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ین شهر از وضعيت اقتصادی مناسبی برخوردار بود. ق( ا 563 – 957در دوره حاکميت غزنویان بر غزنه )

مداخالت و تهاجماتی که در اواخر عصر غزنوی بدان شده بود موجب شد که غزنه به عنوان شهری 

های اقتصادی ضعيف به قلمرو غوریان ضميمه شود. با این حال در دوره غوریان نيز در زده با بنيانجنگ

در نوشتار حاضر تالش شده است تا با   داد.اقتصادی خود ادامه  ها همچنان به حياتبسياری از مؤلفه

وره غوریان ای وضعيت اقتصادی غزنه در دتحليلی مبتنی بر متون کتابخانه –استفاده از شيوه توصيفی 

صادی ضعيف های اقتشهری با پایه عنوانبهها حاکی از این واقعيت است که اگرچه غزنه تبيين شود. یافته

 -مدت این دودمان بر غزنه که توام با منازعات سياسی غوریان ضميمه شد، حاکميت کوتاه به قلمرو

نتوانست  هاتننهنظامی داخلی و خارجی بود، به همراه ذهنيت منفی سالطين غوری نسبت به غزنه، این شهر 

 های اقتصادی پسرفت بيشتری نيز کرد.اش را بازیابد، بلکه در اکثر مؤلفهرونق گذشته
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The Study of Civil Economy of Ghazni during Ghurid Dynasty 

(From 569 to 612 A.H) 
 

 

Abstract  
Ghazni had a good economic position during the conquest of Ghaznavid 

dynasty on this city (351-569 A.H). The Interventions and the aggressions 

which were imposed to this region at the late period of Ghaznavid dynasty 

weakened the economic bases of Ghazni before attachment to Ghurid 

dynasty as a war-torn city. However, much of the economic factors 

continued to work during Ghurid dynasty conquest on this city. This 

research attempts to explain the economic condition of Ghazni during 

Ghurid dynasty conquest on this region which is based on library’s resource 

with descriptive-analytic method. The findings show that the economic 

condition could not return to its previous boom, so it is regressed during 

short-term domination of Ghurid since Ghazni had poor economic 

condition before attachment to that dynasty and there were military and 

political conflicts as well as negative view of Ghurid rulers about this city. 
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 مقدمه -1

 بیان مسأله  -1 -1

پيشرفت  ها رابطه نزدیکی بااز زمان پيدایش نخستين شهرها تاکنون پيشرفت و انحطاط تمدن

و زوال شهرها داشته است. اگرچه شهر دستاورد جمعی انسان و مناسبات ناشی از آن بود و از این 

 ن آشکار است که شهرشود، اما بر همگاای ثانوی محسوب میرو نسبت به حيات جمعی مقوله

در پيدایش روند تکاملی تمدن انسانی نقش بسيار مهمی داشته است. پيدایش شهرها در مرحله 

-نخست حاصل استقرار نسبی انسان در یک قلمرو، افزایش جمعيت در درون آن قلمرو، تجربه

-سکونت اها، روابط متقابل بهای وی و تخصصی کردن آنها، تنوع یافتن فعاليتاندوزی انسان

های گی(. یکی از ویژ2: 7911های دیگر و سایر مالحظات اقليمی و تاریخی است )رضوی، گاه

 مهم تمدن اسالمی رونق حيات شهری بود.

شهرهایی بود که عليرغم سابقه کهن خود، در نيمه دوم سده چهارم هجری یعنی  ازجملهغزنه  

ای ستهقر حکومتی برگزیده شد جایگاه برجم عنوانبهاز زمانی که توسط البتگين و جانشينانش 

ترین امتياز غزنه تشکيل سلسله قدرتمند ترک غزنوی بود که در تاریخ پيدا کرد. درواقع بزرگ

ن های جهان اسالم شد. تمرکز قدرت در ایترین پایتختموجب تبدیل این شهر به یکی از بزرگ

سالطين ترک غزنه از هند به دست شهر به وسيله ترکان مسلمان غزنوی و همچنين ثروتی که 

: 7931ای در پيشرفت این شهر داشت )گراوند، جعفری و رسولی، کنندهآوردند نقش تعيينمی

ها ازجمله اقتصاد در دوره حاکميت دودمان غزنوی بر این شهر، غزنه در اکثر مؤلفه(. 792

ق  563غزنه در سال ها پيشرفت چشمگيری نمود. به دنبال ضعف غزنویان و تجزیه قلمرو آن

(. انضمام غزنه به قلمرو غوریان در 951: 7969طورقطع ضميمه قلمرو غوریان شد )جوزجانی، به

شرایطی صورت گرفت که تا پيش از آن و در اواخر حاکميت خاندان غزنوی بر این شهر 

یان در غورتهاجمات مکرری از جانب سلجوقيان، غوریان و غزان به غزنه انجام شده بود. بنابراین 

ق خود ویران شکوه سابزده و نيمهشهری جنگ عنوانبهشرایطی بر این شهر مسلط شدند که غزنه 
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ها رو به افول نهاده بود )هندوشاه استرآبادی، را از دست داده بود و حيات اقتصاد آن در اکثر مؤلفه

 – 7/919: 7969 ؛ جوزجانی،100و  2/609: 7999؛ خواندمير، 223: 7961؛ بناکتی، 711: 7911

اقتصادی روزگار خوشی  ازنظرق( این شهر  672 – 563(. در عهد حاکميت غوریان بر غزنه )915

ن های اقتصادی غزنه در عهد غوریااین امر به معنای رکود کامل فعاليت حالنیباا را سپری نکرد.

جار و ت وآمدفترزیرا در این دوره غزنه به لطف موقعيت جغرافيایی خود همچنان شاهد ؛ نيست

-ه مؤلفهکرد. همچنين در بقيبازرگانان بود و غنائم هند در اشکال مختلف به اقتصاد آن کمک می

وران همچنان توانست به حيات های اقتصادی همچون کشاورزی و دامداری و اصناف و پيشه

 اقتصادی خود ادامه دهد.

نه در دوره حکومت سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که وضعيت اقتصادی شهر غز 

توان در برابر این پرسش مطرح نمود بدین گونه است که ای که میغوریان چگونه بود؟ فرضيه

های اقتصادی ضعيفی به قلمرو غوریان منضم شد بنا به دالیلی شهر غزنه جدای از آنکه با بنيان

عات خارجی های مکرر داخلی بين شاهزادگان و مماليک غوری به همراه منازهمچون درگيری

های خوارزمشاهيان و قراختائيان، دوره کوتاه تسلط غوریان بر غزنه، به همراه ها با حکومتآن

دیدگاه منفی غوریان نسبت به این شهر نتوانست رونق سابق خود را بازیابد اما همچنان توانست 

 های زیادی به حيات اقتصادی خود ادامه دهد.در مؤلفه

 

 پیشینه تحقیق -1-6

اهميت تاریخی و ساختار اقتصادی غزنه در پرتو حيات سياسی عصر »ای با عنوان قالهدر م

( به اقتصاد این شهر در دوره غزنویان پرداخته شده 7939)پاینده، غفرانی و قنوات، « غزنویان

. ی قرار نداده استموردبررساما تاکنون هيچ پژوهشگری اقتصاد غزنه در دوره غوریان را ؛ است

روغی ابری، )ف« تاریخ غوریان»اند، هایی نيز که درباره این سلسله نگاشته شدهگارینبرخی تک

ای به وضعيت اقتصادی این شهر در دوره حاکميت دودمان غوری بر آن ( هيچ گونه اشاره7930
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ای به ساختار اقتصادی حکومت ها اشارات پراکندهاند. با این حال در برخی پژوهشنداشته

های اقتصادی این دودمان و بعضاً اقتصاد غزنه در این دوره صورت گرفته است. غوریان، سياست

( 7936)خسروبيگی و جمشيدی، « عوامل دیرپایی دوران حکومت غوریان»ای با عنوان در مقاله

وان ها به عنها همچون توان دفاعی و تهاجمی آنتوان اقتصادی این حکومت در کنار سایر مؤلفه

های اقتصادی شهر غزنه به بلندمدت دودمان غوری معرفی شده و از ظرفيتیکی از علل تداوم 

 های مهم در تقویت توان اقتصادی حکومت غوریان نام برده شده است. عنوان یکی از مؤلفه

 «های نظامی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی غوریان در شرق ایرانسياست» نامهدر پایان

و  نظامی –های سياسی های غوریان در زمينهررسی سياستزاده و صنعتگر( عالوه بر ب)حسن

چون هایی همهای اقتصادی این خاندان در مؤلفهفرهنگی نگاهی سطحی به سياست –اجتماعی 

ر حيات های دیگکشاورزی و تجارت نيز شده است. برخی تحقيقات دیگر نيز اگرچه به جنبه

ای به نقش موقعيت جغرافيایی غزنه در رونق اند بااین حال اشارات پراکندهشهر غزنه پرداخته

واکاوی اوضاع فرهنگی غزنه از قرن سوم تا » توان از مقالهاند. در این زمنيه میاقتصادی آن داشته

پور( اشاره نمود. بنابراین پژوهش حاضر به دليل آنکه )گراوند، جعفری و رسول« قرن ششم ه.ق

ن را به صورت تخصصی مورد واکاوی قرار داده وضعيت اقتصادی غزنه در دوره حکومت غوریا

 دارای نوآوری است.

 

 ضرورت تحقیقاهمیت  -3 -1

هایی که درباره غزنه انجام گرفته مربوط به دوره حاکميت دودمان غزنوی بر اکثر پژوهش

این شهر است. به عبارتی شکوه غزنه عصر غزنوی در مقایسه با افول آن در دوره غوریان موجب 

بررسی وضعيت این شهر در دوره اخير با استقبال چندانی از سوی پژوهشگران این حوزه  گشته تا

هایی که درباره دودمان غوری انجام گرفته تا حدود مواجه نشود. عالوه بر این در معدود پژوهش

زیادی وضعيت اقتصادی غزنه مورد غفلت قرار گرفته است. این امر به همراه اهميت انجام 
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قتصادی در حوزه مطالعات تاریخی ضرورت و اهميت انجام پژوهش حاضر را های اپژوهش

 کند.دوچندان می

 

 بحث و بررسی -6

 جغرافیای اقتصادی غزنه  -1 -6

شهرت شهر غزنه در اواخر قرن چهارم هجری و از زمانی شروع شد که پایتخت سلطان محمود 

شهر  برخی اینزنه نظر واحدی ندارند. نگاران مسلمان درباره موقعيت جغرافيایی غشد. جغرافی

: 7952؛ تاریخ سيستان، 757: 7966حوقل، ؛ ابن732: 7961را در ذیل شهرهای سيستان )استخری، 

( و 712: 7961؛ جيهانی، 717: 7966حوقل، ؛ ابن732و  271: 7961(، باميان )استخری، 21

ای دیگر غزنه را شهری مابين (. عده53 تا:ابرو، بی ؛ حافظ757: 7956)قبادیانی،  اندخراسان آورده

؛ حدودالعالم، 735-733: 7969؛ رنجبر، 131/ 2: ج 7365حموی، )اند خراسان و هند دانسته

 (. 252: 7915؛ طوسی، 929: 7919

غزنه کهن در سمت شمال شرقی و جنوب شرقی و غربی شهرک حاليه غزنه در افغانستان 

ویران دو برج پيروزی و و از آن تنها بقایای نيمه (25: 7957واقع شده است )جيالنی جاللی، 

شهر غزنه، کوچک اما (. 21: 7916برخی قالع و استحکامات مخروبه باقی مانده است )کليفورد، 

همواره مورد توجه حاکمان بود. زیرا در منطقه جغرافيایی مناسبی قرار داشت. غزنه با قرار گرفتن 

قندهار که بر اساس روایت ادریسی در نه  -ر یعنی کابلميان دو مرکز مهم تجاری آن روزگا

رو، از های تجاری و کاروانشدن در مسير راهو واقع (61: 7911)ادریسی، شد منزل پيموده می

جنبه اقتصادی و تجاری مهم و موردتوجه بازرگانان و مردم دیگر نقاط بود. حضور آنان در این 

شد. این شهر مانند یک پل ارتباطی ميان هند، قاط میشهر سبب شناخت بيشتر غزنه در سایر ن

عنوان یک بارانداز تجاری، رونق تجارت خارجی و شکوفایی کرد و بهچين و خراسان عمل می

واسطه موقعيت غزنه به (.792: 7939اقتصادی داخلی را در بر داشت )پاینده، غفرانی و قنوات، 
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ی دارای اهميت تجاری بود )بارتولد، اتااندازهبود  شده خود که بر سر راه کاروانيان هند واقع

ها بود که غزنه در کنار خراسان برای سالطين غزنوی در درجه به دليل همين ویژگی (.731: 7916

 (.57: 7919اول اهميت قرار داشت و سایر نواحی قلمروشان فرع بر این دو منطقه بودند )بيهقی، 

ا آشکار هسلط و تثبيت حکومت غزنویان بر غزنه برای آنالبته این اهميت در دوره بعد از ت 

شد. در توضيح این ادعا باید اظهار نمود که استقرار البتگين در غزنه اتفاقی و بنابر یک ضرورت 

تاریخی بود، نه سنجش جایگاه اقتصادی و ارتباطی آن. البتگين که از سوی سپاهيان سامانی تحت 

؛ 795: 7969؛ نرشخی، 90: 7969ای، یط بحرانی )شبانکارهتعقيب بود برای رهایی از آن شرا

( قصد عبور از غزنه و رفتن به سرزمين هند را داشت، منتهی ممانعت لویک 956: 7969گردیزی، 

از این خواسته البتگين موجب ورود وی به نبردی ناخواسته شد که نتيجه آن شکست دادن لویک 

 (.97 – 90: 7969ای، و تسلط بر غزنه بود )شبانکاره

 

 جایگاه ارتباطی و تجاری غزنه -6- 6

 ؛2/131م:  7365حموی، ) شدن بين هند و خراسانموقعيت ارتباطی مناسب غزنه به دليل واقع 

التجاره هندوستان موجب شده بود تا غزنه در کنار کابل به انبارگاه مال (131: 7930قزوینی، 

ان انبار کاالی ترانزیتی، خراسان و ماوراءالنهر را به عنو( و به701: 7916تبدیل گشته )بارتولد، 

(. در تأیيد این موضوع ادریسی غزنه را شهری مهم با 7/95: 7911)باسورث، هم متصل کند 

 67: 7911شد )ادریسی، ها کاالهای تجاری انبار میهای بسيار ذکر کرده که در آنخانهتجارت

هجری که حکومت غوریان نيز در این محدوده  های پنجم و ششمطورکلی در سدهبه(. 69و 

زمانی قرار دارد؛ تجارت و بازرگانی رواج داشته است و در مسيرهای تجاری همچون جاده 

ابریشم اجناسی مانند ظروف سفالی، عطریات، مواد رنگرزی، ابریشم و کاالهای بسيار دیگری 

ی که بازرگانی برای قلمروشان های شرق جهان اسالم به دليل منافعشده و حکومتجا میجابه

 :king, 2011)کردند ای داشته و تجار را به این کار تشویق میداشت به امر تجارت توجه ویژه
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های مختلف را در این موقعيت مهم تجاری غزنه موجبات حضور بازرگانان از سرزمين. (175

عراق و شهرهایی مثل مراغه  اثير از حضور بازرگانانی از سرزمين شام وابن آورد.شهر فراهم می

 (.12و  722/ 97: 7917اثير، در غزنه خبر داده است )ابن

-کند، میالدین محمد صحبت میزمانی که از خصوصيات اخالقی سلطان غياث این مورخ 

ال کرد، سلطان از نهایت کرم و بزرگواری اموکوه فوت میکه اگر شخصی غریبه در فيروز گوید

تا  پردسی از بازرگانانی که متعلق به شهر زادگاه شخص مذکور بود، میشخص متوفی را به یک

وآمد بازرگانان از شهرهای (. این روایت بيانگر رفت219/ 90اش برساند )همان: به دست خانواده

مختلف به سراسر قلمرو غوریان است؛ که یقيناً شهر غزنه نيز به دليل جایگاه و موقعيت ارتباطی 

 اطق پرتردد تجار بوده است. مناسب آن جزو من

ردند. کهای بازرگانی ایفا میهای مالياتی سالطين غوری نقش مهمی در رونق فعاليتسياست

( تجار را به طمع کسب 211/ 90الدین محمد با لغو عوارض راهداری )همان: ی که غياثاگونهبه

ازرگانان گی به شکایات بنمود. همچنين رسيدسود بيشتر به تجارت با قلمرو غوریان ترغيب می

 ازجملهگذاری در قلمرو غوریان و ها برای تجارت و سرمایهخود عامل مهم دیگری در رغبت آن

از  ای ده هزار دینار از یکیکند که یک بازرگان مراغهاثير روایت میشهر غزنه داشته است. ابن

ن کشته الدینبردهای شهاب در یکی از ادشدهالدین طلبکار بود و سردار یمملوکان سلطان شهاب

الدین شکایت برد، سلطان مقرر کرد که بازرگان شد لذا زمانی که بازرگان مذکور نزد شهاب

  (.12/ 90استفاده کند )همان:  ادشدهاز تيول مملوک ی طلبش اندازهبه

ها در قلمرو حکومت غوریان و سراسر ترین سوداگریمهم ازجملهدر این دوره تجارت برده  

غيرمستقيم به تجارت برده در دوره غوریان  صورتبهشد. ميرخواند ت ایران محسوب میفال

ه الدین توسط بازرگانی از ترکستان بگوید آیبک مملوک سلطان شهابکند. وی میاشاره می

-نيشابور آورده شد، سپس بازرگانی دیگری آیبَک را از قاضی نيشابور خرید و در غزنه به شهاب

برده بين تجار  دوفروشیخر(. این روایت بيانگر 1/9651: 7915ميرخواند، الدین فروخت )
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لوک الدین دیگر ممکند که شهابترکستان، خراسان و غزنه است. ميرخواند همچنين گزارش می

 (.9651/ 1الدین الدز را در سن کودکی خریداری کرده است )همان: خویش یعنی تاج

 دوفروشیخرعالوه بر  ؛ کهران برده به غزنه استسوداگ وآمدرفتاین روایات حاکی از  

شد. محمد طوسی در تأیيد این سخن غالم را از جمله می دوفروشیخربردگان دیگر کاالها نيز 

توجه هایی که باعث جلب(. ازجمله جاذبه7911:252عای غزنه ذکر کرده است )طوسی، متاع

در طی فتوحات خویش از هند به دست  شد بردگانی بود که غوریانسوداگران برده به غزنه می

-های ناشی از قتل سلطان شهابآشفتگی حالنیباا (.703و  705/ 90: 7917اثير، آوردند )ابنمی

های خود التجارهق ایجاد شده بود موجب گشت تا بازرگانان نگران مال 602الدین که از سال 

 مانندهبو بازرگانان به دليل کاهش امنيت رود که تجار انتظار می ؛ و(722 – 720/ 97)همان: شوند 

 اند.نداشته وآمدرفتسابق به قلمرو غوریان 

 

 در اقتصاد غزنه غنائم هند و کاربردهای آن -3 -6

غوریان با تصرف غزنه به دریچه جدیدی برای دستيابی به ثروت رسيدند. تصرف این شهر 

: 7936هند گشود )خسروبيگی و نوروزی،  راه را برای ورود آنان به سرزمين پهناور و ثروتمند

منظور کسب غنيمت، گسترش اسالم و براندازی بازماندگان غزنویان الهور فتوحاتی (. آنان به215

کسب غنيمت از اهميت باالیی در راهبرد  نيبنیدرا(. 61: 7930در هند انجام دادند )فروغی ابری، 

حات اثير با صراحت هدف فتوی که ابناگونههبحکومتی غوریان در حمله به هند برخوردار بود. 

: 7917اثير، کند )ابنغوریان در هند را کسب غنيمت، گرفتن اسير و گشودن شهرها ذکر می

 که  (Bosworth, 1962: 51) یری از ثروت و برده بودذناپهند منبع پایان درواقع(. 90/705

 –راندازی مخالفان سياسی خود در هند توانستند در پوشش جهاد با غيرمسلمانان و بغوریان می

 ژهیوهبغنائم ناشی از فتوحات هند  های مادی خود را نيز برآورده کنند.انگيزه -غزنویان الهور 

از »گوید: می بارهنیدرااثير توجه است. ابنالدین محمد قابلدر دوره امارت و سلطنت شهاب

سيد به حدی که پيش ازو به هيچيک از ملوک طرف ملوک هند بهره بيکران و اموال فراوان بدو ر
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(. مروری کوتاه بر برخی از فتوحات غوریان در هند 26/297: 7917اثير، )ابن« مسلمان نرسيده بود

 اثير است.مؤید این گفته ابن

ق به داخل  513الدین در سال الدین آیبک از مملوکان سلطان شهابای که قطبدر حمله 

 رشدهپهای ایشان از غنائم که دست»ی با سپاهيان همراهش به غزنه بازگشت هند انجام داد؛ در حال

ق به هند لشکرکشی کرد و بعد از  530الدین نيز در سال (. خود شهاب90/705)همان: « بود

و خزائنی را که به دست آورد بر هزار و »شکست دادن حاکم بنارس وارد شهرهای او شد 

ق نيز توسط  532(. این حمالت در سال 90/770)همان: « ردچهارصد شتر بار کرد و به غزنه ب

این حمله محصوران دژ کوالير موظف شدند تا در ازای رفع  جهيدرنتالدین تکرار شد. شهاب

ن در ادامه الدیها بر دژ، یک بارِ فيل، طال به غوریان بپردازند. شهابمحاصره و ابقای حاکميت آن

تا حدی که محاسب از حساب آن عاجز »های آی و سور يناین سفر جنگی پس از حمله به سرزم

 «است یغما کرد و مردان را اسير و زنان و کودکان را برده ساخت آنگاه سالم به غزنين بازگشت

 (.90/716)همان: 

موقتی از رهگذر فتوحات هند نصيب غوریان شد. آنان با  صورتبهجدای از غنائمی که  

دند. شمند میسرزمين از درآمدهای غيرمستقيم آن نيز بهرهایجاد تشکيالت حکومتی در این 

الدین آیبک را به ق در هند انجام داد، قطب 511الدین پس از فتوحاتی که در سال شهاب

بنابراین مشخص است  (.12 – 17/ 90حکومت اجمير و شهرهای نزدیک آن گماشت )همان: 

صيب تقيم در قالب غنائم جنگی و ماليات نمستقيم و غيرمس صورتبهکه اموال و غنائم چشمگيری 

کثر این شود؛ که ابيشتر می ازآنجااهميت بررسی نقش غنائم هند در اقتصاد غزنه شد. غوریان می

الدین نيز چه قبل از رسيدن به الدین صورت گرفت؛ و شهابفتوحات توسط سلطان شهاب

سلطان غور جانشين برادرش  انعنوبهو چه زمانی که  (2/606: 7999)خواندمير، سلطنت غور 

مرکز حکومت خویش برگزید  عنوانبهالدین محمد شد، در غزنه مستقر بود و این شهر را غياث

(. به همين دليل غنائم ناشی از فتوحات هند 2/601: 7999خواندمير، ؛ 1/9650: 7915)ميرخواند، 
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توانست بر اهميت نقش امر خود می(؛ که این 90/770: 7917اثير، ابن)شد به غزنه انتقال داده می

ی مانده جاهبهای اقتصادی در اندک متون این غنائم در اقتصاد غزنه بيفزاید. اگرچه بنابه فقر داده

آفرینی این منابع ثروت در اقتصاد شهر غزنه صحبت واضح از نقش صورتبهتوان از این دوره نمی

بندی معبه یک ج بارهنیدراتوان تا حدودی میکرد، ولی با توجه به شواهد و قراین غيرمستقيم، 

 کلی رسيد.

ترین غنائمی که در جریان فتوحات غوریان در هند به یکی از مهمچنانکه پيشتر گفته شد  

سياست غوریان در فتوحات هند مبتنی بر اسارت زنان و کودکان آمد، بردگان بودند. دست می

ای (. در آن عصر بردگان هندی از امتياز ویژه190و  90/703: 7917اثير، و قتل مردان بود )ابن

 عنصرالمعالی ضمن ستایش خرد، عطوفتنسبت به همتایان خود از دیگر نژادها برخوردار بودند. 

 ساکنان هند مطابق با نظام کاست از ابتدای زندگی کهییازآنجاگوید و شجاعت بردگان هندو می

يه ی این سرزمين از کارایی بيشتری نسبت به بقپرداختند؛ لذا اسرابه یک حرفه تخصصی می

 (. 12 - 10تا:بردگان برخوردارند )عنصرالمعالی، بی

ها بود. شد، تجارت آنهایی که در این دوره از بردگان میترین استفادهیکی از مهم

زجمله ا به دليل اهميت آن نه صرفاً یک فعاليت بازرگانی بلکه عنصرالمعالی تجارت برده را

(. در این دوره تجار برده از مناطق عراق، خراسان و 11ها ذکر کرده است )همان: سوفیفيل

(. عالوه بر این بازرگانی از مناطقی 916: 7911ماوراءالنهر طالب بردگان هندی بودند )عتبی، 

 (.722و  97/12: 7917اثير، داشتند )ابن وآمدرفتغزنه  مانند عراق و شام و شهرهایی مثل مراغه به

ها حکایت از خرید و این امر خود نشان دهندهت جارت برده در این دوره است. برخی گزارش

-گوید که قطبگان توسط سوداگران برده در غزنه عهد غوریان دارد. ميرخواند میفروش برده

الدین، توسط بازرگانی از ترکستان به نيشابور آورده شد؛ و الدین آیبک مملوک سلطان شهاب

ین عبدالعزیز کوفی قاضی این شهر فروخته شد، سپس بازرگان دیگری آیبک را از به فخرالد

(. 1/9651: 7915)ميرخواند،  الدین فروختعنوان برده به سلطان شهابنيشابور به غزنه برد؛ و به
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ند اند که توسط غوریان از هرسد که این سوداگران برده مشتری عمده بردگانی بودهبه نظر می

تجارت برده بين غزنه با سایر نقاط همچون خراسان، ماوراءالنهر و عراق برقرار ند؛ و شدآورده می

اند از طریق فروش بردگان هندی خزانه خود را تقویت غوریان توانسته بيترتنیابه ؛ وبوده است

 کنند.

ده ه شهای عمرانی نيز استفادکه از نيروی بردگان برای مقاصد نظامی و فعاليت روداحتمال می

هایی همچون خوارزمشاهيان و قراختائيان به همراه های متعدد غوریان با حکومتزیرا جنگ باشد؛

حال دستمزد کمی نيز دریافت نفس که درعينهای تازهها را به نيرواختالفات داخلی، نياز آن

توحات فتوانستند با کمک بردگان هندی به کرد. با پذیرش این امر غوریان میکنند، دوچندان می

ان شده استفاده نمایند. استفاده از بردگجدیدی دست بيابند و از درآمدهای مالياتی مناطق فتح

 .ستينهای عمرانی نيز به خاطر هزینه کمی که در بر داشت دور از ذهن برای فعاليت

: 7919با توجه به استفاده غزنویان از طالی و نقره هند برای ضرب سکه )بيهقی،  رودانتظار می 

 ,Thomasها شده بود، )موجب باال رفتن عيار مسکوکات آن ( که7/15: 7911؛ باسورث، 112

 آوردندای که از رهگذر فتوحات هند به دست میطال و نقره ( غوریان نيز از289-290 :1847

د باشند. هرچن برای ضرب مسکوکات و یا امور تجاری استفاده کرده (.90/716: 7917اثير، )ابن

: 7913های اطراف غزنه )فرخی سيستانی، وره غزنویان معادن طالیی در مناطقی همچون کوهدر د

 (911: 7911)بيرونی،  2( و زوریان1/601: 7917طاهرمقدسی، محمد بن ) 7( خشباجی939و  299

دوره  مناطق مجاور غزنه بودند، وجود داشت. منابع به معادن جدید طال و نقره در ازجملهکه 

رسد این است که آیا معادن فوق در زمان سؤالی که در اینجا به ذهن می اند.اره نکردهغوریان اش

 پاسخ این سؤال هم مثبت شده است؟برداری میها بهرهحکومت غوریان به اتمام نرسيده و از آن

رداری باست و هم منفی؛ بدین معنی که طوالنی بودن دوره تسلط غزنویان بر غزنه که امکان بهره

نابع از پایان یافتن این م کرد، ازجمله شواهدی است که نشانها از این معادن را فراهم میتر آنبيش

رود که با توجه به دسترسی غزنویان به منابع طال و نقره هند، احتمال نيز می دارد؛ در مقابل این
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ا هل حکومت آنبرداری زیادی از این معادن نکرده باشند، هرچند که تنها در دوره اوها بهرهآن

 طال و نقره فراوانی از رهگذر فتوحات هند به دست آمد.

اشد؛ شده بهای اطراف غزنه معادن جدیدی کشفرود با توجه به زرخيز بودن کوهانتظار می 

های غور های در کوحال منابع از معادن طال و نقرهخبر باشيم. باایناز آن بی که به علت فقر منابع

(. هرچند که موضوع ما بررسی 220: 7961نظير بوده )استخری، در جهان اسالم بیکنند که یاد می

آمده از دستبا طال و نقره به هرحال ترکيب این معادنوضعيت اقتصادی شهر غزنه است اما به

کمک شایانی به اقتصاد غزنه در مواردی توانست ( می90/716: 7917اثير، )ابنفتوحات هند 

 تجارت کرده باشد. های ارضی خزانه ونههمچون تأمين پشتوا

 

 و حیات دامداری وضعیت اقتصاد زراعی -4 -6

 زآنجااهای مؤثر در اقتصاد شهرهای قدیم ترین مؤلفهعنوان یکی از اصلیاهميت کشاورزی به

ترین مشاغل جوامع سنتی شهری و روستایی کشاورزی بوده است. شود؛ که یکی از مهمبيشتر می

کشاورزی در یک منطقه شرایطی همچون: اقليم مناسب، امنيت، نيروی کار ماهر و برای رونق 

ای ههای طبيعی برای فعاليتجوان و توجه حکومت به امر زراعت نياز است. شهر غزنه از قابليت

زارش استخری گاین شهر از موقعيت اقليمی مناسبی برخوردار بوده. کشاورزی برخوردار بود. 

( و جيهانی آن را شهری 273: 7961ای واقع شده )استخری، کنار رودخانه دهد که غزنه درمی

(. عليرغم وجود 712: 7961بزرگ و دارای درختان ميوه و آب فراوان ذکر کرده است )جيهانی، 

این شهر ازلحاظ آب و هوایی شهری سرد (. 19: 7912بکران، صحرایی در نزدیکی غزنه )ابن

چندان بزرگ دانسته که ای نه(. مقدسی نيز غزنه را قصبه131/ 2: 7365گزارش شده )حموی، 

شد و باوجود برف و سرمای فراوان و آب ناگوار، هوایش حيوانات موذی در آنجا یافته نمی

(، اقليم 993: 7919های سرسبز )بيهقی، دشت (.119/ 7: 7967سازگار بوده است )مقدسی، 
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و  261 – 269: 7919اگون در غزنه )بيهقی، ( و باغات گون213 – 216: 7913مناسب )اعظم، 

 های کشاورزی است.( نشان از شرایط مناسب این شهر برای فعاليت507و  261

: نوغ، خمار، لمغان و شابهار وجود داشت )فخرمدبر، در غزنه چهار ناحيه کشاورزی شامل

؛ 259-251: 7961های مرغوبی مثل ریواس، سيب )ثعالبی، (. منابع از پرورش ميوه752: 7916

-اند. در کتاب عجایب( در غزنه یاد کرده752: 7916( و امرود )فخرمدبر، 131: 7919قزوینی، 

رده رسيد، نام بهایی که در غزنين به فروش مینيز به عنوان یکی از ميوه  9المخلوقات از چلغوزه

ده شهر غزنه یاد کرای در داخل اثير از نظام آبياری پيشرفتهابن(. 252: 7911شده است )طوسی، 

 (.21/711: 7917اثير، کرد )ابنهای داخل شهر را سيراب میکه بستان

ای که بين ملکشاه سلجوقی و مهتررشيد سفير سلطان ابراهيم به دربار در خالل مباحثه 

و خشک  ميوه تر»سلجوقيان صورت گرفت، چنين آمده که ملکشاه برای خجل کردن مهتررشيد 

و از هر ميوه تر از مهتر رشيد ميپرسيد که در غزنين ازین جنس باشد و او آنرا در آن مجلس نهاده 

اغراق  حساببه(. اگر بخشی از این روایت را 752 – 757: 7916)فخرمدبر، « گفتجواب می

 های گوناگون در غزنه بوده است.مورخان بگذاریم بخش دیگر آن حاکی از کشت ميوه

-دهند؛ به نظر میهای طوالنی رخ میهوایی معموالً در دورهوکه تغييرات گسترده آبازآنجایی

 ابرسد که غزنه استعدادهای کشاورزی خود را در دوره حکومت غوریان نيز حفظ کرده است. 

های سياسی اواخر حکومت غزنویان و تهاجمات فراوانی بنا به دالیلی همچون آشفتگی حالنیا

نه و نيروی کار آن نيز اثرات منفی گذاشت، به نظر که به این شهر شد؛ و بر روی جمعيت غز

رسد؛ کشاورزی غزنه در دوره حکومت غوریان با کمبود نيروی کار فعال و ماهر مواجه شده می

؛ خواندمير، 223: 7961بناکتی، )باشد. تهاجماتی که در اواخر حکومت غزنویان از طرف غوریان 

 ؛26/227: 7917اثير، ابن) (، غزان915 – 7/919: 7969؛ جوزجانی، 609و  2/100: 7999

( و سلجوقيان به شهر غزنه انجام شده نقش مهمی در این روند داشت 7/915: 7969جوزجانی، 

اثير از غارت دیواره و کف (. به عنوان نمونه ابن6/2361: 7915؛ ميرخواند، 755: 7915طوسی، )
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ها کند. این دیوارهق یاد می 501ل نهرهای آبياری داخل شهر غزنه توسط سپاهيان سنجر در سا

 (.21/711: 7917اثير، از نقره پوشيده شده بود )ابن

رث، باسو)شد های آبياری غزنه های ناشی از این تهاجم موجب تخریب سيستمتخریب      

شصت »کند که عالءالدین حسين غوری در حمله به غزنه (. فخر مدبر نيز روایت می2/931: 7911

)فخر  «ر مسلمانان پاکدین را بانواع عذاب ازلت و زخم و سوختن و انواع شکنجه بکشتو اند هزا

سلطان عالءالدین ... اکثر مردمان غزنين را »شود که: ( ميرخواند نيز متذکر می191: 7916مدبر، 

 (.1/9611: 7915)ميرخواند، « کشته عيال و اطفال ایشان را اسير گرفتند

ن تهاجمات تأثير ناگواری بر نيروی کار غزنه گذاشته است. بنابراین مشخص است که ای 

ی الدین حسين غورویژه بعد از تهاجم عالءای از پژوهشگران معتقدند که غزنه بههرچند که عده

های ؛ اما با توجه به آشفتگی(Bombachi, 1959: 5) به آن توانسته خودش را بازیابی کند

دوام غوریان بر غزنه این امر بعيد به کميت آشفته و کمحا مکرر اواخر حکومت غزنوی به همراه

های الزم برای انجام ترین مؤلفهعالوه بر این در زمان حکومت غوریان یکی از مهمرسد. نظر می

در زمان حکومت غوریان  واقع درهای کشاورزی یعنی امنيت تا حدودی رخت بربست. فعاليت

جوار خویش همچون ومت با ممالک همهای متعددی که ميان این حکبه دليل جنگ

( و نيز به دليل 717 – 713و  1 – 90/9: 7917اثير، خوارزمشاهيان و قراختائيان روی داد )ابن

-؛ ابن103و  7/930: 7969جوزجانی، ) الدیناختالفات داخلی غوریان پس از قتل سلطان شهاب

ی برای کشاورزی به وجود نيامد. امنيت کاف (7/91: 7913 ؛ بداونی،723و  97/729: 7917اثير، 

سد رهای کشاورزی در این شهر سخن گفت. به نظر میتوان از رکود مطلق فعاليتحال نمیبااین

ر از دوره تکه توليدات کشاورزی غزنه و مناطق کشاورزی پيرامون آن در سطحی بسيار پایين

اميان تيول به نظ عنوانبهشاورزی های کغزنوی ادامه یافته است. منابع این دوره از واگذاری زمين

داری در دوره گونه روایات حاکی از رواج نظام اقطاع(. این97/773اند )پيشين: بر دادهخ

های کشاورزی در اختيار نظاميان و رواج نظام قرار گرفتن زمين حالنیبااحکومت غوریان است. 
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زیرا معموالً  این دوره بوده؛ های مهم دیگر در رکود کشاورزی درداری یکی از مؤلفهاقطاع

شان، فرصت و تخصص کافی برای پرداختن به کشاورزی را نداشتند. نظاميان بنا به ماهيت شغلی

 این وضعيت مقارن با آغاز حاکميت غزنویان بر غزنه بر کشاورزی این شهر حاکم بود.

به  شدنلیتبددر حال االستغالل داری زابلستان اقطاعاقطاع نظامدر آن زمان با برهم ریختن  

ورث، کاران بزرگ بودند )باسبه کشت شدنلیتبدهای بزرگ بود و جنگجویان در حال مالکيت

ان ی غزنه انجام داد. وی با بيدارنيزم نظام(. در این شرایط سبکتگين اصالحاتی در 7/17: 7911

راین اهل آن شد بناب پيامدهای ناگوار واگذاری اقطاع به نظاميان خواستار واگذاری کشاورزی به

ی، اها را مستقيما از خزانه پرداخت نمود )شبانکارهاقطاعات را از نظاميان پس گرفت و دستمزد آن

(. سبکتگين سپس گاو و بذر در اختيار کشاورزان قرار داد. این اصالحات سبکتگين به 91: 7969

 (.96: 7969ای، خوبی جواب داد و موجب رونق کشاورزی غزنه شد )شبانکاره

درک عمومی از  رغمبههای قرون ميانه ایران از حکومت کیچيهکند که لمبتون اشاره می 

رکن و اساس ترقی و پيشرفت و سعادت کشور، دارای سياست  عنوانبهاهميت کشاورزی 

(. رواج نظام 711: 7912کردند )لمبتون، کشاورزی نبودند و در امور کشاورزی دخالت می

توان در قالب همين نظر لمبتون جای داد. این نظام پيامدهای وره غوریان را نيز میداری در داقطاع

بر  داری در این دوره عالوهناگواری بر ساختار اقتصادی غوریان گذاشت. گسترش پدیده اقطاع

کاهش قدرت نظامی سلطان و محدود شدن قلمرو دیوانساالران حکومتی به کاهش درآمدهای 

های دستگاه مالياتی دیوان مرکزی شد. همچنين این شيوه عرض فعاليت دیوانی و محدود شدن

باعث رواج اقتصاد طبيعی و افول اقتصاد پولی شد. زیرا حکومت به جای پرداخت پول به بزرگان 

(. در 720: 7932زاده و صنعتگر، داد )حسنحکومتی امالک زراعی را در اختيار آنان قرار می

که این امر باعث افزایش فاصله طوریمستحکم شده بود؛ به 1رعيتی -دوره غوریان نظام ارباب 

شد. فاصله طبقاتی بين طبقات شهری با کشاورزان و دهقانان طبقاتی بين دهقانان و مالکان می

 (.796: 7915خوبی بيانگر این امر است )محمدغبار، به
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ثر های مؤمؤلفه ازجملهو  ترین مشاغل کهنعنوان یکی از مهمدامداری در کنار کشاورزی به 

 :7913 دارا بودن دو نوع اقليم توندرا و استب )اعظم، آمد. غزنه به دليلدر اقتصاد غزنه به شمار می

برای پرورش حيوانات اهلی و چهارپایان  (993: 7919مراتع سرسبز )بيهقی،  و وجود (213-216

ند بوده و هست که در سراسر ترین حيوان کوچک ایران گوسفمهم و احشام مناسب بوده است.

رعکس شد. پرورش گاو بکننده گوشت، شير و پشم نگهداری میعنوان تأمينکشور ضرورتاً به

مانده بود؛ و فقط در گوزگانان گزارش شده است. در خراسان و گوزگانان و آن بسيار عقب

ت واج داشنشينان اصفهان و جزیره کيش نيز پرورش اسب ربعدها در طخارستان و نزد کوچ

 (. 201 – 2/206: 7963)اشپولر، 

بيهقی از پرورش حيواناتی همچون گاو، استر و گوسفند در شهر غزنه در دوره غزنویان خبر 

ی در غزنه به نظر پروردامبه وجود داشتن قابليت  با توجه(. 261-261: 7919است )بيهقی،  داده

زیرا ؛ گرفته استتری انجام میدر بعد پایينهای دامداری رسد که در دوره غوریان نيز فعاليتمی

یت شده؛ و درنهاهای سياسی این دوره منجر به ایجاد ناامنی در غزنه و مناطق اطراف آن آشفتگی

 شده است.امنيت کافی برای رونق زندگی دامداری فراهم نمی

 

 وری شهریوضعیت اقتصاد تولیدی و پیشه -9 -6

ه اسالمی شامل حکومت، امت، اصناف و محالت بود عناصر اصلی زندگی شهری در دور

ها و کارکردهای اقتصادی شهری در تاریخ ميانه ترین ویژگی(. یکی از مهم21: 7959)اشرف، 

ام به های خود اقدها و دکانوران و صاحبان حرف بود که در کارگاهایران فعاليت توليدی پيشه

(. در شهرهای دوره اسالمی 729: 7911آبادی، کردند )خيرتوليد، انبار و حتی فروش کاال می

رانی وهای متداول در جامعه سنتی اشتغال داشتند. کسبه و پيشهوران به انواع گوناگون حرفهپيشه

ترک گرفتند، هویت مشای در بازار در اختيار میراسته غالباًکردند که در حرفه معينی کار می

رف، شد )اشدینی و اقتصادی ميان آنان برقرار می کردند و روابط گوناگون اجتماعی،پيدا می

7911 :9 – 1 .) 



   
 
 
 
 
 
 
 

.(ق. ه 672 تا 563) غوریان حکومت دورة در غزنه شهری اقتصاد/   18 

 

فعاليت اصناف مستلزم وجود بازار بود. هسته اوليه اغلب بازارهای واقع در شهرها در حوالی 

شد. این هسته نخست در ربض و پشت دروازه ها تشکيل میترین دروازهجوشوپر جنبیکی از 

گرفت و سپس در داخل شهر از زدیک به دروازه شکل میشهر و گاه در داخل شهرستان و ن

: 7961، زادهسلطانیافت )های اصلی شهر تا مرکز آن امتداد میسوی دروازه در امتداد راه یا راه

عناصر اصلی متشکله شهر در دوره اسالمی یاد  عنوانبهتوان از بازار و ميدان می درواقع(. 252

ی دیوار و بارو سوبه –مقر حکومتی  –و از ميدان اصلی شهر نوردید کرد. بازار شهر را درمی

 (.16: 7926یافت )حبيبی، کشيده شده و سپس در ورای آن تا حدی معقول گسترش می

و عطاران، مهرفروشان و  شمع فروشاندر شهرهای دوره اسالمی نخستين بازار، بازار  معموالً 

، فروشانابکتبازار  ازآنپسگرفت. ای میدر محدوده بالفصل مسجد ج ؛ کهفروشان بودتسبيح

د. گرفتندر گرد مدرسه یا مدارس قرار می ؛ کهگرفتسازان و صحافان قرار میصرافان، چرم

فروشان بود که به دليل اهميت صنعت نساجی و نقش مهم اقتصادی آن بازار پارچه ازآنپس

-س حلبیسپ وسازان مسگران و قفلبازار نجاران و  بعدازآنترین مرکز بازرگانی بود. پراهميت

در  دوزانپاالنو  سازان، زینبنداننعلسازان و آهنگران قرار داشت و در امتداد آن بازارهای 

(. منابع از وجود بازارهایی در شهر 11 – 16گرفت )همان: کناره و داخل باروی شهر قرار می

عروضی سمرقندی،  ؛7/217: 7969اند )جوزجانی، غزنه در زمان حکومت غزنویان خبر داده

زیسته از ق می 560تا  139های (. ادریسی که در فاصله سال67: 7911؛ ادریسی، 95: 7915

د که گویاند. وی میکند که در شهر غزنه وجود داشتههایی یاد میبازارهای بسيار و تجارتخانه

-االهای تجاری گرد میهای این شهر کخانهبازارهای غزنه هميشه دایر بوده است و در تجارت

ها در داخل حصار شهر و کنار مسجد (. تعدادی از این بازار69و  67: 7911آمده است )ادریسی، 

 (.19: 7913جامع و بقيه در ربض و محدوده پيرامونی شهر قرار داشتند )اعظم، 

(، 779و  62: 7911، خبازی )طوسی، 5توان به رفوگریازجمله مشاغل شهری غزنه می 

( اشاره نمود. 716: 7919( و بزازی )بيهقی، 701: 7916، طباخی، پزشکی )فخرمدبر، 6عالفی
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صرافی نيز ازجمله مشاغل شهری در این دوره است. بيهقی از شخصی با عنوان سعيد صراف در 

فصل کرده و در و(. این صرافان امور مالی و پولی مردم را حل261و  13برد )همان: غزنه نام می

بودند  ایدارای بازار جداگانه هرکدامگرفتند. اصناف این دوره عنوان اجرت میبلغی بهازای آن م

پرداختند. در این دوره صنعت نساجی و فلزکاری و معماری به فعاليت می آنجا( که در جاهمان)

-کاری، آبنوسمثل خاتم)همچنين صنایع زرگری، آهنگری و نجاری  رشد فراوانی کرده بود.

 (.777: 7961شی( نيز در شهرها ترقی کرده بود )محمدغبار، کاری و نقا

-حهبافی، اسلکاری، قالیسازی، فلزعالوه بر این موارد صنایع کوچک دیگری مانند چرم 

کاری بر روی چوب و ...( نيز در این زمان رواج همچون زرگری و کنده)سازی و صنایع ظریفه 

 شهر غزنه و افزایش الوه بر تأمين نياز جمعيت فراوان(. اصناف ع933: 7930داشته است )فروزانی، 

توانستند با توليد و صدور انواع توليدات صنعتی موجب (. می69: 7911ادریسی، ) هارفاه حال آن

ضمام قطعی ها تا انکه فاصله بين این گزارشرونق هرچه بيشتر اقتصاد شهر غزنه شوند. ازآنجایی

توان گفت که این اصناف در دوره حاکميت د نيست میغزنه به قلمرو حکومت غوریان زیا

 ها و تهاجماتی که در اواخر حکومتولی به دليل جنگ اند؛کردهغوریان بر غزنه نيز فعاليت می

-غوریان به غزنه شد و همچنين وضعيت آشفته این شهر در زمان حکومت غوریان اصناف و پيشه

فخر  اند.ادهدبسيار کمتر به فعاليت خود ادامه میوران غزنه آسيب بسياری دیده و در یک مقياس 

گوید در زمان سلطان ابراهيم در غزنه شش هزار عالف و شش هزار طباخ بوده است مدبر می

ای هبدان اشاره شد و ویرانی قبالًاما با توجه به تحليل جمعيت غزنه که ؛ (701: 7916)فخر مدبر، 

ت رسد که دامنه فعاليیان به این شهر شد به نظر میناشی از حمالتی که در اواخر حکومت غزنو

 اصناف غزنه در دوره غوریان بسيار کمتر شده باشد.

 جهيدرنتتمام اموال مردم غزنه را مصادره کرد و  جهان سوزکند که فخرمدبر روایت می 

 ريماوی به گماشتن « پوش شدندجمله مردمان دیباپوش، نمدپوش و پوستين»های وی سياست

اهم چنان خو»در غزنه و توصيه سلطان غور به وی مبنی بر اینکه  جهان سوزسردار سفاک  خان
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که تمامت شهر غزنين را بسوزی و ویران کنی چنانکه اگر کسی روزی بگذرد گوید اینجا وقتی 

به غزنه را بدون  جهان سوز(. اگر همين حمله 191کند )همان: نيز اشاره می« آبادانی بوده است

ه تأثيرات ی بخوببهالک قرار دهيم مو بار حمله سنجر به غزنه و رفتار غزان با این شهر احتساب د

ها بخصوص صنوف و بازاریان پی خواهيم برد. مخرب آن بر روی اقتصاد غزنه در همه مؤلفه

مانند سلطان محمود افراد درباره این امر که آیا غوریان نيز در جریان فتوحات خود در هند و به

( باید گفت که عليرغم عدم اشاره 211: 7919اند )بيهقی، در امور صنعتی را به غزنه آوردهماهر 

سرای فراوانی افتاد اکه در بين غنائمی که از هند به دست غوریان میمنابع به این امر با توجه به این

شاغل شهری م نهيدرزم( طبيعتاً در بين این اسرای افراد ماهری 90/716: 7917اثير، بودند )ابن

ن زمان توان گفت که در ایی نمیطورکلبهاند. وجود داشته است؛ که در غزنه به کار گرفته شده

 هرحال الزمه ادامه حيات یک شهر فعاليت صنوفیاند زیرا بهاصناف در شهر غزنه فعاليتی نداشته

عاليت ده هم دامنه فاما با توجه به شواهد ذکر ش؛ است که نيازهای اوليه ساکنان آن را تأمين کند

 بود. افتهیکاهشها به شدت اصناف و هم بازدهی اقتصادی آن

 

 هاوضعیت خراج و مالیات -6 -6

گر بر مناطق تحت سلطه خویش خراج و ماليات های حکومتغوریان نيز مانند سایر دودمان

طان ت سلپس از گسترش قلمرو غوریان در زمان حکوم ژهیوبهبستند. درآمدهای مالياتی می

 داور،شده مناطقی همچون: زمين مهيضمبهبوده است. ميرخواند  توجهقابلالدین محمد غياث

گرمسير، بادغيس، غرجستان، غزنين، هرات، پوشنگ و شادیاخ به قلمرو غوریان در این زمان 

 (.9613 /1: 7915 کند )ميرخواند،اشاره می

ازعه غوریان و خوارزمشاهيان توسط عمال برخی از شهرهای خراسان نيز تا زمانی که در من 

توانست یک منبع درآمدی برای حکومت مرکزی باشد. غوریان شد، میو واليان غور اداره می

های هندی ایجاد تشکيالت حکومتی در همچنين با گماشتن مماليک خویش به حکومت ایالت
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-د، بهرهشبه مرکز فرستاده می هاطور مستمر از منابع مالی این منطقه که توسط واليان آنهند به

 (. 12 – 17/ 90: 7917اثير، کردند )ابنبرداری می

بنابراین با گذشت زمان و افزایش توان نظامی غوریان و موقعيت سپاهيان غوری در غلبه بر 

های دیگر خاندان شنسبانی موفق شدند با استفاده از غنائم جنگی و دریافت خراج از سرزمين

وحه بصورت چشمگيری بر موجودی خزانه خود بيفزایند )خسروبيگی و های مفتسرزمين

ی بستند. خوافی از خراج(. غوریان بر برخی از اقوام تابع خویش نيز خراج می215: 7936نوروزی، 

شده ق بر غزان تحميل 551الدین محمد در سال کند که در هنگام جلوس سلطان غياثیاد می

ای که باید مدنظر داشت این است که بخش اعظم نکته حالنیااب(. 121/ 2: 7916بود )خوافی، 

شده است و با ضعف و های متعدد داخلی و خارجی غوریان میها صرف درگيریاین ماليات

 ها به شدتالدین محمد درآمدهای مالياتی آنتحليل قلمرو غوریان بعد از قتل سلطان شهاب

ت در یک منبع درآمد بلندمدت و ثاب عنوانبهه کاهش یافت و بدین ترتيب این مؤلفه نتوانست

 آفرینی چندانی بکند.اقتصاد شهر غزنه نقش

 

 بالیای طبیعی و نقش آن در رکود اقتصاد غزنه -7 -6
همواره باعث وارد آمدن خسارات  و غيره سالی، زلزلهبالیای طبيعی همچون سيل، خشک

در کنار رودخانه  شدنواقعوقعيت اقليمی آن و به دليل م شد. غزنه نيزها میمخربی بر اقتصاد شهر

در زمان حکومت  .خيز بودشهری حادثه (273: 7961؛ استخری، 261: 7919بيهقی، )پرآبی 

سالی )فخرمدبر، ، خشک(261-261: 7919بيهقی، ) غزنویان حوادث مختلفی همچون سيل

خساراتی بر اقتصاد این ( و هجوم ملخ 7/217: 7969 سوزی )جوزجانی،(، آتش709-702: 7916

 (.703شهر وارد آورد )پيشين: 

ای هدوام غوریان بر غزنه موجب شده که گزارشترکيبی از کمبود منابع و حاکميت کم 

کمی درباره وقوع بالیای طبيعی در غزنه عهد غوریان ثبت شود. در این دوره تنها از وقوع یک 
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درشتی  رخ داده است. این سيل و تگرگ ق 602سيل در شهر غزنه آگاهی داریم؛ که در سال 

که (. ازآنجایی97/721: 7917اثير، که به دنبال آن بارید، موجب ویرانی نيمی از شهر غزنه شد )ابن

پذیری این شهر در ( آسيب2/112: 7967مصالح ساختمانی غزنه اکثراً از چوب بود، )مقدسی، 

ز رفت. خسارات وارده ناشی ابه آن باال می برابر حوادث طبيعی و درنتيجه ميزان خسارات وارده

این  جهيرنتدهایی که بررسی است نخست: آسيببالیای طبيعی بر اقتصاد غزنه از دو جنبه قابل

، اصنافهایی را بر مردم عادی، شد؛ و زیانهای مختلف این شهر وارد میبالیا بر بخش

 حکومت در برابر این بالیا. کرد؛ و دوم: واکنشکشاورزان، دامداران و غيره وارد می

دیده با توجه ویژه موارد مناطق آسيب گونهنیادر دوره حاکميت غزنویان بر غزنه در  

(؛ یا اقدامات حمایتی دیگری برای 261: 7919گرفت )بيهقی، ی قرار میموردبازسازحکومت 

د اینکه آیا (. در مور703و  701: 7916شد )فخرمدبر، دیده در نظر گرفته میرعایای آسيب

دیده غزنه ق به بازسازی مناطق آسيب 602غوریان پس از وقوع بالیای طبيعی همچون سيل سال 

ین سيل در ا کهییازآنجاتوان با قاطعيت سخن گفت، اما اند، بنا به کمبود منابع نمیاقدام کرده

ای از دوره الدین، شاهدق رخ داده؛ و درست در همين سال نيز با قتل سلطان شهاب 602سال 

 و نيز به دليل صدمات فراوانی که این آشفتگی و نابسامانی داخلی و منازعات خارجی هستيم؛

های پایانی حکومت غزنویان، همانند قتل و غارت و ویرانی آن توسط عالءالدین شهر در سال

و  2/609: 7999؛ خواندمير، 223: 7961؛ بناکتی، 711: 7911حسين غوری )هدوشاه استرآبادی، 

رحمانه و دور از مدنيتی که غزان در طی دوره (، رفتار بی915 – 7/919: 7969؛ جوزجانی، 100

: 7917اثير، ؛ ابن711: 7911تسلط خویش بر غزنه و مردمش روا داشتند )هندوشاه استرآبادی، 

 و شهری عنوان شهر دشمن خویش( به همراه نگاه خاصی که سالطين غوری به غزنه به26/227

( 991 – 7/996: 7969اند )جوزجانی، بر آن جان باخته تسلطچند تن از امرای غوری در راه که 

 ماند.برای توجه به غزنه و بازسازی آن باقی نمی فرصت و انگيزه کافی حقيقتاً
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غيرمستقيم به این امر اشاره کرده و درباره علت حمله و ویرانی  صورتبهمؤلف چهارمقاله  

)عروضی سمرقندی، « بر درد آن دو شهيد»نویسد: می سوزجهانحسين  نیدعالءالغزنه به دست 

توسط  جهان سوز برادرانالدین سوری الدین محمد و سيف( که مرادش قتل قطب16: 7915

ه بنابراین مشخص است که این ذهنيت منفی ک؛ بهرامشاه غزنوی هستند، به این کار مبادرت کرد

ها به بازسازی آن اثرگذار بوده ه بود در عدم توجه جدی آناز شهر غزنه نزد غوریان شکل گرفت

 حوادث فوق ایجاد شده بود، مزید جهيدرنتاست. عالوه بر اینکه حجم زیاد ویرانی غزنه نيز که 

 کرد.تر میتر و پرهزینهبر علت شده؛ و بازسازی آن را مشکل

 

 گیرینتیجه -3

پرشکوهی در تاریخ این شهر محسوب  استقرار البتگين و همراهانش در غزنه نقطه عطف

شود. غزنه عصر غزنوی به لطف تشکيل حکومت مقتدر غزنوی و درآمدهای هنگفت آنان می

روزگار باشکوهی را سپری کرد که در طول حيات کهن خویش مشابه آن را به خود ندیده بود. 

ن و برجسته اتباطی آجانبه غزنه در این دوره عالوه بر عوامل فوق معلول جایگاه شکوفایی همه

 برانگيز نيز بود. تالش سالطين غزنوی برای ایجاد پایتختی رشک

هر بر غزنه، این ش –غوریان  –گذاران سابق آنان پس از افول حکومت غزنویان و تسلط خراج

ها و از جمله اقتصاد روزگار خوشی را سپری نکرد. اگرچه اقتصاد غزنه در این در تمام مؤلفه

تجاری،  هایانگيزاش در زمينههای شگفتافول نهاد منتهی این شهر به دليل قابليتدوره رو به 

کشاورزی و غيره همچنان به حيات اقتصادی خود ادامه داد. و هرگز به زوال و رکود کامل 

 اقتصادی نرسيد.

های مختلف جهان اقتصاد غزنه در این دوره به ویژه با رفت و آمد سوداگران از سرزمين 

ری وهای پيشه، غنائم حاصله از فتوحات هند، توليدات کشاورزی و دامداری و فعاليتاسالم

ناپذیری که در نتيجه تهاجمات مختلف های جبرانکرد. با این حال آسيبتوجه میهمچنان جلب

ذهنيت  لطفی وهای غزنه وارد آمده بود به همراه بالیای طبيعی، کمبر ساختار شهری و زیرساخت
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 ها بر این شهر که عمدتا در منازعات متعددیان نسبت به غزنه و دوره کوتاه حاکميت آنمنفی غور

 نظامی با دشمنانشان سپری شد، موجب شد که غزنه نتواند یک اقتصاد پویا داشته باشد. –سياسی 

 

 هایادداشت
زنه غای بوده که در دو منزلی شهر غزنه و بر سر راه تجاری بست به خشباجی نام دهکده .1

به اهتمام ایرج ، 9چ  ،مسالک و ممالک، خری، ابواسحاق ابراهيمصطا: بنگرید به قرار داشت.

مقدسی، ابوعبداهلل محمد ؛ همچنين نگاه کنيد به: 200، ص 7961تهران، علمی فرهنگی،  افشار،

فان و شرکت مؤل، تهران، ترجمه علينقی منزوی ،2ج  االقاليم،لمعرفهفیالتقاسيم بن احمد، احسن

 .236، ص 7967، مترجمان
درباره موقعيت دقيق زوریان در متون این دوره مطلبی مشاهده نشد. ابوریحان بيرونی به ذکر  .2

کی از رسد که این ناحيه نام یباشد اکتفا کرده. به نظر میاینکه زوریان از مناطق اطراف غزنه می

-یفی، ابوریحان محمد بن احمد، الجماهرهای غزنه بوده است. بنگرید به: بيرونی خوارزمدهکده

 .911، ص7911الثقافی، النشر العلمی و، شرکهتهرانالجواهر، تحقيق یوسف هادی، 
، زیر نظر محمد 71نامه، جاکبر، لغتدهخدا، علیميوه درخت صنوبر را گویند. بنگرید به:   .9

 .217ص  ،7916معين، تهران، دانشگاه تهران، 

خود زمين  لهيوسبهای، مذهبی و یا های خانوادگی، قبيلهرعيتی افراد با رشته –در نظام ارباب  1

تعهدات شخصی )جبر غيراقتصادی( و اعمال زور و یا جبر  رشتهکرعيت با ی و اندوستهيپهمبه

اقتصادی به ارباب گره خورده است. در این نظام هر کس به نحوی از انحاء به دیگری وابسته 

رعيتی  –نظام ارباب  درواقعصلی اقتصاد اربابی همان اقتصاد فئودالی است. است. خصوصيات ا

یکی از انواع فئوداليسم است. خانوار رعيتی یک واحد خودکفاست که هسته مستقل توليدی را 

ی دستعیاصنآهنگی بين کشاورزی و تشکيل داده و عوامل اساسی اقتصاد طبيعی را از طریق هم

رابطه مستقيم سروری و  صورتبه زمانهمر این نظام رابطه مالکيت در خود جمع کرده است. د
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سوداگر، محمد، نظام ارباب رعيتی در ایران، تهران، گلشن، شود. بنگرید به: بندگی ظاهر می

 .77 – 3، ص 7996
ترین نوع دوزندگی است و آن عبارت است از اصالح و بافتن جامه پاره رفو به معنی دقيق. 5

ند. بنگرید کویا اصالً از اول پاره نبوده. رفوگر نيز به معنی کسی است که رفو میبه طوری که گ

 .562و  567، ص 26نامه، پيشين، جدهخدا، لغتبه: 
يز فروشد. عالفی نفروش و کسی است که جو، گندم، کاه و هيزم میعالف به معنی علف . 6

 .1، ص 92نامه، پيشين،ج تبه معنی شغل و کسب عالف آمده است. بنگرید به: دهخدا، لغ

 

 فهرست منابع 

 الف( کتب فارسی و عربی

ج  الکامل )تاریخ کامل بزرگ اسالم و ایران(، (.7917) الدیناثيرجزری، عزابن -

 .موسسه مطبوعات علمیتهران:  ت،ترجمه عباس خليلی و ابوالقاسم حال ،97و  90، 26

، ترجمه و توضيح (االرضصوره سفرنامه )ایران در (.7966، محمد بن علی )حوقلابن -

 .اميرکبير :تهران جعفر شعار،

 :امين ریاحی، تهران، به کوشش محمدنامهجهان (.7912) بکران، محمد بن نجيبابن -

 .سيناانتشارات کتابخانه ابن

 به اهتمام ایرج افشار،، 9چ  مسالک و ممالک، (.7961) خری، ابواسحاق ابراهيمصطا -

 تهران: علمی فرهنگی.

ترجمه مریم  ،2ج  ،تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی (.7963) پولر، برتولداش -

 .علمی فرهنگیتهران: ميراحمدی، 

تحقیقی غزنه و  -مجموعه مقاالت سمینار علمی (.7913) اعظم، عبدالشبير -

 .نشر ریاست نشرات آکادمی علومکابل:  ،غزنویان در گستره تاریخ
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، ترجمه المشتاقایران در کتاب نزهه (.7911) ادریسی، محمد بن محمد بن عبداهلل -

نياد بتهران:  ،عبدالحميد آیتی، طرح، مقدمه، بررسی و تدوین نهایی از حسن حبيبی

 .ایرانشناسی

، ترجمه حمزه تذکره جغرافیایی تاریخ ایران (.7916) بارتولد، واسيلی والدیميرویچ -

 .توس :مشهد سردادور،

 ترجمه حسن انوشه،، 1، چ 2و  7ج  تاریخ غزنویان، .(7911) باسورث، ادموند کليفورد -

 .اميرکبيرتهران: 

تصحيح توفيق سجادی ، 7ج  التواریخ،منتخب (.7913) شاهبداونی، عبدالقادر بن ملوک -

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران: و مولوی احمد صاحب

-معرفهااللباب فیاولیروضه(. 7961) الفضل محمدداوود بن ابی ابوسليمانبناکتی، -

 .ثار ملیانجمن آ ، تهران:تصحيح جعفر شعار النساب )تاریخ بناکتی(،والتواریخ

فياض،  اکبریتصحيح عل ،1چ  ،تاریخ بیهقی (.7919) بيهقی، ابوالفضل محمد بن حسين -

 .انتشارات دانشگاه فردوسیمشهد:  به اهتمام محمدجعفر یاحقی،

، تحقيق الجواهرفیالجماهر(. 7911احمد ) بيرونی خوارزمی، ابوریحان محمد بن -

 الثقافی.النشر العلمی و: شرکهتهرانیوسف هادی، 

 .نابی :تهران الشعرای بهار،تصحيح ملک(. 7952) تاریخ سیستان -

 ،7ج  طبقات ناصری )تاریخ ایران و اسالم(، (.7969) السراججوزجانی، منهاج -

 تهران.، دنيای کتابتهران:  تصحيح عبدالحی حبيبی،

از شار تا شهر: تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای (. 7926حبيبی، محسن ) -

 ، تهران: دانشگاه تهران.کالبدی آن
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(. به کوشش منوچهر ستوده، تهران: 7962) المشرق الی المغربحدودالعالم من -

 کتابخانه طهوری.

-ی اخبار افرادالسیر فحبیب(. 7999) الدین حسينیالدین بن همامخواندمير، غياث -

 م.خيا یفروشکتاب، تهران: سياقیزیر نظر محمد دبير، 2ج ، البشر

، تصحيح محسن ناجی 2، ج مجمل فصیحی(. 7916خوافی، احمد بن محمد فصيح ) -

 نصرآبادی، تهران: اساطير.

اهلل مافی، ، ترجمه حسين حاتمی نژاد و عزتشهرهای ایران(. 7911خيرآبادی، مسعود ) -

 مشهد: نيکا.

، 2، چ ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایرانمقدمه(. 7961، حسين )زادهلطانس -

 تهران: اميرکبير.

، تصحيح ميرهاشم محدث، االنسابمجمع(. 7969ای، محمد بن علی بن محمد )شبانکاره -

 تهران: اميرکبير.

اه تهران: بنگ ،به اهتمام هيوبرت دارک ،2، چ هنامسیاست (.7911) الملکطوسی، نظام -

 ترجمه و نشر کتاب.

، به اهتمام منوچهر المخلوقاتعجایب(. 7915طوسی، محمد بن محمود بن احمد ) -

 ستوده، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

، ترجمه ابوالشرف ناصح بن ظفر 9، چ تاریخ یمینی(. 7911عتبی، محمد بن عبدالجبار ) -

 جرفاذقانی، تصحيح جعفر شعار، تهران: علمی فرهنگی.

، نامهقابوس تا(.)بی صرالمعالی، کيکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگير بن زیارعن -

 نا.تهران: بی ،سعيد نفيسیبه اهتمام و تصحيح 

تصحيح محمد قزوینی،  بر اساس، 2، چ مقالهچهار(. 7915عروضی سمرقندی، نظامی ) -

 هران: جامی.نژاد، تبگلو و رضا انزابیتصحيح جدید و شرح و توضيح از سعيد قره
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 .سمت، تهران: 1چ ، غزنویان از پیدایش تا فروپاشی(. 7930) فروزانی، ابوالقاسم -

 ، تهران: سمت.6، چ تاریخ غوریان (.7930) اصغرفروغی ابری، علی -

، به کوشش محمد 2، چ دیوان اشعار(. 7913فرخی سيستانی، ابوالحسن علی بن جولوغ ) -

 دبيرسياقی، تهران: زوار.

، با ترجمه و و اخبارالعباد آثارالبالد (.7919یابن محمدبن محمود )قزوینی، زکر -

 اضافات جهانگيرميرزاقاجار، تصحيح و تکميل ميرهاشم محدث، تهران: اميرکبير.

 ، ترجمه مرتضی اسدی،سرزمین و مردم افغانستان (.7916) کليفورد، مری لوئيس -

  .علمی فرهنگی :تهران

، االخبار )تاریخ گردیزی(زین(. 7969) گردیزی، ابوسعيد عبدالحی بن ضحاک -

 تصحيح و تحشيه عبدالحی حبيبی، تهران: دنيای کتاب.

، ترجمه تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران(. 7930لمبتون، آن کاترین سواین ) -

 یعقوب آژند، تهران: نی، تهران.

ح احمد ، به تصحيالشجاعهالحرب وآداب (.7916) منصور بن سعيد )فخر مدبر(، محمد -

 .شرکت نسبی اقبال و شرکا، تهران: سهيلی خوانساری

حواشی و تعليقات  ،1چ  ،جغرافیای تاریخی افغانستان (.7961) ميرغالم محمدغبار -

 .انتشارات لينوتایپ مطبعه دولتیکابل: فرید بيژند، 

 ،2ج  ،االقالیملمعرفهفیالتقاسیم احسن (.7967) مقدسی، ابوعبداهلل محمد بن احمد -

 .شرکت مؤلفان و مترجمان، تهران: رجمه علينقی منزویت

، مقدمه و ترجمه و 2، چ 1، ج آفرینش و تاریخ(. 7917مقدسی، محمد بن طاهر ) -

 تعليقات از محمدرضا شفيعی کدکنی، تهران: آگاه، تهران.
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تهذیب  ،2، چ 1و  6ج  ،الصفاتاریخ روضه (.7915) ميرخواند، محمد بن خاوندشاه بلخی -

 .علمیتهران:  عباس زریاب، و تلخيص

ترجمه ابونصر احمدالقباوی،  تاریخ بخارا،(. 7969نرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر ) -

 ، تهران: توس.2تلخيص محمد بن زفر بن عمر، تصحيح مدرس رضوی، چ 

د ، تصحيح محمتاریخ فرشته از آغاز تا بابر(. 7911)هندوشاه استرآبادی، محمدقاسم  -

 .جمن آثار و مفاخر فرهنگیان ، تهران:رضا نصيری

، ترجمه المعارفلطائف(. 7961ثعالبی، ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعيل ) -

 اکبر شهابی خراسانی، مشهد: آستان قدس، مشهد.علی

-، المجلدالثانی، الطبعهالبلدانمعجم (.7365الدین ابوعبداهلل )یاقوت حموی، شهاب -

 دی.االساالولی، تهران: منشورات مکتبه

 

 ب( مقاالت

نامه، سال چهاردهم، شمار ایران ،«نظام صنفی و جامعه مدنی»(. 7911اشرف، احمد ) -

 .10 – 5دهم، صص 

، «های تاریخی شهرنشینی در ایران دوره اسالمیویژگی» __________ -

 . 13 – 1(.  نامه علوم اجتماعی، شماره چهارم، صص 7915)

اهمیت تاریخی و ساختار » (.7939) يم قنواتپاینده، محدثه، غفرانی، علی و عبدالرح -

فرهنگ و  مجله تاریخ ،«اقتصادی شهر غزنه در پرتو حیات سیاسی عصر غزنویان

 .797-756 صص سال پنجم، شماره شانزدهم، ،تمدن اسالمی

عوامال دیرپایی دوران »(. 7936خسروبيگی، هوشنگ و نوروزی، جمشيد ) -

ی، سال پنجاه و سوم، شماره چهارم، صص های تاریخ، مجله پژوهش»حکومت غوریان

291 – 252. 
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 ، کتاب«ساختار زندگی شهری درایران دوره اسالمی»(. 7911رضوی، ابوالفضل ) -

 .71-2ماه تاریخ و جغرافيا، صد سی و چهارم، صص 

واکاوی اوضاع (. »7931پور )گراوند، مجتبی، جعفری، فرشيد و مصطفی رسول -

، پژوهشنامه خراسان بزرگ، سال «ن ششم ه.قفرهنگی غزنه از قرن سوم تا قر

 .795 – 779ششم، شماره نوزدهم، صص 

 

 هانامهج( پایان

های نظامی، فرهنگی، اقتصادی و سیاست(. »7932صنعتگر، فتانه ) -

، استاد راهنما اسماعيل حسن زاده، دانشگاه «اجتماعی غوریان در شرق ایران

 الزهرا، تهران.
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