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دانشجوي دکتراي تاريخ ايران بعد از اسالم دانشگاه شهید چمران اهواز
(از ص  1تا ص )20
تاریخ دریافت مقاله1397/5/8 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1397/10/26 :

چکیده
کشاورزی یکی از پایههای اصلی ساختار اقتصادی جامعة ایران در دورة اسالمی بوده است؛ لذا اقدامات
حکومتها در زمینة کشاورزی و ایجاد ثبات و امنیت بر کار کشاورزی و بهبود آن تأثیر داشت .باتوجهبه
نقش نظام سیاسی در حیات کشاورزی جامعة ایران ،بررسی سیاستهای حکومتها و رویکردهای آنها
در قبال اقتصاد کشاورزی حائز اهمیت است .سلسلة ترکنژاد خوارزمشاهی (628-491ق) با شکست
سلجوقیان (590-429ق) موفق شد قدرت را در ایران بهدستگیرد .این پژوهش با روش توصیفی-
تحلیلی و برمبنای منابع ،پاسخگوی این سؤال است که علل سیاسی -نظامی دگرگونی زمینداری و
اقتصاد کشاورزی خوارزمشاهان چه بوده است.؟ یافتهها حاکی از آن است که سالطین خوارزمشاهی
سیاستهایی را تا زمان تکش خوارزمشاه درتقویت کشاورزی درپیشگرفتند ،اما از روزگار تکش و محمد
خوارزمشاه سیاست کالن اقتصادی آنها در واگذاری زمینهای کشاورزی تحت عنوان اقطاع به امرای
ارتش بود .این سیاست به علت رفتار سودجویانة مقطعان در مناطق اقطاعی ،رقابتهای سیاسی سالطین
خوارزمشاهی بر سر تصرف مناطق مختلف و نیاز به استخدام بیشتر ترکان و بهتبع آن اعطای زمینهای
بیشتر به امرای سپاه و در نتیجه ،تناقض و تصادم شیوة تولید دامداری به سبک ترکان کوچرو با شیوة
تولید کشاورزی رایج در جامعة روستایی خوارزم ،سبب شد اقتصاد کشاورزی خوارزم در این دورة خاص
زوال یابد.
واژههاي کلیدي :تاریخ میانة ایران ،خوارزمشاهان ،اقتصاد کشاورزی ،اقطاع ،معمار.
* .ایمیل نویسندة مسئول:

amoradi348@gmail.com
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 .1مقدمه
خوارزمشاهیان در پی گسترش قدرت خود ،مناطق وسیعی از ماوراءالنهر و ایران را
تصرف کردند .قلمرو آنها به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی دارای شرایط مساعدی
برای کشاورزی بود .محصوالت متنوع تولیدی این مناطق چنان بود که حتی به دیگر
مناطق نیز صادر میشد ،اما در پناه امنیت و ثبات حکومتها بود که کشاورزی رونق
مییافت .کشاورزان نیازمند حمایت سالطین بودند تا بتوانند به کار بپردازند .سالطین
خوارزمشاهی پس از یک دوره آشوبهای سیاسی ،با استقرار قدرت خود سعی در بهبود
اوضاع کشاورزی داشتند و در فرمانهای متعدد به زیردستان خود به مناسبتهای
مختلف آنها را به توجه به حال کشاورزان و توسعة زراعت ملزم میکردند .تکش
خوارزمشاه (590-568ق) برای رسیدگی به امور کشاورزان منصب معمار را ایجاد کرد ،اما
از طرف دیگر ،برای تقویت سپاه و حفظ وفاداری امرای ارتش زمینهای حاصلخیز و
مناطق آباد را تحت عنوان «اقطاع» و «نان پاره» در اختیارشان گذاشت .انتظار میرود
این پژوهش پاسخگوی این پرسشها باشد که واگذاری زمین به امرای ارتش چه تأثیری
بر دگرگونی وضعیت کشاورزی و بهتبع آن زمینداری در این دوره داشت؟ این اقدام چه
پیامدهایی به دنبال داشت؟ فرضیة پژوهش این است که حکام خوارزمشاهی از اتسز تا
تکش خوارزمشاه سعی در بهبود کشاورزی داشتند و با اعمال سیاستهایی چون ایجاد
منصب معمار و نیز توصیههایی در قبال آبیاری توجه ویژه به امور کشاورزی و کشاورزان
داشتند ،اما از زمان تکش ،گستردهشدن قلمرو خوارزمشاهان ،استخدام گستردة ترکان
در سپاه و به دنبال آن اعطای زمینهای کشاورزی (اقطاع) ،بر وضعیت کشاورزی و
زمینداری در این عصر آثار نامطلوبی برجایگذاشت.
دربارة اقتصاد کشاورزی دورة خوارزمشاهان تحقیقات مستقلی صورت نگرفته است،
بلکه در منابع این دوره میتوان مطالبی یافت که به این موضوع اشاره کردهاند؛ لمبتون
در آثار خود به کشاورزی و اعطای اقطاع در دورة میانه پرداخته است .در کتابهای
تداوم و تحول در تاریخ میانة ایران ( )1392و مالک و زارع در ایران ( )1362لمبتون
دربارة اقطاع و واگذاری زمین مفصل بحث کرده است .باتوجهبه اینکه وی مباحث خود
را دربارة دورة میانه نوشته است ،نگارنده در پژوهش حاضر با استفاده از بحثهای
لمبتون ،بهخصوص در مورد اقطاع و انواع آن ،منحصراً دورة خوارزمشاهان را بررسی و
مطالعه کرده است .در مقالة «وضعیت اجتماعی و اقتصادی خراسان پیش از حملة مغول»
نوشتة میکائیل وحیدیراد و مریم غالمی که در فصلنامة کارنامه در  1393چاپ شده
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است ،نویسندگان ریشة فروپاشی جامعة قبل از حملة مغول را مشخص و علل آن را
بررسی کردهاند .در بخشی از مقاله به اقدامات سپاهیان سلطان محمد خوارزمشاه در
خراسان میپردازند که سبب بههمریختگی اوضاع اقتصادی شد .این بخش با برخی از
مطالب پژوهش حاضر مشابهت دارد ،ولی به دلیل منابع مشترک ،نگارنده ترجیح داده
است به اصل منابع مراجعه کند .مقالة «بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی-سیاسی امرای
نظامی سلجوقی در گرایشهای سیاسی امرا» نوشتة شهرام یوسفیفر و بهزاد اصغری در
پژوهشنامة تاریخ اجتماعی سال دوم ( ،)1392به جایگیری عناصر نظامی در سازمان
سپاه سلجوقیان میپردازد .بخشی از این مقاله به اعطای اقطاع به امرا میپردازد که با
مباحث مقالة حاضر تشابهاتی دارد ،اما رویکرد پژوهش حاضر بررسی تأثیر اقطاع بر
کشاورزی است ،درحالیکه مقالة مذکور بیشتر بر پایگاه امرا تأکید دارد .مقالة «تحلیلی
بر سیاستهای اقتصادی دولت سلجوقی در زمینة نظام مالیاتی» نوشتة ناصر صدقی در
شمارة  71مجلة تاریخ اسالم و ایران ( )1387به دولت سلجوقیان و تبیین چرایی و
زمینههای پیوستگی و همزیستی سه شیوة تولیدی دامداری ،زراعی و پیشهوری پرداخته
است .گرچه این پژوهش دربارة سلجوقیان است ،اما به دلیل وجوه تشابه زیاد بین
سلجوقیان و خوارزمشاهان ،در پژوهش حاضر برای تکمیل برخی مباحث از آن استفاده
شده است.
 .2کاربست نظرية ويتفوگل در باب پیوند میان ساختار سیاسي با جامعة آب
ساالر :فرضیة تلقي خوارزم بهعنوان جامعة آبي و خوارزمشاهان بهعنوان رژيم
آبساالر
طبق بررسی نگارندگان از جغرافیای قلمرو خوارزمشاهان ،گذشته از حاشیههای رودخانة
بزرگی چون جیحون و سیحون که با نظام نهربندی و آبیاری باستانی ،کشاورزی و
باغبانی پررونقی داشت ،اکثر نواحی قلمرو خوارزمشاهان در بیابانهای خراسان و جبال
تا قرهقوم و تاکالماکان گسترده شده بود؛ بنابراین ،بهطورکلی آن سرزمین را میتوان
سرزمینی خشک و بیابانی بهشمار آورد .از سوی دیگر ،تولید در این نواحی غالباً
کشاورزی و دامداری بود که بیش از هرچیز به آب وابسته بودند .محققانی چون کارل
ویتفوگل ( )wittfogelبا مطالعة تاریخ اقتصادی آسیا و به تأسی از آرای مارکس ،نظریة
شیوة تولید آسیایی را مطرح کرده و از میان پنج عامل تولید کشاورزی (آب ،خاک ،بذر ،گاو
یعنی ابزار تولید و نیروی انسانی) ،کمیابترین عامل تولید را آب دانسته است (ویتفوگل:1392 ،
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 . )38-31او پس از بررسی و نقد آرای مارکس ،انگلس و لنین ،دربارة تکامل خطی در
تاریخ و نوع ویژة استبداد در جوامع آسیایی ،به کندوکاو در حقوق مالکیت عمومی منابع
تولید پرداخته و نتیجه گرفته است که دولتها برای کنترل اوضاع بیش از هر منبع
دیگری ،مالکیت (تقریباً انحصاری) بر آب و زمین را بهعنوان مبنای قدرت مطلقة خود
برگزیدهاند .او در کتاب خود با عنوان استبداد شرقی ،نظریة خود را بر چند فرضیه
استوار ساخته است؛ یکی آنکه جغرافیا و محیط طبیعی ،پدیدآورندة موقعیت و الزامات
جامعة آبساالر است (همان) ،دیگر آنکه اقتصاد آبساالر ،اقتصاد مدیریتی و اصالتاً
سیاسی است؛ زیرا هم تقسیمکار در فرهنگ کشاورزی آبساالر و هم مخارج علم
ستارهشناسی ،بهزعم نگارندگان ،اعم از رصد و رصدخانه و استخراج تقویم برای فعالیتهای
کشاورزی و همچنین ساخت و تأمین زیرساختهای کشاورزی ،ازقبیل شبکههای آبیاری و
نظامات حقوقی و اقتصادی میرابی ،مستلزم دولتی ثروتمند و قدرتمند و فراگیر و متحد
بود .همین امر خدایگانان جامعة آبساالر را به سازندگان بزرگ طرحهای عمرانی و
سازههای آبی بدل میکرد که اینگونهای خاص در رژیم مدیریتی (حکومت به سبک آسیایی)
بود .نتیجة این امر پیدایش دولتی نیرومندتر از جامعه بود (همان.)86-47 :
نیروهای اجتماعی ازجمله زمینداران خصوصی که ممکن بود گاهی در برابر قدرت
مطلقه و فزایندة دولت مقاومت کنند ،در برابر قدرت سازمانی و دیوانساالری دولت و
همچنین در برابر قدرت استحصالی و مالی دولت ،فرصت چندانی برای چانهزنی و موفقیت
نمییافتند .خاصه آنکه رژیم آبساالر با اتکا و حتی وابستگی به طبقة روحانیت ،ضمن
تأمین مشروعیت برای خویش ،اقتدار بیشتری برای سرکوب رقیبان داخلی و حتی
خارجی مییافت (همان.)163-87 :
نتیجة فرآیند تاریخی فوق ،ظهور قدرت استبدادی تام و غیرخیرخواهانه (استبداد
غیرمنوّر) بود .که ابزارهای حکومتش ارعاب تام توسط حکومت ،اطاعت تام از سوی جامعه
و تنهایی تام هیئت حاکمه و دربار را موجب میشد (همان.)245-164 :
ویتفوگل این حکومتهای آبساالر را به سبک روش تحقیق نظامهای جهانی و رده
بندیِ مرکز-پیرامونی والرشتاینی به کانون ،حاشیه و زیرحاشیة جوامع آبساالر تقسیمبندی
جغرافیایی و ردهبندی اقتداری کرده است (همان .)257 :وی در ادامه به الگوهای پیچیدة
تملک (غالباً مالکیت آب و زمین) در جامعة آبساالر پرداخته و نتیجه گرفته است که در
نهایت حکومت ،از نظر تا عمل مالک واقعی و عملی منابع تولید ،بهویژه آب و زمین بوده
است (همان  372و  .)357در موضوع مقالة حاضر میتوان مصداق این بحث را در انواع
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شیوههای واگذاری اقطاع و قراردادهای مقاطعه و ضمان مالیات محلی یافت .لمبتون
معتقد است که ریشه و مفهوم نهاد اقطاع و مالکیت زمین احتماالً از دورة سلجوقیان (به
نظر نگارندگان بسیاری از ترکان از ترکهای سلجوقی تا قنقلیان خوارزمشاهی) بهوجود آمده و افکار
مخصوص به محیط نشوونمای صحرانشینان (استپ) بر اصول و روش زمینداری معمول
در ممالک مغلوب تفوق یافته و باعث شده است که نظریة مربوط به مالکیت زمین که
به نظر نگارندگان ریشه در زمینداری سبک زردشتی-ساسانی داشت ،از طریق جدیدی
توجیه شود و تا روزگاران بعد ،یعنی تا زمان صفویه تکامل یابد .محققان معتقدند که
مقطعها از اساس وظیفة نظامی نداشتند و روش و اصول اقطاع ابتدا بهعنوان یکی از
روشهای دیوانی و بوروکراسی نضج یافت ،و تنها هنگامی که حکومت متکی بر اهل
شمشیر روی کارآمد ،این روش و اصول به روشی نظامی مبدل شد .سبب این امر آن بود
که پس از آنکه اقتصاد طال دچار شکست شد ،حکومت نتوانست حقوق سپاهیان را
بهطور منظم بپردازد و لذا ،برای حل این مشکلِ نظامی بهناچار به روش اقطاع متوسل
شد (لمبتون.)120-131 :1362 ،
تعارض میان حقوق رعیت و قدرت حکمرانان موجب تشکیل دو طبقة اصلی حاکمان
و فرمانبران میشد که باوجود اختالفات و تعارضهای اجتماعی فراوان ،کمتر مبارزة
طبقاتی منظمی برای احقاق حقوق رعیت پدید میآمد .در نهایت طبقة حاکمِ فراگیر با
کمک دیوانساالریِ انحصاریاش در این مبارزه پیروز شده ،ساختار سیاسی مبتنی بر
استبداد مطلقة خود را تثبیت میکرد (ویتفوگل.)567-460 :1392 ،
محمدعلی همایون کاتوزیان با اقتباس از ویتفوگل و بومیسازی آرای وی ،نظریة
«جامعة کم آب و پراکنده» را طرح میکند که در نهایت بهنوعی استبداد مطلقه کشیده
میشود که با کمک حکومتهای محلی ،نوعی حکومت استبدادی ملوکالطوایفی پدید
میآید (کاتوزیان.)83-78 :1377 ،
 .3دگرگونيهاي اقتصاد کشاورزي تا دورة خوارزمشاهان
کشاورزی از دیرباز در مناطق شرقی ایران اساس حکومت و ستون اصلی موجودیت
اقتصادی مردم ،بهخصوص در قرون میانه بوده است (اشپولر .)192/2 :1369 ،پیشینة آغاز
کشاورزی به افسانهها میرسد و هوشنگ را نخستین کسی ذکر کردهاند که مردم را
برای کشاورزی تشویق میکرد (فخرمدبر .)7 :1354 ،این مناطق یکی از قدیمیترین
کانونهای کشاورزی در جهان محسوب میشد که یافتههای باستانشناسی نیز آن را
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تائید میکند .برطبق نظر باستانشناسان از هزارة چهارم قبل از میالد ،این مناطق واجد
سطح عالی زراعت بوده است (پیگولوسکایا.)6 :1353 ،
پس از فتح ایران و آسیای مرکزی توسط اعراب ،این مناطق تا مدتها موجودیت
سیاسی نداشتند ،اما با شکلگیری حکومتهای محلی مانند طاهریان و سامانیان در این
مناطق ،در پناه امنیت نسبی این دولتها اندکاندک وضعیت کشاورزی روبه بهبود
گذاشت؛ بهطوریکه جغرافیانویسان قرون سوم و چهارم هجری دربارة اقتصاد و بهخصوص
وضعیت مطلوب کشاورزی اطالعات مشروحی میدهند که نشاندهندة ترقی نیروهای
تولیدی و بهتبع آن کشاورزی در آن دوران است (همان .)236 :وضعیت مطلوب کشاورزی
در دورة سلجوقیان نیز ادامه یافت؛ بهطوریکه مهمترین منابع درآمد دولت و سنگ
بنای ثروت طبقة حاکم و معیشت اکثریت مردم بهحسابمیآمد (لمبتون .)174 :1392 ،با
گسترش قلمرو سلجوقیان ،مسائلی مانند کمبود نقدینگی و ضعف اقتصاد پولی (صدقی،
 ،)36 :1387خرابی والیتها ،اختالل در امور و ناتوانی دولت در پرداخت مخارج سپاه
موجب شد سالطین سلجوقی به واگذاری زمینهای کشاورزی تحت عنوان اقطاع به
سپاهیان و دیگر افراد مجبور شوند (بنداری اصفهانی.)65 :2536 ،
از شاخصههای اقتصاد کشاورزی در ایران ،نقش حکومت یا نظام سیاسی در آن است
که این مسئله به دلیل کمبود آب و اهمیّت آن در جغرافیای ایران است .ترقی یا رکود
کشاورزی به میزان زیادی متأثر از آب بود .در آسیای میانه و ماوراءالنهر دو رود آمودریا
و سیردریا نقش زیادی در تأمین آب نواحی اطراف خود داشتند .استفاده از کانالها و
آبهای جاری طبیعی اساس زراعت در این نواحی بود .برای این امر از آب رودخانههای
آمودریا ،سیردریا و زرافشان که شاخابههای فراوان آنها از حدود سلسله کوههای
«تیانشان»« ،آالی»« ،پامیر»و «هندوکش» سرچشمه میگرفتند ،همچنین از
رودخانههای کوچک و جویبارها نظیر «قشقه دریا»« ،مرغاب» و «هریرود» استفاده می
کردند .تمام شبکههای طبیعی آبیاری در آسیای میانه در بسیاری از نقاط با آبیاری
مصنوعی تکمیل میشد (نعمتاف.)46 :1382،
برخی از مناطق ،بهخصوص خراسان و نواحی شرقی ازلحاظ جغرافیایی خشک
محسوب میشد .در این مناطق تهیة آب کافی برای زراعت امکانپذیر نبود؛ لذا برای
تأمین آب موردنیاز کشاورزی دهها کیلومتر قنات حفر میکردند تا آب را به مزارع
برسانند .طبیعی است که آبیاری مصنوعی به این شیوه که چندهزارسال در ایران قدمت
دارد ،از عهدة گروههای کوچک زارع برنمیآمده است؛ زیرا احداث و نگهداری آن به

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،10شمارة  ،2پايیز و زمستان 7/ 1397

مقدار زیادی سرمایه و نیروی کار نیاز داشت؛ به همین جهت ،این کار در مشرق زمین
جزء وظایف اولیه و مهم بخشهای دولتی بود (سلطانزاده )223 :1365 ،و لذا بهبود
کشاورزی به اقدامات مستقیم سالطین وابسته بود.
خوارزمشاهان آفریغی (385-305ق) که قبل از خوارزمشاهان انوشتگینی در خوارزم
حکومت میکردند ،برای بهبود کشاورزی اقداماتی انجام دادند؛ ازجمله سامانههای قدیمی
آبیاری را بازسازی کردند .خوارزم در زمان آنها قدرت بزرگی در آسیای مرکزی شد و
صدها هزار هکتار زمین دوباره به زیر کشت رفت ،قالع مرزی در حواشی بیابانها ایجاد
شد ،زمینهای زراعی باستانی در طول کانالهای «گاوخواره» (جویی که از جیحون جدا و به
کاث میرود) و «چرمنیبه» واقعشده بودند و همچنین با روش آبیاری مصنوعی بسیاری از
زمینهای بیابانی به استپ تبدیل شد .سامانة آبیاری خوارزم همة ویژگیهای مهندسی
مدرن را داشت؛ سدهای محافظ بر مسیر اصلی آمودریا ،کانالهای عمده و وسایل کنترل
آب و استفاده از چرخهای باالکشندة آب که سبب میشد زمینهای باالتر از سطح آب
آبیاری شوند (.)Andrianov, 1995: 14
وجود چندین قلعه همراه با مزارع اطراف در ناحیة خوارزم ،نشاندهندة تشکیالت
بزرگ مالکی و وجود مالکان بزرگ در امور کشاورزی از قبل از اسالم در این منطقه بوده
است .مجتمع ساختمانی «کوات قلعه» که قریب به نود مزرعه یا اقامتگاه روستاییان بود
و نیز قیزقلعه و قلعهجانپیک چنین کاربردی داشتند (کاتلی .)75-74 :1376 ،خوارزم،
خاستگاه خوارزمشاهان ،واحة کشاورزی دارای سابقة طوالنی کشاورزی بوده است.
 .4تأثیر مناسبات و ساختار قدرت خوارزمشاهیان در اقتصاد کشاورزي (از
ثبات و استقالل روستاها و رونق کشاورزي خصوصي در عهد اتسز تا قبضة
روستاها توسط اقطاعداران عهد تکش به بعد)
در برهة زمانی ازبینرفتن خوارزمشاهان آفریغی و رویکارآمدن خوارزمشاهان انوشتگینی
که موضوع پژوهش حاضر نیز دربارة آنهاست ،اوضاع سیاسی در خوارزم و ماوراءالنهر
بههمریخته بود؛ لذا خوارزمشاهان ،بهخصوص اتسز خوارزمشاه (551-521ق) پس از
دورهای از آشوبهای سیاسی توانست ثبات و آرامشی نسبی در خوارزم بهوجودآورد و
همین سبب شد مردم از وی حمایت کنند (ابناثیر .)4/26 :1371 ،رشید وطواط ،منشی
اتسز ،در نامه به یکی از دوستانش اوضاع را تشریح کرده و از ناامنی راهها و بسته
بودنشان به خاطر آشوبهای سیاسی و رقابتها و کشمکشها بر سر کسب قلمرو خبر
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داده و از غارت و تاراج رعایا صحبت کرده است (وطواط .)55 :1338 ،سپس در اشعارش از
امنیت و آرامش ایجادشده توسط اتسز سخن گفته است (وطواط .)309 :1339 ،این امنیت
سبب شکوفایی و رونق کشاورزی شد .اتسز در امور مربوط به کشاورزی دقیق بود؛
چنانکه در حکم دیوان عمل خطاب به مأمور این منصب از وی خواسته است که زراعت
و عمارت را افزایش داده و کوتاهی مأموران قبل از خود را جبران کند و تمام سعی خود
را برای رفاه و آسودگی رعایا بهکارگیرد (وطواط .)81 :1338 ،کشاورزان همراه با صنعتگران
در طبقة سوم قرارمیگرفتند و اتسز برای آنها اهمیت زیادی قائل بوده است .وی در
نامهای به یکی از حکام خود توصیه میکند که با دستورهای بیجا آنها را نرنجاند؛ زیرا
مصالح کشور وابسته به کار آنهاست و امور دیگر طبقات با فعالیت کشاورزان منظم می
شده است (همان.)46 :
ایل ارسالن نیز در امور مربوط به کشاورزان اقدامات مؤثری داشت .وی در زمینة آب
و آبیاری گامهای مهمی برداشت .در فرمانی برای میراب بخارا از وی خواسته که سهم
هر کشاورز را بدون توجه به موقعیت او بدهد و بیشتر سهم آب را به امور کشاورزی
اختصاص دهد (.)Horst,1964, 137
تا دورة تکش بیشتر تالش حکام صرف ایجاد ثبات و امنیت شد .در پناه این امنیت،
کشاورزان در روستاها کشاورزی را ازسرگرفتند و کشاورزی بیشتر جنبة خصوصی یافت،
اما از دورة تکش به بعد با گسترش قلمرو و ورود ترکان به سپاه و همچنین قلمرو
خوارزمشاهان ،تغییراتی در کشاورزی بهوجودآمد .در منشورهای صادره از دیوان تکش
بنیاد قدرت دولت را در زراعت و کشاورزی آباد و پررونق دانسته است؛ چراکه بهواسطة
آن میتوانستند سپاه قدرتمندی ایجاد و با استفاده از آن دولت را تقویت کنند« :حیاطت
ملک بیوساطت لشکر صورت نبندد و جمع لشکر بی اتفاق اموال ممکن نگردد و کسب
مال بیعمارت والیت دست ندهد و ترتیب عمارت بیسایة سیاست پادشاه میسر نشود و
تقدیم ابواب سیاست جز بر قانون معدلت راست نیاید که ال ملک اال بالرجال و ال رجال
اال بالمال و ال مال اال بالعماره و ال عماره اال بالعدل و السیاسه» (بغدادی. )22-21 :1315 ،
تکش برای تامین مخارج گستردة سپاه ،زمینهای کشاورزی را تحت عنوان اقطاع به
آنها واگذار کرد .از طرف دیگر ،وی کشاورزی را بزرگترین و محکمترین رکن پادشاهی
میدانست (همان )110 :و به حفاظت کشاورزان از ظلم سپاهیان و تسلط نظامیان توصیه
کرده و از زیر دستان خواسته است به کشاورزان امنیت و اطمینان دهند تا بتوانند به کار
کشاورزی بپردازند (همان .)21 :برای ساماندهی امور کشاورزی منصب «معمار» را ایجاد
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کرد .قبل از او در منابع چنین عنوانی ذکرنشده بود .این نشاندهندة لزوم وجود چنین
منصبی در این دوره بوده است؛ چنانکه تکش خود در منشور صادره خطاب به معمار به
این نکته اشاره کرده و نوشته که توجه به امور کشاورزی و آبادانی از مقتضیات عقل
پادشاهانه است .بر این اساس ،منصب معمار برای انتظام امور کشاورزی درنظرگرفته شد.
علت ایجاد این منصب هم نگرانی تکش برای نظمبخشی امور کشاورزی بود؛ از اینرو در
حکم وی بیان کرده است که تنها معمار از عهدة انتظام امور زراعت برمیآید؛ زیرا ورود
تعداد زیاد و گستردة ترکان به سپاه و لزوم تأمین مخارج آنها از یکسو و خالیبودن
خزانه از طرف دیگر ،کنترل سپاه را دشوار میکرد و لذا کشاورزی پیشرفته سبب
پرشدن خزانه و مانع از شورش سپاهیان میشد .معمار از قدرت اجرایی زیادی برخوردار
بود؛ وی اجازه داشت کسانی را که به هردلیلی در امور کشاورزی اختالل ایجاد می-
کردند ،تنبیه و در صورت تکرار به دیوان اعلی معرفی کند تا تنبیه شوند .برعکس،
کشاورزان پرتالش را نیز تشویق میکرد.
زیردستان معمار نیز نشاندهندة جایگاه باالی وی بودند؛ به کلیة صاحبمنصبان
خوارزم ازجمله ناظران ،مشهوران ،متولیان ،متصرفان ،رؤسا ،وکال ،دهقانان و کارکنان
خوارزم دستور داده شده بود که در آنچه متعلق به عمارت و زراعت والیت بود ،به او
مراجعه کنند و بهواسطة وی با دیوان ارتباط داشته باشند (بغدادی .)114-110 :1315 ،این
منصب فقط در زمان تکش در منابع دیده شده و متصدی آن از اعیان بوده است؛ برای
مثال شمسالدین ،عهدهدار این شغل ،در دربار پرورش یافته و تکش از وی خواسته بود
که مانند پدرش که گویا در خدمت دربار بوده است ،منشأ خدمات شایستهای شود.
نگارندگان بر این نظرند که با قدرتگیری ترکان در دورة سلطان محمد و دودستهشدن
ارکان اجرایی حکومت میان سلطان و مادرش ،اکثر مشاغل را ترکان اشغال کردند،
زمینها و مناطق آباد تحت عنوان اقطاع به ترکان واگذار شد ،و ازآنجاکه هیچ نظارتی
صورت نمیگرفت ،رفتهرفته مقام معمار بهعنوان منصب مرتبط با امور زراعت حذف شد.
وضعیت کشاورزی دورة سلطان محمد را میتوان از نوشتههای نجمالدین رازی
(654-573ق) استن باط کرد .از دید وی کشاورزی و زراعت از بهترین صنایع و
کسبوکارهاست .او کشاورزان را به چند دسته تقسیم کرده است :مالکان و رؤسا در
طبقة باال قرارداشتند؛ آنها صاحب زمین بودند و مال زیادی نیز در کنار زمین داشتند؛
لذا کسانی را برای کار بر زمین خود بهکارمیگماشتند .شرایطی که رازی برای این طبقه
ذکر کرده است ،خصوصیات عمدة آنها بوده است .وقتی وی میگوید :این طبقه نباید به
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مال و ملک خود مغرور شوند؛ زیرا این ثروت متعلق به خداست و در دست آنها امانت
است ،شاید تمثیلی از مالکیتهای موقتی در این دوره باشد .سپس به آنها توصیه میکند که
در اعمال خود همیشه به آخرت نظر داشته باشند و همچنین زیردستان را به دیدة
حقارت نگاه نکنند (رازی.)294 :1365،
بعد از مالکان ،مباشران و کدخدایان و نمایندگان بودند؛ آنها باید میان رعیت
مساوات را رعایت میکردند ،بین قوی و ضعیف تبعیض قائل نمیشدند ،از رشوهگیری
پرهیز میکردند و امانتدار و کوتاهدست بودند .کدخدایان در دورة میانه رابط بین مردم
و مالکان بهشمارمیرفتند و خصوصیاتی که نجمالدین رازی برای آنها برشمرده ،نشان از
اهمیّت آنان در این دوره بوده است.
طبقة سوم ،زارعان و مزدوران بودند که خود صاحب زمین نبودند ،بلکه بر زمین
مالکان کار میکردند و نجمالدین به آنها توصیه میکند که امانت و دیانت را بهجاآورند،
از خیانت و تصرف بیجا بپرهیزند و در غیبت و حضور مالک و مباشر و کدخدا و دهقان
راستی و پاکی ورزند ،در حفظ مال و ملک ایشان بکوشند ،در عمارت و زراعت بسیار
تالش کنند و بر چهارپایان ظلم نکنند (همان .)297-294 :پایینترین طبقه به تودة
کارگرانی اختصاص داشت که در ازای مزد کمککار کشاورزان بودند.
در دورة سلطان محمد با دخالتهای ترکانخاتون (مادر سلطان) در امور ،بستگان ترک
وی اکثر مناصب را اشغال کردند و عناصر سرکش ایلی در دستگاه خوارزمشاهان به مقامات
نظامی و اداری باال رسیدند .آنها به پشتوانة مادر سلطان چندان توجهی به سلطان محمد
نداشتند .در این بین ،اقطاعداران که بیشتر امرای ترک بودند ،با داشتن اقطاع و سپاه
خصوصی به جان مناطق قلمرو خوارزمشاهی افتادند .رقابت بر سر حفظ و نیز تصرف اقطاعات
دیگران ،سبب رکود کشاورزی شد (وحیدیراد .)136 :1393 ،این امر در نوشتههای نجم
الدین رازی بهعنوان مشکالت کشاورزی یاد شده است (رازی.)440-438 :1365 ،
 .5فعالیتهاي خوارزمشاهان در حوزة آبیاري
باتوجهبه جغرافیای قلمرو خوارزمشاهان که جنوب خوارزم به صحرای ترکستان غربی
متصل بوده است ،آب کمیابترین عامل تولید کشاورزی بود .در دورة خوارزمشاهان
پیش از تکش (دورة تسلط اقتصاد کشاورزی) ،شاه مالک اصلی آب بود .به نظر نگارندگان
همین امر شاه را بهعنوان مالکالرقاب و خدایگان انحصاری و مسلط بر آب و نظام
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میرابی و تقسیم آب ،مالک نهایی همة محصوالت ،نان و نانپاره (دستمزد سپاهیان) و
ثروت و در نتیجه صاحب انحصاری قدرت مبدل میساخت.
در شهرها و مناطق عمدة تحتسلطة خوارزمشاهان بیشتر آب از رودخانهها به سمت
مناطق مسکونی و زراعی هدایت میشد و همچنین قنات برای مناطق خشک ،آب فراهم
میکرد .نظارت بر رودخانههای بزرگ برعهدة حکومت بود یا اینکه به والیان والیات
سپرده میشد .میراب رودخانههای بخارا فرمان نصب خود را از حکومت میگرفت .در
فرمانی که ایلارسالن خوارزمشاه به نام نجمالدین صادر کرده است ،به وی توصیه شده
است که به سهم آب هریک از افراد طبق مقررات موجود و در وقت معین نظارت کند ،از
ظلم بر ضعیف برحذر باشد ،عایدات مسلمانان افزایش یابد ،همة ارباب امالک و اصحاب
اقطاعات از ترک و تازیک بایستی از او تمکین کنند و دربارة تقسیم آب مشکالتشان را
به او ارجاع دهند و تمام عوارض خود را که مستمری میرابهای بخاراست ،به او
پرداخت کنند (لمبتون .)179 :1362 ،او وظیفه داشت هرشب آب را تقسیم کند و اجازه
نمی داد قوی به ضعیف ستم کند .آب را در جهت کشاورزی افزایش دهد و به طرز
صحیحی بهکارگیرد .دربارة امور مربوط به آب (قسمت و دستور مرتبط با آن) همگان باید به
میراب رجوع کنند (.)horst, 1964: 137
بزرگی این مقام چنان بود که حتی شعرا در باب وی شعر میگفتند؛ چنانکه انوری
در وصف میراب بخارا میگوید:
دوش بــا آسمــان همــی گفتـــم
کـــه مـــدارحیات عالــــم کیست

بـــر طــریــق ســؤال مطلب ای
رو ســوی تـــو کــــرد گفتا وی
(انوری)447 :1364 ،

در سال  558ق براثر ویرانی سد مرغاب ،شهر مرو با کمبود آب روبهرو شد؛ بنابراین،
خوارزمشاه ایلارسالن عدهای را فرستاد تا سد را احیا کنند (بارتولد .)80: 1352،برای نگه
داری از تجهیزات آبیاری و نیز پرداخت حقوق کارکنان امور آبیاری ،بابت هر زمین می-
بایست مبلغی تحت عنوان «حقابه» پرداخت میشد (بغدادی.)117 :1315 ،
 .6سیاست خوارزمشاهان در واگذاري اقطاع
با گسترش قلمرو و استخدام تعداد زیاد سپاه ،خوارزمشاهیان نظام اقطاع را در زمینة
واگذاری زمین به امرای ارتش بهکارگرفتند .چگونگی و ایجاد نظام اقطاع به قبل از دورة
خوارزمشاهان برمیگشت .در واقع اقطاع اصطالحی برای واگذاری زمین بود که تاریخچة
آن به قرن چهارم هجری میرسید (ولی)18 :1380 ،؛ در زمان عباسیان به سبب گسترش
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قلمرو و تعداد زیاد سپاه مخارج نظامی فزونی گرفت و مالیات تکافوی این هزینهها را
نمیکرد؛ لذا خلفای عباسی بر آن شدند تا حکومت ایاالت را به شرط تأمین خرج سپاه،
به سران نظامی خود بدهند .در مراحل نخست ،مقطعها عشری از بهرة دریافتشده را به
خزانه میدادند .آنها در اقطاع خود ناگزیر از تأمین زندگی تابعان و نظامیان خود بودند
(نعمانی.)209 :1358 ،

واگذاری اقطاع دارای چندین شکل بود .1 :واگذاری عایدات یا واگذاری زمین به
خاطر خدمات نظامی یا به جای مستمری و مواجب؛  .2واگذاری یک ناحیه و حق
حکومت بر آن به ملوک ،امرا و دیگران که در واقع واگذاری حکومت والیتی بود؛ .3
اجارة مالیات واگذاری ملک شخصی (بویل .)228 :1389 ،باتوجهبه اشکال اقطاع ،دو نوع
آن را حکومتها به کارگرفتند« :اقطاع االستغالل» که برای تأمین معاش افراد شایستة
جامعه ،خاصه جنگجویان استفاده میشد و «اقطاع التملیک» که زمینهای تقریباً بایری
را به شرط آبادسازی و زراعت به افراد واگذار میکردند (لمبتون .)85-84 :1362 ،در واقع
منظور از اقطاع االستغالل عواید زمینها و حق بهرهبرداری از زمین واگذارشده و اقطاع
التملیک منظور خود زمینها بود (یوسفیفر و اصغری.)118 :1392 ،
بعدها حکومتها نیز اعطای اقطاع را انجام دادند ،بهویژه حکومتهایی که در شرق
قلمرو خالفت و بهعنوان نمایندگان خلفا قدرت را دردستداشتند .در دورة آلبویه اقطاعِ
نظامی نوع غالب مالکیت زمین شد .بسیاری از اراضی بهعنوان اقطاع بین نظامیان توزیع
شد ،حتی امالک خصوصی مصادره و به اقطاع نظامیان داده شد (همان )212 :در زمان
سلجوقیان اقطاع بارزترین خاصیت ادارة امالک و اراضی بود .اقطاع دیوانی که حکومت بر
یک والیت بود ،در زمان سلجوقیان تبدیل به اقطاع لشکری شد .این رسم در سراسر
دورة سلجوقی مرسوم بود (لمبتون.)125 :1362،
با قدرتگیری اتسز خوارزمشاه ،خوارزمشاهان در برابر قدرتهای همجوار مانند
قراخانیان ،قراختاییان و از همه مهمتر ،سلجوقیان ،برای حفظ قدرت نیاز به ارتش
نیرومندی داشتند و ازآنجاییکه مردم خوارزم بیشتر در امور تجاری و کشاورزی مهارت
داشتند ،میبایست منبع تأمین نیروی نظامی پیدا میشد .همجواری خوارزم با
دشتهای آسیای مرکزی سالطین را به استخدام ترکان در سپاه وادار کرد .تکش
خوارزمشاه نیز با استخدام مزدوران ترک ،نیروی جنگی خویش را تقویت نمود (بارتولد،
.)696/2 :1352
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از لحاظ جغرافیایی نیز خوارزم از سه طرف به استپ محدود بود .اطراف خوارزم
محل زندگی کوچنشینان بود و خواهناخواه این امر به روابط کوچنشینان با مناطق
خوارزم منجر میشد .در دورة خوارزمشاهان همواره خطر غزها وجود داشت و خوارزم
همواره در زمستان در معرض خطر حمالت بیابانگردان بود (وطواط .)128 :1338 ،برای
مقابله با این حمالت ،اتسز در نخستین گام «جند» را که مرکز ترکان بود ،تصرف کرد؛
بدینترتیب قلمرو وی همسایة ترکان شد .در بین ترکان دستة اورانیهای قبچاق به
سرکردگی قاتربوقوخان به دلیل همسایگی مرزهای خوارزم در سیاست خوارزمشاهان
نقش حساسی داشتند؛ بهطوریکه حاکمان خوارزم بسیاری از قبچاقها را وارد سپاهیان
خود کردند و به آنها مناصب باالی حکومتی دادند ( , Bosworth and Asimov, 2000:
 . )75-76بعدها تکش از طریق ازدواج با قبایل قبچاق تعداد زیادی از ترکان را به سپاه
خود وارد کرد؛ چنانکه بعدها این امرای ترک در بسیاری از امور دخالت میکردند
(نسوی.)38 :1384 ،
دربارة اهمیّت سپاه در منابع از رقم اغراقآمیز  170هزار سپاه تکش و چهارصد هزار
سپاه سلطان محمد (617-596ق) در زمان حمله به بغداد (همان )19 :و از توانایی رزمی
زنان خوارزمی صحبت شده است (راوندی .)396 :1364 ،پس از مرگ سلطان محمد در
خوارزم ،حدود نودهزار سوار قنقلی همراه فرزندانش بودند (میرخواند )417/4 :1339 ،که
البته به دلیل اختالفات قبیلهای و چنددستگی عمالً کارایی نداشتند .چهبسا با همین
ارتش میشد به مقابله با مغوالن پرداخت .آنها قصد کشتن جاللالدین را داشتند و خود
مایل بودند که ازالغشاه را که مادرش همقبیلهای آنها بود ،به تخت بنشانند (نسوی،
.)38 :1384
سبب واگذاری زمین به ارتش و علت ایجاد اقطاع ،کمبود نقدینگی دولتها و نیز
مخارج زیاد ارتش بود ،اما بنا به نظر لمبتون ،در پناه ثروت خوارزم که از راه کشاورزی و
تجارت بهدستمیآمد ،مخارج ارتش خوارزمشاهان تأمین میشد (لمبتون.)20 :1362،
مسائل مربوط به جانشینی و ضرورت حفظ وفاداری سپاهساالران سپاه امری بود که بر
اقطاع تأثیر داشت .زمانی که اتسز فوت کرد و ایلارسالن بهجایش نشست ،متوجه شد
که برخی از عناصر سپاه با برادرش همدلی دارند؛ بنابراین ،وی جماعتی از سپاه خود را
که به آنها اطمینان نداشت ،بازداشت کرد و به امرا و دیگر سران لشکر هم مواجب داد و
هم بر اقطاعاتشان افزود (جوینی .)366/2 :1385 ،تکش نیز در راه رسیدن به قدرت با
برادرش سلطانشاه مدتها در کشمکش بود؛ لذا حفظ وفاداری سپاه را به خود ضروری
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میدانست و از اینرو ،زمینها را به آنان واگذار میکرد (بغدادی .)124 :1315 ،تکش در
بسیاری از منشورهای خود سبب واگذاری زمینها را رعایت حقوق هواداران و عنایت در
حق خدمتکاران میدانست (همان .)31-30 :سلطان محمد بعد از بازگشت از نبرد با
کوچلوک در سمرقند ،برای دلجویی و نیز حفظ وفاداری امرا بر اقطاعات آنها افزود
(نسوی .)18 :1384 ،رسم اقطاع چنان رایج بود که بعد از حملة مغول نیز باوجود
ازهمپاشیدگی سپاه ادامه داشت .غیاثالدین که در عراق قدرت یافته بود ،مناطق را به
اقطاع میداد .وی مازندران را به دولت ملک (یکی از امرای ترک) و همدان را به یغان
طائیسی (دایی غیاثالدین) اقطاع داد (همان .)101 :نظارت بر کار مقطعان و امور اقطاع به
دیوان عرض واگذارشده بود .این دیوان وظیفه داشت که همواره از حال لشکر باخبر بوده
و مواجب و ارزاق آنها را به موقع پرداخت کند (منشی .)101-100 :1381 ،پدیدة استخدام
و مزدوری ترکان دشتهای آسیای مرکزی در سپاه خوارزمشاهی ،مشخصة بارز این
دوران بود .با ورود رئیس قبیله ،او دیگر اعضای قبیله را نیز وارد سپاه میکرد تا بتواند
در دستهبندیهای گروهی پشتیبان برای خود داشته باشد .انتقال از کوچنشینی به
یکجانشینیِ یکباره سبب میشد که خصوصیات زمان کوچنشینی خود را حفظ کنند؛
لذا با دراختیارگرفتن اقطاعات و نیز در مواقع لشکرکشیها بروز رفتارهای خشن آنان
سبب ویرانی مناطق و در پی آن رکود کشاورزی میشد (بغدادی.)129-128 :1315 ،
 .7پیامد واگذاري اقطاع در اقتصاد کشاورزي (در نیمة دوم خوارزمشاهان از
عهد تکش تا جاللالدين)
خواجه نظامالملک دربارة شرایط اقطاع در دورة سلجوقی نوشته است که مقطعان جز
مال حق که ملزم هستند از رعایا بگیرند ،هیچ حق دیگری بر رعایا ندارند .جان و مال و
زن و فرزند و ضیاع و اسباب رعایا از مقطعان باید در امان باشند (طوسی ،)43 :1347،اما
وقتی به امرای سپاه که به جنگاوری و سپاهیگری عالقه داشتند ،زمینی واگذار میشد،
در بیشتر موارد بهجای خود نایبی به منطقه میفرستادند .تمامی کاری که برای
ملکداری انجام میشد ،این بود که در کوتاهترین زمان ممکن از زمینی که موقتاً در
تصرف داشتند ،حداکثر فایده را ببرند (لمبتون .)120 :1392 ،در دیوان عرض هم فقط نام
مقطع و منطقة واگذارشده ثبت میشد .این امر موجب انواع ظلم و بهرهبرداری از قدرت
توسط مقطع می شد .امرایی که اغلب از ترکان صحراگرد آسیای مرکزی بودند با ورود به
سپاه خوارزمشاهی تمام همّ خود را برای حفظ قدرت دستهبندی خود در سپاه انجام
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میداد .در منابع بارها از غارت سرزمینهای متصرفی توسط «خوارزمیه» سخن به میان
آمده است .در جایی تکش بعد از فتح منطقهای ،از قصد لشکر برای نهب و تخریب
عمارت سخن گفته است که به این دلیل ،حشم را از غارت آن منطقه منع میکند؛
چراکه در صورت غارت ،ترک ناپاک بر پاک و ناپاک رحم نمیکند (بغدادی-128 :1315 ،
 .)129اولین اقدام سپاه در مناطق متصرفی غارت بود و این رفتار باعث میشد که مردم
این مناطق هیچ پیوند و عالقهای با خوارزمشاهان پیدا نکنند (Bosworth and
 v .)Asimov,2000:175با این اقدامات سپاه ،واگذاری زمین به امرای آن نتیجة نامطلوبی
بهدنبالمیآورد که ملموسترین آن ،فرار مردم بهواسطة اعمال آنها بود .این مسئله
بهگونهای شایع بود که سالطین در منشورهای خود به کارکنان ،میخواستند که از رعایا
دلجویی کنند و رفتگان را به وطن خود بازگردانند (وطواط .)82 :1338 ،تکش در منشور
جند خطاب به پسرش ملکشاه میگوید که کشاورزان و زارعان را از ظلم سپاهیان مصون
دارد ( بغدادی .)21:1315 ،سلطان محمد نیز زمانی که غیاثالدین را به کرمان فرستاد،
به وی توصیه کرد که با مردم مدارا کند ،آنها را به کشاورزی وادارد و کسانی که
بهواسطة شرایط به جای دیگری مهاجرت کردهاند ،به وطن خود برگرداند ،حتی در این
راه به آنها وعدههای امیدبخش دهد و در صورت مخالفت به زور متوسل شود (منشی،
.)78: 1381
نمونهای از ظلم مقطعان در مناطق مربوط به آنها در منابع ذکر شده است .در تاریخ
یمینی دربارة وضعیت جرفادقان (گلپایگان امروزی) نوشته است که هرساله چندین مقطع
میآمدند و برجان و مال مردم هیچ رحمی نداشتند و بر اثر اعمال آنها در هیچ خانهای
بهاصطالح از ناطق و صامت چیزی باقی نماند و مردم نیز عاقبت ،تنها راه چاره را فرار و
جالی وطن دیدند (جرفادقانی .)433 :1374 ،در نامة امرای اصفهان به سلطان محمد از
ترک فالن منطقه توسط مردم بهواسطة اعمال مقطعان خبر دادهاند (المختارات من الرسائل،
 ،)157 :1378حتی خود اقطاعداران برای بهدستآوردن ملک بیشتر به رقابت میپرداختند و
گاهی با هم وارد جنگ میشدند که این وضعیت باز هم به ضرر کشاورزان و بهتبع آن
رکود کشاورزی میشد (همان.)160:
به دلیل اینکه در زمان کوتاه مقطعان عوض میشدند و همچنین عدم اطمینان آنها
از استقرار طوالنی در ملکی که به آنها داده شده بود ،تمام تالش خود را برای کسب
بیشترین سود و بهرهگیری از ملک برای کسب درآمد و نه آبادانی آن متمرکز میکردند.
در کتاب المضاف از عوضشدن مقطعان هر شش ماه تا یک سال سخن گفته «هر مقطع
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که میرسد ،آنچه میبیند از حاصل وقت و موجود دخل میبرد و چیزی از مستقل به
طریق قرض یا برسبیل عنف نیز استخراج میکند .چون مقطع دیگری میرسد ،گرسنه و
برهنه و کیسه تهی آورده که پرکند تکلیف ازسرمیگیرد و تعذیب به رعیت آغاز مینهد.
تا حال بر این نسق رود ،عمارت و راحت متعذر باشد» (کرمانی.)16 :1391 ،
خوارزمشاهان با واگذاری زمین به سپاهیان خود بهمنظور حفظ وفاداری آنها و تقویت
قدرت خود ،کشاورزی را که منبع اصلی تأمین معاش و پایة اصلی حکومت بود ،نابود
کردند و بدینترتیب ،مشروعیت خود را در بین مردم یکجانشین ،بهخصوص کشاورزان
ازدستدادند.
 .8تأثیر اقدامات توسعهطلبانة سالطین خوارزمشاهي بر وضعیت کشاورزي
بسیاری از مناطق قلمرو خوارزمشاهان بهواسطة لشکرکشیهای سالطین ویران شدند.
در پی کشمکشهای سیاسی و رقابتها ی قدرت ،این مناطق دچار خسارات زیادی
شدند و بیتردید با این اوضاع کشاورزی وضعیت مطلوبی نداشت .در سال 590ق ،تکش
برای سرکوب طغرل سوم سلجوقی به عراق لشکرکشی کرد و با کشتن وی هر منطقه را
به یکی از سران سپاهش داد؛ اصفهان را به قتلغ اینانچ داد ،سربست و همدان را به قراقز
اتابکی داد و ری را نیز به پسرش یونس سپرد( .راوندی )375 :1364 ،اعمال سپاه وی در
این مدت در عراق چنان بود که راوندی مینویسد :اثری از آبادانی نماند ،لشکر در
روستاها خرابی بسیار بهجاگذاشتند و تمامی زمینهای کشاورزی ویران شد .در سال
593ق ،تکش برای گرفتن خوزستان بهمنظور تأمین منابع سپاهیانش که تعداد آنها را
 170هزار ذکر کردهاند ،به عراق بازگشت که با مخالفت خلیفه روبهرو شد .امرای تکش
در عراق بر سر مناطق اشغالی درگیر بودند که نتیجة اقدامات آنها ویرانی و غارت مناطق
بود( .همان )395-393 :جرفادقانی از وضعیت جربادقان بر اثر اعمال ترکان لشکر تکش
گفته است؛ او نوشته است که راهها بهواسطة ترس از ترکان ناامن شده بود و مردم بی
سالح از جایی عبور نمیکردند .وی ادامه میدهد که رسم خواجگی و دستارداری بیفتاد،
همة امور با شمشیر پیش میرفت ،کارها از ضبط افتاد و مردم عاقل مرگ آرزو کردند و
جربادقان نیز در این محنت با دیگر شهرها شریک بود (جرفادقانی .)432 :1374 ،وضعیت
قزوین نیز به خاطر اعمال خوارزمیها مطلوب نبود .گلههای شتر قزوینیها غارت و تعداد
زیادی از مردم کشته شدند و اسرای زیادی از قزوین به خوارزم برده شد (زجاجی:1383 ،
.)1305/2
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رقابتهای بین خوارزمشاهان و غوریان در خراسان نیز سبب شد که لطمة زیادی به
کشاورزان وارد شود .با مرگ تکش و خالیشدن خراسان از نیروهای خوارزمی غیاثالدین
غوری پسرعموی خود را مأمور جنگ خراسان و جمعآوری خراج آن ایالت کرد (ابناثیر،
 .)250/30 :1371غوریان مالیات را بیموقع جمع و محصوالت کشاورزان را مصادره کردند
( .)bregel, 2003: 34در سال 600ق ،زمانی که سلطان محمد از هرات برمیگشت ،لشکریانش
حدود بادغیس را غارت کردند و اموال و مواشی را با خود بردند (جوینی.)54/2 :1385 ،
سیاست توسعهطلبی سلطان محمد در آسیای میانه سبب ویرانی بسیاری از مناطق
شد؛ بدینترتیب که وی ابتدا قلمرو قراخانیان را تصرف کرد ،ولی بهواسطة رفتوآمد
مکرر سپاهیان ،این شهرها که بیشتر شهرهای مرزی بودند ،ویران و مردم این مناطق
ناگزیر به مهاجرت شدند (حموی )225/1 :1380،یاقوت حموی از ویرانی بیکند در  616ق
خبر داده است (همان .)684 :چاچ (شاش) در زمان سلطان محمد خوارزمشاه به علّت
رفتوآمد سپاهیان او و لشکریان ختا ویران و فرغانه بر اثر جنگهای محمد خوارزمشاه و
قوم ختا خراب شد؛ زیرا بر گذرگاه لشکریان بود و اهل آن پیش از آنکه مغوالن وارد
ماوراء النّهر و خراسان شوند ،از آن خارج شدند (نسوی .)61-60 :1384 ،توضیح آنکه فرغانه
منطقة کشاورزی محسوب میشد که محصوالت فراوانی ازجمله پنبه و ابریشم تولید می
کرد .در واقع سلطان محمد به خاطر رقابت با کوچلوک ترجیح داد که این مناطق ویران
شوند تا به دست وی بیفتند (.)bregel, 2003: 34
 .9نتیجه
اقدامات سالطین خوارزمشاهی را در زمینة کشاورزی ،میتوان به دو بخش تقسیم کرد:
نخست ،ثبات و استقالل روستاها و رونق کشاورزی خصوصی در عهد اتسز و دوم ،قبضه
کردن روستاها توسط اقطاعداران عهد تکش و پس از آن .اتسز با ایجاد ثبات سیاسی زمینة
رونق کشاورزی خصوصی ،بهویژه در روستاها را ایجاد کرد ،اما از زمان ایلارسالن و با
شدّت بیشتری از دوران تکش به بعد ،در کنار منصب معمار که او برای امور کشاورزی
ایجاد کرد ،واگذاری گستردة زمینهای کشاورزی به امرای سپاه سبب تغییرکاربری این
زمینها شد .به دلیل شرایط سیاسی و نظامی ،نظام زمینداری و کشاورزی خوارزمشاهان
دستخوش تغییراتی شد .ورود مستقیم و گستردة ترکان به سپاه خوارزمشاهان بدون
هیچ پیشزمینهای از یکجانشینی ،سبب شد آنها خوی بیابانگردی خود ،یعنی غارت و
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کسب غنائم را حفظ کنند و در حمالت سپاه به دیگر مناطق این اعمال را از خود بروز
دهند و سبب ویرانی آن مناطق شوند.
مناسبات قدرت خوارزمشاهان و رقابتهای سیاسی و قدرتطلبی خاندان خوارزمشاهی
سبب دستهبندی و جناحبندی سپاه و صاحبمنصبان میشد و هر حاکمی در بدو سلطنت
در جهت حفظ وفاداری امرا به آنها پاداش میداد و در اکثر اوقات این پاداش بهصورت
نانپاره و اقطاع بود؛ بدینصورت که هر مقطع با عدماطمینان از زمانی که ملک در دست
اوست ،بیشترین تالش را برای بهرهبردن و کسب سود انجام میداد و این اعمال ،سبب
فشار بیشتر و زیادهخواهی از کشاورزان میشد .گاه در طی یک سال چند بار خراج
گرفته میشد؛ بدینترتیب کشاورزان مجالی برای بهبود زراعت نمیدیدند و در درازمدت
به ویرانی زمینها میانجامید؛ لذا با افزایش تعداد سپاهیان و عدمتکافوی زمینهای
اقطاعی برای تأمین مخارج سپاهیان سالطین خوارزمشاهی ،بهخصوص سلطان محمد
خوارزمشاه ،در صدد فتح سرزمینهای بیشتر برآمدند .این اندیشة کسب قلمرو بیشتر و
لشکرکشی برای فتح دیگر مناطق نیز ویرانیهایی بهدنبالمیآورد که نمونة آن ،اعمال
لشکریان تکش در عراق و سلطان محمد در آسیای میانه بود که ویرانی کامل مناطق
کشاورزی را موجب شد.
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