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  چکیده

داری، به ویژه در  های مسلط نظام زمین اقطاع در اشکال مختلف همواره یکی از شیوه
غزنویان  داری در دورۀ است. این نوع زمین  های نخستین و میانۀ تاریخ ایران بوده سده

که دولت توان  آنگاه گیری چندان رواج نیافت. بنابر قاعده،  به سبب اتکا بر نظام غنیمت
نداشت تا مواجب سپاهیان را به نقد پرداخت کند، امالک را به شکل اقطاع واگذار 

کرد، اما سؤال این است که چرا در دورۀ غزنویان متأخر، یعنی از دورۀ سلطان  می
رغم دشواری شرایط حکومت در پرداخت مواجب نقدی به سپاهیان،  بعد، به مسعود به

؟ این مقاله با روش توصیف و تحلیل کیفی در پی تبیین نظام رواج نیافتنظام اقطاع 
اقطاع در دورۀ غزنویان متقدم و پاسخ به پرسش مذکور در دورۀ غزنویان متأخر است. 

ا تجربه کردند، اما اصالحات ها، گرچه غزنویان متقدم، نظام اقطاع ر بنابر یافته
که  داری از تداوم و تثبیت آن جلوگیری کرد، دیگر این سبکتکین در مناسبات زمین

از واگذاری مالکیت  ،مال رعیت ازحقوق سپاهیان تأمین سالطین متأخر غزنوی، با 
  زمین به شکل اقطاع جلوگیری کردند.
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  . مقدمه1
های قرون نخستین و میانۀ  داری ایران دورۀ حکومت اصطالح اقطاع در نظام زمین

ترین نوع اقطاع در قرون  اسالمی دارای تعاریف، اشکال و کارکردهای متفاوت بود. رایج
امالک طی مدت زمان  ،آن مطابقبود، که » التملیک اقطاع«نخستین اسالمی از نوع 

اما از  ،گردید در جهت مالکیت دائمی با هدف آباد کردن به دیگران واگذار میطوالنی 
ها می کوشیدند مالکیت  تری یافت و دولت اقطاع اشکال متنوع ققرون چهارم و پنجم 

دائمی امالک را به خود اختصاص دهند و در صورت لزوم به عنوان پاداش، شیوۀ 
ترین  بردند. رایج خت مواجب به کار میتخصیص را برای بسیج نیروها و جایگزین پردا
است، بدین معنی  بوده» اقطاع االستغالل«شیوۀ اقطاع یا واگذاری زمین در دورۀ مذکور 

که برای مدتی معین، امالک را با هدف استفاده از عایدات و مستغالت آن واگذار 
رداخت مواجب داری بیشتر به سبب ناتوانی مالی دولت در پ کردند. این شیوه از اقطاع می

شد. طی قرون  محسوب می» اقطاع نظامی«نقدی به سپاهیان ضرورت یافت و در واقع 
های  تری یافت و گروه بعدی، به ویژه در دورۀ سلجوقیان، نظام اقطاع ابعاد گسترده

  دیوانی را نیز شامل شد. 
ا ق) ت 351ـ352در دورۀ غزنوی، به ویژه در دورۀ متقدم، یعنی از دورۀ آلبتکین (

ق) فرض کلی بر این است که به سبب اتکا بر نظام  421پایان سلطنت سلطان محمود (
غنایم و توان دولت در پرداخت حقوق سپاهیان به نقد، اقطاع نظامی شکل نگرفت. در 

داری در این دوره بررسی خواهد شد. عالوه بر این،  های دیگر اقطاع پژوهش حاضر شیوه
ق) تا پایان 422ـ432یعنی از دورۀ سلطان مسعود (چرا در دورۀ غزنویان متأخر، 

که حکومت در پرداخت مواجب نقدی به سپاهیان خود  رغم آن ق) به 582حکومت آنان (
در مضیقه بود، اقطاع نظامی شکل نگرفت؟ با اینکه اقطاع موضوع پژوهش بسیاری از 

صیل واکاوی نشده شناسان بوده، این مسأله در دورۀ غزنویان به تف شناسان و ایران شرق
است. برخی محققان با این پیش فرض که غزنویان با تکیه بر نظام غنایم به سپاهیان 

مالک «دادند، توجه چندانی به این موضوع نکرده اند. آن لمبتن در کتاب  خود اقطاع نمی
بدون طرح مسأله به ذکر همین نکته بسنده کرده است. باسورث در » و زارع در ایران

در دورۀ غزنویان متقدم پی برده، اما به » اقطاع التملیک«تلویحا به نوعی » نویانتاریخ غز«
اقطاع در دورۀ متأخر نیز توجهی  ۀتفصیل به آن نپرداخته است. عالوه بر این، به مسأل

نشان نداده است. بنابراین، تبیین نوع اقطاع، چرایی و چگونگی برچیدن آن در دورۀ 



  469  ق) 351ـ  582تبیین مسألۀ اقطاع در دورۀ غزنویان (

اله است و از همه مهم تر اینکه چرا اقطاع در دورۀ متأخر متقدم از اهداف مهم این مق
  رواج نداشت؟

  
  ق)351ـ 421. مسألۀ اقطاع در دورۀ غزنویان متقدم (2

و   ای تحرک اجتماعی اطالع نبودند و تا اندازه روشن است که غزنویان از نظام اقطاع بی
دد. نخستین سالطین گر سیاسی آنان به رواج نسبی اقطاع در اواخر دورۀ سامانی بازمی

، »سلطان محوری«غزنوی به سبب اتکا بر نظام غنایم و نیز سیاست تمرکزگرایی و 
دیدند، اما در مواردی تحت عنوان  ضرورتی برای واگذاری زمین اقطاعی به سپاهیان نمی

که  کردند، چنان هایی را برای معاش به غیرنظامیان اعطا می انعام و کرم پادشاه، زمین
ار از توابعسلطان مح به حکیم غزنین را به عنوان منبع تأمین معاش  مود، ناحیه خَمّ

). یا 14ـ15، درة االخبارسوار واگذار کرد (علی بن زید بیهقی،  بابا بن   ابوالخیر حسن بن
که سلطان محمود امالک اقطاعی خاندان سیمجوری در قهستان، نیشابور و  پس از آن

، با وساطت خواجه  لحاظ مالی در مضیقه قرار گرفتند باخرز را مصادره کرد و آنان به
ق ضیاعی در وجه امرار و معاش 412عمید بونصر مشکان رئیس دیوان رسایل در سال 

). سلطان مسعود نیز، ضیاع بونعیم نامی از 1/125آنان تعیین کرد (فصیحی خوافی، 
ان خاصه برقرار ندیمان دربار را در سیستان گرفت و به برای معاش نوشتگین از غالم

مسعود   بن). در زمان سلطان ابراهیم 84: عنصرالمعالی، ـ و نک 636داشت (بیهقی، 
در والیت غزنه در اقطاع » بهار شاه«و » لَمغان«، »خمار«، »نوع«ق) نیز، نواحی 452ـ 492(

ها، حاکی از نوعی  ). این نمونه152مدبر، (فخراست  ترکان بوده و انعام غالمان و بچه
های مورد عنایت سلطان  ع غیر نظامی و نیز غیر دیوانی است که برخی افراد و گروهاقطا
های اقطاع در دورۀ سلجوقی شباهت  یک، با شیوه مند شوند، هیچ توانستند از آن بهره می

  ).109ـ 124 ،تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران: لمبتن، ـ نداشت (نک
طور موقت اقطاع را تجربه کردند: پس از مرگ  با این اوصاف، غزنویان دورۀ متقدم به

ترین عوامل مؤثر بر تکوین  یکی از مهمق) تا روی کار آمدن سبکتکین،  351آلبتکین (
ویژه در جهت اتکا بر اقتصاد مبتنی بر غارت و  ساختار اقتصادی دولت غزنویان، به

ق) 351ر غزنه (از غنیمت، اصالحاتی بود که امیر سبکتکین پس از پانزده سال استقرار د
داری مبتنی بر اقطاع  جا که نظام زمین داری به عمل آورد. از آن در مناسبات زمین
است، دولت نوپای غزنویان  داری در ایران بوده های مسلط نظام زمین همواره یکی از شیوه
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بویه، برای بسیج  ی) و آلقمرنیز، همچون سامانیان (به ویژه در نیمه دوم قرن چهارم 
زان خود به واگذاری زمین و عواید آن در مقابل خدمت روی آورد، اما در میانۀ راه، سربا

امیر سبکتکین با اعمال سیاست اقتصادی جدید از رواج و وابستگی به نظام اقطاع 
  جلوگیری کرد و تأمین مالی سپاهیان غزنوی را در مسیر دیگری انداخت.

ین نسبت به پیامدهای سیاسی و سپهساالران غزنوی نظیر آلبتکین و سبکتک غالم
اطالع نبودند، زیرا خود از جانب سامانیان در خراسان و  بی اقتصادی نظام اقطاع

لک و به سهم آن   ماوراءالنهر اقطاع و مستغالت بسیار داشتند، از جمله پانصد پاره دیه مِ
ان دارانی نظیر خاند در حرکت اعتراضی خویش آگاه بودند، به عالوه، تجربۀ اقطاع

ها برای غزنویان به  سیمجوری در قهستان را هم در نظر داشتند، که استقالل سیاسی آن
رو، از زمان استقرار آلبتکن در غزنه کوشش  عنوان یکی از رقبا کامال محسوس بود. از این

می شد تا اوال سپاهیان از تعدی به رعایا منع شوند، چنان که اهالی غزنه در مقابل 
ما را پادشاهی باید «جا از آلبتکین حمایت کردند:  آن فرمانروایالویک) ابوبکر انوک (یا 

الملک،  (نظام» که عادل باشد و ما از او به جان و خواسته و زن و فرزند ایمن باشیم
که با توجه  هدف عمده بود: نخست، آن 3رسد آلبتکین در پی  ). چنین به نظر می154

ب رضایت عمومی و مشروعیت داشت و دوم، به حرکت مستقل وی از سامانیان، قصد جل
که از راه  به دنبال حفظ انسجام سپاهیان بود، تا آنان را به خود وابسته کند؛ سوم این

در پی کسب مشروعیت بود. وانگهی،  »بالد کفر«گری و کسب غنیمت، به ویژه از  غارت
ق) 352لبتکین (دارد. با این حال، پس از مرگ آ  سپاهیان خود را در شرایط بسیج نگاه

تر از  ق) شرایط به گونۀ دیگری پیش رفت: در کم367یا  366تا احراز قدرت سبکتکین (
دو دهه، به سبب ضعف جانشینان آلبتکین، جنگ و غزا با کفار فروکش کرد و بدین 

رو، سپاهیان از یک طرف راه  ترتیب، درآمد سپاهیان از راه غنیمت خشکانده شد. از این
داری  طرفی برای تأمین معاش به سنت دیرین یعنی زمینو از گرفتندخودسری در پیش 

و زراعت روی آوردند. هرچند اطالع چندانی در این زمینه در دست نیست، اما اصالح 
رسد تا  کند. به نظر می داری امیر سبکتکین این مسأله را آشکار می مناسبات زمین

گردد، زیرا در برخی موارد، وی  می ازای ریشه این مسأله به زمان خود آلبتکین ب اندازه
توانی برای پرداخت مستمری به سپاهیان  نداشت و برای جلب رضایت سپاهیانش به 

شد تا حداقل از این طریق نیازهای مالی آنان را مرتفع می های پراکنده متوسل  جنگ
کمانان را الملک، آلبتکین دویست غالم را نامزد کرد تا قبایل خلج و تر کند. به نقل نظام
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چرا «غارت کنند و چون فرماندۀ آنان سبکتکین مانع گردید، آلبتکین برآشفت و گفت: 
). با این اوصاف، 142(همان، » دست به سالح نبردید و به هر صفت که بود مال نستدید؟

ـ 352آلبتکین در مدت کوتاه حکومت بر غزنه و برخی نواحی مجاور آن بامیان و کابل (
در برخورد محدود با هندیان، از تعدی » جهاد«از جنس » مشروع«ری گ ق) با غارت351

الملک، او  ها بر امالک مزروعی جلوگیری کرد. به نقل نظام لشکریانش به رعایا یا استقرار آن
   ).154می پرداخت (همان، » مشاهره«و » بیستگانی«هر ماه به لشکریانش مواجب ماهانه 

اصالحات امیر سبکتکین در زمینه مناسبات است که تحت چه شرایطی،   پرسش این
که ماهیت این اصالحات چه بود؟ پس از مرگ  داری ضرورت یافت؟ و دیگر آن زمین

ق)، سه تن از امیران و غالمان ترک به  366ق) تا اسقرار سبکتکین ( 352آلبتکین (
لگاتکین ( 352ـ 355آلبتکین (  های اسحاق بن نام پیری) ق) و (355ـ 362یا  364ق)، بُ

ق) قدرت را در غزنه به دست گرفتند. یک مسأله، انعطاف  )362( 364ـ 366بوریتکین (
های  که امیر اسحاق با حضور در دربار بخارا از خودسری آنان در قبال سامانیان بود، چنان

دیگر،  ۀپدر عذرخواهی کرد و عمال خود را از جانب سامانیان والی غزنه دانست. مسأل
آنان در مقابل هندوان بود، به ویژه تهدید پادشاه محلی ابوبکر یا مقاومت شکنندۀ 

ناچار ق غزنه را اشغال کرد و امیر اسحاق 354پسرش ابوعلی انوک یا لویک، که در سال 
شد، هر چند توانست بار دیگر با یاری سامانیان ادارۀ امور غزنه را   به دربار بخارا پناهنده

لگات رک او را طبق سنت دیرینه ای در دست گیرد. جانشین وی بُ کین نیز که سپاهیان تُ
میان غالمان ترک (حق ارشدیت و سابقه خدمت) به فرمانروایی خویش برگزیدند، در 
موضع ضعف، نسبت به سامانیان ابراز اطاعت کرد. این موضوع هم از نام امیر سامانی بر 

نظیر کاله، قبا و کمر های اداری  هایی که ضرب کردند، مشهود است و هم از نشان سکه
  ).37که از سامانیان می گرفتند (باسورث، 
رسد که اوضاع و  ق)، چنین به نظر می 355ـ 364طی یک دهه حاکمیت بلگاتکین (

بود. هر چند  احوال سپاهیان و رعایای غزنه نسبت به زمان آلبتکین بسیار دگرگون شده 
دهند، بنابر اشاره ای، بالفاصله  میکه منابع موجود اطالع دقیقی از این دوره به دست ن

ق) وضع اهالی غزنه چنان وخیم  )362(364ـ 366تکین ( در زمان جانشین وی بوری
)، 2/227گردید، که از ابوعلی انوک (لویک) برای حمله به غزنه دعوت کردند (جوزجانی، 

) از ق 352ـ 355حال آنکه همین اهالی غزنه از آلبتکین و حتی در زمان امیر اسحاق (
. از سوی دیگر، در همین زمان شرایط بر  آنان در مقابل انوک حمایت کرده بودند
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تگین را برکنار  سپاهیان ترک چنان تنگ آمد، که ناچار سر به شورش برداشتند و بوری
  ق).367ق یا 366کردند و سبکتکین را به فرمانروایی غزنه برگزیدند (

خواری و ناتوانی  فساد، شراب در حالی که در منابع موجود، ضعف شخصیتی،
ب این اوضاع دانسته شده، چنین به بوری رسد که رویکرد  نظر می تکین در ادارۀ امور مسبّ

منفعالنۀ جانشینان آلبتکین در مقابل هندوان و امیران بومی آن سامان بیش از یک دهه 
د، است: ابواسحاق چون نتوانست امتیازی برای سپاهیانش به دست آور مؤثر بوده

تکین برای فتح گردیز، که ناکام ماند  سپاهیان چندان به او اعتنا نکردند یا اقدام بلگا
). افزون بر آنکه همواره از جانب Nazim, 26-27، 2ـ3، خلیلی، 104(بنگرید: غبار، 

رو، شرایط مذکور حاکمان غزنه  شد. از این هایی نیز بر آنان اعمال می سامانیان محدودیت
 رفشار مالی ب ،کین در تنگنای سیاسی و مالی قرار داد، که حاصل آنرا پس از آلبت

رعایای غزنه و در پی آن، کمبود نقدینگی برای پرداخت مواجب سپاهیان بود و آنان 
  ناچار بودند برای تأمین معاش خود به زراعت در امالک اقطاعی غزنه روی آوردند. 

با  ،ق)366ق یا 367ر دست گرفت (بنابراین، زمانی که سبکتکین در غزنه قدرت را د
بود. نقل است که جز سیصد  تهی رو به رو  کمابیش ای پیشه و خزانه لشکری زراعت
ای،  نبود (شبانکاره چیزیو پانصد جامه، از پول و طال و نقره در خزانه  خروار سالح

اقدام رو در نخستین  ). زراعت سپاهیان به واقع معلول این خزانه خالی بود، از این2/34
که در  د، که هدایا و مبالغی را به خزانه پرداخت کنند، به طوریکرعمال دولتی را ملزم 

 آوری و کار خود را با همین مبلغ شروع کرده همان هفته اول دویست هزار دینار جمع
لک زراعی و اقطاعی سپاهیان بود:  بود (همان). دومین و مهم  ترین اقدام وی ضبط مِ
بینم، که اقطاع لشکر حوالت به  یوالیت از آن م یو گفت خرابسپاه را جمع کرد «

را حرب و کار  ینصیب، لشکر یب یاست، البد دیه خراب است و لشکر یدیوان یها دیه
ها  کند نیکو نباشد، پس مقرر کرد و هر چند دیه یسلیح باید کرد چون عمارت و برزیگر

»  خزانه بدهم نقد در اول سال بود همه باز ستد و گفت همه اقطاعات از یکه با لشکر
  ).34ـ2/35(همان، 

که سبکتکین خرابی  است: نخست آن در این خصوص چند نکته به صراحت آمده
که این شیوه معیشت برای تأمین  داری سپاهیان دانست، دوم این والیات را ناشی از اقطاع

مور نظامی و سپاهیان پرداختن به ا ۀکه وظیف نیازهای سپاهیان کافی نبود و سوم آن
جنگی بود، نه زراعت. بیهقی نیز نقد ذخیره کردن و زراعت را شایسته سپاهیان 
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علی بن زید شاهان و دومی نیز دخالت در کار رعایا بود ( ۀدانست: اولی زیبند نمی
داری  الملک نیز غالمان را شایسته اقطاع ). نظام176ـ177، تاریخ بیهق، بیهقی
الملک،  پادشاه حواله کنند (نظام ۀغالمان را باید به خزان دانست و معتقد بود حقوق نمی
که مستقل از  ). سبکتکین به خوبی بر استقالل عمل سپاهیان آگاه بود، به ویژه آن134

دخالت در کار پادشاه و تقسیم قدرت مطلق  ،روی آوردن آنان به اقطاع ،یک دولت قوی
هرکه از شما مرا « کرد:تهدید  راسبکتکین لشکریان سبب، همین  هشد. ب او تلقی می

نماید شما همه با من یکدل  یشود و در فرمان من کاهل یخالف کند و یا در من عاص
  ).157(همان، » باشید و او را بکشید

دانست، که طی آن سپاهیان  ها و والیات را ناشی از نظام اقطاع  سبکتکین خرابی دیه
و به تبع درآمدهای دولت نیز بدین طریق کردند  عرصه معیشت و تولید را بر رعایا تنگ 

ها  ها و اندرزنامه همنا در سیاستهمچون یک نگرانی ای که همواره  بود. مسأله کاهش یافته
سپاهی را بر رعیت مسلط مکن، که : «قابوس نامه ؛ از جمله دربود  نیز منعکس شده

اجحاف در حق فشار و موجب ). این مسأله 232(عنصرالمعالی، » مملکت آبادان نگردد
رعایا بود، هر چند منابع در این خصوص، در دورۀ رواج اقطاع پیش از سبکتکین 

تگین و  اند، اما تمایل دوباره اهالی غزنین به انوک و دعوت از وی در زمان بوری مسکوت
از طرف این موضوع  .تواند ظلم بر رعایا تلقی گردد ها می اذعان سبکتکین به خرابی دیه

اخیر  ۀشد. نتیج دار منجر می گیری نظامیان اقطاع دولت مرکزی و قدرتدیگر به ضعف 
در دورۀ جانشینان آلبتکین محرز بود و سبکتکین که از دورۀ آلبتکین شاهد دگرگونی 

داری کلیه امالک  با اصالح مناسبات زمین ،مناسبات قدرت در دولت نوپای غزنویان بود
سپاهیان را مستقیم از طرف خزانه دولت  خود درآورد و مواجب ۀاقطاعی را تحت سیطر

به مصالح و مناجح همه قیام نمود، و در حقّ هر یک بر وفق حال و «د: کرپرداخت 
رو سبکتکین با  ). از این20(عتبی، » فراخور مرتبت او تقریر اقطاع و ترتیب معاش فرمود

سپاهیان را از پراکندگی، خودمختاری و خودکفایی  ،داری ایجاد تغییر در مناسبات زمین
رد و با تمرکز قدرت و تملک زمین ه خود بآنان  بر وابستگی مالی ،های اقطاعی میان بُ

  د.کرگیری به نقد از خزانه پرداخت  و حقوق آنان را در نتیجه غنیمت افزود
از دیدگاه باسورث، نوع اقطاعی که در این زمان میان سپاهیان غزنوی رواج یافت از 

اقطاع «گونه اقطاعات را به  بود و سبکتکین قصد داشت این »اقطاع التملیک«نوع 
را از طرف دیوان   های دیوانی برگرداند و درآمدهای حاصل از آن یا دیه» االستغالل
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ترین  ). معموال اقطاع االستغالل رایج40ـ41مرکزی به سپاهیان پرداخت کند (باسورث، 
داران نظامی و  و اقطاع است ن بودهداری در قرون نخستین و تاریخ میانه ایرا شکل زمین

اما  ،مند بودند و تنها از عواید آن بهره نددیوانی معموال در ملک اقطاعی خود حضور نداشت
و  ندکه سپاهیان غزنوی بر سر ملک خویش حضور داشت پیداستای  گزارش شبانکارهاز 

کردند. از این منظر باید با باسورث هم عقیده بود که اقطاع غزنویان در این  برزیگری می
های اقطاعی  جاست که این زمین بود. اما سؤال این» اقطاع تملیک«دورۀ فترت از نوع 

چنان که سلطنتی؟  ۀهای خالص بود یا زمین  تبدیل شده» اقطاع االستغالل«(تملیک) آیا به 
این می باید سبکتکین  ،. بر این اساسکردسورث دیدگاه نخست را مطرح بااشاره شد، 

استفاده از عواید آن به نظامیان واگذار کند. در صورتی  برایامالک را به شکل استیجاری 
های کشاورزی  و بر استرداد کامل زمین حاکی از واگذاری نیستای  که روایت شبانکاره

) و از 2/35 ای، (شبانکاره» بود همه باز ستد یکرها که با لش هرچند دیه«تأکید دارد: 
پرداخت حقوق آنان از خزانه مطرح گردید، نه از طریق حواله سپاهیان بر سر  ،طرفی

طور کامل از  رسد که سبکتکین این امالک را به نظر می رو، به امالک مزروعی. از این
   درآورد. و به عنوان زمین خالصه به تملک خویش کردمالکیت سپاهیان سلب 

داری ایلخانان مغول مبنی بر افزایش  با مناسبات زمین ،این دوره از تاریخ غزنویان
در تشکیالت دیوانی  ۀحوزگرچه تحوالت در های خالصه قابل مقایسه است، زیرا  زمین

 خاص اداره امالک خویش دواوین ۀدر حوزدورۀ غزنوی چندان پر رنگ نبود، آنها 
و عتبی » ضیاع غزنی خاص«) از 180ص بیهقی (طور مشخ تأسیس کردند. به

های  این موضوع از افزایش روند زمینه اند. نام برد» ضیاع دیوان سلطنت«) از 330ـ331(
آن از زمان سبکتکین که آغاز رسد  به نظر میچنین  و سلطنتی حکایت دارد ۀخالص
سپاهیان را  تأمین مواجب و معیشت ۀاصالحات سبکتکین زمین سوی دیگر،است. از  بوده

سپاهیان چندان به درآمدهای سنتی  ،از این پس یعنی ؛بود  فراهم کرده  از راه غنیمت
چنین کرده و ق در قلمرو خویش 389به سال  نیز دیلمی ۀ. بهاءالدولوابستگی نداشتند

ق) را از سپاهیان دیلمی فارس پس 379ـ 388الدوله ( اقطاعات واگذاری دورۀ صمصام
آنها نیز آمیز نبود، زیرا  )، اما این اقدام چندان موفقیت5/385مسکویه،  بود (ابن  گرفته

همچون غزنویان فاقد منابع مالی جایگزین بودند. پس از افتادن ری به دست غزنویان 
ند: ه اجا بسیار خوشحال بودند که از شر سپاهیان دیلمی خالص شد ق) رعایای آن421(
بر جان و مال و حرم و ضیاع و امالک  خسبیم و خوریم و خوش می اکنون خوش می«
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از غلبه و  حاکی). این روایت به خوبی 17(بیهقی، » ایمنیم که به روزگار دیلمان نبودیم
در حالی  ؛رنج آنان بود رعایا و وابستگی مالی به دست ۀاجحاف سپاهیان دیلمی بر تود

ت آنان از مال که سبکتکین پس از ممانعت سپاهیان غزنوی از زراعت و کوتاه کردن دس
بود. اقدامی که در   گیری سوق داده رعیت، تأمین منابع مالی آنان را در جهت غنیمت

گرفتند،  میحقوق   نقدی از خزانهصورت و سپاهیان به  تکامل یافتدورۀ سلطان محمود، 
  است.  که تأمین آن متکی بر نظام غنایم بوده

  
  ق)422ـ 582( اقطاع در دورۀ غزنویان متأخر ۀ. تبیین مسأل3

هدف از طرح مسأله اقطاع در دورۀ غزنویان متأخر تناقضی است که میان مبنای نظری و 
شده است. پیش از بررسی این دیده عملی نظام اقطاع با شرایط حاکم بر این دوره 

به نظر ر خصوص تطبیق وضعیت فوق قابل تأمل است. دنظر فؤاد کوپرولو  ،تناقض
در عراق و مغرب ایران مراحل تکاملی ق های سوم و چهارم  هنظام اقطاع در سد ،کوپرولو

به تأسی از سلجوقیان، غزنویان متأخر نیز این  ق در اوایل قرن ششم و دکر را طی می
و باسورث،  299ـ2/300(به نقل از اشپولر،  نظام را در قلمرو خود رواج دادند

شاه به  یه برادرش ارسالنشاه عل ). کوپرولو دخالت سلطان سنجر به نفع بهرام353ـ354
 باب،شروع تقلید از سلجوقیان در رواج نظام اقطاع دانسته و در این  ۀق را نقط510سال 

  ):148(سنایی،  کرده استق) استناد 473ـ 545(غزنوی  به ابیاتی از حکیم سنایی
  حرمتی معروف منکر کردند ای مسلمانان خالیق حال دیگر کردند    از سر بی

  اند خون چشم بیوگان را نقش منظر کرده اند  ید را جمله به ترکان دادهملک عمرو و ز
 .نده اکوپرولو را در اثبات نظر خویش ضعیف دانست مستند ،هم اشپولر و هم باسورث

اگر گسترش نظام اقطاع واقعا صورت وقوع یافت، این فرایند  ،باسورثبه نظر ویژه  به
ق) صورت 452ـ 492( مسعود  ابراهیم بنتر، یعنی در زمان پادشاهی  بایست پیش می
به ). باسورث 354(باسورث،  تری با سلجوقیان داشت پذیرفت، که مناسبات نزدیک می

متأخر تشکیالت اجتماعی و فرهنگی میان سلجوقیان و غزنویان  ۀتأثیر متقابل در حوز
ن غزنویان نظام اقطاع هم در میاپذیرفته که طور تلویحی  از این منظر، به توجه داشته و

و از آنان به غوریان و از طریق غوریان نیز به سالطین دهلی در شمال هند  یافتهرواج 
دهد و  نمیبه دست وی دالیل متقنی در این خصوص که انتقال یافته است، هر چند 

نظام  به هر حال،). Bosworth, 14( مصادیق آن را در قلمرو غزنویان نادر شمرده است
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های اجتماعی یا تشکیالت دیوانی و  سایر پدیده تا مانند یالتی نبودای تشک اقطاع پدیده
بنابر و ، بلکه در هر دورۀ تاریخی قابل تقلید و الگو باشدبه دولت دیگر  ینظامی از دولت

. تناقض میان می یافتضرورت اجتماعی و حوائج مالی سپاهیان و دیوانیان ضرورت 
های موجود دورۀ متأخر غزنوی نیز در همین  جنبه نظری و عملی نظام اقطاع با واقعیت

به دلیل ناتوانی مالی در بسیج سپاهیان و بر حسب  ، بنابر قاعده وغزنویان متأخر :جاست
کردند، اما شواهد صریح و محکمی نظیر  بایست به آنان اقطاع واگذار می نیاز مقتضی می

منابع در نه وجود ندارد. در این زمی ،بویه یا سلجوقیان اتفاق افتاد چه در زمان آل آن
جوزجانی یا  طبقات ناصریگردیزی،  االخبار زین، تاریخ بیهقینظیر  ،معاصر غزنویان

از کمبود منابع مالی غزنویان متأخر در پرداخت مواجب سپاهیان گرچه  ،منابع ادبی
واگذاری اقطاع به سپاهیان اعم از نوع تملیک   حاکی از، روایتی سخن به میان آمده است

  . دیده نمی شودا از نوع استغالل آن ی
بحران مالی غزنویان در دورۀ متأخر کمبود نقره نشانه از ترین  در این خصوص مهم

هجده  :پرداخت مواجب نقدی به سپاهیان در نتیجه کاهش فتوحات در هند بودبرای 
ق) به دو مورد در زمان سلطنت 388ـ421( حمله به هند در دورۀ سلطان محمود

 ۀق) و کمتر از این در دورۀ سالطین متأخر رسیده بود. مسأل421ـ432( مسعود
اختالف میان  ۀدر نتیج چندان که، باید در نظر گرفتنیز را جانشینی بر سر اختالفات 

دولت خارج  ۀبسیاری از ذخایر نقدی دورۀ سلطان محمود از خزان ،امیر محمد و مسعود
(معادل هفتاد میلیون  ر هزار هزار درمحدود هفتاد باشد. از جمله آنکه امیر محمد 

 ضدیتامیر مسعود با لشکر داد تا   و اعیان و اصناف  به ترکان و تازیکان  درهم) از خزانه
، 446، عوفی، 408ـ409(بیهقی،  مشکان داد کنند و از جمله مال هنگفتی به ابونصر

ای از نقود طال و  بخش عمده ،جانشینیبر سر این، اختالفات  بنابر ).22/112اثیر،  ابن
گذشته  کمابیش تهی رو به رو شد. ای و سلطان مسعود با خزانه از میان بردنقره ثابت را 

لبیبی در  بسیار پرهزینه بود.هم ها  تشریفات، مجالس بزم، عطایا و ساخت کاخ ،از اینها
کرده است بیتی به تهی شدن خزانه در اثر مجالس بزم سلطان مسعود اشاره 

  ):26، (دبیرسیاقی
  خزاین تهی شد در آن زاج سور    درونها پر آمد ز عیش و سرور

شاه ده میلیون درهم  طور سلطان مسعود برای جشن عروسی پسرش مردان همین
قصر جدید وی حدود هفت میلیون درهم خرج بنای یا  ،)748ـ749(بیهقی،  هزینه کرد



  477  ق) 351ـ  582تبیین مسألۀ اقطاع در دورۀ غزنویان (

عود در پرداخت مواجب سان غزنویان از دورۀ سلطان مس ). بدین722(همان،  برداشت
سپاهیان به نقد عاجز ماندند، ضمن اینکه کاهش فتوحات نیز بر وخامت بحران مالی 

(فرخی است  این موضوع در برخی اشعار آن عصر انعکاس یافته .سپاهیان افزوده بود
  ): 394ـ 395سیستانی، 

  جهاندار مسعود محمود غازی    که محمود باد اخترش جاودانی
  ا که از دخل گیتی    بسختی توان دادشان بیستگانیسپاهیست او ر

بنابراین قاعده این بود که سلطان مسعود برای جبران مواجب سپاهیان به واگذاری 
به با واگذاری اقطاع،  ،سالطین غزنوی از همان ابتداامالک به شکل اقطاع روی آورد، اما 

د و حتی داشتنمخالفت  د،کر  گیری یا قدرت آنان را تضعیف می نظام غنیمتویژه اگر 
حقوق لشکریان را ولو با تأخیر، به ، کمبود نقره و بحران مالی ، با وجوددر دورۀ متأخر

د. سلطان مسعود که بیشتر درگیر بحران مالی سپاهیان کردن مینقد از خزانه پرداخت 
در دومین سال . داشتاز همان ابتدا از واگذاری زمین به سپاهیان خودداری  ،بود
بیستگانی نباید داد، تا یکسال مالی به خزانه باز «نت وی رأی بر این قرار گرفت: سلط
این رسم و ترتیب هنوز در خانه «که  الملک مبنی بر این نظامنوشتۀ  ).407(بیهقی،  »رسد

 مسعود ) مربوط به دوران سلطنت ابراهیم بن135(نظام الملک،  »محمودیان مانده است
   .ق) است452ـ 492(

به مال رجوع  ،تأمین مواجب سپاهیان و رفت از بحران ن اوصاف، راه اصلی برونبا ای
که سلطان مسعود برای حمله به کرمان در تدارک تجهیز سپاه با  زمانی :رعیت بود

دستور داد تا » کدخدای لشکر«ق)، به ابوالفرج پارسی 424(شد کمبود پول مواجه 
به سبب «و در نتیجه ) 655(بیهقی،  ت کنندبیستگانی لشکر را باید از مال کرمان پرداخ

رعایا  و یکردند اهالرسوم ذمیمه و خطابات عنیفه و معامالت قبیحه که ابداع و احداث 
  ).16(منشی کرمانی،  »استغاثت بردند گشته به دارالخالفه یو متشکمتنفر 

بسیج سپاهیان،  برایسلطان مسعود  ،ق) نیز430( در آستانه جنگ با سلجوقیان
که مال فراوانی از  طوری اجب نقدی آنان را به مال رعایای خراسان حواله کرد، بهمو

). 919ـ920(بیهقی،  رعایای نیشابور، پوشنگ، هرات، بادغیس و گنج روستا گرفته شد
سوباشی حاجب بزرگ را برای مقابله با سلجوقیان به خراسان اعزام کرد  ،سلطان مسعود
ام تا پرنده از نخلش و مگس از کندویش  به تو داده من ایالت خراسان«و به او گفت: 

، چندان ). نایب وی، حاجب نامی اموال رعیت را غارت کرد45ـ 46(حسینی،  »برانی...
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نقل است حتی درختان را نیز برید و با شتر به غزنه فرستاد و خراسانیان او را حاجب  که
  ).273، تاریخ بیهق، علی بن زید بیهقی( لقب دادند» پاکروب«

  و با هدف تأمین حقوق سپاهیانگاه رعیت که  رظلم و فشار مالی ب ،بنابراین
از دورۀ سلطان مسعود آغاز شد و در دورۀ جانشینان  صورت می گرفت،های جاری  هزینه
در حکومت تقریبا  :این شرایط کم و بیش حاکم بوده است ،رغم قلت اطالعات به ،وی نیز
(جوزجانی،  »خلل به حال لشکر و رعایا راه یافت) «ق441( مسعود  علی بن ۀیک سال

یعنی  ،). این روایت کوتاه حاکی از آن است که رعایا در دوران جانشینان مسعود1/235
ق) 441مودود (  مسعود بن ۀق) و حکومت چند روز432ـ441( مسعود  سلطان مودود بن

های جاری  أمین هزینهو سالطین غزنوی برای ت  قرار داشتهنیز تا این زمان تحت فشار 
ق) 441ـ443( محمود  عبدالرشید بن ۀحکومت دو سالدر ند. ه اخود به آنان وابسته بود

به فراغ خاطر بر تخت آبا و « :رسد فشار مالیاتی بر رعایا برقرار بوده است به نظر می ،نیز
ن گشته به امور ملک و مال پرداخت ). این 167(هندوشاه استرآبادی،  »اجداد متمکّ

در اثر ظلم یکی از سرداران وی به  حاصل نشده بود. گیری اموال از طریق نظام غنیمت
 »خلق را به انواع مصادره کرد«نام امیر تومان والیات خراب شد و وابستگان وی نیز 

). همچنین شورش سپاهیان در زمان عبدالرشید در جریان حرکت 571ـ573(عوفی، 
است، به روایتی آنان خواهان افزایش حقوق  کمبود مواجب بوده سببطغرل حاجب به 

ق) 443طغرل حاجب (در سال  ۀ). در زمان سلطنت چهل روز22/287اثیر،  (ابن بودند
کار «)، به ویژه وزیر او، ابوسهل زوزنی 1/235(جوزجانی،  رفتها  ستمبر رعایا  ،نیز
غرل ). نه تنها در حکومت کوتاه ط548ـ549(عوفی،  »سوخت راند و جهان می می

یکی از دو تن  ،ق)443ـ 451( مسعود  زاد بن حاجب، بلکه در زمان سلطان فرخ
والیت زاولستان به سبب «ای که از دست طغرل حاجب جان سالم به در برد نیز:  هشاهزاد

). موارد متعدد دیگری از این 1/237(جوزجانی،  »عوارض (و مونات) خراب شده بود...
مال رعایا از طریق حقوق سپاهیان  گویاکه است  حاکیدست در دورۀ سالطین متأخر 

ی رواج نظام ا، نه به معنبه آن استناد کردهابیات سنایی نیز که کوپرلو شد.  تأمین می
اقطاع، بلکه ناظر بر ظلم سپاهیان ترک سلجوقی به رعایای غزنوی است که با همراهی 

بعاد وسیع رواج داشت و که از دورۀ سلطان مسعود در ا شیوه ای ؛شاه صورت گرفت بهرام
نکته همین درک در آن، رغم ضرورت  اقطاع در دورۀ غزنویان متأخر، بهبی اعتنائی به 

در پرداخت نقدی با گاه که هر ،سالطین متأخر غزنوی به جای اعطای زمین است:نهفته 



  479  ق) 351ـ  582تبیین مسألۀ اقطاع در دورۀ غزنویان (

یا مواجب  گذاشتند میدست سپاهیان را در تعدی به رعایا باز ،شدند مشکل مواجه می
  . رواجی نداشتنظام اقطاع تأمین می کردند و بدین ترتیب، مال رعیت ا از رآنان 

  
 نتیجه

نشانه هایی حاکی است اقطاع در دورۀ غزنویان بود.  ۀهدف از پژوهش حاضر تبیین مسأل
ق) 352( غزنویان با نظام اقطاع بیگانه نبودند و در دورۀ متقدم، پس از مرگ آلبتکینکه 
 فتوحات تا روی کار آمدن سبکتکینکاهش نشینان وی و ضعف چند تن از جاسبب به 

اهیان ناچار برای پس ،این مدتدر د. شنظام اقطاع تجربه  ق) حدود پانزده سال367(
داری روی آوردند. اقطاع سپاهیان در این زمان از نوع  تأمین معاش به زمین

راعت زبه کار خصا شها  این زمینپس از تصاحب سپاهیان  .التملیک بود اقطاع
داری و از سرگیری فتوحات و نظام  تا اینکه با تغییر مناسبات زمینپرداختند  می

. در دورۀ متأخر، شددولت  ۀهای خالص سبکتکین این امالک زمین در دورۀگیری  غنیمت
با شرایط مشابه دربار غزنوی  ،ق) به بعد نیز422ـ432( یعنی از زمان سلطان مسعود

نقدی برای تجهیز سپاهیان مواجه شد و قاعده این بود کاهش فتوحات و کمبود مواجب 
اما  ،داری روی آورند که سپاهیان برای تأمین معاش همچون دورۀ پیشین به اقطاع
در مآخذ موجود دیده شواهدی مبنی بر دریافت اقطاع و کار سپاهیان بر امالک زراعی 

مواجب ، تأمین حرانرفت از این ب نشده است. راهکار سالطین متأخر غزنوی برای برون
 ،رغم ضرورت اقطاع در دورۀ متأخر، به درک بی اعتنائی بهمال رعیت بود و از سپاهیان 
  .استنهفته  نکتهدر همین 
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