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چکیده

سلجوقیان پس از ورود به ایران با مدیریت نخبگان ایرانی ،هویت قبیلهای خویش

را با ایجاد سپاه ثابت و ساختار دیوانی منظم ،بهه یها امپراتهوری قدرتمنهد تیییهر
دادند .خواجه با احیای سنت دیرینه اقطها داری و واگهذاری حوومهت وایها

مرزی به غالم ه امیران ،دو نهاد نظامی و اقتصادی ه اقطا ه را به هم پیونهد داد تها

عالوه بر تحدید گسترة حوومت و تسهیل ادارة آن ،بر تأمین هزینههههای نظهامی
ق قهدر د سهلطان ،وزیهر و امیهر
هم فائق آید .ساختار حوومهت سهلجوقی از مثله د
تشویل شده بود .همواره در دوران اقتدارِ حوومت ،سلطان در رأس این مثلهق و

بر دو رکن دیگر مسلط بود ،اما در دوره انحطاط ،این امیرمقطعهان بودنهد کهه بها

تبدیلشدن به حاکمانی سرکش ،دو پای دیگر قدر را تحت سیطره قرار دادند.

این مقاله به دنبال تحلیل تأثیر اقطا داری بر تضعیف سلطنت و وزار است و بر

این مدعاست که اقطها داری بها کهاهش دامنه سهیطرة سیاسهی سهلطان بها ایجهاد
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وایا نیمهمستقل و گاه یاغی و رقیبتراشهیِ شهاهزادگان ،سهلطنت را تضهعیف
کرد و از طریق تصاحب درآمدهای مالیاتی و عدم پاسخگویی به وزیران با عهزل

و نصب و در نهایت قتل آنها تضعیف این نهاد را فراهم ساخت.

واژههای کلیدی :سلجوقیان ،اقطا  ،غالم ه امیران و تضعیف حوومت.

مقدمه
سلجوقیان که با غلبه بر غزنویان ،ورود موج بزرگی از طوایف صحراگرد را به ایران موجهب شهده
بودند ،در ابتدا به سپاه قبیلهای اتوا داشتند .آنها برای استقرار نظام سیاسهی جدیهد ،هویهت قبیلههای

خود را که قویترین صبی آن شهرگریزی و نظامیگری بود ،تیییر دادند و به یهاجانشهینی خهو

گرفتند .آشنایی با دیوانسااری و بهکارگیری برخی کارمندان دیوانیِ حوومتهای پیشین ،رسوم

جاری در این حوومتها را در امپراتوری سلجوقی احیا نمود که از جمله مهمتهرین آن واگهذاری
اقطاعا بود.

لمبتون در یا سنخشناسیِ کلیِ اقطا شخصی ،اقطها دیوانیهان و درباریهان ،اقطها عشهیرتی،

اقطا دیوانی(سیاسی) و اقطها نظهامی را از انهوا پنجگانه اقطها برشهمرده اسهت(لمبتون:1339 ،

162-122؛ همو ،)142-109 :1372 ،البته مرز میان این دستهبندیها کامالً واضح و روشن نیسهت.
به نظر میرسد اقطا بیش از اینوه امری خصوصی باشد امرِ حقوقی بود و به شخصیتهای حقوقی

تعلق میگرفت .داشتن همزمان چندین نو اقطا در مناطق جداگانه دالت بر تخصیصِ اقطها بهر

موقعیت شیلی دارد(بیدادی.)121-120 :1385 ،

در دو نو اول ،اقطا شخصی و اقطها بهه دیوانیهان و درباریهان( ،لمبتهون ،همهان)123-122 :

گرچه مقطعان میتوانستند به قدر اقتصادی بسیاری دسهت یابنهد ،امها بهه دایهل عدیهده ازجملهه

محدویتد کمی زمین واگذاری ،عدم سوونت دائمهی در اقطها  ،عهدم توانهایی تولیهد سهاختارهای

مشابه و موازی با حوومت مرکزی (همچون نیروی نظامی و تشویال دیهوانی) ،نمهیتوانسهتند بهه

تقابل مستقیم با حوومت بپردازند ،بنابراین از حیطه این پژوهش خارج است .در این مقاله فقهط بهه
اقطا با ماهیت نظامی که از دلِ اقطا سهگان عشیرتی ،دیوانی و نظامی بیرون آمده ،توجه میشود.
ایجاد نهاد سپاه به دست خواجهنظامالملا موجب شد نیروهای قبیلههای کهه عهاد همیشهگی

آنها غار و چپاول و عدم همسازی با مقتضیا زندگی یوجانشینی بود و مهان تمرکهز حوومهت

می گردید ،به حاشیه رانده شوند و ایجاد نظهام اقطها و واگهذاری حوومهت شههرها و وایها بهه
نظامیان نیز دو بخش نظامیگری و اقتصادی حوومت را با هم گره زد.
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نظام اقطا به منظور تحدید دایرة مرزهای کشور ،تسهیل مدیریت بهینه متصهرفا گسهترده و

اداره آن با هدف کاهش هزینههای دولتی و تمرکززدایی از حوومت مرکزی ایجاد شد .خواجه با
این اقدام هم به دنبال تأ مین مواجب نظامیان و هم برقراری امنیت در مرزهها بهود .گرچهه ایهن نهو

واگذاری به نظامیان ،اقدامی مبتورانه و راهگشا بود و تمرکز سیاسی حوومهت را فهراهم کهرد ،امها

بهنظر می رسد که از همان ابتدا دچهار تعارضها سهاختاری بهود ،چهرا کهه بههزودی بعهد از مهر

خواجه ،امیرمقطعان با تبدیل شدن به نیروهای گریز از مرکز در پی استقالل برآمدند و حوومهت را
در سراشیبی سقوط قرار دادند.

حال این پرسش را مطرح مهیکنهیم کهه تهأثیر اقطها داری نظهامی بهر تضهعیف ارکهان سیاسهی

حوومت سلجوقی چه بود؟ پاسخ به پرسش بر این مهدعا مبتنهی اسهت کهه امیرمقطعهان بهه تقویهت

بنیه های اقتصادی ،ایجاد سپاه وابسته به خهود و تصهاحب تمهامی مناصهب وایها و تحدیهد ن هو

دولت مرکزی پرداخته ،در مرحله بعدی بها شهورش و رقیهبتراشهی بهر سهلطنت و مداخلهه در امهر

دیوانیانْ موجبا ضعف و زوالِ ارکانِ سلطنتد سلجوقی را فراهم ساختند.

پیشینة پژوهش
بحق اقطا در نزد پژوهشگران اروپایی ،که پیشگام مطالعا در این زمینه هستند ،به نهوعی تحهت

تأثیر نظری شیوة تولید آسیایی قرار گرفته و بیشتر پژوهشگران از جمله ویت وگل و پهری اندرسهون
تحت تأثیر آن نظریه مسئله زمینداری جهان اسالم را مورد ارزیابی قرار دادهانهد .آنهان بها نگرشهی
تعمیمی خود بین اقطا دو راه خالفت عباسی و بویهی و سلجوقی تا نظام جاگیر و سیورغال میولی

و تیمار عثمانی ت او خاصی قائل نشدهاند و براساس میزان آب و زمین ،نو و ماهیهتد حوومهت
آن را فردی استبدادی یا مطلقه قلمداد کردهاند .در واق آنان بین زمینداری و سیاست رابطه ازم و

ملزومی ایحاد کردند .این پژوهشها علیرغم راهگشا بودن برای شناخت مناسبا زمینداریْ تهوان

نظریِ ازم را برای تبیین رابط سیاست و اقتصاد در ایران ندارند .از این رو ،ممون است پژوهشها

را دچار نوعی انحرافد «نظریهزدگی» کنند .در ضمن درباره مسئله این مقاله که تبیین رابطه اقطها

در انحطاط ارکان سیاسی است مطلبی ارائه ندادهاند و بیشتر تمرکزِ نظری این دسته معطوف به تأثیر

زمینداری بر پیدایش و تداوم دولتهاست نه تضعیف و انحطاطشان .در باب اقطها داری ،تألی هاتی

چند بهوسیله پژوهشگرانی چون کارل هنریشبور ،کلود کاهن و آن .لمبتون صور گرفته اسهت.
بور در مقالهای با عنوان «فئودالیت اسالمی» در مجله تحقیقا اسالمی(19361م) گهزارش مسهتندی
1. k.h. beker,(1936) “la Feodalite islamique” Revue des etudes islamiques, v.10

ازم به توضیح است که نگارندگان به منب فوق دسترسی نداشته ،مطالب را از اثر لمتون اقتباس نمودهاند.
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دربارة زمینداری در جهان اسالم داده که رهنمودهای مناسبی برای تحقیقا غیرمارکسیستی فراهم

کرد .کلود کاهن پژوهشگر برجست تاریخ عثمانی نیز بهدلیل عالقهه بهه تیمهار عثمهانی و در جههت

یافتن ریشه های تاریخی و اسالمی آن مقالهای با عنوان «اقطا » به رشته تحریر درآورد(1936م) که
در آن توضیحاتی در باب ماهیت و ویژگی های این نظام داده است .دو پژوهش بهاا نگهاهی کلهی

ناظر بر پیدایش و ریشههای تاریخی اقطا داری داشته و به تأثیر آن در تضعیف و انحطاط تهوجهی

نوردهاند .این نوشتهها تأثیر قابلتهوجهی در بحهق زمینهداری در کلیهت و اقطها داری در جزئیهتد
رویورد تحلیلی لمبتون گذاشته است .پژوهشهای ایرانی بیشتر تحت تأثیر نظرا لمبتون است .او

در تألی اتی چون «مالا و زار در ایران»(1339ش)« ،تداوم و تحهول در دورة میانهه»(1372ش) و
مقهااتی چههون «سههاختار درونهی امپراتهوری سههلجوقی»(1366ش)« ،توامهل اقطهها در ایههران قههرون
وسطی»(1346ش) و همچنین مقاله «اقطا »(1982م) در دائهرةالمعهارف ایرانیوها بهه توضهیحاتی در
توصیف و تحلیل انوا اقطا و اقطا داری و تداوم آن در قالبهای دیگر در دوره میهول و قاجهار

پرداخته است ،اما این پژوهش گر نیز چنهدان تهوجهی بهه نقهش ایهن مقولهه در تضهعیف و فروپاشهی

ساختار قدر سلجوقی که موضهو ایهن مقالهه اسهت نداشهتهانهد .عبهاس ولهی(1380ش) آخهرین

پژوهشگری است که به مسئله اقطا داری بها رویوهرد مارکسیسهتی و براسهاس نظریه شهیوة تولیهد

آسیایی پرداخته است .ایشان با نقد نظرا پیشین از جمله اندرسهون ،کهاهن و لمبتهون سهعی کهرده

تبیینی دقیقتر از نظری تولید آسیایی در مورد ایران ارائه دهد .با عنایت به گستردگی موضهو ایهن

مقاله از پرداختن به تأثیرگذاری اقطا در انحطاط ،بیشترِ تمرکز خود را به اقطها نظهامی قهرار داده
است تا ضمن اجتناب از تورار مطالب به بررسی و تحلیل دو متییرِ مورد نظهر بپهردازد کهه تهاکنون

توجهی به این مقوله نشده است.

 -1اقطاع بهمثابه واگذاری حکومت موروثی به ملکها
از میان اقطا پنجگانه برشمرده اقطا عشیرتی و دیوانی(سیاسی) بیش از سهایرین زمینهه ازم بهرای

تبدیلشدن به حوومت موروثی را دارا بود .این واگذاری در ابتهدا متهأثر از آداب و رسهوم دشهت
بود .طیرل در ابتدای ورود خویش ،نواحی شرقی (خراسان و سیسهتان) و جنوبی(کرمهان و فهارس)

ایران را به اعضای خاندان خویش اعطا کرد و در دوره سالطین بعدی نیهز برخهی نهواحی م توحه

غربی در آسیای صییر و شاما به اعضهای خانهدان واگهذار شهد .ایهن نهو واگهذاری را در نگهاه

مقدماتی میتوان ناشی از نوعی رویورد به تقسهیم غنهایم بهه شهیوة اسهتپی دانسهت .ایهن اقطها هها،

مقتضیا حوومتی کوچا چون تشویال درباری ،دیوانی و لشوری را برای صاحبان آن فراهم
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میکرد(جوینی18 :1329 ،ه ،)19بنابراین می توانست با تضعیف حوومهت موجبها اسهتقاللطلبهی
آنها و تشویل حوومت های موروثی را فراهم کند ،امها از آنجهایی کهه حوومهت سهلجوقیان را در

حصارِ امنیتد برآمده از حضور ایشان در وایا خویش قرار میداد و زمین توسع متصرفا را نیز
فراهم میساخت ،حاکمان در مرکز حوومت خویش ابقا میشدند .برایناساس واگذاری خراسهان

به ملا سنجر توسط برکیارق (ابناثیر1385 ،ق263/10 :؛ دیوان المبتدا و الخبر1408 ،ق-598/3 :

 ،)601کرمان به ملا قاورد و فرزندانش ،آسیای صییر به سلیمان و شاما به ملا تتش ،با وجود
نافرمانیهای گاهبهگاه ایشان برقرار ماند.

خراسان ،نخستین وایت م توحه بهه دسهت سهلجوقیان ،سهرزمینی مهرزی در برابهر قراخانیهان و

غزنویان بود .قاورد مرزهای جنوبی و جنوب شرقی را در مقابل دزدان دریایی و کهردان شهبانواره،

حاکمان ص اری سیستان و غزنویان جنوب افیانستان محافظت میکرد (کرمانی)344-330 :1386 ،

و سلجوقیان روم و شام هم امنیت مرزهای غربی را در برابر فاطمیان و جنگههای صهلیبی تضهمین

میکردند.

باید گ ت :واگذاری حوومتد مناطق براساس سنتد استپی بهه بیهگهها و ملهاهها ،بهه نهوعی،

رویورد فدرالی یا دموکراسی خام عشیرتی را به نمایش میگذاشت و با اقطا ت او داشت ،اما با
توسع نظام دیوانی و رواج اقطا  ،ماهیت واگذاری های عشهیرتی بهه اقطها تیییهر کهرد تها قهدر

کنترل و نظارتی حوومت بر آنها بیشتر شود؛ چرا که اقطها  ،مهوروثی نبهود و سهلطان مهیتوانسهت

هرگاه اراده کند آن را پس بگیرد .کرمان که پیش تر ه با رسوم دشهت ه بهه عنهوان سههم بهه قهاورد
واگذار گردیده بود ،بعد از شورش و قتل او در اختیار حوومت قرار گرفهت و بعهد از گذشهت دو

سال به اقطا فرزندانش داده شد(همان .)358 :در این نو واگذاری ،اهداف دیگری نیهز همچهون

مجاملت و دلجویی از ملا هایی که به جانشینی انتخاب نشده و شورش آنها محتمهل بهود ،وجهود
داشت(بنداری54 :1356 ،ه.)55

 -2اقطاع دیوانی (سیاسی)
اقطا دیوانی ،استعداد و زمینه تبدیل به عامل نابسامانی و ایجاد مشول برای حوومهت را دارا بهود.

سیاست انعطافپذیری که طیرل نسبت به برخی از حاکمان سلسلههای کوچا در پیش گرفهت و
با دریافت مال المصالحه و مالیا ساانه حوومت ایشان را غالباً به صور ضمان ابقا کرد ،چه بسها
ناشی از فقدان کارگزارانی کافی و آموزشدیده بود که به خدمت سالطین غزنه درآمده و پهس از

گذشت بیش از یا دهه از تسخیر وایها ایهران ،دربهار سهلجوقیان را از وجهود مهردان کهافی و
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کاردان محروم کرده بود(ابنفندق ،بیتا .)120 :چنانکهه در نهواحی سهاحلی دریهای خهزر؛ امیهران
زیاری در طبرستان و گرگان ،اسپهبذان باوندی در ساری ،پادوسبانان در رسهتمدار ،رویهان ،نهور و

کجور( مرعشی 94-93 :1361 ،و  )158و سالریان در دیلم (ابناثیر ،همان )58-57/9 :توانسهتند تها

مد های مدیدی به حیا خود ادامه دهند و حوومهت حاکمهان آ ربایجهان و جزیهره و دیهاربور

(همان ) 630/9 :و حاکمان کاکویی در همدان و اص هان نیز برای مدتی ابقا شد .طیرل یزد و ابرقهو

را به اقطا ابومنصور فرامرز کهاکویی (همهان )551/10 :و ارجهان را بهه اقطها هزارسهب از امیهران

دیلمهی داد (سهبطبههنجهوزی ،)8/1 :1370 ،در نهواحی غربههی ،حوومهتههای بنههیمزیهد در حلهه،
بنیعقیل در موصل و بنیمرداس در حلب ،چون بر مسیرهایی کهه بهه آنهاطولی ،ارمنسهتان و غهرب

ایران میرسید ،مسلط بودند و از طرفی در مناطق حایهل میهان سهلجوقیان و فاطمیهان قهرار داشهتند،

برقههرار ماندند(باسههور  .)32 :1385 ،البتههه سههلجوقیان برخههی وایهها ایشههان را تصههرف کردنههد و

کوشیدند با واگذاری برخی از دیگر شهرها به اقطا آنها ،این امرا را تحهت ن هو خهود درآورنهد.
این نو واگذاری در نظر موروثی نبود ،اما عمالً آنها دارای حوومهت مهوروثی بودنهد و سهالطین

سلجوقی نیز چارهای جز تأ یید آنها به عنوان والی مقط نداشتند .آنان نه تهوان نظهامی ازم را بهرای

کنترل دائمی و تبدیل قلمروشان به متصرفا دایمی دارا بودند و نه میتوانسهتند بها تأییهد اسهتقالل
آنان از مناف شان برای همیشه چشم پوشی کنند .از این رو ،واگذاری اقطا برای آنهان پوششهی بهر

این ضعف بود .اینگونه نبود که سلطان هرگاه اراده میکرد میتوانست آن را پس بگیهرد ،هرگهاه

سلطان سلجوقی اراده میکرد می توانست مناف و قلمهرو آنهان را بها رقبهای خانهدانیِ خهود آنهها یها

سپ اهیان سلجوقی تهدید نماید و قلمروشان را متصرف و به فردی دیگهر از همهان خانهدان واگهذار
کند ،اما در عمل این حاکمان نیز در دهههای آینده با داشتن سپاه ،توانایی مالی ،تشویال و قلمرو

مستقلِ دور از پایتخت سلجوقیان و مشروعیت و ریش تاریخی حومرانهی در آن منهاطق در جههت
منههاف خههویش حرکههت نمودنههد و غالبههاً در مقابههل حوومههت قههرار گرفتنههد(ابنجههوزی:1415 ،

424/9ه.)427

 -3اقطاع نظامی به مثابه واگذاری موقتی حکومت والیات به امیران
سپاهیان عشیرتی سلجوقی پس از گذشت بیش از چند دهه از این حوومت نتوانسته بودند خهود را

با ویژگیهای یا سپاه ثابت هماهنگ کنند .عاد همیشگی ایشان به غار و خودسریهای آنها
برای کسب استقالل مان تمرکز و استقرار حوومت سلجوقی میشد(یوس یفهر .)633 :1383 ،ایهن
گروه همراه با دیگر سلجوقیانی که نتوانسته بودند سهمی از حوومت بیابند و دیگر غزههایی کهه از
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مرزهای بیسامان شرقی به طور مستمر وارد این سرزمین میشدند ،در جبه مشترک علیه حوومت

مرکزی گرد میآمدند و نظم سیاسی را بر هم میزدند ،بنهابراین خواجهه نظهامالملها بها مهدیریت

داهیان خویش ،نهاد سپاه را ایجاد کرد تا تویهگاهی قابل اعتمهاد بهرای خنثهیکهردن شهورشههای
داخلی و تجاوزا خارجی بیا بد و از طرفی طرح بسط دادن مرزههای غربهی را نیهز بهه مهورد اجهرا

درآورد .به دنبال این اندیشه ،سپاهی از غالمان و مهزدوران از ملیهتههای مختلهفد تهرک ،ارمنهی،

یونانی ،عرب ،کرد و ق قازی شول گرفت(نظامالملها .)122 :1371،وفهاداری غالمهان نسهبت بهه
ولینعمتان خویش ،حضور آنها را در ساختار سپاه ضروری ساخت و نظام تربیت غالمان که مجالی

بود تا آنها را براساس میهزان لیاقهت و شایسهتگی در سلسهلهمراتهب قهدر طبقههبنهدی کنهد ،احیها

گردید(همان .)127 :امیرغالمان ابزار نظامی و مهرهای وفادار گردیدنهد کهه در آینهدهای نزدیها،

پای اصلی قدر سیاسی و اقتصادی سلطان را تشویل دادند.

مسئله تأمین مالی برای پرداخت حقوق سپاهیان و در اختیهار داشهتن منهاب ازم ،بهرای خواجهه

دغدغ دیگری بود .با دریافت مالیا و حق ضمان شهرها ،حقوق بخشی از سپاه به نقد داده میشد

و بخشی از حقوق آن ها هم به صور حواله و برا پرداخت میگردید .گاهی ههزار دینهار بهرای

یا سرباز تعیین می شد نیمی از آن به شهرهای روم و نیمی به دورترین شههرهای خراسهان حوالهه

میشد(بنداری ،همان  .)67:در کنار این شیوهها واگذاری اقطا نیز مورد توجه قرار گرفت.

بنابر عقیدة بنداری ،نظامالملا مُبد اقطا بود(همان) .کاهن و به تب او لمبتون ضمن نقد این

موضو  ،مُبد بودنِ خواجه را در واگذاری اقطا انوار میکنند و معتقدند که واگذاری اقطها در

دوره سلجوقی در ادامه عملورد بویهیان و برای بهرهبردن از مالیا شههرها بهود و در آن نهوآوری

دیده نمیشد(لمبتون162-120 :1339 ،؛ .)Cahen :3/1088-89

کاهن و لمبتون واگذاری اقطا را به علت مشوال مالی سلجوقیان میدانند و اظهار میکننهد

که با گسترش تدریجی افراد سپاه بهمنظور لشورکشیهای متعدد و افزایش نیاز مادی آنها ،دستگاه
دیوانی از تأ مین مواجب نقدی سپاه بازماند ،بنابراین خواجه ایهن مشهول را بها واگهذاری اقطها بهه
سران نظامی حل کهرد ،امها بهه واقه ایهن ثهرو ههای موجهود در وایها و محصهوا و عوایهد

کشاورزی بود که عواید دولت و خزان کشور را تأمین مهیکهرد .در کشهوری کهه مشهول عمهده،
اقتصادی است ،سوههای زر و سیم که حقوق لشوریان با آن داده میشود ،بهه انهدازة محصهوا

کشاورزی ارزش مالی دارد .پس چگونه ممون است حوومتی که خزان خود را ناتوان از پراخهت

مواجب سپاهیان می بیند ،بتواند با تبدیل آن به اقطا که سرچشمه اصلی ثهرو ههای خزانهه اسهت،
مشول مالی را حل کند؟ از دگر سو اگر دولهت خواجهه مشهوال مهالی داشهت ،چگونهه میهرا
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ملوشههاه بیسههت و یهها هههزار تومههان زر سههرن رکنههی هههه معههادل دویسههت و ده میلیههون دینارهههه

(مستوفی )439 :1364،و به روایتی دیگر دویست و پانزده میلیون دینار زر سرن بود که پررونقترین
خزانه سلسله سلجوقیان به حساب میآمد(مستوفی.)83 :1381،

پس باید رویورد به مسئله اقطا و فلس واگذاری آن را عالوه بر تأدیه حقوق نظامیان در امر

دیگری جستجو کرد .بهنظر میرسد باید بین اقطا بهمثابه پرداخت حقوق نظامیان و اقطا به منزلهه
حومرانی ،ت او قائل شد .بدینمعنی که باید دو مقوله باا را از هم ت ویا کرد .آنچه حوومت

مرکزی واگذار میکرد ،حوومت وایا به امیران نظامی بود و آنچه موجب اشتباه پژوهشهگرانی
برجسته همچون کاهن و لمبتون شده این است که آنها بین والیگری و اقطا ت اوتی قائل نشدهاند

و تصور کرده اند که واگذاری والیگری همان اقطا است ،درحالیکه در وایا واگذارشده بهه
والی ،انوا زمینها از جمله زمهینههای شخصهی و اوقهافی نیهز وجهود داشهت کهه حوومهت را در
واگذاری آنها حقی نبود .در مناب تاریخی از وجود زارعان و دهقانان و مالوان یاد شده است که به

معنی دارنده و صاحبان زمین های خصوصی بود .اشتباه دیگر مستشرقان این بود که آنان زار را به

معنی کشتکننده در روی زمین بدون داشهتن حهق مالویهت تصهور کهردهانهد ،درحهالیکهه اسهناد
بازمانده در منشآ این نظر را رد میکنند .این اشتباه موجب شده تا برخی از شرقشناسان با استناد

به نظری شیوة تولید آسیایی حوومتهای شرقی و اسالمی را جزء حوومتهای استبدادی و مطلقه

قلمداد کنند(اندرسون1390 ،؛ ولی .)1380 ،آنچهه حوومهت مرکهزی واگهذار مهیکهرد حوومهت
وایا بود که یا امر سیاسی و نظامی تلقی میشد .در بین این واگذاریها اقطاعا افراد دیگهر
نیز ممون بود واق شده باشد .حوومت مرکزی در کنار این واگذاری ،والهی را موظهف مهیکهرد

بخشی از درآمد را هزین نگههداری سهپاه و صهرف امهور دیهوانی و نظهامی از جملهه قلعههسهازی و

گردآوری علوفه و غیره نماید و بخشی از آن را در همان منطقه به اقطا والی میداد؛ یعنهی ایشهان
در قبال حومرانی بایستی بخشی از درآمد را برای امور شخصی خودش دریافت کند .این بخش از
واگذاری برای شخصتد حقوقی والی بود نه شخصیت حقیقی والی .در عتب الوتبه فرمانی از دربهار

سنجر برای «تقلید وایت گرگان» وجود دارد که که وجود اقطاعا شخصهیت حقهوقی دیگهر در
قلمرو گرگان را یادآوری میکند و مقطعان را در کنار سایر گروههای اجتمهاعی فعهال در گرگهان

میداند و وظی والی را نظار بر اقطاعا دیگهر مهیشهمرد« :در معنهی اقطاعها مقطعهان نظهری
شافی کند هرکس که در خدمت است اقطا او بر موجب مشهرو قهدیم مقهرر دارد و اگهر کسهی

تیلبی و تبسطی کرده باشهد و در زیهاد آنچهه او را فرمهودهایهم بهیاجهاز بهرادر عضهدالدین و

بیفرمان ما تصرفی کند بازستاند ...بجملگی نگاه دارد و بیفرمان و توقی مها ههی کهس را تموهین
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تصرف ندهد»(جوینی .)32-30 :1329 ،براساس این سند آنچه واگذار شده حهق مالویهت نیسهت،
بلوه حق حوومت ،حق بهرهبرداری و حق نظار بوده است و در سند دیگری از «اقطا و نانپهاره»

یاد شده است(همان .)84 :با فتوحا سلجوقیان و گسترش مرزههای جیرافیهایی امپراتهوری ،تعهدد

سپاه و گسترش دیوانی ،خواجه چاره کار را در آن دید که بها تمرکززدایهی کهمرنهگ از مرکهز و

محول کردن برخی اختیارا به وایا دور و مرزی ،بار سنگین اداره امور لشور و نظار بر امور
را در قلمرو امپراتوری تقسیم کند .این امر با واگذاری اقطا این وایا به امیران نظامی میسر شد؛

چنانچه ملوشاه هنگام اقامت در خاک روم و شام ،حوومتد بخشی از متصهرفا سهلجوقی را بهین

غالمامیران خود تقسیم کرد تا هم پاداش خدما آنها را بدهد و هم ادارة متصرفاتی با آن وسهعت
که از جیحون تها انطاکیهه واقه بهود ،آسهان گردد(نیشهابوری .)20 :1332 ،همچنهین بها واگهذاری
حوومت شهرها به اقطا نظامیان مرز میان اقطا و والیگری را درهم آمیخت.

این واگذاری ها مزایای دیگری نیز داشت :اول اینوه سپاهیان برای دریافت حق و حقوق خهود

به مرکز سلطنت مراجعه نمی کردند ،چرا که رفت و برگشت سهپاهیان بهه مرکهز حوومهت موجهب

صرف وقت ،هزینه های زیاد و خستگی و فرسودگی سپاه میشد .از سوی دیگر این سپاه عظهیم در

حرکت های متعدد خود به مرکز در بین راه ساکنان شههرها و روسهتاها را از چپهاول و غهار ههای
خود بیبهره نمیگذاشت و بنابر گ ت راوندی اقطاعا ایشان «در بالد ممالا پراکنده بودی تا بهه
هر طرف که رسیدندی ایشان را علوفه و ن قا مهیا بودی» (راوندی .)131 :1362 ،دیگر اینوهه بها
استقرار سپاهیان در مرزها عوسالعمل آنها هنگام جنگها سری تهر بهود و سهلطان مهیتوانسهت در
وقت مقتضی با سپاهیان مستقر در مرکز به یاری آنها بشتابد.

کاهن برخالف لمبتون ،اقطا سلجوقی را مشابه تیول میداند و معتقد است که وقتی حوومهت

سلجوقیان رو به ضعف نهاد ،حاصلی که از آن برآمد ،وایها اقطهاعی را شهبیه بهه نظهام اربهاب و

رعیتی نمود که در آن رعیت وابسته به ارباب بهوده ،تحهت پوشهش حمایهت او قهرار مهیگرفهت و

ارباب میتوانست در صور عدم پرداخت مالیا  ،او را اخراج کهرده اراضهی او را غصهب کنهد(
لمبتون142-109 :1372 ،؛ .)Cahen :3/1088-89

نقش امیرمقطعان سلجوقی در تضعیف ارکان حکومت
در دورة سلجوقی میتوان سه دورة مشخص اما درهمتنیده در سیر قدر گیری عناصر نظامی مورد

شناسایی قرار داد :اول قدر گیری بیگهای عشیرتی ،دوم قهدر گیهری نظامیهان بهومی ایرانهی و

مرحل سوم قدر گیری غالم ه سپهسااران (مقطعان نظامی) بود .ورود دسته اخیر به عرص سیاسی
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از میان دوره سلجوقی آغاز گردید و در دهههای پایانی از طریق شورش و ایجاد ساختار موازی بها

سلطنت و دخالت در دیوانسااری زمینه انحطاط و زوال قدر سیاسی را فراهم نمودند.

الف) امیرمقطعان از شورش علیه سلطنت تا ایجاد ساختارهای موازی با آن
امیرمقطعان سلجوقی در شورش علیه سلطنت ،شیوههای مختل ی را دنبال مهیکردنهد :برخهی چهون

امیر اُنر ،حاکم فارس شخصاً درصدد ادعای سلطنت برآمدند(ابناثیر ،همان .)282-281/10 :برخی
امیران مانند گردبازو ،عباس ،بوزابه و دیگران با توسلجستن به ملاههای سهلجوقی عهراق در پهی
شورش برآمدند و برخی امیران نیز با توسل به خالفت با اصل و اساس حوومت سلجوقی مخال ت

ورزیدند؛ اما از طرفی نمی توانستند به دلیل عدم دسترسی به ملاهای سلجوقی عراق از آنها بهرای
شورش علیه سلطان بهره بگیرند ،بنهابراین بهه خلی هه یها ملهاههای سهلجوقی شهام یها روم متوسهل

شدند(ابنعبری.)27: 1377 ،

امیران لشوری که همواره مالزم رکاب بودند و اسامی ایشان در جراید دیهوانی ثبهت بهود46 ،

هزار ن ر(راوندی ،همان )131 :و بهروایتی  50هزار ن ر(نیشابوری ،همان )32 :بهود .بهه سهال 479ق

امرای مقط که نظام الملا در اولین دیدار ملوشاه از بیداد ،آنها را به خلی ه معرفی کهرد و شهرح

حال مختصری از محل اقطا ایشان همراه با تعدادد سربازان در اختیارشان داد ،بیش از  40ن ر بودند

(بنداری ،همان .)90 :میتوان فرض کرد که هر امیهر نظهامی حهدود  1000تها  1500سهرباز مهزدور
داشت .با مدیریت خواجه ،حوومت مناطق مرزیِ شمالغرب ،غرب و جنوبغهرب ،کهه مهیتهوان

آن را بهصور هاللی از نقش جیرافیهایی قلمهرو سهلجوقی ترسهیم کهرد ،در اختیهار نظامیهان قهرار
گرفت تا امنیت را در مرزها برقرار کنند ،اما با آغاز بحران ها بعد از ملوشاه به مرور این نوار مرزی

از قلمرو آنان منتز گردید.

واگذاری اقطا نظهامی بهه امیهران ،تشهویل حوهومتی را بسهان حوومهت مرکهزی در وایها

اقطاعی ممون مینمود و در آینده ای نزدیها آنهها کهه خویشهتن را ههمسهطح حوومهت مرکهزی

میپنداشتند ،سلطنت را به چالش کشیدند .البته باید گ ت که سالطین دهههای پایانی گاهی 2000
نیروی شخصی نداشتند و هم نیروهای آنها بیش از اینوهه بهه سهلطان وفهادار باشهند ،بهه امیرمقطه ِ

نظامی وابسته و وفادار بودند .به واق امیران با داشتن نیروی نظامی و قدر اقتصادی که برآمهده از

اقطاعا بود ،از ساختارهایی موازی با سلطان برخوردار شدند و توانستند با داشتن توان مالی بهرای

خود سپاه قدرتمندی را تشویل دهند ،چنانکه جاولی  12هزار سپاه زرهپوش را عالوه بر سپاه ارانیه
و ارمنیه به خدمت گرفته بود(همان )241 :و اینانج نیز سپاهی  10هزار ن ری از غالمهان داشهت کهه
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هی پادشاهی نداشت .او نیازمندیهای ایشان را از ن قهه گرفتهه تها امهور دیگهر را تهأمین مهی کهرد

(حسینی ،همان .)177 :در اختیار داشتن چنهین لشهوریانی مهیتوانسهت نتیجه ههر منازعههای را در
مقابل سلطان به ن ه امیهر رقهم بزنهد ،بنهابراین در اواخهر حوومهت سهلجوقیان سرنوشهت سهلطنت،

بیشازپیش به دست امیرمقطعان افتاد و میان سران سپاه سالطین و دیگهر امیهران سهلجوقی براسهاس
مناف چنددستگی و اختالف بروز کرد .امیرمقطعان براساس میزان قدر اقتصهادی و نظهامی خهود

میتوانستند بر سایر امیران مقدم شده ،سرنوشهت حوومهت را رقهم بزننهد؛ چنهانکهه بعهد از مهر

سلطان محمد ،امیر گردبازو که از بزر

ترین خادمان و مقطعان سلجوقی بود ،با استصهواب اینهانج

هه که به لحاظ کثر مال و سپاه بر دیگر امیران برتری داشهت ههه سهلیمان را بهه حوومهت دعهو

کرد(همان345 :ه )347و حتی با نمایانشدن ناتوانی سلیمان در اداره امور کشهور و پهرداختن او بهه
خوشگذرانی ،موجبا قتل او به دست گردبازو فراهم گردید.

ب) از سیاستِ نامشخصِ دولت مرکزی تا تحدید گسترة قلمرو سلجوقی توسط مقطعان
مر زودهنگام و غیرمنتظرة ملوشاه و ابهام در مقام جانشینی ،اولین و مهمتهرین معضهلی بهود کهه
بعد از مر

او آغازی را بر پایان این حوومت رقم زد .اکنون سرنوشت سلطنت با عملورد امیهران

قدر طلب گره خورد بود اما آنان سیاست مشخصهی در قبهال مقطعهان ارائهه ندادنهد(همان-140 :

 .)141امیرمقطعان سلجوقی که خود را بهه شهخص ملوشهاه وفهادار مهیدانسهتند ،و نهه بهه سهاختار

سلطنت؛ در مدتی کوتاه این جایگاه را مورد طم قرار دادند و کوشیدند کنشهای سیاسی خویش

را براساس مناف ِ مالی خود تنظیم کنند .اوج من عت طلبی امیران و تیییر مواض سیاسی چندباره گاه

به ن سلطان و گاه علیه آن راهه در کوتاهترین فاصل زمانیهه میتوان در جنگهای پنجگانه محمد

و برکیارق پیگرفت(ابنثیر ،همهان .)339-329/10 :ایهن جنهگهها مجهالی را بهرای قهدر گیهری
امیرمقطعانی چون اسماعیل بن ارسالنجاق فراهم نمود .او توانست شهرهایی چون بصره و واسط را

به تصرف خویش درآورد(همان .)339-338 :در این دوره بها قهدر گیهری امیهران و تهالشههای

گریز از مرکز آنها ،نقش دودمانهای ترک برجستهتر شد .برخی خاندانها مانند فرزنهدان سهومان

قطبی در حصن کی ا ،ارمنستان و خالط ،فرزندان برسق در خوزسهتان و فرزنهدان ارتهق در مهاردین،

میافارقین ،دیاربور و حلوان توانستند اقطاعا خویش را غصب و در منازعا سیاسی ای ای نقهش
نمایند (یوس ی.)145 :1385،

روند قدر گیری مقطعان با برقراری حوومت سلطان محمد بن ملوشهاه کهاهش یافت(همهان:

 .) 372امیرمقطعانِ وایاتی چون موصل و جزیره ،نصیبین و رحبه تهالش مهیکردنهد بها قهرار دادن
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وایا خویش در پناه حمایت سلجوقیان روم ،سهلجوقیان شهام و حتهی فرنگیهان ،آن را در مقابهل

سلطان ح ظ کنند (ابناثیر ،همان ،)429-428/10 :بنابراین سلطان محمد بهرآن شهد بها جابههجهایی

مقطعان ،سلط خویش را دوباره برقرار کند ،چنانکه به دلیل اهمیت سوقالجیشی موصل در مقابله
با فرنگیان ،سلطان محمد امیران نافرمان آن را که از پرداخت مالیا امتنا میورزیدنهد ،پهیدرپهی
تعویض کرد و امیرانی چون جگرمش ،جاولی ،مودود بن آلتهونتگهین ،آقسهنقر برسهقی و جیهوش

بیگ حوومت این شهر را بهدست گرفتند (همان 457/10 :و  504و .)588
اما پس از مر

محمد ،امیرمقطعان دوباره وارد عرص قدر گیری شدند و نسبت بهه محمهود

طم ورزیدند تا خزان پدری اش را مت رق نمودند و باقیماندة اموال او را به صور اقطا در اختیار

خویش گرفتند(بنداری.)143 :1356 ،

آنچه مهم ترین ضربه را از این پس بر تمرکهز حوومهت سهلجوقیان وارد کهرد ،توههتوههشهدن

حوومت به دست سنجر و واگذاری آن به شول اقطاعا به ملاهای سلجوقی بود .بههواقه ایهن

اقدام ،نیروهای معارضِ سلطنت چون مَلداها و امیرمقطعان را بیشازپیش علیه سلطان فعهال نمهود.
سنجر مازندران ،طبرستان ،قومس ،دامیان ،ری و دماوند و اطراف را به اقطا خود درآورد و مرکز

ثقل حوومت را به جانب شرق منحرف کرد .او ساوه ،آبه ،سهارق ،سهامان ،قهزوین ،ابههر ،گهیالن،
دیلم و طالقان را به اقطا ملا طیرل داد و تمام وایت فارس و بخشی از وایت خوزستان و حتی

پاره ای اص هان را به اقطا ملا سلجوق درآورد .امیر دبیس توانست بر بصره و مضافا آن چون
بطایح ،هیت ،انبار ،اطراف فرا  ،رحبه و عانه مسهلط شهود و شههرهای موصهل ،نصهیبین و شهاپور

هرکدام به تصرف امیری درآمد(همان .)291 :با ایهن اقهدام ،سهنجر در دوران حوومهت (محمهود،
طیرل ،مسعود و محمد) ادارة امور حوومت سلجوقی ایران را تحهت سهیطرة خهویش درآورد و بها

دخالت در امور سیاسی چون انتخاب وزرا و واگهذاری اقطها بهه امیهران ،موجهب ازههمپاشهیدگی
هرچه بیشترِ نظم سیاسی گردید .بنابراین وایا اندکی برای سلطان محمود باقی ماند که آن را هم

برای جلب نظر امیران خویش به آنها داد که درآمد آنها کمتر از مخارجِ برداشتد محصهول بهود

(همان.)156-155 :

به زودی در مرزهای غربی سه مُقط و رقیب ستیزهگیر یعنی دبیس و خلی ه (ابنجوزی ،همان:

 )224-221/10و زنگی (ابناثیر ،همان )36-22/11 :برابر حوومهت محمهود قهد علهم نمودنهد و بها
گردآوری سپاه و عدم پرداخت مالیا  ،اقدام به تصرف شهرها و وایا و حتی منازع رودررو با

سلطان نمودند .چنانکه دبیس با تحریا ملاها به شورش (ابنجوزی ،همان ،)168/10 :تحریا

سنجر برای لشورکشی به عراق (ابناثیر ،همهان553-548/10:؛ بدایه و النهایهه1407 ،ق-184/12 :
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195؛ تههاریخ اسههالم1413 ،ق ،)276/35 :هموههاری بهها فرنگیههان بههرای تصههرف شهههرها (ابههناثیههر،

همان )624-623/10:و منازعه با خلی ه (ابهنجهوزی ،همهان )186/10:درصهدد مقابلهه بها حوومهت

محمود برآمد.

امیران بهویژه اتابوان با کاهش تمرکز حوومت تبدیل به وزنههههای قهابلی بهرای رویهارویی بها

حوومت شدند ،چنانکه هنگامیکه قراجه ساقی با دستاویز قرار دادن سلجوقشاه اقهدام بهه شهورش
نمود ،در پاسخ به سنجر که «از جنگ با من به چه امید داشتی؟» اظهار کهرد« :امیهدوار بهودم تهو را

بوشم و به جای تو سلطانی را به تخت بنشانم که بر او فرمانروایی کهنم» (ابهناثیهر ،همهان-67/10 :

 .) 68پدیدة جالب دیگری کهه همهان حضهور بهیش از یها ملها در منازعها بهود از ایهن دوره

برجستهتر گردید ،چنانکه ملا مسعود گاه در کنار ملا سلجوق (بنداری185 :1356 ،ه  )189و

گاه در کنار ملا داود (حسینی130 :1380،ه )137علیه طیرل دست به شورش میزد.

پ) مقام اتابکی ابزاری در دستِ امیرمقطعان برای سلطه بر سلطنت
تعدد شورشها و حضور مدعیان کثیر سلطنت ،دوره حوومهت مسهعود را از پرهیهاهوترین دورههها
نمود .مقام اتابوی دستاویز قابل قبولی بود که امیهران توانسهتند بها توسهل جسهتن بهه آن ،بههتهدریج

قدر را از دست ملاها خارج کنند و تنها از ملاها به عنوان وسیلهای برای توجیه قدر گیری
خود بهره ببرند(حسینی130 :1380،ه )137بنابراین کسب مقام اتهابوی یها یها چنهد ملها عمومهاً
رقابتی را میان امیران برپا میکرد و به جابهجایی امیرمقطعان در وایا اقطاعهاتی سهرعت بیشهتری

میبخشید(یوس ی .)145 :1387 ،از اواسط حوومهت سهلطان مسهعود بههتهدریج بها کهاهش قهدر
نظارتی او ،تسلط و دخالت امرا در امور به اوج خود رسید.

دوقطبیبودن قدر سلجوقیان به مرکزیت خراسان نیز موجب میشد امیرمقطعانی چون زنگی

و دبیس از سنجر به عنوان مرجعی برای ح ظ موجودیت خویش و مقابلهه بها مسهعود بههره بگیرنهد

(بنداری243 :1356 ،ه .)244شای ترین عارض سیاسهی کهه از دوره حوومهت مسهعود ،بسهیاری از
منازعا و رقابت امیران را با یودیگر و با سلطان رقم میزد ،حساد امیران به پایگهاه امیهری بهود

که بر قدر سلطان مستولی شده بود .این امر موجب تالش آنها برای برتختنشاندن سلطانی دیگر

مههیشههد(راوندی ،همههان ،)223 :چنههانک هه خاصههبا ،امیههری ترکمههانی بههود کههه مسههعود او را تهها
حوومت داری باا کشیده و با واگذاری اقطا کاغذکنان میانه ،فرمانده در کارها و بازدارندة افهراد
نموده بود (نیشابوری ،همان59 :ه .)60این موضو با تحریا حسهاد امیهران و شهوایت آنهها بهه

جاولی موجب رویگردانی امیر مزبور از سلطان گردید(حسینی145 :1380 ،ه .)147
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حمایت امیرمقطعان از مسعود و یا مقابله با او ،با تأمین و تضمین مناف ایشان ارتبهاط مهییافهت.

مقطعان نواحی شمالغربی (ابناثیر ،همان216/19 :هه 217و 119هه 120و 92هه )93و حاکمهان ری و

فارس (همان ) 124-123 :که برای به دست آوردن و یا ح ظ اقطاعها بها ههم رقابهت داشهتند ،در

ابتدا مناف خود را در همراهی با سلطان دیدند ،اما بهزودی در مقابل سلطان قد عَلَم کردند .قتل آنها
به دست مسعود نیز تنها سلطه موقت او را بر این وایا برقهرار نمهود و بهه زودی ایهن وایها بهه

دست دیگر امیرمقطعان غصب گردید .سلیریان بر فارس مستولی شهدند (مسهتوفی )457 :1364 ،و
قدر ایلدگزیان و احمدیلیان به مرور در آ ربایجان تمرکز یافهت و سهلطه سهلجوقیان بهر نهواحی

شمال غربی از بین رفت.

خل ا نیز به مرور در شورش امیران نقش فعال تری یافتند .آنها هر بار که مقام خهود را از جانهب

سلجوقیان در خطر میدیدند ،با تحریا امیران برای حمایت از حوومت سلطانی جدید ،خود را از
مواض خطر می رهانیدند (بنداری ،همان .)343 :آنها در دوره حوومت مسعود جسار رویهارویی
مستقیم را با سلجوقیان یافتند و برخی چون مسترشد (ابنجهوزی ،همهان )272/10:و راشهد (همهان،

297ه )299در این راه جان باختند .این منازعا پس از مر

مسعود سرانجام با تالشهای مقت هی،

موجب انتزا عراق عرب از پیورة حوومت سلجوقی گردید(همان393 :ه.)395

در دوره حوومت سلطان محمد بن محمود غالب مقطعان اعم از نواحی مرکزی و شمال غربهی

در جناح مخالف سلطان قرار گرفتنهد ،چهرا کهه حوومهت مرکهزی دیگهر اقتهداری بهرای تسهلط و

نظار بر مقطعان نداشت .همچنین حرکا گریز از مرکز و سهرعت تجزیه حوومهت سهلجوقیان

افزون تر شده و مقطعان این قابلیت را در هی سلطان سلجوقی نمهیدیدنهد کهه بها حمایهت از او بهه
توسعه مناف خویش بپردازند ،بنابراین غالب وایا خودسرانه مورد منازع امرایی از خانهدانههای

غالمتبار بود و تنها بخشی از نواحی مرکزی در اختیار سلطان قرار داشت ،چنانکه در مناب سهلطان

محمد «صاحب همدان و اص هان» خوانده شده است (ابناثیر ،همان.)184/11:

ایلدگز غالم کمال الدین سمیرمی ،وزیر مسعود که حوومهت ارانیهه و بخشهی از آ ربایجهان را

داشت (نیشابوری ،همان )75 :همراه با فرزندانش توانسهت چنهان سهیطرة خهود را بهر حوومهت دو
سلطان آخر سلجوقی ،ارسالن و طیرل ،برقرار کند که مقام سلطنت را تشری اتی نمایهد .بنهابراین از

این پس با بهحاشیهرفتنِ سهالطین سهلجوقی ،جنهگ قهدر میهان امیهران شورشهی چهون اینهانج و

ایلدگزیان برقرار گردید (بنداری 356 :1356 ،ه .)357گرچه طیرل آخرین سلطان سلجوقی تهالش

کرد با کنهار زدن ایلهدگزیان سهلطنت را بهه خانهدان خهویش انتقهال دههد (قمهی22 :1363 ،هه،)23
فرزندان پهلوان که حوومت را حق خویش میپنداشهتند ،بها طلهب یهاری از توهشِ خوارزمشهاه از

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 147 /

امیرمقطعان موروثی خوارزم و با قتل طیرل سهوم طومهار ایهن سلسهله را در ههم پیچیدند(راونهدی،

همان368 :ه .)369

ت) دخالت غالم سپهساالران در امر دیوانساالری
مقام وزار پس از سلطان دومین مقام تصمیمگیری بود و در رأس هرم دیوانسااری قرار داشت.
در دوره سلجوقیان جایگاه و توانایی ایهن مقهام همهواره در فهراز و فهرود بهود و اوج قهدر آن را

میتوان در دوره خواجه نظامالملا دانست .از مهمترین اقداما خواجه ایجاد سپاه ثابت بهود کهه
مضاف بر تثبیت و تحویم قدر سلجوقیان ،بخشی از بار سنگین ادارة امهور مهالی حوومهت را بهه

دوش می کشید ،چرا که امیران با دریافت اقطا ِ وایا  ،هم حقوق و مستمری سپاهیان خهویش را

می پرداختند و هم مالیا اضافی را به مرکز ارسال مهینمودنهد؛ امها درون نظهام اقطها  ،تعارضها
ساختاری وجود داشت و این نظام میتوانست بر سرعت تحرکا گریز از مرکز امیران بی زاید.

روند جایگزینی غالم ه امیران وفادار و مطی نسهبت بهه سهلطان در اقطاعها د اعضهای شورشهی

خاندان سلجوقی در دوره وزار خواجه سرعت یافت .کهارکرد درسهت ایهن سهاختار و سهیرِ آن

براساس پیشبینی های خواجه ،تداوم حضور او را میطلبیهد .خواجهه بها مهدیریتی دقیهق و زیرکانه

شوافهای این ساختار را مرمت مینمود و با بدلکردن مقطعان (نظامالملا ،همان )33 :و نظار

مالی بر ایشان مان از قدر گیری ایشان میشد .نظامیان که به مرور زیهادهطلبهی و بهیشخهواهی را
سرلوح رفتارهای سیاسی خود قرار داده بودند ،در مقابل او ایستادند و جنگهای سنتی اهل قلم و

اهل شمشیر را رقم زدند .دیری نگذشت که سلطان نیهز تحهت تهأثیر تضهریب و سهعایت امیهران در

جبه مشترکی برای مقابله و منازعه با خواجه و ابزار دیوانی او گرد آمد (ابن اثیر ،همان-202 /10 :

203؛ مختصر التاریخ الدول ،همان.)260 :
بعد از مر

ملوشاه که به فاصله یا ماه بعد از مر

خواجه ات اق افتاد ،غالم ه امیران عالوه

بر سلطنت توانستند مقام وزار را نیز با چهالش جهدی مواجهه کننهد .وزیرانهی کهه بعهد از مهر

خواجه روی کار آمدند ،غالباً لیاقت ،ک ایت ،تمرکز قدر و گستره ن و او را نداشتند و برخی از

وزیران نیز که اندک ک ایت و شایستگی داشتند ،قربانی قدر طلبیهای امهرا گردیدنهد (بنهداری،

 .)145-144 :1356سلط امیران بر وزیران (همان133 :ه )135و حتی منصوبکردن کدخدای خود
در مقههام وزار سههلطان (قمههی95 :1363 ،ههه  )97تالشههی بههود کههه آنههها بههرای پوشههشدادن بههه

زیادهخواهی های خویش با عدم پرداخت مالیا و یا دریافهت اقطاعها و منهاب درآمهد بیشهتر در
پیش گرفتند .کار تا آنجا پیش رفت که حتی بعد از مر

مسهعود ،امیرخاصهبا بها نشهاندن مههرة
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ضعی ی چون ملوشاه بهر تخهت سهلطنت ،نهه تنهها امهار حوومهت را بهه دسهت گرفهت ،بلوهه بها

بهدستگرفتن امور مالی حوومت ،بر وزار نیز مسلط گردید (بنداری.)276 -272 :1356 ،

نتیجهگیری
نظام اقطا که در دورة سلجوقی با طراحی خواجه و با هدف تمرکززدایی شول گرفهت ،از همهان

ابتدا دارای ضعف های ساختاری بالقوهای بود که میتوانست موجهب تضهعیف حوومهت مرکهزی
شود ،اما مدیریت خواجه مان از بروز اثرا سوء آن میشد .واگذاری حوومت وایا در قالهب

اقطاعا  ،موجب قدر گیریِ سیاسی و اقتصادی مملوکان وفادار سلطان ملوشاه شهد و بههتهدریج
این تمایل در آنها پدید آمد که قدر خود را توسعه دهند .امیرمقطعان تا زمان حیا ملوشاه زیهر

ن و هیبت و مهابت سلطان ،جسار سرکشی و تمرد نسبت به مقام سلطنت را نداشتند ،امها بعهد از

او با آغاز جنگهای جانشینی و بحرانهای سیاسهی بها اسهت اده از قهدر نظهامی خهود وارد

مر

جریان قدر گیری شدند و درپی حمایت از ملاهای مدعی سلطنت برآمدند ،سپس بها پهذیرفتن

نقش اتابوی گامی رو به جلو برداشتند و سرانجام با مسلطشدن بر ساختار سلطنت ،خود ههدایت و
رهبری امور مربوط به سلطنت را در جلوس سلطان بر تخت یا عزل او از این مقام برعهده گرفتنهد.

آنان حتی از قتل سالطین مخالف خویش خودداری نوردند تا اینوه سرانجام طومار این سلسهله بهه

دست امیرمقطعان در هم پیچیده شد.

امیران که نخستین گام های کسب مناف اقتصهادی را در زمهان خواجهه برداشهته بودنهد ،بعهد از

ملوشاه با مسلط شدن بر دیوانسااری قدر نظارتی آن را به چهالش کشهیدند و اقهدام بهه قتهل و
عزل وزرایی نمودند که در مقابل فزونخواهیهای آنها ایستادگی میکردند .آخرین تیر در ترکش
آنها برای کسب مناف مالی بیشتر این بود کهه وزیهران خهویش را در مناصهب مههم دیهوانسهااری

نصب کنند تا سیر قدر گیری اقتصادی خود را تسری نمایند.

جدول شماره ( )1دخالت امرا در امر سلطنت (دوره مسعود)
امرای شورشی
ه اتابا بوزابه مقط فارس

ه امیر عباس مقط ری
ه ناصرالدین قتله آبهه مقطه

قزوین

ملک مورد حمایت
امرای شورشی

امرای حامی سلطان
ه شاه ارمن مقط خالط

ملا محمد بن محمود
ملا سلیمان بن محمد

ه ه ارسههالن آبههه بههن آقسههنقر
مقط تبریز
ههه ه امیههههر جههههاولی مقطهه ه
آ ربایجان و ارانیه

نتیجه
ه شورش بینتیجه بود

ههه ملهها سههلیمان بهها آمههدن
سلطان مسعود بهه اسهتقبال او
رفت اما سهلطان او را در بنهد
کرد
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ملک مورد حمایت
امرای شورشی

امرای شورشی

ه اتابا بوزابه مقط فارس
ه امیر عباس مقط ری

ملا سلیمان بن محمد

ملا محمد بن محمود
ملا ملوشاه بن محمود

امرای حامی سلطان
ه امیر جاولی
ه اتابا ایاز

ه خاصبا مقط تبریز
ه عبهدالرحمن بهن طیهایرک

نتیجه

ه شورش بینتیجه بود

ه امیر جاولی ،ملها سهلیمان
را بیم داد و او گریخت

مقط خلخال

ه ه گههروه شورشههی شوسههت
خوردند
ه اتابا بوازبه
ه آقسنقر مقط مراغه

ملا محمد بن محمود

ه بوزابه کشته شد.
ه سلطان مسعود دختر خود را

که بیهوه داود بهود بهه ملها
محمهههد بهههن محمهههود داد و
حوومت خوزسهتان را بهه او

ه

ملا ملوشاه بن محمود

واگذار کرد و او را جانشهین
خود نمود
ه آلپ قوش مقط جبال

ه طرطیا مقط واسط
ه علی بن دبیس مقط حله

ملا ملوشاه بن محمود

اتابا ایلدگز مقطه قسهمتی
از آ ربایجان

خاصبا مقط آ ربایجان و
ارانیه

ه تالش آنها بینتیجه بود

دوره سلطان محمد بن محمود
امرای شورشی

ملک مورد حمایت
امرای شورشی

امرای حامی سلطان

نتیجه

ه اتابا ایلدگز مقط آ ربایجان و ارانیه

ه شورش بینتیجه بود

ه الب ارغو پسر یرنقش بازدار مقط قزوین

فردی بیاراده و نهاایق

ه ارسالن آبه بن آقسنقر

ه امیر بقش کون خر مقط جبال

ه ملوشاه بن محمود مقط همدان

ه امرا چهون سهلیمان را

ه

ملا سلیمان بن محمد

ه امیراینانج مقط ری
ه اتابا ایلدگز

ه قویدان مقط حله

برکنار کردند.

ه ه ینههالتگین سههلیمان را

ه ینالتگین خوارزمشاه مقط خوارزم

ه ملوشاه بن محمود مقط همدان

دیدنههههد ،از سههههلطنت

بیم داد و او گریخت.

ملا سلیمان بن محمد

ه قطهب الهدین مهودود بهن
زنگی

ه شورش بینتیجه بود
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دوره ارسالن بن طغرل
امرای شورشی

ملک مورد حمایت
امرای شورشی

امرای حامی سلطان

ه زنگهی بهن دکهال مقطه

ه به سختی شوست خوردند

فارس
ه اینانج مقط ری
ه آقسنقر احمدیلی

ه امیر اینانج
ه آلب ارغو

ه عزالدین ستماز مقط قم

نتیجه

ه ایلدگز

ه ملا محمد

ه ه سههرانجام ایلههدگز و اینههانج صههلح
کردند و ساوه و گلپایگان بهه اینهانج
واگذار شد

ه شوست خوردند
ه اینهانج متهواری شهد امها بعهد صهلح
ه ملا محمد بن طیرل

ه اتابا ایلدگز
ه آقش مقط بروجرد

کههرد ،لههیون اقطاعهها او از جملههه
ساوه و گلپایگان مسهترد شهد و تنهها

ری به او واگذار شد
ه به محمهد سهپاه دادنهد تها فهارس را
برای خود مستخلص کند

ه امیر اینانج

ه

ه آقسنقر احمدیلی

ایلدگز

ملا محمد بن طیرل

ه اتابا پهلوان مقط تبریز

تههوفیقی حاصههل نوههرد و در میانهه

جنگ به قتل رسید.

ه شورش بینتیجه بود

دوره طغرل بن ارسالن

امرای شورشی

ملک مورد
حمایت امرای
شورشی

امرای حامی
سلطان

ملا محمد

ه اتابا پهلوان

ه
ه امیر عالءالدوله

ملا سنجر بن
سلیمان

ههه اتابههها قهههزلارسهههالن مقطهه
آ ربایجان و ارانیه
ه امرای عراق

ه توش خوارزمشاه مقط خوارزم
ه اتابا قراقز
ه قتل اینانج بن پهلوان مقط ری

ه اتابا قزل ارسالن
ه ابوبور بن پهلوان
ه امیربار
ه نورالدین قرا
ه سراجالدین قایماز

ههه جمههالالههدین آی

ابه
ه سهیفالهدین سهنقر
روس

نتیجه
ه او کاری از پیش نبرد و به فارس رفت و
زنگی بن دکهال بهه خواسهت پهلهوان او را
دستگیر کرد و او در اسار مرد.

ه با آمدن ملها طیهرل و مخال هت امهرای
عراق قزلارسالن روی به آ ربایجان نهاد
ه طیرل را شوست دادند و کشتند

ه قتل اینانج به حوومت اص هان و اتابها
قراقز به حوومت همدان رسید اما پهس از

ه

چندی در برابهر توهش عصهیان نمودنهد و
توش آنها را به قتل آورد

ه

ههه عزالههدین حسههن
ق چهههاق مقطههه د
کرخانی

طیرل شوست خورد و گریخت
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 کرمانی ،افضلالدین ( .)1386سلجوقیان و غز در کرمان .محمدابراهیم باستانی پاریزی .تهران:ناشر علمی .چ اول.

 کلوزنر ،کهارا ( .)1363دیوانسراالری در عهرد سرلجوقی .ترجمهه یعقهوب آ نهد .تههران:انتشارا امیرکبیر.

 لمتون ،آن .کاترین ( .)1372تداوم و تحول در دورههای میانه .ترجمه یعقوب آ ند .تهران:نشرنی.

 _____ ( .)1339مالک و زارع در ایرران .ترجمهه منهوچهر امیهری .تههران :بنگهاه ترجمهه ونشرکتاب.

 .)1372( _____ -تداوم و تحول در دورههای میانه .ترجمه یعقوب آ ند ،تهران :نشرنی.

 _____ (« .)1385ساختار درونی امپراتوری سلجوقی» .تراریخ ایرران کمبرریج .گردآورنهده:جی ،بویل .ترجمه حسن انوشه .تهران :انتشارا امیرکبیر.

« _____ -اقطا و فئودالیته» .مجله راهنمای کتاب .ش .108

 _____ ( .)1346توامل نظام اقطا در ایران قرون وسطی» .مجله نگین .ترجمه عطاءاهلل مرزبهان.ش .34

 مرعشی ،ظهیرالدین ( .)1361تاریخ طبرستان و رویان و مازندران .با مقدمه دکتر محمدجوادمشوور .تهران :انتشارا شرق.
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. حدیق امروز: قزوین. به کوشش سید محمد دبیرسیاقی. نزهةالقلوب.)1381(  حمداهلل، مستوفی. چ سوم. انتشارا امیرکبیر: تهران. به اهتمام عبدالحسین نوایی. تاریخ گزیده.)1364( _____ -

 انتشهارا: تههران. به کوشهش دکتهر جع هر شهعار. سیاستنامه.)1371(  حسن بن علی، نظامالملا.امیرکبیر

. نشریه کالله خاور: تهران. تصحیح محمد رمضانی. سلجوقنامه.)1332(  ظهیرالدین، نیشابوری-

. نشرمرکز: تهران. ترجمه شمسآوری. ایران پیشاسرمایهداری.)1380( عباس، ولی-

. نشر ثالق: تهران. ترجمه محسن ثالثی. استبداد شرقی.)1391( کارل آگوست، ویت وگل-

 پایهان نامهه کارشناسهی،» «تاثیر اقطاعداری بر فروپاشی حوومهت سهلجوقی.)1387( جمیله، یوس ی مقههاا تههاریخ و،»ای هران

. دانشگاه الزهرا، با راهنمایی دکتر اسماعیل حسن زاده،ارشد

 «سههازمان سههپاه در دوره سههلجوقیان بههزر.)1383( شهههرام، یوس ه یفههر. بنیاد ایرانشناسی: تهران،جیرافیای تاریخی
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