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 تاريخ تمدن اسالم
  جرجی زيدان

  ٢٢٩  برگ   ٬ترجمه فارسی
  
 و  آنچه ميخواستند بيداد ميکردند) ايرانيانی که مسلمان نشده بودند(اهل ذمهماموران خالفت  برای دريافت ماليات زمين از « 

ترتيب اين بود که زمينی را مساحی ميکردند و . ميماند خواه چيزی برای زمينداران باقی ميماند و خواه باقی ن ٬از آنان ميگرفتند
يکی از شرايط باج ستانی اين بود که مبلغی برای زمينداران بعنوان .  ولو در آن کشت نشده بود ٬از روی آن باج ميستاندند

نامه ای به  ... حجاج بن يوسف... با اين وصف . مساعده ميگذاردند که صرف حوائج آنان در صورت اتفاقات غير مترقبه شود
اين پيشنهاد بقدری . خليفه عبدالملک نوشت و اجازه خواست که همان مختصر مساعده باقی مانده را نيز از زمينداران بستاند

برای اين بينوايان حداقل گوشت و :  با همه ستمگری معروف خويش آنرا رد کرد و به حجاج نوشت٬ظالمانه بود که عبدالملک
  . تا در اطراف آن بتوانند چربی جمع کننداستخوانی باقی گذار 

  
 و در پناه دين از بيدادگری رها شوند ظاهرا همين فشارها پاره ای از زمين داران و روستاييان را بر آن داشت که اسالم آورند

ا بکسان خويش و با آنکه از ده ها گريختند و کشت زارهای خود ر. ولی اينکار هم آنانرا از پرداخت جزيه و خراج آزاد نساخت
  ! چه که حجاج دستور داد آنانرا بروستاها بازآورند و از آنان خراج بستانند. واگذارده بشهرها رو آوردند باز هم آسوده نماندند

...  
  

يزيد بن ابی مسلم والی يزيدبن عبدالملک در افريقيه و جراح در خراسان و . اين بيدادگريها تنها به دست حجاج انجام نميگرفت
ان در بالد ماروء النهر نيز چنان و بدتر از آن ميکردند تا آنجا که مردم سمرقند برای گريز از پرداخت جزيه اسالم آوردند ديگر

  ». دوباره به دين پيشين خود برگشتندو چون ديدند اسالمشان سودی ندارد و جزيه آنان گرفته ميشود
 
  
  

  جرجی زيدانتاريخ تمدن اسالم،  
  ٢٣٢  برگ  ٬ترجمه فارسی

ارزيابي ظالمانه خود از آنان  مطابق عامالن خالفت در فارس ميوهای باغها را ببهای زيادتر از معمول تخمين ميزدند و« 
  .ماليات ميگرفتند

ديگر از بيدادگری آنان برای افزايش درآمد آنکه بر زمينهای باير نيز ماليات وضع کردند، و از ايرانيان هر سال عيد نوروز 
 زمان معاويه اين عيدی ده ميليون درهم ميشد و هر کس زن ميگرفت و يا ميخواست رنام عيدی ميگرفتند و دمالياتی به 

  .عرضحال بنويسد بايد ماليات فوق العاده بپردازد
  

.  پيمانه آنان در موقع تحويل گرفتن جنس غير از پيمانه ديگران بود و موقع جنس تحويل دادن پيمانه ديگری بکار ميبردند 
را نقدا يا جنسا عالوه بر ماليات دريافت ) عامل(و خواربار. ای کاغذ و دفتر و اجرت باربری خواربار را از اهالی ميستاندندبه

و همينکه دهاتيان وجه نقد برای . ميداشتند و کسانيکه مباشر سنجيدن غله بودند اجرت خود را از روستاييان ميستاندند
  ».آن درهم ها را بعنوان صرف و غيره برايگان ميگرفتندپرداخت ماليات مياوردند مقداری از 

  
 
 

 تاريخ تمدن اسالم
  جرجی زيدان

  ٧١٨   برگ ٬ترجمه فارسی
  
منيع اين درآمدها جزيه و ماليات و زکوة و . نظر بجهات فوق مامورين بنی اميه تا ميتوانستند از مردم پول درمياوردند « 

مامورين بنی اميه به ذميان .  از همه زيادتر ميشد چون ذميان بسيا بودند جزيهصدقه و ده يک بود و در آغاز اسالم درآمد



 ولی باز از شر مامورين خليفه رهايی نمی يافتند زيرا بعقيده آنان اين اسالم از آنها ناچار مسلمان ميشدند و دسخت ميگرفتن
بن يوسف برای نخستين بار از تازه مسلمانها جزيه گرفت و  حجاج.  و از آنرو موجب معافيت از جزيه نميشودروی اجبار بوده

سايرين نيز باو اقتدا کردند و در خراسان و مارواءالنهر و افريقيه و غيره از مسلمانان جزيه گرفتند آنها هم که وضع را چنان 
اميه به دين سابق خود باقی  که تا اواخر حکومت بنی  ديدند بدين پيشين خود بازگشتند، بخصوص مردم خراسان و مارواءالنهر

 شخصی بنام اشرس والی خراسان شد و کسی را بنام ١١٠در سال . ماندند زيرا در هرصورت مجبور به پرداخت جزيه بودند
  . ابوالصيداء بسمرقند فرستاد تا مردم آنجا را مجددا به اسالم دعوت کند و در صورت مسلمان شدن جزيه آنها را ساقط سازد

  
م همانطور کرد و مردم سمرقند دسته دسته اسالم آوردند، اما بفرماندار سمرقند شرحی بوالی خراسان نوشت که ابوالصيداء ه

والی بفرماندار خود پاسخ داد که چون ظاهرا اسالم اهل سمرقند برای ندادن جزيه بوده . با اين اقدام درآمد نقصان يافته است
از و روزه بجا آورده و سوره ای از قرآن دانسته از پرداخت جزيه معاف باشد و بنابراين بايد دقت شود هر کس ختنه کرده و نم

مردم آنچه را که والی ميخواست انجام دادند و بسا ختمان مسجدها دست زدند و طبعا درآمد رو به نقصان . گرنه جزيه بدهد
يش از مسلمان شدن جزيه ميداده حاال هم گزارده، والی طمع کار که اين را دانست بخشم آمده بفرماندار دستور داد هر کس پ

در نتيجه اين حکم زور، اهالی سغد و بخارا شورش کردند، و يک عده هفت هزار نفری در اطراف سمرقند قيام . بايد بدهد
آنموقع نصربن سيار والی خراسان شد و اعالم داشت که از هيچ تازه  باين وضع باقی ماندند، در 121نمودند و تا سال 

  ». ی جزيه نميخواهد و متعاقب آن اعالميه، سی هزار تازه مسلمان نزد او آمدند که تا انموقع جزيه ميپرداختندمسلمان
  
  

*****  
  

 ايرانيان به اسالم روی نياورده ، از تاريخ بسيار معتبر جرجی زيدان اينان هستند، که در آغاز اسالم،نکته های مهم نوشته باال
 تازيان بوده  و بيداد و بدرفتاری برای فرار از زير بار سنگين جزيه،رخی نقاط اسالم مياوردندبودند و آن گروهی هم که در ب

 در همه جا دست به شورش و مقاومت در مقابل تازيان زده بودندايرانيان  سال نخست ٢٠٠حقيقت امر اين است که در . است
  .زرگ استميگويند ايرانيان اسالم را به دلخواه پذيرفتند دروغی بو اينکه 

  
هدف تازيان از روز نخست پخش و گسترش اسالم نبوده است بلکه غارت، دزدی، پروه گيری، اسير کردن و ديگر اينکه 

به همين خاطر روش تازيان از همان نخست نشان دادن اسالم به مردم نبوده . فروش برده در بازارهای برده فروشی بوده است
 اسالم را اينگونه و بدست تازيان ستمگر شناخته اند، پس اگر ايرانيان .  بوده استبيشترگرفتن جزيه بيشتر و درآمد هدف بلکه 

   !!؟؟  و آن را بر کيش و دين پدری خود ترجيح دهند پذيرا شوندرا دين متجاوزان چگونه ميتوانسته اند اسالم
  

به اين معنی است که اين و .  چيز ديگریمسلمان شدن ايرانيان برای نپرداختن جزيه بوده است و نهبه روشنی می بينيم که 
  .آنهای اجبار و زور بوده است و نه از روی خواسته درونی وتنها از رآوردن ايرانيان اسالم 
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