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چڪیده
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مناسباتقدرتدردورۀسلجوقیان(590-431ق).واستقرارحکومت
یکپارچه و گسرتده ،رشایطی را بهوجود آورد که مدیریت شهری
تجربیات متفاوتی را از رسگذراند .در این میان ،الگوی تعیینکنندۀ
روابطدوجانبه،بیننخبگانشهریوحکومتمرکزی،بهعنوانزمینۀ
تعیینکنندۀ مناسبات شهری و حکومت ،مورد توجه قرار نگرفت.
منصب«عامل»بهعنوانمنایندۀحکومتمرکزیومسئولجمعآوری
عایدات جامعۀ شهری ،که باید با بدنۀ جامعۀ شهری روابطی نزدیک
برقرارمیکرد ،نقشی دو سویه داشت .موضوع روابط عامل با دیگر
صاحبمنصبان حکومتی و نیز منایندگان نهادها و جوامع شهری،
که بیشرتین چالشهای مدیریتی شهرهای آن دوره به این حوزه
مربوط است ،مورد کاوش قرار نگرفته است .تغییرات مزبور در این
منصب تحت تأثیر دگرگونیهای بخش مربوط در حکومت بود یا از
دگرگونیهایاقتصادی-اجتامعیجامعۀشهریمتأثربود؟فرضمقاله
بر این است که این دگرگونیها جنبۀدو سویه داشته است .نتایج این
بررسینشانمیدهدتغییراتدرونیحکومتمنجربهافزایشنقش
و عملکرد «عامل» در شهرهایی شد که تحت ادارۀ مستقیم حکومت
قرارداشتند.
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مقدمه

یکپارچگی سیاسی حکومت سلجوقی و دوران ثبات و آرامش جامعه ،بعد از مرگ خواجه
نظامالملك طوسی و سلطانملکشاه سلجوقی( 485ق ).بهپایان رسید و با منازعاتی که بر
سر جانشینی سلطانملکشاه میان فرزندانش در گرفت و همچنین ،لشکرکشیهای دائمیکه
از جانب سالطین و ملوک سلجوقی علیه یکدیگر انجام میشد ،دوران کشاکش سیاسی-
ی و گسترش ناامنی آغاز شد .اما ،رویۀ واگذاری اقطاع تداوم یافت و بخشهایی از
نظام 
قلمروی سلجوقی از حوزۀ اختیارات حکومت مرکزی خارج شد .صاحبان اقطاعات ،بهعنوان
نمایندگان حکومت ،مأموران مالی برای اقطاع خودمیگماردند .از سوی دیگر ،در دورۀ ثبات
و آرامش جامعۀ ایران ،شکوفایی اقتصادی شهرها ،که از نیمۀ قرن چهارم ق .و تحت تأثیر
رشد مناسبات سرمایهای و تولیدات خردهکاالیی آغاز شدهبود ،تأثیر بسزایی بر جایگاه و
نقش سیاسی ،اجتماعی ،و اقتصادی گروههای شهری -که صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان
کاال بودند -داشت .به این ترتیب ،موجبات بازتعریف و بازسازی مناسبات و سازمان قدرت
سیاسی برای گرایشهای گروههای شهری فراهم شد .گروههای شهری ،خواهان اداره و
ی عادل و قدرتمند بودند که توانایی تشخیص و
هدایت خیرخواهانۀ جامعه توسط حاکم 
تأمین منافع سیاسی -اجتماعی آنها را داشتهباشد .بهصورتیکه ،حکمران و عوامل حکومت
مرکزی توانستند نظارت و هدایت بیشتری بر مناسبات مالی ،روابط حقوقی ،و تأمین امنیت
اقتصادی و اجتماعی اعمال کنند.3

 .1دانشیار تاریخ اجتامعی ایران،
پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی
shyousefifar@yahoo.com
 .2کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسالمی،
(نویسندۀمسئول)
sabereh.azadeh@yahoo.com
 .3برای اطالع بیشرت(ر.ک:یوسفی فر.)1390،
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ِ
شهری «عامل» مورد بررسی قرار
در پژوهش حاضر ،نقش و عملکرد منصب
میگیرد .این منصب از سه جنبهدر جامعۀ شهری دورۀ سلجوقی حائز اهمیت بود .نخست
اینکه از جانب حکومت مرکزی منصوب میشد؛ دوم اینکه با جمعآوری عایدات سر و
کار داشت ،که در واقع درآمد حکومت مرکزی بهشمار میرفت؛ و سوم اینکه در ارتباط
مستقیمتری با گروههای شهری قرار داشت .سومین ویژگی ،موقعیت این منصب شهری
را بهگونهای رقمزد که بهعنوان یکی از حلقههای ارتباطی میان حکومت مرکزی و جامعه
محسوبمیشد .مرور متون تاریخی این دوره حکایت از آن دارد که اشارات مربوط به
نقش و کارکرد صاحبان این منصب شهری در دورۀ سلجوقی بیش از ادوار پیشاست و
براین اساس الزم است بهاین مسئله پرداخت که برجستهتر شدن این منصب در شهرها
تحت تأثیر تحوالت ساختار سیاسی سلجوقیان و گرایش ب ه واگذاری اختیارات بیشتر به
نمایندگان خود در شهرها بود یا اینکه بهتحوالت درونی در ساختار اداری -مالی شهرها
مربوط میشد؟
براین اساس این پرسشها مطرح است :الف .منصب مالی که تحصیل درآمد برای
حکومت مرکزی در شهرهای دورۀ سلجوقیان را برعهده داشت ،کدا م بود؛ ب .نقش و
کارکرد اصلی منصب عامل در شهرهای دورۀ سلجوقیان چه بود؛ و ج .نقش و کارکرد
منصب عامل تا چه اندازه نشاندهندۀ رشد نهادهای محلی در کانونهای شهری آن دوران
بود؟ دربارۀ پرسشهای فوقمیتوان چنین گفت :الف .منصب مالیای که وظیفۀ تحصیل
درآمدها را جهت حکومت مرکزی در شهرهای دورۀ سلجوقی برعهده داشت ،منصب
عامل بود که نقش اصلی آن جمعآوری عایدات از شهرها و نواحی اطراف آنها بود؛ ب.
نقش و کارکرد اصلی منصب عامل در جهت تأمین خواست اقتصادی گروههای شهری
استوار میشد که همانا نظارت حکومت مرکزی بر نحوۀ تحصیل درآمد از آن گروهها
بود،؛ و ج .اهمیت یافتن موقعیت و نقش عامل در شهرها نشاندهندۀ تحقق نسبی خواست
ی بر افزایش نقش نظارتی حکومت مرکزی بر تحصیل عایدات از
گروههای شهری مبن 
طریق برگزیدن نخبگان محلی جهت ایفای منصب عامل بود.

مالحظاتنظری

برای شناخت تعامل مناصب شهری با نهادهای محلی در کانونهای شهری دورۀ سلجوقی
میتوان از برداشتهایی از نظریههای «نقش» و «کارکرد» بهره برد .نقش ،رفتاری است که در
یک زمینۀ اجتماعی و با ایفای آن توسط فرد ،معنی مییابد و بهوظایفی تحقق میبخشد که
سایر نقشها از آن انتظار دارند .همچنین ،یک نقش دارای حقوقی است که از جانب نقشهای
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دیگر بهآن پاسخ داده میشود .عالوه براین ،هر نقش از ویژگیهای فرد ایفاکنندۀ آن نقش
تأثیر میپذیرد .درحالیکه این ویژگیها درانجام وظایف آن نقش مؤثر است .ازآنجاکه انتظام
نظام اجتماعی در یک جامعه و در شرایط و موقعیتهای گوناگون بر عهدۀ نقشهاست،
تحقق وظایف یک نقش موجب پیدایش رضایتمندی در نظام اجتماعی میشود .بررسی
ویژگیها و وظایف یک نقش ،چگونگی پیوند و ارتباط آن نقش با سایر نقشها را نمایان
ساخته و کارکردهای آن نقش را آشکار مینماید ( .)Biddle, 2000,pp. 2415 – 2416ازسوی
دیگر ،سهم هر نقش در دوام جامعه با مطالعۀ کارکردهای آشکار و پنهان آن نقش امکانپذیر
میشود .منظور از کارکرد آشکار ،نتایج وظایف و فعالیتهایی است که برای نقش شناخته
شده و مورد انتظار است .کارکرد پنهان نیز بهنتایجی گفته میشود که نقش از آن آگاهی ندارد
(گیدنز،1376 ،صص .)756 -755همچنین ،شبکۀ هماهنگ نقشها ،که مجموعهای از روابط
و مناسبات میان نقشهاست ،بههمراه اهداف و ارزشهای مشترک آن نقشها ،باعث استحکام
جامعهمیشود.
در رویکرد این پژوهش ،شناخت وظایف منصب عامل و در پی آن ،کارکردهای آن
منصب بهعنوان نقشی که با امور مالی سروکارداشت ،در جامعۀ دورۀ سلجوقی ،که دارای
ویژگیهای خاص خود بود ،سهم آن منصب را در دوام جامعه نمایان میکند .بهعبارت
دیگر ،با مطالعۀ وظایف و کارکرد منصب عامل میتوان میزان تأثیرگذاری آن منصب در رشد
نهادهای محلی در کانونهای شهری آن دوره و حفظ آن نظام شهری را تبیین کرد .بدین
ترتیب ،با چنین رویکردی میتوان مطالعهای نظاممند پیرامون منصب عامل ،وظایف آن ،و
کارکردهایش انجام داد و ب ه شناخت سهم آن منصب در رشد نهادهای محلی نائل آمد.

 .1عامل

 .1.1معنای لغوی و اصطالحی

عامل ،بهمعنی «نایب ،دستنشانده و کارگزار» ،از ریشه َع َم َل بهمعنی کارکردن ،بهعمل
آوردن ،حاصل کردن (چیزی را) میباشدَ .ع َمل نیز بهمعنی کار ،رفتار ،دستاورد ،و محصول
است (آذرنوش :1379،ذیل ریشۀ َع َم َل) .عامل ،بهعنوان اصطالحی تاریخی به«نمایندۀ
منتصب از سوی حکومت مرکزی که جهت جمعآوری مالیات و باج و خراج »1برگزیده
میشد ،اطالق میگردید.
عالوهبر منصب عامل ،در منابع به «عمید» و منصب «صاحبدیوان» اشاره شدهاست
که آنها نیز وظایفی در زمینۀ مالیات و باج و خراج داشتند و از سوی حکومت مرکزی تعیین
میشدند .بعضی از محققان «عمید» و «عامل» را یکی تلقی کردهاند(کلوزنر،1363،ص)31؛

 . 1خراج به معنی «مالیات ،مالیات ارضی و در
مفهومبستهآنخراجیکهبامساحیتعیین
میشد» و باج به معنی «خراج اصلی یعنی
ارزیابی اصلی و معمولی که زوائد بدان تعلق
منیگرفت» بود(ملبتون ،1372،ص.)390
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و برخی «عمید» و «صاحبدیوان» را یکی دانستهاند (میراحمدی،1368 ،ص)238؛ برخی
«عمید» را تنها لقبی برای گروهی از نمایندگان حکومت مرکزی میدانند که عامل از میان
آنها برگزیده میشد( .)Cahen, 1960,p. 434از این رو ،الزم است در ابتدا بررسی اجمالی در
مورد «عمید» و منصب «صاحبدیوان» صورت گیرد تا از ابهاماتی که در تعریف این دو،
دربارۀ منصب عامل وجود دارد ،فرو کاهیم تا بدین ترتیب بتوان منصب عامل را دقیقتر
مورد بررسی قرار داد.

.2مناصب مرتبط با منصب عامل
 .2 .1عمید

عمید از ریشۀ « َع َمدَ» و بهمعنی پشتیبان ،رئیس و پیشواست (آذرنوش :1379 ،ذیل
ریشۀ َع َمدَ) و بهشکل لقب برای بزرگان نیز بهکار میرفت .چنانکه بونصر مشکان،
که صاحب دیوان رسایل سلطانمسعود (متوفی 432ق ).بود «خواجه عمید» (بیهقی،
،1388ج،2ص735؛ج،3صص)928 -892؛ و خواجه احمدعبدالصمد ،وزیر سلطانمسعود،
«عمید»خطابمیشدند(بیهقی،1388،ج،2ص.)491همچنین،صفیالدینتاجالرؤساابوسعید
فضلبنعلیمزینانی «مردی عاقل و هنرمند بود» و «صاحب دولت و امین سالطین» ،اگرچه
از خاندان مشهوری نبود ،لقب «عمید» داشت (ابن فندق،1361 ،ص .)113در خاندان عنبریان
نیز خواجه ابیسعدمحمدعنبری که مستوفی بیهق بود ،لقب «عمید» داشت و پسرش ،تاج
االفاضلشاهعنبری (متوفی 543ق ).نیز که از صاحبمنصبان دیوانهای ملوک بود ،دارای لقب
«عمید» بود (ابن فندق،1361،ص.)122
بهطورکلی ،چنین مینماید که «عمید» بهعنوان یک اصطالح تاریخی ،بهمعنی نمایندۀ
حکومت مرکزی جهت جمعآوری عایدات بود .چنانکه در حکم واگذاری عمارت شهر
اورمیه ب ه امیرعمید ،از او خواسته شد مالیات را جمعآوری کند و از آنجاکه ب ه گفته و کردۀ
او اعتماد شدهبود ،وی میبایست گزارش تحصیل مالیات را نیز تهیه میکرد...« :رأی چنان
اقتضا کرد که عمادت شهر ارمیه  -عمرهااهلل  -بهامیرعمید ّ
اجل فالن ارزانی داشته آمد تا...
محصل گرداند...که جملگی اعتماد معاملۀ ارمیه بر قلم او
اموال معامالت از وجوه وجوب ّ
خواهد بود و بر گفته و کردۀ او» (اتابکی،1378 ،ص.)407
ازآنجاکه عمید با امور مالیاتی سروکار داشت ،بهنظر میرسد همیشه در معرض
این بود که بهحسابهای مالی او رسیدگی شود .چنانکه در دورۀ سلطانمسعودبنمحمد
(حک547 -529 .ق ،).ابنحکیممشرف ،برای این کار انتخاب شد و باید بهحسابهای
مالی عمی د رازی ،که یکسال عمید بغداد بود ،رسیدگی کرده و حاصل کار را نزد عزالملك
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وزیر (539 -533ق ).ببرد .ابنحکیم ،هیچیک از پیشنهادهای عمیدرازی را برای اغماض
از برخی حسابهای او نپذیرفت و آنها را چنانکه بود نزد وزیر برد .اما وزیر آن حسابها
و رسومیرا که عمیدرازی اضافه بر آنچهباید بگیرد ،گرفته بود حق وی دانست و از عمید
دفاع کرد (بنداری،1356 ،صص.)234 -232
بهنظرمیرسد که عمید در سرای خود ،ادرارات 1و وجوه را پرداخت میکرد...« :دو
قدساهللروح ه ِولل َمجلسِالعالی ُ
طولا َالعمار -،پیاده از
سه بار یاد دارم که صدرسعید مرحوم
ّ
مدرسۀ معمور بهسرای کمال عمید رفت جهت ادرارِ من خادم( »...اتابکی،1378 ،ص،)89
و همچنین...« :احوال ،برات دعاگویان از پنجاه دینار دیناری و نیم رسیدهاست و سه ماه
است که امیر عمید فالن وعدۀ دینار از قسمت ما بهعوض کرده بود .امروز رئیس و
ب مِن ّکلِ شیٍء( »...اتابکی،
عمید وجه میدادند ،مجلس فالن نمیگذارد ،و هذا ا َ َ
عج ُ
،1378ص.)377
بهنظرمیرسد بنا بهوظایف و موقعیت و عملکرد عمید وی نمیتوانست بدون گرایش
سیاسی باشد .چنانکه در سال 424ق.که بوسهلحمدوی ب ه مقام عمیدی عراقرسید ،از
سوی سلطانمسعود(متوفی  432ق ).انگشتریای را دریافت کرد که نام سلطانروی آن
حک شدهبود و نمایندۀ وی در عراقشد و فرمانش بر لشکری و رعیت نافذ گردید(بیهقی،
،1388ص .)619همچنین ،ابوعلیبنشادان ،که در دورۀ چغریبیکداوود عمید بلخ
بود(اقبال،1337 ،ص )36و خواجه نظامالملك نیز مدتی در خدمت او کتابت کرد ،بهوزارت
چغریبیکداوود رسید(حسینی،1933 ،ص .)27وی ،همان بود که آلبارسالن را از احوال
خواجه نظامالملك آگاه و مقدمۀ وزارت خواجه را فراهم کرد(ابن اثیر :1368 ،ذیل حوادث
485ق؛ اقبال،1337 ،ص .)36همچنین ،هنگامیکه تکش برادر سلطانملکشاه(حک-465 .
485ق ،).مروالرود تا نزدیک سرخس را تصرف کرد(477ق ،).عمید خراسان و ابوالفتح
طوسی ،نامهای از قول نظامالملك ،خطاب ب ه مسعودیاخز جعل و باعث فروپاشی اردوی
تکش شدند(ابن اثیر :1368 ،ذیل حوادث 477ق .).ابوالمحاسنعبد الجلیلبنعلیدهستانی،
بعد از عزل برادرش کمالالملك دهستانی ،عمید بغداد شد(482ق().ابن اثیر :1368 ،ذیل
حوادث 482ق ).و نیز بهمدت دو سال وزارت سلطانبرکیارق (حک498 -487 .ق).را
برعهده گرفت(اقبال،1337 ،ص.)115
چنین مینماید که عمید ،گاه از صالحیتهای فرماندهی نظامیو اختیارات نیروی
نظامیبرخوردار بود .چنانکه هنگامیکه سلطانمسعود ،بوسهلحمدوی را عمیدی عراق
داد(424ق ).و بر آن شد که فرزندش را بهنشانۀ سلطۀ غزنویان بر عراق همراه او کند ،وی
از سلطا ن درخواست کرد اجازه دهد ابتدا بوییان اصفهان را بهصلح یاجنگ مطیع کند و

 .1ادرار و جمع آن ادرارات به معنی
«مواجب،پیوستهگردانیدنعطاوپولیبودکه
از خراج داده میشد و گاهی هم به صورت
زمین ادا میگشت» (ملبتون،1372،ص.)388
همچنین،ادرارکهمقرریووظیفهمالی
دیوانیبود،معمو ًالسالیانهپرداختمیشد
و علام و سادات از جمله کسانی بودند که به
طورمرتباینوظیفهرادریافتمیداشتند
(میر احمدی،1368،ص.)241
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بعد از آن سلطانمسعود ،فرزندش را بهری بفرستد (بیهقی،1388 ،ج،2صص.)621 -619
ی بود.
بنا بر اطالعات موجود ،در دورۀ سلجوقی نیز ظاهرا ً عمید دارای نیروی نظام 
چنانکه در فتنهای که در سال 470ق .بر سر معتقدات مذهبی میان اهالی بازار در بغداد در
گرفت ،مؤیدالملك ،پسر نظامالملك ،از عمید و ِشحنۀ بغداد خواست تا اوضاع را آرام کنند
و آنها نیز با لشکریان خود حاضر شده و با مردم درگیر شدند و سرانجام توانستند آرامش
را برقرار نمایند(ابن اثیر :1368 ،ذیل حوادث 470ق .).همچنین ،در سال 480ق ،.عمید
عراق ،کمالالملكابوالفتحدهستانی ،شهر هیت 1را بهصلح تصرف کرد (ابن اثیر،1368 ،
ذیل حوادث 480ق.).
براین اساس ،صاحبمنصب عمید ،بنا بهاهمیت و موقعیت خود در جامعۀ شهری،
گاه نقش میانجی بین گروههای مختلف را ایفامیکرد .چنانکه در جریان لشگرکشی سال
493ق ،.که برکیارق بهنیشابور برای کمک بهامیرداد حبشی و علیه ملکسنجر صورت
گرفت ،ابومحمد و ابوالقاسمبنابیالمعالیجوینی ،بهعمید خراسان متوسل شدند تا رؤسای
نیشابور آزاد شدند(ابن اثیر ،1368 ،ذیل حوادث 493ق.).
در آگاهی دیگری که از عمید خراسان در دست است ،وی از سوی سلطانملکشاه
مأمور شد تا جمالالملك ،فرزند نظامالملك ،که دلقک سلطانرا کشت ،و ابنبهمنیار را در بند
کرده بود از میان بردارد(ابن اثیر ،1368 ،ذیل حوادث 475ق.؛ بنداری،1356 ،صص.)84 -83
بدین ترتیب ،بهنظر میرسد عمید فراتر از وظایفی که در امور مالیاتی برعهده داشت،
بنا بهاهمیت کارکردی و نقش آن در دستگاه حکومت در معادالت سیاسی و گاه نظامی،
بیشتر از صاحبمنصب عامل نقش ایفامیکرد.
 . 1هیت «شهری در کنارۀ رود فرات از
نواحی بغداد و باالتر از انبار و دارای نخل
فراوان و خیرات زیاد است»
(ابن خردادبه،1371،ص.)69
 .2اراضی خاص یا اراضی خالصه متعلق
به حکام سابق بود یا اینکه سلطان از راه
خرید،هدیهستانیویابازپسگیریصاحب
شدهبود.ایناراضیامالکشخصیسلطان
محسوبمیشدکهازطریقوراثتمنتقل
میگشت.درعینحالاینامکانهموجود
داشت که از راه هدیه یا فروش بهصورت
ملکخصوصیدربیاید.بایدتوجهداشت
که بین این اراضی و اراضی دیوانی که
سلطان در رأس آن قرار داشت بهراحتی
منیتوانمتایزقائلشد
(ملبتون،1372،ص.)126

48

 .2 .2صاحبدیوان

منصب «صاحبدیوان» ،چنانکه با پسوند نام دیوانها مانند استیفا ،اشراف ،انشا ،و مانند
آن بهکار میرفت ،بهمعنی صاحب و رئیس آن دیوانها بود و در شکل بدون همراهی با
این پسوندها بهمعنی منصبی بود که بهنظر میرسد منصبی مهم تحت نظارت دیوان استیفا
بوده باشد .چنانکه صاحبدیوانی غزنه همراه با شغل نظارت بر اراضی خاص 2آن شهر
در دورۀ حکمرانی سلطانمسعود(متوفی 432ق ).بهبوسعیدسهل واگذار شدهبود .از تاریخ
بیهقی برمیآید که جایگاه این دو منصب با هم برابر بود(بیهقی،1388 ،ج،1ص.)180
با توجه بهاینکه حسابهای منصب «صاحبدیوان» از جانب دیوان استیفا مورد
رسیدگی و بررسی قرار میگرفت ،میتوان گفت این منصب تا حدی تحت نظارت دیوان
استیفا بود .چنانکه حسابهای بوسعید سهل ،صاحبدیوان غزنه و ناظر ضیاع خاصه آن
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شهر ،از سوی مستوفیان این دیوان بررسی شد و آشکار گردید ثروت بسیاری در این مدت
اندوخته بود(بیهقی،1388 ،ج،1صص .)181-180خواجه احمدحسن ،وزیر سلطانمسعود
نیز بر آن شد ب ه حسابهای ابوالقاسم کثیر ،صاحبدیوان خراسان ،رسیدگی کند(بیهقی،
،1388ج،2صص.)501 -498
بهنظر میرسد منصب صاحبدیوان در ردهبندی مناصب ایاالت و شهرها پائینتر از
عمید قرار داشت .چنانکه بوسهلحمدوی ،پیش از دریافت منصب عمیدی عراق(424ق).
در دورۀ حکمرانی سلطانمحمود(م421 .ق ).صاحبدیوان غزنه و اطراف آن بود (بیهقی،
،1388ج،2ص )618و چون به ِسمت عمیدی عراق گمارده شد از سلطانمسعود خواست
برای مقابله با بوییان وی را تجهیز کند و از جمله بوالحسنسیاری (بیهقی،1388،ج،2ص،)621
صاحبدیوان ری و جبال را همراه او کند(بیهقی،1388 ،ج،2ص.)504
چنین مینماید که اگرچه منصب صاحبدیوان ،منصبی دون مقام عمید بود؛ انتصاب
او برعهدۀ عمید نبود .چنانکه بعد از مرگ بوالحسنسیاری در سال 426ق ،.با فرمان
ِ
مستحث(محصل مالیات)سیستان بود ،بهصاحبدیوانی
سلطانمسعود ،عزیز پوشنجه ،که
ری منصوب شد و در نامهای بهبوسهلحمدوی ،عمید عراق ،این تصمیم بهوی اعالم
شد(بیهقی،1388 ،ج،2ص.)661
بدین ترتیب چنین مینماید ،که نمیتوان عمید و منصب صاحبدیوان را یکی تلقی
کرد؛ بلکه همانطور که پیش از این نیز گفتهشد ،شاید بتوان «صاحبدیوان» را از نظر
ِ
مراتب مناصب ایاالت از مناصب پائینتر نسبت ب ه عمید دانست.
سلسله
با توجه بهشباهت ویژگیهای منصب عمید و صاحبدیوان با یکدیگر ،در مواردی این
دو منصب ب ه یک شخص واگذارمیشد .چنانکه ابوالفضلسوریبن معتز دارای هر دوی
آنها بود...« :صاحبدیوان عمید خراسان ابوالفضلسوریبنمعتز» (ابنفندق،1361،ص.)78
البته ،وی در منابع ،گاه تنها صاحبدیوان و گاه تنها عمید خوانده شدهاست .1سوری ،بهعنوان
صاحبدیوان و عمید خراسان ،نقش و مأموریتهای مالی و نظامیداشت که در تاریخ
مشهور است.
وی ،پرداخت مواجب سپاه و دریافت عایدات دیوان استیفا را برعهده داشت .چنانکه
امیرتاش چون سپهساالر عراق شد(422ق ).دستور یافت ب ه نیشابور رود تا لشکریان
به او بپیوندند و سوریبنمعتز مسئول پرداخت بیستگانیهای لشکر او شد(بیهقی،
،1388ج،2ص .)415همچنین ،بعد از آنکه والیت گرگان بهباکالیجار سپرده شد ،مثالی
هم برای طاهر دبیر صادر شد تا مال ضمان 2گذشته و مال ضمان جدیدی را که بهتازگی
بر سر آن توافق شده بود ،از گرگانیان طلب کند و نزد ابوالفضلسوریبنمعتز ب ه نیشابور

 .1ابوالفضلسوریبنمعتزدرتاریخبیهقی
و تاریخ بیهق با عنوان صاحبدیوان یاد شده،
درحالیکهدرسلجوقنامه،راحةالصدور
وروضةالصفاتنهاباعنوان«عمید»ذکر
شدهاست.
 . 2مال ضامن یا مال مواضعه به معنی خراج
مقرر نواحی دور دست برطبق قرارداد یا توافق
بود .از نظر اداری برای دیوانساالری مرکزی
ممکن نبود که بتواند بر آن نواحی نظیر غرب
ایرانوخوارزمنظارتمستقیمداشتهباشد
(باسورث،1362،ص.)70
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 . 1استوا از بخشهای نیشابور است و
نزدیک قوچان واقع شدهاست و مرزهایش
به بخش نسا میرسد (یاقوت حموی،1380،
ج،1صص« .)220-219استوا روستای
خبوشان یا خوجان ،قوچان امروزی ،است که
خرم و حاصلخیز بودهاست و در شامل رود
اترک واقع است» (لسرتنج،1386،ص.)419
 .2فراوه« ،در چهار منزلی دهستان و لب
کویر جایی که راه خوارزم رشوع میشود»
(لسرتنج،1386،ص.)406
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فرستد تا از آنجا ب ه غزنه فرستادهشود(بیهقی،1388 ،ج،2ص.)478
صاحبمنصبی چونسوریبنمعتز ،که عهدهدار دریافت عایدات دیوان استیفا بود،
از امکان سوء استفاده و جمعآوری ثروت برخوردار بود .بیهقی در این زمینه اشاراتی
روشن دارد(بیهقی،1388 ،ج،2ص )638که هدایای زیاد و گرانبهایی برای سلطانمسعود
تدارک دید ،بومنصورمستوفی از ظلم بیحد وی بر مردم خراسان سخن گفت(بیهقی،
،1388ج،2صص .)638-637زمانی که سلجوقیان بهطوس حمله کردند ،خواجهابوالحسن،
پدر نظامالملك ،نتوانست مالیات مقرر را جمع کند و سوریبنمعتز ،اموال او را مصادره
کرد و برای باقی مالیات نیز از او قباله گرفت(ابنفندق،1361 ،صص.83 -78؛ باسورث،
،1362ص .)85باید خاطر نشان شود که سوریبنمعتز خود منصب عامل و بنداری طوس
را بهخواجهابوالحسن واگذار کردهبود(ابن فندق،1361 ،صص.)79 -78
عالوهبر امور مالی ،بهنظر میرسد که در مواقع الزم ،سوری ،در امور نظامیو تدارکات
لشکریان نیز نقش برجستهای ایفا میکرد .در سال 426ق .ب ه فرمان سلطانمسعود ،از نیشابور
و از راه استوا 1بهلشکریانی پیوست که برای راندن ترکمانان سلجوقی مأمور شده بود(بیهقی،
،1388ج،2ص.)665
اندکی بعد ،سلطان قصد نیشابور کرد و برای حفظ مرو از تاخت سلجوقیان،
سوریبنمعتز و عبدوس را همراه با لشکری قوی بهنسافرستاد(بیهقی،1388 ،ج،2ص.)667
چنین مینماید که تدارک «علف» و «آلت بیابان» از جانب سوریبنمعتز فراهم میشد.
در سال 426ق ،.زمانیکه سلطانمسعود از دهستان ب ه نیشابور رسید ،سوری تدارک علف
برای لشکریانش را برعهده داشت(بیهقی،1388 ،ج،2ص )668و در سال 428ق .نیز آماده
ساختن علف برای لشکریان سلطانکه از بُست ب ه هرات و نیشابورمیرفتند ،برعهدۀ او
بود(بیهقی،1388 ،ج،2ص.)734
سوریبنمعتز ،بنا بهموقعیت اداری و اجتماعی خود ،میان سلجوقیان و سلطانمسعود
نیز چون میانجی عملمیکرد .از جمله در سال 426ق .یبغو ،طغرل ،و داوودسلجوقی به
او نامه نوشتند و از او خواستند که خواجهاحمدعبدالصمد وزیر را شفیع قرار دهد تا سلطان
موافقت کند که نسا و فراوه 2بهآنها واگذار شود و درعوض ،آنها قلمروی غزنوی را در
بلخان کوه ،دهستان ،و در حدود خوارزم و جوانب رود جیحون مراقبت کنند و در مقابل
ترکمانان خوارزمیو عراقی بایستند(بیهقی ،1388 ،ج ،2ص694؛ نیشابوری،1332،ص14؛
راوندی،1386،صص.)95 -94
چنین مینماید که گرایشهای مالی و نظامیسوری شباهت بیشتری ب ه عمید دارد؛
چنانکه باسورث او را عمید خراسان میداند و گرایشهای مالی و نظامیاو را بهطور

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 90

مناصبعمید
و عامل در دورۀ سلجوقی

کلی اساس گرایشهای عمید معرفی میکند (باسورث،1362 ،ص  .)84ولی تأکید تاریخ
بیهقی بر آوردن عنوان صاحبدیوان برای سوری و اینکه سلطانمسعود بهاو اختیار تام
در امور مالی خراسان دادهبود(بیهقی،1388 ،ج ،2ص ،)638این احتمال را نیز بهوجود
میآورد که شاید سوری ،صاحبدیوانی با اختیارات ویژه بود.
با توجه بهآنچه گفتهشد ،بهنظر میرسد عامل ،بعد از عمید و صاحبدیوان ،آخرین
حلقۀ مناصب مربوط بهامور مالیاتی بود که با رعایا 1ارتباط داشت .در اینجا ،بهاجمال به
پیشینۀ منصب عامل در دورۀ غزنوی میپردازیم.

 .2 .3منصب عامل
 .2 .3 .1دورۀ غزنوی

چنین مینماید که منصب عامل در دورۀ غزنوی (447 -366ق ).با امور مالیاتی و جمعآوری
آن سروکار داشت .بیهقی ،از عامل هرات و عامل گردیز نام میبرد که در زمان حکمرانی
سلطانمحمود(متوفی 421ق ).وظیفۀ تحصیل عایدات را برعهده داشتند(بیهقی،1388 ،ج
،1ص .)180همچنین ،سلطانمسعود(م432.ق).که در ترمذ خبر فتح مکران را دریافت کرد،
بهعامل و رئیس این شهر ،صدهزار درم از خراج آن سال ترمذ را بهرعایا بخشید(بیهقی،
،1388ج،1ص .)287در سال 426ق ،.که سلطانب ه آمل لشکرکشی کرد ،قرار شد عامل و ِشحنه
در آنجا گمارد تا مالیاتها جمعآوری و امنیت برقرار گردد(بیهقی،1388 ،ج ،2صص-691
 .)692در سال 428ق ،.که سلجوقیان بهشهر تون تاختند ،سلطانمسعود ،احمدعبدالصمدوزیر
را بههرات فرستاد .وی ،در آنجا عامالن شهرها را فراخواند تا عایدات نواحی خود را تحصیل
و با خود بههرات بیاورند(بیهقی ،1388 ،ج ،2صص .)744 -740همچنین ،در سال 430ق،.
چون میان سلطانو سلجوقیان صلح برقرار شد ،سلطانجهت تجدید قوای لشکریان به
هرات رفت و سپاهیانی را ب ه پوشنگ و بادغیس فرستاد و عامالن نیز مأمور جمعآوری
عایدات آن نواحی شدند(بیهقی ،1388 ،ج ،3ص  .)919در این میان ،عامل و بندار شهری
چون طوس ،که در اثر ناامنی عایداتش وصول نمیشد ،معادل آن عایدات از داراییهای او
مصادرهمیشد(ابن فندق،1361 ،صص.83 -78؛ باسورث،1362 ،ص.)85
تحصیل مال از عایدات یک شهر ،از سوی منصب عامل ،از سوی دیوان استیفا رسیدگی
و نظارتمیشد .حسابهای عامل هرات و عامل گردیز در دورۀ حکمرانی سلطانمحمود
بررسی شد و چون میزان سوءاستفاده وی بسیار زیاد بود ،بهشدت سیاست شد(بیهقی،1388 ،
ج ،1ص.)180
با احتیاط میتوان گفت در شرایط خاص ،پرداخت مواجب برعهدۀ منصب عامل قرار

 .1رعایا اصطالحی تاریخی بود که در مقابل
طبقات نظامی و مأموران ،برای مردم عادی
استفاده میشد و از قرار معلوم رعیت برای
تعیینجمعیتکشوریدرمقابللشکریبود
(باسورث و دیگران،1380،ص .)328ملبتون
نیزچنینتعریفیازرعایابهدستمیدهد.
(ملبتون،1362،صص.)155-154
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میگرفت .چنانکه در سال 428ق ،.بعد از مرگ انوشتگین خاصهِ ،شحنۀ مرو ،بهدستور
سلطانمسعود ،ب ه غالمان وی دستور داد که همچنان در مرو بمانند تا عامل «اجری 1و
بیستگانی» آنها را پرداخت نماید تا مکان استقرار آنان مشخص گردد(بیهقی ،1388 ،ج ،2
صص.)740 -739
ی نیز دخالت
گاه در موقع خاص ،عامل در کنار دیگر نخبگان شهری در امور نظام 
میکرد .در سال 428ق .که ترکمانان سلجوقی بهشهر تون تاختند ،بزرگان شهر بههمراه
بوطلحهشیبانی ،عامل شهر تون ،یکی ازغالمان صاحبمنصب عامل را با لشکری در پی
آنها فرستادند و چون توفیقی بهدست نیامد سلطانمسعود لشکری بدین منظور ب ه هرات
فرستاد(بیهقی،1388 ،ج ،2ص.)740

 .2 .4منصب عامل در دورۀ سلجوقی

 .1اجری یا اجراء به معنی «وظیفۀ جنسی
است که احتام ًال بهطور ساالنه به مأمورین
دیوانی و افراد وابسته به درگاه داده میشد»
(انوری،1373،ص« .)64اجراء به معنی
وظیفه و راتبهای بود که برای شخص معین
میکردند.اینوظیفهبهویژهبهصورت
جنسیپرداختمیشدوگاهمیتوانست
بهمثابهمقررینقدیومخصوصاًبیستگانی
باشد.احتام ًالاینوظیفهبهطورساالنهبه
مأموراندیوانپرداختمیشد».
(میر احمدی،1368،ص.)241

52

اسناد و منابع تاریخی در باب منصب عامل در دورۀ سلجوقی اطالعاتی را در اختیار قرار
میدهند که براساس آنمیتوان نقش اجتماعی و وظایف این منصب و کارکردهای آن را
تا حدی زیادی فهمید .اگرچه بهدلیل برخی تحوالت ،که در وظایف و عملکرد مأموران
دیوانی دورۀ غزنوی رویمیداد ،برخی تناقضات که مخل فهم دقیق موضوع است در
جریان بررسی بهوجودمیآید.
ازجملهفرمانیازسلطانسنجرمبنیبرواگذاریعملگرگان(اتابکجوینی،1384،ص)16
در دست است که در واقع واگذاری حکومت ایالت گرگان است .در این سند که گرگان،
آمل ،و طبرستان جملگی در اختیار دیوان سلطانمسعود قرار گرفت ،مشخص است موضوع
واگذاری منصب عامل بهشاهزادۀ سلجوقی در میان نیست .در متن فرمان ،اشاراتی دالبر
واگذاری حکومت ایالت گرگان بهوی در دست است .اموری مانند تقویت قواعد دینی،
تقویت امنیت راهها و قالع ،مشورت با امرای لشکری ،دادن اقطاعات و مواجب ،طلب کردن
عایدات دیوانی ،و توصیه بهصاحب دیوان مظالم که در زمرۀ وظایف یک عامل بهشمار
نمیرفت .یا اینکه «...و چون از کسی جنایتی و خیانتی ظاهر بیند اغضاء و ابقاء نکند که مهابت
پادشاهی در امضاء حکم سیاست است »...و نیز «...فرمان چنان است که جماعت امرا و اولیا و
معتبران جرجان و طبرستان و دهستان و بسطام و دامغان از احرار و عبید اداماهلل عزهم ،پادشاه
و فرمانده خویش ملک اجل فرزند اعز را دانند( »...اتابک جوینی،1384،ص.)21

 .2 .4 .1ویژگیهای منصب عامل

براساس اشارات منابع میتوان گفت نخستین ویژگی منصب عامل آن بود که وی باید
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از شهرت خاندانی برخوردارمیبود و از اینرو در اغلب اوقات وی از نخبگان محلی و
از خاندان برگزیده انتخابمیشد .سدیدالدینابوالفتحمسعودمختاربیهقی(متوفی 535ق).
که در زمان سلطانسنجر ب ه منصب عمل و استیفای بیهق رسید ،از خاندان معروف
مختاریان شهر بیهق بود(ابن فندق،1361 ،ص .)115از خاندان حکام مزینان نیز افرادی
بهمنصب عامل تخارستان و نیشابور و بیهق منصوب شدند(ابن فندق،1361 ،ص .)191
شرفالدینظهیرالملك نیز که از سوی سلطانسنجر ب ه عمل هرات منصوب شد ،از خاندان
معروف دلشادیان نیشابور بود(ابن فندق،1361 ،ص.)226
گاه در احکامیکه جهت واگذاری عمل نواحی برای افراد صادرمیشد ب ه این موضوع
اشارهمیشد .از جمله در حکم واگذاری عمل گرگان بهخواجه عمید ناصحالدین ،علت
شایستگی وی برای برعهده گرفتن این منصب ،ابتدا تعلق او بهخاندانی مشهور برشمرده
شد و بعد از آن ،بهتوانایی و شهامت زیادی که در بهانجام رسانیدن امور خطیر از خود
نشان دادهبود ،اشاره گردید...« :و بحکم آنکه خواجه عمید فالن اداماهلل تمکینه انتما بخاندان
مشهور دارد و مالبست اعمال خطیر کردست و آثار شهامت و سداد طریقت ظاهر گردانیده
عمل قصبۀ گرگان و نواحی آن...او را فرموده شد( »...اتابک جوینی،1384،ص.)60
بهنظرمیرسد صاحبمنصب عامل فاقد گرایشهای محلی بهشکلی که در منصب رئیس
دیدهمیشد بود  .1چنانکه عمل تخارستان بهفردی از مزینان(ابن فندق،1361 ،ص )191و
عمل هرات بهفردی از نیشابور واگذار شد(ابن فندق،1361 ،ص.)226

 .2 .4 .2وظایف منصب عامل

چنین مینماید که وظایف منصب عامل در دورۀ سلجوقی که نمایندۀ دیوان استیفا جهت
ی که از دیوان صادر میشد ،تصریحمیشد؛ مانند واگذاری
ت بود ،در حکم 
جمعآوری مالیا 
عمل گرگان بهخواجهعمیدناصحالدین ،که با حکم دیوان استیفا(اتابک جوینی،1384،ص)60
و در فرمان واگذاری عمل مرو بهمعینالدین ،وظایف منصب عامل بر اساس آنچه دیوان
استیفا تعیین کردهبود ،تعریف شد (اتابک جوینی،1384،ص .)67در فرمان دیگری نیز تأکید
شده است که این منصبباید براساس حکم دیوان استیفا ،اقدام ب ه تحصیل مالیات عقب افتادۀ
حوزۀ واگذار شده بهاو مینمود (میهنی،1389 ،ص.)79
از این رو ،در بعضی از فرمانها نیز که در آن بهدیوان استیفا اشاره نشده است ،بهنظر
میرسد منظور از «دیوان» همان دیوان استیفا باشد که در ایاالت برپا میگردید؛ چنانکه در
نامهای ،در قالب شکایت از عامل یک ناحیه آمدهاست که آن منصب براساس حکم «دیوان»،
عمل نکرده و در نتیجه ،موجبات ظلم و ستم بهرعایا را فراهم آوردهبود...« :چنین گویند که

 . 1صاحبان منصب رئیس در دورۀ سلجوقی
اغلبدارایگرایشهایمحلیبودند.به
عبارت دیگر در بیشرت مواقع رئیس یک شهر
ازمیاناعضایخاندانهاییازنخبگانمحلی
هامنشهرکهگرایشهایدینی،سیاسی،
اقتصادیوگاهگرایشاتنظامیداشتند،
برگزیدهمیشد.تفویضریاستیکشهر
محلیشهردیگربعید
بهفردیازنخبگان ِ
بهنظرمیرسید.باوجوداین،درتاریخبیهق
به موردی خاص اشاره شدهاست« :رئیس
حمزه» که از خاندان مهلبیان بود و پیش از
این ریاست بیهق را برعهدهداشت ،به ریاست
تربیز و مراغه فرستاده شد (این فندق،1361،
صص.)100-90
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ُ .1اشنه شهرى است در كنار آذربایجان میان
اردبیل و ارمیه (حموی ،1380،ج،1ص.)252
 .2مقاسمه ،نوعی قرارداد میان مالک و زارع
براساسمیزانمحصولبود.ملبتون،مقاسمه
را ارزیابی مالیات از روی میزان محصول
معنیمیکند(ملبتون،1372ٍ،ص.)394
 .3مزارعه ،بهمعنی قرارنامه زراعت از سهم
محصولبود(ملبتون،1372،ص.)395
. 4مقاطعه،بهمعنایتعیینمالیات
یک والیت به مبلغ ثابت بود.
(ملبتون،1372،ص.)394
 .5ادارۀ اراضی خالصه سلطان به عهدۀ
دیوان خاص بود و مادامی که این اراضی
در مناطق اقطاعی قرار داشت و از نظارت
مستقیمسلطانبهدوربود،بهوسیلۀدیوان
خاص و تحت نظارت کل اقطاعدار اداره
میشد(ملبتون،1372،ص.)127

54

ِ
مشروح دیوان را
دست ظلم بگشاد و دستور و
چون خواجه فالن بهعمل بهفالن جای آمد
ِ
و قانون و سننِ شریعت را ِ
پس پشت انداخت( »...میهنی،1389 ،ص .)83
بررسی اسناد دیوانی بازمانده از این دوره حکایت از آن دارد که در حکمهایی که
در غرب قلمرو سلجوقی جهت واگذاری منصب عامل صادرمیشد نیز این رویه تداوم
داشت .در حکم واگذاری عمل تبریز بهامیرعمید وی موظف شد براساس فرمانی که از
جانب «دیوان» در اختیار او قرار گرفتهبود ،وظایفش را انجام دهد(اتابکی،1378 ،ص.)410
همچنین ،در حکم واگذاری عمل اُشنه ،1نیز عاملباید طبق این روال تحصیل مالیات
میکرد(اتابکی،1378 ،ص.)412
بهنظر میرسد منصب عامل در دورۀ سلجوقی نیز عهدهدار وظایف مالی بود .براساس
فرمانهای مربوط بهاین دوره ،منصب عامل وظیفۀ تحصیل «معامالت» را برعهده داشت.
ت قانونی بود و تا حدی بهمعنای «خراج مقاسمه» 2یعنی خراجی که
«معامالت» ،نوعی مالیا 
براساس میزان محصول تعیین میشد (لمبتون،1372 ،ص )49بود .از سوی دیگر« ،معامالت»
را میتوان قراردادی شبیه بهقرارداد مزارعه 3یا قرارداد شراکت در محصول (شامل درختان،
تاکستان ،و نخلستان) دانست(لمبتون،1372 ،ص« .)49معامله» ،بعدها بهمعنی اجا رهداری
و قراردادهای عمومیاز نوع مقاطعه 4نیز بهکار رفت (لمبتون،1362 ،صص.)803 -802
در حکم واگذاری عمل گرگان بهخواجهعمیدناصحالدین ،اقدام ب ه جمعآوری «معامالت»،
از وظایف منصب عامل بود(اتابک جوینی،1384،ص .)60همچنین ،در فرمان واگذاری
عمل مرو ب ه معینالدین ،که در آن امور دیوان خاص 5نیز بهاو واگذار شدهبود ،تحصیل
«معامالت» جهت آن دیوان ،از جمله وظایف او بود(اتابک جوینی،1384،ص .)67در
فرمان دیگری نیز که برای واگذاری منصب عامل صادر شدهبود ،از او خواسته شد تا
معاملۀ سال  514ق .را طلب کرده و جمعآوری نماید (میهنی،1389 ،ص .)79همچنین ،در
فرمان واگذاری عمل خطهای از خوارزم ،از منصب عامل خواسته شدهبود تا «معاملت» را
بهنیکویی تحصیل کند(منشآت سالطین ماضی،مکتوب  .)72در فرمان دیگری که آن هم
برای واگذاری عمل ناحیهای در خوارزم صادر شدهبود ،از رعایای آن ناحیه خواسته شد
تا «معامالت» را بهعامل آن ناحیه پرداخت نمایند(منشات سالطین ماضی ،مکتوب .)134
بررسی احکام مربوط در غرب قلمرو سلجوقی نشانمیدهد تحصیل «معامالت» از
وظایف منصب عامل در آن نواحی نیز بود .چنانکه در حکمیکه جهت واگذاری عمل شهر
اُشنه صادر شد ،جمعآوری «معامالت» جاری و آنچه از «معامالت» پیشین باقی ماندهبود،
برعهدۀ عامل قرار گرفت (اتابکی،1378 ،ص .)412در حکم دیگری که جهت اطالع امیر
سپهساالر صادر شد ،عمل خطهای که بهعنوان مواجب در اختیار وکیلسرای خاتونی از خاتونان
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درگاه بود ،بهنجیبالدین واگذار شد .وی ،بهعنوان دارندۀ منصب عامل اجازه داشت تا میزان
«معامالت» اخذ شده از این خطه را همچنان باال نگهدارد...« :و [نجیبالدین] بههر طریق که
خواهند که توفّر و زیادت...معاملت این جایگاه نگاه دارند» (اتابکی،1378 ،صص.)421 -420
همچنین ،در سند واگذاری منصب عامل ،که جهت ترتیب امور مربوط به
مواضع موقوفات و ضیاع مدرسة جاللی صادر شد ،بهعامل توصیه شد تا در تحصیل
«معامالت» چنانکه از او خواسته شدهبود ،کوشا باشد« :و[...عامل] اشارت ُکند تا در...
مفصل میشود بهاقصیالغایه بکوشد( »...اتابکی،
تحصیل مال معامالت از این مواضع که ّ
،1378صص.)467 -466
چنین مینماید که عالوهبر تحصیل «معامالت» ،وصول «مال دیوانی» و «ارتفاعات» نیز
1
برعهدۀ منصب عامل قرار داشت .بهنظر میرسد «مال دیوانی» جهت سلطانتحصیل میشد
و «ارتفاع» نیز که خراج محصول زمین یا باغ بود ،2در مورد اراضی خاص کاربرد داشت
(میر احمدی،1368 ،ص .)241در حکم واگذاری عمل گرگان ب ه خواجهعمیدناصحالدین،
تحصیل حقوق و رسوم و «اموال دیوانی» از جمله وظایف او ذکر شد(اتابک جوینی،
،1384ص .)60همچنین ،در فرمانی که جهت واگذاری عمل مرو ب ه معینالدین صادر
شد ،تمام امور مربوط بهجمعآوری «اموال و ارتفاعات دیوان خاص» در این شهر بر عهدۀ
او قرار گرفتهبود (اتابک جوینی،1384 ،ص .)67در فرمان دیگری نیز که برای واگذاری
منصب عامل صادر شدهبود ،تحصیل «مال دیوانی» ،جزء وظایف عامل قرار گرفت و از
او خواسته شد تا «مال خزانه» را که ب ه نظر میرسد مال خزانۀ اصل در دیوان استیفا باشد،3
بهمیزانی که در سرای ریاست تعیین میشد ،طلب کند...« :و ما ِل خزانه بر آن جمله که از
ِ
ِ
سرای ریاست بر
موجب مشروح وجه دهند طلب کند و بهخوبی و زودی نقد کند و ُمعدّ
ِ
مدّت نزدیک ِ
پیش خدمت باز رسد( »...میهنی،1389 ،ص.)79
دارد و چنان سازد که در
عالوه بر این ،سلطانسنجر (حک552 -511 .ق ).نیز بعد از تصرف غزنه و نصب
بهرامشاه غزنوی (حک552 -511 .ق ).در آن شهر ،جهت تحصیل مالی که قرار بود به
خزانه برود ،عاملی را از دیوان خود در غزنه گمارد (نیشابوری،1332 ،ص.)44
بهنظر میرسد در غرب قلمرو سلجوقی نیز تحصیل «مال دیوانی» و ارتفاعات از
وظایف منصب عامل بشمار میرفت .چنانکه در حکم واگذاری عمل اُشنه ،از وظایف
منصب عامل ،جمعآوری اموال بود (اتابکی،1378 ،ص .)412در حکم دیگری تحصیل
مال دیوانی از جمله وظایف نجیبالدین ،عامل آن ناحیه بود و اوباید میزان مال دیوانی
اخذ شده از این ناحیه را همچنان باال نگهدارد(اتابکی،1378 ،صص .)421 -420همچنین،
در حکم دیگری که جهت واگذاری عمل ضیاع مدرسۀ جاللی و مواضع موقوفات آن

 .1ملبتون اراضی دیوانی را اراضیای میداند
که در رأس آنها سلطان قرار داشت(ملبتون،
،1372ص .)126با توجه به این تعریف ،بهنظر
میرسد که مال یا اموال دیوانی نیز به سلطان
تعلقداشت.
 .2ملبتون نیز تعریف مشابهی از ارتفاع ارائه
میهد.چنانکهارتفاعراجمعآوریمحصول
زراعی و جزء مرسومات خراجی و دیوانی
تعریفمیکند(ملبتون،1372،ص.)389
 .3کلیه درآمدهای دیوان استیفا در دو خزانه
جمعآوری میشد؛ خزانۀ مرکزی یا اصل و
خزانۀ خرج که در مواقع لزوم از آن وام گرفته
میشد (میر احمدی،1368،ص.)239
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 .1تسویغ و جمع آن تسویغات ،بهمعنی
مقداری از خراج است که بخشیده میشد.
اماتسویغمیتوانستبهمعنیمقررینیز
بهکار برود (میر احمدی،1368،ص.)246
ملبتونتسویغرامعافیتمالیاتیدانستهاست.
(ملبتون،1372،ص.)400

56

صادر شدهبود ،از عامل خواسته شد تا میزان «ارتفاعات» اخذ شده از آن ناحیه را باال
نگهدارد(اتابکی،1378 ،صص.)467 -466
با احتیاط میتوان گفت تحصیل «جبایت» نیز که ب ه معنی باج و خراج بود (میر احمدی،
،1368ص )247برعهدۀ منصب عامل قرار داشت .چنانکه در حکمیکه جهت تفویض عمل
ناحیهای در غرب قلمروی سلجوقی صادر شد از نجیبالدین ،عامل آن ناحیه ،خواسته شد
تا «جبایت» را از طرقی که موجبات آزار رعایا را فراهم نیاورد ،تحصیل کند...« :و فرموده تا
جبایت اموال از وجوه وجوب کند و رسوم جائر و محدث ننهد و طریق عدل و انصاف
سپرند( »...اتابکی،1378 ،ص .)420بهنظر میرسد عامل ،در کنار تحصیل «معامالت»« ،اموال
دیوانی» ،و «ارتفاعات»باید بروات «ارباب حواالت» ،یعنی افرادی را که صاحبان براتهای
حواله شده بهشهرها بودند ،پرداخت میکرد .چنانکه در فرمان واگذاری عمل مرو به
معینالدین توصیه شد تا بعد از ترتیب امور مربوط ب ه اموال»و ارتفاعات ،آنها را طبق آنچه در
حکم دیوانی از او خواسته شدهبود ،برای پرداخت بروات دیوانی خرج نماید (اتابک جوینی،
،1384ص .)67چنین مینماید که نقد کردن بروات دیوانی در غرب قلمرو سلجوقی نیز از
وظایف منصب عامل بهشمار میرفت .چنانکه در حکم واگذاری عمل تبریز بهامیرعمید از
او خواسته ش د تا بعد از تحصیل مال طبق حکمیکه از دیوان استیفا صادر شده بود ،بروات
دیوانی «ارباب حواالت» را پرداخت نماید (اتابکی،1378 ،ص.)410
عامل ،وظیفه داشت برخی مستمریها را براساس حکمیکه از دیوان استیفا صادر
میشد ،پرداخت کند .چنانکه در فرمانی که جهت واگذاری عمل صادر شده بود بهعامل
توصیه شد تا ادرارات و تسویغات 1را همانطور که از او خواست ه شدهبود ،پرداخت نماید
(میهنی،1389 ،ص .)79عامل برای اجرای وظایف مذکور ،میتوانست نایبانی برای خود
تعیین نماید .در حکم واگذاری عمل گرگان ،خواجهعمیدناصحالدین برای خود نایبانی
تعیین کرد(اتابک جوینی،1384 ،ص .)60گماردن نایبان توسط عامل در غرب قلمرو
سلجوقی نیز رایج بود .در حکم واگذاری عمل تبریز به امیر عمید از او خواسته شد
از طرف خود عامالنی مورد اعتماد بگمارد تا در امر تحصیل عایدات خللی وارد نشود
(اتابکی،1378 ،ص .)411در حکم دیگری بهعامل شهر توصیه شد برای هر معاملتی که
انجام میشود ،نایبی با کفایت از سوی خود تعیین نماید(اتابکی،1378 ،ص .)412در حکم
دیگری از عامل خواسته شد تا بهنایبان خود توصیه کند میزان «معامالت» و «ارتفاعات»
آن مواضع را افزایش دهد(اتابکی،1378 ،ص.)466
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 .2 .4 .3دیوان عمل

دیوان عمل ،دیوان مربوط بهمنصب عامل بود .اگرچه منابع و فرمانها ،اطالعات دقیقی
دربارۀ وظایف این دیوان بهدست نمیدهند ،بهنظر میرسد که این دیوان جهت رسیدگی
بهامور مالیاتی که عامل برعهده داشت ،سازماندهی شدهبود .در حکم واگذاری عمل
گرگان ب ه خواجهعمیدناصحالدین ،از رعایا و صاحبان مناصب دیگر خواسته شدهبود که
در امور مربوط بهدیوان عمل ،بهخواجهعمیدناصحالدین مراجعه کنند (اتابک جوینی،
،1384ص .)60در فرمان واگذاری عمل مرو بهمعینالدین ،از صاحبان مناصب ایالتی و
شهری و نیز از بزرگان مرو خواسته شده بود تا دیوان عمل را که معینالدین بر پا میکرد،
محترم بشمارند (اتابک جوینی،1384 ،ص .)67منصب عامل در غرب قلمرو سلجوقی نیز
برای ترتیب امور مالیاتی ،طبق الگوی دیوان عمل اقدام میکرد .در حکم واگذاری منصب
عامل بهامیر عمید ،دیوان عمل تبریز با تمام اموری که مربوط بهاین دیوان بود در اختیار
امیر عمید قرار گرفت و از او خواسته شد تا در رونق امور این دیوان کوشا باشد(اتابکی،
،1378ص.)410

 .2 .4 .4روابط منصب عامل با دیگر مناصب شهری

منصب عامل جهت ایفای وظایف خود ،ناگزیر از برقراری ارتباط با دیگر نقشهای
شهری دورۀ سلجوقی بود .روایت غالب در اسناد مربوط بهاین دورۀ حکایت ازآن دارد که
خواست حکومت مرکزی بر شکل رابطۀ منصب عامل با مناصب دیگر تأثیرگذار بود و
عامل ب ه همراهی با سایر مقامات مرکزی و محلی توصیهمیشد .اگرچه دارندۀ این منصب
همیشه مطابق خواست حکومت مرکزی عمل نمیکرد .نامهای از این دوره در دست است
که در آن از بیتوجهی یک عامل ب ه حکم دیوان و خواست حکومت مرکزی شکایت
شدهبود(میهنی،1389 ،ص .)83از سوی دیگر ،چنین مینماید شکل رابطۀ منصب عامل با
همۀ مناصب جامعۀ شهری آن دوره ،یکسان نبود .بهنظر میرسد همکاری عامل با مناصب
دینی و ِشحنه و نظارتش بر رئیس در جهت تسهیل جمعآوری هرچه بیشتر عایدات بود.
همچنین ،اطاعت و همکاری این منصب ،بهعنوان منصبی که وظیفۀ تحصیل عایدات را
از رعایا برعهده داشت ،با مناصبی چون مستوفی و والی که عمل ناحیهای را بهاو واگذار
میکردند ،اجتنابناپذیر بود.

 .2 .4 .4 .1رابطۀ منصب عامل با مناصب دینی :قاضی -متولی اوقاف
با توجه ب ه اشارات اسناد این دوره ،میتوان گفت رابطۀ منصب عامل با مناصب دینی،
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مانند قاضی و متولی اوقاف ،برمبنای همکاری منصب عامل با آن مناصب بود .در فرمانی
که برای واگذاری قضای خوارزم صادر شد ،از منصب عامل خواسته شد تا با قاضی
همکاری نماید« :سبیل...عمال...آنست...که از حکم و قضای ایشان [قاضی و نایبان او]
عدول نپسندند و نواب او را هر کجا باشد تمکین دهند و اسباب حرمت ایشان ساخته
گردانند و بهتقویت امور شرعی کوشند و چنان سازند که فالن و نایبان او ممکن و محترم
باشند( »...منشات سالطین ماضی ،مکتوب .)131
همچنین ،در فرمان تفویض منصب قضا ب ه صدرالدولهوالدینمحمدبنخلفمکی،
منصب عامل بههمکاری و اطاعت از قاضی توصیه شد«سبیل...عمال نواحی...آن است که
اقضیالقضات مطلق در کل ممالک فالن را...دانند و وی را احتشاد نمایند و در مطاوعت
او مسارعت برزند( »...بغدادی،1385 ،ص.)74
از سوی دیگر ،بهنظر میرسد رابطۀ همکاری میان عامل و قاضی رابطهای دوسویه
بود .در فرمان واگذاری عمل مرو بهمعینالدین ،از قاضی خواسته شد تا با عامل همکاری
نماید« :باید که...از مجلس قضا ...بر اعزاز مقدم و اکرام و احترام جانب معینالدین توفر
نمایند و او را در آن والیت که عمل بهرسم اوست نایب ما دانند و در مصالح مهمات
دیوانی رجوع با او کنند و حرمت دیوان موفور دارند و بهتحصیل اموال با او معاون و
معاضد باشند» (اتابک جوینی،1384 ،ص.)67
در غرب قلمروی سلجوقی نیز این رویه جاری بود که قاضی با عامل همکاری و او
را تقویت کند و خللی در امور مربوط ب ه او ایجاد نکند(اتابکی،1378 ،ص .)413همچنین،
در حکم واگذاری تولیت اوقاف گرگان بهعزیزالدین اثیراالسالم ،ب ه منصب عامل توصیه
شدهبود تا با متولی اوقاف همکاری نماید« :سبیل...عمال...آن است که حکم فرمان را به
انقیاد تلقی کنند و اسباب تمکین و تبجیل و اعزاز عزیزالدین مهیا دارند و اوقاف شهر و
ناحیت هر کجا که هست آبادان وخراب ،قدیم و حدیث ،بهوی بازگذارند»(اتابک جوینی،
،1384ص55؛ منشات سالطین ماضی ،مکتوب .)15
همچنین ،در فرمانی دیگر که از سوی تکش خوارزمشاه(حک596 -568 .ق ).جهت
تأیید وقفنامه بر ظهر وقفنامۀ امیر حاجب شهابالدین صادر شدهبود ،از منصب عامل
خواسته شد تا با متولی اوقاف همکاری کند و از اموری که مربوط بهعمارت آن نواحی
میشود ،فروگذار ننماید(بغدادی،1385 ،ص.)117

 .2 .4 .4 .2رابطۀ منصب عامل با مناصب مالی :مستوفی -مرشف
رابطۀ منصب عامل با منصب مستوفی و منصب مشرف که مناصب باالدستی او بهشمار
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میرفتند ،ب ه شکل همکاری عامل با آن مناصب و برقراری نظارت آنها بر عملکرد عامل
بود .وظایف منصب عامل در حکم صادره از دیوان استیفا تعیین میشد و از این رو نظارت
آن منصب بر عامل جاری بود .از سوی دیگر ،صاحب منصب مشرف که وظیفۀ نظارت
بر کل امور مالی قلمرو سلطانرا بر عهده داشت ،بر عملکرد عامل ،که عهدهدار تحصیل
عایدات بود ،نظارت داشت.
بهنظر میرسد ،از آنجاکه منصب مستوفی منصب باالدستی عامل بود ،وظایف متفاوتی
نسبت ب ه وظایف عامل داشت .اگرچه برخی محققان برمبنای دو فرمان تفویض منصب عامل
در دورۀ سلطانسنجر ،بر این نظر هستند که حداقل در این دوره دارندۀ منصب مستوفی ،عامل
نامیده میشد(خسروبیگی،1388 ،ص  ،)236با احتیاط میتوان گفت که تمایز اصلی منصب
مستوفی از منصب عامل در دورۀ مذکور ،وظیفۀ ثبت و ضبط محاسبات عایدات بود .بدین
معنی که منصب مستوفیباید حساب عایدات را مینوشت و از آن گزارشی مبسوط جهت
دیوان ایالت تهیه میکرد؛ درحالیکه ،عامل ،همانطور که گفتهشد ،در یک مرحله پیش از
مستوفی ،وظیفۀ تحصیل و جمعآوری مالیاتها را برعهده داشت .در فرمان واگذاری استیفا
مرو ب ه زینالدین ،از او خواسته شده بود تا حساب تمام عایدات را ضبط نماید...« :ترتیب
ضبط محاسبات اسباب خاص قدیم و حدیث پیش گیرد بدین تفصیل ،و بههر موضعی
نایبی سدیدشهم متهدی فرستد تا معامالت و ارتفاعات را ب ه قلم مضبوط گرداند و در آن
طریق راستی و امانت سپرد و هیچ چیز از قلم فرو نگذارد و محاسبات روشن گرداند تا به
وقت خویش مهذب و منقح بهدیوان میفرستد و کیفیت آن تقریر میکند( »...اتابک جوینی،
،1384ص47؛ منشات سالطین ماضی ،مکتوب .)6
در حکمینیز که برای تفویض استیفا گرگان بهامیرشمسالدین صادر شدهبود ،از
مستوفی خواسته شد تا حساب عایدات را بنویسد و گزارشی از آنها تهیه نماید...« :تا چنانکه
از کفایت و استقالل او بهاعبا مهمات بزرگ معتادست آن کار بهواجبی ضبط کند و جملگی
معامالت و وجوه اعمال ضرایب 1و طیارات 2و غیر آن در قلم آرد و نقیر و قمطیر باز جوید
و محاسبات روشن و مهذب دارد ،تا بهمزید اعتماد پیوندد( »...منشات سالطین ماضی،
مکتوب .)8
چنانچه رفت رابطۀ عامل با منصب مستوفی و منصب مشرف ،رابطۀ یک منصب با مناصب
باالدستی خود بود که بهشکل همکاری عامل با آن مناصب و در مواقعی نیز نظارت آنها بر
منصب عامل بروز پیدا میکرد .در فرمانی که جهت واگذاری نیابت استیفای مرو برای زینالدین
صادر شدهبود ،از منصب عامل خواسته شد با نایب مستوفی همکاری نماید...« :کافه...عمال...
نایب مستوفی زینالدین را دانند و مرسومیکه فرموده شدست و حجت دیوان بدان ناطقست

 .1رضیبه ،بهمعنی رضیبی یا عوارضی است
که برای نرخگذاری مالیاتی که در یک جا
تعیین ،اما در جای دیگر پرداخته شده باشد،
برقرار و معلوم بود (ملبتون،1362،ص.)790
. 2طیاراتبهمعنینوعیمالیاتفوقالعاده
یا محتم ًال عوارض راهداری بود که در دروازۀ
شهروصولمیشد(ملبتون،1362،ص.)791
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مهنا میرسانند و هیچ چیز قاصر نگردانند( »...اتابک جوینی،1384 ،ص48؛ منشات سالطین
ماضی ،مکتوب  .)6در فرمانی که برای واگذاری عمل مرو بهمعینالدین صادر شد ،از عامل
خواسته شد تا با ثقات دیوان استیفا و اشراف همکاری کند...« :و توفیر و تثمیر اموال از وجوه
وجوب سازد و بهاتفاق و مساعدت و معاضدت...ثقات دیوان استیفاء و اشراف و نظر اداماهلل
تمکینهم و بر موجب فرمان و بروات دیوانی خرج میکند( »...اتابک جوینی،1384 ،ص.)67
در حکمینیز که برای واگذاری منصب مستوفی بهامیرشمسالدین صادر شدهبود،
ب ه منصب عامل توصیه شد تا تحت نظارت مستوفی بهفعالیت بپردازند...« :فرمان چنانست
که عمال ،...اعزهماهلل ،بر تمکین و احترام شمسالدین ،اداماهلل تأییده ،متوفر باشند ،و
مستوفی و معتمد دیوان او را شناسند و بی علم و قلم او یک من بار خرج نکنند و همه
معول و اعتماد بر قول او دانند( »...منشات سالطین ماضی ،مکتوب .)8
در حکمیدیگر ،مربوط بهغرب قلمروی سلجوقی از عامل خواسته شد تا امور
مربوط بهمنصب خود را تحت نظارت مستوفی و مشرف انجام دهد...« :و دخل و خرج
را بهحضور و اتفاق و قلم مستوفی و مشرف روشن و مضبوط دارد و بی معرفت ایشان
بهقلیل و کثیر و نقیر و قمطیر تصرف نکند( »...اتابکی،1378 ،ص  .)412عالوه بر این ،در
حکمیکه برای واگذاری نیابت اشراف گرگان بهخواجهعمیدالدین صادر شدهبود ،عامالن
میبایست تحت نظارت مشرف ب ه وظایف خود عمل میکردند(منشات سالطین ماضی،
مکتوب  .)7در فرمانی که جهت واگذاری منصب اشراف صادر شد ،از مشرف خواسته
شد برای جلوگیری از تعدی عامالن بر مؤدیان ،شغل و میزان درآمد مؤدیان را بررسی کند:
«...و از شغل مؤدیان و دهاقین و رعایا بر میرسد تا عمال و متصرفان و اصحاب قلم و
گماشتگان بدیشان طمع بیوجه نکنند و حمل زیادتی نیفکنند.»...
همچنین ،از عامالن خواسته شدهبود تا تحت نظارت مشرف فعالیت کنند و هیچ
چیز بر وی پوشیده ندارند و باید بی حضور و علم او هیچ کار نکند .در حکم دیگری نیز
نظارت مشرف بر عامل تایید شده است(اتابکی ،1378 ،ص 410؛ میهنی،1389 ،ص .)410

 .2 .4 .4 .3رابطۀ منصب عامل با منصب محلی :رئیس
اطالعات موجود در اسناد مربوط به فرمانهای این دورۀ نشان میدهد رابطۀ میان
منصب عامل و منصب رئیس ،رابطهای یگانه نبود و چنین مینماید این رابطه میتوانست
شکل «همکاری» میان منصب محلی رئیس و منصب عامل« ،نظارت» رئیس بر عامل و
«نظارت» بالعکس عامل بر رئیس را در بر گیرد .در سند واگذاری نیابت دیوان عمل مرو
بهمعینالدین ،بر همکاری منصب رئیس با دیوان عمل تأکید شد و ب ه دیوان ریاست تأکید
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شد ..« :او را در آن والیت که عمل بهرسم اوست ،نایب ما دانند و در مصالح مهمات
دیوانی رجوع بهاو کنند حرمت دیوان عمل موفور دارند و بهتحصیل اموال با او معاون و
معاضد باشند( »...اتابک جوینی،1384 ،ص .)67نیز در فرمان واگذاری عمل یک ناحیه ،از
رئیس مؤکدا ً خواسته شد در جمعآوری این مالیات سال 514ق .بهعامل یاری رساند و با
او همکاری کند(میهنی ،1389 ،ص هشت.) 79 ،
در غرب قلمرو سلجوقی نیز همکاری رئیس با عامل شکلی از رابطۀ این دو منصب
با هم بهشمار میرفت .در حکم امیر عمید ،صاحب دیوان اشراف تبریز ،منصب دیوان
عمل این شهر بهوی تفویض و بهصاحب منصب رئیس توصیه شد با عامل همکاری
کند(اتابکی،1378 ،صص .)411 -410در حکم دیگر بهرئیس تأکید شد« :سبیل رئیس و...
آن است که...شرط کار بهاو باز گذارند و اندر تمهید قاعده و تمکین مجهود مبذول دارند
و در حواالت او بر خویشتن ببندند و بهتغلب و حمایت و تعزیر کار در دست او شکسته
ندارند( »...اتابکی ،1378 ،ص.)413
چنین مینماید که منصب رئیس بهعنوان منصبی که از گرایشهای دینی ،سیاسی،
و مالی محلی برخوردار و دارای پیوستگی با نخبگان محلی بود ،بخوبی میتوانست عامل
را در انجام وظیفهاش -تحصیل عایدات از رعایا جهت حکومت مرکزی  -یاری رساند.
بهنظر میرسد ،در شرایطی که حاکی از گسترده شدن حوزۀ اختیارات منصب محلی
رئیس بود ،عامل میبایست تحت نظارت رئیس بهایفای نقش خود میپرداخت .در فرمان
ریاست مازندران که از دیوان سلطانمسعودبنمحمد (حک 547 -529 .ق ).صادر شد ،بر
نظارت امیررئیس تاجالدین بر عامل محل تأکید شد .چنانکه عامل برای انجام هر «شغل
شرعی و معاملتی» میبایست ب ه مشورت با منصب رئیس اقدام میکرد و دیوان «معامله و
قسمت» بهسرای رئیس میبرد (اتابکی،1378 ،ص .)29
در «منشور»ریاست دیگری که جهت واگذاری ریاست صادر شدهبود و بر ریاست
دیگری که نشاندهندۀ گسترده شدن حوزۀ اختیارات مالی منصب رئیس بود ،از عامل
خواسته شد تا تحت نظارت رئیس ب ه انجام وظایف خود بپردازد؛ و منصب رئیس ،مختار
بود تا مالیاتی را که عامل بهزیادت گرفتهباشد ،نپذیرد و البته عذر مؤدی را نیز که از
پرداخت مالیات سرباز میزد ،قبول نکند .از سوی دیگر ،در زمانی که مالیاتبندی براساس
محصول صورت میگرفت ،عامل میبایست تحت نظارت نمایندگانی که از جانب منصب
رئیس تعیین میشدند ،بهجمعآوری عایدات میپرداخت تا بدین ترتیب احتمال اینکه از
سوی این منصب بر مؤدیان حیفی برود ،کاسته شود (میهنی،1389 ،ص .)75همچنین،
عامل موظف بود پیش از انجام هر کاری نظر موافق رئیس را در مورد آن کار کسب میکرد
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و برای کاهش و افزایش مالیاتها الزم بود که ابتدا تمام شرایط و میزان مالیاتها بهاطالع
خواجه رئیس میرسید و سپس در اینباره تصمیم گرفته میشد .عالوه بر این ،عاملباید
همه چیز را در مورد امور مالیاتی بر خواجه رئیس آشکار میداشت و نظارت آن منصب
را بر خود میپذیرفت (میهنی،1389 ،ص.)76

 .2 .4 .4 .4رابطۀ منصب عامل با منصب نظامیِ :شحنه
رابطۀ میان منصب عامل و منصب شحنه ،بر مبنای همکاری و همراهی شحنه با عامل شکل
گرفتهبود .چرا که برقراری امنیت جهت تحصیل عایدات و رساندن آن ب ه مقصد که خزانۀ
حکومت مرکزی بود ،از اهمیت زیادی برخوردار بود .در فرمانی که برای انتصاب عامل
شهری صادر شدهبود ،از شحنۀ آن نواحی خواسته شد تا در تحصیل مالیاتها بهعامل
کمک کند و در بازگشت عامل از آن نواحی امنیت الزم را برای او و مالیاتهای اخذ شده
فراهم نماید(میهنی،1389 ،ص.)79
در فرمان دیگری بهشحنه توصیه شد تا منصب عامل را در جمعآوری مؤثر مالیاتها
پشتیبانی کند(میهنی،1389 ،ص .)80در یک فرمان مربوط بهاین دورۀ از ِشحنه خواسته
شد تا با منصب عامل همکاری کند و موجبات کارشکنی در امور مربوط بهاو را فراهم
نیاورد(اتابکی،1378 ،ص.)413
 .2 .4 .4 .5رابطۀ منصب عامل با والی و والی -اقطاعدار
صاحبمنصب عامل در رابطۀ خود با صاحب منصب ایالت یا والی بههمکاری و اطاعت
از والی توصیهمیشد .اما در مواقعی نیز این رابطه ب ه شکلی بود که منصب عامل تحت
نظارت کامل والی قرار میگرفت .بهنظر میرسد این والیان در انتصاب مأموران قلمرو
خود ،مختار بودند .در فرمان واگذاری ترکستان و ماوراءالنهر ،که از جانب سلطانسنجر
(حک 552 -511 .ق ).و در سال  527ق .برای ابوالمظفرطمغاجبغراخان ابراهیمبنسلیمان
از ملوک خانیه صادر شدهبود ،از وی خواست تا برای هر والیت و ناحیت عاملی معروف
بگمارد و در ادامه ب ه عامل نیز توصیهمیکرد تا با خان همکاری کرده و از او اطاعت
نمایند(منشات سالطین ماضی ،مکتوب .)11
در فرمـان واگـذاری والیـت فـراه بهتاجالدینابوالفضـلنصـربنخلفسنجـری ملک
نیمروز(متوفی 559ق ).از تاجالدین خواسته شد تا از جانب خود عامالن با کفایت در فراه
و اطراف آن بگمارد و از سوی دیگر ،صاحب منصب عامل فراه بههمکاری و اطاعت از
تاجالدین توصیه شد(منشات سالطین ماضی ،مکتوب  .)10در فرمان سلطانسنجر ،مبنی بر
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واگذاری نیابت ایالت ری بهاینانج قتلغ بلکا خواجه بک ،تأکید شد نظارت کاملی بر منصب
عامل و وظایف او اعمالکند و نایب او در حکم عامل شهر ری بهشمار میرفت(اتابک
جوینی،1384 ،صص.)73 -72
از سوی دیگر ،بر والی بود که با منصب عامل همکاری کند .در فرمان واگذاری عمل
مرو برای معینالدین ،از صاحبمنصب ایالت خواسته شد تا با صاحب منصب عامل
همکاری کند .چون« ...او  ...در آن والیت که عمل بهرسم اوست ،نایب ما دانند و در
مصالح مهمات دیوانی رجوع با او کنند و حرمت دیوان موفور دارند و بهتحصیل اموال با
او معاون و معاضد باشند» (اتابک جوینی،1384 ،ص.)67
درعینحال ،میتوان چنین گفت چون والی -اقطاعدار مختار بود در اقطاعات خود عامل
بگمارد ،رابطۀ عامل با وی از الگوی ویژهای نیز برخوردار بود .در فرمان واگذاری اقطاعات
نسا ،برای عضدالدوله والدین طغانشاهابوبکربنمؤید ،وی میبایست عامالن با کفایت و امین
نصب میکرد و درعینحال ب ه صاحبمنصب عامل نیز توصیهمیشد تا با والی همکاری
نماید(بغدادی،1385 ،صص.)35 -34
در فرمـان واگـذاری مواضـع اقطاعـی -احتمـاالً اقطاع دیوانـی -بـرای تاجالدنیا
والدینابوالفتحیغانطغدی به صاحب منصب عامل توصیه شد ،با ابوالفتحیغانطغدی
همکاری کرده و خللی در قواعد پیشین تحصیل مالیات ایجاد نکند(بغدادی،1385 ،ص .)93

 .2 .4 .4 .6رابطۀ منصب عامل با حکومت مرکزی
گاه حکومت مرکزی ،بنا بهدالیلی ،بهطور مستقیم وظایف منصب عامل را در اختیار
میگرفت و نظارت مستقیم بر آن اعمالمیکرد .در فرمانی که از سوی سلطانمسعود
(حک547 -529 .ق ).و برای منتجبالدینعلیبناحمدکاتب ،صاحب دیوان انشاء و
اشراف او صادر شد ،وی مأموریت یافت تا ب ه گرگان برود و در کنار امیر سپهساالر
عضدالدین ،صاحب منصب ایالت گرگان ،بهامور مالیاتی آنجا رسیدگی کند .براساس
این فرمان ،برقرار کردن دیوان عمل که دیوان مربوط بهمنصب عامل بود و بهنظر میرسد
که جهت انجام وظایف این منصب برپا میشد ،برعهدۀ منتجبالدین قرار گرفت(اتابک
جوینی،1384 ،ص .)68بهنظرمیرسد در این موارد که صاحب منصب عامل در ربط
مستقیم با حکومت مرکزی قرار داشت بیشتر مربوط به ادوار خاصی که دگرگونیهای
سیاسی ایجابمیکرد(یوسفی فر،1386 ،صص .)178-145
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 .5 .2کارکردهای منصب عامل

همانطور که پیش از این گفته شد ،منصب عامل که از سوی دیوان استیفا واگذار
میشد ،نمایندۀ منصوب از سوی حکومت مرکزی جهت تحصیل عایدات در شهر بود
که میتوانست از خاندانهای مشهور برگزیده شود .بهنظر میرسد این منصب برخالف
منصب رئیس که دارای گرایشهای محلی بود ،میتوانست از رجال مورد نظر یک شهر
انتخاب و در شهری دیگر ب ه شغل عمل مشغول میگردد و بنابراین از او انتظار میرفت
که بدون در نظر گرفتن حمایتهای محلی که ممکن بود مؤدیان از آنها منتفع شوند ،در
تحصیل عایدات کوشا باشد.
در این دوره ،وظیفۀ عمدۀ حکومت مرکزی همچنان جمعآوری مالیات بود و عامل،
از یکسو بعد از مستوفی که منصب باالدستی او بود؛ و از سوی دیگر ،بعد از عمید و
صاحبدیوان که آنها نیز با جمعآوری عایدات سر و کار داشتند ،آخرین حلقه از مناصب
مربوط بهامور مالیاتی بهشمار میرفت که در ارتباط مستقیم با رعایا قرار داشت و رابط
میان حکومت مرکزی و مؤدیان جهت تحصیل عایدات بود و میتوان کارکرد آشکار آن
منصب را کارکرد مالی دانست.
بنابراین ،فراهم آمدن عایدات حکومت مرکزی که درآمد آن تلقی میشد و به
مصرف نگهداری لشکریان ،درگاه سلطان ،پرداخت مواجب مأموران حکومتی و پرداخت
مستمریها میرسید ،از وظایف عامل بهشمارمیرفت و نیز برای حکومت مرکزی از
اهمیت بسزایی برخوردار بود؛ چراکه فراهم نشدن این عایدات میتوانست خلل جدی
در هریک از موارد باال بهوجود آورده ،موجب نارضایتی لشکریان ،مأموران حکومتی ،و
مستمریبگیران شود و در نهایت ب ه ناکارآمدی حکومت بینجامد.
بنابر آنچه گفت ه شد ،چنین مینماید که اگر وظایف عامل ،بهعنوان آخرین حلقه از
مناصب مربوط بهامور مالیاتی که با رعایا در ارتباط مستقیم بود ،بهدرستی انجام میگرفت
و موجب «توفیر» عایدات حکومت مرکزی میگشت -چنانکه در اسناد این دوره نیز بر
آن تأکید شدهبود نخستین گام برای پایداری حکومت مرکزی برداشتهمیشد و تداوم
آن میتوانست موجبات استواری حکومت را ،هرچند نسبی ،فراهم آورد و درنتیجه به
حفظ وضع موجود بینجامد .بدین ترتیب ،انتظار میرفت که کارکرد پنهان منصب عامل یا
بهعبارت دیگر حفظ وضع موجود ،ضامن بقای حکومت باشد.

نتیجهگیری

با امعان نظر بهآنچه گفته شد ،میتوان چنین تشخیص داد که منصب عامل در شهر ،در
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دورۀ سلجوقی ،بهعنوان منصبی که با امور مالی سروکار داشت ،تا حدی توانست امکان
ادارۀ مؤثرتر شهر و زمینههای الزم برای تکامل دستگاههای اداری شهر را فراهم نماید.
بهعبارت دیگر ،با بررسی وظایف منصب عامل و نیز با در نظر گرفتن کارکردهای آشکار
آن منصب ،گماردن عامل که در بیشتر اوقات از میان نخبگان محلی یک شهر و از سوی
حکومت مرکزی برگزیده میشد ،تااندازهای خواست گروههای شهری را که یکی از
مبانی اجتماعی قدرت سیاسی بهشمار میرفتند ،تأمین کرد و بهسهم خود موجبات رشد
نهادهای محلی را که در ادارۀ مستقل شهر سهیم بودند ،فراهم مینمود.
در این روند ،گرایش حکومت مرکزی به واگذاری بخشی از اختیارات خود به
مناصب شهری که به نظر میرسد در نتیجۀ تغییر جایگاه و نقش سیاسی ،اجتماعی،
و اقتصادی گروههای شهری در دورۀ سلجوقی بود ،نیز حائز اهمیت است؛ چنانکه
منصب عامل تحت نظارت و هدایت خیرخواهانۀ حکومت مرکزی و نمایندۀ آن (منصب
مستوفی) عهدهدار تحصیل مالیاتها بود که جهت درآمد حکومت مرکزی اخذ میشد و
اعمال نظارت از سوی حکومت مرکزی بر مناسبات مالی و هدایت آن مناسبات در جهت
تأمین خواست اقتصادی گروههای شهری ،از منافع آن گروهها بهشمار میرفت.
بدین ترتیب ،منصب شهری عامل ،از یکسو موجبات ادارۀ مؤثرتر شهرها را در دورۀ
سلجوقی فراهم کرد و از سوی دیگر ،ثبات حکومت مرکزی را سبب شد .بررسی کارکرد
پنهان این منصب مشخص میکند که حفظ وضع موجود در شهرها ،موجب تداوم نظام
ادارۀ مستقل شهر شد و باعث شد تا نیازهای اقتصادی حکومت مرکزی نیز تأمین شود.
استمرار در برآورده کردن نیازهای فوق از ناکارآمدی حکومت در شکل کلی آن جلوگیری
کرده ،اسباب بقای آن را فراهم آورد.

منابع
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اتابکی ،محمود بن بختیار ( .)1378المختارات من الرسایل(غالمرضا طاهر ،ایرج افشار.کوششگران) .تهران:
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مناصب عمید
و عامل در دورۀ سلجوقی
____________( .)1362مالک و زارع در ایران(چ(.)3منوچهر امیری،مترجم) .تهران :علمی و فرهنگی.
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