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 چکیده
لذا اقدامات  ؛اسالمی بوده است ةایران در دور ةساختار اقتصادی جامع ی اصلیهاهیپاکشاورزی یکی از 

 بهباتوجهداشت.  ریتأثآن کشاورزی و ایجاد ثبات و امنیت بر کار کشاورزی و بهبود  ةنیزم در هاحکومت
 انهآو رویکردهای  هاحکومتی هااستیسایران، بررسی  ةنقش نظام سیاسی در حیات کشاورزی جامع

( با شکست ق628-491) یخوارزمشاهنژاد ترک ةاهمیت است. سلسل حائزاقتصاد کشاورزی  در قبال
-ن پژوهش با روش توصیفیگیرد. ایدستبهقدرت را در ایران  شدموفق ق( 590-429) انیسلجوق

ی و دارنیزمنظامی دگرگونی  -است که علل سیاسی سؤالگوی این پاسخ ،تحلیلی و برمبنای منابع
 یخوارزمشاه نیسالط که استحاکی از آن  هاافتهی ؟اقتصاد کشاورزی خوارزمشاهان چه بوده است.

اما از روزگار تکش و محمد  ،ندگرفتشیدرپ یکشاورز تیتقوتا زمان تکش خوارزمشاه در یی راهااستیس
 یتحت عنوان اقطاع به امرا یکشاورز یهانیزم یا در واگذارهآن یکالن اقتصاد استیخوارزمشاه س

 نیسالط یاسیس یهارقابت ،یمقطعان در مناطق اقطاع ةانیبه علت رفتار سودجو بود. این سیاست ارتش
 یهانیزمآن اعطای  تبعبهم بیشتر ترکان و و نیاز به استخدا بر سر تصرف مناطق مختلف یخوارزمشاه

ة با شیو روتولید دامداری به سبک ترکان کوچة در نتیجه، تناقض و تصادم شیو و امرای سپاه به شتریب
خاص  ةاقتصاد کشاورزی خوارزم در این دور سبب شدروستایی خوارزم،  ةرایج در جامع تولید کشاورزی
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 مقدمه .1
مناطق وسیعی از ماوراءالنهر و ایران را  ،خوارزمشاهیان در پی گسترش قدرت خود

شرایط مساعدی دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی دارای  به هاآنتصرف کردند. قلمرو 
که حتی به دیگر  مناطق چنان بود. محصوالت متنوع تولیدی این بودبرای کشاورزی 

که کشاورزی رونق  بود هاحکومتپناه امنیت و ثبات  اما در ،شدیممناطق نیز صادر 
بپردازند. سالطین کار  نیازمند حمایت سالطین بودند تا بتوانند به کشاورزان .افتییم

بود ی سیاسی، با استقرار قدرت خود سعی در بههاآشوبخوارزمشاهی پس از یک دوره 

ی هامناسبتی متعدد به زیردستان خود به هافرماناوضاع کشاورزی داشتند و در 
 تکش . کردندیمزراعت ملزم  ةرا به توجه به حال کشاورزان و توسع انهآمختلف 

اما  ،ایجاد کرد معمار رارسیدگی به امور کشاورزان منصب  برایق( 590-568)خوارزمشاه 
ی حاصلخیز و هانیزموفاداری امرای ارتش  و حفظ تقویت سپاه ، برایاز طرف دیگر

 رودیمدر اختیارشان گذاشت. انتظار  «نان پاره»و  «اقطاع»مناطق آباد را تحت عنوان 

ی ریتأثباشد که واگذاری زمین به امرای ارتش چه  هاپرسشگوی این این پژوهش پاسخ
چه  اقدامره داشت؟ این در این دو یدارنیزمآن  تبعبهو بر دگرگونی وضعیت کشاورزی 

حکام خوارزمشاهی از اتسز تا  پژوهش این است که ةپیامدهایی به دنبال داشت؟ فرضی
چون ایجاد  ییهااستیستکش خوارزمشاه سعی در بهبود کشاورزی داشتند و با اعمال 

در قبال آبیاری توجه ویژه به امور کشاورزی و کشاورزان  ییهاهیتوصمنصب معمار و نیز 

ترکان  ةگسترد استخدام ،شدن قلمرو خوارزمشاهانگسترده ،اما از زمان تکش ،دداشتن
وضعیت کشاورزی و  بر ،(اقطاع)کشاورزی  یهانیزمدر سپاه و به دنبال آن اعطای 

 گذاشت.برجاینامطلوبی  آثاری در این عصر دارنیزم
 ،ه استخوارزمشاهان تحقیقات مستقلی صورت نگرفت ةاقتصاد کشاورزی دور بارةدر

لمبتون  اند؛توان مطالبی یافت که به این موضوع اشاره کردهمیمنابع این دوره  بلکه در

 یهاکتاب درمیانه پرداخته است.  ةطاع در دورکشاورزی و اعطای اق در آثار خود به
 لمبتون (1362) در ایران مالک و زارعو  (1392) ایران ةتداوم و تحول در تاریخ میان

مباحث خود  ویاینکه  بهباتوجه .و واگذاری زمین مفصل بحث کرده استاقطاع  دربارة
 یهابحثاستفاده از نگارنده در پژوهش حاضر با  ،میانه نوشته است ةدور دربارةرا 

بررسی و خوارزمشاهان را  ةدور منحصراً ،در مورد اقطاع و انواع آن خصوصبه ،لمبتون

 «مغول ةحمل از پیش خراسان اقتصادی و یاجتماع وضعیت» ةمقال در ه است.کرد مطالعه
 شده چاپ 1393 درکارنامه  ةدر فصلنامکه راد و مریم غالمی میکائیل وحیدی ةنوشت
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را مغول را مشخص و علل آن  ةقبل از حمل ةجامع یفروپاش ةنویسندگان ریش ،است
در  در بخشی از مقاله به اقدامات سپاهیان سلطان محمد خوارزمشاه .اندکردهبررسی 

اوضاع اقتصادی شد. این بخش با برخی از  یختگیرهمبهکه سبب  پردازندیمخراسان 
نگارنده ترجیح داده  ،ولی به دلیل منابع مشترک ،مطالب پژوهش حاضر مشابهت دارد

سیاسی امرای -پایگاه اجتماعی ریتأثبررسی » ةمقال .منابع مراجعه کند اصلبه  است
فر و بهزاد اصغری در شهرام یوسفی ةنوشت «اسی امراسی یهاشیگرانظامی سلجوقی در 

گیری عناصر نظامی در سازمان یجا به، (1392) سال دوم تاریخ اجتماعی ةنامپژوهش

که با  پردازدیمبه اعطای اقطاع به امرا مقاله این بخشی از  .پردازدیمسپاه سلجوقیان 
اقطاع بر  ریتأثبررسی اضر وهش حاما رویکرد پژ ،اضر تشابهاتی داردح ةمباحث مقال

تحلیلی » ةمقال دارد. دیتأکمذکور بیشتر بر پایگاه امرا  ةمقال کهاست، درحالی کشاورزی
ناصر صدقی در  ةنوشت «در زمینة نظام مالیاتی ی اقتصادی دولت سلجوقیهااستیبر س

تبیین چرایی و  وبه دولت سلجوقیان  (1387) تاریخ اسالم و ایرانمجلة  71شمارة 

پرداخته  یورشهیپو  یزراع تولیدی دامداری، ةپیوستگی و همزیستی سه شیو یهانهیزم
بین  اما به دلیل وجوه تشابه زیاد ،سلجوقیان است این پژوهش دربارةاست. گرچه 

استفاده تکمیل برخی مباحث از آن  برایدر پژوهش حاضر  ،سلجوقیان و خوارزمشاهان
 است. شده
 

آب ةپیوند میان ساختار سیاسي با جامعر باب ويتفوگل د ةکاربست نظري .2

رژيم  عنوانبهآبي و خوارزمشاهان  ةجامع عنوانبهتلقي خوارزم  ة: فرضیساالر

 ساالرآب
 ةرودخان یهاهیحاشگذشته از طبق بررسی نگارندگان از جغرافیای قلمرو خوارزمشاهان، 

کشاورزی و  ،تانیو آبیاری باس یبندنهربزرگی چون جیحون و سیحون که با نظام 
خراسان و جبال  یهاابانیبقلمرو خوارزمشاهان در  ینواح باغبانی پررونقی داشت، اکثر

 توانیمآن سرزمین را  یطورکلبه ،بنابراین؛ ه بودقوم و تاکالماکان گسترده شدتا قره
 غالباًآورد. از سوی دیگر، تولید در این نواحی شماربهمینی خشک و بیابانی زسر

چون کارل  یمحققان .ندبه آب وابسته بود زی و دامداری بود که بیش از هرچیکشاورز
از آرای مارکس، نظریة  یتأسبه تاریخ اقتصادی آسیا و  ةمطالع با (wittfogel) ویتفوگل

گاو  ،بذر ،خاک، آب)تولید آسیایی را مطرح کرده و از میان پنج عامل تولید کشاورزی  ةشیو

: 1392، )ویتفوگل است دانستهل تولید را آب عام نیترابیکم، انسانی( یعنی ابزار تولید و نیروی
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تکامل خطی در  ةدربار ،پس از بررسی و نقد آرای مارکس، انگلس و لنین او . (31-38
در حقوق مالکیت عمومی منابع  کندوکاوتاریخ و نوع ویژة استبداد در جوامع آسیایی، به 

برای کنترل اوضاع بیش از هر منبع  هادولتتولید پرداخته و نتیجه گرفته است که 
مبنای قدرت مطلقة خود  عنوانبهبر آب و زمین را انحصاری(  باًیتقر) تیمالک ،دیگری

خود را بر چند فرضیه  ةنظری ،استبداد شرقیخود با عنوان  در کتاب. او انددهیبرگز
وقعیت و الزامات پدیدآورندة م ،یکی آنکه جغرافیا و محیط طبیعی ؛استوار ساخته است

 اصالتاًاقتصاد مدیریتی و  ،ساالرآب، دیگر آنکه اقتصاد (همان)است  ساالرآب ةجامع

و هم مخارج علم  ساالرآبدر فرهنگ کشاورزی  کارمیتقسزیرا هم ؛ سیاسی است
 یهاتیفعال برای تقویم استخراج و اعم از رصد و رصدخانه، گاننگارند زعمبه، یشناسستاره

آبیاری و  یهاشبکهقبیل از ،کشاورزی یهارساختیز نیتأم و ساخت همچنین و کشاورزی
 متحد و فراگیر و قدرتمند و ثروتمند دولتی مستلزم ،یرابیمنظامات حقوقی و اقتصادی 

 و عمرانی یهاطرح بزرگ سازندگان به را ساالرآب ةجامع خدایگانان امر همین بود.

 ()حکومت به سبک آسیاییای خاص در رژیم مدیریتی نهگونیا که کردیم بدل آبی یهاسازه

 .(86-47)همان: این امر پیدایش دولتی نیرومندتر از جامعه بود  ةجینت بود.
در برابر قدرت  یگاه بودکه ممکن خصوصی  داراننیزم ازجملهنیروهای اجتماعی 

ری دولت و ساالقدرت سازمانی و دیوان در برابر مطلقه و فزایندة دولت مقاومت کنند،
و موفقیت  زنیچانه برای چندانی فرصت ،دولت مالی و استحصالی قدرت برابر در همچنین

روحانیت، ضمن  ةبا اتکا و حتی وابستگی به طبق ساالرآب. خاصه آنکه رژیم افتندیینم
مشروعیت برای خویش، اقتدار بیشتری برای سرکوب رقیبان داخلی و حتی  نیتأم

 .(163-87: همان) افتییمخارجی 
استبداد ) رخواهانهیخقدرت استبدادی تام و غیر ورظه ،یند تاریخی فوقآفر ةنتیج

ابزارهای حکومتش ارعاب تام توسط حکومت، اطاعت تام از سوی جامعه  که بود. غیرمنوّر(

 .(245-164همان: ) شدیمت حاکمه و دربار را موجب ئو تنهایی تام هی
و رده جهانی یهانظام تحقیق روش سبک به را ساالرآب یهاحکومت ینا ویتفوگل

 یبندمیتقس ساالرآب جوامع یةحاشریز و حاشیه کانون، به والرشتاینی پیرامونی-مرکز بندیِ
به الگوهای پیچیدة  ادامه در وی .(257 همان:) است کرده اقتداری یبندرده و جغرافیایی

 درپرداخته و نتیجه گرفته است که  ساالرآب ةدر جامع مالکیت آب و زمین( غالباً)تملک 

آب و زمین بوده  ویژه، بهتا عمل مالک واقعی و عملی منابع تولید نظر ازحکومت،  تینها
مصداق این بحث را در انواع  توانیمحاضر  ة. در موضوع مقال(357و  372)همان است 
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تون بلم ت.واگذاری اقطاع و قراردادهای مقاطعه و ضمان مالیات محلی یاف یهاوهیش
)به سلجوقیان  ةاز دور احتماالًوم نهاد اقطاع و مالکیت زمین معتقد است که ریشه و مفه

افکار  وجود آمده وبه ی سلجوقی تا قنقلیان خوارزمشاهی(هاترکنظر نگارندگان بسیاری از ترکان از 
معمول  یدارنیزمبر اصول و روش )استپ( ونمای صحرانشینان مخصوص به محیط نشو

مربوط به مالکیت زمین که  ةینظرکه  ه استو باعث شد هتفوق یافت مالک مغلوبدر م
از طریق جدیدی  ،ساسانی داشت-سبک زردشتی یدارنیزمبه نظر نگارندگان ریشه در 

. محققان معتقدند که یابدکامل زمان صفویه ت ، یعنی تاتا روزگاران بعد و توجیه شود

یکی از  عنوانبهو اصول اقطاع ابتدا  روشو  نظامی نداشتند ةاساس وظیف از هامقطع
حکومت متکی بر اهل  که یهنگامتنها و  ی دیوانی و بوروکراسی نضج یافت،هاروش

. سبب این امر آن بود این روش و اصول به روشی نظامی مبدل شد ،کارآمدشمشیر روی 
را  اقتصاد طال دچار شکست شد، حکومت نتوانست حقوق سپاهیان آنکه از پسکه 

به روش اقطاع متوسل  ناچاربهبرای حل این مشکلِ نظامی  و لذا، منظم بپردازد طوربه

 .(120-131 :1362تون، بلم) شد

اصلی حاکمان  ةطبق دوتعارض میان حقوق رعیت و قدرت حکمرانان موجب تشکیل 
 ةکمتر مبارز ،اجتماعی فراوان یهاتعارضاختالفات و  باوجود که شدیم برانفرمانو 

نهایت طبقة حاکمِ فراگیر با  در .آمدیمطبقاتی منظمی برای احقاق حقوق رعیت پدید 
ساختار سیاسی مبتنی بر  ه،در این مبارزه پیروز شد اشیانحصارساالریِ کمک دیوان

 .(567-460: 1392ویتفوگل، ) کردیمخود را تثبیت ة استبداد مطلق
 ة، نظریویآرای  یسازیبومو  گلویتفو همایون کاتوزیان با اقتباس از یمحمدعل

استبداد مطلقه کشیده  ینوعبه تینها درکه  کندمیرا طرح  «کم آب و پراکنده ةجامع»
پدید  یفیالطواملوکمحلی، نوعی حکومت استبدادی  یهاحکومتبا کمک که  شودیم
 .(83-78: 1377 کاتوزیان،) دیآیم

 

 انهوارزمشاخ ةي تا دوراقتصاد کشاورزي هايدگرگون .3

شرقی ایران اساس حکومت و ستون اصلی موجودیت  در مناطقکشاورزی از دیرباز 

 آغاز ةپیشین. (2/192: 1369 )اشپولر،در قرون میانه بوده است  خصوصبه ،اقتصادی مردم
که مردم را  اندذکر کردهین کسی نخستو هوشنگ را  رسدیم هاافسانهکشاورزی به 

 نیتریمیقداین مناطق یکی از  .(7 :1354 رمدبر،فخ) کردمیبرای کشاورزی تشویق 
 نیز آن را یشناسباستانی هاافتهی که شدیمی کشاورزی در جهان محسوب هاکانون
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این مناطق واجد  ،چهارم قبل از میالد ةشناسان از هزارنظر باستان طبقبر. دکنیم دیتائ
 .(6: 1353 پیگولوسکایا،) سطح عالی زراعت بوده است

موجودیت  هامدتاین مناطق تا  ی مرکزی توسط اعراب،ایآسایران و  فتحاز پس  
ی محلی مانند طاهریان و سامانیان در این هاحکومتی ریگشکلاما با  ،سیاسی نداشتند

به بهبود وضعیت کشاورزی رو اندکاندک هادولتمناطق، در پناه امنیت نسبی این 
 خصوصبهو  اقتصاد ةدربار هجری چهارم و سوم قرون نویسانجغرافیا کهیطوربه ؛گذاشت

ترقی نیروهای  ةدهندنشانکه  دهندیموضعیت مطلوب کشاورزی اطالعات مشروحی 

وضعیت مطلوب کشاورزی . (236 :همان) در آن دوران استآن کشاورزی  تبعبهتولیدی و 
نگ منابع درآمد دولت و س نیترمهم کهیطوربه ؛سلجوقیان نیز ادامه یافت ةدر دور

با  .(174: 1392لمبتون، ) آمدیمحساببهو معیشت اکثریت مردم  حاکم ةبنای ثروت طبق
 )صدقی، مسائلی مانند کمبود نقدینگی و ضعف اقتصاد پولی ،قلمرو سلجوقیانش گستر

 ی دولت در پرداخت مخارج سپاهناتوان، اختالل در امور و هاتیوال، خرابی (36: 1387

ی کشاورزی تحت عنوان اقطاع به هانیزمبه واگذاری  سلجوقی سالطینموجب شد 
 .(65 :2536 ،بنداری اصفهانی) ندمجبور شوسپاهیان و دیگر افراد 

یا نظام سیاسی در آن است  نقش حکومت ،اقتصاد کشاورزی در ایران یهاشاخصهاز 
 ترقی یا رکودت آن در جغرافیای ایران است. که این مسئله به دلیل کمبود آب و اهمیّ

در آسیای میانه و ماوراءالنهر دو رود آمودریا  .از آب بود متأثرکشاورزی به میزان زیادی 

و  هاکانالآب نواحی اطراف خود داشتند. استفاده از  نیتأمنقش زیادی در  ایدرریسو 
 یهارودخانهجاری طبیعی اساس زراعت در این نواحی بود. برای این امر از آب  یهاآب
 یهاکوهاز حدود سلسله  هاآنفراوان  یهاشاخابهو زرافشان که  ایدرریس ،دریاآمو

از  نیچنهم ،گرفتندیمسرچشمه « هندوکش»و «پامیر»، «آالی» ،«تیانشان»
یماستفاده « هریرود»و « مرغاب»، «قشقه دریا»کوچک و جویبارها نظیر  یهارودخانه

اری از نقاط با آبیاری طبیعی آبیاری در آسیای میانه در بسی یهاشبکه. تمام کردند
 .(46: 1382اف،نعمت) شدیممصنوعی تکمیل 

جغرافیایی خشک  ازلحاظخراسان و نواحی شرقی  خصوصبه ،برخی از مناطق
برای  ؛ لذانبود ریپذامکانآب کافی برای زراعت  ة. در این مناطق تهیدشیممحسوب 

تا آب را به مزارع  ندکردیمکیلومتر قنات حفر  هادهکشاورزی  ازیموردنآب  نیتأم

طبیعی است که آبیاری مصنوعی به این شیوه که چندهزارسال در ایران قدمت  .برسانند
زیرا احداث و نگهداری آن به  ؛است آمدهیبرنمکوچک زارع  یهاگروه ةاز عهد ،دارد
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این کار در مشرق زمین  ،به همین جهت ؛داشت ازیننیروی کار  مقدار زیادی سرمایه و
لذا بهبود و  (223: 1365 ،زادهسلطان) بوددولتی  یهابخشیف اولیه و مهم جزء وظا

 کشاورزی به اقدامات مستقیم سالطین وابسته بود.
که قبل از خوارزمشاهان انوشتگینی در خوارزم ( ق385-305) یغیآفرخوارزمشاهان 

قدیمی  یهاسامانه ازجمله دادند؛ انجام اقداماتی کشاورزی بهبود برای ،کردندیم حکومت
بزرگی در آسیای مرکزی شد و  قدرت انهآکردند. خوارزم در زمان بازسازی  را آبیاری
ایجاد  هاابانیبقالع مرزی در حواشی  ،هزار هکتار زمین دوباره به زیر کشت رفتصدها 

جویی که از جیحون جدا و به ) «گاوخواره» یهاکانالزراعی باستانی در طول  یهانیزم ،شد

آبیاری مصنوعی بسیاری از  روشبا  نیچنهمبودند و  شدهواقع« چرمنیبه»و  (رودیمکاث 
مهندسی  هایویژگی ةآبیاری خوارزم هم سامانة .بیابانی به استپ تبدیل شد یهانیزم

عمده و وسایل کنترل  یهاکانالسدهای محافظ بر مسیر اصلی آمودریا،  ؛مدرن را داشت
سطح آب  باالتر از یهانیزم شدیمآب که سبب  ةندباالکش یهاچرخآب و استفاده از 

 .(Andrianov, 1995: 14) آبیاری شوند
تشکیالت  ةدهندنشان ،خوارزم ةوجود چندین قلعه همراه با مزارع اطراف در ناحی

منطقه بوده این در  بزرگ مالکی و وجود مالکان بزرگ در امور کشاورزی از قبل از اسالم
 قریب به نود مزرعه یا اقامتگاه روستاییان بودکه  «وات قلعهک»است. مجتمع ساختمانی 

 ،خوارزم (.75-74: 1376 کاتلی،) کاربردی داشتند نیچنپیک جانقلعه قلعه وقیزو نیز 

 .طوالنی کشاورزی بوده است ةکشاورزی دارای سابق ةواح ،خاستگاه خوارزمشاهان
 

از ) يکشاورزاد در اقتص انیمناسبات و ساختار قدرت خوارزمشاه ریتأث .4

ة وستاها و رونق کشاورزي خصوصي در عهد اتسز تا قبضثبات و استقالل ر

 عهد تکش به بعد( داراناقطاعروستاها توسط 
خوارزمشاهان انوشتگینی  کارآمدنروی و آفریغی خوارزمشاهان رفتننیباز زمانی ةبره در

 ماوراءالنهرارزم و اوضاع سیاسی در خو ،هاستآنبارة درکه موضوع پژوهش حاضر نیز 
پس از ق( 551-521خوارزمشاه ) اتسز خصوصبه ،لذا خوارزمشاهان؛ بود ختهیرهمبه

و  دوجودآورنسبی در خوارزم به یی سیاسی توانست ثبات و آرامشهاآشوبی از ادوره
منشی وطواط،  . رشید(26/4: 1371 اثیر،)ابن مردم از وی حمایت کنند شدهمین سبب 

و بسته  هاراهه و از ناامنی کردتشریح  اوضاع رابه یکی از دوستانش  هدر نام ،اتسز
خبر بر سر کسب قلمرو  هاکشمکشو  هارقابتی سیاسی و هاآشوببودنشان به خاطر 
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سپس در اشعارش از . (55: 1338 وطواط،) ه استو از غارت و تاراج رعایا صحبت کرد داده
این امنیت  .(309: 1339 ،)وطواط است فتهسخن گتوسط اتسز  جادشدهیاامنیت و آرامش 

 ؛بود دقیق اتسز در امور مربوط به کشاورزی د.شسبب شکوفایی و رونق کشاورزی 
این منصب از وی خواسته است که زراعت  مأموردر حکم دیوان عمل خطاب به  کهچنان

ی خود قبل از خود را جبران کند و تمام سع مأمورانو عمارت را افزایش داده و کوتاهی 
کشاورزان همراه با صنعتگران  .(81: 1338وطواط، ) کارگیردرا برای رفاه و آسودگی رعایا به

ده است. وی در بو قائلاهمیت زیادی  انهآو اتسز برای  گرفتندیمة سوم قراردر طبق

زیرا  ؛را نرنجاند هاآن جایبکه با دستورهای  کندیمی به یکی از حکام خود توصیه انامه
یمفعالیت کشاورزان منظم  است و امور دیگر طبقات بهاآنکشور وابسته به کار  مصالح

 .(46: همان) است شده

آب  ةی داشت. وی در زمینمؤثرایل ارسالن نیز در امور مربوط به کشاورزان اقدامات 
بخارا از وی خواسته که سهم  میرابی مهمی برداشت. در فرمانی برای هاگامو آبیاری 

و بیشتر سهم آب را به امور کشاورزی  بدهد او ا بدون توجه به موقعیتر کشاورز هر
 .(Horst,1964, 137) اختصاص دهد

 ،این امنیت در پناهتکش بیشتر تالش حکام صرف ایجاد ثبات و امنیت شد.  ةتا دور
 یافت،خصوصی  ةو کشاورزی بیشتر جنب را ازسرگرفتندکشاورزان در روستاها کشاورزی 

قلمرو  نیچنهمکش به بعد با گسترش قلمرو و ورود ترکان به سپاه و ت ةاما از دور

 در منشورهای صادره از دیوان تکش .وجودآمدبهکشاورزی تغییراتی در  ،خوارزمشاهان
 ةواسطبهچراکه  است؛ دانستهزراعت و کشاورزی آباد و پررونق در بنیاد قدرت دولت را 

حیاطت »: کنند تقویت را دولت آن از استفاده با و ایجاد قدرتمندی سپاه توانستندیم آن
لشکر صورت نبندد و جمع لشکر بی اتفاق اموال ممکن نگردد و کسب  وساطتیبملک 
سیاست پادشاه میسر نشود و  ةیسایبوالیت دست ندهد و ترتیب عمارت  عمارتیبمال 

و ال رجال  تقدیم ابواب سیاست جز بر قانون معدلت راست نیاید که ال ملک اال بالرجال
 . (22-21: 1315 )بغدادی،« اال بالمال و ال مال اال بالعماره و ال عماره اال بالعدل و السیاسه

تحت عنوان اقطاع به  را های کشاورزیزمین، ة سپاهبرای تامین مخارج گستردتکش 
ترین رکن پادشاهی ترین و محکمکشاورزی را بزرگ وی ،از طرف دیگر .دکرآنها واگذار 

و تسلط نظامیان توصیه به حفاظت کشاورزان از ظلم سپاهیان  و (110: همان) انستدمی

کار تا بتوانند به  دهند امنیت و اطمینان از زیر دستان خواسته است به کشاورزان کرده و
یجاد ارا  «معمار»کشاورزی منصب  دهی اموربرای سامان .(21 :همان) ی بپردازندکشاورز
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لزوم وجود چنین  ةدهندنشان. این ذکرنشده بودع چنین عنوانی در مناب اوکرد. قبل از 
معمار به  خطاب بهتکش خود در منشور صادره  کهچنان ؛منصبی در این دوره بوده است

 عقل مقتضیات از آبادانی و کشاورزی امور به توجه که نوشته و کرده اشاره این نکته
 .گرفته شددرنظرکشاورزی  امور نتظاما یبرا معمار منصب ،اساس این بر .است پادشاهانه

در  رواز این ؛امور کشاورزی بود بخشینظم این منصب هم نگرانی تکش برای ایجادعلت 
زیرا ورود ؛ آیدامور زراعت برمی انتظام ةحکم وی بیان کرده است که تنها معمار از عهد

بودن خالیو  سواز یک هاآنمخارج  نیتأمترکان به سپاه و لزوم  ةزیاد و گسترد تعداد

کشاورزی پیشرفته سبب  و لذا دکرمیدشوار را کنترل سپاه  از طرف دیگر، خزانه
ادی برخوردار از قدرت اجرایی زی معمار .شدیم و مانع از شورش سپاهیان خزانه شدنپر

-که به هردلیلی در امور کشاورزی اختالل ایجاد میرا کسانی  وی اجازه داشت ؛بود

 ،برعکس ند.وتا تنبیه ش کندر صورت تکرار به دیوان اعلی معرفی تنبیه و د ،کردند
 .کردتشویق مینیز کشاورزان پرتالش را 

 منصبانصاحب ةکلیبه  ند؛جایگاه باالی وی بود ةدهندنشان نیز معمارزیردستان 
و کارکنان  قانانناظران، مشهوران، متولیان، متصرفان، رؤسا، وکال، ده ازجملهخوارزم 

به او  ،تعلق به عمارت و زراعت والیت بودکه در آنچه م بود شده دادهستور خوارزم د
این  .(114-110: 1315 )بغدادی، باشند وی با دیوان ارتباط داشته ةواسطبهو  کنند مراجعه

برای  ؛از اعیان بوده است آنمتصدی  و شده دهیدمنصب فقط در زمان تکش در منابع 

بود دربار پرورش یافته و تکش از وی خواسته  در ،شغل دار اینعهده ،الدینشمس مثال
. ای شودخدمات شایسته أمنش است، ر بودهکه مانند پدرش که گویا در خدمت دربا

شدن سلطان محمد و دودسته ةگیری ترکان در دورقدرت باکه  ندنظراین بر نگارندگان 
 کردند،ن اشغال ترکا رااکثر مشاغل  ،ارکان اجرایی حکومت میان سلطان و مادرش

هیچ نظارتی  ازآنجاکه ، ودشو مناطق آباد تحت عنوان اقطاع به ترکان واگذار  هانیزم

 د.شمنصب مرتبط با امور زراعت حذف  عنوانبهمقام معمار  رفتهرفته ،گرفتینمصورت 
 یرازالدین ی نجمهانوشتهاز  توانیم راسلطان محمد  ةوضعیت کشاورزی دور

باط کرد. از دید وی کشاورزی و زراعت از بهترین صنایع و استن ق(573-654)
سا در ؤمالکان و ر: کرده استکشاورزان را به چند دسته تقسیم او . وکارهاستکسب

 ؛زمین داشتند کنار ردصاحب زمین بودند و مال زیادی نیز  هاآن؛ داشتندة باال قرارطبق

د. شرایطی که رازی برای این طبقه گماشتنکارمیزمین خود به لذا کسانی را برای کار بر
این طبقه نباید به  :دیگویموی  . وقتیبوده است هاآن ةخصوصیات عمد ،است ذکر کرده
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امانت  هاآنزیرا این ثروت متعلق به خداست و در دست  ؛مال و ملک خود مغرور شوند
که  کندیم توصیه هاآن به سپس باشد. دوره این در موقتی یهاتیمالک از تمثیلی شاید ،است

 ةزیردستان را به دید نیچنهمدر اعمال خود همیشه به آخرت نظر داشته باشند و 
 .(294: 1365)رازی، حقارت نگاه نکنند

رعیت  میان باید هاآن ؛مباشران و کدخدایان و نمایندگان بودند ،از مالکانبعد 
 گیریرشوهاز  شدند،تبعیض قائل نمی بین قوی و ضعیفکردند، مساوات را رعایت می

رابط بین مردم  میانه ةدر دوریان . کدخدادبودن دستکوتاهدار و امانت و کردندپرهیز می

نشان از  ،برشمرده انهآالدین رازی برای خصوصیاتی که نجم ند ورفتیمشماربه انو مالک
 .آنان در این دوره بوده استت اهمیّ

بلکه بر زمین  ند،ن نبودخود صاحب زمی که بودند زارعان و مزدورانطبقة سوم، 
 ،ورندآجابهکه امانت و دیانت را  کندیمتوصیه  هاآنالدین به و نجم کردندیممالکان کار 

بپرهیزند و در غیبت و حضور مالک و مباشر و کدخدا و دهقان  جایباز خیانت و تصرف 

ار بسیدر عمارت و زراعت  ،در حفظ مال و ملک ایشان بکوشند ،راستی و پاکی ورزند
 ةبه تود طبقه نیترنییپا .(297-294 همان:) کنند و بر چهارپایان ظلم نکنند تالش

 کشاورزان بودند. کارکمکی مزد ازا درکارگرانی اختصاص داشت که 
در امور، بستگان ترک  (مادر سلطان) خاتونهای ترکانسلطان محمد با دخالت ةدر دور

 به مقامات خوارزمشاهان دستگاه در ایلی شسرک عناصر و کردند اشغال را مناصب اکثر وی

به سلطان محمد  توجهی چندان سلطان مادر ةپشتوان به آنها رسیدند. باال اداری و نظامی
با داشتن اقطاع و سپاه  ،داران که بیشتر امرای ترک بودنداقطاع ،در این بین نداشتند.
تصرف اقطاعات  نیز و حفظ سر بر رقابت افتادند. خوارزمشاهی قلمرو مناطق جان به خصوصی

های نجم این امر در نوشته .(136: 1393 راد،وحیدی) دشسبب رکود کشاورزی  ،دیگران
  .(440-438: 1365 )رازی، کشاورزی یاد شده است عنوان مشکالتالدین رازی به

 

 آبیاري حوزةخوارزمشاهان در  يهاتیفعال .5
خوارزم به صحرای ترکستان غربی جغرافیای قلمرو خوارزمشاهان که جنوب  بهباتوجه

خوارزمشاهان  ةترین عامل تولید کشاورزی بود. در دورآب کمیاب ،متصل بوده است
. به نظر نگارندگان بودمالک اصلی آب  شاه ،تسلط اقتصاد کشاورزی( ة)دور پیش از تکش

دایگان انحصاری و مسلط بر آب و نظام الرقاب و خعنوان مالکهمین امر شاه را به
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و  )دستمزد سپاهیان(پاره ، نان و نانة محصوالتی و تقسیم آب، مالک نهایی هممیراب
 ساخت.قدرت مبدل می صاحب انحصاری ثروت و در نتیجه

ها به سمت خوارزمشاهان بیشتر آب از رودخانه ةسلطتحت ةدر شهرها و مناطق عمد
آب فراهم  ،برای مناطق خشک چنین قناتشد و همایت میمناطق مسکونی و زراعی هد

که به والیان والیات ة حکومت بود یا اینهای بزرگ برعهد. نظارت بر رودخانهکردمی
در . گرفتهای بخارا فرمان نصب خود را از حکومت میرودخانه میراب .شدسپرده می

 هشدبه وی توصیه  ،ده استکرالدین صادر ارسالن خوارزمشاه به نام نجمفرمانی که ایل

از  ،که به سهم آب هریک از افراد طبق مقررات موجود و در وقت معین نظارت کند است
باب امالک و اصحاب ار ةهم ،دیابعایدات مسلمانان افزایش ، باشد ضعیف برحذر رظلم ب

شان را بارة تقسیم آب مشکالتبایستی از او تمکین کنند و در ترک و تازیک ازاقطاعات 
به او  ،ستهای بخارامیرابتمام عوارض خود را که مستمری  و ه او ارجاع دهندب

و اجازه کند آب را تقسیم  شبهروظیفه داشت  او .(179: 1362 لمبتون،) پرداخت کنند

و به طرز  دهدقوی به ضعیف ستم کند. آب را در جهت کشاورزی افزایش  دمی دان
به باید  همگان ()قسمت و دستور مرتبط با آنآب امور مربوط به  ةدربارکارگیرد. صحیحی به

 .(137horst :1964 ,)رجوع کنند  میراب

انوری  کهچنان ؛گفتندمی بزرگی این مقام چنان بود که حتی شعرا در باب وی شعر
 :دیگویمبخارا  بامیردر وصف 

 

مـــی گفتــان همــا آسمــدوش ب  
م کیستــــدارحیات عالـــه مـــک  

 

ال مطلب ایــؤق ســریــر طـــب   
رد گفتا ویــــو کـــوی تــس رو  

(447: 1364 انوری،)  

 ،بنابراین؛ دش روروبهشهر مرو با کمبود آب  ،ویرانی سد مرغاب براثرق  558در سال     
برای نگه .(80: 1352بارتولد،) ندنی را فرستاد تا سد را احیا کاعدهارسالن خوارزمشاه ایل

-می زمین هر ، بابتآبیاری و نیز پرداخت حقوق کارکنان امور آبیاری داری از تجهیزات

 .(117: 1315 ،)بغدادی شدپرداخت می «حقابه»بایست مبلغی تحت عنوان 
 

 سیاست خوارزمشاهان در واگذاري اقطاع .6
 ةنیزم درقلمرو و استخدام تعداد زیاد سپاه، خوارزمشاهیان نظام اقطاع را  شبا گستر 

 ةچگونگی و ایجاد نظام اقطاع به قبل از دور .کارگرفتنده امرای ارتش بهواگذاری زمین ب
 ةواقع اقطاع اصطالحی برای واگذاری زمین بود که تاریخچ . درگشتیبرمخوارزمشاهان 

سبب گسترش  به عباسیان زمان در؛ (18: 1380 ،یول) رسیدمی هجری چهارم قرن به آن
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را  هانهیهزفزونی گرفت و مالیات تکافوی این قلمرو و تعداد زیاد سپاه مخارج نظامی 
خرج سپاه،  نیتأم شرط بهحکومت ایاالت را  تا خلفای عباسی بر آن شدند ؛ لذاکردینم

شده را به دریافت ةعشری از بهر هامقطع ،در مراحل نخست .به سران نظامی خود بدهند
تابعان و نظامیان خود بودند  زندگی نیتأمدر اقطاع خود ناگزیر از  انهآ. دادندیمخزانه 
 (.209: 1358 )نعمانی،

واگذاری عایدات یا واگذاری زمین به . 1 :دارای چندین شکل بود واگذاری اقطاع
واگذاری یک ناحیه و حق  .2؛ مستمری و مواجب یجا بهنظامی یا  خاطر خدمات

 .3؛ ی بودواگذاری حکومت والیت واقع درحکومت بر آن به ملوک، امرا و دیگران که 

دو نوع  ،اشکال اقطاع هبباتوجه .(228: 1389بویل، ) واگذاری ملک شخصی مالیات ةاجار
 ةمعاش افراد شایست نیتأمبرای که  «اقطاع االستغالل» :دکارگرفتن به هاحکومت راآن 

بایری  باًیتقر یهانیزمکه  «اقطاع التملیک»و  شدیمخاصه جنگجویان استفاده  ،جامعه
 واقع در .(85-84: 1362 ،)لمبتون کردندیمآبادسازی و زراعت به افراد واگذار  رطش بهرا 

و اقطاع  واگذارشدهاز زمین  یبرداربهرهو حق  هانیزممنظور از اقطاع االستغالل عواید 

 .(118: 1392 و اصغری، فریوسفی) بود هانیزمخود منظور التملیک 
که در شرق  ییهاحکومت ویژهام دادند، بهرا انج اعطای اقطاعنیز  هاحکومتبعدها 

 اقطاعِ هیبوآل ةدور در داشتند.دستا قدرت را درنمایندگان خلف عنوانبهقلمرو خالفت و 
اقطاع بین نظامیان توزیع  عنوانبهاز اراضی  یاریبس د.شنظامی نوع غالب مالکیت زمین 

در زمان  (212)همان: حتی امالک خصوصی مصادره و به اقطاع نظامیان داده شد  ،شد

بر مت وبود. اقطاع دیوانی که حک امالک و اراضی ةخاصیت ادار بارزترین اقطاع سلجوقیان
این رسم در سراسر  وقیان تبدیل به اقطاع لشکری شد.در زمان سلج ،والیت بود کی

 .(125: 1362لمبتون،) سلجوقی مرسوم بود ةدور
مانند  جوارهمی هاقدرتدر برابر خوارزمشاهان  ،گیری اتسز خوارزمشاهقدرت با

به ارتش  ازیقدرت نسلجوقیان، برای حفظ  ،ترمهم از همهو  انییختاقرا قراخانیان،

مردم خوارزم بیشتر در امور تجاری و کشاورزی مهارت  کهییازآنجانیرومندی داشتند و 
ی خوارزم با جوارهمشد. نیروی نظامی پیدا می نیتأممنبع  ستیبایم ،داشتند

 تکشد. وادار کری آسیای مرکزی سالطین را به استخدام ترکان در سپاه هادشت
 بارتولد،) نیروی جنگی خویش را تقویت نمود ،با استخدام مزدوران ترکنیز خوارزمشاه 

1352: 2/696). 
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جغرافیایی نیز خوارزم از سه طرف به استپ محدود بود. اطراف خوارزم  از لحاظ
با مناطق  نانینشکوچاین امر به روابط  ناخواهخواهد و بو نانینشکوچمحل زندگی 

خوارزم  و خوارزمشاهان همواره خطر غزها وجود داشت ة. در دورشدیمخوارزم منجر 
برای  .(128: 1338 ،وطواط) بود گردانابانیبهمواره در زمستان در معرض خطر حمالت 

؛ تصرف کرد ،مرکز ترکان بودکه را  «جند»اتسز در نخستین گام  ،مقابله با این حمالت
های قبچاق به اورانی ة. در بین ترکان دستشدترکان  ةترتیب قلمرو وی همسایبدین

سرکردگی قاتربوقوخان به دلیل همسایگی مرزهای خوارزم در سیاست خوارزمشاهان 

ها را وارد سپاهیان حاکمان خوارزم بسیاری از قبچاق کهیطوربه ؛نقش حساسی داشتند
 :Bosworth and Asimov, 2000 ,) دادندمناصب باالی حکومتی  اهآنبه دند و خود کر

سپاه به . بعدها تکش از طریق ازدواج با قبایل قبچاق تعداد زیادی از ترکان را (75-76
 کردندیمدر بسیاری از امور دخالت  ی ترکبعدها این امرا کهچنان؛ کردوارد خود 

 .(38: 1384 نسوی،)

 چهارصد هزار هزار سپاه تکش و 170 زیآماغراقسپاه در منابع از رقم ت اهمیّ دربارة
و از توانایی رزمی  (19: همانبغداد )در زمان حمله به ( ق617-596محمد )سپاه سلطان 

گ سلطان محمد در پس از مر .(396: 1364 راوندی،) زنان خوارزمی صحبت شده است
 که (4/417: 1339میرخواند، ) انش بودندهزار سوار قنقلی همراه فرزندخوارزم، حدود نود

با همین  بساچه ند.کارایی نداشت عمالً یچنددستگی و الهیقبالبته به دلیل اختالفات 

را داشتند و خود  نیالدجاللقصد کشتن  . آنهابه مقابله با مغوالن پرداخت شدیمارتش 
 نسوی،)به تخت بنشانند  ،بود انهآی الهیقبهمکه مادرش  را شاهمایل بودند که ازالغ

1384 :38). 
و نیز  هادولتکمبود نقدینگی  ،ایجاد اقطاع و علت سبب واگذاری زمین به ارتش

در پناه ثروت خوارزم که از راه کشاورزی و  ،اما بنا به نظر لمبتون ،مخارج زیاد ارتش بود

 .(20: 1362لمبتون،) شدیم نیتأمخوارزمشاهان  خارج ارتشم ،آمدیمدستتجارت به
سپاه امری بود که بر  ساالرانسپاهمسائل مربوط به جانشینی و ضرورت حفظ وفاداری 

شد متوجه  ،نشست شیجابهارسالن داشت. زمانی که اتسز فوت کرد و ایل ریتأثاقطاع 
وی جماعتی از سپاه خود را  ،بنابراین ؛برخی از عناصر سپاه با برادرش همدلی دارند که

هم مواجب داد و  شکرل سران امرا و دیگربه و   بازداشت کرد ،ان نداشتاطمین هاآنکه به 

قدرت با  هرسیدن ب راه درتکش نیز   .(2/366: 1385 جوینی،) هم بر اقطاعاتشان افزود
به خود ضروری را لذا حفظ وفاداری سپاه  ؛در کشمکش بود هامدت شاهسلطانبرادرش 
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تکش در  . (124: 1315بغدادی، ) دکریمان واگذار را به آن هانیزم رو،از این و دانستیم
را رعایت حقوق هواداران و عنایت در  هانیزمی خود سبب واگذاری از منشورهابسیاری 

 سلطان محمد بعد از بازگشت از نبرد با .(31-30)همان:  دانستیمحق خدمتکاران 
 افزود هاآنعات برای دلجویی و نیز حفظ وفاداری امرا بر اقطا ،کوچلوک در سمرقند

 باوجودمغول نیز  ةرسم اقطاع چنان رایج بود که بعد از حمل  .(18: 1384نسوی، )
مناطق را به  ،که در عراق قدرت یافته بود نیالداثیغی سپاه ادامه داشت. دگیپاشازهم

و همدان را به یغان  (یکی از امرای ترکملک ). وی مازندران را به دولت دادیماقطاع 

مقطعان و امور اقطاع به  بر کارنظارت . (101همان: ) ( اقطاع دادنیالداثیغدایی ) یسیطائ
 هدبو لشکر باخبر از حالبود. این دیوان وظیفه داشت که همواره  واگذارشدهدیوان عرض 

استخدام  ةپدید . (101-100: 1381 منشی،) کندپرداخت  موقع بهرا  هاآنو مواجب و ارزاق 
بارز این  ةمشخص ،سپاه خوارزمشاهی دری آسیای مرکزی هادشتو مزدوری ترکان 

تا بتواند  کردیمدیگر اعضای قبیله را نیز وارد سپاه  ، اودوران بود. با ورود رئیس قبیله

ی به نینشکوچد. انتقال از روهی پشتیبان برای خود داشته باشی گهایبنددستهدر 
؛ ی خود را حفظ کنندنینشکوچکه خصوصیات زمان  دشیمسبب  بارهکی یکجانشینیِ

 آنان بروز رفتارهای خشن هایلشکرکشگرفتن اقطاعات و نیز در مواقع لذا با دراختیار
 (.129-128 :1315 )بغدادی،شد میسبب ویرانی مناطق و در پی آن رکود کشاورزی 

 

دوم خوارزمشاهان از  ةمیدر ن) يکشاورزاقطاع در اقتصاد  يواگذار امدیپ .7

 (نيالداللعهد تکش تا ج
که مقطعان جز است نوشته در دورة سلجوقی شرایط اقطاع  بارةالملک درخواجه نظام

جان و مال و  هیچ حق دیگری بر رعایا ندارند. ،دمال حق که ملزم هستند از رعایا بگیرن
اما ، (43: 1347طوسی،) دامان باشن زن و فرزند و ضیاع و اسباب رعایا از مقطعان باید در

، شدیمزمینی واگذار  عالقه داشتند،جنگاوری و سپاهیگری  بهمرای سپاه که به ا وقتی
 برای. تمامی کاری که ندفرستادیمبه منطقه نایبی ی خود جابهدر بیشتر موارد 

در  موقتاًزمان ممکن از زمینی که  نیترکوتاهاین بود که در  ،شدیمی انجام دارملک

در دیوان عرض هم فقط نام . (120: 1392 لمبتون،) را ببرندحداکثر فایده  ،تصرف داشتند
ی از قدرت برداربهره. این امر موجب انواع ظلم و شدیمثبت  واگذارشده ةمقطع و منطق

شد. امرایی که اغلب از ترکان صحراگرد آسیای مرکزی بودند با ورود به توسط مقطع می
انجام  ی خود در سپاهبنددستهحفظ قدرت  برایخود را  سپاه خوارزمشاهی تمام همّ
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سخن به میان « خوارزمیه»ی متصرفی توسط هانیسرزمداد. در منابع بارها از غارت می
از قصد لشکر برای نهب و تخریب  ای،یی تکش بعد از فتح منطقهجا در. ه استآمد

 کند؛آن منطقه منع میحشم را از غارت  ،به این دلیل که عمارت سخن گفته است
-128: 1315 بغدادی،) کندینمرت، ترک ناپاک بر پاک و ناپاک رحم غا در صورتچراکه 

که مردم  شدیمباعث  رفتاراولین اقدام سپاه در مناطق متصرفی غارت بود و این  .(129
 Bosworth and) نکنند دایپ خوارزمشاهان با یاعالقه و پیوند این مناطق هیچ

Asimov,2000:175). v نامطلوبی ةنتیج آن امرای به زمین ریواگذا ،سپاه اقداماتاین  با 

 مسئله نیا بود. هاآناعمال  ةواسطبهفرار مردم  آن، نیترملموس که آوردیمدنبالبه
 رعایا از که خواستندیم ،کارکنان به خود منشورهای در ی شایع بود که سالطیناگونهبه

تکش در منشور  .(82 :1338 ،وطواط) ندگردانبازو رفتگان را به وطن خود  کنند دلجویی
که کشاورزان و زارعان را از ظلم سپاهیان مصون  گویدمیجند خطاب به پسرش ملکشاه 

 ،فرستادرا به کرمان  نیالداثیغی که زمان زینسلطان محمد  .(1315:21 ،یبغداد ) دارد

را به کشاورزی وادارد و کسانی که  انهآ ،به وی توصیه کرد که با مردم مدارا کند
حتی در این  ،ندابه وطن خود برگرد ،اندکردهی دیگری مهاجرت جا بهشرایط  ةاسطوبه

 منشی،) دشومتوسل  زور بهو در صورت مخالفت  دهد دبخشیامی هاوعده هاآنراه به 

1381: 78). 
تاریخ در  است. شده ذکردر منابع  هاآنی از ظلم مقطعان در مناطق مربوط به انمونه

که هرساله چندین مقطع است نوشته گلپایگان امروزی( جرفادقان )وضعیت  بارةدر یمینی
ی اخانهدر هیچ  انهآاعمال  اثر بر و برجان و مال مردم هیچ رحمی نداشتند و آمدندیم

تنها راه چاره را فرار و  ،عاقبتنیز مردم  و اندنماز ناطق و صامت چیزی باقی  اصطالحبه
امرای اصفهان به سلطان محمد از  ةدر نام. (433 :1374 ،جرفادقانی) جالی وطن دیدند

 ،المختارات من الرسائل) اندخبر دادهاعمال مقطعان  ةواسطبهترک فالن منطقه توسط مردم 

و  پرداختندیمرقابت  به بیشتر ملک آوردندستبه برای داراناقطاع خود حتی ،(157 :1378
آن  تبعبهبه ضرر کشاورزان و هم  که این وضعیت باز شدندیمهم وارد جنگ  گاهی با

  .(160همان:) شدیمرکود کشاورزی 
 هاآنعدم اطمینان  نیچنهمو  شدندیمبه دلیل اینکه در زمان کوتاه مقطعان عوض 

کسب  برایتمام تالش خود را  که به آنها داده شده بود، طوالنی در ملکی استقراراز 

. کردندیممتمرکز  آنی آبادان نه وبرای کسب درآمد  ملک ازی ریگبهرهبیشترین سود و 
هر مقطع » سخن گفته شدن مقطعان هر شش ماه تا یک سالاز عوض المضافدر کتاب 
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و چیزی از مستقل به  بردیماز حاصل وقت و موجود دخل  ندیبیمآنچه  ،رسدیمکه 
گرسنه و  ،رسدیمچون مقطع دیگری  .کندیمطریق قرض یا برسبیل عنف نیز استخراج 

 .نهدیمو تعذیب به رعیت آغاز  ردیگیمسریسه تهی آورده که پرکند تکلیف ازنه و کبره
 .(16: 1391 کرمانی،) «عمارت و راحت متعذر باشد ،ین نسق رودا تا حال بر

و تقویت  آنها وفاداری حفظ منظوربه خود سپاهیان به زمین واگذاری با خوارزمشاهان
 نابود ،اصلی حکومت بود ةمعاش و پای نیأمتکه منبع اصلی  را کشاورزی قدرت خود،

کشاورزان  خصوصبه ،یکجانشین مردم بین در را خود مشروعیت ترتیب،بدین و کردند

 . دادندازدست
 

 سالطین خوارزمشاهي بر وضعیت کشاورزي ةطلبانتوسعه اقدامات ثیرأت .8
یران شدند. ی سالطین وهایلشکرکش ةواسطبهبسیاری از مناطق قلمرو خوارزمشاهان 

ی قدرت، این مناطق دچار خسارات زیادی هارقابتی سیاسی و هاکشمکشدر پی 
تکش ق، 590وضعیت مطلوبی نداشت. در سال  با این اوضاع کشاورزی دیتردیبشدند و 

را  منطقهبرای سرکوب طغرل سوم سلجوقی به عراق لشکرکشی کرد و با کشتن وی هر 
به قراقز  را سربست و همدان ،به قتلغ اینانچ داد ن رااصفها ؛به یکی از سران سپاهش داد

اعمال سپاه وی در  (375: 1364 راوندی،) .د و ری را نیز به پسرش یونس سپرداتابکی دا
لشکر در  ،اثری از آبادانی نماند :سدینویماین مدت در عراق چنان بود که راوندی 

د. در سال شکشاورزی ویران ی هانیزمو تمامی  گذاشتندجابهروستاها خرابی بسیار 
را  هاآنمنابع سپاهیانش که تعداد  نیتأم منظوربهتکش برای گرفتن خوزستان  ق،593
تکش  یامرا د.ش روروبهبه عراق بازگشت که با مخالفت خلیفه اند، هزار ذکر کرده 170

مناطق ویرانی و غارت  انهآاقدامات  ةنتیج که مناطق اشغالی درگیر بودند سر در عراق بر
تکش  ترکان لشکر اثر اعمال برجرفادقانی از وضعیت جربادقان  (395-393 همان:) بود.

یب مردم و بود ترس از ترکان ناامن شده ةواسطبه هاراهکه  است نوشته ؛ اوگفته است
 ،که رسم خواجگی و دستارداری بیفتاد دهدیمادامه  . ویکردندینمیی عبور از جا سالح

و  مردم عاقل مرگ آرزو کردند و کارها از ضبط افتاد ،رفتیمیر پیش امور با شمش ةهم

وضعیت . (432: 1374 ادقانی،)جرفشهرها شریک بود  گریبا ددر این محنت نیز  جربادقان
غارت و تعداد  هاینیقزوی شتر هاگلهمطلوب نبود.  هایخوارزمقزوین نیز به خاطر اعمال 

: 1383 ی،زجاج) یادی از قزوین به خوارزم برده شدزیادی از مردم کشته شدند و اسرای ز

2/1305). 



  17/ 1397، پايیز و زمستان 2،  شمارة 10ل پژوهشهاي علوم تاريخي، سا

زیادی به  ةد که لطمشسبب  نیز ی بین خوارزمشاهان و غوریان در خراسانهارقابت
 نیالداثیغخوارزمی  نیروهای از خراسان شدنخالی و تکش مرگ با .شود وارد کشاورزان

 اثیر،ابن) اج آن ایالت کردی خرآورجمعجنگ خراسان و  مأمورغوری پسرعموی خود را 

جمع و محصوالت کشاورزان را مصادره کردند  موقعیبمالیات را  انیغور .(30/250 :1371

(bregel, 2003: 34). لشکریانش ،گشتیبرم هرات از محمد سلطان که زمانی ق،600 سال در 
 .(2/54: 1385 ،جوینی) بردند خود با را مواشی و اموال و کردند غارت را بادغیس حدود

 از مناطقی سلطان محمد در آسیای میانه سبب ویرانی بسیاری طلبتوسعهسیاست 
 وآمدرفت ةواسطبهولی  ،ترتیب که وی ابتدا قلمرو قراخانیان را تصرف کردبدین ؛دش

مردم این مناطق  وویران  ،شهرها که بیشتر شهرهای مرزی بودند نیا مکرر سپاهیان،
ق  616یاقوت حموی از ویرانی بیکند در ( 1/225: 1380موی،ح) ناگزیر به مهاجرت شدند

 به علّتخوارزمشاه  محمددر زمان سلطان  )شاش(چاچ   .(684همان: ) است خبر داده

خوارزمشاه و  محمدی هاجنگ اثر برسپاهیان او و لشکریان ختا ویران و فرغانه  وآمدرفت
مغوالن وارد  آنکهل آن پیش از زیرا بر گذرگاه لشکریان بود و اه ؛قوم ختا خراب شد

توضیح آنکه فرغانه  .(61-60: 1384 نسوی،) خارج شدند آناز  ،ماوراء النّهر و خراسان شوند
یمپنبه و ابریشم تولید  ازجملهکه محصوالت فراوانی  شدیمکشاورزی محسوب  ةمنطق
طق ویران سلطان محمد به خاطر رقابت با کوچلوک ترجیح داد که این منا واقع در. کرد

 . (bregel, 2003: 34)شوند تا به دست وی بیفتند 
 

 نتیجه .9
 :به دو بخش تقسیم کرد توانیم ،کشاورزیة در زمینرا اقدامات سالطین خوارزمشاهی 

قبضهدوم،  و اتسز عهد در خصوصی کشاورزی رونق و روستاها استقالل و ثبات نخست،
 ةثبات سیاسی زمین ایجاد با اتسز .آن زا پس و تکش عهد داراناقطاع توسط روستاها کردن

ارسالن و با اما از زمان ایل ،در روستاها را ایجاد کرد ژهیوبه ،رونق کشاورزی خصوصی
 امور کشاورزی برای او معمار کهمنصب  در کنار ،تکش به بعداز دوران ت بیشتری شدّ

 این غییرکاربریسبب ت سپاه امرای به کشاورزی یهانیزم ةگسترد واگذاری ،کرد ایجاد
 خوارزمشاهان کشاورزی و داریزمین نظام نظامی، و سیاسی شرایط دلیل به شد. هانیزم

ترکان به سپاه خوارزمشاهان بدون  ةد. ورود مستقیم و گستردشدستخوش تغییراتی 
یعنی غارت و  ،ی خودگردابانیبخوی  انهآ شدسبب  ،از یکجانشینی یانهیزمشیپهیچ 
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بروز  از خوداین اعمال را  مناطق گریدفظ کنند و در حمالت سپاه به را ح غنائمکسب 
 دهند و سبب ویرانی آن مناطق شوند.

خاندان خوارزمشاهی  یطلبقدرت و سیاسی یهارقابت و خوارزمشاهان قدرت مناسبات
بدو سلطنت  در یحاکم هر و شدیم منصبانصاحب و سپاه یبندجناح و یبنددسته سبب

 صورتبهو در اکثر اوقات این پاداش  دادیمپاداش  هاآنفاداری امرا به حفظ و در جهت
اطمینان از زمانی که ملک در دست با عدم هر مقطعکه  صورتنیبد ؛پاره و اقطاع بودنان

سبب  ،این اعمال و دادیمبردن و کسب سود انجام بهره برایبیشترین تالش را  ،اوست

خراج  چند بارشد. گاه در طی یک سال ورزان میی از کشاخواهادهیزفشار بیشتر و 
و در درازمدت  دندیدینمترتیب کشاورزان مجالی برای بهبود زراعت بدین ؛شدیمگرفته 

 یهانیزمتکافوی لذا با افزایش تعداد سپاهیان و عدم؛ دیانجامیم هانیزمبه ویرانی 
سلطان محمد  خصوصبه ،مخارج سپاهیان سالطین خوارزمشاهی نیتأماقطاعی برای 

کسب قلمرو بیشتر و  ةاندیشاین . ندهای بیشتر برآمددر صدد فتح سرزمین ،خوارزمشاه

اعمال  ،آن ةنمون که آوردیمدنبالیی بههایرانیوبرای فتح دیگر مناطق نیز  یلشکرکش
ویرانی کامل مناطق  بود که لشکریان تکش در عراق و سلطان محمد در آسیای میانه

 .ا موجب شدرکشاورزی 
 

 منابع
 .1371 ، علمی،تهران حالت، ابوالقاسم و عباس خلیلی ةترجم ،تاریخ کامل بزرگ اسالم و ایراناثیر، ابن
 .1366 ، امیرکبیر،تهران جعفر شعار،ترجمة ، االرض ةصورحوقل،  ابن

، تهران ی،حمداریم میمر و یجواد فالطور ةترجم ،تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی، برتولد اشپولر،
 .1391 علمی و فرهنگی،

 .1368 علمی و فرهنگی، ،تهران ، ایرج افشار،مسالک و ممالکاصطخری، 
فرهنگ  ادیبن تهران، جلیلی، نیمحمدحس ةترجم ،سلجوقی ةسلسل خیتار ،بندارى اصفهانى، فتح بن على

 .2536 ایران،  

 .1364 علمی و فرهنگی، ،تهران ی مدرس رضوی،محمدتق ،دیوانانوری، 
 .1352 ، بنیاد فرهنگ ایران،تهران ،2 لدج ،کریم کشاور ة، ترجمنامهترکستانی والدیمیر، لیواس بارتولد،
 سهامی شرکت ،تهران احمد بهمنیار، حیتصح ،التوسل الی الترسل، دیمؤبهاءالدین محمد بن  ،بغدادی

 .1315 چاپ،
 ،5 لدج حسن انوشه، ة، ترجمروپاشی ایلخانانتاریخ ایران کمبریج از آمدن سلجوقیان تا فبویل، جی، آ، 

 .1380 ،ریرکبیام  ،تهران
، تهران کریم کشاورز، ةترجم ی،الدیم هجدهم ةسد انیاز دوران باستان تا پا رانیا خیتار ،ن پیگولوسکایا،

 .1353 پیام،



  19/ 1397، پايیز و زمستان 2،  شمارة 10ل پژوهشهاي علوم تاريخي، سا

و  علمی جعفر شعار، چاپ سوم، تهران، تصحیح ،تاریخ یمینی ةترجمابوالشرف ناصح،  ،جرفادقانی
 .1374 فرهنگی،

 .1385 ، دنیای کتاب،تهران محمد قزوینی، حیتصح ،جهانگشای جوینی تاریخ، ملکعطاجوینی، 
 .1380 ی،فرهنگ راثیسازمان م، تهران، 2 لدج ،یمنزو ینقیعل ةترجم، معجم البلدان ،اقوتی ،یحمو

 .1365 ، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی،مرصادالعبادالدین، نجم رازی،
 .1364 ، تهران، امیرکبیر،السرور ةیالصدور و آ ةحرا محمد بن سلیمان، ،راوندی

 .1383 ،آثار، تهران ، مصحح علی پیرنیا،نامههمایون ،میحک زجاجی،
 .1365 ، آبی،تهران ،شهر و شهرنشینی در ایران خیبر تاری امقدمه ،نیحس ،زادهسلطان
 تاریخ اسالم و ،«یاتینظام مال نهیدر زم یولت سلجوقد یاقتصاد یهااستیبر س یلیتحل» ،ناصر صدقی،

 .50-31 ،1387بهار  ،71 ش ،()سدانشگاه الزهرا ایران
 1347 کتاب، ة، بنگاه نشر و ترجمتهران دارک، وبرتیه به اهتمام ،نامهاستیس الملک،نظام طوسی،

 .1354 تهران، اقبال و شرکا، ،آداب الحرب و الشجاعهفخرمدبر، 
 .1376 ، مولی،تهران ،هنر سلجوقی و خوارزمشاهی ،تیرمارگ کاتلی،
 .1391 تهران، اساطیر، ،کرمان عیوقا یاالزمان ف عیبدا یالمضاف ال ،الدینحامد افضلاحمدبن ،کرمانی

 .1362 علمی و فرهنگی، تهران، منوچهر امیری، ةترجم، مالک و زارع در ایران ،آن ،لمبتون
 .1392 ، نشر نی،تهران یعقوب آژند، ة، ترجمایران ةتداوم و تحول در تاریخ میان،                          

 .1378 ، بنیاد موقوفات افشار،تهران ،المختارات من الرسائل
 مفاخر و آثار انجمن ،تهران زاده،سمیع ارضتصحیح ، الفضایل دالیل و الرسائل وسائل ،نینورالد منشی،

 .1381فرهنگی،
 .1339 و پیروز، امیخ، تهران ،4 لدج ،الصفا ةضرو ،خواندریم

 .1384 ، علمی و فرهنگی،تهران ،منکبرنی نیالدجاللسیرت  ،نیالدشهاب ،نسوی
 .1358 تهران، خوارزمی، ،تکامل فئودالیسم در ایران ،نعمانی، فرهاد

ه/  3-4)قرون  انیماوراءالنهر در عصر سامان یروستاها داتیساختار و تول یهایژگیو»، اف، نعماننعمت
 .1382 ،43-39  ،63ش  ،کتاب ماه علوم و فنون ،اف، لقمانمتیبامترجم   «م( 10-9
 ،«وضعیت اجتماعی و اقتصادی خراسان پیش از حمله مغول» راد، میکائیل و مریم غالمی،وحیدی

 .1393زمستان  ،147-2،125ش  ،تاریخ ةکارنام

 .1339 ، تهران، بارانی،دیوان ،الدیندیرش وطواط،
 .1338 ، دانشگاه تهران،تهران ، تصحیح قاسم تویسرکانی،نیدالدیرشی هانامه ،                         

 .1380 ،مرکز، تهران آوری،حسن شمس ةترجم، یدارهیسرماایران پیش از   عباس، ولی،
 .1392،ثالث ،تهران ،3 چ محسن ثالثی، ةترجم، شرقی استبداد ا، لکار ویتفوگل،

تهران،  علیرضا طیب، ة، ترجمشناسی تاریخی ایراننه مقاله در جامعه محمدعلی، همایون کاتوزیان،
 .1377 مرکز،
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https://www.gisoom.com/search/book/author-296708/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/
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