان به نيشابور آمد در آنجا فرمان يافت. (همان جزماني كه از گرگا

  دوم) 
 به معني سنگ» آلتون تاش«به معني سنگ ،» تاش«به معني طال ،» آلتون:«حاجب آلتونتاش خوارزمشاه  5ـ8

رزم آن ناحيه را به او او از بزرگان و حاجبان سلطان محمود است كه محمود بعد از برانداختن خوا طاليي،
داد و براي همين به اوخوارزمشاه مي گفتند او در زمان سلطان محمود از هواداران مسعود بود و بعد از به 
تخت نشستن مسعود به حضور او رسيد و مسعود او را گرم بنواخت اما بعد از فروگرفتن حاجب علي قريب 

ا مسعود در فكر فرو گرفتن او نيز باشد براي همين تالش ،آلتونتاش ترسان شد و به دست و پاي بمرد كه مباد
مي كرد تا مسعود او را به خوارزم بفرستد او در اين باره با بونصر مشكان مشورت كرد و بونصر او را دلگرم 
كرد كه امير چنين قصدي ندارد بونصر پيشنهاد كرد كه او از سخن رفتن چيزي نگويد و اگر حديث رفتن 

كه پير شده است و مي خواهد از لشكري توبه كند و به تربت امير ماضي بنشيند و فرزندي از افتد او بگويد 
آن خداوند (مسعود ) به خوارزم رود چون اين جمله بگويد امير مسعود در او نپيچد و او را باز گرداند. 

آلتونتاش را نواخت و خوارزمشاه با اين سخن لختي بياراميد بعد از آن مسعود در خلوتي كه با بونصر داشت، 
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) او بعد از مدتي به خوارزم برگشت اما بوسهل زوزني در باره 52،51: 1بودن او را غنيمت دانست.(همان ج

چون متربد برفت « او تضريب ساخت و در سر سلطان نهاد كه آلتونتاش راست نيست واو را فرو بايد گرفت 
ند خوارزمشاه آلتونتاش مانده كه حشمت و آلت و و گردنان چون علي قريب و ارياق و غازي همه برافتاد

) بوسهل با تضريب ها كار خود را تا جايي رساند كه مسعود به خط خود  456:  2همان، ج» ( لشگري دارد
نامه اي به قائد منجوق ( كه مهتر كجاتست و حضرتي و به خوارزم مي باشد و به خون خوارزمشاه تشنه 

و كشتن او را كند بوسهل بعد از فرستادن نامه به مسعود توصيه كرد كه در  است) نوشت تا تدبير فرو گرفتن
اين باب با كسي صحبت نكند اما مسعود با معتمد خود عبدوس اين راز بگفت و عبدوس نيز با صاحب سر 
خود خود ابوالفتح حاتمي بگفت و ابوالفتح چون با بوسهل بد بود  اين مسئله را با وكيل در خوارزمشاه 

ت او نيز اين مسئله را در نامه اي به خوارزم رساند و اين راز آشكار شد و همگان بوسهل را مالمت بگف
كردند خوارزمشاه وقتي اين مسئله را دانست با وزير خود عبد الصمد در ميان نهاد وقائد منجوق را كشتند و 

ت و دشنامي چند داد و نامه به مسعود نوشت كه در مجلس شراب قائد سرمست شد وجاي خود را ندا نس
حرمت مجلس عالي را نگه نداشت و سقط گفت و غالمان در وي افتادند و كشاكش كردند و چند لگد به 

)مسعود از كار خود پشيمان شد و 459:  1386خايه وي رسيد و او را به خانه بردند و فرمان يافت ( بيهقي،
رزمشاه شورش كند وزير وقت خواجه احمد حسن بوسهل را دليل اين آشفتگي دانست و مي ترسيد مبادا خوا

براي رفع آزردگي آلتونتاش به مسعود پيشنهاد كرد كه بوسهل را زنداني كند.  بوسهلبه صالحديد وزير و به 
فرمان امير مسعود  زنداني شد وامير مسعود  نامه اي به سوي آلتونتاش نوشت و از او دلجويي كرد و پسر او 

به او فرمان جنگ با علي  423اد و خوارزمشاه بياراميد تا اينكه بعدها مسعود در سال را به نام ستي حاجبي د
تگين داد. آلتونتاش به جنگ رفت و اما در جنگ تيري به او رسيد و ناتوان شد و شب بعد از دنيا 

  ) 489: 2رفت.(همان ج
سلطان را بر عهده  از حاجبان سلطان مسعود كه شغل جامه دارييارق تغمش ،حاجب جامه دار:  5ـ 9

با فوجي قوي سپاه  422داشت. وقتي مسعود  به تخت سلطنت نشست و كارها يك رويه شد او را در سال 
درگاهي و تركمانان كه در خدمت او بودند به سيستان فرستاد و از آنجا به مكران رفتند و او به مكران رسيد و 

را به عهده داشت كشت و سپاه او را شكست داد با مكران جنگ كرد و عيسي بن ماهان كه حكومت مكران 
:  1ج  1386و مكران را  به برادر او بوالعسكر سپرد و خبر فتح را به مسعود داد و با لشكر برگشت. (همان،

تاش فراش او را  424مسعود او را با لشكري همراه تاش فراش به ري فرستاد و در سال  423)در سال  290
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ر خازن و خمارتاش و خيلي از تركمانان به جنگ با پسر گوهر آگين شهر يوش با ساالري قوي و گوهر دا
سخت « ) بيهقي در باره او مي گويد  498:  2فرستاد و شغل اين مخذول را كفايت كرده آمد ( همان ج 

: 1همان ج» ( هشيار و بيدار ساالري بود و مبارزي نامدار و با وي مقدمان بودند و لشكري مي آراسته
  )  15،14س290
بگ به معني بزرگ ، تغدي به معني زاده ، از حاجبان دربار مسعود و بگتغدي  ساالر غالمان سرايي:  5ـ 10

شغل ساالر غالمان سرايي را بر عهده داشت و در دربار همراه سلطان بوده و كارهاي تشريفات را انجام مي 
او را براي  426ت با اعيان دربار در شعبان داد  ودر سفرها نيز همراه امير مي رفت. امير مسعود در مشور

برانداختن تركمانان به نسا فرستاد و بگتغدي به جنگ رفت و جنگ سختي در گرفت و سرانجام شكست 
) بگتغدي بعد از جنگ به حضور مسعود آمد و  708:  3خورد و علت آن هم نافرماني لشكريان بود (همان ج

مسعود واليت مرو  428عود او را بنواخت و دلگرم كرد در سال به مشافهه علت شكست را توضيح داد ،مس
را به او داد همچنين او به فرمان مسعود دخترش را به مردانشاه (پسر پنجم مسعود ) داد. بگتغدي همواره در 
سفرها همراه امير بود و در جنگ با تركمانان همراه مسعود جنگ كرد اما مسعود در جنگ عليه تركمانان او را 

مشورت فرانخواند و براي همين او از امير دل آزرده شد و در جنگ كار نكرد و اين مسئله تا جايي پيش  به
) امير او را بنواخت اما بعد از شكست 952: 3رفت كه وزير از سلطان خواست تا او را دلجويي كند ( همان ج

ت دانست و زنداني كرد و اموال مسعود در داندانقان مسعود بر او خشم گرفت و او را يكي از عاملين شكس
  ) 979:  3او را توقيف نمود.  (همان ج

يكي از حاجبان دربار مسعود كه بعد از مرگ حاجب بزرگ بلگاتگين مسعود او را حاجب سباشي :  5ـ  11
به عنوان حاجبي بزرگ برگزيد وخلعتي تمام از علم و منجوق و طبل و دهل  427در روز يكشنبه دهم صفر 

  ) 719:  3ختهاي جامه و خريطه هاي سيم و ديگر چيزها داد كه اين شغل را دهند ( همان جكاسه و ت
بعد از آن مسعود با مشورت وزير و اعيان دربار او را با ده هزار سوار و پنج هزار پياده به خراسان فرستاد تا 

در باب او تضريب ساختند و به ) او بعد از رفتن به خراسان، ديگران  720: 3تركمانان را براندازد. (همان ج 
مسعود گزارش كردند  كه سباشي كه هرگز شراب نخوردي اكنون شراب مي خورد و با كنيزكان ترك 

) ناچار مسعود تنگدل شد و دل بر او گران كرد اما سباشي نامه اي به  758:  3ماهروي مي غلطد. (همان ج
ال است و اعالم كرد كه به فرمان سلطان است امير سوي او نوشت مبني بر اين كه هرچه گزارش كرده اند مح

مسعود به او فرمان جنگ با تركمانان را داد وسباشي گرچه اين جنگ را صواب نمي ديد اما چون فرمان 
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مسعود بود ناچار به جنگ رفت اما چندان كه پيروزي نزديك شد لشكريان او را فرو گذاشتند و سباشي تنها 

 429ست و سباشي مجروح شد و شكست خورده از جنگ برگشت در دهم شوال ماند و تعبيه لشكر فرو گس
به غزنين رسيد و به خدمت مسعود رفت و امير او را بنواخت و دلگرم كرد بعد ها مسعود به او خلعتي فاخر 

ت داد و فرمان داد تا به دره گز رود و وي با دو هزار سوار ترك و هند و غالمان خود به آنجا رفت اما به عل
حمالت مكرر تركمانان امير مسعود او را فراخواند و همراه او به جنگ با تركمانان رفت و ميسره سپاه سلطان 
را در دست گرفت بعد از جنگ و شكست  در داندانقان مسعود  او را يكي از عاملين شكستش دانست و بر 

  او خشم گرفت و در قلعه اي زنداني كرد.
از حاجبان دربار مسعود كه البته با حاجب آلتونتاش خورزمشاه يكي نيست. يكي حاجب آلتونتاش :  5ـ  12

به فرمان امير مسعود  همراه امير مودود (پسر مسعود ) در لشكرگاه گرگان ماند و مسعود  426او در سال 
)او در جنگ با تركمانان همراه مسعود بود و بعد از شكست  676، 675:  3خود از گرگان برفت ( همان ج 

اي مكرر مسعود در جنگ او به پيشنهاد وزير خواجه احمد عبدالصمدبا مسعود صحبت كرد  كه دست از ه
جنگ بكشد و به راه مرو نرود  و تدبير بهتري كند اما مسعود نپذيرفت و به مرو رفت و تركمانان پيش آمدند 

انقان نامه اي از صاحب بريد و فرمان جنگ داد و حادثه داندانقان اتفاق افتاد بعد از شكست مسعود در دند
بلخ رسيد مبني بر اينكه تركمانان به شهر آمدند و در فكر فرو گرفتن شهر هستند مسعود او را با سپاهي به 
بلخ فرستاد تا با تركمانان جنگ كند اما او در اين جنگ شكست خورد و علت آن هم بي نظمي لشكريان و 

  ) 983: 3گسستن تعبيه بود.  (همان ج
زماني كه  422از هواداران سلطان مسعود در زمان امير محمود ،در نيمه شوال حاجب بوالنضر:  5ـ  13

مسعود از غزنين حركت كرد و به كابل رسيد؛ بوالنضر مقدم پيلبانان بود. امير او را ديد و نواخت و بسيار 
يده است ...وقت آمد كه اين آزاد مرد در هواي ما بسيار بال ديده است و رنجهاي بزرگ كش« ستود و گفت 

) امير مسعود به پيشنهاد خواجه احمد حسن وزير عنوان  8تا6س 436:  2همان ج» ( حق او نگاه داشته آيد 
) بعد از  12س436:  2همان ج» ( او را به جامه خانه بردند و خلعت حاجبي پوشانيدند « حاجبي به او داد 

بود و در مشورت ها حاضر مي شد و در جنگ عليه  آن بوالنضر هر روز وجيه تر شد و در حضور امير
  تركمانان نيز شركت كرد. 
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يكي از حاجبان دربار سلطان مسعود كه در جنگ با تركمانان حضور داشت و بعد از بدر حاجب:  5ـ  14
شكست اول مسعود در جنگ با تركمانان او به فرمان مسعود با لشكري قوي به بادغيس رفت و در با 

بعد از شكست مسعود در داندانقان  431ذي القعده  25جنگ كرد و موفق نشد او در روز چهارشنبه تركمانان 
همراه  432و فروگرفتن حاجب بزرگ دربار، حاجب سباشي ، به سمت حاجبي بزرگ دربار رسيد و در سال 

  )985:  3امير مودود به هيبان رفت ( همان ج
حاجب سراي مسعود كه در جنگ با تركمانان همراه او بود بعد از جنگ و شكست ارتگين:   5ـ  15 

به سمت ساالري غالمان سرايي رسيد وخلعت گرفت  431مسعود در دندانقان و فرو گرفتن بگتغدي در سال 
همراه امير مودود به هيپان رفت.(همان  432و هر روز به درگاه مي آمد با حشمتي و عدتي تمام و در سال 

  ) 985: 3ج
از حاجبان مسعود كه در جنگ با تركمانان  شركت كرد اما بعد ها بي وفايي كرده و به قدر حاجب:  5ـ  16

  ) 935:  3مسعود خيانت كرد و به تركمانان پيوست و عليه مسعود جنگيد  (همان ج
ي بادغيس را از حاجبان ارسالن جاذب بود كه امير مسعود او را بركشيد و شحنگساتلمش حاجب:  5ـ  17

به او داد  به حكم آنكه در روزگار امير محمد او نخست كس بود كه از خراسان به استقبال مسعود رفت او 
  ) 742:  3از دنيا رفت (همان ج 428در سال 

از حاجبان مسعود كه در سفر مسعود به گرگان همراه او بود و در ربيع االخر نوشتگين والواجي:  5ـ  18
ه مسعود در گرگان بود به فرمان او با فوجي لشكر به ديهي رفت تا قلعتي را فتح كند و زماني ك 426سال 

:  3(همان ،ج» و اين قلعت از ادات نبرد نداشت حصانتي و بيك تگ بستدند و زود باز آمدند« موفق شد 
678 (  
تن او را به از حاجبان مسعود كه مسعود بعد از يك رويه شدن كارها و به تخت نشسخمارتاش:  5ـ  19

ساالري تركمانان منصوب كرد و فرمان داد تا با جمله تركمانان همراه يارق تغمش به جنگ با مكران برود او 
  ) 56:  1به اين جنگ رفت و پيروزبازگشت ( همان ج

از حاجبان سراي دربار مسعود كه در ماجرايي مرگ بومظفر ( عامل و زعيم پوشنگ ) خمارتگين:  5ـ  20
او را خمارتگين ترشك گفتندي ،محمودي و به تن خويش مرد و « بيهقي در باره او مي گويد دست داشت 

  ) 678: 3(همان ج» شهم 
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او غالمي بود كه در هرات نقابت يافت و پس از نقابت امير مسعود او را نواخت و عنوان قراتگين:  5ـ 21

ين داور همراه او بود و پنهاني برايش حاجبي به او داد  او كسي است كه در زمان كودكي مسعود در سرزم
  )  165::  1غذا مي آورد (همان ج

حاجب سلطان مسعود در دوران پادشاهي امير محمود زماني كه مسعود در هرات قتلغ تگين بهشتي:  5ـ  22
  )  174:  1به دور از چشم پدر به خوش گذراني مي پرداخت ( همان ج

به تخت نشستن مسعود به او تقرب كرد و مسعود بعدها به او  او كسي است كه قبل ازحاجب چابك:  5ـ23
  ) 183:  1عنوان حاجبي داد (همان ج

با جماعتي از  431از حاجبان مسعود كه در جنگ با تركمانان همراه او بود  در سال بوبكر حاجب:   5ـ24
  كرد و عرب و پانصد خيلتاش  بر مقدمه در جنگ شركت كرد. 

حاجبان دربار كه در جنگ با تركمانان همراه سلطان مسعود بود و بعد از جنگ از  ازتركچه حاجب:  5ـ  25
وتركچه حاجب بدم « پشت لشكر مي آمد و اسبان قيمتي كه افتاده بودند را بلند مي كرد و با خود مي آورد 

  )  10،9س956:  3تاريخ بيهقي ج» ( مي آمد و اسبان مانده را كه قيمتي بودند بر مي كرد 
از حاجباني كه در دربار مسعود خدمت مي كردند ،حاجبان ديگري نيز هستند كه نامشان در تاريخ بيهقي غير 

 3آمده است ؛حاجب البتگين بخاري ،حاجب بزرگ ابوالعباس بن مامون خوارزمشاه (همان ج 
 )،التون تگين،حاجب حاجب ارياق1120ص3)،البتگين،حاجب حاجب التونتاش خوارزمشاه (همان ج1108:

)،التي 419ص2)،حسن،حاجب خواجه احمد حسن وزير(همان ج274: 1ساالر هندوستان (همان ج
)،عبداهللا طاهر،حاجب بزرگ مامون عباسي (همان 898: 3سكمان،حاجب داود تركمان (همان ج

 2)،بايتگين،حاجب هارون خوارزمشاه(همان ج422: 2)،محمود،حاجب بوالحس سيمجور(همان ج26ص1ج
  ).466: 2)وستي پسر حاجب آلتونتاش (همان،ج57: 1اميريوسف(همان ج)،طغرل،حاجب 674:

  نتيجه گيري 
با تحقيق در تاريخ بيهقي ثابت مي شود  كه حضور حاجبان در دربار غزنوي  الزامي است، چنانكه اگر 
ذ حاجبي در دربار نباشد كارهاي دربار معطل مي ماند. در دوره پادشاهي مسعود غزنوي حاجبان قدرت و نفو

بيشتري مي يابند  و صاحب منصب هاي مهم مي شوند  تا جايي كه حتي در شخص سلطان نيز مي توانند 
نفوذ كنند چنانچه حاجب علي قريب در به قدرت نشاندن امير محمد دست دارد.   بايد گفت كه شخصيت 
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و بيشتر از اينكه حاجب  با سير تحول آن در دوره هاي مختلف اوج اهميت خود را در اين دوره مي يابد. 
شغل باشد يك عنوان رسمي است و حاجبان غير از عده معدودي كه از نظر مقام  پايين تر هستند فقط عنوان 
حاجب را دارند و به شغل هاي گوناگون مي پردازند مهمترين شغلي كه حاجبان در تاريخ بيهقي انجام مي 

مانده و سپه ساالر ، سپاه و لشگر براي خود دارد. و دهند، شغل نظامي است، هر حاجب باال مقام، به عنوان فر
  در مواقعي كه امير مسعود فرمان دهد به شغل هاي گوناگون نيز  گماشته مي شوند. 
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