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 دو قرن سکوت
  ٩٧برگ 

  دکتر عبدالحسين زرين کوب
  
جزيه ماليات سرانه و خراج ماليات ارضی بود که ذمی ها مادام که مسلمان نشده بودند طبق قوانين خاصی ميبايست بپردازند « 

ها برای آنکه از پرداخت اين ، ذمی چون رفته رفته ميزان اين مالياتها باال ميرفت و قدرت پرداخت در مردم نقصان می يافت
  . و مزارع خويش را فرو ميگذاشتند و بشهرها روی مياوردند باج ها آسوده شوند اسالم می آوردند

  ).٢٧٧ برگ ٢اين خلکان ج (به اين حال حجاج همچنان جزيه و خراج را از آن ها مطالبه ميکرد
   » .ته است زيرا اهل ذمه مسلمان و شهرنشين شده اند ماليات رو بکاستی گذاش«کارگزاران حجاج باو نوشته بودند که 

  
  

  دو قرن سکوت
   به بعد٣۵۵برگ 

  دکتر عبدالحسين زرين کوب
  

  خراج و جزيه
  

 عامالن خراج و ٬و مصادره و رشوه ستانی ثروت و مکنت بچنگ مياوردند» استصفاء« گذشته از وزيران و اميران که با 
اما اين جزيه و خراج چه بود؟ در اين باب جای آنست که . ايت بسيار بر خلق روا ميداشتند جن٬جزيه نيز از راه جبايت اين اموال

  .اينجا سخنی گفته آيد
  

 در آغاز فتح اسالم کسانی از اهل .خراج ماليات اراضی بود که از اهل ذمه گرفته ميشد در مقابل جزيه که ماليات سرانه بود
 مسلمانان درآمدند زمين هايی که داشتند همچنان در تصرف آنها باقی ماند اما از کتاب که بآيين خويش باقی ماندند و در ذمه

نيز مبلغی بعنوان جزيه از اين ذمی ها   در هر سال ٬گذشته از خراج. آنها پاره يی از محصول را بعنوان خراج ميگرفتند
 که از ٬اين جزيه. يان از پرداخت آن معاف بودندجزيه از مردان بالغ و تندرست گرفته ميشد و زنان و کودکان و بينوا. ميگرفتند

 اگر کسی از پرداخت ٬از اين ذمی ها. آنها گرفته ميشد آنانرا در ذمه اسالم قرار ميداد و مال  و جانشان از تعرض مصون بود
ديه جزيه جايز شمرده تنها وسيله ای که برای الزام وی به تا. جزيه خودداری ميکرد جايز نبود که آنرا به شکنجه از او بستانند

  )١(.  شکنجه و تعذيب موديان را ناروا شمرده بودند٬در ستاندن خراج نيز.  آن بود که او را بزندان بيندازند٬ميشد
  

 هرگز از آزار و شکنجه مردم دريغ نميکردند و اهل ذمه که بار سنگين  ٬جبايت اين اموال  عامالن خراج در اخذ و٬با اينهمه
  . ازين رهگذر جفای بسيار کشيدند٬وش آنان بودجزيه و خراج بر د

  
  

  اهل ذمه
اما غالبا در کار آنها هيچ مساحمه را جايز نمی . هر چند در کنف حمايت مسلمانان بشمار می آمدند  ٬در حقيقت اين اهل ذمه

 کار ٬زه يی پای بند دين بودندتاکيد ميشد که در دولت مسلمانی هيچ آنها را بعمل نگمارد در روزگار خلفايی که تا  اندا. شمردند
  . جز بندرت بدانها سپرده نمی شد و خلفا آن را زشت و ناروا می شمردند٬کتابت نيز

  
.  بنای معابد تازه برای آنها ممنوع بود و نيز به آنها اجازت نمی دادند آتشکده يی را که ويران شده بود تعمير کنند٬گذشته از آن

 که تا آخر عهد بنی اميه ٬چنانکه در کرمان.  پاره يی از آتشکده های قديم همچنان برپا ماند ٬يراندر بعضی از بالد ا  ٬با اينهمه
 که جزيه و خراج می پرداختند ٬اين ذمی ها. بعضی مردم همچنان به آيين ديرين خويش مانده بودند آتشکده ها برپا مانده بود

زی و جامه شان از زی و جامه . جهات قيود بسيار بر آنها تحميل گشته بود از بسياری ٬با اينهمه. البته در پناه مسلمانان بودند
 بر پيشانيشان داغ می نهادند و آنها را وا می داشتند کستی به بندند تا از ديگران ٬در آغاز فتح اسالم. مسلمانان جدا بود

تند بر صدر بنشينند و هم نميتوانستند  در مجالس هم حق نداش٬ بر اسب نشستن نيز برای آنها ممنوع بود) ٢(.شناخته باشند
  .بناهايی برتر از بناهای مسلمين بسازند

  
الزم بود اين جزيه را با خاکساری و  فروتنی به   ٬در پرداخت جزيه نيز در حق آنها تحقير و استحفاف بسيار ميرفت زيرا که

ی نشست و ذمی را که برای پرداخت جزيه آمده بود  عامل که برای گرفتن جزيه مامور بود خود م٬مسلمانان بپردازند از اين رو
اگر ذمی توانگر بود در هر سال معموال چهار دينار از او می گرفتند و اگر بينوا بود . در پيش روی خويش بر پای می داشت



 سخت می ») یپشت گردن(قفايی « عامل او را  . اما وقتی برای ادای اين جزيه او را  پيش می خواندند. ديناری بيش نمی داد
و ذمی بيچاره ناچار بود دست به جيب برد و  جزيه خويش را  برآورد و بر کف دست نهد و !  ای کافر ٬زد و می گفت جزيه بده

  .هنگام گرفتن جزيه الزم بود که دست برفراز دست آنکس باشد که جزيه می دهد. با نهايت شکستگی و خاکساری بپردازد
  

نام داشت و آنرا به » برائت«  بدان ذمی می دادند که ٬ مهری از سری بجای رسد جزيه٬ه ادا ميشد بعد از آنکه اين جزي٬غالبا
و اين زبونی و   ٬عامه مسلمانان حق داشتند در اين مجلس حاضر شوند. گردن می آويخت تا از مطالبه مجدد مصون بماند

  )٣(.  کنندحقارت ذمی ها را که نشانه قدرت و پيروزی آيين مسلمانان بود تماشا
  

  خراج ستانی
کسانی بودند که جمع خراج را  بعهده می گرفتند و آن را از .  غالبا با تهديد و فشار بسيار توام بود٬جمع آوری خراج در واليات

اينها بقول قاضی ابو يوسف . مردم بزور و شکنجه می ستاندند و با وضع ظالمانه و خشونت آميزی آن را جبايت می نمودند
 خواه آنرا از مال خراج برگيرند و خواه از مال ٬جز بر گرفتن سود و بهره خويش انديشه ديگر نداشتند« ودند که کسانی ب

و مردم را در گرمای آفتاب نگاه می داشتند و بسختی می زدند . آنگاه اين همه را نيز با جور و بيداد می ستاندند. رعيت بربايند
 .... «)۴.(  

  
بيش از همه جا خراسان و سواد عرضه دستبرد و دستخوش ستم وبيداد کارگزاران خلفا بود زيرا  ٬در سراسر قلمرو خالفت

از تامل در فهرستی که ابن خلدون در باب خراج عصر مامون دارد و . خراسان و  سواد بيش از ساير واليات خراج می پرداخت
 اين دعوی تاييد می ٬خراج در عصر معصم نقل می کندمقايسه آن با جدولی که قدامهّ بن جعفر در کتاب الخراج خود راجع ب

  اين خراج هنگفت و سنگين نيز از )۵(. مجموع خراج خراسان و سواد بالغ بر نصف تمام خراج مملکت عباسی می شد. شود
اخذ نامنه و السواد بستان القريش ماشئنا «  گفته بود ٬سعيد بن عاص والی بنی اميه در عراق. قديم غالبا در معرض تغيير بود

  .و  اين گفته حتی در دوره مامون و معتصم نيز معتبر و صادق شمرده ميشد» ماؤئنا تر کناه
 هر وقت می خواستند خراج را می افزودند و هر وقت می خواستند آن را می ٬عمال و کارگزاران خليفه در خراسان و عراق

  .کاستند
  

بسا نيز که در گرفتن خراج و غارت کردن رعيت .  اين رعايای ضعيف شرم آيداما چنان نبود که همواره خليفه و عمال او را از
  )۶(........... بيرحمی و بشرمی را از حد بدر می بردند

  
و درين مطالبه . بدينگونه خلفا و عمال بميل خود هر چه می خواستند از هرکه دلشان می خواست بعنوان خراج مطالبه ميکردند

و اين چاره . اين بيداد و ستم عامالن مردم را بچاره جويی واميداشت. يع شرم انگيز دريغ نمی ورزيدندنيز غالبا از ارتکاب فجا
  :جويی صورت های مختلف داشت

  
   رسم الجاء

بدينگونه که ملک و ضياع خويش را  بنام . گاه صاحبان اراضی برای آنکه از شر عامالن ظالم ايمن باشند بحيله دست می زدند
بپاس حشمت آن . ان و مقربان خليفه ثبت می کردند تا کسانی که مامور جبايت خراج ميشوند بر آنها ستم نکنند يکی از محتشم

» الجاء«معروفست و درين طريقه » الجاء « اين کار در  تاريخ اسالم به . بزرگ بگرفتن نيمی يا کمتر از خراج اکتفا نمايند
) ٧( او بتدريج در تملک مرد  صاحب نفوذی که باو پناه داده بود در ميامدصاحب زمين مزارع و کشتکار شمرده ميشد و زمين 

  .و صاحب زمين اصلی فقط شريک غله و سود آن می گرديد
  

در دوره خالفت وليد بن عبدالملک اهالی سواد برای آنکه ظلم عامالن ستمکار رشوه خوار ايمن بمانند به مسلمهّ بن عبدالملک 
از آن پس اراضی سواد ضياع مسلمه گرديد و در دست اعقاب  و احفاد او باقی .  بود الجاء جستندبرادر خليفه که والی سواد

مردم مراغه نيز هنگاميکه کروان بن . ماند تا آنکه خالفت بدست بنی عباس افتاد و آن اراضی نيز جز ضياع خالفت ضبط گشت
ضی انها  بتملک مروان درآمد تا  پس از سقوط مروان مانند ساير دمحم والی ارمنستان و آذربايجان بود با او الجاء نمودند و ارا

  .امالک بنی اميه از آنها ماخوذ گرديد
  

مردم زنجان از بيم صعاليک و از شر عمال مجبور شدند اراضی خود را  بنام قاسم . در دوره عباسيان نيز اين شيوه دوام يافت
  )٨(. ين را رفته رفته جز ضياع سلطانی گشتپسر هارون الرشيد ثبت کنند و اراضی آنها نيز از ا

  
در فارس نيز ظلم و بيدادن کارگزاران و جمع آورندگان خراج مردم را مجبور کرد که اراضی خود را بنام بزرگان و محتشمان 

  )٩ (.دربار خالفت ثبت کنند
  



داشت و توازن و  تعادل اجتماع را  بهم  مردم را  بترک امالک خويش وا می ٬بدينگونه ظلم و فشار و عمال و کارگزاران خليفه
می زد با اينهمه بهم خوردن تعادل اجتماع را مردم بمثابه يک چاره و درمان جهت رهايی از جور و بيداد عمال خليفه تلقی می 

  .کردند
  
  

  آشوب  و شورش
توجه با اين نکته .  برضد خليفه بودگاه نيز چاره يی که مردم برای رهايی از بيداد ستمکاران می توانستند بيابند شورش و قيام

که قسمت عمده خراج قلمرو عباسيان را مردم خراسان و عراق می پرداختند نشان می دهد که چرا بيشتر شورشها و قيام های 
اينهمه فشار و شکنجه و بيداد که بر : خونين و بزرگی که بر ضد خلفای عباسی انجام شد از خراسان و عراق پديد آمد

  . خراسان و سواد وارد می آمد آنان را  بشورش و قيام بر ضد خليفه وا می داشتستمديگان
  

  عياران و رهزنان
 با شکنجه و آزار از مردم خراج ميستاندند و برزگران و بازرگانان که حاصل عمر خود را چنين عرصه ٬کارگزاران حکومت

رار از بيداد و شکنجه عمال دولت بسا که مردم مجبور بودند برای ف. تاراج می ديدند ناچار ميشدند دست ار کار خويش برگيرند
عياران و شاطران در . رهزنان و سالوکان در راهها بجان مردم می افتادند. همه جا ناامنی حکمفذما بود. سر بشورش برآوردند

  .شهرها امنيت را تهديد می کردند
  

  ٣۶٨برگ 
يای ضعيف ناچار بودند زمين را  بکارند تا عربان درو کنند وحاصل آن  اين رعا٬ که بقول يک محقق٬و گويی چنان شده بود«  

 )١٠(   ».بردارند
  
  

*****  
   و پس از آن٣٨٠تاريخ ايران بعد از اسالم؛ دکتر عبدالحسين زرين کوب برگ 

  
رضی بود که اهل  اين خراج نوعی ماليات ا.چنانکه تقريبا در تمام دوره امويان داستان خراج مشکل عمده زندگی موالی بود «

  در شهرهايی که به جنگ گشوده می شد می -  از بابت اراضی خود – و همچنين موالی – گذشته از جزيه خويش –ذمه 
  . پرداختند

  
در هر حال اراضی شهری که به جنگ گشوده می شد اگر بين فاتحان تقسيم می شد ارض عشر به حساب می آمد و اگر به حکم 

درينصورت، با آنکه مالکان اين اراضی در ملک خويش همه گونه . يم می ماند ارض خراج بودخليفه در دست مالکان قد
بــــــــنابراين، از . تصرف می توانستند کرد جز بادستوری خليفه آن اراضی عشر که ملک خاص افراد می بود تبديل کنند

 ليکن از خراج ارض معاف نبود مگر آنکه زمين دکسی که اسالم می آورد هر چند از جزيه معاف می شمالکان اينگونه اراضی 
  .  خود را رها کند و به شهر برود

  
تسليم شده بودند هر چند زمين آنها نيز ارض خراج محسوب می شد ليکن » عهدنامه«اما شهرهايی که به صلح و بموجب 

  . اگر مسلمان می شدند زمينشان ارض عشر می شد و از خراج معاف بودمالکان آن اراضی 
  

مرزبانان و دهقانان که ميديدند با شکستهايی که در سواد و . در هر حال اينگونه اراضی بيتشر در خراسان و ماروالنهر بود
عراق بر ساسانيان وارد آمده است ديگر اميدی به تجديد حيات آن دولت نيست بدون جنگ و غالبا بموجب عهدنامه های 

از جمله . ها مقرر می شد که اهل شهر ساليانه مبلغی به عنوان باج و جزيه بپردازنددر اين عهدنامه . جداگانه تسليم می شدند
بر حسب اينگونه عهدنامه ها قرار شده بود از شهرهای مهم خراسان و ماورالنهر نشابور هزار هزار درم، هرات هزار هزار 

صد هزار درم، طوس ششصد هزار درم، ابيورد چهارصد هزار درم، و فسا سيصد هزار درم، بخارا هزار هزار درم، سمرقند هفت
  .درم ساليانه به اعراب بپردازند

  
 ناچار وقتی از اهل ذمه کسانی اسالم می پذيرفتند می بايست جزيه آنها از اما چون قبول اسالم موجب معافيت از جزيه بود

ليکن بار جزيه اين نومسلمانان هم بر . کاری که البته در عمل کمتر اتفاق می افتاد: مبلغی که در عهدنامه ها آمده بود کسر شود
دوش کسانی که بر دين پداران خويش مانده بودند نمی ماند زيرا دهقانان و کسانی که مامور جمع آوری ماليات و باج بودند 

 معادل آنرا به بهانه ها و عنوانهای گوناگون چون غالبا از جانب امرا مسلمان در کار آنها نظارتی نمی رفت اين جزيه يا
 – مخصوصا در دوره اموی –بدين سبب نشر اسالم در خراسان از جانب اعراب همچنان ازين نومسلمانان وصول می کردند و 



رد  و بسا که در بعضی مواتلقی ميشد» جزيه«گرويدن مجوس به آيين اسالم گاه بمثابه نوعی فرار از . چندان تشويقی نميشد
  .برای انکه خراج خراسان دچار زيان نشود ازين تازه مسلمانان همچنان باز نه همان خراج بلکه جزيه نيز مطالبه می کردند

  
حتی يک وقت اشرس بن عبدهللا سلمی که چندی والی خراسان گشت درصدد برآمد کسانی را به آن سوی آموی گسيل دارد و 

اما اقبالی که مردم آن بالد به آيين مسلمانی . ه اگر اسالم اورند از جزيه معاف باشنداين وعده کمردم را به اسالم بخواند با 
 و اشرس را وادشتند تا از کردند دهقانان و بزرگان خراسان را که متعهد جمع و پرداخت خراج معهود بودند به وحشت انداخت

و نارضايی آنها شد و به شورش خونين منتهی کاری که سبب خشم : نومسلمانان سغد همچنان مثل سابق جزيه مطالبه کند
  .گشت

  
راه حلی که نصربن سيار برای رفع اين بيدادی يافت آن شد که هر که را اسالم می آورد از خراج معاف دارد و تفاوتی را که از 

  .از کسانی که همچنان بر دين قديم خويش باقی مانده بود بستاندبخشودگی خراج وی حاصل ميشد 
  

اين جزيه از اهل .  ماليات سرانه يی نيز دريافت می شد که جزيه نام داشت– چه در آباديها و چه در شهرها –ل ذمه اما از اه
ذمه در قبال حمايتی که از آنها می شد وصول می گشت و وصول آن نشانه فرودستی و خواری اهل ذمه و برتری مسلمين نيز 

لی که فرودستی و پستی مغلوبان بطور بارزی نمودار بود از آنها دريافت می از اين ور آنرا با تشريفات مخصوص و در حا. بود
  ». کردند

  
*****  

  
  ١۶۶تاريخ يعقوبی جلد دوم برگ 

   درهم قرار گرفت،ششصد و پنجاه و پنج ميليون در دوران معاويه خراج عراق و مضافات آن در کشور ايران بر «
  خراج سواد صد و بيست ميليون درهم بود،

   فارس هفتاد ميليون، خراج
   و خراج اهواز و مضافات آن چهل ميليون؛

   و خراج يمامه و بحرين پانزده ميليون درهم؛
   و خراج شهرستانهای دجله ده ميليون درهم؛

 و خراج نهاوند و ماه کوفه که دينور باشد و ماه بصره که همدان است و مضافات آن از اراضی عراق عجم، چهل ميليون 
  درهم؛

  ؛راج ری و مضافات آن سی ميليون درهمخ و 
   و خراج حلوان بيست ميليون درهم؛

   و خراج موصل و متعلقات آن چهل و پنج ميليون درهم؛
   و خراج آذربايجان سی ميليون درهم

د و آنها ؛ و اين پس از آن بود که از هر سرزمينی امالک آبادی را که پادشاهان ايران خالصه خود قرار می دادند، بحساب نياور
را خالصه خود قرار داد و تيول جمعی از بستگان خويش ساخت و عامل عراق از درامد خالصه هايی که معاويه در اين نواحی 

  .داشت، صد ميليون درهم نزد وی فرستاد وصله ها و جايزه های معاويه از همين درآمد بود
  

پس چون . عمر بن عاص اندکی از آن را نزد وی می فرستاد دينار قرار گرفت و مصر در دوران معاويه بر سه ميليونخراج 
عمر بمرد، خراج نزد معاويه فرستاده می شد بدين ترتيب که مقرريهای مردم داده می شد و يک ميليون درهم بسوی او حمل 

  .می گرديد
  

ر؛ و خراج دمشق بر خراج فلسطين بر چهار صد و پنجاه هزار دينارمستقر شد؛ و خراج اردن بر صد و هشتاد هزار دينا
چهارصد و پنجاه هزار دينار؛ و خراج شهرستان حمص بر سيصد و پنجاه هزار درهم؛ و خراج قنسرين و عواصم بر چهارصد 

و پنجاه هزار درهم؛  و خراج جزيره که ديار مضر و ديار ربيعه باشد بر پنجاه و پنج هزار درهم؛ و خراج يمن بر يک ميليون و 
  ». نهصد هزار دينار) گفته شده(دويست هزار دينار و

  
*****  

  جرجی زيدانتاريخ تمدن اسالم، 
  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 . يماند و خواه باقی نميماند خواه چيزی برای زمينداران باقی م ٬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 ... صف با اين و. 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
   .استخوانی باقی گذار تا در اطراف آن بتوانند چربی جمع کنند

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

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

«  
  

  جرجی زيدانتاريخ تمدن اسالم،  
  ٢٣٢   برگ ٬ترجمه فارسی

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

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

  .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. دندبهای کاغذ و دفتر و اجرت باربری خواربار را از اهالی ميستان

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

  
  جرجی زيدانريخ تمدن اسالم، تا

  ٢٣۵   برگ ٬ترجمه فارسی
  :درباره همين ماليات جرجی زيدان از قاضی ابی يوسف نقل ميکند که « 

 بدينقسم که موديان ماليات را در هوای بد نگاه ميدارند و به سختی  ٬اطالع يافتم که ماليات نوروزی را با ظلم و زور ميستانند
  ». بندند گين بر آنان مياويزند و دست و پايشان را در کند و زنجير میکتک ميزنند و خمره های سن

 
*****  

  کتاب الخراج و صنتعه الکتابه بنياد فرهنگ ايران
مامور مالياتی و مسئولين جمع آوری خراج افرادی بودند که جز گرفتن سود و بهره خويش :  قدامه بن جعفری می نويسد«

   از مال خراج بر گيرند و خواه از مال رعيت به يغما برند، آنگاه اين همه را با جور و بيداد وانديشه ديگری نداشتند، خواه آنرا
  »و مردم را در گرمای آفتاب نگه ميداشتند و به سختی ميزدند ......... تجاوز و تاراج می ستادندند

 
*****  

I.P. Petrushevskii خاورشناس ۶تاليف دستجمعی   ٬ه هيجدهم ميالدی  در کتاب تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سد 
  ۴٧ برگ ٬ ترجمه فارسی٬روسی

  
فاتحان عرب نه اينکه تنها امالک و اراضی ايرانيان را در سرزمين های تسخير شده تصرف کردند و غنائم عظيمی را « 

به ديار خود  ....  زاران بردهه.... بصورت وجوه نقد و طال و نقره و منسوجات و گله های اسبان و گاوان و گوسفندان و 
  ».  بلکه در کشاورزی و  دامداری در همين اراضی نيز به بهره کشی از صاحبان اصلی آنها پرداختند ٬فرستادند

 
*****  

A.U. Yakubovskii خاورشناس ۶تاليف دستجمعی  ٬ در کتاب تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هيجدهم ميالدی 
  :١۶٢ برگ ٬ارسی ترجمه ف٬روسی

  
اين عمل چنين بود که . تحمل ناپذير شدافراد روستاها را معمول داشتند وضع کشاورزان » مهر کردن«همينکه خلفا موضوع « 

به گردن هر روستايي که خراج و جزيه ميپرداخت صفحه ای سربی مياوختند و  روی آن مشخص ميکردند که اين مرد اهل 
اگر روستايي به ناحيه ديگری ميرفت وی را بازداشت کرده و به محل سکونتش که بر . و دهکده است) بخش(کدام رستاق



صفحه نوشته شده بود بازميگرداندند و اگر کشاورزی به نقطه ای ميرفت و صفحه سربی را به گردن نميداشت او را  به عنوان 
ردن ها دور ميکردند و مجداد هنگام حاصل نو اين صفحه را فقط پس از پرداخت تمام ماليات از گ. ولگردی بازداشت ميکردند

اين رسم که داغ بردگان را به ياد مياورد در نظر روستاييان که هنوز نظامات جماعت آزاد و خود مختار روستايي . مياوختند
  ». دوران پيش از عرب رت به ياد داشتند تخفيف و توهينی شمرده ميشد

 
A.U. Yakubovskii خاورشناس ۶تاليف دستجمعی  ٬ز دوران باستان تا پايان سده هيجدهم ميالدی در کتاب تاريخ ايران ا 

  :١۶١ برگ ٬ ترجمه فارسی٬روسی
  
ميزان خراج از چه قرار بود؟ مقايسه مدارک قبل از اسالم با دوره اسالمی نشان ميدهد که اعراب ميزان ماليات اراضی را « 

 درهم خراج ٢ درهم و از هر جريب جوزار ۴ چنانکه از هر جريب گندم زار  ٬ افزايش دادند٬نسبت به دوران ساسانيان بالاستثنا
در عهد .  در صورتيکه در عهد خسرو انوشيروان از هر جريب گندم زار يا جو زار تنها يک درهم ماليات گرفته ميشد٬ميگرفتند

  ».  خراج به حکومت عرب ميپرداختندآخرين خلفای اموی ايرانيان مغلوب و مطيع از ربع تا ثلث تمام محصول خود را به رسم
  
  

  :بن مايه ها
  
 برای اطالعات بشتر در باب جزيه و خراج و کيفيت جمع و جبايت آنها و همچنين برای حدود و ميزان و  طرز وصول اين  -١

تاب  و ک١٩۵٠چاپ » تبديل مذهب و امر جزيه در اوايل اسالم«    راجع به Daniel C. Dennettاموال رک به کتاب   
Lokkegardکه درين باره اطالعات و معلومات مفيدی در انها ١٩۵٠ چاپ کپنهاک ٬   راجع بنرخ ماليات در دوره قديم 

 .                        کتاب دنت ترجمه فراسی هم دارد. هست
  
  ۵٣ االموال ابی عبيد برگ -٢
  
 و همچنين برای اطالعات بيشتر درباب ٧١ و ٧٠؛ ۶٢؛ ۶١ ؛ ١٨ و کتاب الخراج برگ ٣٩-۴۵معالم القربه برگ :  رک -٣

. ترجمه و تعليق حسن حبشی. ترتون. س. تاليف ا.  اهل الذمهّ فی االسالم٬اهل ذمه و رفتار مسلمين با  انها رجوع شود بکتاب
  ١٩۴٩مصر 

  
  ۶٢ و ۶١  کتاب الخراج برگ -۴
  
اين کتاب جرجی زيدان را آقای علی جواهر کالم . ۶١  و  برگ۵۴ برگ ٢ تاريخ التمدن االسالمی ج ٬جرجی زيدان:  رک -۵

  . چاپ شده است١٣٣٣بفارسی نقل کرده است و در تهران بسال 
  
  ٣٠  تاريخ قم برگ -۶
  
  ٢٨٢ ابن الفقيه برگ  -٧
  
  ٢٨٢ و برگ ٢۴٨ ابن الفقيه برگ  -٨
  
  ١۵٨  اصطخری برگ -٩
  

  ٣   برگ Van Volten  فون کومر؛  رجوع شود به   - ١٠
  
  

  :آورندهگرد
  شاهين کاويانی
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