
 
 

 تا پایان صفویان  اسالمیه در ایران دور اموال کارگزاران حکومتیهمصادر
 

 ٤زاده ، هادی عالم٣پور بشلیابراهیم موسی، ٢قنبرعلی رودگر، ١مهدی قربانی حصاری
 )٢٩/١١/٩٦:  نهایی پذیرش ـ٢٠/١٠/٩٦:  مقالهدریافت(

 
 چکیده

کم از زمان خلیفه دوم  منصبان متخلف، دست در سنت اسالمی، مصادره اموال صاحب
شده است، این شیوه با وجود چنین کارکردی،  کار گرفته میاداری بهچونان تنبیهی 

در پژوهش . های مسلمان بدل شدهای کسب درآمد در دولتسرعت به یکی از راهبه
ویژه در حاضر ضمن بررسی تحوالت مفهوم مصادره، حوزه کاربردی این اصطالح، به

. فوی بررسی شده استهای حاکم بر ایران تا پایان عصر صمحدوده قلمرو دولت
ه  هایی که در ایران دور های ناظر بر انواع مصادرهاند از میان گزارشنویسندگان کوشیده

ای از مصادره اموال کارگزاران دولتی ترتیب دهند و اسالمی روی داده، تاریخچه
ها درضمن آن نشان دهند که مصادره در ساختارهای معطوف به تأمین مالی این دولت

پذیر، سخت محل  بینی و برنامه کم تکمیلی و قابل پیش ن یک منبع درآمدِ دستعنوابه
 . توجه بوده است
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 پیشینه تحقیق
 نبوده و غالب اموال در ایران، تاکنون موضوع مستقل پژوهشی تاریخچه پدیده مصادره

تحقیقات درباره این موضوع منحصر به ابعاد حقوقی و فقهی است؛ با وجود چنین 
توان از تر درباره مصادره میای، در میان تحقیقات مختصر و جزئیمحدودیت و نقیصه

تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری  در کتاب ١تتبعات متزچند پژوهش نام برد؛ 
بویه شایسته لویژه دوره سلطه آ اموال عصر عباسی بههادر مصه دربار)رنسانس اسالمی(

دهد که با ردگیری آنها برخی نکات نامکشوف هایی به دست میتوجه است و سرنخ
ها از منظر منبع خصوص در این باب که دولت عباسی به مصادرهگردد، بهروشن می
عربی است که برای نقطه قوت کتاب متز استفاده از منابع ادبی . نگریستدرآمد می

شناخت شرایط اجتماعی و نیز برخی رسوم مرتبط با مصادره که به افزایش درآمدهای 
درباره مصادره اموال کارگزاران عصر سامانی اطالعات . انجامید اهمیت دارددولت می

 نیز در ٣مینورسکی.   موجود است٢ بارتولدنامهترکستانپراکنده اما جالبی در کتاب 
چاپ  بهسازمان اداری حکومت صفوی میرزا سمیعا که با عنوان الملوکةکرتذشرح کتاب 

. رسیده، توضیحات مفصلی ارائه کرده که گاه واجد نکات مهمی در باب مصادره است
 و تاریخ مغول در ایران و نیز در تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی نیز در ٤اشپولر

دره در خالفت عباسی و تاریخ ایران غافل  از بررسی ولو مجمل موضوع مصاجهان اسالم
 بیشتر قابل توجه است؛ ٥ در میان این قبیل از تحقیقات، آثار باسورث.نشده است

 صفحاتی هرچند معدود را به بحث از مصادره اموال تاریخ غزنویانکه وی در خصوص  به
ثابه مدهد سالطین غزنوی مصادره را بهدر دوره اسالمی اختصاص داده که نشان می

او در . بستندکار میکاری برای محدود کردن قدرت وزرا بهومنبع درآمدیِ مهم و نیز ساز
خوبی تأثیرات مصادره را نیز به» ٧مصادره«، ذیل مدخل ٦المعارف اسالمدایرةویرایش دوم 

تأکید بر اهمیت ویژه مقاله باسورث بدین معنا . بحث گذاشته استدر تمدن اسالمی به
. ، حاوی نکات مفیدی نیستالمعارف اسالمدایرة در ویرایش اول ٨قاله لوینیست که م
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باسورث . ها قابل توجه استویژه درباره اتکای مالی خالفت بر مصادرهمقاله وی به
 نیز اطالعات المعارف اسالمةدایر در ویرایش دوم ١»مستخرِج«همچنین در مدخل 

تحقیقات . ه عباسی ارائه کرده استمفیدی درباره متصدیان دیوان مصادره در دور
.  نیز در گستره تاریخ سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی ایران بااهمیت است٢لمبتون
 برای شناخت تاریخ سلجوقی تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران،های او در کتاب تحلیل

شایسته  نیز »٣ران در ایفاوقا«، و مقاله مالک و زارع در ایران کتاب. و ایلخانان مفید است
 جلدهای چهارم، پنجم و ششم که حاوی اطالعات و تاریخ ایران کمبریج. توجه است

خصوص درباره های ایران بعد از اسالم است، بههای تاریخی جامعی درباره دولتتحلیل
 ویرایش المعارف اسالمة دایر»٤دیوانِ«مقاله . العاده اهمیت داردها فوقهای مصادرهانگیزه

 عبدالعزیز دُوری، به شناخت سیر تاریخی ایجاد دیوانی مخصوص م، بخش نوشتهدو
 .کندشده در عصر عباسی کمک شایانی میاموال مصادره

 

 مقدمه
-شان، به سالآوردهچنگناحق بهکار مطالبه از کارگزاران دولتی با هدف بازگرداندن اموال به

کار با بروز تدریجی ضعف در خالفت این سازو. گرددمیهای خالفت عمر بن خطاب باز
به یک نظام اخاذی دولتی بدل گردید که از ) های متوکل و مقتدرخصوص دورهبه(عباسی 

اهمیت این طریقه در ). Levy, VI/ 287(آوردند این طریق خلفا ثروت زیادی فراچنگ می
. یل کرده بودترین راه کسب درآمد تبدرفع مشکالت ناگهانی مالی، مصادرات را به زودیاب

ترین منبع را خورد، دسترسمیدهند که دولت چون به تنگنای مالی برمنابع نشان می
 و  حصاریقربانی(کرد منصبی را به دستاویزی مصادره میانتخاب و اموال وزیر یا صاحب

تاریخچه پدیده مصادره اموال کارگزاران حکومتی در ایران نیز کمابیش از ). ٥٥، دیگران
 . گیری استکم از عصر اموی قابل پیسده تصرف ایران به دست اعراب و دستآغازین 

   
 دوره اموی

شد گرچه از مصادره اموال در دو سده اول هجری که ایران از دارالخالفه اداره می

                                                                                                                                            
1-Mustakhridj 
2- Lembton 
3- "Awqaf in Persia: 6th- 8th/ 12th- 14th Centuries", Islamic Law and Society, Vol. 4, No. 

3(1997), pp. 298,318 
4- DIVAN 
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های فراوانی در دست نیست، و آنچه در دست است اشاراتی پراکنده و اندک گزارش
 تناسب اخبار دوره اموی با ادوار بعد شده، اما بر پایه  که به لحاظ کمی باعث عدماست

توان دریافت که حتی در این عصر هم  میتاریخ سیستانچند گزارش مضبوط در 
 برای نمونه باید به ١.گرفته استمصادره کارگزاران حکومت در قلمرو ایران صورت می

در سیستان بود اشاره مصادره اموال عبدربه بن عبدهللا بن عمر لیثی که والی امویان 
 به علل ناشناخته به امر قتیبة بن مسلم معزول و اموالش مصادره   ه٩٤او در سال . کرد

همچنین است مصادره اموال حرب بن قطن هاللی که او ). ١٢١، تاریخ سیستان(گردید 
نیز والی امویان در سیستان بود و در خالل شورش عبدهللا بن معاویه بن عبدهللا بن 

. که به سیستان گریخته بود، به نبرد با وی مأمور گشت)   ه١٢٦(طالب بن ابیجعفر 
حرب بدین دستاویز که از جنگ با عبدهللا سر باززد از امارت سیستان معزول و اموالش 

 ). ١٣٠ـ١٢٩، تاریخ سیستان(مصادره شد 
 

 عصر عباسیان 
های شرقی زمینکم در سرخالفت اسالمی که در عصر اموی کمابیش یکپارچه و دست

ها و خالفت از پیوستگی و یکدستی برخوردار بود، در عصر عباسی دچار شورش
مستقل و های نیمههایی گشت که در پی آنها، از اوایل سده سوم حکومت طلبی قدرت

گفتنی است . سربرآوردند... مستقلی چون طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان و
هایی که در ط با دستگاه خالفت عباسی با اخبار سلسلهدرآمیختگی بسیار اخبار مرتب

های متعلق به این دوره را با راندند، تفکیک گزارششرق خالفت و در ایران حکم می
های موجود، مصادره اموال بررغم چنین محدودیتی، برپایه داده. سازدمشکل مواجه می

هایی که در بغداد و ادرهمص. الف: در ایران عصر عباسی از دو منظر قابل بررسی است
های هایی که در محدوده حکومتمصادره.  ب٢گرفت؛عراق و مرکز خالفت صورت می

های دسته اخیر پذیرفت، که در ادامه به بررسی گزارشمستقر در ایران صورت می
 .خواهیم پرداخت

                                                                                                                                            
منصبان، ثروتمنـدان و مردمـان      زندگی صاحب عنایتی مورخان به ثبت     توان بی علت این کمبود را می    ـ  ١

ره  هر خبری که از مـصادره در ایـن دو   و تقریباًدانست دو سده نخست    در عادی ساکن در قلمرو ایران    
 . باشددر دست است مربوط به مرکز خالفت می

 .دیگران و  حصاریقربانی: ـ نکبرای اطالع از تبعات سیاسی و اقتصادی مصادره در عصر عباسی ـ ٢
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 های متقارندوره حکومت
 انصفاری

های  در ایران از سده سوم، گزارشمستقلهای مستقل و نیمهگیری دولتسبب شکلبه
گزارش . متعلق به مصادره اموال از دقت، شفافیت و گویایی بیشتری برخوردار است

منصبان دهد که مصادره اموال سربازان و صاحبگردیزی از اواسط سده سوم نشان می
یکی از اهداف حاکمان صفاری، . معمول بوده است) ٢٩٠ـ٢٥٤: حک(در عصر صفاری 

که ها، تأمین منابع مالی به وقت ضرورت بود، چنان عمرو لیث، از مصادرهخصوصبه
نزدیک بود مصادره » وعده صله حَشم«اموال محمد بن بِشر هنگامی که خزانه خالی و 

های دانیم یکی از شروط عضویت در سازماناز طرف دیگر می). ٣١٤ گردیزی،(گردید 
 عضویت بایستی اموال خود را به خزانه لشکری و کشوری صفاریان، آن بود که متقاضی

و این اموال در صورت پیوستن آن فرد به ) ٤/١١٠فرای و دیگران، (سپرد دولت می
های حشم بود واریز دشمنان، مصادره و به خزانه مال صالت که مختص پرداخت صله

درواقع حاکمان صفاری از این سیاست برای محدود کردن ). ٣١٤گردیزی، (گردید می
 .کردندوت لشگریان استفاده میثر

 
 انسامانی
در ) ٣٨٩ـ٢٦١: حک(منصبان عصر سامانی های چندی از مصادره اموال صاحبگزارش

دست است؛ یکی از آنها، مصادره اموال احمد بن حسن عُتبی است که در دوره امارت 
ز نی). ٣٤٤گردیزی، (همراه تنی چند به بالی مصادره گرفتار شد نوح بن منصور به

سامان در خراسان در دست است گزارشی از مصادره اموال ابوعلی نَسَفی از عمال آل
یابیم که یکی از ترفندهای اما با بررسی منابع درمی). ٣٧هللا همدانی، رشیدالدین فضل(

سامانیان برای کسب درآمد، آزاد گذاشتن کارگزاران در درازدستی بر مال مردم بود؛ 
  های چندین که در فرصت مناسب دستاورد تبهکاریبه طمع آندرواقع امیران سامانی 

، ٢بخش/ ٤راوندی، (کردند عنوان مصادره بستانند، آنان را مؤاخذه نمیساله آنها را به
سامان گردید السماء، امیراالمرای آل؛ مثال ابوعلی سیمجور که با عنوان المؤید من)٨٨٨

علی نسفی را به ا در اختیار داشت، ابوو به فرمان نوح بن منصور، امارت خراسان ر
استخراج و استیفای اموال خراسان گماشت و دستش را برای مطالبه اموال از مردمان باز 

، بعد از این ماجرا امیراالمرا او را »بار بغارتیدیکخطه خراسان به«علی نیز ابو. گذاشت
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نمونه دیگری از این ). ٣٧ن، رشیدالدی(اش را مصادره کرد آوردهفروگرفته همه اموال گرد
ها در بغداد نیز گزارش شده است، آنجاکه بختیار، امیراالمرای بغداد، به قبیل مصادره

وزیر خود ابوالفضل دستور داد که دست ابوطاهر، کارگزار بصره را در گردآوری مال باز 
تاندن باج، برد با فشار بر بازرگانان و توده مردم و سابوطاهر نیز که گمان می. گذارد

کند، فشار را بر تر و راهش را به سوی وزارت هموار میپیوند خود را با بختیار مستحکم
که وزیر به بختیار نوشت که این کارگزار، بصره را ویران کرده و مردم بیشتر کرد تا این

مردم را بدبین، اکنون هنگام آن رسیده که مردم با دستگیری او خشنود شوند، و دیگری 
. چه مصادره کرده باید اموالش را مصادره نمودای او گماشته گردد و  بیش از آنجبه

های ابوطاهر را برشمارد و دارایی او را عظیم  نزد بختیار فرستاد تا جنایتوزیر کسی را به
طمع اندازد؛ درنتیجه چنین اقداماتی بختیار دستور دستگیری و مصادره بنماید و او را به
دهد که وضوح نشان میها بهاین گزارش). ٣٣٥ـ٦/٣٣٤مسکویه، (ا داد اموال ابوطاهر ر
کار مشخص برای تأمین منابع شده و با راهای از پیش تعیینها برنامهبرخی از مصادره

ذوالنون «: کنداین حکایت سعدی چنین مصادراتی را تداعی می. مالی حکومت بوده است
ای به فالن والیت، بر رعیت ل را که فرستادهام فالن عاممصری پادشاهی را گفت شنیده

گفت بلی روزی سزای . دارد، گفت روزی سزای او بدهمکند و ظلم روا میدرازدستی می
ستانی و در او بدهی که مال از رعیت تمام شده باشد، پس به زجر و مصادره از وی باز
 مَضرت عامل خزینه نهی، درویش و رعیت را چه سود دارد؟ پادشاه خجل گشت و دفع

 ). ٩٤٨ـ٩٤٧سعدی، (بفرمود 
 
 بویه  آل

میزان قابل اعتنایی از درآمدها را مصادره اموال ) ٤٤٧ـ٣٢٠: حک(بویه آله در دور
 تشکیل  ـگنجدکه بیشتر در مفهوم مصادره میـ منصبان و نیز مالیات بر ارث صاحب

ای اتمام ساخت کاخش بره ٣٥٠؛ چنانکه معزالدوله به سال )٧٥کاهن و کبیر، (داد می
های ابوعلی خازن، ابومخلد و ابوالفرج محمد بن عباس صاحب دیوان، در بغداد، دارایی

ابوالفضل عباس بن حسین شیرازی و ابوسهل دیزویه صاحب دیوان جیش و برخی 
کثیر، ؛ ابن٢٢٧ـ٦/٢٢٣مسکویه، (نزدیکانش را تا رسیدن پول نقد، موقتاً مصادره کرد 

ین ابوالفضل عباس بن حسین، وزیر معزالدوله و پسرش عزالدوله همچن). ٢٣٧/ ١١
سوزی ناگهانی در بغداد، در تنگنای مالی که پس از وقوع آتش) ٣٦٧ـ٣٥٦: حک(بختیار 
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افتاد، از خلیفه برای پرداخت مواجب کارکنان کمک خواست؛ به دستاویز این درخواست، 
وزیر بعدی، ابن . ارانش را مصادره کردبختیار او را عزل و اموال وی و همه متعلقان و ی

سامانی به اوضاع داد، اما با وای باقی بود سرکه چیزی از این اموال مصادره بقیه، تا زمانی
نیز ). ٤/٥٩٢ابن خلدون، (ن او را نیز گرفت کشیدن اموال مذکور، مشکالت مالی گریباته
) ، ملقب به ذوالکفایتین٣٥٩. د(رسد هدف از شکنجه منتهی به مرگ ابن عمید نظر میبه

پاکتچی، (نوادگی او بوده باشد اندازی بر اموال پنهان خابه دست مؤیدالدوله، دست
های این دوره، مصادره پانصدهزار دیناریِ ابوعلی ترین مصادرهاند از عظیمگفته). ٤/٣٤٣

ین ، گرچه در هم)١١/٣٧٠طبری، (ت معزالدوله بوده است حسن بن محمد طبری به دس
از وزیر خود فخرالملک ابو غالب، دوبرابر این مبلغ )  ه٤١٢ـ٤٠٣: حک(الدوله دوره سلطان

این سیاست که هدف آن دستیابی به ). ٢٦٠/ ٩ابن اثیر، (یعنی یک میلیون دینار اخذ کرد 
در ) ٣٧٢ـ٣٣٨: حک(اموال صاحبان ثروت و منصب بود چندان ادامه یافت که عضدالدوله 

، از بختیار انتقاد و سیاست مالی وی را )٣٦٦ـ٣٢٠: حک(الدوله  رکنای به پدرشنامه
دستگاه منحصر به خراج و مصادره معرفی کرد و حکومتش را بر عراق خطری بزرگ برای 

 . عزل وی را خواستار شد و) ٣٩٤ـ٦/٣٩٣مسکویه، (خالفت برشمرد 
ان دوره الوصول بودن این منبع درآمد باعث شده بود که حاکمجذابیت و سهل

خدمت خود، حتی پس از مرگشان، اسالمی حتی از مصادره اموال وزرا و کارمندان خوش
کار گرفته شد و براساس این سیاست اول بار در دوره سامانی به. گردان نباشندنیز روی

آن مقرر شد که پس از مرگ کارمندان دیوان، بخشی از اموال آنها به سود خزانه ضبط 
بویه این قاعده فراگیر بعدها در عصر آل). ١/٥٥١ بارتولد،: ـ ؛ نیز نک١٣٠ابن فندق، (گردد 

که عازم درحالیه ٣٥٢که مُهلبی پس از سیزده سال تصدی وزارت، در سال شد، چنان
، زن و فرزندان و آشنایان و حتی )٣٥٦ـ٣٢٠: حک(فتح عُمان بود درگذشت و معزالدوله 
ار کرده بودند بازداشت و اموالشان را مصادره کرد مالحان و چاروادارانی را که برای او ک

نیز که عمری به ) ٣٨٧. د(صاحب بن عَباد  وزیر فخرالدوله ). ٢٣٩ـ٦/٢٣٨مسکویه، (
اش  به فرمان فخرالدوله که که درگذشت، همه داراییبویه خدمت کرده بود همین آل

؛ خواندمیر، ٤١٨مستوفی، (اش از مال و خواسته تهی مانده بود مصادره شد خزانه
 ). ١٣٥؛ حسینی منشی، ٤٣٠/ ٢ ،السیر حبیب

منصبان را فراهم گاه صرف اشتغال به امور دیوانی مقدمات مصادره اموال صاحب
آورد، نمود و نفس والی شدن زمینه مطالبه و مؤاخذه توسط والیان بعدی را فراهم می می
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اتهام و مصادره اموال واقع بسا والیانی که پس از اتمام دوران حکومتشان مورد و چه
که چندی به حکم دستاویز آنشدند؛ ابوالحسین کوکبی از پیشوایان شیعه در بغداد به 

قمی، (معزالدوله والی بصره گردیده بود، بعدها در عراق به بالی مصادره اموال گرفتار شد 
الدین و  با جلوس سلطان عالءالدین محمد خوارزمشاه؛ شهاب  ه٥٩٧؛ نیز در سال )٦١٨
هرکس «ور شدند و الدین، سالطین غوری، سر ناسازگاری گذاشته به خراسان حملهغیاث

کردند و تا جرجان و بسطام شحنگان را که در کار دیوانی شروع داشته بود مصادره می
 ).٤٩ـ٤٨/ ٢جوینی، (» فرستادند و در ضبط خویش آوردند

این مطلب از . ارش شده استمصادره اموال قاضیان این دوره نیز در مواردی گز
 معتزلی، قاضی ری که معاصر یاحمد رازبن الجبار الدین عبد عمادیمصادره اموال قاض

که بعد از مرگ صاحب الدوله او را به بهانه آنگویند فخر. آیدالدوله دیلمی بود برمیفخر
 رد مظالم یببر وی ترحم نکنم که او را مظالم است و « :گفت) وزیر فخرالدوله(عَباد 
مستوفی، (، سه میلیون درم مصادره، و از منصب قضا عزل کرد » از دوزخ ناممکنیخالص
کند از مردی که خود همه مال در این باب خواندمیر اظهار تعجب می). ٤١٩ـ٤١٨، ٦٩٧

ستانی و گرفتار و مکنتش را از دارالقضا به چنگ آورده و در نظر مردم متهم به رشوه
). ٤٣١ـ٢/٤٣٠، السیرحبیبخواندمیر، (کند  از صاحب عباد انتقاد میمظالم است، اما

های ستانی یا سوء استفادهمصادره اموال قاضیان و یا دستیاران ایشان به جرم رشوه
این خبر نشان از عمومیت ارتشا . جنسی و اخالقی از مراجعان زن نیز گزارش شده است

 که از مصادره   ه٣٥٠یل حوادث سال که مسکویه ذدر بین قاضیان بوده است، چنان
دهد، از مصادره  ابو سائب عتبة بن عبیدهللا پس از مرگش خبر میاموال قاضی القضاة

که از مراجعان زن این قاضی ناموال غالم وی توسط وزیر ابو محمد مهلبی به جرم آ
 ). ٦/٢٢٥مسکویه، (ساخت سخن گفته است  و کارهایشان را هموار میکردهاستفاده سوء

 
  انغزنوی

منصبان دولتی در عصر غزنوی چنان مرسوم بود که رسد مصادره اموال صاحبنظر میبه
منصبان مصادره ای، اموال وزرا و صاحببه امری عادی بدل شده بود و با اندک بهانه

که میان مسعود و وزیر سلطان مسعود به دستاویز آن) ٤٤٦. د( بوسهل زوزنی .گردید می
 خراسان انگیزی کرده، دستگیر و همه اموالش در سراسرحاکم خوارزم فتنهآلتونتاش 

 گسترده اموال هاز خصوصیات این دوره مصادر). ٤٦٥ـ٢/٤٥٦بیهقی، (مصادره گردید 
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های سوم العاده برخی وزرا در سدهرسد که قدرت مالی و نظامی فوقنظر میبه. وزرا بود
تنها برای وزرا  در قدرت حاکمان مسلمان را نهبودن وزیرانتا پنجم که گاه تصور شریک
محمود غزنوی به . ها بوده باشدکرد، علت اصلی این مصادرهبلکه برای حاکمان ایجاد می

کرد که وزرا ازآنجاکه در قدرت  و گمان مینیک وقوف داشتالعاده وزرا این قدرت فوق
رئیس دیوان او ضمن تأیید این  و ،انداند، ضرورتاً دشمنان پادشاهانخداوندان خود سهیم

 را در قدرت موجب نفرت پادشاهان از وزیر دانسته و معتقد بود که یرانوزه  مداخل،نظر
شاید به همین دلیل بود که از میان آن شش . اندتنها سفیهان و احمقان به دنبال وزارت

یک  ، فقطتن که در پادشاهی محمود و محمد و مسعود به منصب وزارت گماشته شدند
تن از شکنجه و مصادره اموال در امان ماند و هر پنج وزیر دیگری که در پادشاهی 

به ) ٤٤٠ـ٤٣٢: حک(و مسعود ) ٤٣٢ـ٤٢١: حک(و محمد ) ٤٢١ـ٣٨٨: حک(محمود 
چنان به ). ٦٨ـ٦٧باسورث، (منصب وزارت رسیدند، طعم مصادره و شکنجه را چشیدند 

 اموال که گاهی هیند مصادرا که فرباسی،چون دوره عرسد که در عصر غزنوی همنظر می
اوقات همراه با شکنجه بود، افزایش یافت، مجازات مصادره دیگر رسوایی و بدنامی 

منصبانی که از سمت خود برکنار شده آمد؛ حتی گاه صاحبعظیمی به حساب نمی
دار انهخز) ٤٢٧ـ٤٢٦. د(گشتند؛ مثال ینالتگین بودند، بعدها دوباره به مقام خویش بازمی

سلطان مسعود بعد از آنکه اموالش مصادره گردید و از حسابرسی و شکنجه که از قضا با 
خشونت زیادی نیز همراه بود جان سالم به دربرد، به حکومت هند منصوب شد 

 ).    ٦٧٢، ٤٢٠ـ٤١٦/ ٢؛ بیهقی، ٤٢٥گردیزی، (
بود باعث های سیاسی اواخر عصر غزنوی که حاصل قدرت نوظهور سلجوقی آشفتگی

ای ناچیز فروگرفته اموالشان را مصادره شد که برخی والیان، زیردستان خود را به بهانه
که ابوالفضل سوری بن کنند و از هراس سلجوقیان فرار را بر قرار ترجیح دهند؛ چنان

 پدرِ خواجه ،معتز صاحب دیوان و عمید خراسان، همه مال و منال خواجه ابوالحسن
  ١).٧٠ـ٦٩ابن فندق، ( و بندار طوس را مصادره کرد و به غزنه گریخت الملک، عاملنظام

 
 انسلجوقی

. منصبان از منابع عمده درآمد دولت بوددر عصر سلجوقی نیز مصادره اموال صاحب

                                                                                                                                            
هرچـه در عمـر خـویش       «: کنـد اش را اینگونه ذکر می    نویسنده از قول خواجه ابوالحسن دلیل مصادره      ـ  ١

 ). ٨١همان، ( »ستدی از جهت اموال منکسرهجمع کرده بودم همه به ناواجب از من ب
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منصبان عصر سلجوقی، باعث شد تا های مالزم زندگی صاحبها و ناامنیچینیدسیسه
وت باشند تا در برابر هرگونه دسیسه احتمالی کارگزاران و رجال متنفذ در پی کسب ثر

بویل و دیگران، (مهری سلطان از منافع خود دفاع کنند از سوی رقیبانشان، یا در برابر بی
الملک که هنوز های دیوانی نظامای از این عدم امنیت در اوایل فعالیتنشانه). ٢٤٣/ ٥

است که او در ابتدای امر در نقل . صاحب قدرت و ثروت چندانی نبود قابل مشاهده است
کرد خواجه مالی گویند هروقت که عمید تصور می. خدمت ابن شاذان عمید بلخ بود

چون . کردو اموال او را مصادره می» ایای حسن تو فربه شده«: گفتاندوخته است می
 ). ١/٥٤مستوفی بافقی، (چندبار این کار تکرار شد خواجه به مرو گریخت 

ها گاه  دولت هنگام برکناری از شغلشان امری شایع بود، این مصادرهمجازات کارکنان
های دولت نادرستکاری و فساد کارگزاران حکومتی و گاه به سبب کمبود درآمدعلت به

این اوضاع آشفته مالی درپی گسترش نهاد ). ٢٤٢/ ٥ ،بویل و دیگران(گرفت انجام می
ی از قلمرو امپراتوری از زیر نظر دیوان و خروج قسمت زیاد) ١٠٥ـ١٠٣کلوزنر، (اتابکی 

 رساند که بدانجاالعاده درآمدها گردید و کار را مرکزی پدید آمد و باعث کاهش فوق
ـ ٥٢٧: حک(و مسعود بن محمد ) ٥٢٥ـ٥١١: حک( محمود بن محمد بن ملکشاه هخزان
ود مانده برای سلطان محمتهی گشت و به روایت بنداری تنها منبع مالی باقی) ٥٤٧

مورخان علت کاهش ). ٢٤٩ـ٢٤٧/ ٥؛ بویل و دیگران، ١٢٣بنداری، (ها بود مصادره
درآمدهای دولت سلجوقی را در این دوره به وزارت بروجردی منتسب دانسته و معتقدند 

چه را از امالک خالصه که باقی مانده بود در میان امرای بزرگ به صورت اقطاع او آن
 نه که با خروج این اراضی از سلطه حکومت، خزا)١٢٣ـ١٢٢بنداری، (تقسیم کرد 

های ها یا ثروتسلطان از منبع عایدی مهمی محروم شد و  دیوانیان ناگزیر به رشوه
یکی از اشخاصی که در این دوره ثروت هنگفتی از محل . ای روی آوردندمصادره
او که یکی . ودآبادی درگزینی وزیر طغرل بن محمد بهم زد، ابوالقاسم انسها بهمصادره

آید از آشفتگی سیاسی حاکم استفاده از فاسدترین رجال عصر سلجوقی به حساب می
وی قُتلغ رشیدی حاجب . دکرکرده اموال افراد زیادی را تحت عنوان مصادره، چپاول 

هزار دینار و بازرگانی همدانی را صدودهمخصوص سلطان محمود بن محمد را یک
هزار و از حاکم تبریز هفتادهزار و از حاکم همدان بیستهزار دینار مصادره کرد  سی

گویا مورخ معروف، عمادالدین اصفهانی ). ٢٠٤ـ١٨٩بنداری، ترجمه، (دینار بیرون کشید 
عمادالدین (اش نیز به دست این مرد مصادرات هنگفتی را متحمل شدند و خانواده
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هایی که وی برای افزایش از جمله ترفند). ٥/٢٤٣؛ بویل و دیگران، ٢٩٠ـ٢٨٩اصفهانی، 
ای بود که درباره صفی مستوفی که به اوحد بهروز کار برد، حیلهشوندگان بهتعهدات مصادره
صفی به دستاویزی نامعلوم گرفتار و متضمن پرداخت یکصدهزار . کار بستمشهور بود به

دانست و از یدرگزینی وزیر که از طرفی این مبلغ را ناکافی م. دینار به رسم مصادره گردید
ای دانست، چاره طرف دیگر امر سلطان طغرل را که همین مبلغ را خواسته بود مطاع می

 صفی مستوفی دوبرابر گردد؛ او به سلطان اظهار داشت که عموی تو هاندیشید تا جریم
سنجر مرا فرمان داد در همدان به عیار خراسان دینار ضرب کنم تا دینار خراسان و عراق 

چون دینار جدید دوبرابر دینار قدیم بود و صفی اوحد نیز به دینار اخیر مورد . یکی گردد
 ).٢٨٩عمادالدین اصفهانی، (مطالبه واقع شد، تعهد او دوبرابر گردید 

های مالی این دوره که از خالفت عباسی تقلید شده بود آن بود که جمله سیاست از
مزایده ر را از حکومت بهکاعمال بزرگ، حق مصادره رجال مغضوب و وزرای گنه

چه پرداخته بودند، بیرون خریدند و سپس به ضرب شکنجه از وی، بیش از آن می
الملک، رئیس دیوان استیفای ملکشاه به اتهام  زین ه٥٠٦؛ در)١٦٠متز، (کشیدند  می

دار کردن حیثیت سلطان و خلیفه دستگیر شد؛ برخی درباریان اختالس مالی و لکه
 هزار دینار به خزانه ٢٠٠الملک به آنها  که در صورت تحویل زیندرخواست کردند

) حاکم دَهستان(بدین ترتیب او را به امیر آلتونتاش کامیار . سلطان واریز خواهند کرد
اثیر،  ابن(دار کشید وی نیز پس از آنکه او را مبالغ زیادی جریمه کرد در ساوه به. سپردند

 ).٤٣لمبتون، : ـ ؛ نیز نک٤٩٢/ ١٠
از دیگر رسومی که در عصر سلجوقی خبری از آن در اندک منابعی آمده، مصادره 

گویند ابوالفتح رازی . دادندمنصبانی است که به دشمنان تمایل نشان میدارایی صاحب
که نخستین وزیر طغرل سلجوقی بود قبال در خدمت عالءالدین محمد بن دشمنزیار 

بود؛ ابوالفتح که از ) ٤٤٣ـ٤٣٣: حک(نصور و فرزند او ابوم) ٤٣٣ـ٣٩٨: حک(کاکویه 
که به خدمت طغرل درآمد، موریت نزد طغرل رفته بود، پس از آنأسوی ابومنصور برای م

همچنین ). ٣٢٥ـ٣٢٤لمبتون،  (کرد ابومنصور دشمنزیاری مصادره رااش  داراییههم
او که از .  همین بهانه مصادره گردیدالملک نیز بهاموال محمد بن فخرالملک بن نظام

 هجری وزیر سنجر بود، از ارسالنشاه حاکم غزنه رشوه ستانده بود تا ٥١١ تا ٥٠٠سال 
سنجر را از لشگرکشی به غزنه منصرف کند؛ چون سنجر از ماجرا مطلع گشت بعد از 

وی میلیون دینار نقد جز جواهر و اموالش از بازگشت از غزنه وی را فروگرفت و یک
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در همین دوره ). ٢٤٤/ ٥بویل و دیگران، : ـ ؛ نیز نک٥٤٩/ ١٠ابن اثیر، (بیرون کشید 
ای از نزدیکانش را بدین اتهام که با یکی از دشمنان او قاورد، حاکم کرمان، خواجه

 ).٦کرمانی، (د کر، بازداشت و اموالش را مصادره »طریق مکاتبت و مراسلت سپرده است«
توان به اظهار نظر فقهای تراز اول در باب حکم فقهی قی میاز خصوصیات دوره سلجو

 ه، نقدینگی حاصل از مصادر)٥٠٥. د(امام محمد غزالی . شده اشاره کرداموال مصادره
ها دانسته معتقد به حرمت همراه خراج و رشوه، سه منبع عمده درآمد حکومتاموال را به
، غنیمت، نمودمیها پاک و حالل  دولتچه از درآمدهای او آنهبه عقید. بودنها همگی آ

 الجرم بود، درآمد دولت از سه منبع اول هجا که بیشینوارث بود، اما از آنجزیه و اموال بی
استفاده از اموال سالطین نامشروع بود و از این رو مفتی، قاضی، متولی، طبیب، و اهل علم 

این اظهار نظر بسیار مهم ). ٣٨٠ـ٣٧٩/ ١غزالی، (بودند خوار دولت مینباید جیره... و
 . اموال در عصر سلجوقی باشدههای عمومیت و گستردگی مصادرتواند از نشانه می

 
 خوارزمشاهیان
قلمروی وسیع داشتند و اغلب درگیر جنگ و نزاع ) ٦٢٨ـ٤٧٠: حک(خوارزمشاهیان 

 مصادره نماید که در قلمرو آنها نیزهای پراکنده در منابع چنین میاز گزارش. بودند
 در سفر به   ه٦٢٢الدین در منصبان مرسوم بوده است، چنانکه سلطان جاللاموال صاحب

 وی را فروگرفته یکصدهزار دینار از ١تبریز با گواهی جمعی از افراد برضد طغرایی،
بخت از این جریمه به حد فقر رسید و تنها توانست طغرایی نگون. اموالش را مصادره کرد

همچنین قاضی ). ١٤٧ـ١٤٦نسوی، (به خزانه سلطان واریز نماید هزار دینار سی
شده های محولمأموریتکه در ادای مجیرالدین عمر بن سعد خوارزمی را به دستاویز آن

 کردند و پس از یک ماه تحمل حبس، هزار دینار مصادرهبه او خیانت ورزید، دوازده
 ).١٥٦نسوی، (منصب قضای تبریز را به وی سپردند 

 
 ایلخانان 

حمالت مغوالن به ایران در سده هفتم به کاهش شدید جمعیت و اراضی زیر کشت و در 

                                                                                                                                            
ای است که بر باالی نامه پیش از بسمله نوشته          طغرا نوعی از خوشنویسی پیچیده است و منظور از آن طره          ـ  ١

منسوب به کسی است که شغل و منصب    » طغرائی«کلمه  . استنعت پادشاه فرستنده    شود و مضمون آن     می
 ). دهخدا، ذیل طغرا و طغرائی(  بر فرامین و مناشیر باشداو نوشتن طغرا و القاب ملوک و امرا
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جاکه در بسیاری از  تا آن١های کشاورزی انجامید،نتیجه نابودی بخش وسیعی از زمین
 درصد آنها بایر بود ٩٠رفت و ها زیر کشت می درصد از زمین١٠مناطق ایران، تنها 

پنجم با تخریب اراضی کشاورزی، درآمد دیوان مرکزی به یک. )٥٣ـ٥٢، ٢پتروشفسکی(
 میلیون دینار کاهش یافت و دولت ٢٠ میلیون به حدود ١٠٠ادوار قبل، یعنی از 

این وضع منجر به ). ٥/٤٧١بویل و دیگران، (ایلخانان در تنگنای شدید مالی قرار گرفت 
وال و امالک برای جبران کسر ها و گرایش به مصادره امپیدایش انواع و اقسام مالیات

مشکالت . ای از آن در دوره اتابک ابوبکر حاکم شیراز نمایان است نمونه٣.بودجه گردید
عمادالدین میرانی که منصب انشا . مالی اتابک را واداشت تا از خواص دولت چاره طلبد

سالم و شرع مطهر به اولوااالمر اجازه داده است برای حفظ و حراست حوزه ا: داشت گفت
از پس . مسلمانان از توانگران به هر وجه که ممکن باشد به لطف یا به قهر استمداد کنند

های جدیدی وضع کرده به ضبط و مصادره امالک و اموال بزرگان این نظر، اتابک مالیات
اش را مصادره پرداخت؛ ازجمله قاضی عزالدین علوی را از منصب قضا عزل و همه دارایی

اند و قدرت و ثروت ی برای این کار آن بود که سادات در شیراز قومی انبوهونه بها. کرد
ها با شرف سیادت جمع شوند چه بسا خیال فراوان دارند و اگر این اموال و منصب

 ). ٩٧ـ٩٦آیتی،  (بیرون برندحکومت در سر بپرورانند و شیراز را از قبضه قدرت او 
چگونگی تعلق . ن دوره، امالک سلطنتی بودترین منابع درآمد دولت در اییکی از مهم

شده های ضبطتوان گفت، زمیناین امالک به ایلخانان نامشخص است؛ اما برسرهم  می
هایی که مالکان آن گریخته و یا کشته شده بودند، امالک شاهانی که ، زمین)ایمصادره(

خانان ضبط کرده بودند، ای که ایلها غلبه یافته بودند، و نیز امالک موقوفهمغوالن بر آن
سوم از قلمرو ایلخانان را در بر به این امالک که یک. دادامالک سلطنتی را تشکیل می

گردید، و گفتند و گاه کلمه خاصه بر آن افزوده میمی» اینجو«گرفت به زبان مغولی می
اشپولر، (شد نام داشت، نگهداری می» تمغا«درآمد آن در صندوق مخصوصی که 

                                                                                                                                            
بنا به گفته مورخان طی حمله مغوالن به ایران، در هرات دومیلیون و چهارصد هزار نفر، در ری هفتـصد هـزار                      ـ  ١

نفر، در مرو یک میلیون و سیصد هزار نفر، در نیشابور یک میلیون و هفتصد هزار نفر و در بغداد هشتصد هـزار                       
 ). ٢٧ـ٢٦لمبتون، ( از نتایج اجتناب ناپذیر این کشتار، کاهش شدید جمعیت بود.  قتل عام شدندنفر

2- Ilja Pawlowitsch Petruschewski 
کار به ، قپچور، طرح، عوارض، شلتاقات    :، از جمله   اصطالح ٤٥ها و تعهدات عهد ایلخانی حدود       در منابع برای مالیات   ـ  ٣

ـام    ، است که در نتیجـه     رفته ـانی را بـسیار سـنگین         نظ ـاتی ایلخ بویـل و دیگـران،     ( کـرد تـر از ادوار قبـل مـی       مالی
  .خوبی شرح داده است که سیاست مالیاتی مغوالن را به٥٩ـ٥٨ پتروشفسکی،  :ـ ؛ نیز نک)٥٠٣ـ٥/٥٠١
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گاه که به کاهش بی و ها و قحط و غالی گاهدر این دوره، خشکسالی). ٣٢٦ـ٣٢٥
که فالن قطعه از شد تا مثال به دستاویز آنانجامید، موجب آن میدرآمدهای دیوانی می

) یعنی بقایا(های قبل مالک آن بدهکار به دیوان است زمین شائبه دیوانی دارد یا از سال
 ).١٩٣ـ٢/١٩٢، جغرافیاحافظ ابرو، (ندند ستاداران اموالی میاز زمین

منصبان همچنان در عصر ایلخانی  ماترک متوفیان ازجمله وزرا و صاحبهمصادر
الدین مظفر پس از وفاتش در دوره سلطان که همه دارایی شرفمرسوم بوده است؛ چنان

هللا مصادره وزیر او، رشیدالدین فضلبه فرمان ت) ٧١٦ـ٧٠٣: حک(محمد خدا بنده 
 ).١١٧/ ١مستوفی بافقی، (گردید 
 

 تیموریان
از مصادره اموال کارگزاران دولت در عصر تیموری نیز  گزارشهایی در دست است؛ برای 

های و بروز تنش) ٨٥٠ـ٨٠٧: حک(نمونه پیر احمد خوافی که بعد از مرگ شاهرخ 
ول بود، گری میان آنها مشغمتعدد میان شاهزادگان تیموری بر سر جانشینی به میانجی

 بدون دلیل خاصی مغضوب میرزا بابر شد و همه اموالش مصادره گردید  ه ٨٥٧در  
 اهمیت مصادره  ه٨٠٨اتفاقی جالب در سال . )٢١٠پاورقی / ٣، زبدة التواریخحافظ ابرو، (

الدین میرانشاه دهد؛ در این سال امیرزاده عمر بن جاللاموال در این دوره را نشان می
برادرش ابوبکر را در قلعه سلطانیه محبوس کرده، خود حکومت را ) د به بع٨٠٧: حک(

از بند ای عدهابوبکر که دریافت قصد جانش را دارند به دستیاری . در دست گرفت
بعد از این .  سلطانیه مسلط شد و خزانه آنجا را غارت کرده گریختهخالص یافته، بر قلع

متقبل شد که هرچه از خزانه سلطانیه واقعه شیخ خسروشاهی نزد امیرزاده عمر رفت و 
اند در اندک زمانی از راه مصادره و مطالبه از عمال والیات به دست آورد و در خزانه برده
 ).٥٦١ـ٣/٥٦٠، السیرحبیب؛ خواندمیر، ٦٢ـ٣/٦٠، زبدة التواریخحافظ ابرو، (نهد 

 
 صفویان

نش با اعمال و جانشینا) ١٠٣٨ـ٩٩٦: حک(خصوص در دوره شاه عباس صفویان به
. ترین رقبایشان یعنی قزلباشان بودنددنبال تضعیف سرسخت اراضی بههسیاست مصادر

رهبران قزلباش که بخش زیادی از اراضی مملکتی به عنوان تیول در اختیارشان بود، 
این . گردید همه اراضی و اموالشان به نفع شاه مصادره میشدمیغضب بر ایشان چون 
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 موجب شد که مصادره و ١ که از خصوصیات دوره صفوی استهاحجم وسیع مصادره
 درآمد هشوند، یکی از شش منبع عمد خشم شاه میگرفتارضبط دارایی کسانی که 

 اموال آن هگزارش اسکندربیک دایر بر مصادر). ١١٨ـ١١١، ٢کمپفر(دولت صفوی باشد 
گذشتن از تقصیر بودند، و » صاحب مال«دسته از سرداران متمردی که بر شاه شوریده و 

 هدوستی را در دستتوانست حس شاهمی) ٣٤١ـ١/٣٣٩، بیک ترکماناسکندر(سایران 
های مالی در انگیزه. دوم زنده کرده نیز منابع مالی را از اختیار دسته اول خارج کند

شود، آنجاکه  دریافت میعالم آرای عباسیمنصبان از گزارش دیگر مصادره اموال صاحب
که بر او داشتند، به دستاویز آن» گمان نقود وافره«لی اصفهان را که چون فرهاد آقا وا

برخی از اهالی اصفهان شاکی او بودند، گرفته اموال و اسباب وی و تنی چند از 
رسد تداوم هرچند به نظر می). ١/٣٥٩اسکندر بیک ترکمان، (ط نمودند متعلقانش را ضب

 اما از سوی دیگر ،اهان صفوی کمک کرداین سیاست به تثبیت قدرت و تجمیع ثروت ش
 عمومی آن بود که گسترش هنارضایی عمومی را نیز در پی آورد؛ زیرا در این دوره عقید

 اراضی بزرگان به کف آمده است مملکت را به هامالک خاصه که اغلب از طریق مصادر
جریان نابودی خواهد کشاند، زیرا از طرفی درآمد حاصل از آن، که بایستی در کشور 

رفت، و از سوی دیگر، اداره این اراضی به دست مباشران یافت، به خزانه شاه میمی
های های نامشروع ایشان از موقعیتشان منجر به فشار بر تودهشاه و استفاده) وزیران(

مصداق کامل از سوء اثر این ترتیبات، فارس بود . گردیدمردم و باعث ویرانی کشور می
 ).  ٤٢ـ٤١مینورسکی، (ود هشتادهزار نفر کاسته شد که از جمعیت آن حد

ه شاهان صفوی کار را به جایی رساندند که اندک سرپیچی از فرمان آنان، به مصادر
که در عصر شاه سلطان حسین، یکی از سردارانی شد؛ چناناموال و گاه مرگ منجر می

ه به عذر بیماری، ول مشایعت اکبر شاه گورکانی به هندوستان بود، در میان راؤکه مس
پسر خود را به جای خویش قرار داد و به دستاویز این اقدام به محض ورود به دربار، 

 حتی ٣شاردن). ٧٩پریرا فیدالگو، (دستگیر و به امر پادشاه تمام اموالش مصادره گردید 
خان صدر اعظم جرأت کرده کند که چگونه شیخ علیپا را فراتر نهاده اظهار شگفتی می

                                                                                                                                            
رسد این خصوصیت ناشی از آن باشد که شاهان صفوی با حمایت علمـاء و مراجـع دینـی                   به نظر می  ـ  ١

اطیعـوا هللا و اطیعـو      «دانستند و برپایه نـص قرآنـی خـود را مـشمول             ب و جانشین خدا می    خود را نای  
 . انگاشتندمی» ...الرسول و اولواالمر منکم

2- Engelbert Kaempfer 
3- S. J. Chardin 
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شیدن جام شرابی که شاه صفوی به او تعارف کرده بود سر باز زد؛ زیرا این سرپیچی از نو
ممکن بود به مصادره اموال و حتی جان باختنش بینجامد؛ هرچند چنین نشد اما 

 ). ٦٠٧/ ٢شاردن، (صدراعظم را نیز به زور شراب خوراندند 
شدند، ذه میمنصبانی که در عصر صفوی بارها گرفتار مصادره و مؤاخاز صاحب

که قاضی عماد ناظر بیوتات متهم به تصرفاتی در اموال دیوان ، چنانند بیوتات بودانناظر
شد و بدین دستاویز معزول گشت و متعهد پرداخت مبلغی هنگفت به رسم مصادره 

که مجری این مصادره، یعنی  است رسد آننظر میآنچه در این مصادره جالب به. گردید
 بود، ضامنی، که خود قاضی عماد را به تصرفات دیوانی متهم کردهمهتر جمال اصفهان

بیک که همچنین است، صفی قلی). ١/١٦٣ترکمان،  اسکندر بیک(پرداخت این مبلغ شد 
که در ضبط مالیات دیوانی توجه  دست یکی داشت آخراالمر به دستاویز آن١با متغلبه

 ). ٧٥٣ـ٧٥٢ قزوینی، وحید(الزم نداشته مؤاخذه و اموالش مصادره گردید 
. منصبان خائن بودهای صاحبمصادره اموال در عصر صفوی از جمله مجازات

 خیانت ورزیده قلعه ١٠٤٥بیگلربیگی چخور سعد یعنی طهماسب قلی خان قاجار که در 
ایروان را که در محاصره عثمانیان بود بدیشان تسلیم کرد، بعد از راندن عثمانیان از این 

 )     ٩٢ـ٩١رهربرن، (کش مصادره گردید ناحیه همه امال
رفتند نظیر  که از دنیا میکارگزارانی اموال هیکی از منابع عصر صفوی از مصادر

 که سلیمان  ه١٠٣٤که در اند؛ چنانهای چهارم و پنجم باب بود، خبر دادهچه در سده آن
رزندی نداشته و باقی که فاز دنیا رفت، به بهانه آن) وزیر شاه عباس(خان اعتمادالسلطنه 

دیوان قبل از شغل وزارت بر ذمه او بوده، همه اموالش به نفع دولت مصادره گردید 
 ).٢٠٨وحید قزوینی، (

گرچه طبیبان در این . گویا مصادره اموال طبیبان دربار صفوی نیز مرسوم بوده است
یچ کجای دنیا دوره از جایگاهی ویژه برخوردار بودند تا حدی که کمپفر معتقد بود در ه

طبیبان همچون طبیبان ایرانی محترم نبودند، اما این احترام تا پیش از مرگ پادشاه بود 
بست، سرنوشت طبیبان نیز دگرگون که پادشاهی چشم از جهان فرو میمحض آنو به

                                                                                                                                            
فرق میان پادشاه موید و     . به چیرگی تمام دست یاینده بر چیزی، مستولی و زبردست و غالب           : متغلبـ  ١

 ...باشـند ... ن دادگر و نیکوکردار و نیکو سـیرت      میان خارجی متغلب آن است که پادشاهان چو        موفق و 
بیهقـی،  . باشند خـارجی بایـد گفـت      حق باید دانست و متغلبان را که ستمکار و بدکردار           گماشتگان به 

ترجمـه  . بغراجق از سلطان دستوری خواست که والیت خویش از دست متغلـب بیـرون کنـد               . ١/١٥٣
 . نقل از دهخدا. ١٠٠،  ..تاریخ سامانیان و جامع التواریخ،؛ ٢٠٦،  یمینیتاریخ
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شان را گوید اگر طبیبان را نکشند دست کم تبعید و داراییباره میشاردن در این. شدمی
 ،١٦٠٧/ ٤شاردن،(دهند قدر گذران روزانه چیزی به ایشان می به فقطکنند ویمصادره م

دارد که براساس رسوم کهن ایران، کمپفر نیز با کمی تفاوت بیان می). ١٧١٩ ،٥/١٦٦٥
بعد از مرگ پادشاه، طبیبانش مایملک خود را از دست داده بقیه عمر را در محبس 

دهد که طبیبان  خود گزارش می سفرنامهیگر ازاو در جای د). ٤٢کمپفر، (گذرانند  می
شاهِ درگذشته را پس از مصادره اموالشان در باغی بزرگ و مجلل واقع در قم زندانی 

 آینده را خاصه هاین نگرش در دربار که همواره واهم). ٤٢کمپفر،  ( تا بمیرندکنند می
 پادشاه، تدابیری داشت تا پیش از مرگمیبرای طبیبان به همراه داشت، آنان را وا

هایی برای بر تخت نشاندن یکی از پسران بیندیشند و پس از مرگ پادشاه به فعالیت
 ؛ خود برهندحتوم و معمولصغیر پادشاه دست زنند تا مگر بتوانند از سرنوشت م

 طبیبان وی با ترس فراوان خبر مرگ شاه را ،گونه که پس از  مرگ شاه عباس دوم همان
ار داشتند که به عقیده آنان نباید شاهزادگانی که صاحب نفوذند بر به وزیر داده اظه

شاردن علت اصلی ). ٤٢کمپفر، (تخت نشینند زیرا روزگار همه آنها تباه خواهد شد 
کاری و  طبیبان خاصه شاهان صفوی را پس از مرگ پادشاه، اتهام به کمهمصادر

 زندگی شاهان ه شیو، کمپفرهبنابه گفت. توجهی در حفظ سالمت پادشاه دانسته است بی
و اغلب پیش از  کردمیرانی آنان را دچار پیری زودرس صفوی و افراطشان در شهوت

پادشاه در این مرحله که توصیه ه ناتوانی طبیبان در معالج. رفتندسالگی از دنیا میچهل
که از طال هم ) ؟(به خوردن آب طال و مرواریدهای درشت خلیج فارس و گردپادزهر

 . کند این اتهام را به ذهن متبادر میهشائب) ٣٧ـ٣٦کمپفر، (کردند تر بود میانگر
 
 جهنتی

ها، فرایند و چند و چون آن در ها معمول بوده ولی انگیزهمصادره گرچه در همه دوره
ها و ای به تناسب ساختار حکومت، گروهدر هر دوره. اعصار مختلف تفاوت داشته است

شدند و در این رهگذر برخی حاکمان مصادره را به دیده دره میهایی مشمول مصادسته
نگریستند که کارگزاران خطاکار را گریزی از آن نبود؛ اما حکومتهایی که با مجازات می

های مالی دست به گریبان بودند توجهشان به مصادره اموال کارگزاران بیشتر بوده چالش
، تضمینی و در دسترس بودن درآمد رسد، به سبب سریع، زودیابنظر میاست و به

ترین منبع درآمدی بعد از مالیات بدل  را به مهمها آنحاصل از مصادره در برخی دوره



 ١٣٩٥پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ نهم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٢٣٦

های ضعف خالفت عباسی، اواخر عصر سلجوقی و ها در دورهافزایش روند مصادره. کرده بود
اکی از اهمیت این های مالی روبرو بودند حهایی که حاکمان با چالشدوره ایلخانی و دوره
ترین کارکردهای آن از قرن به اعتقاد بسیاری از مورخان یکی از مهم. منبع درآمدی است

های ایران تا پایان عصر صفوی تأمین  و تقریباً همه دولت١سوم به بعد، در خالفت عباسی
این ها از این محل بوده است، گرچه بنداری و عمادالدین اصفهانی از بخشی از بودجه دولت

) ٥٢٥ـ٥١١: حک(اند در دوره سلطان محمود بن محمد سلجوقی هم فراتر رفته و ادعا کرده
 .مانده برای سلطان بودترین و شاید تنها راه درآمدی باقی مهممصادره
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 برای آگاهی از میزان اتکای مالی دستگاه خالفت عباسی بـر درآمـدهای حاصـل از مـصادره امـوال و                     ـ ١

 .٦٢ـ٦٠ ران،دیگو حصاری قربانی : ـ های آماری انجام شده پیرامون آن نکبررسی
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سـال دوازدهـم، شـماره       :، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقـات تهـران          تمدن اسالمی 
 .  ١٣٩٥بیست و سوم،  بهار و تابستان 

 . ش١٣٦١توس،  :، تهرانتاریخ قم، حسن بن محمد بن حسن، یقم
 .     ش١٣٨٢مولی،  :، ترجمه و تألیف یعقوب آژند، تهرانبویهیان؛ .کاهن، کلود؛ کبیر، م

چاپخانـه دانـشگاه،     :، تهران نتاریخ افضل یا بدایع االزمان في وقایع کرما       ، افضل الدین،    یکرمان
 . ش١٣٢٦ 

 ترجمه یعقـوب آژنـد،      ،)وزارت در عهد سلجوقی   (دیوانساالری در عهد سلجوقی     کلوزنر، کارال،   
 .ش١٣٨٩، کبیرامیر :تهران

 . ش١٣٦٠خوارزمی،  :، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهرانسفرنامه کمپفرکمپفر، انگلبرت، 
 .ش١٣٦٣ کتاب، یدنیا:، تهرانی حبیبیالح، تحقیق عبداالخبار زین سعید،، ابویگردیز

، ترجمـه یعقـوب آژنـد،       تداوم و تحول در تاریخ میانـه ایـران         ،لمبتون، آن کاترین سواین فورد    
 .ش١٣٩٢ر نی، نش:تهران

، ترجمه علیرضـا ذکـاوتی      )رنسانس اسالمی (تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری یا        متز، آدام،   
 .ش١٣٩٣امیرکبیر،  :قراگزلو، تهران

 .  ش١٣٦٤، امیرکبیر: ، تهرانتاریخ گزیدههللا، ، حمدیمستوف
 .ش١٣٨٥اساطیر،  :، تهرانیجامع مفید، محمد مفید، ی بافقیمستوف

 .ش١٣٧٩سروش، : ، تهرانی، تحقیق ابو القاسم امامتجارب األمم، یعل، ابویمسکویه الراز
سازمان اداری حکومت صفوی یا تعلیقات مینورسکی بر تذکرة         مینورسکی، والدیمیر فدوراویچ،    

 .ش١٣٧٨ امیر کبیر، :نیا، تهران ، ترجمه مسعود رجبالملوک
ـ     الدین محمد،    نسوى، شهاب    : مجتبـی مینـوی، تهـران      ، تـصحیح  یسیرت جالل الـدین منکبرن

 .ش١٣٨٤ ، ی و فرهنگیانتشارات علم
 و  ی پژوهـشگاه علـوم انـسان      :، تهـران  یآراى عباس  تاریخ جهان طاهر،  ، میرزا محمد  یوحید قزوین 

 .ش١٣٨٣، یمطالعات فرهنگ
 :، تهـران ، تـاریخ سـامانیان و بویهیـان و غزنویـان    التواریخجامعهمدانی، رشیدالدین فـضل هللا،    

 .ش١٣٨٦، میراث مکتوب
Bosworth, “MUSADARA”, EI2, Vol. VII, 1993. 
Levy, "MUSADARA", EI1, Vol. VI, 1913-1936. 


