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 چکیده 
سویه  با هم تعامل دو ربازیدعنوان زمان آن از عنوان بستر تحوالت و تاریخ به جغرافیا به
  عنوان به جنگ را    اگر  اند. عنوان مکملی در سیر تحوالت تاریخی مطرح بوده داشته و به 
عامل   بدانیم،  کننده نییتعیک  بشری  تحوالت  سیر  که   در  بدان جهت  عامل جغرافیا 

سرنوشت   در  بسزا  است. اند،داشته  ها جنگسهمی  توجه  از    در   شایسته  راستا  همین 
نبردها،  تأثیرگذار عوامل    ترینمهم بوده است. جغرافیایی در    تحوالت   تغییرات جوی 

بر نتیجه برخی   ترمهمو از همه    ند یفرآ  سازماندهی قوا،   نوع  جوی بر روی زمانِ وقوع، 
ها  جغرافیا در پیروزی  به نقشهرگونه پژوهشی بدون توجه    نی؛ بنابرانهاداز نبردها اثر می 

تحلیلی  –وهش حاضر با روش توصیفیها ناکافی و نارسا خواهد بود. لذا پژو شکست 
بر تحوالت نظامی   تأثیریدر پی پاسخ به این پرسش بنیادین است که حوادث جوی چه  

پژوهش حکایت از آن دارد که    هاییافته سلجوقی داشته است؟  -ایران عصر غزنوی
و سرنوشت    تأثیر ایران  نظامی  تحوالت  بر  و    هایجنگ حوادث جوی  غزنوی  عصر 

  ر یتأث  توان به مواردی چون:آنها می  ترینمهمکننده داشته که از  ینسلجوقی نقشی تعی
وهوا بر کارکرد تسلیحات و قوای جنگی، نقش برف و سرما در تلفات نیروها و  آب

  رات یتأث  گرمای هوا و تشنگی در تحلیل قوای سپاهیان،   ریتأث  تغییر در سیاست جنگی،
  دی بازتولجوی در    هایپدیده کارکرد  گیر شدن لشگریان و  نظامی باران و سیل در زمین

 خرافات و...اشاره کرد. 
کلیدی جغرافیایی،  :واژگان  نظامی،  تغییرات  ایران،   جوی،  حوادث   تحوالت    تاریخ 

 سلجوقی. -غزنوی

 
 hoseinarae53@gmail.comکارشناسی ارشد تاریخ  *

 e.shabani@umz.ac.irدانشگاه مازندراندانشیار گروه تاریخ  نویسنده مسئول: **

 r.shajari@umz.ac.irاستادیار گروه تاریخ دانشگاه مازندران ***

 |   DOI:10.29252/HSOW.5.4.97|  25/02/1401تاریخ پذیرش:   08/01/1401تاریخ دریافت:  | 



 | 18مطالعات تاریخی جنگ، شماره فصلنامه علمی  | 98

 مقدمه
پدیده  تأثیرات بر  جغرافیایی  تحوالت  پوشیده  متقابل  کسی  بر  آن  اهمیت  و  تاریخی  های 
  است.   دهی« گردجغرافیای تاریخیعنوان » که موضوع معرفتی مستقل تحت   یاگونهبه  نیست؛

می  با رخ  جغرافیایی  مناطق  در  تاریخی  حوادث  اینکه  با  در    لذا  دهد، توجه  حوادث 
  های زمانهای آن اماکن در  از ویژگی  متأثراند و  های جغرافیاییمکان  محتاج  گیری،شکل

بنابرامختلف درمی  ن ی؛  نماییم  پیگیری  را  یا شکست  پیروزی  علل  عامل  اگر  جغرافیا  یابیم 
بدین    حاکمان  شتری بهای دور نیز  گذشته   از  در نتایج رخدادهای تاریخی بوده است.  یمؤثر

( ناکامی   تأثیر مهم  و  کامیابی  بر  واقفشانجغرافیا  چند    جهتن یبد  اند.بوده  (  پیوسته 
د  عنوان بهجغرافیدان   مالزم  بودهمشاور  پادشاهی  و    تا   اندرگاه  عوامل  با  آشنایی  با  حکام 

پدیده  هایبینیش یپ  عوارض محیطی، با  انجام دهند.الزم را در مواجهه    به  های جغرافیایی 
های سنگین مادی و معنوی برای  توانست هزینهاهتمام به این مقوله می   عدم  گواهی تاریخ،

باشد. تارداده  فرمانروایان در پی داشته  از  های  بستر محیطی اعم  یخی نشان از آن دارد که 
کوهستان،   ا یدر  ، جنگل  ، ابانی ب  دشت،  یا  نقش    در   و  جغرافیایی  تحوالت  برخی  کنار 
است.  انکاریغیرقابل داشته  تاریخی  تحوالت  از    در  در  یکی  میان  عوامل    ترین مهماین 

 در حوزه جغرافیا تغییرات جوی بوده است.  تأثیرگذار
  های جنگناپذیری بر  اجتناب  تأثیراتهایی است که همواره  پدیده  تغییرات جوی یکی از

تنها عاملی یاد    عنوانبهبتوان از این مقوله فرابشری  دیشا بشری در طول تاریخ گذاشته است.
های نظامی تحمیل  و درگیری  هاجنگخود را بر روند    تأثیرات  کماکان  کرد که تا امروز نیز،

و از    ندیفرآ  سازماندهی قوا،  نوع  ، هاجنگجوی بر روی زمانِ وقوع    تحوالت  نموده است.
  که زمان شروع آن،   یی هاجنگبسیار    چه  . نهادیمبر نتیجه برخی از نبردها اثر    ترمهمهمه  

تنظیم    بااطالع رو  پیش  از وضعیت جوی  اطمینان  ناخواسته    شدیمو  تغییرات  بسیار  چه  و 
خاص    یادورهاین رخداد طبیعی مختص    راتی تأث  .دادیمر  یی که نتایج نبردها را تغیی وهواآب

مشخص نبوده و چنانچه گفته شد تا امروز نیز در بسیاری از تحوالت    یا منطقهاز تاریخ و یا  
پژوهشی بدون توجه به    هرگونه  ن ی ؛ بنابرارودیمبه شمار    کنندهن یی تععاملی    عنوانبهنظامی  

 ها ناکافی و نارسا خواهد بود.ها و شکستنقش جغرافیا در پیروزی 
ایران  تاریخ  نظامی  -آن عصر غزنوی  رأسمیانه اسالمی و در    یهاسده  در   1تحوالت 

و   نظامی  تحوالت  مسیر  جوی  حوادث  گاهی  که  است  واقعیت  این  بیانگر  سلجوقی 
 

 د یتردی ب  میانه اسالمی ندارد.   یها سده حوادث جوی بر تحوالت نظامی تنها اختصاص به تاریخ ایران    ر یتأث  .1
  ی هانمونه  با سرمای سخت این کشور نداند.  ارتباطی بمورخی نیست که ناکامی ناپلئون و یا هیتلر در روسیه را  
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  رو روبهجنگی را با تغییر و تحوالت جدی    ی هاینیبش ی پصاحبان قدرت و    ی هایلشگرکش
است. سیل،  باران  ،سرما  ،برف  ساخته  و...  رعدوبرق  ،گرما  و  صاعقه  زمره   تواندیم  و  از 

بر تحوالت نظامی این مقطع   باشد که    لذا   داشته است.  انکاریغیرقابل  تأثیرحوادث جوی 
بر تحوالت نظامی ایران    تأثیریپژوهش با طرح این پرسش بنیادین که حوادث جوی چه  

تحلیلی کوشیده است ارتباط معنادار بین    ـ  روش توصیفی   به  سلجوقی داشت؟ـ    عصر غزنوی 
آنها    ل ی وتحلهیتجزبا    متعاقبا    این دو متغیر را با کمک متون و اسناد تاریخی استخراج نماید.

ت ارزشمندی را در عرصه نظامی روز و برای متخصصان این حوزه به دست  تجربیا  توانیم
پژوهشگران   یبرا  پرداخت به تحوالت نظامی این مقطع و از منظر دیگر،  کهآن  ضمن   داد.

 سلجوقی مفید خواهد بود. ـ  تاریخ عصر غزنوی
اهمیت موضوع،  لحاظبه    علیرغم  بایستی گفت  نیز  پژوهش  ادبیات  یا    متأسفانه   پیشینه 
 ترگستردهحتی در مقیاس    که بل  سلجوقی،ـ    تاریخ تحوالت نظامی ایران دوره غزنوی  تنهانه

  دهدیم امر خود نشان    ن یا  میانه اسالمی فاقد پژوهش علمی در این زمینه است.   یهاسدهیعنی  
اهمیت،موضوع علی نبوده    اساسا منظومه فکری متخصصان این حوزه    رد  رغم  محل توجه 

مختصر گزارشات فاقد تحلیل    حالن ی درع و    پراکنده  با معدود،  صرفا همین راستا ما   در  است.
  هستیم،   روروبهمربوط به این مقطع    یهاپژوهش نظامی در    تحوالتبر    مؤثراز حوادث جوی  

نقیصه یعنی    ن یا  1پژوهش پیش رو حکایت داشته باشد.  هایدشواریاز    تواندیمالبته خود    که
عدم تعریف در ذیل یک عنوان مستقل و منسجم و نیز رویکرد تحلیلی در دیگر مقاطع تاریخ  

پژوهش پیش رو الاقل در تاریخ تحوالت    رسدیمبه نظر    لذا  ایران نیز قابل مشاهده است.

 
  طور به   .گذاردی ممتعدد دیگری در تاریخ تحوالت نظامی ایران و جهان بر این امر صحه    حالن یدرعشاخص و  

 وزش   خشایارشا در جنگ با یونانیان،  ییایدر عظیم  طوفان عامل درهم شکستن ناوگان  وزش باد شدید و  مثال  
شکست    تیرنهادقادسیه و    سازسرنوشترستم فرخزاد در نبرد    سربازان  دیعامل ضعف د  دیشد  گردوغبارباد و  

  ی از سرما   ترس  باد و سرما موجب شکست حصر در جنگ خندق،   وقوع   سپاه ساسانی از اعراب مسلمان،
سپاه سلطان سلیم عثمانی از تبریز و صدها نمونه دیگر در تاریخ ایران و اسالم    ی نینشعقب  یبرا  ی زمستان عامل

 ثبت گردیده است. 
با    یامقاله   البته  .1 »علمی  ایرانعنوان  تاریخ  میانه  قرون  در  طبیعی  بالیای  و  ازحوادث  این    «  سطور راقمین 
(  1392اول،  شماره  سوم،  سال  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  پژوهشگاه  فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی،)

  و برف و بوران،  سرما  در قالب جداول و نمودارهایی به حوادث و بالیایی چون سیل، مقاله یافته است. انتشار
پیامدهای    طوفان  ،تگرگ و  نتایج  ایران    صرفا و  تاریخ  در  آن  اجتماعی  و  اسالمی    یهاسدهاقتصادی  میانه 
 است. پرداخته
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  تواندیم  ترمهمو نوآورانه بوده و از همه    یابتکار  ، بکر  سلجوقی،ـ    نظامی ایران عصر غزنوی
 قرار گیرد.   مورداستفادهتاریخ ایران    یهادورهمدل و الگویی برای پژوهش در دیگر    عنوانبه

 برف و سرما . 1
پیامدها و عوارض آن همواره   تبعات،  به  با توجه  اثرگذار در    عنوانبهبرف و سرما  عاملی 

میانه تاریخ ایران و   یهاسدهدر    مسئله  ن یا  عرصه نظامی و در تاریخ ایران عمل کرده است.
یکی از معیارهای    ظاهرا   یحت   در دوره ترکان غزنوی و سلجوقی نیز صادق بوده است.  ژهیوبه

همچون برف و سرما    یطیشرا تحملشان در    زانی م  خصوص سالطین این دوره،قضاوت در  
نیست که بیهقی در توصیف سلطان مسعود غزنوی و در فضیلت او    علت یب  لذا  بوده است. 

سخت و دشوار    یهاتی موقعآورده است که وی در ایام جوانی برای ممارست و تمرین در  
شد یمپیاده    روزهای سرد که برفی سنگین آمده بود...در  »  از نوع طبیعی و جوی،  ژهیوبهو  
که جز سنگ    کردیمرنج را بر خشنود تحمیل    چنان  با طی مسافتی به طول دو نماز،  [ سپس و]

  ...برهنه در چنان سرما و شدت و گفتی؛که »  آوردیمادامه نیز    در  خارا تحمل آن را نداشت«.
عاجز    مردم  شدتی و کاری سخت پیدا شد،چنین چیزهایی خوی باید کرد تا اگر وقتی    بر

 1(. 150: 2536)بیهقی، نماند« 
به   تاریخی  و    یهانمونهمنابع  نقش  از  بر    هایپدیده  تأثیرمتعدی  سرما  و  برف  جوی 

  متعاقبا برف و    بارش  مثال آمده است به دلیل سرما،  طوربه  اشاره دارند.  هاجنگسرنوشت  
موجب   غ  ینی نش عقبیخبندان  محمود  کشمیر  سلطان  جنگ  در   به   ق(.416)  دیگردزنوی 

سرد شد و زمستان اندر آمد...لشگر را فرود    هوا  چون به دره کشمیر رسید، »  یزیگردروایت  
سرمای سخت  که »در ادامه اشاره دارد  یو آورد و جنگ پیوست و چند گاه اندران بود...«. 

  در   نیز دست از سرما کار نکرد«.  چنانکه   برف آمدن گرفت و جهان یخ بند شد،  و  اندرآمد،
و    هاکوهنتیجه سلطان غزنوی از خوف شکست ترجیح داد دست از جنگ کشیده و از راه  

(. حتی گفته شده است بارش  395:  1363گردیزی،بازگرداند )را به غزنین    سپاهش   ، هادره
و بازگشت به غزنه سپاه سلطان محمود غزنوی    ینی نشبعقبرف و در نتیجه انسداد راه موجب  
ناردین گردید. معتدل شدن هوا،  البته  از هند و در فتح  با    ات ی عمل  در ادامه آمده است که 

 
برهنه تن و    بلکه  ...گویند که او از سرما متضرر نگشتی،که »میرخواند از چنگیزخان با این عبارات    فیتوص  .1

  منبعث از باورهای عمومی جامعه ایرانی  ینگارخیتاراز روح    « خودگرسنه شکم در میان برف و یخ نشستی 
 . 3795-3794/ 8: 1380میرخواند،-دارددر این خصوص حکایت  -و شاید جامعه بشری -
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مذکور   فتح    مجددا جنگی  ناردین  و  )انجام    ؛ 332:  1345،یجرفاذقان  ر.ک.به:شد 
 (. 55-54: 1387،خلیلی

  وع یک جنگ حتمی پیشگیری کرده است. بارش برف و تبعات آن گاهی از وق  ضمنا 
برف    وقوع  مثال آمده است که در جنگ قدرت بین ایلک خان و برادرش طغان خان،   طور به
به    موجب  ها راهبسته شدن    جهیدرنت و   ایلک خان    ضمن   گردید.  ماوراءالنهربازگشت سپاه 

برادر صلح برقرار بین دو    تا  فرصت مناصبی را در اختیار سلطان محمود غزنوی قرار داد،  آنکه
 (.318-321:همان ر.ک.به:سازد )

دست از    یو  در جریان تعقیب و گریزهایی که سلطان مسعود غزنوی با سالجقه داشت،
طغرل در صدد برآمد تا از   لذا .کردیمو در تعقیب او پافشاری  داشت یبرنمطغرل سلجوقی 

همین علت از فصل زمستان و برف   به  یک ابزار دفاعی بهره گیرد.  عنوانبهعوامل جغرافیایی  
در    مسعود  ممانعت از تعقیب سلطان غزنوی بهره برد.  یبرا  و سرمای هوا در ارتفاعات طوس،

ین ناحیه را به  از مردمان ا  ی برخ   ناگاه تصمیم گرفت تا در ارتفاعات طوس،  به   حال تعقیب،
این ناحیه از ترس به قله بلند کوه پناه    مردم  دلیل جانبداری از ترکمانان سلجوقی تنبیه کند.

زمستان و برف بر کوه انباشته و بسیار    فصل  و شدت با غزنویان جنگیدند.  سختیبه بردند و  
  گرچه   وضعیت موجب شد تا سپاه غزنوی تلفات سنگینی در شکاف کوهستان بدهد.  ن یا  بود.

  شماری بیهر دو طرف تلفات    کن ی ل  در نهایت سلطان غزنوی بر آنها دست یافت و پیروز شد؛
تلفات ناخواسته البته موجب    ن یا  (.22/ 171-170  :1371  اثیر،  ابن   )ر.ک.به:  ق(430دادند )

برای تجدید قوا به نیشابور رفت و    او  گردید تا سلطان غزنوی از تعقیب طغرل دست بکشد.
 (. 172 همان:) ردی بگپی  مجددا ن بهار گردید تا تعقیب سلجوقیان را منتظر رسید

  بیهوده سلطان مسعود و گالویز شدن با مردم کوهستان نشین  تأملمکث و یا به عبارتی   
موجب شد تا نه تنها تلفات سنگینی متحمل  ـ    بدون توجه به شرایط طبیعی و جوی آن منطقهـ  

در    با دستیابی به سالجقه   چراکه  ؛فرصت طالیی تعقیب طغرل را از دست بدهد  بلکه  شود،
کارشان را برای همیشه یکسره سازد و از اضمحالل حکومت    توانستیم  محتمال   حال فرار،

جوی    هایپدیدهکه نقش    دهدیمحادثه مذکور نشان    درهرصورت  غزنوی جلوگیری نماید.
  ی هایزیربرنامهدر بهم ریختگی    ترمهمنیروها و از همه  همچون برف و سرما در میزان تلفات  
 نظامی بسیار حائز اهمیت بوده است.

سلطان مسعود غزنوی به گرگان    ی لشکرکشاز آن نیز گفته شده است در ماجرای    تر ش ی پ
  وقوع  ق که با هدف مطیع ساختن امیر زیاری صورت گرفت،426اسفندماه و در  طبرستانو 

شدید   دره    با  توأمسرمای  نام  به  محلی  در  و  گرگان  به  اسفراین  مسیر  در  قدرتمند  بادی 
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که خود در اردوی سلطان غزنوی حاضر    یهق ی ب  اختالل در کارها گردید.  موجب  دینارساری،
قبای  گرم »خود را با لباس    که ن ی اکه علیرغم   دهدیمگزارش    گونهن یا  و شاهد حوادث بود؛ 
بر اسب چنان بودم از سرما که گفتی  و »بود    دهیفایب  اما  بود،  « پوشاندهروباه سرخ و بارانی

 (. 580: 2536)بیهقی، پوشیده ندارمی«  زی چچی ه
  عامل برتری سلجوقیان در عرصه نظامی عمل کرده است.   عنوانبهبارش برف البته گاهی   
  س یط بقرا  (،ق  460گرجستان )به قفقاز و    آلپ ارسالن مثال در دومین دور سفر جنگی    طوربه

  ، دیدینمجوی را برای رویارویی مناسب    طیشرا  شاه ابخاز که به علت بارش سنگین برف،
با ارسال پیکی    کن ی ل   گر چه در باطن مصمم به جنگ بود،  لذا  خریدن زمان برآمد.  درصدد

کرد، تقاضای صلح  و  پشیمانی  گردید.  که  اظهار  نیرنگش کشف    ن یصدرالد  تیروا  البته 
زمستان روی ترش کرده    آسمان  در این هنگام،»  :گذاردیمصحه   ونهگاین حسینی بر این امر  

  هابرفتا زمانه را اعتدالی رسد و    کردیمسلطان صبر پیشه    رون یازا  .دیباریمو برف پیاپی  
نیرنگش هم    یول  ذوب شود. بقراطیس دگرباره زینهار خواست، سلطان  چون بدین هنگام 

شاه ابخاز    مانندبهسلجوقی گر چه در آغاز    سلطان   (.79-80:  1380)حسینی،    بدو بازگردانید« 
بار منتظر ذوب    ن ی ا  رویارویی مناسب خواهد بود،   موسم   ،هابرفبا ذوب شدن    کردمیتصور  
ارسالن را برای    آلپ  خاز در فکر نیرنگ بود و این موضوع،شاه اب  چراکه  نماند.  هابرفشدن  

برف و    تأثیردر ادامه و از    ی نی حس  یکسره کردن کار در همان وضعیت جوی مصمم کرد.
سرمای زمستان نابودشان کرد و موجبات    ؛ امابقراطیس نیز لشگریانی آراست »  نویسد:سرما می
 (. 79 )همان: نمود...«  شاناحاطهرنج و بال 

به ویژه بهنگام ـ    نامساعد جوی  شرایطاذ راهکارهایی برای پیشگیری و نیز غلبه بر  اتخ 
در سفرهای جنگی نیز در دستور کار بوده است که خود از اهمیت موضوع پرده  ـ    نزول برف

تاریخی حکایت از آن دارند که راهکارهای برخی از سالطین در مواجهه    منابع  1.داردبرمی
  چنانچه   بود.  توجهجالبهای جوی در نوع خود  پدیده  نشدهبینیپیش   هایآسیببا تبعات و  

مسعود   در  547-527)  یسلجوق سلطان  جریان    ق(  در  و  پادشاهی  با  آغاز  سخت  رقابت 
هر چه زودتر از بغداد به پایتختش همدان و   کهنآ  یبرا  ،وتختتاجاش داود بر سر  برادرزاده

به دلیل    معموال    در موسم زمستان دست زد.  هم آنابتکاری جالب و    به   دربار نااستوارش برسد،
جنگی در این فصل    یسفرها بارش برف و سرما، براثر هاجادهشرایط جوی و در پی انسداد  

 
  یسلجوق بسیار شاهزاده مسعود    وحشمخدمنیست که منابع تاریخی در عظمت اسکان سپاهیان و    علتی ب  لذا  .1
که خود   دهندی م  « خبر در زمستان»  همآنبا ذکر عبارت    -طبرستانحاکم  -اسپهبد علی   ( توسطسلطان بعدی)

 . 63-62: 1366اسفندیار، ابن ر.ک.به:-ق(520دودحاست ) بوده  باوررقابلیغمحل تعجب و 
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  راحة الصدور و   صاحب  سلطان سلجوقی سفرش را آغاز کرد.  حالن ی باا  .افتادیمبه تعویق  
باور برای دشمنانش  ینی ب ش ی پ  غیرقابلابتکار ] آیة السرور در خصوص   بر   ی[ وو  در تفوق 

به برف آکنده بود و   ها راه  چون سلطان از حلوان بگذشت، »  :آوردیمنامساعد جوی  شرایط
 تا  ؛آمدندیم  براثرو سواران    کوفتندیمه  فرا پیش داشتند تا را  شتران  دمه و سرما به غایت.

امرا   و  همدان رسید  به  دل   بوسدستناگاهی  کام  به  و  نشست  بر تخت  کردند...و سلطان 
 (. 227 :1364 )راوندی، پیوست«

و در حقیقت مانع   یمشغولدلای جوی همچون برف و سرما همواره  پدیده  درهرصورت 
دیگر و در عصر همین سلطان    ی انمونه  در  جدی برای پیشروی و تحرکات نظامی بوده است. 

حاکم ری و دو تن از    رعباسی ام  از حکام محلی همچون حاکم اصفهان،  یگروه  سلجوقی،
های عبدالرحمن بن طغایرک و اتابک بوزابه با یکدیگر متحد شده و با  فرماندهان سپاه به نام

را    بغداد   با سپاهی بزرگ،  مسعود   شاه پیوستند.به برادرش سلیمان  یهمگ   رش بر ضد او،شو
فصل زمستان و شرایط نامساعد جوی به    یول  به قصد در هم شکستن این پیمان ترک کرد.

سلطان سلجوقی به امید فرا رسیدن بهار به بغداد بازگشت و پس    لذا  او اجازه پیشروی نداد.
آنها حرکت کرد و با سپاه خود به    سوی بهمساعد شدن هوا بار دیگر    اب  از چهار ماه توقف، 

اتحاد مخالفان را در هم   و  - 224  :1380،ینی حس  )ر.ک.به:  ق(540شکست )همدان رسید 
در این واقعه چنین نقل    وهواآب  غیرمترقبهمورد میزان بدی    در  (. 233  :1364 ،یراوند  ؛225

است که: هنوز]مسعود»  شده  رف  [  مرحله  بغداد...سه  راه  در  بود  آمد که   ته  برفی  بر حلوان 
  چهار ماه زمستان به بغداد مقام کرد«  سلطان  سردسیرها به زمستان مثل آن کس ندیده بود،

از    کهآن  جهی نت   (.233  :1364  )راوندی، بسیاری  قبلی    یهایزیربرنامهوقوع حوادث جوی 
هم    لشکرکشیبرای   بر  فقدان    .زدمیرا  که  گرفت  نادیده  نبایستی  خصوص  همین  در 

بر    ازپیشش یب  یی، وهواآببینی وضعیت  و امکانات الزم در آن عصر برای پیش   هاپیشرفت
و سرما و در    برف  در حادثه مذکور،  چنانچه  افزود.پیش رو در عرصه نظامی می  هایچالش 

هوا، شدید  برودت  چ  سلطان  نتیجه  مدت  برای  را  لشگرش  و  حرکت  سلجوقی  از  ماه  هار 
 خواهد بود.   یتوجهقابلکه خود زمان   بازداشت

کمبود آذوقه    متعاقبا شدید و    یسرما  های نظامی،عالوه بر ایجاد موانع در مسیر پیشروی 
به لشکرکشی سلطان    توانیم یک نمونه شاخص    در  خواهد بود.  لی تحلقابلنیز در همین راستا  

مسافت موجب   بعد شاه غزنوی اشاره کرد.سرکوب شورش بهرام ی( براق552-511سنجر )
سنجر سپاهیانی فراهم    لذا  خود را با آنان بشکند.  مانی پ  سلجوقی،  گزارخراجگردید تا این  

سلجوقی به شهر بست    سپاه  مطابق روایت صدرالدین حسینی،  ؛ اماش شتافتسوی بهآورد و  
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  یاگونهبه  سخت شد و علوفه اندک.  سرما  .حائل شد و ره سپردن دشوار  والیگل»  که رسید،
جوی مورد اشاره علیرغم عزم جزم سلطان   تی وضع  از زر...«.  تریگرامکه کاه در لشگرش  

آن، فتح  و  غزنه  شهر  یعنی  مقصد  به  رسیدن  در  سلجوقی  با    حرکت  مقتدر  را  وی  جنگی 
 (. 123-124 :1380)حسینی، ق(529ساخت )جدی مواجه   هایدشواریو  هاچالش 
و جنگ او با اسپهبد علی شاه   طبرستاندر ماجرای لشکرکشی سلطان سنجر سلجوقی به   

زمستان  ظاهرا   که  طبرستانباوندی   افتاد،512در  اتفاق  جوی    گفته   ق  وضعیت  است  شده 
یک عامل اثرگذار در عرصه نظامی نشان داده    عنوانبهو سرما خود را    باران  برف،  ازجمله
می   یاگونهبه  است. نظر  به  اسپهبد    عنوانبهرسد  که  سپاه  پراکندگی  در  مهم  عامل  یک 

 ر.ک.به: است )و در نتیجه موجب شکستش از سپاهیان ترک سلجوقی عمل کرده    طبرستان
 (. 55-56: 1366اسفندیار، ابن 
  بارش   این بار در شرق ایران قرن ششم هجری،در رخدادی دیگر از این دوره و البته   

از    خود  ،یرسانکمکمواصالتی و بالطبع قطع    یهاراهشدید برف و در نتیجه مسدود شدن  
  دارد.میپرده بر  ازپیش بیش انکارناپذیر عوامل جوی بر تحوالت نظامی عصر    تأثیرنقش و  
 ، کردمی یی( فرمانروازنویانپایتخت غغزنه )شاه از واپسین سالطین غزنوی که در شهر بهرام

 ق(.547شد )هجوم غوریان مواجه شده و از شهر غزنه به سمت مرزهای هندوستان فراری  با
سوری را در    ن یالدفی س را متصرف و برادرش    ق( شهر   556-544)  ی غورعالءالدین    سلطان

اهالی شهر    کن ی ل  (.20/ 217-216  : تایب  اثیر،  ابن   ؛401  :1364  مستوفی،نشاند )آنجا بر تخت  
  ،ن ی بن یدرا  اما  آنها در تصمیم خود مردد بودند؛  ابتدا  تصمیم به طغیان علیه غوریان گرفتند.

به عملی ساختن نقشه خود  وهواآبعامل    کی این قیام مردمی شده و آنها را  یی محرک 
مطمئن  غزنه    مردم  زمستان و بارش برف سنگین،  دنی فرارسشرح که با    ن یبد  مصمم ساخت.

غزنه   به  غور  ارتباطی  راه  که  پادشاه   بهرامشاهبا    پس   است.  شدهقطعشدند  و  کرده  مکاتبه 
را   از وضعیت    بهرامشاه  .فراخواندندخود    سویبهمتواری غزنوی  منبعث  این فرصت  از  نیز 

 نزدیک شدن بهرامشاه به شهر،   با  بهره برد و با قشون خود رهسپار غزنه شد.  آمدهش یپجوی  
راه  غز  یاهال برف  بارش  دلیل  به  بودند  مطمئن  که  به    یرسانکمکنه  غوریان  سوی  از 
به محل اقامت سوری    آنها  را علنی کردند.  امشانی ق   است، سوری مسدود شده  نیالدفی س

ای  گریخته و عده  یاعده سوری نیز    ارانی  حمله کرده و بدون جنگ او را دستگیر ساختند.
 1(. 20/ 217 :تایب اثیر، ابن  ؛395-394: 1363جوزجانی،آمدند )گرفتار 

 
به جریان   توانی مو در دوره پسین سلجوقی    هاجنگ نامطلوب برف در سرنوشت    راتیتأثخصوص    در  .1

شدن سپاه   ری گنیزمخالفت عباسی و ماجرای    برانداختن  قصدبهسلطان محمد خوارزمشاه    ی لشکرکشمعروف  
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 باران و باد. 2

شدن    ر ی گن یزموالی ناشی از بارش و سیل در  وقوع باران شدید و در نتیجه ایجاد باتالق و گل
عمل    هایلشکرکشو    هاجنگیک عامل اثرگذار در سرنوشت    عنوانبهقوا و نیروهای نظامی  

این پدیده جوی    تأثیرمتعددی از    یها نمونهسلجوقی  ـ    تاریخ ایران دوره غزنوی  1کرده است. 
مثال گفته شده    طوربه  و در حقیقت عامل جغرافیایی را بر تحوالت نظامی ثبت کرده است.

( ق395)  همجوار مولتان[  یا هیناح]  ه ی بهاط است سلطان محمود غزنوی در بازگشت از جنگ  
  نیا  ت آسمانی شدید و در نتیجه طغیان رودها در مسیر غزنه شد.و نزوال  هابارندگی  گرفتار

  یهایبارندگبود که بخشی از سپاهش و نیز تجهیزاتشان در نتیجه این    یاگونهبهشدت باران  
 (. 296-15/295: 1351اثیر، ابن  ؛277: 1345جرفاذقانی،) دیگردمتالشی  آسالی س

با   غزنوی  مسعود  سلطان  جنگ  ماجرای  در  صاحب  )  هیکاکوبن    الءالدولهع همچنین 
سپاه در   آسایمعجزهیی موجب نجات  وهواآبتغییر    کی  ق،423سال  ( دراصفهان و همدان

و حتی در شرف هالکت سپهساالر   تسلیم غزنوی  بن عمران)  یغزنو آستانه  از علی  این    ( 
  ایگونهبه  پیرامون همدان برف و باران شروع به باریدن گرفت؛  آن روز  در  مهلکه گردید.
آنان بدون   کهآن  خصوص به  غافلگیر کرد.  ( را عالءالدولهسپاهیان  کنندگان )که محاصره  

جوی و در حقیقت تجهیزات زمستانی به    شرایطچتر و اثاث و سایر ملزومات مطابق با این  

 
پیشروی    مانع  تبلیغی آن،-از آن بار روانی   ترمهمخوارزمشاهی در اسدآباد همدان که به علت تلفات سنگین و  

برف و سرما   ریتأثدیگر و از    یانمونه   در  .341/1  :1362  همدانی،-ق(614کرد )  اشاره  بغداد شده بود،  یسوبه
ناقص شدن دست و پای تعداد زیادی از سپاهیان    جهیدرنتبه سرمازدگی شدید و    توانی مدر عرصه نظامی  

- ق(304کرد )محاصره زمستانی سپاه ترکان سامانی و در دژ گجین گرگان اشاره    ( دراطروش)  ریکبناصر  
 . 275-274: 1366اسفندیار، ابن .ک.به:ر
د موجب  اشاره کرد که خو  رعدوبرقبا    توأمبه باران    ترشیپ  توانی م. از همین جنس حوادث جوی اثرگذار  1

  ها شه یبگردید تا سپاه حسن بن زید داعی کبیر در نبرد با سلیمان حاکم منصوب از سوی طاهریان در ساری به  
مورد   تا  گردید  موجب  که خود  اسفندیار:-ق(250)  ردی گقرار    محاصرهبگریزد    در   .237-236:  1366ابن 

داعی   عصر  طبرستان  به  صفاری  لیث  یعقوب  نق260سال)  ریکبلشکرکشی  و   زی(  باران  است  شده  گفته 
گذاشت  رعدوبرق جای  بر  نامطلوبی  با    نیهمچن  .246-245همان:-اثرات  هرثمه  بن  رافع  بین  جنگ  در 

  شوند. باران و صاعقه موجب گردید تا بسیاری از سپاهیانش غرق    وقوع  عمرولیث صفاری در نزدیکی ساری،
هالک    هامه یخ  ضمنا  چهارپایان  و  برد  سیل  )را  مقدسی    علتی ب   لذا  . 255همان:-ق( 279شدند  که  نیست 

اسالم، جهان  مناطق  و  شهرها  توصیف  ذیل  در  هجری  چهارم  قرن  همیشگی »  جغرافیدان  راباران  از    « 
 . 1/47: 1361مقدسی،-شماردمی  طبرستان یهاشاخصه 
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کردند  ورند و الجرم محاصره سپاه غزنوی را رها  نتوانستند دوام بیا  فلذا  جنگ آمده بودند.
 (. 16/135،136: 1351ابن اثیر،)

یک عامل اثرگذار در عرصه جنگی خود را در ماجرای    عنوان بهوقوع سیل و سیالب  
نهاد. نمایش  به  نیز  غزنوی  مسعود  سلطان  علیه  و  هند  در  ینالتگین  احمد  نوشته    به  شورش 

با    « مواجهاز شانس بد»  پاه غزنوی و در حین گریز،پس از شکست از س   ن ینالتگ ی  گردیزی،
پیدا و سرش بریده و به نزد سلطان  اش جنازه  البته سیل رود سند گردید و در نتیجه غرق شد.

 (. 431: 1363گردیزی،شد )به بلخ فرستاده  
  کرد مینظامی را نقش بر آب    ی هاینی ب ش ی پوزش باد شدید تمام    یگاه   عالوه بر باران، 

است در    شدهگفتهیک نمونه شاخص  در    . نهادیمنامطلوب    تأثیرر سرنوشت جنگ  و البته ب
پسریان، و  پدریان  از    ن ی غتگ ی آس  ماجرای  غزنوی،  منصبان صاحبغازی  ترس    از  مشهور 

 ؛ امافرار برآمد  درصددبا نیروهای وفادار به خود    همراه   سلطان مسعود غزنوی،  یکش انتقام
مواج    حونیج  بادی سخت«،وزش »علت    به  قصد عبور از رود جیحون را داشت،  که  یزمان

افتاد. از کار  نتیجه کشتی  اعزامی    ناچاربهوی    لذا  گردید و در  با سپاهیان  به جنگ  مجبور 
: 2536بیهقی،)  دیگردخورد و مغلوب    شکست  سلطان گردید و البته پس از نبردی سخت،

301-302 .) 
سلجوقی   هایجنگدر   استقرار  اولیه  نقش    تشانیحاکمان جهت  ایران  نواحی شرقی  در 

  هاجنگیکی از این    در   رو با غزنویان شایان توجه است.بهعوامل جغرافیایی در نبردهای رو 
طوفان شدید تمامی سازماندهی سپاه غزنوی را درهم ریخت    « وزشطلخابجنگ »موسوم به  

و در اردوی    ها جنگکه خود در این    یهقی ب  و موجب به هم خوردن آرایش نظامیشان گردید.
را بادی خاست و گردی و خاکی که   نیشی پ و نماز» :سدینویمنظامی غزنویان حضور داشته 

از پس پیالن و قلب جدا افتادم و   من  ها بگسست.کس را نتوانست دید و نظام تعبیه مر کس،
  و نیک بترسیدیم« )بیهقی،  ما دور ماند  از  با من بودند از غالم و چاکر،  کهآنکسانی از کهتر

1356:  760-761 .) 
جوی   حوادث  از  جنس  همین  جنگ    توانیمدر  در  شدید  تندباد  وزش  مالزگرد  به 

ق( اشاره کرد. صدرالدین حسینی بر این باور است که وقوع آن در حین جنگ و ایجاد  463)
ی  در کنار عوامل دیگر  –در جهت مخالف سپاه سلجوقی، احتمال شکست را    گردوخاک

ادعا دارد که در پی دعا و    گونهاین . البته وی در ادامه  کردمیتقویت    -چون قلت سپاهیان 
را در چشم سپاهیان دشمن    گردوخاکگریه و زاری آلپ ارسالن، تندباد تغییر جهت داد و 

و   کرد  فرو  بیزانس  جنگ    متعاقبا یعنی  نتیجه  )واقع    مؤثردر  (.  84:  1380حسینی،  شد 
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این    انکارغیرقابل  تأثیرکور ضمن انعکاس باورهای عامیانه، خود از  رخداد مذ  درهرصورت 
 .داردبرمیپدیده جوی در سرنوشت حوادث نظامی پرده 

یک عامل اثرگذار عمل    عنوانبهوقوع باران و سیل در حوادث نظامی عصر سلجوقی  
است. ماجرای    چنانچه   کرده  در  است  شده  ملکشاه    لشکرکشیگفته  بن  محمود  سلطان 

علت وقوع    به  ،ق  519بغداد و علیه خلیفه المسترشد باهلل در سال  ق( به  524-511)  یسلجوق 
اعزامی    سپاه  جنگی سلجوقیان نقش بر آب گردید.  های بینیپیش   تمام  سیل،  متعاقبا  باران و  

:  1363دون،ابن خلشد ) دچار سرما و گرسنگی شد و در نتیجه تصمیم به صلح و سازش گرفته  
این حوا  البته  (.19/ 77-70  :تایب  اثیر،  ابن   ؛3/412 وقوع  منابع  از  لطف  د برخی  را  ث جوی 

و نهرها در نتیجه    هازمین   چراکه  خداوندی خواندند که شامل حال خلیفه و قشونش شده بود.
که  ]  فه یخلشد که سپاه  پر از گل و آب شده بود و در نتیجه موجب می  آساسیل  هایبارندگی

  در این باتالق همگی به هالکت رسند و یا اسیر شوند. زی [ نهزار تن برآورد گردید 12دودح
ها سوار هم به قوای خلیفه  اثیر در توصیف چنان وضعیت بغرنجی معتقد است که اگر صد  ابن 
 همانجا(.شدند )نمیبه نجات آنها از خطر هالک  قادر  ،پیوستندمی
سال  ای نمونهدر    به  و  جریان    527دیگر  در  مسعود    هایجنگق  سلطان  میان  داخلی 

ملک طغرل، برادرش  با  میان    ما  سلجوقی  در  نیروهای طغرل   والیگلشاهد گرفتار شدن 
ذکر نام »که قوای ملک طغرل در محلی به    صورتن یبد  هستیم.  ها بارندگیناشی از شدت  

  ای،چنین مخمصه  در ند و گرفتار شدند.سرزمینی رسیدند که همگی در گل فرو رفت  « بهآور
را اسیر  ـ حتی دو تن از امراء ـ  ای را کشته و جمعیمسعود بر سر آنان ریخته و عده انیلشگر

با عنایت به آالت و  )  ینظامتجربه تاریخی و منطق    تردیدیب   (. 190/19-189  همان:کردند )
نشانادوات جنگی وقت مواقعی،می  (  از سوی  چهی   امکان  دهدکه در چنین  گونه تحرکی 
 1وجود نداشته است.ـ و یا فرار نشینیعقباعم از ـ  قوای در باتالق مانده

برای جنگ با    طبرستان همچنین در حادثه لشکرکشی سپاهیان سلطان سنجر سلجوقی به  
رستم  آوردهطبرستانباوندی    حاکم  غازی،شاهاسپهبد  یک  ،  از  پس  که    یسال خشکاند 

ناگاه و   به  توسط سپاهیان ترک سلجوقی،  طبرستاننهب و غارت    هاماهو پس از    ماهههشت
نتیجه    در  ق(.537یا536شد )برای پانزده روز به حدی باران بارید که طوفان و سیل جاری  

باران سیل »این    نیبد  ترکان را آب فرا گرفت و چهارپایانشان تلف شدند«.  یهامهی خ آسا 

 
قوع سیل گاهی بر هم خوردن اردوگاه جنگی و آرایش نظامی را موجب  باران شدید و در نتیجه و  بارش  .1
به رها کردن محاصره حلب توسط   توانی م  ،هیبوآلنمونه و از دهه پایانی عمر حکومت    طوربه  .دیگردی م

 . 253/22-252 :1371 ابن اثیر،-ق(440کرد )ناگهانی اشاره  حالنیدرعبارش باران شدید و  براثرمصریان و 
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تحت حاکمیت   طبرستانرا ترک کند و  طبرستانور گردید ترتیب سپاه ترک سلجوقی مجب
 1(. 82،83: 1366ابن اسفندیار،ماند )اسپهبدان باوندیه به مدت دو قرن دیگر باقی 

شدن    والیگلهای شدید و در نتیجه  باران  وقوع  جوی زمستان،  شرایطرسد  به نظر می
)میدان   بغدادجنگ  و  واسط  میانه  در  نعمانیه  بهمنطقه  سلطان    عنوان(  سپاه  برای  نقطه قوت 

شورشی   امیر  با  جنگ  در  و  ملکشاه  بن  )  الدولهفی س محمد  بنی  صدقه  مقتدر  فرمانروای 
علیرغم تفوق در تعداد جنگجو شکست سختی    صدقه  ق(.501است )کرده    ( عملمزیدی

در آن گِل   اسبان  جنگ در گِل زاری در سر برکشید.»  ینی حس خورد و کشته شد. به روایت  
لشگر    سوی به  .برگرفتندار مجال جنبشی نیافتند و ترکان پیاده در رکاب سلطان آمدند و تیر  ز

کردند«)حسینی،  هالک  را  ایشان  پیاده  و  سوار  و  رفتند   ضمنا    (.114-113  :1380  صدقه 
مزید،فوق  یری گقدرت بنی  به سلطنت،  حمایت  العاده  برکیارق  بن  ملکشاه    ی هاش ی گرا  از 

ابودلف سرخاب بن کیخسرو   ازجملهناه دادن به دشمنان سلطان سلجوقی  پمذهبی شیعه و نیز  
 ابن   ؛471:  1358رازی،  ین یقزو  ر.ک.به:است )این جنگ ذکر شده    لیدالدیلمی شیعی از  

 (. 266-2/265: 1381خلکان،
ناگهانی جوی   بایستی خاطرنشان کرد که تغییرات  باران،    ازجملهدر خاتمه این مبحث 

  بطور  است.  ظاهرشده  شدهیزیربرنامه  ی هاتوطئه  ی سازیخنثعاملی در    عنوان بهخود گاهی  
باران موجب شد تا سلطان از یک توطئه طراحی    وقوع  مثال در عهد سلطان مسعود سلجوقی،

اختالفات که منجر به عزل و قتل   یاپارهگزارش راوندی به دلیل  به شده جان سالم بدر برد.
و    ییجوانتقامعباسی به دنبال    کارگزاران  شحنه بغداد به دست سلطان مسعود گردیده بود،

خلیفه    ق( به  555-530)  یالمقتفاز اطرافیان خلیفه    یکی  بودند.  برآمدهضربه زدن به سلطان  
این بود تا در روز    نقشه  دام اندازند.  به   پیشنهاد داده بود تا سلطان را زمانی که به بغداد آمد،

اتفاق را روز عید بارانی عظیم  اما »  ،وی را بگیرند  آمدیمعید که سلطان برای نماز به صحرا  
  )راوندی،دفع آن شر از سلطان بکرد«    یتعالحق  از خانه بیرون نشایست آمدن،  چنانک  آمد.
1364  :238 .)2 

 
 طیشرا با توجه به ـ  میانه اسالمی  یهاسده طبرستانآن بر موازنه جنگی در  ریتأثو  آسال یسهای . وقوع باران1

 . 266،284،303: 1390،ی اسالم  ر.ک.به: ـ های متعددی را ثبت کرده استنمونهـ  جغرافیایی این منطقه
طبیبش ابوالبرکات   واسطهبهق و  547قی به سالمرگ زودهنگام سلطان سلجوبعدها خلیفه عباسی در    البته  .2

است ابوالبرکات بر جان خویش بیمناک شد و صبح    شدهگفته   ضمنا   یهودی االصل بغدادی کامیاب گردید.
 . 225-224: 1371،ی قفط  .ک.به:ت ـ رنیز نابهنگام درگذش ی و  همان روزی که سلطان فوت کرد،
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 گرمای هوا و تشنگی . 3
اثرگذار بر تحوالت    یجوحادثهیک    عنوانبهنه تنها سرما که گاهی گرما با نتایج و پیامدهایی  

ولی  ـ    اندک  هرچندهایی  سلجوقی نمونهـ   ایران عصر غزنوی  خیتار  نظامی عمل کرده است.
باور    علتیب   لذا  را در این خصوص ثبت کرده است.ـ  اثرگذار این  بر  نیست که گردیزی 

مسعود غزنوی یکی از سرداران    سلطان  است که در ماجرای شورش احمد ینالتگین در هند،
فلسفه انتخاب او نیز    در  سرکوب این شورش کرد.  مأموربا نام تلک بن جهلن را    اشیهند

هندوستان و  ی گرم  وهواآبآن تجربه زیست و سازگاری در    رأسبه عامل جغرافیایی و در 
مهمی که خود    عامل  در نتیجه مدیریت بهتر نظامی توسط این شخصیت اعالن شده است.
:  1363گردیزی،)  دیگردموجب استنکاف پذیرش این مسئولیت از سوی دیگر امرای غزنوی  

520 .) 

است که در یکی    ( آمدهق401غور )در ماجرای لشکرکشی سلطان محمود به سرزمین   
به علت تشنگی شدید نزدیک   سپاهش  قه ]و به نظر در فصل تابستان[،از شنزارهای این منط 
و آنان از مرگ   درگرفتباران    « ناگاه به اذن خدا»  ری اث   ابنبه روایت    گرچه  بود که تلف شود.

انجام    افتهینجات موفقیت  با  غوریان  علیه  نظامی  عملیات  نهایت  در  )و  اثیر،شد  : 1351ابن 
15/330 .) 

غزنویان از سلجوقیان    ساز سرنوشتگرما و تشنگی در شکست    ارانکغیرقابلاثرگذاری  
حوادث جوی را در عرصه نظامی به نمایش    تأثیردر نبرد دندانقان جلوه دیگری از نقش و  

یی و طبیعی توانست در شکست غزنویان وهواآبعامل    کی   جنگ مذکور،  در  .گذاردمی
  صورت ن یبد  واقع شود.  مؤثرهمچون عده و عده    هاییبرتریدر مقابل سلجوقیان و علیرغم  

یکصد هزار رزمجو در    بربالغکه اولین خطای غزنویان این بود که سلطان مسعود با نیرویی  
نتیجه    در  داشت.  شد و کمبود آب وجوددشتی فرود آمد که گرمای هوا به شدت احساس می

ای بر پا شد که خود بر سپاه غزنوی برای آب با یکدیگر درگیر شدند و به نوشته منابع فتنه
نبرد   )  تأثیرسرنوشت  در    علتی ب  لذا  (. 22/ 190:  1371  همان،گذاشت  باسورث  که  نیست 

غزنویان بر این باور است که تمرکز نبردها در حواشی شمالی خراسان و   هایشکستتحلیل  
عامل مهم و اثرگذار    یک  منابع آب این منطقه برای ارتش بزرگ غزنوی،  کفایتعدمعلت    به

  در آن ایام این منطقه به لحاظ اقلیمی،   کهآن  ضمن   (.257-255:  1378باسورث،است )بوده  
  : 1371  همو،بود )بحرانی داشت و با گرما و سرمای شدید و شرایط قحطی درگیر    طیشرا
27/5 .) 
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داشته،صاحب    این جنگ حضور  در  که خود  بیهقی  مشهور  بی  از  تاریخ  و  آبی  گرما 
و مردم بسیار به دیوار حصار  »  دهد:می  خبر  که سپاه غزنوی را آشفته کرده بود،  یاسابقهیب

خوردند  و می   ستادندیایمدادند و مردمان  آب را از دیوار فرود می  ی هاکوزهآمده بودند و  
  ظاهرا   های بزرگ همه خشک و یک قطره آب نبود«.جوی ؛ وبودندکه سخت تشنه و غمی  

از   تعدادی  کردن  انداختن    هاچاهآلوده  با  سلجوقیان  )توسط   ؛ 834  :1356  بیهقی،مردار 
(]و در حقیقت به مفهوم  16  :1332  ،یشابوری ن  ؛29  :1388  یزدی،   ین یحس  ر.ک.به:  ن یهمچن

 . ه استبود مؤثر مسئله امروزین جنگ بیولوژیکی[ در این 
و صحرایی سوزان برای    وهواآبگیری اشتباه سلطان مسعود و انتخاب مکانی بد  موضع 
سلجوقی    پژوهشگران  نبوده است.  ری تأث یبشکست هولناک او در برابر سلجوقیان    در  نبرد،
  به   سلطان غزنوی را از نظر رنجی که به سپاهش تحمیل شده بود،   لشکرکشی  ن ی ا  ،یدرستبه

اند که تحت  بزرگ اسکندر به سیستان و هند و یا ناپلئون به روسیه تشبیه کرده  هایلشکرکشی
که در   یاتفاق (.38/4: 1391 ،یرجب ر.ک.به:گردیدند )حوادث جوی با ناکامی مواجه   تأثیر

بیهقی    چنانکه  به شدت گرم شده بود.  هوا  میانه جنگ،  دشت دندانقان رخ داد این بود که در
بود در پِس پشت    یآب  و ریگ بتفت و لشگر و ستوران از تشنگی بتاسیدند.»  :دهدیمشرح  
  با  ،یتجربگیباز سپاهیان غزنوی از روی    یاعده بر این    عالوه  (.631  :1356  )بیهقی،  ایشان« 

دشمن، به  کردن  شتافتند.  سوی به  پشت  را    ان ی سلجوق  آب  عمل  و  عقب  مثابه بهاین  نشینی 
که به دست    یاهی روحبه در آمده و با    هاگاهمخفی  از  نتیجه قوت گرفته،  در  هزیمت پنداشتند.

تاریخ الکامل آمده است که    در   همانجا(. کردند )را به پیروزی مبدل    شکست   آورده بودند،
مسعود از این    سلطان  زنوی بر سر آب بر پا شده بود،که میان سپاه غ  ی افتنهپس از همهمه و  

چغری بیگ داود از وجود اختالف بین سپاه غزنوی    کهآن  ضمن   کار سپاهش به وحشت افتاد.
شد    ور حملهآنها    به  آنها بر سر آب در جنگ و غارت یکدیگر بودند،  کهیدرحالآگاه شد و  
 (. 190/22 :1371 ابن اثیر،داد )و شکستشان 
از آن و در جنگ بین سپاه غزنوی با سلجوقیان در منطقه نساء و به    ترش یپ  کهآنعجیب  

  سرنوشت   پیوست و یک پدیده جغرافیایی یعنی گرما،   به وقوعهجری همین اتفاق    426سال
داد.  تغییر  را  بیهقی    به  جنگ  سپاه    که یدرحال روایت  و  بود  آن غزنویان  از  قطعی  پیروزی 

خاطر تشنگی ناشی از گرما که بیهقی در توصیف شدت آن    به  سالجقه متواری شده بود،
  ...و روز سخت گرم شد و ریگ به تفت و لشگر و ستوران از تشنگی بتاسیدند«،»  آورده است:

ساالر  خود )رمانده  که بدون اجازه ف  صورتن یبد  غزنوی انتظام خود را از دست داد.  سپاه
شد و    « برداشتشبهه هزیمتی خود »برای آب به پشت جبهه برگشتند که   سرعت( بهبگتغدی
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برگشتند    شانیهان یکمسپاه غزنوی گرفته و از    نشینیعقبسلجوقیان حمل بر ترس و    متعاقبا  
نبرد   به  سخت  )و  آن   زی انگ تأسف  عبارت   .(632-631:  2536بیهقی،پرداختند  بر  بیهقی 

شد«   ی لشگر  دریغا؛»  :گذاردیمصحه    گونه این  باد  به  که  ساختگی  و  بزرگی    بدین 
نظر می  ضمنا   (.632)همان: از    یهاشکست  سرآغاز  رسد شکست مذکور،به  بعدی مسعود 

 از عاملی جوی نبوده است.  ری تأثیبترکان سلجوقی بوده که خود 

ق در سرنوشت نخستین نبردهای  513رسد گرمای تابستان سالدر همین راستا به نظر می
اسپهبد   کرد.  عالءالدوله  یعلبین  ایفاء  اساسی  نقش  سلجوقی  سپاهیان  و  باوندی   حاکم 

بود که خود موجب    یاگونهبهدهد که وزش باد گرم و سوزان  های تاریخی نشان میافتهی
ترتیب مقاومت سپاه    ن یبد  یکسان کند.بیافتد و آن را با خاک    1گردید تا آتش در شهر تمیشه 

بودند، سنجر  سپاه  محاصره  در  که  )  شکستهدرهم  اسپهبد  اسفندیار،شد    ؛ 57:  1366ابن 
 (. 225-221: 1368،مرعشی

 جنگی  قوای و تسلیحات کارکرد بر وهواآب تأثیر .4
  خطور   محققی   هر  ذهن   به  کمتر  شاید  جنگی   قوای   و   تسلیحات  کارکرد  بر   وهواآب  تأثیر 
  بر  سلجوقی  و  غزنوی  دوران  ایران  نظامی  حیات  تاریخ  در  مهمی  حوادث  وقوع  کن ی ل  .نماید
  های جنگ  نیز   و  دندانقان   سازسرنوشت  نبرد  از  رمزگشایی  در  چنانچه  .گذاردیم  صحه   امر  این 

 برابر  در   غزنوی   مسعود  سلطان  قطعی   حال ن ی درع   و   ناباورانه  شکست  به   که آن  مقدماتی
  این  نتیجه  در  مهم  ینقش  طرف،  دو  نظامی  تسلیحات   است  شده  گفته  انجامید،  سلجوقیان

  یی اکار  بر  نامطلوب  یریتأث   جوی،  تغییرات  که  صورتن یبد  .کرد  بازی  هاجنگ
  با  جنگ  عازم  طبرستان  از  غزنوی  سلطان  چراکه  ؛بود  گذاشته   غزنویان  سپاه   ی افزارهاجنگ

  سفر   مشقات  بر  مسعود،  سلطان  شکست  علت  بیان  در  یراوند  گردید.  خراسان  در   سالجقه
  کار   تدبیر  تا  رفت  نیشابور  به   مسعود»  :دارد  اشاره  گونه این   طبرستان  و  گرگان  به   او  جنگی

  ی چهارپا  و  شده  تباه  نم  به  هاسالح  و  بودند  کوفته  طبرستان  سفر  از  او  لشگر  .کند  سلجوقیان
  شکسته  زشت  حالی  به  مسعود  لشگر  عاقبت  .ایشان  میان  رفت  سخت  مصافی  و  ...ناخورده  بهار
  عنوان  وضوحبه  را  هاسالح  کشیدننم  دلیل  راوندی  گرچه  (.94:  1364  راوندی،)  « شدند

  یار یز  نوشروان  المعالی  شرف  نزد  و  گرگان   در  مدتی   مسعود  اینکه  به  اشاره  با   کن ی ل   ،کندینم
  ؛ 94:همان)  دیگرد  طبرستان  در  باوند   آل  با  جنگ  عازم  آنگاه  همه  از  ترمهم  ( وق423-435)
  این  شاهد  خود  که  ی هق ی ب   .گذاردیم  صحه   ییوهواآب  عامل  بر  ،(14:  1332،یشابوری ن

 
 و گرگان و در حدود کردکوی فعلی. طبرستانشهر مرزی بین  .1
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  به  یکسو   از  غزنوی،  لشگر  برای  چالشی   چنین   بروز  و   واقعه  این  تأیید  در   بوده،   لشکرکشی
  لشکرکشی  این   مسیر  در  او  . دارد  اشاره  منطقه   این  بودن   مرطوب  و  گرم  به  سو  دیگر  از   و  باران
  : 1356  بیهقی،)  « دید  بسیار  رنج  ستور  و  مردم  و  راه  در  شد  پیوسته   هاباران  و»  :سدینویم  ابتدا
  و  بود  گرمسیر  که  آنجا  خاصه...گرم  سخت  هوا  و»  :کندیم  اشاره  ادامه  در  سپس   (.606

در   ضمنا   (.608  :همان)  « بودند  خورده  برنج  کاه  راه،  در  و  آمل  به  که  شده  سست  ستوران
  هوا   گرمی  علت به  طبرستان  در  غزنوی  مسعود  سلطان  ناکامی  موضوع  به  زی « نطبرستان  تاریخ»

 (. 18: 1366 اسفندیار، ابن است ) شدهاشاره
  گیاهی   پوشش  دلیل   به   درگذشته   نا  یق ی   که  ـ   طبرستان  پرباران  منطقه   که   اینجاست  نکته 

  خود مخرب تأثیرـ  بوده است امروز از باالتر مراتببه رطوبتی دارای بکرتر طبیعتی و ترانبوه
  این،   بر  عالوه  .بود  کاسته  آن  ییکارا  از   و  گذاشته   عهد  آن   فلزی  اغلب  ی هاسالح  بر  را

  ی کی  . داشت  آتشین   جنبه  که  گرفت یم  قرار  کاربرد  مورد  عصر  آن  در   نیز  دیگری   یهاسالح
  جا  در  را  او  اسب  و  سوار   آتش،  شلیک   با   که  [ بود انداز  نفت]« نفط انداز»  تجهیزات،   این   از
)یم   (. 305/22  :تایب  اثیر،  ابن  ؛74  :1380  ، ین ی حس  ؛346  :1364  ،یراوند  : به.ک.رسوزاند 

  سوء  یری تأث  نیز،  تجهیزات  قبیل  این   عملکرد  بر  توانست یم  طبرستان  باالی  نم   و  رطوبت  مسلما 
 .بگذارد
  از   بازگشت   مسیر  در   را  غزنوی  سپاه   یهایشانسخوش  از  بیهقی  که   نیست  علتیب  لذا
  و  جنگلی   معابر  در   که  است  باور   این   بر  و  دانسته  باران  وقوع   عدم  ،طبرستان  به  تهاجم 
  بارش  صورت  در  منطقه،  این   یهاراه  بودن  تنگ  و  زمین   بودن  سست  علت  به  و  یاهیکوهپا
  و   شدیم  ری گ ن ی زم  مسعود  سلطان  سپاه  قطعا   ،دی انجامیم  طول   به  هاهفته  گاهی   که  نابار
 (. 585: 2536،یهق ی ب :به.ک.ربرساند ) سلجوقی  ترکان به را خودش موقع به  توانستنمی

  سربازان  جسمانی  عملکرد  بر  طبرستان  ی وهواآب  که  گرفت  نادیده  نبایستی   این   بر  مزید
  سفری   طی   هجری   ششم  قرن  نویسنده  راوندی  چنانچه  .گذاشتمی  جای  بر  منفی  اثرات  نیز
  پوشش  از  که  توصیفی  از  پس   او  .نویسدمی  مورد  این   در  خود  تجربه  از  داشت،  طبرستان  به  که

  وهواآب  گونه این   دلیل   به   که   است   معتقد  کرده،   منطقه   آن  متعدد   جویبارهای   و  انبوه   گیاهی
  هرچ  چنانک  .بود  کار   به   نه  گوسفند  گوشت»  :نویسدمی  یحت   .خورد  چندانی  غذای   تواننمی

  اثر  الیق نه هواهای و ناموافق غذاهای ...ندیدم فواید روی لحظه یک ...برسد اجلش  بخورد،
  ی و  (.360-357  :1364  راوندی،)   « شدیم  ظاهر  رنجور  تن  در  فتور  و  وهن   روز  هر  .بود  کرده

  بود،   شده  عارضش   طبرستان  ی وهواآب  دلیل  به  و  سفر  این   در  که   ییهایماری ب  شدت   از
)  در  ران  و  کمر  درد  تا  تابستان  فصل  در  یرقان  از  ؛نالدیم   برخی  گزارش  (.همانجازمستان 
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  نتیجه  در  و  متوالی  هایباران  ،طبرستان  باالی  رطوبت  وجود  به  نیز  دوران  این   آثار  از  دیگر
 . است شده  اشاره آن نامطلوب  عوارض
  را  تلخی  یهاشکست طبیعی، واقعیات  این  از غفلت  با غزنوی مسعود سلطان  کهآن نتیجه
  خود  ،طبرستان  به  اشیجنگ   سفر  منفی  نتایجِ  از  بعدها  او  که  نیست  علتیب  لذا  گردید.  متحمل

 برای  که   بود   این   وی  فاحش  اشتباه  (.608  :1356  ،یهقی ب  :به.ک. رکرد )می  مالمت   سختی به  را
  نیروی  ضمنا   .نیندیشید  یاچاره  ابن منطقه  از  عبور  مسیر  در  افزارهاجنگ  داشتن نگاه  خشک
  دشمن  مصاف  به  ستیباینم   قوا،  تجدید  و  استراحت  بدون  را   طبرستان  جنگی  سفر  از  کوفته
  متعاقبا    .داشت  پی  در  غزنویان  برای  سخت  یتاوان  ساده،  ظاهر  به  یانگارسهل  ن یا  .بردمی

)  افزوده  مضاعفشان  روحیه  نیز  و  نیروهایشان  جسارت  بر  سلجوقیان   ر.ک.به: شد 
 (. 9-5: 2536،بنداری

 خرافات دیبازتولجوی و  هایپدیده. 5
بعد روحی    ازجملهآن    میرمستق ی غ  تأثیراتتوان به  از دیگر آثار تحوالت جوی بر نبردها می 

تغییرات آنی جوی    معموال چنین مواقعی،    در  اشاره کرد.  هاجنگو روانی در تعیین سرنوشت  
و خود به تهییج و تقویت نیروها و یا ایجاد حالت    شدیمبه بازتولید خرافات در بین سپاه منجر  

 1گردید. تردید و نیز فضای رعب و وحشت در بین سپاهیان منتهی می
نتیجه    تأثیر بر  جریان    خصوصبهو    هاجنگباورها  در  را  جوی  حوادث  با  ارتباط  در 

صرف  پادشاه هندوستان در واکنش به ت   پالیج  فتوحات سبکتگین در هندوستان شاهد هستیم.
تالفی برآمد و با لشگری انبوه به مقابله با غزنویان    درصدد  قالع متعدد توسط سپاه غزنوی،

به    یامسئلهبه روایت عتبی    کهآن  تا  تعداد زیادی کشته شدند.  هاجنگاین    در  برآمد.  که 
در جامعه و محیطی که سرشار    همآنـ    نهایی جنگ را  جهینت  باورها و اوهام مرتبط است،

شرح که    نیبد  دگرگون ساخت.ـ    باورها و خرافات در طول تاریخ بوده است  ونهگن یازا
(  غوزک میان غزنی و لغمان  کوهجنگ )سبکتگین دستور داد در چشمه آب نزدیک محل  

که گفته شده است به باور هندوان اگر چیزی از نجاسات در    یاچشمه  بیاندازند.  2قاذورات 

 
آن بر باورهای عمومی    ریتأث  لیکن  ؛شودی مفرا جوی شمرده    یادهیپد(  ی دگرفتگیخورشکسوف )چه    گر  .1

به جنگ   توانی میک نمونه شاخص  در چندی را در تاریخ ایران ثبت کرده است.  یهانمونهو در بعد نظامی 
باورهای عامیانه به   ریتأث.م و وقوع کسوف در حین جنگ اشاره کرد که تحت ق 585بین ماد و لیدیه در بهار

 صلح انجامید.
 . هانجاستو  های دیپل. 2
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عظیم برپا گشته و بادهای مخالف و سرمای سخت ظاهر   یا صاعقه  بناگاه  آن انداخته شود، 
که پس    کندیمروایت    عتبی  د زندگی کند.تواننمیکسی در آن نواحی    کهچندان  .شودیم

والی پدید آمد و روز روشن تاریک شد  حالی ظلماتی عظیم در آن ح»  یغزنواز اقدام سپاه  
در نتیجه هندوان طاقت از کف داده و اجل مرگ را    « وو باد و سرمای سخت برخاست...

خواست و ملتزم به فدیه و خراج    امان  ترتیب جیپال با فرستادن رسول،   بدین   مشاهده کردند.
 (.29-27: 1345)جرفاذقانی، ق(376) ساالنه به دربار غزنه گردید« 

ن سلجوقی،مونهدر  عصر  از  بار  این  و  دیگر  و    تحوالت  ای  هراس  موجب  جغرافیایی 
زمینه و  گردید  لشکریان  بین  در  آورد.تشویش  فراهم  را  شکستشان    سلطان   های 

تصم  511-498)  یسلجوق  ملکشاهمحمدبن  و   می ق(  گماشتگان  از  تن  دو  گرفت 
  ی گوشمال سلطنتش تمکین نکردند،های صدقه و ایاز را که به برکیارق به نام منصبانصاحب
با  501)  ییارویرواین    در  دهد. و    ق(  نفرات  تعداد  نظر  از  مخالفین  است  آنکه گفته شده 

یک پدیده ناخواسته    یول  تجهیزات نظامی در مقایسه با سلطان سلجوقی دست برتر را داشتند،
گ را بر هم  جن   معادالت  ،خواند یمرا مددی آسمانی و نصرت ربانی    جوی که راوندی آن

اژدهای    شکل  سیاه و عالماتی چند به دید آمد.  یابر  در آسمان باالی سر خصمان،»  ندیگوزد.
سالح بینداختند و مرگ بساختند و هول    شتر ی ب  از هیبت آن،   که   نااز دهان دم  ی آتش  عیان،

ل  در کنار عوام  که  ن اهمراهی سپاهی   عدم  (.154  ،153  :1364  )راوندی،  قیامت معاینه بدیدند« 
عمومی    ی هاهی الحوادث جوی در    تأثیربا رسوخ این باور عمومی تحت    ارتباط یب  مختلف،

نبود، به دست سلطان    خود  اجتماع عصر  موجب تسلیم امرای شورشی و در نهایت قتلشان 
 (. 762-2/761: 1363خلدون، ابن  ؛102: 2536،بنداری ر.ک.به:گردید )سلجوقی 

صلیبی عرصه دیگری از نقش باورهای عامیانه را در تغییر    یهاجنگیکی از منازعات  
نهاد. به نمایش    کهآنقمری و پس از    579گرمای کشنده تابستان سال  در  معادالت نظامی 

برکه آب   به  مسلمان  سپاه  از دسترسی  مانع  )صلیبیون  عقبه(،شدند  خلیج  اوج    در  در کنار 
ترتیب مسلمانان در   بدین  ار باریدن گرفت.ابری گران پدید آمد که باران بسی ناگاه ناباوری،

در چله تابستان و گرمای سختی که در آن   همآنرخداد  این  اوج تشنگی را سیراب ساخت.
نیز   بر  بر رفع تشنگی و تجدید قوا،   عالوه  بیابان کشنده وجود داشت، روحیه سپاه مسلمان 

  با  در اثر این روحیه مضاعف،  با متعاق  آن را امداد الهی تلقی کردند.  زیرا  مضاعفی نهاد.  تأثیر
معدودی، جز  همگی  که  پرداختند  ستیزه  به  سخت  تیغ    به  فرنگیان  دم  از  مسلمانان  دست 

کردند نیست که مسلمانان این پیروزی را نصرت و یاری خداوند تعبیر   علت یب  لذا گذشتند.
جنگ را بر    معادالت   بارش باران در چنین زمان و مکانی،   دیتردیب  (.270/22  : تایب   ابن اثیر،)
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رسد بیشترین  همین راستا به نظر می  در  هم زده و شکست مسلمانان را به موفقیت بدل کرد.
تحریک عقاید جنگجویان مسلمان بود    ی نوع   کمکی که بارش باران در این واقعه انجام داد،

  به مدد آنها رسیده و به تقویت روحی و روانی آنان انجامید.  دکنندهی ناامکه در آن شرایط  
 1ساخت.  دوچندانکه توان رزمی آنان را  صورتن یبد

 ی ریگجهینت

بر فرضیه    یدیی تأ  مهر  های منابع عهد غزنوی و سلجوقی،که مالحظه شد گزارش  طوری  همان
پژوهش که همانا است،  انکارغیرقابل  تأثیر  این  تاریخی   نهد.یم  بستر محیطی در تحوالت 

مستقیم و    طور بههای تاریخی نشان از آن دارد که تغییرات جغرافیایی و حوادث جوی  داده
بر کارکرد تسلیحات    وهواآب  ری تأث  .اندشدهواقع  مؤثر  هاجنگدر تعیین سرنوشت    می رمستقی غ

ناکارآمد نمودن آنها گرم )  ( وهاو کندی سالح   یزدگزنگسرد )های  جنگی اعم از سالح
هوا  واسطه به رطوبت  و  ونم  قطع    (  و  نیروها  تلفات  در  سرما  و  برف  نقش  جنگی،  قوای 

گرمای هوا و تشنگی در    ری تأث  به علت یخبندان و بارش برف،  نشینیعقبو    یرسانکمک
بارش و  والی ناشی از باران شدید و ایجاد باتالق و گل وقوع تحلیل قوای سپاهیان و دواب،

در   نظامی،   ری گ ن ی زم سیل  نیروهای  و  قوا  رفتن    وزش   شدن  بین  از  با  طوفان  و  شدید  باد 
مستقیم تحوالت جوی بر تحوالت    تأثیرات   ترین مهم  از  سازماندهی سپاه و آرایش نظامیشان،

جوی به باز تولید خرافات در بین سپاه   هایپدیده   طرف دیگر از نظامی دوران مذکور است.
که خود به تهییج و تقویت نیروها و یا ایجاد حالت تردید و نیز فضای رعب و    شدیممنجر  

منتهی می بین سپاهیان  به نحوی  وحشت در  بدین ترتیب  بر سرنوشت    می رمستقی غگردید و 
اینکه علل و دالیل کامیابی و  کالم  گذاشت.می  تأثیرنبردها   ها در  ناکامی حکومت   پایانی 
  های افته ی  کرد.  جستجو  نه یک عامل،  و  را باید در تلفیقی عوامل انسانی و اقلیمی،  هاجنگ

 قرار گیرد. نظرانصاحب مورداستفادهامروز در عرصه تحوالت نظامی  تواندیماین پژوهش 

 

 
شدن سپاه سلطان محمد    ریگنیزماست    شدهگفته  نمونه شاخص دیگر که البته به دوره خوارزمشاهی تعلق دارد،  در  .1

با خشم الهی و قداست خلفای عباسی، بر حق بودن آنان و    مرتبط   برف و سرما،  براثراسدآباد همدان و    خوارزمشاه در
همچنین وقوع باد به هنگام    . 32-26/31:تایب  اثیر،  ابن  ر.ک.به:-تبلیغ گردید  متعاقبا  در حقیقت کیفر آسمانی تفسیر و  

آنهم در وسط تابستان و  ـ  از توابع فلسطینـ  در جریان فتح طبریه و حطین ق  583جنگ بین مسلمانان و صلیبیون به سال 
- تحلیل شود  هاجنگسرنوشت    تیدرنهاآن بر روند و    یرگذاریتأثاز همین جنس باورها و    تواندی مگرمای سوزان  

 . 23/ 85-77 :تایب  اثیر، ابن ؛ 291  :1364  العبری، ابن ر.ک.به:
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 منابع و مآخذفهرست 
  ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی،   ترجمه  ،22ج  ،الکامل  (،1371)  علی،  ن یعزالد  ابن اثیر، -

 . یعلم :تهران

 ، 24،26-22و  20-19ج  تاریخ بزرگ اسالم و ایران،  الکامل  (،تابی)  ،ـــــــــــــــــــــ -
 .یعلم :تهران  ابوالقاسم حالت، ترجمه

علی    ترجمه  ،16و15ج  کامل بزرگ اسالم و ایران،  خیتار  (،1351)  ،ـــــــــــــــــــــ -
 . یعلم :تهران ری،هاشمی حائ

 . ری رکب یام :تهران طبرستان، خیتار (،1366) حسن، محمدبن  ابن اسفندیار، -

)بن    عبدالرحمن  ابن خلدون، - ابن خلدون،  العبر  (،1363محمد    ترجمه   ،3و2ج  تاریخ 
 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.  موسسه  :تهران عبدالمحمد آیتی، 

  ، (االعیانوفیات  ترجمهاالنسان )منظر  (،1381محمد )احمدبن   الدین شمس   خلکان،ابن  -
 ارومیه. دانشگاه :هی اروم سنجری، عثمان محمدبن احمدبن  ترجمه ،2ج

  ترجمه   تاریخ مختصر الدول،  ترجمه  (،1364)  ابوالفرج اهرون،  وسیغوریغر  ابن العبری، -
 . اطالعات :تهران محمدعلی تاج پور و حشمت اهلل ریاضی،

 . ن یشلف  :یسار  ،1ج در تاریخ، ازندرانم (،1390) ن یحس  ساروی(،) یاسالم -

-1000/ 614-390)  رانیا  دودمانی  و   سیاسی  تاریخ»  (،1371کلیفورد )  ادموند  باسورث،  -
تار(1217   :تهران  انوشه،  حسن   ترجمه  بویل،.آ.ج   نظر  ریز  ،5ج  کیمبریج،  ایران  خی« 

 . ری رکب ی ام

 . امیرکبیر :تهران  حسن انوشه، ترجمه  غزنویان، تاریخ (،1378) ،ـــــــــــــــــــــ -

)بن    فتح   اصفهانی،  بنداری -   و   النصرة  زبدة»  یسلجوق   سلسلة   خیتار  (،2536علی 
 ایران. فرهنگ ادی بن :تهران  جلیلی، محمدحسین  ترجمه ،«نخبةالعصرة

 .ری رکبی ام :تهران  اکبر سرشت دانا، ترجمه الباقیه، آثار (،1386) حانیابور بیرونی، -

  کوشش علی اکبر فیاض،   به  بیهقی،  خیتار  (،1356)  ن یحسمحمد بن    ابوالفضل  بیهقی، -
 فردوسی. دانشگاه :مشهد

  جعفر شعار،   حی تصح  تاریخ یمینی،  ترجمه  (، 1345ظفر )ناصح بن    ابوالشرف  جرفاذقانی، -
 ترجمه و نشر کتاب.  بنگاه :تهران

)  منهاج  جوزجانی، - حبیبی،  حی تصح   ناصری،  طبقات  (،1363سراج   :تهران  عبدالحی 
 کتاب.  یای دن
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بن    ن یصدرالد  حسینی،  - )علی  پادشاهان    اخبار   :التواریخ  زبدة  (،1380ناصر  و  امراء 
 شاهسون بغدادی. لیا :تهران رمضانعلی روح الهی،  ترجمه سلجوقی،

السلجوقیه،  العراضة  (، 1388نظام ) بن    محمد  حسینی یزدی، - کوشش مریم    به  الحکایه 
 موقوفات افشار یزدی. ادی بن  :تهران میرشمسی،

  عبداهلل ناصری طاهری،   ترجمه   سلجوقیان،  دولت  (،1390)  ن یالدکمال    احمد  حلمی، -
 حوزه و دانشگاه.  پژوهشگاه :قم

 امیری.  انتشارات :کابل غزنویان، سلطنت (،1387اهلل ) خلیل   خلیلی، -

الصدور و آیه السرور در تاریخ آل    راحة (،1364) بن علی بن سلیمان، محمد راوندی، -
 . ری رکب ی ام :تهران تصحیح محمد اقبال،  به سلجوق،

 کیوان. پژواک :تهران ،4ج های گمشده، سده (،1391) زیپرو رجبی، -

  :تهران  محدث،  الدین میرجالل  تصحیح  به  ،نقض  (،1358)  لی عبدالجل  رازی،  قزوینی -
 ملی.  آثار انجمن 

بن    ابوالحسن   قفطی، - )عی    دارائی،  بهین   کوشش   به   الحکماء،  خیتار  (،1371یوسف 
 تهران.   دانشگاه :تهران

حبیبی،   به  گردیزی،  خیتار  (،1363)  یعبدالح   دی ابوسع  گردیزی، - عبدالحی    تصحیح 
 کتاب.   یای دن :تهران

  کوشش  به  مازندران،  و  رویان  و  طبرستان  خیتار  (،1368)  ن یرالدی ظه   مرعشی، -
 .شرق  :تهران  تسبیحی، محمدحسین

 :تهران  عبدالحسین نوایی،  باهتمام  گزیده،  خیتار  (،1364بکر )بن ابی    حمداهلل   مستوفی،  -
 . ری رکب ی ام

)  ابوعبداهلل  مقدسی، - االقالیم،  احسن   (،1361محمد  معرفة  فی    ترجمه   ،1ج  التقاسیم 
 مولفان و مترجمان ایران. شرکت  :تهران علینقی منزوی،

، به کوشش جمشید  8ج  روضة الصفا،  خیتار  (،1380خاوندشاه )بن    محمد  میرخواند، -
 . ری اساط :تهران  کیانفر،

 خاور.  کالله  :تهران  ،سلجوقنامه (،1332) ،نیرالدی ظه نیشابوری، -

  بهمن کریمی،   حی تصح   ،1ج  التواریخ،  جامع  (، 1362)  الدین فضل اهلل،  دی رش   همدانی، -
 .اقبال :تهران
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Abstract 
Geography as the place of developments and history as its time have 
reciprocally interacted with each other and have been considered as a 
complement to each other in the course of historical developments. If 
we deem war as a determining factor in the course of human evolution, 
the factor of geography deserves attention because it has played a 
significant role in the fate of wars. In this regard, one of the most 
influential geographical factors in battles has been climate change. 
Atmospheric developments affect the time of events, the way of 
organizing forces, the process of battles and most importantly, the 
outcome of some of them. Consequently, conducting any research 
regardless of the role of geography in victories and defeats will be 
insufficient. Therefore, the present descriptive-analytical study aimed to 
give insight into the impact of atmospheric events on the military 
developments in the Ghaznavid and Seljuk era. The findings indicate 
that atmospheric developments have played a decisive role in the fate of 
the Ghaznavid and Seljuk wars. This role is manifested in the effect of 
climate on the performance of weapons and combat forces, the role of 
snow and cold in casualties of forces and changes in war tactics, the 
effect of hot and thirst in the power losses of the troops, the military 
effects of rain and flood in the crippling of the troops and the function 
of atmospheric phenomena in the reproduction of superstitions 
Keywords: geographical changes, military developments, atmospheric 
events, Iranian history, Ghaznavid-Seljuk. 
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