
 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش
  125 -  99، صص 1392 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سال دوم

  هاي حكومتي ساماني و غزنوي هاي اقتصادي نظام سياست
  *پسند نوع سيدمحمد

  **عيسوي هيرو

  چكيده
ديگـري   يك از اين دو بي سياست و اقتصاد ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر دارند و هيچ

است كه در درازناي تاريخ پيوسته به اي  نكتهاين .  تواند قوام و ثباتي داشته باشد نمي
اما، در گذشته به مانند امروز علم اقتصاد وجود نداشته، بنابراين . آن توجه شده است

هاي تاريخي و ادبي مربـوط بـه    بايد به كتابل اقتصادي ئمسا از برخيبراي دانستن 
اسـت، رجـوع   گانة حكمت علمي  سه يسياست، تدبير منزل و علم اخالق كه اجزا

آورد؛ همان امري كه اين پژوهش در نظـر دارد   دست تا اطالعات مورد نياز را به دكر
ـ توصيفي به اين پرسـش پاسـخ گويـد كـه      با مطالعة آن و به روش تحقيق تحليلي

هاي حكومتي ساماني و غزنـوي چگونـه بـوده اسـت و      هاي اقتصادي نظام سياست
كه بـر پايـة آن، مسـائل مـالي و     است شده  ميها از كجا تأمين  منابع مالي اين دولت

دستاورد تحقيق نشـان از آن دارد كـه   . كردند ميبازرگاني و اقتصادي كشور را اداره 
هـايي معمـول كـه     ها مبتنـي بـود بـر اخـذ ماليـات      نظام مالي و اقتصادي اين دولت

هاي ويژه بود؛ خراج يا ماليات بـر زمـين و محصـوالت     دربرگيرندة خراج و ماليات
اطقي كه واليات آن تحت حكومـت آنـان بـود و بـراي گـردآوري آن      كشاورزي من

افـزون بـر ايـن، ايـن     . هاي مردم در ارتباط مستقيم بودند كارگزاران سالطين با توده
المللي خاصه زماني كه بازرگانـان   ها از طريق دادوستد كشاورزي، تجارت بين دولت

معرض فـروش قـراردادن   ها، غنايم جنگي، در  كردند، غارت براي خزانه تجارت مي
  .كردند شده و فروش اسرا منابع مالي خويش را تأمين مي مناطق غارت

  .ماني، دورة غزنوي، خراج، مالياتاقتصاد، دورة سا :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
ويژه سياست هميشه بر اقتصاد تـأثير   هب ؛نيست ناپذيرانكار ارتباط و تعامل سياست و اقتصاد

اي است كه  اين ارتباط به گونه. شدت اثرپذير است دارد و البته از آن بهداشته و كننده  تعيين
تاريخي وجود نـدارد   ةحداقل در تجرب ،عكسراستقالل سياسي بدون استقالل اقتصادي و ب

 بـه  ؛شود و هيچ سياستي بدون ابعاد اقتصادي و هيچ اقتصادي بدون ابعاد سياسي يافت نمي
عنـوان   نظام اقتصادي بـه . ترين آنهاست ات، اقتصاديترين موضوع امروزه سياسي كهطوري 

ترين اركان بنيان اقتصادي هـر كشـور نقـش بسـزايي در فرهنـگ، معيشـت و        يكي از مهم
عدالتي و ايجاد انگيزة  ، عدالت و بيثروتو  فقرهايي مثل  پديده. كند پيشرفت جوامع ايفا مي

در . آينـد  مـي  وجـود  تأثير نظام اقتصادي و در چارچوب آن به فردي يا نبود آن، همگي تحت
امع و كامل، ج اي همجموع ،دانش اقتصاد به مفهوم علم امروز تاريخ گذشتة ايران،هاي  دوره

سياسـت،  هاي تاريخي و ادبـي مربـوط بـه     كتاب مستقل نبوده و برخي مسائل اقتصادي در
از . مطرح گرديـده اسـت   است،گانة حكمت علمي  سه يتدبير منزل و علم اخالق كه اجزا

زندگي با تمام جهات خود انعكاس يافته اسـت،   ما هاي تاريخي و ادبي كتاب ي كه دريآنجا
آميـزي خاصـي    برجسـتگي و رنـگ   ماًهستي مادي اجتماعي نيز الزاحيات اقتصادي و اي بن

توان در مورد مقوالتي مانند كاال، قيمـت، ارزش، پـول، مبادلـه و     ده كه از آن ميكردريافت 
بهـا و   فقـر و ثـروت و امثـال آن معلومـات گـران      حرفـه،  بازرگاني، كار و تقسيم كار، مزد،

 اين پژوهش بـر آن اسـت از طريـق    .آورد دست هنيز بآوري  حيرتانگيز و  اطالعات اعجاب
به بخش كوچكي از اهميت سترگ اقتصـاد و   و تحليل آن، از كتب تاريخيهايي  نمونهذكر 
هايي كه در سدة چهارم و پنجم در ايران حكومت  ل مالي و حضور آن در تاريخ سلسلهئمسا
هـاي حكـومتي    نظـام  هاي اقتصادي سياست: بپردازد تا به پرسش اصلي اين تحقيقاند  كرده

اسـت،  شده  ميها از كجا تأمين  ساماني و غزنوي چگونه بوده است و منابع مالي اين دولت
آوري   جمـع ــ تحليلـي و روش    روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي .پاسخ گويد

  .اي است اطالعات به صورت كتابخانه
هاي مهم در تاريخ ايـران   ديوانعنوان يكي از  ذكر است كه اگرچه ديوان استيفا به شايان

هايي مسـتقل   رغم اهميت آن، كتاب بهخاصه در دورة سامانيان و غزنويان مطرح بوده است، 
هـاي   بردن بـه اوضـاع اقتصـادي در دوران    براي پي. و علمي در باب آن نگاشته نشده است

در آن دوران يـا  هاي تاريخي كه  باكت به بايد شد، طور كه اشاره ، همانمختلف تاريخ ايران
مورخان ايراني در تضـاعيف اخبـار    .اند، رجوع كرد راجع به آن دوران تدوين و تأليف يافته
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تاريخي خويش، آوردن احوال اقتصادي را ضمن بيان وقايع و رويدادهاي تاريخي نيز وجهة 
هاي گوناگون اقتصادي، گاه به تفصـيل گـاه بـه اجمـال      و در زمينهاند  دادههمت خود قرار 

ها به انواع دادوستدها و آداب خاص امر اقتصادي،  اند؛ از آن جمله، در اين كتاب سخن گفته
بخـارا، و يـادكردن از   : زمين چون نظير برپايي بازارها در موسم مقرر در برخي واليات ايران

 تـاريخ هاي اسالمي به روايـت   حتي در دوره ـ فروشان انگيز نظير بازار بت بازارهاي شگفت
همچنين، به . اند ذكر محصوالت نواحي مختلف تحت سيطرة يك حكومت، پرداخته ـ بخارا
كردن محصوالت براي استفاده در دوران قحطـي و   هاي گوناگون اقتصادي نظير ذخيره شيوه

، زمينـداري و انـواع مالكيـت    اقتصادي الحاتاصآن، خشكسالي، بحران اقتصادي و داليل 
هـا، واحـدهاي    ، انـواع مقـرري  دالي، مقاطعـه، اقطـاع   امالك خالصه، اينجو،: ارضي از قبيل

اشـاره  ... بندي پرداخت ديـون حكـومتي و خـراج و     ها، قسط گوناگون پولي، انواع مساعده
پردازيم؛ سـپس،   در اينجا، نخست مختصري به اقتصاد دوران ساماني و غزنوي مي. اند كرده

  .شود مي تفكيك بيان موارد خاص اقتصادي به
  

  سامانيان ةدورر اقتصاد د. 2
عنوان نيرومندترين قدرت فئودالي  يافتند، اين قدرت به سامانيان وقتي به قدرت رسمي دست

هـاي بلنـدپايگان محلـي،     سازمان حكـومتي دسـتگاه  . نمود آسياي ميانة خود در آن زمان مي
هاي زندگي درباري سامانيان به دستگاه خالفـت عباسـيان    نيروهاي مسلح و همچنين سنت

هـاي گونـاگون و بـيش از همـه      ارتشِ اين حكومت را بردگان وابسته به مليـت . مانست مي
در عهد ساماني، در سـاية  ). 58: 1378بيات، (دادند  ها و داوطلبان تهيدست تشكيل مي ترك

هاي اقتصادي و قاطعيت فرمانروايان و وزيران ايشان، فرهنگ و اقتصاد مردم  گسترش پايگاه
. توان از گوشه و كنار منابع تاريخي اسـتنباط كـرد   ه و اين ادعا را ميرفته خوب بود هم رفته

هـاي زيـر سـلطة خليفـه داشـتند، نابسـاماني وضـع         اساساً، يكي از پيامدهايي كه حكومت
دانيم، خـود را از زيـر بـار سـلطة كامـل       طور كه مي اما، سامانيان همان. اقتصادي بوده است

چه ظاهراً وابستة آنان بودند و به همين سبب بـود كـه   بودند، اگر خلفاي بغداد بيرون كشيده
ها از مردم به صورت سابقه به خزانة خليفه سرازير  ها و ديگر وصولي ها، خراج ديگر ماليات

رسـيد كـه خـواه و     هاي مستقل به مصرف مـي  شد، بلكه در حوزة قلمرو اين حكومت نمي
ضع حسن تأثير ديگري نيز داشت اين و. گذاشت ناخواه در وضعيت اقتصادي آنان تأثير مي
كـرد،   نظمي هر روزه بنية مالي آن را تضـعيف مـي   و آن اينكه دربار خلفا كه ولخرجي و بي



 هاي حكومتي ساماني و غزنوي هاي اقتصادي نظام سياست   102

شـد،   داد و آن غنايم سرشار هم كه در آغاز فتوح عايد مي مي چون عوايد واليات را ازدست
ويـژه اميراسـماعيل    سامانيان به). 59 :همان( شد تر مي روز ناتوان به ديگر وجود نداشت، روز

هاي ايران به خليفه وفادار ماند و بـر اثـر آن طبعـاً سـهم      اگرچه بسي بيشتر از ديگر سلسله
، تأثير استقالل سياسي و مالي چنان چشـمگير  فرستاد ميبيشتري از عوايد دولتي را براي او 

يراسـماعيل  ام. بود كه در عهد اميراسماعيل ساماني تغييراتي آشكار در وضع مردم پديد آمـد 
هاي زراعتي و اموال غيرمنقول رعايا و ضعفايي كه در  پس از غلبه بر علويان طبرستان، زمين

بودند، به آنان بازگرداند و فقط به گـرفتن خـراج بـه     داده حاكميت علويان به نحوي ازدست
او در اينجا شايسته است كه از احمد ساماني فرزند اسد ياد كنيم كه . سود خزانه بسنده كرد

رد،      30مردي بسيار عادل، شريف و فسادناپذير بود و بعـد از   سـال حكومـت روزي كـه مـ
دهندة آن است كه اكثر امراي سـاماني بيشـتر در    چاكران او گرسنه ماندند كه اين نكته نشان

  .كوشيدند تا اقتصاد خود و تبارشان بهبود اقتصاد جامعه مي
  
  ساماني عهد در سكه ضرب 1.2

سامانيان نيز نشاني از رونق اقتصادي در عهد آنـان بـوده و از آنجـا كـه     ضرب سكه توسط 
هاي اقتصادي شـرق و غـرب قرارداشـت، ضـرب      قلمرو مركزي حكومت آنها در مسير راه

اسد ساماني در  ظاهراً، نخستين سكه در عهد احمدبن. است و رواج آن ضرورت داشته كهس
اي اسـت از قـدرت بـارز     حركـت نشـانه  است كه اين  ق در سمرقند ضرب شده 248سال 

هاي اوليه از جنس مـس   اين سكه. النهر استقالل و موقعيت مستحكم حكومت او در ماوراء
بـه حكومـت   ) ق 295 -  ق 279(احمـد سـاماني    بن وقتي امير اسماعيل. است شده مي ساخته

بيشـتري   هاي نقره با رونـق  رسيد، در پرتو استقرار امنيت و آرامش در دولت او ضرب سكه
ها از اقدامات اسماعيل مبني بر برقراري ثبات سياسي و  شك، ضرب منظم سكه بي. آغاز شد

طبيعي است با . گرفت هاي تجاري متصرفات ساماني نشأت مي ايجاد امنيت در مرزها و راه
هاي سياسي و اقتصادي و حمايت خالفت عباسي از سامانيان، آنان با ضـرب   تحكيم پايگاه

نام خليفه و سلطان ساماني و شعارهاي اسالمي، موجوديـت و ثبـات سياسـي     هايي با سكه
ها از مس به  خويش را در منطقه تثبيت كردند و اين امر در حالي بود كه تبديل جنس سكه

بـود، بـه نحـوي از انحـا بـر اسـتحكام        ق آغاز شده 273نقره كه كمي بيشتر از حدود سال 
گفتنـي اسـت مقـارن    ). 120: 1363كوب،  زرين(د افزو وضعيت سياسي و اقتصادي آنان مي

ترتيـب، بـيش از    بـدين . دوران حكومت اسماعيل ساماني ضرب سكة طال نيز رايج گرديـد 



 103   عيسوي هيروو  پسند نوع سيدمحمد

پيش بر اهميت حكومت ساماني و نقش آن در استحكام اوضاع اقتصادي و بازرگاني ايـران  
  ).325 :همان(افزوده شد 
است،  شده نام امير ساماني و نام پدر او حك ميها كه ابتدا با نام خليفه و سپس  اين سكه

ق  288هايي كه اميراسماعيل ساماني در سال  اكنون در موزة ارميتاژ پطروگراد نمونة سكه هم
، تصـوير  نامـه  تركسـتان بارتولد نيز در كتاب خـود،  . در سمرقند ضرب كرده، موجود است

). 450: 1352بارتولد، (ه است ق ضرب شده، آورد  288اي از جنس طال را كه در سال  سكّه
رسد كه در نقاطي چـون بلـخ، باميـان     نظرمي آمده از زير خاك، به دست هاي به از ديگر سكه

پرداختند و گويا سامانيان تا قبل از نصر، يعني حدود سال  مي كهپنجهيز و ترمذ به ضرب س
بـن احمـد    لق، ضرب سكة سيمين يا درهم را نداشتند، ولي از زمان عمارت اسـماعي  237

زرين نيز در همين حدود آغـاز   كةگردد و ضرب س هاي ساماني آغاز مي ضرب منظم درهم
  ).60: 1378بيات، (شود  مي

تـوان از منـابع و مĤخـذ گونـاگون سـود       در شناخت و بررسي مسكوكات ساماني، مـي 
هـاي مختلـف ايـران و جهـان      هاي ساماني موجود در مـوزه  در وهلة نخست، سكه. جست
از سوي ديگر، اطالعات موجود در كتـب  . دهد اطالعات را در اختيار محقق قرارمي بهترين

تواننـد   هـا نيـز مـي    هاي محلي مسالك و جغرافيا در بـاب ايـن سـكه    تاريخي، خاصه تاريخ
، اثـر  الممالـك  و المسـالك : توان به اين منـابع اشـاره كـرد    سودمند باشند كه از اين بين مي

النهـر و   كـه در آن ضـمن توصـيف مـاوراء    ) ق 346متـوفي  (ابواسحاق ابراهيم اصـطخري  
اصـطخري،  (هاي رايج آن سـامان پرداختـه اسـت     ها و پول شهرهاي آن به ذكر انواع درهم

، مؤلـف در  )ق 348متوفي (از ابوبكر محمد نرشخي  بخارا تاريخدر كتاب ). 52 /3: 1368
شـهر مبحثـي از آن را بـه    شرح تاريخ بخارا و اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتمـاعي ايـن   

نرشـخي  ). 50 -  49: 1351نرشـخي،  (اسـت   داده كردن درهم بخارا اختصـاص  نحوة ضرب
 -  634/ ق 13 -  11(هاي شهر بخارا را بـه دوران خالفـت خليفـة دوم     تاريخ نخستين سكه

، از »ذكـر درم و سـيم زدن بـه بخـارا    «وي در مبحثي تحت عنوان . دهد نسبت مي) م 632
هاي نقره با تصوير خويش مزين به  برد كه سكه ا به نام كانا بخار خدات نام ميپادشاه بخار

هـاي نقـرة بهـرام پـنجم      ها شباهت بسيار بـه سـكه   اين سكه). 49 :همان(تاج ضرب كرد 
شايان عنايـت اسـت كـه    . بود، دارد يافته ساساني، كه در آسياي مركزي به متصرفاتي دست

اي از اين دست بـراي مـوزة ارميتـاژ خريـداري      شناس روس، هم كه سكه ماركوف، سكه
و ) م 457 -  438(هـاي بهـرام پـنجم، يزدگـرد دوم      هاي سـكه  شباهت بين تاج كرده، مدعي
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هاي  هاي بخارا به نوعي برگرفته از سكه دهد سكه است و احتمال مي )م 488 -  484(بالش 
  ).46 -  45: 1365فراي،  ←(اين دو پادشاه متأخر باشند 

از متون جغرافيايي است كه مؤلـف ضـمن   ) ق 366متوفي (حوقل  االرض اثر ابن ةصور
 ←(بيان ناحية ماوراءالنهر، به ساختار پولي و مبادالت پولي آن سـامان اشـاره كـرده اسـت     

از كتب جغرافيـايي  ) ق 729متوفي (اثر ياقوت حموي  البلدان معجم). 66: 1345حوقل،  ابن
ديـد از مـاوراءالنهر، در معرفـي بخـارا بـه توصـيف       قرن هشتم است كه مؤلـف ضـمن باز  

خلـدون   عبدالرحمان بن ).76/ 1: 1347حموي، (است  هاي متداول آن سامان پرداخته درهم
، مبحثي از آن را به موضوعات مربوط به ضرب سكه )ق 808متوفي ( خلدون ابن مقدمةدر 

  ).110 /1: 1375خلدون،  ابن(است  داده و وظيفة متصدي اين امر اختصاص
است، به رواج بازرگـاني در قلمـرو سـامانيان     بر اساس اطالعات مفصلي كه مقدسي داده

ه و باغي مانند گردو، بـادام،  بمقدسي از محصوالت كشاورزي مانند برنج و پن. برد توان پي مي
ست ، فرش، سفال، كاغذ، ابزار فلزي، ابزار چرمي، انواع پوها پارچه، انواع ها ميوهپسته و ساير 

او . اسـت  بـرده  عنوان محصوالت صادراتي مـاوراءالنهر نـام   شده، انواع روغن و غيره به دباغي
هاي سـپيد، شمشـير، مـس و     محصوالت صادراتي فرغانه و اسبيچاپ را بردگان ترك، جامه

بـر ايـن پايـه، گفتـار اسـتخري در مـورد اينكـه        ). 477 -  475: 1361مقدسي، (داند  ميآهن 
 در در دايرة اسالم و فراخي آنجا چنان بود كـي «تر است،  پرنعمتها  اقليمماوراءالنهر از همة 

بـه حقيقـت نزديـك    ) 226 /3 :1386 اصـطخري، (» تر بود ها قحط افتد و آنجا كم همه اقليم
وده و داراي معادن طال، نقره، مس، سرب اين سرزمين از لحاظ معادن نيز بسيار غني ب. است

كـه سـغديان در معاملـه بـا چـين مقـام ممتـازي         و نشادر و نيز داروهاي تجاري بود، چنـان 
. بودند و اهالي خوارزم در تجارت با اروپاي شرقي نقش مهمي بر عهده داشتند آورده دست به

ز از رونـق مطلـوبي   هاي اطراف رود سـيحون نيـ   همچنين، دادوستد با صحرانشينان سرزمين
شـد   تجارتي به سوي خراسان راهي ميهاي  كارواناز گرگانج، مركز خوارزم، . برخوردار بود

  ).509 /1: 1352بارتولد، (و در شهرهاي خراسان عدة زيادي خوارزمي ساكن بودند 
  

  اقتصاد در دورة غزنويان. 3
مـؤثر دولـت و تـأمين هزينـة     ادارة «. طلبيد هاي سنگيني مي ادارة دولت بزرگ غزنوي هزينه

طلبـي بـود، بـه جريـان وسـيع       هاي نظامي كه مستلزم حفظ حركت توسـعه  مالي اردوكشي
هـاي   خريد و پرداخت وجوه سربازان براي ارتش. گيري و انباشتن خزانه نياز داشت ماليات
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ناگفتـه نمانـد در گذشـته    . هـاي سـنگين بـود    اي نظير ارتش غزنـوي مسـتلزم هزينـه    حرفه
ايي متشكل از شهروندان آزاد يا نمايندگان معموالً ملزم بودند كـه خـود تجهيـزات    ه ارتش

شـدند پايـان    جنگي و آذوقة خود را فراهم سازند، و هرگاه جنگي كه به آن فراخوانده مـي 
ها از يك زمينة  سير تكاملي ارتش. گشتند ، به كسب و كار دوران صلح خود بازميگرفت مي

هـا   اي سـبب افـزايش هزينـة دولـت     هـاي مزدبگيـر و حرفـه    ارتـش اي بـه   فئودالي يا قبيله
گـردآوري ايـن   . گرديـد  هاي تـازه وضـع مـي    با افزايش هزينة دولت، ماليات. است گرديده
ها نيز به حكومتي توانمندتر نياز داشت و نتيجة آن، رشد قدرت پادشاه در برابر رعايا  ماليات

اقبال بودند، كه نخستين منـبعش   بسيار خوش يافتن به منابع مالي خويش آنان در دست. بود
واليات پرنعمت تحت حكومت آنان و ديگري غنايمي بود كه از سفرهاي سنگين بـه هنـد   

  ).62 :1372باسورث، (» آوردند به دست مي
هـاي   شـمش . آوردن غنايم بوده است دست فعاليت نظامي دولت غزنه در هند به قصد به

آمد، موجـب گرديـد كـه سـالطين غزنـوي       مي دست بهد زر و سيمي كه از خزاين معابد هن
هاي رايـج سـبب رونـق     فراواني سكه. هاي زر و سيمي با عيار سره ضرب كنند بتوانند سكه

جزيـرة   بود و تا مدتي مصرف عادي سكه در شبه تجارت در سراسر مشرق عالم اسالم شده
 ييبناهـا  آراسـتن  و مـالي  امـور  مصـرف  به ذخاير اين. رو كرده بود هند را با دشواري روبه

 الفلـك  عـروس  مدرسـة  و مسجد نظير بود، كرده آغاز را آنها برآوردن محمود كهرسيد  مي
 قنوج پادشاه تريلدچنپال، ضد بر م 1019/ ق 410 سال جنگي سفر عايدات از بنا اين( غزنه

 اوايـل  در كه هايي كاخ از وسيعي مجموعة همچنين و )بود شده ساخته كالنجر شاه گندا، و
بردگاني  .بودند برآورده هيرمند رود سفالي بخش در بست بازار لشكري در غزنوي عصر

). 157: 1372باسـورث،  (آمدند  مي شمار آوردند نيز اندوختة اقتصادي مهمي به كه از هند مي
مالحظات مالي بيشترين اهميت را در نظر سلطان داشت؛ از اين رو، پذيرفتن اينكه محمـود  

صب و مايل به نشر اسالم در هند به زور شمشير بوده، سـخت دشـوار اسـت    عمسلماني مت
هـايش بـه هنـد،     كشـي  كـه هـدف عمـدة محمـود از لشـكر     رود  مـي تصور ). 157 :همان(

كرد كه در آنها  وي بدان سبب معابد هند را تخريب مي. خراجگزاركردن شاهزادگان هند بود
  .بود ثروت سرشاري اندوخته شده

ديـوان وزيـر، بـه    : امپراتوري غزنوي پنج ادارة دولتي بزرگ داشت كه عبـارت بودنـد از  
؛ ديوان رسالت، تحت رياست دبيـر  گرديد ميرياست وزير كه به ماليه و ادارة عمومي مربوط 

بزرگ كه به مكاتبات اداري و سياسي اختصاص داشت؛ ديوان عرض، تحت قيادت عـارض  
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شـد؛ ديـوان اشـراف، بـه رياسـت       تجهيزات سپاه مربوط مـي كه به گردآوري، سازماندهي و 
ويژه امر استيفا و امور مالي بـوده اسـت؛    مشرف بزرگ كه كار آن بازرسي در امور ديواني، به

اش  سرانجام، ديوان وكالت، به مباشرت وكيل خاص يا مباشر اهل خانـة سـلطان كـه وظيفـه    
ها در دست  ادارة اين ديوان. ي پادشاه بودها ادارة كاخ شاهي و سررشتة داراي امالك و دارايي

  .بستند ها به كار مي هاي خود را در اين ديوان ها و فنون مهارت دبيران ايراني بود كه سنت
 آنهـا  كاربنـدي  بـه  ملـزم  ،كردند مي توجه خود كارگران نظرهاي به غزنوي سالطين اگرچه
 منصـب . كنـد  محدود را سالطين قدرت توانست نمي ديگر انساني هيچ ظاهراً زيرا نبودند،
 خـاطر  رنجـش  موجب وزير عمل و انديشه استقالل هرگونه نبود، انگيز رشك شغلي وزير

 گرفتـار  كنـد،  خلـق  تازه مالي منابع توانست نمي كه صورتي در وزير. گشت مي خداوندش
  ).158 :همان( شد مي سلطان مؤاخذة و خشم

رأس همة مردم قرارداشتند؛ فروتر از سلطان و چاكران و خادمان لشكري و كشوري در 
گرديد كه وظايف آنهـا   آنها تودة مردم بودند كه شامل بازرگانان، افزارمندان و روستاييان مي

در عوض، پادشاه از آنهـا در برابـر   . اطاعت از قدرت پادشاه و پرداخت صادقانة ماليات بود
كـردن حـرف و    در دنبـال كـرد و آنهـا را    مهاجمان بيگانه و راهزنـان داخلـي حمايـت مـي    

  ).جا همان(گذاشت  شان آزاد مي هاي عادي پيشينه
كارگزاران بريد و تشكيالت خبرگيـري كـه سـازمان آن در خاورميانـه سـابقة تـاريخي       
ديرپايي دارد و محمود آن را توسعة بسـيار بخشـيده بـود، آنچـه را در نـواحي دوردسـت       

دستان واليـت دور از حكومـت مركـزي     و كاربهحكام . دادند افتاد، به دربار خبر مي مي اتفاق
شـوند و وجـود ايـن     ها و شورش بر ضد حكومت مركزي وسوسه مي غالباً به تصرف پول

. گماردن بر نواحي دوردست متصرفي سلطان بـود  نظام ارتباطات، يكي از چند وسيلة چشم
هزينة نيروها ). 158 :همان(گرفتند  عنوان خراج از هند مي سالطين غزنوي فيالن جنگي را به

اي در تمام مراحل تـاريخ بشـر    ناخواه سنگين بود و به هر تقدير اختيار سپاهيان حرفه خواه
هايي نظير سفرهاي جنگي به هنـد و   در لشكركشي. گرديد موجب باالرفتن هزينة دولت مي

امـا،  . م، غنايم فراواني بـه چنـگ غزنويـان افتـاد     1029/ ق 420لشكركشي به ري در سال 
هايي كه بر واليـت پرثـروت    جريان اين غنايم دايمي و منظم نبود، در صورتي كه از ماليات

از ايـن رو، غزنويـان بيشـتر    . آمـد  مي دست شد، درآمدهاي فراوان و منظمي به ايران بسته مي
بويه و سلجوقيان كـه جانشـين غزنويـان در ايـران      پرداختند، اما آل مواجب سپاه را نقداً مي

است  در منابع بسيار اشاره شده. ير به نظام واگذاري زمين يا اقطاع متوسل گشتندشدند، ناگز
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وجوي مـداومش بـراي گـرفتن پـول بيشـتر، غالبـاً        كه دولت غزنوي در واليات در جست
محصـالن ماليـاتي يـا غالمـان بيشـتر در انديشـة       . رحمانه داشته است رفتاري ظالمانه و بي

اي نسبت به عمالي داشتند  رحمانه طين غزنوي نيز رفتار بيانباشتن جيب خود بودند، اما سال
اي كه اسـفرايني،   گونه ورزيدند، به كه در تحويل سهمية مقرر حوزة مالياتي خود كوتاهي مي

وزير محمود، كه حاضر نبود كسور مالياتي را از جيب خـود جبـران كنـد، از مقـام وزارت     
  ).162 :1372باسورث، (بركنار و روانة زندان گرديد 

  
  هاي ساماني و غزنوي در دورهمنابع تأمين خزانة دولتي . 4

  خراج 1.4
، مجملي از مقولة خـراج درج  قم تاريخعنوان نمونه، با استناد به روايات  در اين مقال، به

ماليـات  (گفتني اسـت عوايـد مملكتـي در دورة باسـتان از دو طريـق مقاسـمه       . شود مي
اختصـار   عنوان پيشينة عوايد مملكتي بـه  در اينجا به .است شده و خراج تأمين مي) جنسي

  .شود بدان اشاره مي
 غـالت  بـر  عجـم  ملـوك  كـه  اند كرده ياد خراج اسباب به دانش و معرفت اهل از چنانچه
 بر عشر، تا خمس و ثلث و نصف مثل معين، معلوم نصيبي و حصه ها، ضعيف و ها مزرعت
 و آن بعـد  و آب و شهرها به مواضع و ها ديه قرب قدر به ستده و اند نهاده مقاسمت حسب

  ).179: 1361 قمي،( موضعي هر محصول و ريع و ارتفاع و نما و نشو زيادتي حسب به

  ).183 :همان(گفتني است اردشير بابك نخستين پادشاهي است كه خراج را بنا نهاد 
نمايد كه در اين پژوهش به برخي ضوابط مالياتي در عهد باستان نيز اشـارتي   بايسته مي

. مقرركردن جدول زماني براي اخذ ماليات. 2؛ )نوعي عوارض مالياتي(اخذ كفايت . 1: رود
مرا بـه سـمرّه، سـه    ... كسري نوشروان بفرمود تا به سمرّه بستانند «: آمده است قم تاريخدر 

ستاني عصـر باسـتان    بخشودگي و اجحاف در خراج. 3؛  )179 :همان(» نجم و نفعات است
  ).جا همان(

: مساحت كردن اراضي براي تعيـين ماليـات  : سير تطور خراج در ايران در دورة اسالمي
به هر جريبـي از گنـدم   ... چون عمر خطاب امر كرد به مساحت و پيمودن مساحت سواد «

  ).182 -  181 :همان(» درهم نهاد و از جو دو درهم
خـراج مـزارع خالصـه، جزيـة اهـل ذمـه، ماليـات        : انواع ماليات متداول عبارت بـود از 
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، ماليات مصارفه، كفايت و ضرايب، عجـز، مـال مصـادره و مـال      العشر، مال سليقاني نصف
خـراج مـوارد   . مصالحه، عوايد مالياتي از انواع محصوالت كشاورزي بر حسب نوع آبياري

  : هاي دوشاب در واليت مختلف وضها و ح ديگر مانند آسياب
 ـ  گفتند مي البصره ماه آن به نهاوند فتح از پس ها عرب  ـ است نهاوند آن كه البصر ماه منابع و

 زمـين  از آب كـه  گنـدم ...  درهمـي  دانـگ  نـيم  و درهـم  شش جريبي، هر به آبداده، گندم
  ).122 -  121: همان( درهمي دانگ نيم و درهمي كشد مي

در ايام عبيداهللا زياد، زياده برآن صـدهزارهزار و  «: سهم مردان جنگي. 1: مصارف خراج
هزار درهم، به عطيه و بخشش به مقاتلـه   هزارهزار جمع كردند و از آن جمله، شصت بيست

افزون بر اين، صرف ديوان خراج و كـارگزاران آن  . 2؛ )182 :همان(» دادند و اهل حرب مي
شـد   ، كاتبان يافتچه و جهبـذ مـي  )ماليات ضياع(تبان احياز ها و كا از قبيل نويسندگان تاريخ

  ).161 -  149 :همان(
 بخـارا  تاريخهاي اجتماعي علما هم ياد كرد، در  توان اينجا از امتيازات و برخورداري مي

  :به اعطاي امالك مرغوب كشاورزي به علما اشاره شده است
 وي خـان،  طمغاج بن نصرخان روزگار به تا بود، سلطاني مملكة علويان، كارك ضياع اين در
 بـود  آسـانتر  كشـاورزي  را فقها تا بود، نزديك شهر به كه آن از داد، را علم اهل ضياع، اين

  ).40 :1363نرشخي، (
بر حسب برخي اخبار تاريخي گاه علما از امتياز معافي از پرداخت خراج نيز برخـوردار  

  :اند شده مي
 دسـت  بـه  بعضي و ... برداشته موضع آن از خراج سلطان و شده قطع آب به ضياع بعضي
  .)46 :همان( است كرده وضع نيز را آن خراج سلطان است، افتاده فقها و علويان

 ضـياع  انـدكي  ... گذاشتسـت  صالح و علم برزيدن در همه خويش روزگار دعا، خادم
 تا اند، فرموده تسويغ باز قديم از بودست، موظف آن بر خراج از كه محقري ... موروث دارد
  ).106: 1962 مهيني،( كند وفا دعاگويان كفايت به آن دخل
ستاني را هم كه نام و نشان برخـي از آنهـا در ميـان     اسناد گوناگون خراج: مدارك خراج

سـتاني قـرن    دهـي و خـراج   خواننده را از رسم خـراج تواند  ميشود،  اسناد تاريخي ديده مي
در مطاوي اخبار تواريخ مختلف، بنا به مقتضاي مطلب،  كه چهارم و پنجم مطلع سازد، چنان

در برخـي مـوارد،    قـم  تاريخمؤلف . است گاهي از اسناد و مدارك مربوط به خراج ياد شده
دادن برخـي   ها در نشان است كه همان نوشته متن آن سندها را در ميان روايات خود گنجانده
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آيند؛ از جملة آن اسـناد ماليـاتي،    مي شمار به گيري، اسناد ثقه و معتبر ها و قوانين ماليات رسم
هايي است كه از طرف مؤديان مالياتي در قبال اموال خراجي كه به دست جهبذ  نامه ضمانت

هايي است مشتمل  نامه از اين نوع اسناد، ضمانتهايي  نمونه. است شده مي، تنظيم سپردند مي
اهل خراج قم شهادت دادنـد بـر   : وقتهايي است به نام خليفة  عقدنامه: بر موضوعات ذيل

مـا  «هاي گذشـته،   فالن، عامل خليفه، براي اخذ خراج فالن سال و بقاياي سال بن اينكه فالن
امضاكنندگان را جهت انتخاب جهبذي كـه امـوال خـراج و كفايـت خـراج در تصـرف او       

موالي كـه  پس بر ما واجب شد انتصاب و ضمانت جهبذ و تعهد ا...  گيرد، فراخواند قرارمي
فالن را جهبذ خود قرارداديم تا اموال اين واليت، براي اين سال  بن و ما فالن. سپاريم بدو مي

هاي قبل در اختيار گيرد و ما متعهد جان او و اموال خراج شديم و از  خراجيه و بقاياي سال
تور عامل اميرالمؤمنين درخواست كرديم كه اين جهبذ را به مقام جهبذي منصوب كند و دس

رف صـ هاي پيشين و كفايتش، در ت دهد تا اموال خراج واليت ما در اين سال و بقاياي سال
نامه مشعر بر آن است كه بنا به رسم مـألوف، مـتن    مندرجات بعدي اين ضمانت ... او باشد

شدند كه در صحت نفـس و كمـال    خواندند و آنها مقر مي نامه را بر شهود مي كامل ضمانت
  ).153 -  151: 1361 قمي،(» هدنامه آگاهي يافتندعقل، از مفاد تع

قراين و اسناد تاريخي حاكي از آن است كه در امر اخذ خراج كه جزو تعهدات اقتصادي 
شده است، جزء به جزء جريان امر در مراحل مختلف، با تنظيم مدرك و  جامعه محسوب مي

 تاريخگرفت؛ مثالً، مندرجات  سند متناسب با آن بخش، صورت رسمي و قانوني به خود مي
عنـوان سـند ديـواني     گيري اراضي كشاورزي را به دهد كه مساحان حاصل اندازه نشان مي قم

همچنين، پس از مساحت . اند كرده ثبت كرده، سپس با مهر خود و مهر صاحب زمين مهر مي
كـرده،  هاي متعدد تنظيم  و تعيين خراج بر حسب آن پيمايش، حاصل محاسبات را در نسخه
بايـد توجـه   . انـد  كـرده  ميبعد از مهرزدن، به خدمت سران مملكتي، نظير مقام وزارت ارسال 

  .اند فرستاده داشت كه بيشتر موارد، اين نوع مدرك مالياتي را سرانجام به دارالخالفه مي
تـوان   در زمرة اسناد مرتبط با مرحلة مساحت اراضي، جهت مقرركردن ميزان خراج، مي

دفتـر مـال   «ذكري از  قم تاريخدر روايتي از . ة مالكيت و مساحت اراضي نام برداز گواهينام
كـردن   هـاي منعقـد را پـس از كـم     است كه در آن مقدار و شمار خراج آمده  به ميان » وظيفه

گـذاري و   از اسـناد ديگـر كـه در جريـان خـراج     ). 125 :همـان (انـد   كـرده  مـي كسور، ثبت 
توان به مـوارد   اند، مي كرده ضبط انواع اطالعات استفاده مي ستاني، از آنها براي ثبت و خراج

  :زير اشاره كرد
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گفتني است كه يافتجه معرب يافته اسـت بـه معنـي    ): قبض پرداخت ماليات(يافتجه . 1
  ؛ )ذيل يافتجه: 1351دهخدا، (قبض وصول و حجت واصل خط باشد 

 خـود  خـراج  چـون  دهدا بـاز  ضمان باشد، شده خود خراج ضامن كه كسي آن چون يعني
  ).149: 1361 قمي،(بستاند  خود مال وصول و يافتجه خواهد و بگذارد

در ادواري . است هم اشاره شده» نامه اطالق«به » يافتجه«رديف سند  در همين روايت، هم
است و مؤديان مالياتي در قبال دريافـت   كه اخذ خراج به صورت ضمانت و عقدبستن بوده

، تنظـيم  انـد  ورزيـده  عمال حكومتي، بـه ارسـال غـالت مبـادرت مـي     هاي  رقعهتوقيعات و 
  ).149 :همان(نامه متداول بوده است  اطالق
ها هم نام برده شده است؛  در اخبار مرتبط با خراج، گاهي از انواع برات: ها انواع برات. 2

 از آن جمله، براتي كه جهبذ در قبال اخذ ماليـات از مؤديـان، در حضـور كاتـب روزنـامج     
  :نوشته است مي

 بـدان،  ايشـان،  جهـت  آورنـد  فرود من به خراج اموال از بعضي كه ساعتي و وقتي هر به
 و...  باشـند  كـرده  اختيـار  خراج اهل قبل از كه روزنامجه كاتب حضور در بنويسم، برات
 آورده فـرود  آن روزهـاي  در آنـچ  ماهي هر در كنم ياد برات آن در روز، آن و ساعت آن

  ).154 :همان( باشند

بوده، با مهر و امضاي ) نظير صدقات(ها  انواع ماليات ةتأديها هم كه مؤيد  برخي از برات
هايي ديگري كه مشتمل بـر فهرسـت    از برات). 177 :همان ←(است  شده عامالن صادر مي

  : فرستاده، نيز ياد شده ماليات بوده و كاتب روزنامج، از ديوان خراج، به مؤديان مالياتي مي
 بـه  بـرات  و كنـد  رفـع  ديـوان  اهـل  به استخراج مال از روزنامجات قم، به روزنامج، كاتب

  ).151 :همان( برساند خراج گزارندگان

است  شده مي كاغذ يا دفتري كه حساب و احوال تاريخ هر روز در آن نوشته: روزنامج. 3
مربـوط بـه   هـا، مـدارك    اين نوع ثبت صگويا كاتب خا). »روزنامج«ذيل : 1351دهخدا، (

اسـت  داده  مـي كردن، به ديـوان خـراج ارائـه     دريافت روزانه از مال خراج را پس از جمع
  ).151: 1361قمي، (

از تعريف و شرح منابع مختلف، از ): هاي مالياتي ها، صورت فهرست(طسق و ضيعه . 4
كه معناي نخست ايـن اصـطالح ديـواني، نـوعي     آيد  برميخوارزمي  العلوم مفاتيحآن جمله 

ست كه بر اصناف زروع نهند بر هر جريبي و آن را ا اي و معني آن وظيفه«: خراج بوده است



 111   عيسوي هيروو  پسند نوع سيدمحمد

سـپس مجـازاً در معنـاي صـورت حسـاب ماليـاتي        .»به فارسي تشك گويند، يعني اجرت
  : است هم به معناي دوم واژه توجه داشته قم تاريخمؤلف . است رفته كار به

 گويند مي وضيعه هفت ديوان، اهل اصطالح به را آن و اند كرده وضع قم به را مال بار هفت
  ).112 :همان( طسوق هفت و

هايي نـام   از وثيقهتوان  ميدر رديف ديگر اسناد عرصة اقتصادي دورة غزنوي، : وثيقه. 5
  .اند گرفته برد كه طلبكاران از مقروضان خود مي

  
  ها غارت 2.4

 ميدان در قدم لشكريانش، انداختن پاي از و خصم برابر در پايداري عزم به كه محارباني
 آمدند، درمي به نبرد عرصة از فاتحانه وقتي مقاتله و محاربه پايان در نهادند، مي مبارزه

 همة نابودي به آنها گستردة بخش كه گوناگون كردارهاي به توسل با را خود پيروزي
 نشاندار است، شده مي منتهي خورده، شكست حريفان حيات هويت هاي نشانه
 و امالك به كردند، مي روان خون هاي جوي آفرين هراس مسير اين طي در. كردند مي

 گوناگون ابعاد در را قدرتشان تا انداختند مي چنگ افتاده پاي از هماوردان متعلّقات
 كه اند حقيقت اين گواه تاريخي مكرر شواهد. برسانند اثبات به دشمنايگي و تخاصم

 انديشان ژرف نظر از كه بستي  بن به سرانجام جنگاوران، نبرد پرسنگالخ و صعب راه
 پوياي( است شده مي منتهي كند، مي جلوه دلگير و تاريك و تنگ بس معبري تاريخ
 جايز و روا خود بر را حريفان اموال غصب و اخذ فاتحان،). 702: 1386 ايراني،

 كردند مي غارت را مردم هاي خانه و بازارها ها، محله ها، دروازه شهرها، گاه داشتند؛ مي
  .نمودند  مي چپاول را ها مكان اين اموال و ها متاع و

 و عطاران و بزازان بازار و بود خطر كه كرد نتوانست مقام بيش ديگر، نماز تا بامداد از لشكر
 همه كه چنان شد توانگر لشكر كردن، غارت بيش نشد ممكن بازار سه اين از گوهرفروشان

  ).516: 1350بيهقي، ( يافتند جواهر و عطر و سيم و زر
شـده را در   ها و اموال گونـاگون تـاراج   نويسان، نقش انواع غارت روايات و اخبار تاريخ

چون تعويذ و طوق زرين، است   رفتن متعلقّات پادشاه بوده يغما گاهي به. است داشته خود نگاه
سـيمين،   زريـن و  هـاي  ستنـدي البسة زربفت، تاج و انگشتر، ساقين طاليي، اسلحه، نقـود،  

هاي گرانبها و گاه غنايم جنگي غالمان و كنيـزان   زيورهاي زنان، زوارخانه، خزاين و مركب
  .)669 /1: 1366؛ بلعمي، 126 :1333راوندي، (است  شده اسير را هم شامل مي
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  سپاه و پادشاه بين غنايم تقسيم رسم 3.4
در ايـن بـاب، حـاكي از آن اسـت كـه در ادوار باسـتان، غنـايم         طبـري  نامة تاريختفصيل 

خـورده بـود، از آن صـاحب     ارزشمندي چون تاج و تخت كـه متعلـق بـه شـاه شكسـت     
 ←(انـد   كـرده  شده است؛ سپس، بقية اموال را بين سپاهيان تقسيم مـي     ميحكومت پيروز 

  ).707: 1386پوياي ايراني، 
 و برگرفتنـد  را همـه  تـا  فرمود ايشان غنيمت و مال آن و آمد اندر تركان لشكرگاه به بهرام
 مـاه  يك بهرام پس...  دانست تعالي خداي مال آن مقدار و برگرفت وي تاج و زرين تخت

 هرمـز  ملـك  بـه  كـه  چيـز  آن گـرد كـرد   بود، يافته كه تركان هاي غنيمت آن و ببود بلخ به
 تـا  بنهـاد  جـدا  كـردن،  بايسـت  قسـمت  خويش سپاه بر آنچه و بفرستاد فرستادن خواست
  ).771 /2: 1366 بلعمي،( برايشان ببخشد

دهـد   بيهقي در تاريخ خود، شيوة تقسيم غنايم ميان سلطان و سپاهيان را چنين شرح مي
كه سلطان مسعود غزنوي پس از پيروزي بر غوريان، اموال غنيمتي چون زر و سيم و بـرده  

كارآمدتر بود، به سلطان تعلق گرفت و مابقي  نچه بهها آ را بر سپاهيان بخشيد و از ميان سالح
  ).142 :1350بيهقي، (را همانند اموال ديگر بر لشكر قسمت كردند 

توان دريافت كه در تقسيم غنايم، درجه و مرتبة سـپاهيان   با استناد به اخبار مورخان، مي
در جنگـي غنيمـت سـواران     سيسـتان  تاريخكه بر اساس روايت  شده است، چنان  لحاظ مي

  ).78 :1314تاريخ سيستان، (هزار دينار بوده است  هزار دينار و از آن پادگان يك سه
  
  واليت از ستاني خراج 4.4

هـاي اختيـارات و وظـايف و     تـوان بـه برخـي از حـوزه     هاي تاريخي، مي از طريق گزارش
از آن جملـه اسـت    هاي ديگر و متعلّقـات سپاهسـاالران دورة غزنـوي پـي بـرد؛      مسئوليت

  : نكردن در امور ديواني و مالي ستاني آنها از واليات و دخالت خراج
 بايد ساالري ترا و ... بستاند ها خراج و كند غزو و رود آنجا كه وحشت نام با بايد ساالري

 سخن تو بر تا نگويي سخن اموال و اعمال در البته و كاركني جواب و مواضعه حكم به كه
  ).352 -  351: 1350 بيهقي،( نشنوند كسي

روايت بيهقي گوياي آن است كه گاهي سپاهساالران، با حفظ سمت، به منصب واليـت  
  :اند  دهش    مناطق هم منصوب مي
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 و لشكر كدخداي بوالفرج و باشد سپاهساالر و والي كه كردند نامزد را نوشتگين احمدعلي
  ).555 :همان(اموال  و اعمال

  
  وارث  مردگان بيضبط دارايي  5.4

وارث به نفع سلطان و مصادرها، يكي ديگـر از    شايان ذكر است كه ضبط دارايي مردگان بي
  ).64 :1372باسورث،  ←( منابع درآمد غزنويان و سامانيان بود

  
  تجارت 6.4

غزنوي، بـه ماننـد بيشـتر جوامـع،      هاي مختلف خاصه در دولت ساماني و در ايران در دوره
در جاهايي كه وجود ـ  داري محدود هايي از سرمايه داري بزرگ، نمونه سرمايهپيش از آمدن 

بازرگانان مقدار زيادي از سرماية خـود را كـه   . داري تجاري بود، نه صنعتي  سرمايه ـ داشتند
كردند، بلكه از درآمـدهاي   تنها از سود معامالت گذشته جمع مي گرداندند، نه   كسبشان را مي

بودند يا از امالك محتشماني كه مايل بودنـد   آورده دست از آن سودها به حاصل از زميني كه
هاي گوناگون شركت واگذاري سـرماية حاصـل از درآمـد امالكشـان را      نامه از طريق پيمان

كردند؛  اندازند و نيز از عايدات دولت كه در ادارة اين محتشمان بود، جلب سرمايه مي كار به
عنوان سود جنبـي جمـع و جبايـت     كردند، خواه به تجارت ميخواه هنگامي كه براي خزانه 

گران، باغـداران،  زمعني وسيع آن كه شامل بره كشاورزان ب ).281 :1365 فراي، ←(ماليات 
بافي و  هاي جوالهي و فرش گرديد، همراه با كارگران معادن، كارگاه صيادان مي دامپروران و

  .كردند توليد ميرا  هاگفتند، متاع و كاال وران نيز مي   صاحبان حرفه كه به آنها پيشه
ن در روستاها و شهرها و با اشتغال زنان و مـردان در قـدم   امولد را يك بخش از كاالها

براي مبادلـه بـه بـازار عرضـه      ،صورت كااله برا براي مصرف شخصي و مازاد آن  نخست
عي بـراي مبادلـه و   شكل طبيعي و خود مصرفي بود، موانبه  تاًگرچه اقتصاد عمد. دكردن مي

توليد كـاالي  ة بر مساعدبودن شرايط طبيعي يا سنت ويژ بنا. توليد كااليي نيز وجود نداشت
كشورهاي مختلف در رشتة توليد اين يـا آن كـاال    يا مشخص، نواحي مختلف يك كشور و

تـري در بـين شـهرها و كشـورها      يافتند و اين امر سبب مبادله و بازرگاني وسيع شهرت مي
گرفت و در خراسان پيش از مغول راه  مي رخشكه و بحار را درب ،هاي بازرگاني راه. گرديد مي

از روايات . شد  ترين راه بازرگاني محسوب مي كرد، مهم ابريشم كه پِكن را به بغداد وصل مي
عمل  هاين رابطه ب دري دري و اشارات متعددي كه در ادبيات كالسيك منثور و منظوم فارس
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چيني، ة وان فهميد كه لعل بدخشاني، فلفل هندي، گوگرد فارس، مشك تبتي، كاست آمده، مي
 ةعقيق يمني، اديم و چرم طايف، شكر مصر و خوزستان، كاغذ سمرقند، چغندر هرات، زير

 بصره، سرمة اصـفهان، كفـش همـدان و    كرمان، ديباي روم و قسطنطنيه، قند بنگال، خرماي
  .غيره شهرت بسزايي داشته است صابون ترمز و گالب فيروزآباد، خر خراسان، بيهق،
  

  هاي دولتي هزينه. 5
  قرباني صدقات، 1.5

در بعضي از مستندات تاريخي، به انواع صدقات و مناسبت پرداختشان نيـز گـاه اشـاره    
از خيرات ويژة ماه مبارك رمضان چنين يـاد   سيستان تاريخشده است؛ مثالً، در گزارش 

  : شده است
 را ديوان خادمان بودي، هرچند را، خوانان قرآن درهم، الف ثلثين جامع مسجد در رمضان مه
 احـوال  بـه  مطلعـين ( معروفـان  و پاسـبان  و) شهر رئيس( عريفان و حرسيان و را عوانان و

 بودندي، كه شهري هر به بودندي كه چند هر را) مشرف( بينشي چشم هم و) مردم طبقات
 را مؤذّنـان  و) دومن( منوين الخبز من روز هر اندر و درهم عشرين ماه اين اندر را يكي هر
  ).32: 1314 تاريخ سيستان،( درهم الف عشرين بودند كه جا همه به

هاي معنوي مختص ايـن مـاه،    هم از صدقات مادي و نيكي بيهقي تاريخدر گزارشي از 
  : ياد شده است

 و آن نـواحي  و غـزنين  هـاي  زندان تا فرمود امير ... بسيجيدند را رمضان ماه گرامي روزگار
 در فرمـود  بايد آنچه و فرونگريد تا بازداشتگان نام به نوشتند ها نسخت و كنند عرض قالع
 مستحقان و درويشان كردند اطالق خزانه از درم هزارهزار داد مثال و بفرمايد، كس هر باب

  ).356 -  355: 1350بيهقي،( را آن نواحي و غزنين

از اخبار تاريخي خود به نفقـات و خيـرات خـاص روز آدينـه     اسفنديار هم در يكي  ابن
  :كند چنين اشاره مي
 به تا دادندي عدل امير به سراي خزينة از دينار صد بودي، او كه مقام هر به آدينه، روز هر و

  ).119 :تا كاتب، بي( دادي قسمت به بودند، نشسته كه را مستحقين و شدي ميزان

شـدن   دادن پادشاه براي شفاي بيماري، برطـرف  به صدقهدر مطاوي ساير اخبار تاريخي 
  :است حادثة مهيب نيز اشاره شده
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 صـدقه  چنـدان  و رعيـت  و لشكري از بود دعا و خروش و يافتند سالمت را پادشاه چون
 درم هزارهـزار  تـا  داد مثال...  غزنين به فرمود ها  روزنامه ديگر و نبود، اندازه را آن كه دادند

 ايـن  شكر دهند، درويشان و مستحقان به ممالك، ديگر به درم هزارهزار بار دو و غزنين به
  ).364 :همان( را

  :استناد كرد بيهقي تاريختوان به خبري از  در باب رسم قرباني مي
 بـه  آوردنـد  قرباني بسيار و گفتندي فراوان دعاي را او رعايا و ... بود شده تندرست سخت
  ).678 :همان( دادند درويشان به نان با و كردند قربان و درگاه

  
  اسرا معاوضة خريداري، 2.5

شواهد تاريخي بيانگر آن است كه پس از اتمام جنگ، گاه با تمسك به دادوستد و پرداخت 
دهـد   قراين نشان مـي . دادند وجوهي به دشمن، حيات افراد نظامي و غيرنظامي را نجات مي

است، بر حسب مقتضـيات زمـان و    شده مي ها تعيين كه مقدار وجهي كه در اين نوع معامله
آيـد كـه در ايـن نـوع      از برخـي شـواهد تـاريخي برمـي    . شرايط اسرا متفاوت بـوده اسـت  

هاي حرير و گوهر  قيمت ديگر چون جامه دادوستدها، افزون بر نقدينه، پرداخت امتعة گران
  :هم رواج داشته است

 را خود من گفت را قتيبه...  چشم يك بود مردي) بيگند شهر مردم( اندر مردمان آن ميان به
 قيمتش چيني، حرير جامه هزار پنج به گفت بازخري چند به گفت ناصح سليم. خرم مي باز

  ).823 -  822/ 4: 1366بلعمي، ( درم هزار هزار

  :گرفته است ها بر پاية روش مزايده صورت مي گفتني است كه در برخي موارد اين نوع معامله
 و زن و ايشـان  فرزنـدان  و زنـان  و انـدازه  بي هاي خواسته با آمد مسلمان دست به بلنجر و

  .)929 :همان( رسيد درم صدهزار به بهايشان كردند، مزيد بر را بلنجر مهتر فرزند

 تاريخ، جهانگشا تاريخ، طبرستان تاريخ، سيستان تاريخبا مراجعه به منابع ادوار بعد نظير، 
شود كه رسم خريداري  هاي ديگر در اين باب، مسلم مي و پيداكردن شواهد و نمونه وصاف

اسيران جنگي، نه تنها در جنگ ايرانيان و اعراب متداول بـوده، بلكـه در طـول تـاريخ هـم      
  مستمر بوده است، 

 سيم روز ... كردند جنگ و گرفتند حصار و شدند اندر خانه به اميرابوجعفر و اميراسماعيل
 را اسـماعيل  اميـر  و شـد  كشـته  آنجا مرد دويست قريب و بگرفتند و فرودآوردند را ايشان
  ).374: 1314 تاريخ سيستان،( فروختند باز دينار هزار بيست
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تـوان پـي بـرد كـه رسـم معاوضـة اسـرا بـين          مـي  بيهقي تاريخبا استناد به گزارشي از 
  :متخاصمان، در دوران غزنويان هم متداول بوده است

 جنـگ  در كه را پيالن و خويش اسيران بديشان و ... بگرفتند مقدمانش و اعيان از را قومي
  ).261: 1350 بيهقي،( بازستدند بودند گرفته رخنه

  
  ها مقرري 3.5

نويسان در ميان اخبار تاريخي خـود، گـاهي بـه اقتضـاي موضـوع، شـرحي از انـواع         تاريخ
در روايات  .اند هاي مختلف لشكري و چگونگي پرداخت آن نوشته ها، مراتب و رده مقرري

  :بيهقي، به انعام لشكري و درج آن در جريدة ديوان عرض اشاره رفته است
 بـرادرت،  كـه  هـا  وصـلت  بيعتـي  مـال  كـه  نهـان  در كردند تدبير ديگران و زوزني بوسهل

 آيـد  خواسته نسختي خازنان از كه است آن صواب و ... ستد بايد باز است، داده اميرمحمد
  ).236 :همان( شود فرستاده عرض ديوان به را آن و اند مرده كه ها خرج به

ان بـه   تـو  اسـت، مـي    از ديگر مستمري سپاهيان كه نامش در منابع تاريخي مندرج شـده 
دهد  نشان مي سيستان تاريخروايت . دادند بيستگاني اشاره كرد كه به لشكر هر سه ماهي مي

يش قـدرت خريدشـان،   كه در برخي موارد، براي بهبـود وضـع اقتصـادي سـپاهيان و افـزا     
  :پرداختند   جا مي بيستگاني چند نوبت را يك

 خـراج  بست اندر سيم تا خواست بدان دار، را سپاه بيستگاني چهار آنجا اسماعيل، بن احمد
   ).293: 1314 تاريخ سيستان،( هيزم و كاه تا خريدندي سيم به چيز همه ايشان كه شود

اعزام سپاه به جنـگ يـا مـوارد ضـرور ديگـر      روايت بيهقي حاكي از آن است كه موقع 
كوشيدند كه بيستگاني لشكريان به صورت كامل، تا آخر سال تأديه شود تا آنها با آمادگي  مي

طاهر دبير را گفت، حاجب را بگوي كه لشكر را بيستگاني تا كدام وقت «: كامل روانه شوند
يد كه بيسـتگاني لشـكر تـا    گو طاهر برفت و باز آمد و گفت حاجب بزرگ مي...  داده است

چندان لشكرها «، )65 :1350بيهقي، (» اند است و سخت ساخته آخر سال به تمامي داده آمده
ها بدهـد، پـس سـاخته بايـد      سوري، بيستگاني. كه نامزد است آنجا رسند و صاحب ديواني

 شود كه بيسـتگاني بـه   از توصيف ديگر همين تاريخ چنين دريافت مي). 348 :همان(» رفت
مال يكساله بيستگاني «: گرفت بانان تعلق مي انواع گروه سپاهيان، از آن جمله پيادگان و قلعه

  ).726 :همان(» كوتوال و پيادگان بدادند
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  :يكي از مقرري لشكريان، يعني اقطاع هم ذكري به ميان آمده است بيهقي تاريخدر 
 بـه  سـاالر  ايـن  ... داد ذيل شير ساالرين به اقطاع به بيهق محمد، ابوالحسن اميرناصرالدوله

  ).134 -  133: 1350 بيهقي،( كرد مصاف شيرزاد بن بيستون با و رفت جرجان
  
  دارالخالفه به ايران حكومتي مراكز از مالياتي وجوه ارسال رسم 4.5

گفتني است حكومتگران ايراني در دورة غزنوي عالوه بر ارسال انواع ماليات به دارالخالفه، 
فرستادند؛ از آن جملـه   هاي ارزشمندي به مركز خالفت مي هاي گوناگون، ارمغان به مناسبت

 تـاريخ در . بـامراهللا فرسـتاده بـود    است هدايايي كه سلطان مسعود غزنوي به خدمت القـائم 
  :آمده است بيهقي

 اسـت  رفتـه  رسـم  نيـل  مـن  هزار بيست: گفت احمد فرستاد؟ بايد چه را خليفه: گفت امير
 خزانـة  به و كردند خطبه روز كه تمامي به نثار و را درگاه حاشيت من هزار پنج و را خاصه
 زيـادت  اميـر  ... عطـر؟  و جواهر و جامه از فرمايد چه ديگر زيادت خداوند است، معمور
 از دستي، هر از قيمتي همه جامه پاره صد: نبشت وي و گرفت دادن بر خواجه بر را خليفه

 از نيكوتر، غايت به شاره ميل دويست و كافور شمامه صد و مشك نافه پنجاه و بزر ده، آن
 و ياقوت پارت ده و پرمرواريد مثقال هزار از زرين جامي هندي، قيمتي تيغ پنجاه و قصب
 پنج و ديبا، برقع و جلّ به ختّلي خراساني اسب ده و نيكو غايت به بدخشي لعل پاره بيست
  ).389 -  388 :همان( قيمتي ترك غالم

  
  حكومت مركز به نهبي اموال ارسال 5.5

است كه اموال غارتي را براي تحويل، بـه مركـز حكومـت يـا دارالخالفـه       رسم بر اين بوده
همه قرابتان او بر تخـت سـيمين زنبيـل و    «: سيستان تاريخبر پاية گزارش . كردند ارسال مي

تاريخ سيستان، (» فرستادبه سيستان  ... او و سالح افزوني و مال كه به دست آمده بود ةخزين
ها جمع كرد و با آن دو دانه مرواريد به  طرايف ... چون قتيبه بيكند را بگشايد«؛ )206 :1314

مطابق روايات ديگر تاريخي، اگر در نـواحي  ). 62 :1363نرشخي، (» نزديك حجاج فرستاد
هـا را بـه   افتـاد، آن  هـا و اصـنام بـه دسـت فاتحـان مـي       متعلق به كفار، غنايمي چون تنديس

فرستادند كه به مكة معظمه ارسال شـود تـا در آن مكـان مقـدس بـه جهـت        دارالخالفه مي
  ... خوارنمودن پي سپر عابران گردد
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 بودند، آورده كابل از كه سيمين و زرين بت پنجاه و ها هديه با معتمد سوي فرستاد رسولي
 را كفـار  رغـم  فروبرنـد  مردمان راه به مكه حرم به تا فرستد مكه به كه فرستاد معتمد سوي

  ).216: 1314تاريخ سيستان، (
  

  مشاغل مالي در قرن چهارم و پنجم. 6
ها به ارتباط برخي از تجار با درگاهيان، از آن جمله پادشاهان  در برخي از گزارش: بازرگاني

  :است   اشاره شده
 هزار شانزده شب يك گفتندي، سگزي بومطيع را او كه را بازرگاني كه بود چنان سخاوتشان

 بومطيع پدر گويند، خليل بواحمد را بنده: گفت كيستي؟ تو كه داد آواز امير ... بخشيد دينار
  ).154 -  153: 1350 بيهقي،... ( است خداوند هنباز كه

ارباب خراج او را به ديوان آرند تا صـاحب  «مراد از جهبذ شخصيتي است كه : جهبذي
  ).149: 1361قمي، (» ايشان به تمام بستانندعهده شود كه مال و متوجهات 

  
  مفاسد اقتصادي. 7

روايات مورخان حاكي از آن است كه گاهي كارگزاران حكومتي و ديوانيان و افراد وابسـته  
به حكومت، در عرصة اقتصادي به صور گوناگون، دسـت تجاوزشـان را بـه سـوي خزانـة      

هـاي ايـن    بـارترين پديـده   ناپسندترين و زيـان يكي از . اند كرده   دولتي و اموال مردم دراز مي
منابع موثق تاريخي، هركـدام بـه نحـوي از جريـان ايـن عارضـة       . عرصه، ارتشا بوده است

  ).280: 1386پوياي ايراني، (ها دارند  منصبان حكايت بدفرجام اقتصادي در ميان صاحب
هـاي   رقابت دهد كه كارگزاران حكومتي در كشاكش نشان مي سيستان تاريخگزارشي از 

  :زدند تا رقيب را بدنام و مفتضح سازند دهي چنگ مي سياسي چگونه به رشوه
 ايـن  بدادنـد  درم هزار ده و كردند حيلت مزيد يزيدبن بدخواهان بعضي شد، درگاه به چون
 سيسـتان  از تا ده، دستوري مرا كه منصور سوي نبشتند تزوير به نامه يزيد، زبان از و را مرد
 خشم خواند، منصور نامه نباشد، سبيل من بر را مهدي كه جمله آن بر آيم، درگاه خدمت به

  ).147: 1314 تاريخ سيستان،( تست صنيع اين كه داد را مهدي نامة و گرفت

خواجگـان   نيز گوياي آن است كـه مـردان حكـومتي، از    بيهقي تاريخروايات گوناگون 
  :اند   پلشتي بودهمحتشم گرفته تا جاسوسان فرودست، چگونه آلودة اين 

 تـا  دهـد  مـي  خامشـانه  دينار هزار پنج طبيبي، به سامانيان وزراي از يكي برغشي، ابوالمظفر



 119   عيسوي هيروو  پسند نوع سيدمحمد

 بهانـه  بدين تا كند، بزرگنمايي است، بوده عمدي كار كه پايش شكستگي حق در »طبيبك«
  ).457 -  456: 1350 بيهقي،( شود مستقر نيشابور و در آيد بدر حكومتي مركز از بتواند وزير

  
  تحميالت. 8

يابيم كه غير از ارتشـا در رونـد ارتبـاط كـارگزاران      با مطالعه در برخي كتب تاريخي، درمي
هاي اقتصادي ديگـر هـم نظيـر     مختلف حكومتي با همديگر و خزانة دولتي، مفاسد و خلل

برخي از مستندات ديگر حاكي از آن است كه . است داشته المال وجود خيانت نسبت به بيت
هاي شخصي، در اموال همديگر  منصبان حكومتي، بر اساس بغض و كينه هي هم صاحبگا

  :اند كرده   تصرفات ناموجه مي
 خواجه كه وقت بدان رفت، قصدها وي از كه سبب بدان احمد، اين با بود، شده بد و

 ها مناقشت و...  بكردند ينالتگين احمد را شما تا فرمود روزگار درين تا ... داد مي مرافعه
  .)349 :همان( بستدند وي از مالي تا رفت

  :اند دوخته   ريگ همگنان خود نيز چشم مي گاه حكومتگران طماع بر مرده
 به را او فرزندان و برگرفت او ميراث فخرالدوله ماند، ... فيروز شاه فرزند آنجا كامه، علي از

  ).133 :همان( افكند درويشي

ها، اغلـب اوقـات ديوانيـانِ متكـي بـه       اين درازدستيدهد كه افزون بر  تاريخ گواهي مي
ها را در عرصة زندگي طبقات مختلف اجتماعي اشاعه  رفتن قدرت سياسي و نظامي، كژراهه

هـاي معيشـتي مـردم، در پـي آن      هاي اقتصادي جامعه و راه كردن گلوگاه دادند و با تنگ مي
نتيجه، مردم در زير فشار تضييقات  در. يابند هاي بيشتر دست شدند تا به اموال و خواسته مي

به گـواه تـاريخ، افـراد بسـياري در راه مقابلـه بـا چنـين        . كشيدند مختلف اقتصادي رنج مي
  .اند داده مي دست تصرفات ناحق جان خود را از

كوتاه سخن آنكه رفتارهاي نظام باز گماشتگان حكومتي در حق مردم، گاهي به صورت 
جملـه كشـاورزاني و وكـال و بزرگـان     «: هاي متعدد بوده اسـت  گرفتن وجوه نقدي به بهانه
). 44 :همـان (» خواندند، بگرفتند و مالي عظيم از ايشان بسـتندند   توانگر را و هر كه را بازمي

بر حسب روايتي . ها صحايف تواريخ گوناگون مملو است از ذكر و توصيف اين نوع تعدي
افـزوده    بر مقدار مقرر و متعـارف خـراج مـي    گاه عامل وقت به ناواجب، سيستان، تاريخاز 

او زيـادات  . و مال سيستان بر عهد قديم هزارهـزار درم بـيش نبـود   ...  اندر شهر آمد«: است
  ).297: 1314 تاريخ سيستان،(» خواست
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نيـز در بسـياري از جاهـا از رفتارهـاي زشـت و ناپسـنديدة كـارگزاران و         قم تاريخدر 
ستاني سخن به ميان آمده است؛ مثالً، بر اساس گزارشي از  گماشتگان ديوان خراج، در خراج

بضاعت بر  هاي مالياتي اين بوده كه تأدية كسري ماليات افراد كم اين تاريخ، يكي از اجحاف
  ).143: 1361 قمي،(عهدة متمكنان بوده است 
كرّات، از تصرّف ظالمانـة امـالك مـردم، بـه دسـت گماشـتگان        در روايات ديگر هم به

در گزارشـي از  . اسـت  شـده  ستم و زور، سخن گفته و شان از سر ظلم حكومتي، يا خريداري
، هم به جداكردن بخشي از اراضي روسـتاهاي نهاونـد و كـرج و تبـديل آنهـا بـه       قم تاريخ

  ).186 -  185 :همان(است  اشاره شدهعلفزارهاي خليفه 
ها، بارها به غارت اموال، هم  عدالتي ها و بي رسمي چنين بي نويسان در توصيف اين تاريخ

. انـد  متعلقات كارگزاران مغضوب و هم اموال مردم طبقات اجتماعي نيـز توجـه نشـان داده   
عود غزنـوي،  بيهقي دربارة غارت و چپاول اموال حاجب علي قريب به فرمـان سـلطان مسـ   

  : چنين نوشته است
و  غالمان و بازگشت وي بنة پذيرة از غازي سپاهساالر آمد، پايان به علي بزرگ شغل چون
  ).68: 1350 بيهقي،( بود شده غارت داشت، چه هر بنه،

بيهقي در مورد غارت اموال گوناگون گريخته از پيش سپاهيان سلطان مسـعود غزنـوي،   
  :روايت كرده است
 بـه  چيـزي  اندك و ستدند، مي يافتند مي آنچه و جستند  مي گريختگان هاي مال و ها و سراي
  ).584 :همان( باشد حال چنين در و است رسم كه چنان ربودند  مي بيشتر كه رسيد   مي خزانه

  
  اسناد مالكيت ارضي. 9

آن، هاي امالك و اراضي شخصي و برخي ضوابط   در برخي اخبار تاريخي، از سندها و قباله
نظير تحرير دقيق حدود ارضي و تسجيلشان پس از گواهي شاهدان، هم ذكري به ميان آمده 

هـا و   ، نظير قبالة كاخ دهقان بخارا، سند مالكيت دكان)381: 1386پوياي ايراني،  ←(است 
  :بخارا تاريخروستاها به روايت مؤلف 

) بخـارا  در قصـري  و صـاحب  بخارا، دهقانان از يكي( دهقان اين ورثة صدوپنجاه، سال به
 بيـرون  قباله و را كاخ اين كردند، دعوي بود، خليفه كه دوانيقي ابوجعفر پيش نام، كدرخنيه
 پيوسـته  كه شهرستان بارة هم دوم حد بقاالن، چوبه پيوسته شهرستان بارة اول حد آوردند،
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 در از شارسـتان  ميـان  تا برآيي در نون از كه راست راه سيوم حد است شكنان پيوسته بازار
 يـاد  قبالـه  ايـن  در. اسـت  شهرستان ربع كه است محلّت يك جملت نون، در به تا عطاران
 جمله اين...  خاص ديهه پاره هفتادوپنج و بخارا شهر اندرين دكان هزار يك و بودند كرده
 فرمـود  خليفه دادند، گواهي گواهان و داشتند عرضه ها  قباله و كردند، دعوي خليفه پيش را
 اميراسـماعيل  روزگـار  بـه  آوردنـد  بيـرون  اي قبالـه  احمد بن سهل ورثة و ... كردند سجل تا

 ميـانجي  شهر خواجگان و بود شده دراز خصومت وليكن درست ديد اي قباله وي ساماني،
 بـر  امـالك  )75 -  74؛ 19: 1363 نرشـخي، (بخرديدنـد   را ديهـه  اين مر ديهه اهل ... شدند
  ).76: 1375 جويني،( گردانيدم مسلم قباالت و جبتها حسب

عاملي كه آمده است قم را مساحت كـرده و پيمـوده، مگـر     هر«: قوانين مساحت ارضي
  ).101 :همان(» اند   بعضي كه اعتماد بر مساحت ديگران كرده

  
  تنظيم معاهدات اقتصادي. 10

سياسـي و نظـامي و   ت دول، تنظـيم معاهـدات   اها در برقـراري مـراود   ترين رسم از متداول
  :اقتصادي بوده است

 كـه  چنـان  عهد، و عقد به گرديد مؤكد دوستي و قدرخان با كرد ديدار چون ... محمود امير
  ).246: 1375 بيهقي،( مشرّح سخت اين از پيش ام بياورده

  
  يش از جنگپتدابير اقتصادي . 11

پـيش از جنـگ، سـخن     هـاي اقتصـادي   انديشي هاي تاريخي، گاه از تدابير و چاره در كتاب
است؛ مثالً، گزارش بيهقي بيانگر آن است كه سـپاهيان در برخـي مضـايق مجبـور      شده گفته
هــا و  دادن پريشــاني كــه امــوال حكــومتي و متعلّقــات خــود را پــيش از روي  شــدند مــي
  :هاي ناشي از مناعات در جايي استوار، چون قلعه بنهند دري به در

 در همـه،  جامه، و نقد از است، شده آورده ري از آنچه و كرد، بايد احتياط اينجا را شمايان
 از پـس  ... كنـيم  چنين گفتند ... گردد چون ها حال كه دانست نتوان بنهيد، كه استوار جايي
 و كـرد  جمـع  همه خويش آن از و نيشابور حمل مال از داشت، نقد آنچه سواي وي، رفتن

 بـه  ايد فرستاده ميكالي قلعة به تا كن، معد اي، آورده آنچه نيز تو: گفت را وي حمد بوسهل
 ... نيفتد كسي دست به مال اين باشد، ديگر حالي و كاري فالعياذباهللا اگر تا سبت، روستاي

 بـه  سالمت و ... پوشيده آن با كردند نامزد جلد سواران و بستند در داشتند، تن دو هر آنچه
  ).716 -  715: 1350 بيهقي،( سپردند ميكالي قلعه كوتوال به و رسيدند قلعه
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  تبعات اقتصادي جنگ. 12
 تـاريخ در اخبار تواريخي چـون  . آوردند وجود ها، پيامدهاي زيادي از نظر اقتصادي به جنگ
هـاي گونـاگون ناشـي از     ، از نابسـاماني جهانگشا تاريخ، طبرستان تاريخ، بيهق تاريخ، بيهقي

اق عمـومي، اُفـت قيمـت زمـين،     هـاي اقتصـادي، بـاالرفتن نـرخ ارز     جنگ، نظير آشـفتگي 
؛ )727: 1386پوياي ايراني، (ها ياد شده است  مير ناشي از اين تنگسالي و ها و مرگ گرسنگي

ريختـة شـهر نيشـابور، در طـي      مثالً، بيهقي در تاريخ خود با بيان مفصـلي از وضـع درهـم   
هـا از   خانهگويد كه قيمت نان به سه درم رسيده بود و صاحبان  هاي مسعود سخن مي جنگ

به . فروختند رفته در آن را مي كار شكافتند و ابزار و مصالح به سر تنگدستي، سقف خانه را مي
افزايد كه پـس از جنـگ مسـعود بـا سـلجوقيان و شكسـت در        دنبال همين توضيحات، مي

وار زمـين را بـه    اي به نام محمدآباد چنان تنزل كرده بود كه جفت هاي منطقه دندانقان، زمين
ها، پيش از حادثـه   خريد؛ حال آنكه قيمت همان زمين فروختند و كس نمي من گندم مي  كي

همين مورخ قيمت نـان را در شـهر نيشـابور در    . بنا به توصيف بيهقي، هزار درم بوده است
بحبوحة اين نبرد، سيزده درم ذكر كرده است كه مردم به سبب نايافت نان و جو، ناگزير بـه  

گونه تغذية ناكافي موجب هالك عدة كثيري شده  آورده بودند و همينخوردن گياهان روي 
  ).817 -  812: 1350 بيهقي،(بود 

خطاب به خان تركستان، ارسالن خـان،   اش، نامه جالب آنكه سلطان مسعود در شكست
گرفتـه از جنـگ و    تئنشـ هاي اقتصادي و كشـاورزي   هيچ خجالت و تشويري، آشفتگي بي

  :شود ون اشاره به علت اصلي آن، متذكر ميكشتار شهر سرخس را، بد
 و حـرث  از خراب را نواحي آن يافتيم ... كشيديم سرخس جانب كه كرد اقتضا چنان يأر

 صـد  دريـن  كه گفتند مي پيران كه بود رسيده جايگاهي به خود نرخ ... نكاشته چيزي نسل،
 بـه  كـاه  و وجـوه  نايافـت،  و شـده  درم ده به آرد مني ندارند، ياد آن مانند گذشت كه سال

 گوسـفند  گوشـت  سـال  هفـت  دريـن  ؛)848 -  847: 1350 بيهقـي، ( ديد  نمي كسي چشم،
 هـم  چيزهـا  اين و مرغ، تخم يا گوساله و آهو گوشت سال هفت درين مادام و ... نخوردند

  ).269 :همان( بود عزيز گياه و كاه و دانه كه بود عزيزالوجود
  
  گيري نتيجه. 13

رفتـه وضـع اقتصـادي مـردم ايـران بـر پايـة         هـم  حاكي از آن است كه رويبرآيند پژوهش 
هاي تاريخي در دورة سامانيان، خاصه در زمان آخرين فرمانرواي ساماني، بسامان بوده  كتاب
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هاي زير سلطه داشتند، نابساماني وضع اقتصـادي   است، زيرا يكي از پيامدهايي كه حكومت
هـا   كه خود را از زير بار تسلط خلفا بيرون كشند و ماليات بود و سامانيان ياراي آن را يافتند

هاي مردم را به خزانة خود سرازير نكنند كه اين خـود در وضـع    ها و ديگر وصولي و خراج
افزون بر اين، رواج بازرگاني در قلمرو سـامانيان خـود قابـل     .اقتصادي آنها تأثير بسيار نهاد

و باغي ماننـد گـردو، بـادام، پسـته و     ه بپنرنج و از محصوالت كشاورزي مانند ب. تأمل است
ها، فرش، سفال، كاغذ، ابزار فلـزي، ابـزار چرمـي، انـواع پوسـت       ها، انواع پارچه  ساير ميوه

شده، انواع روغن و غيره به عنوان محصوالت صادراتي ماوراءالنهر نـام بـرده شـده و     دباغي
هاي سپيد، شمشـير، مـس و    جامهمحصوالت صادراتي فرغانه و اسبيچاپ را بردگان ترك، 

  .آهن در كتب جغرافيايي ثبت شده است
هاي نظامي كـه مسـتلزم حفـظ     ادارة دولت بزرگ غزنوي و تأمين هزينة مالي اردوكشي

در زمان . گيري و انباشتن خزانه نياز داشت طلبي بود، به جريان وسيع ماليات حركت توسعه
هـاي زر و   قارة هند داشتند، توانستند با شمش شبههاي نظامي كه آنان در  غزنويان، با فعاليت

ايـن سـبب   . هاي زر و سيمي ضـرب كننـد   آوردند، سكه  مي دست سيمي كه از معابد هند به
هـايش بـه هنـد،     هدف عمـدة محمـود از لشكركشـي   . رونق تجارت در دورة غزنويان شد

تـأمين حقـوق   اين خراج مصـارفي داشـت؛ از جملـه    . كردن شاهزادگان هند بود گزار خراج
مردان جنگي، ادارة ديوان و تأمين حقوق كارگزاران آن از قبيل مورخـان و كاتبـان ماليـات    

توان به غنايم جنگي  از ديگر منابع تأمين مسائل اقتصادي دولت در دورة غزنويان مي. ضياع
گاهي ناگفته نماند كه . آوردند مي دست و اموال غارتي اشاره كرد كه آنها طي نبردهاي خود به

در اين دادوستدها عالوه بـر  . كردند دادن اسراي دشمن، با آنان دادوستد مي آنها در ازاي پس
در دولـت سـاماني و غزنـوي، بـه      .اخذ وجوه نقدي، گرفتن كاالهاي قيمتي نيز متداول بود

در  ـ  داري محدود   هايي از سرمايه داري بزرگ، نمونه مانند بيشتر جوامع پيش از آمدن سرمايه
بازرگانان مقـدار زيـادي از   . داري تجاري بود، نه صنعتي سرمايه ـ جاهايي كه وجود داشتند

گرداندند، يا از امالك محتشماني كه مايـل بودنـد از     سرماية خود را كه با آن كسبشان را مي
هاي گونـاگون شـركت واگـذاري سـرماية حاصـل از درآمـد امالكشـان را         نامه طريق پيمان

كردند؛  و نيز از عايدات دولت كه در ادارة اين محتشمان بود، جلب سرمايه مياندازند  كار به
عنوان سود جنبـي جمـع و جبايـت     كردند، خواه به  خواه هنگامي كه براي خزانه تجارت مي

هـاي جـوالهي و    كشاورزان همـراه بـا كـارگران معـادن، كارگـاه      را هم متاع و كاال .ماليات
 يك بخش از. كردند گفتند، توليد مي   وران نيز مي آنها پيشه بافي و صاحبان حرفه كه به فرش
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صورت كاال بـراي مبادلـه بـه بـازار عرضـه      ه براي مصرف شخصي و مازاد آن بها كاالاين 
 توانستند ايـن كاالهـا را   ميخودمصرفي بود،  شكل طبيعي و هب تاًگرچه اقتصاد عمد. شد مي

توليد كـاالي مشـخص، نـواحي     ةيا سنت ويژ بر مساعدبودن شرايط طبيعي بنا. كنندمبادله 
يافتند و  توليد اين يا آن كاال شهرت مي ةكشورهاي مختلف در رشت يا مختلف يك كشور و

  .گرديد تري در بين شهرها و كشورها مي اين امر سبب مبادله و بازرگاني وسيع
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