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 چکیده

جهه  نشان دهیم    که به روش توصیفی و تحلیلی است در صدد آن هستیم که  در این تحقیق چگونگی موا

تسامح خلفای اسالمی  ؟میتوان گفت  است    فاتحان عرب با نظام مالی ایران که دارای سابقه و نظام مند بوده

موضوع مورد بحث    که  عصر ساسانیبا نظام مالی ایران و تاثیر پذیری دستگاه خالفت ازنظام مالیاتی ایران  

با نظام عریض و    ،ایران و حاکمیت بر قلمرو وسیع ساسانیانمسلمانان پس از فتح    ،در این تحقیق می باشد

روبه ایرانی  دیوانی  نظام  که مسلمانان تا این زمانطویل  آنجا  داری چندانی سابقه مملکت  ،رو شدند. از 

های مفتوحه  ثبت و ضبط اموال و همچنین خراجی که از سرزمین  ،برای اداره این قلمرو گسترده  ،نداشتند

 رسید به تجربیات چند صد ساله دیوان ساالران ایرانی نیازمند شدند.یالمال مبه بیت

با نظام عریض و طویل نظام دیوانی ایرانی   ،سلمانان پس از فتح ایران و حاکمیت بر قلمرو وسیع ساسانیانم

ی این  برای اداره    ،سابقه ی مملکت داری چندانی نداشتند  ،رو به رو شدند. از آنجا که مسلمانان تا این زمان

مال    ،قلمرو گسترده یت ال ثبت و ضبط اموال و غنایم و همچنین خراجی که از سرزمین های مفتوحه به ب

ایی   می رسید به تجربیات چند صد ساله ی دیوان ساالران ایرانی نیازمند شدند. در این مقاله چگونگی آشن

ری    اخذ آن توسط  ،مسلمانان با نظام دیوانی ایرانی در پایان عهد ساسانیان یرگذا اث مسلمانان و نیز میزان ت

 نظام دیوانی ایرانی بر نظام دیوانی خالفت اسالمی تا اواخر قرن اول هجری بررسی شده است.

 .بیت المال  ،مالیات،  اموی  عصر  ،ساسانیان  ،مالی دیوانی  :یدیکل واژگان
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 مقدمه

نداشت. زیرا تا آن می توان   نظم خاصی  بستن مالیات  دریافت که تا پیش از سده ششم میالدی 

نمی گرفت. مساحت های گرفته شده را در فهرست پیمایش واردکردند  زمان مسّاحی زمین انجام 

پاره های زمین که مشمول مالیات بودند فراهم ساختند. مالیات را بر اساس آن چه  ،و فهرستی از 

می گرفتند وآن را بر اساس پول محاسبه می کردند و به جنس یا به نقد  ،ی شددر زمین کشت م
 ،نظام جدید مالیات ثابتی را براساس میانگین برداشت چند ساله برقرارکرد و درسال .می گرفتند

به سبب این  به گونه ای که انوشیروان را  بار می گرفتند.که مورد استقبال مردم قرار گرفت.  سه 

ت در  دادنداصالحات  لقب  »عادل«  دولت  .اریخ  پایتخت  مدائن  بر  مسلمان  اعراب  که  هنگامی 
نظام مالی ایران را دراختیار  و دیوان خراج و مجموعه  یافتند  دست  عراق  همه ی  بر  و  ساسانی 

نه در حد   ،گرفتند یافتند که تصرف در آن را  پیچیده روبرو  با سازمانی منظم وتا حدی  را  خود 

به مصلحت خویش یافتند. به همین سبب و به حکم ضرورت در نظام   توانائی خویش دیدند و نه 
به جای آن سنت خویش را که تقسیم اراضی مفتوحه بود نکردند و  تغییردادند و  ،موجود تصرفی 

این  .برای خراج آن جا هم عمر)رض( همان نهاده هائی را پذیرفت که خسرو انوشیروان نهاده بود

بود که ک بدان حد  ل نظام مالیاتی دوران امویان و اوایل دوره عباسیان بر شالوده ای که اقتباس تا 

بودند بود  ،آخرین شاهان ساسانی ریخته  براساس تولید زمین .استوار  نه تنها کهنه و   ،این روش 
بود شده  برداشت آن انجام می   ،قدیمی  زیرا ارزیابی محصول پیش از  بود.  نیز  غیرعادالنه  بلکه 

امر سبب م این  و  بمانند وگهگاه گرفت  ی شد که روستائیان تا رسیدن محصالن مالیاتی منتظر 

در دوره ی بعد که با پیمایش زمین در زمان قبادآغاز  .بواسطه تاخیرآنان محصول تباه می گشت
رسید پایان  به  انوشیروان  خسرو  پادشاهی  در  و  کردند  ،شد  مساحی  را  ها  این  .زمین  از  یکی 

با مشکالت فراوانی روبه  تقسیم اراضی مفتوحه  ،تغییرات بود که چون  عمر  ،شدرو میبین فاتحان 

علی حضرت  همفکری  و  پیشنهاد  زمین؟ به  و  شود  نظر  صرف  اراضی  تقسیم  از  تا  داد  ها دستور 

بماند و از آنها خراج سالیانه دریافت شود. به عبارت دیگر باقی   ،همچنان در اختیار صاحبان آنها 
بود. عمر برای خراجِ آنها همان ها بر دیوان خراج و مالیات همان وضعی باقی ماند که پیش از اسالم 

بر این اساس بود.  نهاده  بنا  انوشیروان  خسرو  که  پذیرفت  را  بن   ،نهادهایی  نخستین اقدام سعد 

به دهقانان آن منطقه   ،وقاصابی نیز واگذاری مسئولیت گردآوری خراج منطقه سواد  فاتح قادسیه 
نواحی مختلف ایران را بر عهده داشتند  بود. دهقانان در عهد اما   ،ساسانی مسئولیت گردآوری خراج 

  ، سانبدین .آوری خراج شدنداز سوی دولت اسالمی متعهد به جمع  ،این بار به جای دولت ساسانی

به نظام مالی و دیوانی دوره ساسانی خللی وارد آید به دولت نوپای اسالم انتقال بی آنکه در اساس 

اثر اقدام  یافت.  این  فوری  و  حفظ وضع موجود و جلوگیری از آشفتگی در فرایند گردآوری   ،آنی 
به تصرف  خراج و کاهش عایدات بود. شاهد این مدعا اینکه در همان سال نخست که عمر سواد را 

مبلغ خراجی که از آنجا دریافت کرد با آنچه پیش از آن به وسیله پادشاهان ایران وصول   ،در آورد

نداشت. پس از آن عمر هیئتشد چنمی هایی را برای تحقیق در مورد مساحت و تعداد دان تفاوتی 
 (.148:  2ج،  1369،  )اشپولر .مزارع و امالک به منطقه سواد فرستاد
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که مسلمانان از این اراضی می شد که محصوالت هایی میگرفتند ابتدا فقط شامل زمینخراجی 

دیگر معین  محصوالت  بعضی  یا  غالت  خرما  ،آنها  از   ،انگور  ،مثل  چون  بود.  یونجه  و  زیتون 
به تدریج روستاییان سعی کردند چیزهایی را کشت کنند که    ،شدمحصوالت دیگر چیزی اخذ نمی

نکته سبب شد که قسمتی از اراضی مزروعی سوادمحصول آنها   نبود. این  مدتی از  ،مشمول خراج 

بماند و وقتی در سال خلیفه را متوجه این نکته  ،ق مغیرة بن شعبه حاکم کوفه 22 مالیات معاف 
نهاز این رو مقررات تازه  ،کرد پی آن  باب وضع شد و در  مثل  ،تنها از محصوالت دیگرای در این 

لم  ،و کنجد مالیات وصول شد  شبدر  ،ماش برای اراضی  یزرع که زراعت آنها در واقع عمداً یا بلکه 

شد نیز مالیات معین شد. گذشته از این اراضی که در برای آمادگی مجدد جهت کشت متروک می

بعضی از اراضی و امالک هم به خانواده سلطنتی ساسانی یا   ،ها و مالکان سابق مانددست دهقان
متع بود که در جنگکسانی  بودند. این اراضی هم هر چند در عمل لق  یا متواری شده  ها کشته 

خالصه امام بود و خلفا آنها را به    ،اما در واقع ،غالباً در دست روستاییان و کشاورزان سابق باقی ماند

به این و آن می  ن را یفتح ا .دادندعنوان »صوافی« در اختیار خویش داشتند و گاهی به شکل اقطاع 
به مجموعه حمالت اشاره دارد که  یالدیدر قرن هفتم م یساسان یبه امپراتور یبه دست مسلمانان 

و در زمان  دیدر زمان عمر به اوج خود رس ،در زمان خالفت ابوبکر شروع شد یالدیم  633از سال  

منته سقوط کامل دولت ساسان  یعثمان  با سال    یالدیم  6۵1در سال    یبه   یهجر  3۰)مطابق 

 .(13:  13۵6  ،صاف پوران)  .دیگرد  ،انیپادشاه ساسان  نیآخر  ،سوم زدگردی( و کشته شدن  یقمر
 

 مبانی نظری

 بیت المال 

حفاظت   مکان  به  لغت  در  واژه  اموالین  خصوصی  ،از  و  عمومی  از  می  ،اعم  در اطالق  اما  شود؛ 
برای مکانی که در آن اموال عمومی و منقول  اسالمتعبیر »بیت مال المسلمین« در صدر   ،اصطالح

به کار مید سپس تعبیر »بیت المال« جانشین آن شد و همان معنی را افاده   ،رفتولت اسالمی 

بتدریج  ،اموال عمومی مسلمانان« نیز همین لفظ اطالق شد که مشتمل بود بر وجه نقد»بر  ،کرد. 

غیر اینها. مراد از مال عمومی  ،اشیای منقول هر مالی است که در سرزمین اسالمی ملک  ،اراضی و 
 (. 78:  13۵6،  پور)انصاف . مه مسلمانان شمرده شوده

نهاد بیت المال و برقراری دیوان بیت المال به صورت مؤسسۀ مالی ناظر    ،های اداریپس از تأسیس 

جزیرة  .همان مالیۀ نظام اسالمی بود ،بر درآمدها و مصارف دولت اسالمی درآمد و از آن پس نیز
نظام و عرف قبیله العرب نداشت و  نظام مالی خاص  بر آن منطقه قبل از اسالم دولت واحد و  ای 

پیشرفت   بود. پس از انتشار دعوت اسالم و  به سازماندهی و تنظیم شئون   ،آنحاکم  پیامبر)ص( 

ه   پرداخت. اولین درآمدهای این حکومت غنایمی بود که در غزوات ب اداری ـ مالی حکومت اسالمی 

که از آن  ،شد)ص( بین همۀ مسلمانان تقسیم می پیامبراکرمافتاد و به دستور دست مسلمانان می
غنایم   بود  یرمنقول بود اولین غنایم غ ،بنی نضیرهای در زمین .غزوة بَنی قَینُقاعو  غزوة بدرجمله 

تقسیم شد. سپس در سال هفتم  مهاجرانقرار گرفت و بین   مسلمانانکه در سال چهارم در اختیار 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%82%DB%8C%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%86%D8%B6%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
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به سرزمین فدکاهل    ،هجری نسبت  پیامبر )ص(   ن مصالحه کردند؛ نصف آن به عنوانهایشابا 

و  جزیه  ،به شخص پیامبر)ص( رسید و نیمۀ دیگر بین مسلمانان تقسیم شد. عالوه بر غنایم  »فیء«
کرد نیز جزو درآمدهای دولت اسالمی بود و پیامبر)ص( در تمام این موارد آنها را تقسیم می زکات

فرمود که زکات را بین مستحقّان تقسیم کنند. لذا در آن  زکات نیز امر میو به متصدیان گردآوری 

 (.198:  1366،  )دینوری .آمد که نیاز به حفظ و محاسبه داشته باشدعصر اموال زیادی گرد نمی

 

  و اداری مالی نظام

به دالیلی مانند کمبود اسناد مدارک تاریخی و منابع تحقیقی کمتر  ،در زمره موضوعاتی است که 

نیز به مراتب کمتر  مورد توجه محققان مسائل دوره صفویه قرار گرفته است. شمار چنین تحقیقاتی 

یگاه  از بررسی ها در زمینه تشکیالت اداری و مالی می باشد. مسئله پژوهش حاضر فهم کاربرد و جا
اقتصادی اصطالحات مالی ایران عصر صفویه است. اصطالحات مالی عصر صفوی در سطوح مختلف  

بررسی و واکاوی قرار گرفته نتایج پژوهش حاکی از آن است که است  اجتماعی و اقتصادی مورد   .

نظام سلسله مراتبی برخورداری از یک  با  بر قریب به اکثریت   ،دستگاه مالیاتیِ ایران عصر صفوی 
به وسیله  نظارتی  نظارت داشته است. چنین  و درآمدزای جامعه عصر خود  اقتصادی  های  زمینه 

عمّال حکومتی در مراتب و درجات مختلف دیوان ساالری ممکن می  حضور و فعالیت کارکنان و 

نظام اقتصادی شهری بود. حوزه هایی چون  شد. همچنین بخش زیادی از اصطالحات مالیْ مختص 

مواجب و  بازاری و اصناف  ،هزینه های تشریفات درباری  ،دیوان ساالری  مشاغل  امور   ،پیشه های 
لشکری و راهداری و گمرک از مهم ترین حوزه های اقتصادیِ شهری آن عصر بودند که  نظامی و 

اصطالحات مالی و مالیاتی آن ها به همراه میزان مخارج یا دیگر هزینه هایشان در دفترهای دیوان  

به ثبت   نشین نیز با توجه به کارکرد اقتصادی خوداستیفا   ،می رسید. دو جامعه روستایی و کوچ 
به کشاورزی دامداری و تأمین نیروی  ،بخشی از اصطالحات مالی را که شامل مالیات های مربوط 

در زمره موضوعاتی است که به   نظامی بود به خود اختصاص می دادند. پژوهش در امور مالیو اداری 

مدارک تاریخی و منابع تحقیقی کمتر مورد توجه محققان مسائل دوره  ،کمبود اسناددالیلی مانند  

نیز به مراتب کمتر از بررسی ها در زمینه تشکیالت  صفویه قرار گرفته است. شمار چنین تحقیقاتی 
 (. 2۰3-2۰۵:  13۵6،  پور)انصاف  . داداری و مالی می باش

 

و   اسالم  از  قبل  دیوانی  و  مالی  اومور  کشورداری نظام  شیوه  با  اعراب  آشنایی 

 ساسانیان
غنیمتپس از آنکه مال با ایرانیان زیاد و اموال بیتها و  به دست آمده از جنگ  المال افزون های 

پیغمبر  ،شد یاری کردن  بر اساس سبقت مردم در اسالم و  ها و در جنگ  ؟ عمر تصمیم گرفت که 

پیغمبر به  نزدیکی  عطایایی قرار دهد و اگر انصار و مهاجران از حیث نزدیکی   ؟ همچنین  برای آنها 
پیغمبر بودند  ؟ به  پیش  ،برابر  که  را  بودآن  آورده  اسالم  نظر   ،تر  به  اوصاف  این  با  داشت.  مقدم 

زیرا وی خراج کشور  ،درسد اولین دیوانی که در زمان عمر تأسیس شد دیوان خراج یا استیفا بومی

https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%AA
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بین مسلمانان تقسیم کرد و اسامی گیرندگان خراج را در دیوانی موسوم به این  فتح شده ایران را 

.روایتی دیگر در دست است که به تأسیس دیوان جیش در زمان عمر اشاره دارد .دیوان ثبت نمود  

بعضی معتقدند اولین دیوانی که در زمان عمر بنیان گذاشته شد دی وان جیش بود. بر اساس حتی 

پیشنهاد می  ،این دیدگاه عمر  به  ها و عطایا و غنایمی را که در اختیار سربازان کند تا سالحفردی 

پیشنهاد او را پذیرفت و دیوان جیش را به وجود آوردقرار می نیز  عمر   .دهد در دیوانی ثبت کند. 
 (. ۵23:  1384  ،)گولد و کولب

بنیانهم را  عمر  برخی  بیتگذاچنین  نیز دانستهر  عمر در زمان   ،اندالمال  این در حالی است که 

لمال  رسد که بیت المال مسلمانان را به عهده داشته است. به نظر میخالفت ابوبکر مسئولیت بیت ا

بنیان گذاشته شده ابوبکر  خالفت  زمان  عمر نخستین   ،در  بوده است و  ولی فاقد حساب و دفتر 
ب برای  که  بوده  اسالمی   ،عمر در کار ترتیب دیوان.المال حساب و کتاب قرار داده استیتحاکم 

داشت نیز  ابی  ،مشاورانی  بن  علی  جمله  بین مردم تشویق  ?طالباز  مال  تقسیم  به  را  عمر  که 

بیت ای ازکرد و معتقد بود که ذرهمی المال نباید در آن باقی بماند. دیگری عثمان بود که او اموال 
مال شمارش  به  و  را  نگرفته راهنمایی میها  گرفته از  مال  کردن  بن مشخص  کرد. دیگری ولید 

عمر را تشویق می بود که  بن مغیره  بر اساس الگوی شام ترتیب دهدهشام   .کرد دیوان و سپاه را 

 (.2۰3:  13۵6،  پور)انصاف

ترتیب بیت  ،بدین  ثروت  بیت  ،المال را در قالب عطاعمر  بر حسب بخشش و سهم مردم از  المال 
بین آنها تقسیم کرد. این در حالی است که در زمان  نبردها  بودن در  تقدم اسالم آوردن و حاضر 

غنایم  ،؟ پیامبر نداشتند و از  به لشکریان می  ،لشکریان درجه و مرتبه معینی  پنجم  رسید و چهار 

پیامبر به  پنجم  برابر  یعنی رزمنده و غیر رزمنده در گرفتن عطا ،در دوره ابوبکر نیز همگان .؟ یک 
 (.169:  2ج،  1369، )اشپولر .بودند. وی معتقد بود که در معاش برابری بهتر از امتیاز است

بین مردم تقسیم شد روزی ابوسفیان نزد عمر رفت و او را یادآور شد که مقرر  عطایا و اموال  چون 

نپردازند و به این شود تا مردم دیگر به تجارت المال برای مردم موجب میکردن عطایا و اموال بیت

نتیجهمقرری عطایا دل خوش کنند و در  رو شود. عمر پاسخ داد: از این تجارت با رکود روبه  ،ها و 
بسیار زیاد است. این مسئله نشان می  ،کار به دست آمده  غنایمی که  نیست زیرا  دهد که گریزی 

بودند که کار یافته  به چه ثروت انبوهی دست  و کسب را رها کرده و  مسلمانان پس از فتح ایران 

بودند عطایا  به  این  ،دلخوش  از  پیش  تا  که  صورتی  با تنگ  ،در  دستی مسلمانان روزگار خود را 
 .( 113ص،  1384،  ی)سامان  .گذراندندمی

 کرد کهعمر همواره به دبیران و عامالن خویش در والیات توصیه می

به فردا موکول نکنند  انبوهچون در این صورت با حجم    ،کار امروز را 

 توانند به رتق و فتق امور بپردازند. در زمانشوند و نمیرو میکارها روبه

نویسنده عین حالهای رسمی را مینامه  ،عمر فقط یک  حسابداری هم به عهده او   ،نگاشت و در 

 کرد وبود و درآمد و هزینه را در دفتر محاسبات قید می
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می را  قاضیان  و  کشوری  مأموران  و  سپاهیان  اسالمی حقوق  دولت  اینکه  مجرد  به  اما  پرداخت. 

 :همان یک دیوان )مراسالت و محاسبات( به چندین شعبه تقسیم شد  ،توسعه یافت

 مخصوص درآمدهای مربوط به جزیه و مالیات زمین و محصول؛  ،دیوان خراج .1

زمام.2 شعبه  ،دیوان  با  کشور  کل  بارزسی  سازمان  بعدها »زممعادل  در تمام شهرها که  ام هایی 

 االزمه« نام گرفت و مخصوص محاسبات لشکری بود؛

 مخصوص محاسبات کشوری؛  ،دیوان نفقه .3

 ها؛مخصوص امالک دولتی و معدن  ،دیوان معادن و اقطاع.4

لشکریان و درجات آن ،دیوان جند .۵  .مخصوص ثبت اسامی 

نیروی    ،چند دیوان دیگر  ،و از همین دیوان اخیر یا اداره  دریایی و اداره امور مرزی و مانند دیوان 
برای ارسال مراسالت تعیین شد که آن را دیوان رسایل و انشاء  پدید آمد. همچنین دیوانی  غیره 

یکی از دیوان.گفتندمی شد و تمام داری کل محسوب میها خزانهاگر چه در زمان خلفای راشدین 

مختلف در آنجا گرد می ع  ،آمددرآمدهای  نوع درآمداما در زمان امویان و  برای هر  یک   ،باسیان 
شدخزانه تشکیل  جداگانه  یکی از   .داری  دهد  می  نشان  ما  به  که  است  مناسبی  روایتگر  تاریخ 

مواردی که سالطین و دولتهای جهان در اعصار مختلف در خصوص آن به چاره اندیشی پرداخته 

بتوانند  ،اند رهگذر  آن  از  تا  است  بوده  مالی  منابع  آوردن  بدست  و   مسئله  اهداف  آن  خرج  با 

نمایند پیاده  اصوال هرکس که می خواهد نظام یا تشکیالت  .دیدگاههای خود را در سطح جامعه 
اجتماعی را سازمان دهی کند باید برای رسیدن به اهداف خود برنامه ریزی صحیحی جهت کسب 

به طور مناسب برای جامعه نمایند. اینک با در نظر گرفت ن این واقعیات منابع مالی و خرج کردن 

باید گفت بسیار بعید به نظر می رسید اسالم که خود را دین و دولت معرفی کرده و در ارکان خود 
عبادات بخش  برای این مسئله   ،سه  نموده  مطرح  را  احکام  و  سیاست  و  اقتصاد  از  اعم  معامالت 

 (. 2۰8:  13۵3،  )پیگولوسکایا د.فکری ننموده و منابعی را در نظر نگرفته باش

بی شک شرایط و ضرورتهایی که در عرصه حکومت بوجود می آید و نشیب و فرازهایی که در بستر  

قطعا وظایف دولتها در نحوه بهره گیری از  ،زمان و مکان و مقتضیات تصمیم گیری ظاهر می شود
بود. آنچه اجماال از منابع  خواهد  زمانی  مقطع  هر  ضرورتهای  و  نیازها  با  متناسب  عمومی  اموال 

بدست می آید این استا   :سالمی 

ناحیه مردم انجام می گیرد به عهده خودشان  اوال: مسوولیت فعالیتهای اقتصادی و تولیدی که از 
)در صورتیکه از   ،است باشند  این مردم هستند که مالک دسترنج و حاصل زحمات خود می  لذا 

مالیات و. . .   ،خمس ،طرق مشروع بدست آمده باشد( منتهی حقوق عمومی که تحت عناوین زکات

دارد بپردازند  ،قرار  ناظر و (.1۵8:  ۵ج،  137۵،  مالیری)محمدی .باید  سیاستگذار و  دولت  ثانیا: 

عین حال تامین کننده امنیت جامعه است در  و  کننده  دولت از طریق ایفاد مسوولیت   ،حمایت 
با مدیریت صحیح انجام می گیرد باید بستر فعالیتهای مختلف را فراه گرچه در  ،م نمایدخود که 

به فعالیتهای مورد اشاره اقدام می نماید ،موارد ضرورت   ، پور )انصاف.یا منابع استراتژیک دولت خود 

13۵6  :43.) 
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جمله وظایف دولت توزیع و هدایت منابع و اموال عمومی و منابع طبیعی قبل از تولید  از  ثالثا: 

با هدایت صحیح و   نقش اصلی خود را در است. این دولت است که  راهبردهای اساسی و کارآمد 
دهد می  انجام  عمومی  اموال  و  درآمد  منابع  برای رشد و  .هدایت  این رو زمینه های مناسب  از 

 ،طبق متون تاریخی .آنها را فراهم می نماید ،با توجه به اولویت ،توسعه و تامین نیازهای اجتماعی

 ترتیب و نظم یپایه بر مالیات نظام پرداخت که بود گبزر داریوش زمان در باردر ایران نخستین

 پرداخت شاه هایفرمان براساس خود را مالیات شدند موظف مالیات کنندگانو پرداخت گرفت قرار

 (.  6۰8:  1381،  کنند)بریان

نظام مالیاتی ایران ی انوشیروان و اصالحات بیشترین اطالعاتی که موجود است مربوط به دوره  ،از 

اصالحات انوشیروان پس  ،آیدسن و شیپمان برمیکریستن ،اوست و چنانچه از منابعی مثل طبری
سامان قائلهاز  و  اوضاع  به  مزدک شکل گرفت..در این دورهدهی  بود  در درجه  ،ی  در ی اول الزم 

نظر شود چراکه اسلوب قدیم فی نفسه روشی کهنه و مهجور شمرده اصول خراج در ایران تجدید 

بر نمیمی  (.  1۰3:  13۵3،  آورد )پیگولوسکایاشد و حوائج دولت را 
کشت و برز و  ،ی تولید و منبع درآمد و امرار معاش مردم در زمان ساسانیانروش اصل  ،طور کلیبه

بود)دریایی توان براساس ی تولید و تامین عایدات این دولت را می( .شیوه118 ،1383، کشاورزی 

 پنج اصل به حساب آورد:

 . زمین و کشت.1
 . صنایع و تجارت.2

 . باج شخصی یا باج سرانه.3

 . غنائم جنگی.4
عایدات شامل هدایایی که در اعیاد گوناگون از شاهان محلی دریافت می۵ )سرفراز و   شد. سایر 

 (.2۵4  ،1391 ،فیروزمندی

به خصوص معادن طالی فارانژیون در ایالت پرس ارمنی و درآمد دیگردولت ساسانی معادن طال 

 (. 186:  1317، سننام مکس و عشور معروف بود میباشد )کریستنهمچنین عوارض گمرکی که به
 

ساسانی   سپاهیان اسالم  دالیلبر  نگرشیو  نظام مالی و دیوانی دوره   پیروزی 
)سال    قادسیه  نبرد  در  مسلمانان  پیروزی  ق(  ه14با  به  ،.  ـ  پایتخت  سقوط  بر  ظاهر عالوه 

ساسانی شاهنشاهی  ـ  یکی پس از دیگری در مدت   ،تسخیرناپذیر  ایران  مرزی  مناطق  و  شهرها 

لشکریان اسالم درآمد. مسلمانان د   به دنبال سپاه ایران خود را  ،کوتاهی به تسخیر  به مدائن رساندن

آخرین پادشاه  ،های یزدگرد سومو مدتی طوالنی این منطقه را در محاصرة خویش گرفتند. تالش
نیز  ،ساسانی نداشت. مردم  به  ،تنگ آمده بودندکه از اوضاع سخت و نابسامان محاصره به  ،سودی 

نتیجه لشکر اسالم تن دادند. در  با  یان سقوط کرد و با تیسفون پایتخت زمستانی ساسان  ،مصالحه 

واقعه طنین  ،این  ایران  سراسر  در  ساسانی  امپراتوری  انقراض  شدصدای  پیروزی .انداز  از  پس 
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نیروهای اسالم در قادسیه نهاوند مقاومتی از خود دولت ساسانی در جبهه  ،درخشان  های جلوال و 

 (188:  1ج1363،  خلدون)ابن .نشان داد
منطقه  که اعراب در داخل  اولین  بود»سوق  ،خاک ایران فتح کردندای  مرزبان   ،هرمزان .االهواز« 

عهدنامۀ صلح مسلمانان و پیروز )دهقان اهواز( را نقض  ،پس از آنکه به تحریک یزدگرد  ،خوزستان

لیکن شکست خورد و ایرانیان مجبور شدند تحت شرایط معاهدة   ،کرد پرداخت؛  به جنگ  با آنان 
با ابوموسی اشعری فر  ،قبلی کرد مسلمانان به ماندة مسلمانان صلح کنند. یزدگرد گمان میدوباره 

با نامه و پیام از سردارانش  ،ولی با پیشروی اعراب ،های منطقۀ خوزستان قناعت خواهند کرددشت

نبرد نهایی یاری کنند.    (.1۵6:  1366،  )دینوریدرخواست کرد تا او را برای 

دیگری در مسیر فتوحات مسلمین پدید نیامد؛ مقاومت برجسته و قابل مالحظۀ  ،به گفتۀ مورخان
نمی مقابل فاتحان مقاومت  در  یا  شهرها  با اندکی مقاومتمردم  یا  تسلیم شده و میان   ،کردند و 

نتیجه بودند. در  پرداخت جزیه مختار  و  آوردن  نبرد منظمی میان ارتش ساسانی و   ،اسالم  دیگر 

نداد شرایط مناسب برای  ،.ق( ه 21وسط مسلمانان )با فتح نهاوند و همدان ت .سپاه مسلمانان رخ 
به تصرف سپاه اسالم درآمد؛ به  یکی پس از دیگری  نقاط مختلف  تسخیر تمام ایران فراهم شد و 

)شرقی  ،هجری  31ای که تا سال  گونه ترین مرز ایران( پیش رفتند. مسلمانان تا سواحل آمودریا 

لشکریان اسالم در مناطق مرکزی تمام  ،مگیری داشت و در کمتر از یک دههسرعت چش ،پیشروی 

به جز طبرستان دیلمان و برخی نواحی مرزی ـ تحت سیطره سیاسی مسلمانان   ،سرزمین ایران ـ 
آذربایجان و  فارس  مانند  شهرها  برخی  در  بودند  ،درآمد.  ساسانیان  دینی  مراکز  دیرباز  از   .که 

 .  (66:1378، منش)حاتمی

امر این  دلیل  به م  ،درواقع  نسبت  بود که ایرانیان  نکته  بودندموران عرب امینااین  چنان که   ،تر 
تصمیم  ،وجود آمدهدید با تصدى حکام و اعراب مشکالتى بهدار عراق که مىعبیداهلل بن زیاد والیت

عامالن پارسى تبدیل کند و از آن پس دهقانان و زمین به  عامالن عرب را  ران پارسى داگرفت که 

 (.2۵4:  139۵ ،حسن)ابراهیم  مور دریافت خراج شدندام

به سازمان مالى تقریبا نظم بخشید  ینخستین فردى که در دوره با    ،اسالمى  عمر بن خطاب بود. او 
سرزمین در  محلى  تنظیمات  از  دادن استفاده  مطابقت  براى  تعدیل  مقدارى  و  مفتوحه  هاى 

با مبادى اسالمسازمان اقداماتى را در این زمینه انجام داد. در مورد این مطالب که چه  ،هاى محلى 

ت سبب  واعاملى  دیوان  خرج مسلمانان شده است  سیس  و  دخل  کنترل  براى  تشکیالتى   ،ایجاد 
عقیده براین  برخى  نظر وجود دارد.  علت تشکیل دیواناختالف   .زیاد شدن مال بوده است ،اند که 

 (.163:  1366، )دینوری

ل   ،مر در بحرینابوهریره عامل عُ  ی دیگرهاطبق برخى گزارشواما  به هنگام بازگشت به مدینه اموا

بود  زیادى قرار  ،خلیفه را در جریان اموال آورده شده  ،و پس از گزارش کار خود  به مدینه آورده 
نمود و حتى خیال کرد که شاید این اموال از راه غیرشرعى و ظلم و  عمر از کثرت آن تعجب  داد. 

است شده  گرفته  مردم  از  یاد کرد که اموال طبق موازین شرعى   ،ستم  وقتى ابوهریره قسم  ولى 

استآجمع شده  مسجدعُ  ،ورى  در  حاضران  از  به ودر خصوص مصرف آنها س  ،مر  ال کرد. مردى 
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براى اموال خود و مصارف آن دفترهایى دارند که دیوان نامیده مىخلیفه گفت که ایرانى شود و ها 

   182:  1368،  )جعفریانکنند.  عطایا و مخارج را ضبط مى  ،اموال ،در آن
بت   2۰تشکیل دیوان در سال   به حسب قرا هجرى به انجام رسید و دفاتر نوشته شد و اسامى مردم 

 به رسول خدا)ص( و سابقه در اسالم در دفاتر ثبت شد. این دیوان داراى چند بخش بود:  

 امور لشکرى  .1
 حقوق و رسوم و کارها  .2

 امور کارگزاران   .3

( المال  گفتهبیت  منابع  دیوانبرخی  این  نام داشت و در مورد آن گفته  ،اند  »الجند«  اند: دیوان 

بر تمامی اهالی   کننده در فتوحات و مهاجرانی یعنی نیروهای شرکت ،مدینه»دیوان جند مشتمل 
به همراه خانواده پادگانکه  به  بودندهایشان  پیوسته  شد. نام برخی موالی نیز در می ،های والیات 

نیافت. همراه اسامی افراد بود ولی این کار دوام  ها و میزان آن هم پرداخت  ،این دیوان ثبت شده 

 (.  44:  1384،  محمدیگردید«)رفیعیذکر می

خالف  ،شکبى تشکیالت  در  که  مالیاتى  بهنظام  عهد  این  در  اسالمى  از مقررات و   ،وجود آمد  ت 

سرزمین برجوامع  حاکم  تقوانین  شده  فتح  بهاهاى  پیشین  »دواوین«  و  بود  پذیرفته  عنوان ثیر 

قابل براساس آن مرجعى  نظام مالیاتى اسالمى  بود. مثال الگوى خراج که در  مورد استفاده  اعتماد 

مى )به تصریح مآخذ  به  ،شدعمل  پیروى طورکلى  اسالمى( از سیستم مالیاتى امپراتورى ساسانى 
جز در برخی از و او در گرفتن مالیات بهاى طوالنى داشت  زیرا این سیستم در ایران سابقه ،مى کرد

   (.7۰3:  2ج،  1362، )طبری  گیری انوشیروان را رعایت نمودی مالیاتامور دقیقا شیوه

دیوانی منظم  تشکیالت  با  منطقه  عمر  متمام  زمان ی  از  خراجی  و  سالی  لحاظ  از  که  را  فتوحه 
بود  به تغییراتی که در آنها  نسبت  نو مساحت کرد و  بود از  نشده  به این سو مساحت  انوشیروان 

کرد)الریس های اسالمی را صادر او حتی فرمان مساحی کل سرزمین  (.121:  1373،  تجدیدنظر 

 (13:  137۰،  خرداذبهکرد و براساس آن مالیات ثابتی برای آنها تعیین شد)ابن

بندى اراضى مفتوحه و وضع خراج و مقرر نمودن جزیه بر اهل عمر بن خطاب با دسته  ،به هر حال
 . درواقععمل شد که بعد از او هم به آنآورد وجود  ساختمان تنظیمات مالیه اسالمى را به  ،کتاب

مق افراد  برای  و  داد  تشکیل  اسالم  در  را  دیوان  که  است  کسی  اولین  تعیین عمر  رری 

 (.239:  1348، کرد)جهشیاری
اساس این  ابی  ،بر  سعدبن  اقدام  مس  ،وقاصنخستین  واگذاری  نیز  قادسیه  گردآوری ئفاتح  ولیت 

بود. دهقانان در عهد ساسانی مسوولیت گردآوری خراج  به دهقانان آن منطقه  خراج منطقه سواد 

عهده داشتند بر  از سوی دولت اسالمی  ،دولت ساسانیاما این بار به جای  ،نواحی مختلف ایران را 

جمع به  اینمتعهد  به  شدند.  خراج  دوره بی  ،سانآوری  دیوانی  و  مالی  نظام  به  اساس  در  آنکه 
ی  به عقیده   . (13:  1387، منش)حاتمیساسانی خللی وارد آید به دولت نوپای اسالم انتقال یافت.  

عمر نهنکته  ،برخی یات ارضی بلکه در مورد جزیه که حکم تنها در مورد مالی جالب این است که 

پیروی می  (.71:  139۰،  کرد)سپهریکلی آن در قرآن آمده است نیز از مقررات انوشیروان 

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
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براساس آن صورت می گردآوری خراج  که  نیز  ایرانی  به   ،گرفتگاهشمار  نخورده  همچنان دست 

یافت زیرا مالک عمل در دیوان خراج همان گاهشماری بود و جایگزینی هم   ،عصر اسالمی انتقال 
 (.  2۰9:  1382،  )آلتهایمنداشت.  

 

 رآنیحضرت علی )ع( از منر بینش ق  در زمان مالی  ،اقتصادی  اصالحات 

نظام  حضرت  آن  اقتصادی  اصالحات پی  اقتصادی  در  محور  دو  در  باید  یکی  را   اصالح  گرفت؛ 

دیگریبینش و  رفتارهامنش  اصالح  ها  و  هر دو زمینه .ها  باید انحرافات  در  از   را پیش  نیز ابتدا 

از   پس.پرداخت  ایشان  اصالحی  اقدامات  بیان  به  از آن  داد و پس  تشخیص  ،حضرت  آن  حکومت
 رخ اساسی گرفتند دو انحراف دسترا به حکومت علی)ع( زمام امام که  پیامبر)ص( تا زمانی  وفات

بر اصالح  و تالش  سعی  تمام  حضرت  آن  داد که  انحراف کردند. اول صرف ،دو انحراف این خود را 

 و وسیله  و دنیا فرع و هدف اصل آخرت  آنکه جایبه سلمانانم بود. در بینش اقتصادی در بینشهای
 بودند. دنیا بیش  کرده را فراموش و آخرت آورده دنیا روی به بود. مردم شده برعکس مسئله  ،باشد

 (.29۰  ،1391،  )سرفراز و فیروزمندیبود.   آنها را تسخیر کرده دلهای از آخرت

رفتارهاینشم  انحراف  دوم  انحراف و  کارگزاران  مردم  ها  الگوهایی  و  که  از  آن  بود   پیامبر)ص( 

نظر اسالم  اهداف  به  دستیابی  برای  شریعت  و دستورات  را در قالب  رفتاری  الگوهای  ویژهبه  مورد 
 (.313:  1377  ،زرین کوب)  بودند. کرده معرفی ،در جامعه اقتصادی عدالت تحقق

 مردم رفتارهای اصالح برای بود. حضرت یافته کاهش مردم در بین و وقف و صدقه  نفاقا  از سویی 

 دیگر با عمل  نمود و از سویمی خیر تشویق و اعمال و صدقات انفاقات به را با زبان  مردم از سویی
 هایفرصت عادالنۀ و توزیع تعدال تحقق برای خواندند. همچنینکارها فرا می این را به خود مردم

 :بود چنین حضرت  اصالحی اقدامات  ،المالو درآمدها و بیت شغلی

 افراد صالح کار آوردن  و روی کارگزاران تعویض -1

 کارگزاران از انحراف جلوگیری .2

 المالبیت اموال بازگرداندن.3

 نحو تساوی به مردم بین المالبیت اموال تقسیم.4

 (.8۵-86:  1366،  )دینوریالمالبیت در تقسیم تعجیل.۵

نخل و مو  ،گرفتگونه که انوشیروان از هفت گونه محصول خراج مىهماندرمجموع   در  ،ازجمله 

گیرى و نیز همانند انوشیروان که در مالیات گرفتنداسالمى نیز از این دو محصول خراج مى  یدوره

طبق   اندازهزمین  و  مىجریب  عمل  خرما  و  میوه  درختان  از  آمارگیرى  و  اراضى  در   ،کردگیرى 

شیوه  یدوره این  از  نیز  شداسالمى  استفاده  عده  ،ها  زعم  به  نرخ خراج و   ،اى از مورخانولى  در 
عمر بن خطاب بود که این افزایش را انجام داد  ،)جهشیاری .جزیه افزایش داده شده و اولین کس 

1348:  32.) 

بن خطاب و در سرزمین عراق گفته شده که او از هر جریب   یمیزان خراج در دوره  یدرباره عمر 
نخل  ،و جوزار دو درهم  ،چهار درهم  ،زارگندم  گرفته استتاک شش درهم مى  ،هشت درهم  ،و از 
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و جوزار  ،زار یک درهمانوشیروان از هر جریب گندم یکه در دورهدرحالى (.18۵: 1361  ،)مقدسی

نخل  ،یک درهم  نیز براى  نخل اصیل یک درهم  تر از هر شش نخل هاى پستو از هر چهار اصله 
 (۵6:  134۵، )دنتشده استیک درهم اخذ مى

نیز نخستین کسی که عشور را وضع کرد عمر بود. ازجمله صدقاتی که بر مسلمانان واجب است  و 

ه مسلمانان. بعد از فتوحات صدقات عشر است که عبارت است از محصول زراعت و اراضیِ متعلق ب
عراق هایی به علت کوچ ساکنانش یا علل دیگر به تصرف زمین ،شام و دیگر مناطق  ،مسلمانان در 

درمی میفاتحین  صوافی  را  آنها  عمر  که  بهآمد  را  آنها  چراکه  طور صاف و خالص مختص خواند 

 (. 14۵:  1373،  دانست)الریسالمال میبیت

 که صورت بود به این تغییرات شد. این ایجاد مسکوکات شکل در تغییرات محدودی عمر زمان از

 ساسانی شاهنشاهی و روم امپراتوری هایسکه یحاشیه به را اسالمی،  عربی عباراتی ،خلفا از بعضی

نزدمی اند.  یافته شهرت رومی، ساسانی و عرب، عرب هایسکه به شناسیسکه علمای افزودند که در 

 به و بودند رومی و ساسانی نقوش به منقوش که اسالم صدر در شده ضرب هایسکه نیز مورخان

 قیصری  دینارهای و کسروی  هایدرهم عنوانبه شدند رامی ضرب رومی و ساسانی هایسکه شکل

 .(42:  1382،  مازندرانیشاختند)حسینیمی

 در شده ضرب اینقره و مسی هایسکه با ارتباط در که است اصطالحی ساسانی عرب هایسکه

 در که هستند اموی خلفای مسلمان حکام یدوره به مربوط هاسکه این  .است اسالمی آغاز زمان

بیشترمی حکمرانی ساسانیان نفوذ تحت مناطق  نقره جنس از ساسانی عرب هایسکه کردند. 

  است.  همراه اندرزی ینوشته و ساسانی شاه از تصویری ،معمول طوربه ،هاسکه این روی هستند. بر

 به  زرتشتی آتشدان ،هاسکه پشت شده و در نوشته پهلوی خط به حاکم نام تصویر راست سمتدر 

 .(7:  1381،  است. )گیزلن شده حک آتشدان  کنار در ،آتش نگهبان همراه

قدیمی شناختهدرواقع  دینار  نسبت داده میشدهترین  مسلمانان  به  که  دیناری است که شود  ای 

هجری در شام ضرب کرد. این سکه مانند دینارهای رومی یک طرف آن  1۵ولید در سال  خالدبن

بود و در طرف دیگر  ،دارای صلیب ی خالد نقش شده است. به حروف یونانی کلمه  ،تاج و چوگان 
 (.1۵7:  137۵، های پولی)پول و نظام

ضرب کنند سکه  که  گرفتند  تصمیم  مسلمانان  تاثیر موضوعات دین های ایران تحتکهس  ،وقتی 

پدید آمدند که به همان سبک سکههای عربقرار گرفت و سکه  جدید های ساسانی و با ساسانی 
نوشته  های ایرانی و عربیها و نقشها و گاهی در تصاویر بودند. یعنی ترکیبی از طرحتغییراتی در 

 (. ۵۰:  138۵  ،یگلو)قاسم

سکه این  بد  ،هادر  تاریخ ضرب آنها را مسلمانان  و  محل  و  ساسانی  پادشاهان  تصاویر  اینکه  ون 

را می شهادتین  کلمات  و  خود  نام   های عرب(. این درهم32:  1369،  )نقشبندی  افزودندبردارند 
یعنی تا زمان حکومت عبدالملک مروان  بن ساسانی در زمان خلفای راشدین و اوایل دولت اموی 

 (. 2۰3:  1391، )سامر کاربرد داشتند
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درهممس بر  عالوه  عربلمانان  نیز همان کار را کردند و دیناری های  رومی  دینارهای  با  ساسانی 

ها نیز پس از فتح سوریه و فلسطین و در زمان عمر ضرب بیزانسی. این سکهنام عربشکل گرفت به
بیزانس و نوشتهاند با ترکیبی از نقش اصلی سکهشده که های اسالمی به خط کوفی های امپراتوری 

 (.  127:  1369،  اشراقمعموال بدون نام و تاریخ بودند )شمس

به  بخشش  و  بذل  در  تاریخ  گواهی  به  و  نداشت  شگرفی  مالی  نظام  یا  اقتصادی  منش  عثمان 
به خود دستی گشاده داشت و کارهای او  بهخویشان  وجود آمدن قشری ثروتمند و تدریج موجب 

جامعه در  طبقاتمرفه  اختالف  گردید  مسلمین  مالی  که  بود  معتقد  او  شد.  موجب  را  مال   ،ی 

بیتخداست و خود را ولی مسلمین می لذا  کرد. خواست صرف میالمال را در هرجا که میشمرد 

بیت به  به مدت یک سال نگه میالمال میعثمان اموالی که  داشت و سپس به توزیع آن رسید را 
 (. 43:  138۰، کرد. )میرمعزیمبادرت می

گفت  که  ساسانیانهمانطور  دیوانی  مراکز  به  یافتن  دست  و  عمر  زمان  در  ایران  فتح  با  شد   ،ه 

به دست اعراب رسید و مهاجرت ایرانیان به دلیل  الگوهای درست حکومت بر سرزمین های اسالمی 
یا دالیل دیگر کمک به اعراب کرد و در تحوالت دیوانی اعراب بسیار مسلمان شدن  بسیاری  های 

بودند اما در زم به دلیل اینکه دیوانفعال  عثمان تحوالت دیوانی  ی ی ساخته شده در دورههاان 

کرد تقریبا متوقف شد اما شاید دلیل اصلی این کفایت امورات و نیازهای مالی حکومتی را می ،عمر

قبیله  ،توقف ساختار  به  مجدد  انتخاب ماموران و حاکمان از میان اشراف گرایش  چراکه  بود؛  ای 
 (.  49:  1368، گرفت)جهشیاریبایل صورت میقریش و روسای ق

عثمان فاصلهبخشش غنی را افزایش داده بود بههای  شکلی که خمس غنایم و مالیات و ی فقیر و 

سرزمینجزیه از  که  فتحای  میهای  گرفته  همهشده  به  پیامبر  سنت  طبق  و  تعلق شد  مردم  ی 
هزار  ۵۰۰تا  2۰۰آفریقا را که حدود پنجم غنایم شد. عثمان یکای خاص داده میبه عده  ،داشت

هدایای   ابوسفیان  به  و  بخشید  مروان  به  بود  می  2۰۰دینار  درهمی  مرگ هزار  از  پس  و  داد 

بود یکبنعبدالرحمان برادرخوانده و داماد او  که  هشتم ثروتش میان چهار همسر او تقسیم عوف 

به هر کدام   (.سیاست اقطاعی او نیز 126: 1389،  مهرهزار دینار تعلق گرفت)بهدادی  8۰شد که 
سوادزمین می  ،های  واگذار  تیول  به  را  بسیاری  حاصلخیز  مناطق  و  کولب  .کردبصره  و   ،)گولد 

1384  :74.) 

 در مصر فرماندار  اشتر مالک به خطاب ی اسالمیجامعه یاداره در مالیات اثرات درباره علی)ع(

 مالیات و خراج به جز پایداری و نگردد استوار ،سپاهیان با جز مردم فرمایند: »امورمی البالغهنهج

 آن  به خویش امور اصالح برای و گردند تقویت دشمن با جهاد برای آن با که شودنمی انجام رعیت

 (. 91:  1394، پور)خزائی و یزدان  .ُسازند برطرف را خود هاینیازمندی و کنند تکیه

عرب را بر عجم    ،براساس عدالت بنا نهاده بود و در تقسیم اموالعلی)ع( نظام مالی حکومت خود را 
نمی ترجیح  غیرقریش  بر  را  قریش  در زمان اوو  برقراری حکومت مستقل توسط معاویه  ،داد.   ،با 

مصر بر  ایشان  و  شد  خارج  امام  دست  از  جزیره  ،سواد  ،شامات  و  العرب حاکمیت داشت و ایران 
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یافت های شرقی ایران یعنی خراسان و سیستان . همچنین بخشدرنتیجه درآمدهای مالی کاهش 

 (. 129:  1389، مهرنیز دست به شورش زدند و جزیه و خراج این مناطق نیز قطع شد)بهدادی
مرد و بالغ باشند    ،از حضرت علی)ع( نقل است که جزیه بر کسانی از اهل ذمه واجب است که آزاد

نیست  (.218:  13ج،  14۰7، )بروجردی  و بر کودکان آنها واجب 

علی)ع( درهمدر دوره : 1369، هایی به همان سبک و مضامین قبلی وجودداشت)نقشبندیی امام 
 ، بود  شده محو آن از غیراسالمی آثار تمام که شد ضرب هاییهم سکه  ،هجری چهلم سال در( و  33

در  و احد کفوا له یکن لم و یولد لم و یلد لم الصمد اللّه عبارت کوفی خط به آن طرف یک بر و

 کره لو و کله الدین علی لیظهره الحق دین و بالهدی ارسله اللّه رسول محمد عبارت آن اطراف

 از و شد متوقف اسالمی هایسکه ضرب ،حضرت آن حکومت از پس بود ولی شده حک ،المشرکون

(.در دوران 137: 1398، های قبلی شود)فرازنسب و همکاراننتوانست جایگزین سکهو   افتاد رواج

برخی دارالضرب  ،شوش ،ری  ،داربگرد  ،بصره  ،نیشابور،  های ایران مانند اصطخرخلفای راشدین در 

 (.32:  1369، شد)نقشبندیبه نام ایشان سکه ضرب می ،هرات و همدان  ،نهاوند ،مرو ،سیرجان
امو نظام  استقرار  پیشتر جنبهبا  بهی توسط معاویه حکومت اسالمی که  به ی دینی داشت  تدریج 

نخستین برای  معاویه  و  شد  تبدیل  سلطنتی  پادشاهانحکومت  از  تقلید  به  پادشاهی   ،بار  بساط 

مالیاتى را که مورد تصویب ( و 6۵: 13۵7، گسترد و اعالم کرد که من نخستین پادشاه عربم)دنت

نبود و قبال ایرانى نوروزى و مهرگان به سالطین خود مى  هااسالم  نام هدایاى  دوباره  ،پرداختندبه 
نظام دیوانی ایران و روم  (.۵3:  1348،  )جهشیاریبرقرار کرد به تقلید از  ای در تغییرات عمده  ،او 

عالوه بر  های چندی متناسب با اهداف خود پدید آورد نظام اداری دولت اسالمی ایجاد کرد و دیوان

 .(11:  1346،  )سیستانیبه تقویت نیروى دریایى نیز عالقه مند بود  معاویه ،این
زیادی کسب و آن امالک  بود  گرفته  عثمان  از  که  اقطاعاتی  راه  از  خود  که  بهاو  صورت ثروت را 

به نهاد در زمان حیات خود  عنوان خلیفه نیز اقطاعات زیادی به  خانوادگی برای خاندان خود به ارث 

کبنی کرد  واگذار  بهامیه  آنها  تمام  به وراث آنها منتقل شده   صورت امالک شخصی و خانوادگی 

 (.14۵:  2ج،  1374،  )یعقوبی
دوره در  بود  ساسانی  مالی  نظام  و  سنن  از  که  که اقطاع  بود  درآمده  شکل  این  به  عربان  ی 

یا زیردست خود را مىفرمانروایان تازى گاهى هم مقاطعه اى را به ایشان به  فرستادند و ناحیهدست 

دادند که در سال مبلغ معینى زر و سیم و کاال براى ایشان به دمشق بفرستند و ناچار ایشان را مى
مى مىآزاد  چه  هر  که  برعهدهگذاشتند  بودند اموالى را که  تنها منتظر  و  دهند  انجام   یخواهند 

بود رعهده داشتند از مردم ب چند برابر آن چه را ،روانه کنند. قهرا فرمانروایان  ،ایشان گذاشته شده 

 (.12۵:  1342  ،نفیسى)داشتنددادند و بازمانده را خود برمىگرفتند و سهم خلیفه را مىمى

بدعتدر دوره ریزی شد و پایه ،ها و انحرافاتی که دیگر خلفای امویه از آن پیروی کردندی او انواع 
دیوانکم ثروتکم  برای  طویلی  و  عریض  بیهای  دهای  به  که  میکرانی  گشت. ست  دایر  آمد 

به  (.47:  1348،  )جهشیاری بر رسیدگی  این دیوان عالوه   قرار دادهای عقد  ،امور مستغالتکار 

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%AF
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بوده اس اجاره برشمردن کاتبان اموی از نضیع بن ذویب طبری ت.و استیفای حقوق دولت   ،ضمن 

 (. 181:  1362، )طبریبرددر سمت دبیر مستغالت ولید نام می ،ولید بن عبد الملک غالم
خزانه که  بود  این  امویان  مالى  دستگاه  خصوصیات  از  دارایى مردم محسوب   جزء  ،دولت  ییکى 

بود و او با دستى باز  خاص خلیفه و زیرِ  ،شد و در واقعنمى از آن بذل و بخشش  ،نظر مستقیم او 

 (192:  13۵9،  )امیرعلی کرد.مى
و  ،معاویه پس از آن که آرامش را در قلمرو خود برقرار کرد به دستگاه مالى توجه خاصى نشان داد 

بنیه ب  یدرصدد تقویت  پیروى از سالطین گذشته در راه افزایش در آمد  رآمدمالى خود  به  گام  ،و 

اسالم)  برداشت پیامبر  روش  برخالف  راشدینصو  خلفاى  و  امور دنیوى   ،(  صرف  را  خود  همت 

بر ایرانگرچه    در مورد اراضى خراجى  (693:  4ج،  1389،  )زیداننمود  در اوایل حکومت اعراب 
به تدریجهمان مقدار خراج دریافت میشد    ،میزان خراج افزایش پیدا کرد و به روزگار امویان ،ولى 

بر آن که مالیات  ظاهرا  ،هاى موسوم ازجمله خراجبر میزان مالیات  ،هاى جدیدى وضع شدعالوه 

پیش  سیاست افزایش مالیات را در  ،هاى حکومتشانزیرا امویان از همان آغازین سال  ،افزوده شد
ها  گرفتند و با عدم رعایت اصول گذشته که خلفاى راشدین در پیش گرفته بودند بر میزان مالیات 

 (  223:  139۵، ابراهیم حسن) افزودند

اصالحسکه عبدالملکشدههای  خلیفه  ،مروانبنی  نامند های اسالمی میی اموی را سکهپنجمین 

به جای تصاویر انسان و نشانه های عربی با متون مذهبی اسالمی مثل نوشته ،های مذهبی غیرکه 
حاشیهسوره در  و  سکه  متن  در  کوفی  خط  به  توحید  سورهی  آن  میی  ضرب  توبه  شد. این ی 

نام خلیفه بودند و تنها از روی تاریخ ضربسکه بدون   ،)نقشبندی توان پی بردبه زمان آنها می ،ها 

1369  :1۵)   
 یا و بودند شده ضرب در آنجا که مکانی برحسب  ،متفاوت اسامی با دینارهایی اموی یدوره در

آن افرادی ضربکه  دینارمی نامگذاری  ،اندکرده را  مثل  دینارهایی شوند   ایام در که دمشقی: 

 (.  133:  1382،  مازندرانیشد)حسینیمی  ضرب دمشق در ق.ه 74سال  در مروان بن عبدالملک

 این برای و کرد واگذار عراق در ،خود والی  ،ثقفی یوسف بن حجاج به را درهم اصالح  ،عبدالملک

 از قیراط 1۵ وزن به هاییدرهم داد فرمان حجاج به و فرستاد او برای را هاسکه ینقشه و طرح ،کار

نقره649:  1337، کرد)بالذری ضرب دینار قیراط نوع برابر با هفت مثقال (. هر ده درهم  ی اسالمی 

 (.143:  1363، )اجتهادیطال بود
درهم نقش  و  دینارها طرح  مانند  آنها  طرف  یک  در  که  بود  شکل  این  به  عبدالملک  های 

یه همراه مکان ضرب سکه و در سمت دیگر آن سورهله« بهالشریکوحدهاالاهلل»الاله ی ی توحید و آ

 (.  33۰تا:  بی، محمدشد)فهمیی یوسف حک میبیستم سوره

 ،محمد فهمی) دانندهجری می 79مروان را به سال بنرهم توسط عبدالملکشناسان اصالح دسکه
 (.۵1تا:  بی

نمود. روایت  سکه ضرب به اقدام بود خود اموی والیان از که یوسف بن حجاج ،طور که گذشتهمان

 دارالضربی خود کردند پسکار میچه درهم ضرب در پارسیان بداند که شد برآن حجاج که است

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
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 سکه داشت خزانه در که مالی از خالفت مرکز نام به و گرد آورد آن در را زنانسکه و کرد درست

 (.36:  1369،  اشراق)شمس کرد.می ضرب

 

 نتیجه گیری 
دوره در  ایران  از اقتصادی شکوفا و سازمادرواقع  ساسانی  برای تنظیم نی  بود که  برخوردار  یافته 

حاصله بسیار دارای سازمان  ،درآمدهای  نظام طبقاتی  بود و البته از یک  های منسجم و کارآمدی 

پیروی می یشین کرد که در رویارویی با اعراب و حتی با پذیرش اسالم در همان جایگاه پگسترده 
باقی ماندند به این ویژه طبقهبه  ،خود  بودند.  عوامل مهم اقتصادی  ی کشاورزان و دهقانان که از 

با حفظ مالکیت اراضی خود همچون گذشته موظف به پرداخت  ،ترتیب که کشاورزان دارای زمین 

خود در قالب مالیات و خراج شدند و همان زمین  از  حاصل  ه طور که گفته شد از آنجا کعواید 
مالیات روش  با  جمعاعراب  مسئول  قبل  از  که  را  دهقانان  نبودند  آشنا  آوری خراج اراضی گیری 

بر کار سابق خود ابقا کردند که این  با میزان خراج هر منطقه آشنایی داشتند  بودند و  کشاورزی 

 ی اقتصادی را اکنون برای حکام تازه انجام دهند.  وظیفه

دهقانان   دورهجایگاه  تقریبااسالم  یدر  مانددست  ى  باقى  فتوحات   نخورده  آغاز  همان  از  و 
عمده  جدید  حکومت  ینماینده  ،مسلمانان کار  و  در  یبودند  جمعقریه  ایشان  و ها  خراج  آورى 

بیت به  آنها  درواقعتحویل  و  بود  عرب  عمال  یا  محسوب بیت  ینماینده  ،المال  مسلمان  المال 

 ،همین وصول مالیات بوده است ،ایرانیان واگذار شده بودترین کارى که به شاید عمدهد و  شدنمى
بزرگ مىآورى خراج منطقهچنان که گاهى یک نفر ایرانى متصدى جمع  .شداى 

ایرانیان هم در امور اداری و هم در امور اقتصادی به نوعی برتری بر اعراب رسیدند و در کار کتابت 

به دیوانی  بیو  وعلت  حساب  از  اعراب  بودن  دست گرفتند. در خصوص   ،کتاب  بهره  در  را  امور 

نیز گفتیم که کشاورزان و دهقانان و بهکارهای مملکتی و جمع ویژه آوری خراج و مالیات و جزیه 
به  با خراج آشنایی داشتند خراج سالیانه را  بودند و  از اول دارای زمین  چون  که  بودند  دهقانان 

 بزرگی از درآمد خلفا و حکام عرب بود.کردند که بخش  آوری و تامین میهمان نحو جمع

سلسله ساماندرمجموع  نظر  از  ساسانی  داراییی  و  مالیات  بحث  و  مالی  نظام  و دفتر و دهی  ها 
حال منظمی بود که بسیار مورد تقلید دواوینِ مربوط به آن دارای سیستم عریض و طویل و درعین

و حاکمان آن در دورهعرب های مالی ی اعراب سازماندر دورهواقع  دری اسالمی قرار گرفت و  ها 

که اموال زیادی به دست اعراب افتاد ایران تقریبا به همان وضع پیشین باقی ماند چراکه بعد از آن

به تقلید از دیوان عاجز ماندند  نظام دیوانی تاسیس کردند. دیوانو در تقسیم آن  های های ایرانی 
دیوان همان  دوره  دورهاین  ساسانی  های  بهی  تغییر  اندکی  با  در اسامی آنهابود  اما همان   ،ویژه 

 کردند.وظایف پیشین را دنبال می

نظم سیاسی پیشین را بر هم زد و نظام اقتصادی و عمال اقتصاد همچنان  ورود اعراب به ایران تنها 
نقش قابل جهی تو بر همان منوال سابق باقی ماندند. ایرانیان در این دوره در سیاست دستگاه اموی 
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کردند که شاید بتوان گفت همین ای را ایفا مینداشتند اما در اقتصاد آن نقش مهم و البته سازنده

نیز در پی داشت.  نقش آنها در امور مالی بود که دوام نظام سیاسی اموی را 
 بود و حکومت متفاوت راشدین خلفای و نبوی حکومت دوره با اموی داری خلفایحکومت یشیوه

 حکومت  تسلط تا داد تغییر خزانه به را المالبیت نام معاویه کهتا جایی بود؛ اشرافیت بر مبتنی آنها

بیت  ،آفریقا شمال  ،ایران اینک که حکومتی چنین که است طبیعی. بخشد رسمیت را المالبر 
 را ثروت این و داشت نیاز ثروت کسب به اهداف خود پیشبرد برای داشت دراختیار را...و ماوراءالنهر

حاکمانمی کسب مفتوحه کشورهای از باید در اسالمی کرد.  نیز  دوره   مفتوحه کشوهای این 

و  بود آنها مالی نظام از ترمنظم تر وپیچیده بسی که کردند برخورد مالیی نظام به ایران ازجمله

 .کردمی مالی نظام این بکارگیری به ترغیب را خلفا که کردمی خالفت دستگاه نصیب را عوایدی
داشتند و زراعت تکیه  ایرانیان  به  امویان  همه در   ،بازرگانی و صنعت  ،آوری مالیاتجمع  ،درواقع 

 دست ایرانیان بود.  

خلفای اموی که حکومت خود را بر ثروت و تجمل نهاده بودند برای رسیدن به اهداف مالی خود از 
د  یاشخاص کاردان و متصدیانی برای وصول مالیات استفاده م کردند که این اهداف را برآورده سازن

شد و بر مقدار آن بدون  این برآوری خواسته بدون توجه به مسائل شرعی انجام می حتی اگر گاهی

 شد.های مجاز دینی افزوده میحساب و کتاب

 ی اسالمی منتقل شد بسیار نمونهاز موارد امور اقتصادای و مالی و دارایی که از ساسانیان به دوره
نوعی از زمینازجمله: زمین  ،توان آوردمی بود که به آن مالکیت اقطاعهای اقطاعی که  داران یا ها 

شد که معموال حاصل بخشش موقت یا دائمی شاه به بزرگان یا سپاهیان بود داران گفته میتیول

به یا شرایطی خاص. اقطاع  برابر خدمت  اصل و معنی بخشیدن حمعنی واگذاری زمین و نیز بهدر 
 عواید آن بود. این نوع از دارایی از زمان عثمان به دستگاه اسالمی وارد شد.

غنائم جنگی و معادن و ه بر مالیات ارضی و سرانه و  مچنین از دیگر درآمدهای ساسانیان عالوه 

نوروز توسط هدیه  ،گمرک بود که در  دهندگان و در دیگر اوقات سال توسط حاکمان و هدایایی 

ب شد که عینا در زمان امویه و مشخصا از زمان معاویه به دستگاه اسالمی ه شاه داده میثروتمندان 
 انتقال یافت.
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 نابع و مراجعم

ی ترجمه  ،ساسانی دولت اقتصاد تاریخ (1382روبرت)  ،گوبل روت؛  ،استیل فرانتس؛  ،آلتهایم

 انتشارات علمی و فرهنگی،  تهران، هوشنگ طاهری

حسن اسالم  (.139۵حسن)  ،ابراهیم  سیاسى  پاینده  یترجمه  ،تاریخ  بدرقهتهران  ،ابوالقاسم  ی : 

 جاویدان.
 جا.بی  ،چانلوی حسن قرهترجمه  ،(. المسالک و الممالک137۰) ،خرداذبهابن

ابن1363عبدالرحمن)  ،خلدونابن تاریخ  عبذالمحمد آیتیترجمه  ،خلدون(.  ی موسسه  ،تهران،  ی 

 گی.مطالعات و تحقیقات فرهن
 .علمى و فرهنگى  ،تهران  ،تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمى  (. 1369)برتولد ،اشپولر

 گنجینه.  ،تهران ،ی محمود فخرداعیترجمه  ،(. تاریخ عرب و اسالم13۵9)، امیرعلی

 امیرکبیر  ،تهران ،ساخت دولت در ایران از اسالم تا یورش مغوالن  (. 13۵6)غالمرضا ،صاف پوران

 بی جا،  ق(جامع االحادیث شیعه14۰7حسین)،  بروجردی

 توس  ،تهران،  ترجمه ناهید فروغان، (تاریخ امپراطوری هخامنشیان1381پیر)،  بریان

 8شماره  ،  اقتصاد، (هدفمند کردن اقتصاد در آیینه حکومت علوی1389نیما)، بهدادی میر

 تهران: نقره. ،توکلی محمدبنترجمه  ،البلدان(. فتوح1337یحیی)احمدبن ،بالذری
 نشر پیام  ،تهران،  ی کریم کشاورز(. تاریخ ایران. ترجمه13۵3ن.و)  ،پیگولوسکایا

 جابی  ،(. العقدالمنیر فی تحقیق ما یتعلق بالدراهم و الدنانیر1382سیدموسی) ،مازندرانیحسینی

 قم.  ،(. تاریخ سیاسی اسالم1368رسول)،  جعفریان
 جا(.)بی  ،ی ابوالفضل طباطباییترجمه  ،(. الوزراوالکُتاب1348عبداهلل)  ،جهشیاری

یزدان  ،خزائی هایی اسالمی و جایگاه آن در تامین منابع مالی. (. مالیات1394مرجان)  ،پورزینب؛ 

 4و3ش ،ی اقتصادیمجله

 نشر پارسه  ،تهران  ،ی محمود فاضلیترجمه  ،های امپراتوری ساسانی(. ناگفته1383)  تورج  ،دریایی
 سروش.  ،تهران ،ی محمدعلی موحدترجمه ،(. جزیه در اسالم134۵)  دانیل ،دنت

 خوارزمی.  ،تهران ،ی محمدعلی موحدترجمه  ،(. مالیات سرانه13۵7)  دانیل ،دنت

 نی  ،تهران  ،دامغانیی محمود مهدویترجمه  ،(. اخبارالطوال1366) هابوالحنیف ،دینوری
نظام(.  1373)  ضیاءالدین  ،الریس و  دولتخراج  مالی  اسالمیهای  فتحعلی   ،های  دکتر  ترجمه 

 انتشارات دانشگاه اصفهان. ،اصفهان  ،اکبری

بیت1384)  ناصر  ،محمدیرفیعی در  پژوهشى  اول(  المال(.  جهادفصلنامه  ،)قسمت  فرهنگ   ،ی 

 .42-41ی شماره
 امیرکبیر.،  تهران ،تاریخ مردم ایران  (.1377)عبدالحسین، زرین کوب

علی جواهرکالمترجمه  ،دراسالم  (. تاریخ تمدن1389جرجی)  ،زیدان  امیرکبیر  ،تهران  ،ی 

ما1384سیدمحمود)  ،سامانی دستگاه  خالفت(.  شرقی  قلمرو  بر  تکیه  با  امویان  ی مجله  ،لی 
 .6ی شماره  ،ی پژوهشپژوهشی تاریخ اسالم در آیینهعلمی
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حمدانیان1391فیصل)  ،سامر دولت  ذکاوتیترجمه  ،(.  علیرضا  پژوهشگاه حوزه و   ،قراگزلوی  قم: 

 دانشگاه
 ،  مارلیک  ،تهران  ،تاریخی  شناسی و هنر دوران(. باستان1391بهمن)  ،اکبر؛ فیروزمندیعلی  ،سرفراز

 .272ش   ،مجله آریانا ،اوضاع اقتصادى سیستان  (.1346)محمداعظم ،سیستانى

سکه1369عبدالرزاق)  ،اشراقشمس نخستین  اسالم(.  امپراتوری  خدمات   ،اصفهان  ،های  دفتر 
 فرهنگی استاک

 اساطیر. ،تهران  ،ی ابوالقاسم پایندهترجمه  ،(. تاریخ طبری1362محمدبن جریر) ،طبری

رحیمی  ،فرازنسب احمدی  ،رضا؛  عابدی  ،کاظم؛  ضرب سکه1398عباس)  ،زهرا؛  بر  تحلیلی  ی (. 

 .۵۰ی  شماره  ،تحقیقات جدید در علوم انسانی ،مستقل اسالمی در عصر امویان
 جابی  ،العربیهتا(. فجرالسکهعبدالرحمن)بی ،محمدفهمی

 ی مطالعات بوشهر.موسسه  ،رانته  ،های سیراف(. سکه138۵مرتضی)،  بگلوقاسم

 نشر نگاه.  ،تهران  ،ی رشید یاسمیترجمه  ،(. ایران در زمان ساسانیان1317آرتور)، سنکریستن
 مازیار،  تهران، ترجمه باقر پرهام،  (فرهنگ علوم اجتماعی1384ویلیام)، کولب، جولیوس،  گولد

 ماه. کتاب  ،تهران ،زادهنصراهلل ی سیروسترجمه ،ساسانی،  عرب مسی یسکه  (. 1381ریکا) ،گیزلن

اسالمی137۵محمد)،  مالیریمحمدی به  ساسانی  از  انتقال  دوران  در  ایران  فرهنگ  و  تاریخ   .)، 

 توس.  ،تهران
ی پژوهشی  فصلنامه ،(. نقش ایرانیان در تشکیالت مالی و دیوانی دولت خلفا139۰سپهر) ،محمدی

 .۵ی  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی.شماره

 شرکت مولفان و مترجمان  ،تهران  ،التقاسیم(. احسن1361ابوعبداهلل) ،مقدسی
 19شماره ، کتاب نقد، (امام علی )ع( و اصالحات اقتصادی138۰سیدحسین)، میر معزی

امویان(.  1342سعید)،  نفیسی انقراض  تا  ساسانیان  انقراض  از  ایران  اجتماعى   ،تهران  ،تاریخ 

 ی مطالعات و تحقیقات اسالمی.موسسه

 فیروز  ،اصفهان ،ی امیر شاهدترجمه  ،ساسانیهای عرب(. درهم1369محمود) ،نقشبندی
علمی و  ،تهران ،یم آیتیی محمد ابراهترجمه ،(. تاریخ یعقوبی1374احمدبن ابی یعقوب)  ،یعقوبی

 جهان اسالمی  نامهدانشفرهنگی.

 ،ی اقتصاد اسالمیفصلنامه  ،(. تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول138۰احمدعلی)  ،یوسفی
 2ی شماره

نظام های پولی)بی تا حوزه علمیه قم.)این کتاب مرجع است و در هر جایی هم ، بی جا(قم، پول و 

 .شود چون مولف بخصوصی نداردبا اسم کتاب رفرنس داده می 

 


