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 چکیده

ما   اصلی  نظامهدف  با  مسلمانان  آشنایی  چگونگی  مقاله  این  و    سیاسی،  در  عهد    حقوقیمالی  در  ایران 

  .این مقاله با رویکرد با هدف بررسی چگونگی چرایی ورود اسالم به ایران تدوین یافته است،  است  ساسانیان

ساماندهی  برای  اجتماعی  و  فردی  زندگی  مختلف  های  حوزه  در  جامعی  احکام  و  تعالیم  اسالم  چند  هر 

اما   است  کرده  وضع  انسان  آخرت  و  دنیا  سعادت  تامین  و  خلقت  متعالی  اهداف  به  نیل  و  بشر  زندگی 

ز جمله می ا  .سرزمینهایی که مسلمانان در خارج از شبه جزیره عربستان گشودند از هر جهت همگون نبود

توان به نهادهای تمدنی و مقررات مالی اشاره کرد که فی المثل در ایران و مصر و شام به عنوان بخشهای  

در   اسالم  احکام کلی  اجرای  بود. مسلمانان ضمن  برقرار  متفاوتی  نظامهای  از سرزمینهای مفتوحه،  مهمی 

تنها نظامهای حاکم در سرزمینهای جد نه  و مالی،  اداری  بلکه مصلحت  حوزه های  را بکلی لغو نکردند  ید 

حکومت خود را در آن دیدند که مقررات بومی و سرزمینی را در جهت پیشبرد اهداف و مقاصد خویش به  

گیرند در    .خدمت  تحقیقما  است  این  شده  نگاشته  تحلیلی  و  توصیفی  روش  به  به که  پاسخ  صدد  در   ،

سا دارای  که  ایران  مالی  نظام  با  عرب  فاتحان  استچگونگی  بوده  مند  نظام  و  گفت   ؟هستیم  بقه  میتوان 

  عصر ساسانینظام مالیاتی ایران    تسامح خلفای اسالمی با نظام مالی ایران و تاثیر پذیری دستگاه خالفت از 

تحقیق  که این  در  بحث  باشد  موضوع  با   ،می  قلمرو ساسانیان،  بر  و حاکمیت  ایران  فتح  از  مسلمانان پس 

 رو شدند. نظام عریض و طویل نظام دیوانی ایرانی روبه

 .نظام مالی صدر اسالم ،مالیات عصر اموی، ، ساسانیان ایران، : یدیکل واژگان 
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 و بیان مساله   مقدمه

یافتند و بر همه عراق که در های مسلمان بر مداین، پایتخت دولت ساسانی دست هنگامی که عرب

می  ایرانشهر خوانده  و دل  بود  ایران  مرکزی  استان  هنگام  و آن  دیوان خراج  و  مسلط شدند  شد، 

رو مجموعه نظام مالی ایران را در اختیار گرفتند، خود را با سازمانی منظم و تا حدی پیچیده روبه 

ه به مصلحت خود یافتند. بدین سبب یافتند که تصرف در آن را نه در حد توانایی خویش دیده و ن

 های خود را هم که تا آن نه تنها در آن نظام تغییری ندادند، بلکه به حکم ضرورت، برخی از روش

می  عمل  بدان  هم هنگام  نظام،  این  با  اکنون  و  دادندکردند  تغییر  نداشت  این .  خوانی  از  یکی 

شد، عمر رو میا مشکالت فراوانی روبه، تقسیم اراضی مفتوحه بین فاتحان بود که چون بتغییرات

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

همچنان در اختیار صاحبان آنها باقی بماند و از آنها خراج سالیانه دریافت شود. به عبارت دیگر،  

یش از اسالم بود. عمر برای خراجِ آنها همان  ها بر همان وضعی باقی ماند که پدیوان خراج و مالیات

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

وقاص، فاتح قادسیه نیز واگذاری مسئولیت گردآوری خراج منطقه سواد به دهقانان آن منطقه  ابی

خراج نواحی مختلف ایران را بر عهده داشتند، اما  بود. دهقانان در عهد ساسانی مسئولیت گردآوری  

سان،  بدین  .آوری خراج شدنداین بار به جای دولت ساسانی، از سوی دولت اسالمی متعهد به جمع

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

اقدام، ح این  فوری  اثر آنی و  فرایند گردآوری  یافت.  از آشفتگی در  فظ وضع موجود و جلوگیری 

خراج و کاهش عایدات بود. شاهد این مدعا اینکه در همان سال نخست که عمر سواد را به تصرف  

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

هایی را برای تحقیق در مورد مساحت و تعداد  آن عمر هیئت شد چندان تفاوتی نداشت. پس از  می 

به منطقه سواد فرستاد اراضی می.  مزارع و امالک  از این  ابتدا فقط  خراجی که مسلمانان  گرفتند 

زمین  می شامل  خرما،  هایی  مثل  دیگر،  معین  محصوالت  بعضی  یا  غالت  آنها  محصوالت  که  شد 

شد، به تدریج روستاییان سعی  الت دیگر چیزی اخذ نمیانگور، زیتون و یونجه بود. چون از محصو

کردند چیزهایی را کشت کنند که محصول آنها مشمول خراج نبود. این نکته سبب شد که قسمتی 

ق مغیرة بن شعبه حاکم   22  از اراضی مزروعی سواد، مدتی از مالیات معاف بماند و وقتی در سال

ای در این باب وضع شد و در پی آن کوفه، خلیفه را متوجه این نکته کرد، از این رو مقررات تازه

یزرع تنها از محصوالت دیگر، مثل ماش، شبدر و کنجد مالیات وصول شد، بلکه برای اراضی لمنه

شد نیز مالیات معین  ک می که زراعت آنها در واقع عمداً یا برای آمادگی مجدد جهت کشت مترو

ها و مالکان سابق ماند، بعضی از اراضی و امالک هم  شد. گذشته از این اراضی که در دست دهقان 

ها کشته یا متواری شده بودند. این  به خانواده سلطنتی ساسانی یا کسانی متعلق بود که در جنگ

غالباً در دست روستاییان و کشاورزان   واقع،  اراضی هم هر چند در عمل  اما در  ماند،  باقی  سابق 

خالصه امام بود و خلفا آنها را به عنوان »صوافی« در اختیار خویش داشتند و گاهی به شکل اقطاع  

در   یساسان  ی به امپراتور  یبه دست مسلمانان به مجموعه حمالت  ران یفتح ا.  دادندبه این و آن می
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زمان خالفت ابوبکر شروع شد، در زمان    در  ی الدی م  ۶۳۳اشاره دارد که از سال    ی الد یقرن هفتم م

رس خود  اوج  به  منته  دیعمر  عثمان  زمان  در  ساسان  ی و  دولت  کامل  سقوط  سال    یبه    ۶۵۱در 

  ان،یپادشاه ساسان   نیسوم، آخر  زدگرد ی( و کشته شدن  ی قمر  ی هجر   ۳۰)مطابق با سال    ی الدیم

به   ینراشد  ی از جهان فرو بست، خلفا  یده)ص( د  یامبرکه پ   یزمان  (۱۳:  ۱۳۵۶صاف پور،  ان)  .دیگرد

 یامبر خود را با توجه به شناخت از اسالم و سنت پ   ی اقتصاد  ی ها  یاست س  یعنوان حاکمان اسالم

 ی ها  یوهداشت به ش   یکه در پ  یاسالم در مناطق مختلف و فتوحات   ینگسترش د  یت)ص( و موقع

مردم    ینمخصوص به خود در ب  یج ها آثار و نتا  یاست س  ینگوناگون وضع نمودند که هر کدام از ا

دستگاه مالى امویان متأثر از نظام مالى مسلمانان در عهد خلفاى اولیه بود، اما  . گذاشت یجامعه باق

تفاوت هاى بنیادى نیز با آن دوره داشت. سیاست افزایش مالیات و اعمال خشونت براى دریافت 

دن روستاییان، منجر به فرار مردم آن و تحقیر مردمان مناطق تحت سلطه و داغ نهادن و مهر کر

پاره اى از مناطق شده و زمینه برخى قیام ها برضدّ بنى امیه فراهم آورده و در مسائل مالى، بحران 

 . (۱۱۳،ص۱۳84ی، )سامان.آفرید

 

 چارچوب نظری
 مالی نظام 

مالی،   نظام  تبادل   سیستمییا  امکان  که  در  میان مشارکت  اعتبارو   وجهاست  بازارهای کنندگان 

ها  کند. کاربرد این سیستم گیرندگان( را فراهم می و وام ذارانگسرمایه،  دهندگانواممانند   اقتصادی 

های مالی برای برقرای ارتباط مؤثر و منظم  باشد. سیستم بطور خاص در سطح ملی و جهانی می 

سرمایه  سپردهمیان  و  پیچیده گذاران  و  مختلف  اجزای  از  شدهگذاران،  تشکیل  اغلب  ای  که  است، 

پش مالی  موسسات  و  بازارها  می توسط  مجموعهتیبانی  از  مدرن  مالی  سیستم  یک  از  شوند.  ای 

خصوصی،   هابانک  یا  مالیدولتی  مالی،  بازارهای  مالیو   ابزارهای  می  خدمات  شود. تشکیل 

نمایند و نیز تخصیص  گذاری و جابجایی ابزارهای مالی را فراهم میهای مالی امکان سرمایهسیستم 

میان بخش امکان بودجه  را  اقتصاد  مختلف  می های  و شرکت پذیر  افراد  قادر کنند، همچنین  را  ها 

بمی  را  موجود  ریسک  تا  بگذارندسازند  اشتراک  می ی  .ه  مالی  نظام  جهانی،  ک  سطح  در  تواند 

مجموعه منطقه  شرکت  سطح  در  مالی  نـظام  شود.  تعریف  شرکتی  یا  و  روشای  از  های ای 

ای، نـظام نماید. در مقیاس منطقه های مالی شرکت را دنبال می سازی شده است که فعالیت پیاده 

که   است  نظامی  می  واممالی  قادر  را  گیرندگان  وام  و  یکدیگر  دهندگان  با  را  خود  منابع  تا  سازد 

منطقه  نظام  یک  اساساً  مالی جهانی،  نظام  کنند.  نهادهای معاوضه  است که شامل همه  بزرگ  ای 

جنبه  همه  در  واممالی  و  دهندگان  وام  و  مالی  مؤسسات  شامل  جهانی    ها  مقیاس  در  گیرندگان 

 (. 2۵4: ۱۳9۵حسن، )ابراهیم .شودمی 

می  مختلف شکل  در سطوح  مالی  نظام  به  که  دارد  وجود  مختلفی  در سطح شرکت  اجزای  دهد: 

، سابداری حتواند شامل معیارهای  شود. به طور مثال، میهای مالی می نـظام مالی شامل همه جنبه 

ای شامل های مالی منطقه نظام  باشد. ترازنامهای، حقوق و مزایا و تائید  هزینههای درآمدی و برنامه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://modiremali.com/dictionary/%d9%88%d8%a7%d9%85/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://modiremali.com/dictionary/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/
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هستند.  بانک مالی  خدمات  و  مالی  بازارهای  مالی،  نهادهای  سایر  و  جهانی،    ها  دیدگاه  یک  از 

المللی که و بانک های بین  بانک جهانی مرکزی،  المللی پول، بانک های  های مالی صندوق بین نظام 

یشه تمامی ر  (  ۶9:  ۱۳۶8)جعفریان،  .شوددهند، شامل می خدمات وامی به همه کشورها ارائه می 

مالی   تأمین  تنگنای  و  مالی  نظام  میمسائل  را  متاسفانه تولید  دانست.  نهادها  ضعف  در  توان 

های غیر های تولیدی باشند در خدمت فعالیت نهادهای حاکم بر کشور بیش از آنکه مشوق فعالیت

فعالیت  رقیب  و  باالی مولد  رشدهای  وجود  با  جهت  همین  به  هستند.  کشور  در  تولیدی  های 

در چارچوب نهادی .به همراه نداشته است  نقدینگی طی یک دهه اخیر، رشدهای متناسب تولید را

داند. نمی  اقتصادضدتولیدی، نظام تأمین مالی نیز خود را ملزم به تأمین منابع برای بخش حقیقی  

االتر و ریسک کمتر نسبت  های غیر مولد با بازده بحاصل این ساختار نهادی معیوب، توسعه بخش 

های فعالیت  های تولیدی است که اکثر منابع مالی را به سمت خود جذب و فضا را برای به فعالیت 

 (۱98)همان: .کنند تولیدی تنگ می 

 

 مالی ایران قبل از اسالم و   دیوانی نظام
دولتهای جهان تاریخ روایتگر مناسبی است که به ما نشان می دهد یکی از مواردی که سالطین و  

مالی   منابع  آوردن  بدست  اند، مسئله  پرداخته  اندیشی  به چاره  اعصار مختلف در خصوص آن  در 

با خرج آن اهداف و دیدگاههای خود را در سطح جامعه پیاده   بوده است تا از آن رهگذر بتوانند 

با .نمایند کند  سازمان دهی  را  اجتماعی  تشکیالت  یا  نظام  که می خواهد  برای اصوال هرکس  ید 

رسیدن به اهداف خود برنامه ریزی صحیحی جهت کسب منابع مالی و خرج کردن به طور مناسب  

نظر می رسید  به  بعید  بسیار  باید گفت  این واقعیات  با در نظر گرفتن  اینک  نمایند.  برای جامعه 

ا اعم  ارکان خود سه بخش عبادات، معامالت  ز اسالم که خود را دین و دولت معرفی کرده و در 

نظر  در  را  منابعی  و  ننموده  فکری  مسئله  این  برای  نموده  مطرح  را  احکام  و  سیاست  و  اقتصاد 

بررسی قرآن و سنت به ما نشان می دهد که دین اسالم در دستورات خود، آیات و    .نگرفته باشد 

روایات متعددی در جهت رفع همین نیاز در اعصار و دوره های مختلف بیان نموده، می بینیم در  

رآن کریم بعد از تاکید بر نماز و اعتقاد به ستون دین بودن آن، تاکید بر دادن زکات و انفاق در  ق

 (. 2۰8: ۱۳۵۳)پیگولوسکایا، .راه خدا شده است
 

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

ظاهر می شود، قطعا وظایف دولتها در نحوه بهره گیری از زمان و مکان و مقتضیات تصمیم گیری  

منابع   از  اجماال  آنچه  بود.  خواهد  زمانی  مقطع  هر  ضرورتهای  و  نیازها  با  متناسب  عمومی  اموال 

اوال: مسوولیت فعالیتهای اقتصادی و تولیدی که از ناحیه مردم  .  اسالمی بدست می آید این است

ت، لذا این مردم هستند که مالک دسترنج و حاصل زحمات  انجام می گیرد به عهده خودشان اس

خود می باشند )در صورتیکه از طرق مشروع بدست آمده باشد( منتهی حقوق عمومی که تحت 

ثانیا:  (.۱۵8:  ۵،ج۱۳7۵مالیری،)محمدی  ..قرار دارد، باید بپردازندو...    عناوین زکات، خمس، مالیات

https://modiremali.com/dictionary/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://www.aryabazar.com/Fa/Tag/اقتصاد
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و در عین حال تامین کننده امنیت جامعه است، دولت از  دولت سیاستگذار و ناظر و حمایت کننده  

باید بستر فعالیتهای مختلف را   انجام می گیرد  با مدیریت صحیح  طریق ایفاد مسوولیت خود که 

اشاره  مورد  فعالیتهای  به  خود  دولت  استراتژیک  منابع  یا  ضرورت،  موارد  در  گرچه  نماید،  فراهم 

دولت توزیع و هدایت منابع و اموال عمومی و منابع طبیعی    ثالثا: از جمله وظایف،  اقدام می نماید

قبل از تولید است. این دولت است که با هدایت صحیح و راهبردهای اساسی و کارآمد نقش اصلی 

 (. 74۱: ۱۳84)گولد و کولب،  .خود را در هدایت منابع درآمد و اموال عمومی انجام می دهد

ی انوشیروان و اصالحات اتی که موجود است مربوط به دورهاز نظام مالیاتی ایران، بیشترین اطالع

آید، اصالحات انوشیروان پس  سن و شیپمان برمیاوست و چنانچه از منابعی مثل طبری، کریستن 

سامان قائلهاز  و  اوضاع  به  در درجهدهی  دوره،  این  گرفت..در  مزدک شکل  در  ی  بود  الزم  اول  ی 

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

 (.  ۱۰۳:  ۱۳۵۳)پیگولوسکایا، آوردشد و حوائج دولت را بر نمی می 

ی تولید و منبع درآمد و امرار معاش مردم در زمان ساسانیان، کشت و برز و طور کلی، روش اصلبه

توان براساس  عایدات این دولت را می ی تولید و تامین  ( .شیوه ۱۱8،  ۱۳8۳کشاورزی بود)دریایی،

 پنج اصل به حساب آورد:

 . زمین و کشت. ۱

 . صنایع و تجارت.2

 . باج شخصی یا باج سرانه. ۳

 . غنائم جنگی. 4

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

 (. 2۵4، ۱۳9۱فیروزمندی،

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

 (. ۱8۶: ۱۳۱7سن، نام مکس و عشور معروف بود میباشد )کریستنهمچنین عوارض گمرکی که به 

 

 نظام مالی ایران  با رویارویی مسلمانان نخستین 
م.( روی داد؛ بدین    ۶۳۳هجری )  ۱2نخستین برخورد اساسی میان ایرانیان و مسلمانان، در سال  

مُثَنّی  ایران  حارثه شَیبانی و سُوَیدبن بنصورت که  به مرزهای  بودند،  بَکر  قبیلة  از  قُطبه که هر دو 

مثنی بازگشتند.  غنایمی  با کسب  و  آوردند  ابوببن هجوم  نزد  واقعه  این  از  پس  از  حارثه  و  آمد  کر 

نیز  ابوبکر  داد.  گزارش  کشور  این  به  مسلمانان  ورود  برای  اوضاع  بودن  مساعد  و  ایران  ضعف 

 (. ۱۵4: 2،ج۱۳۶9)اشپولر،ولید را به همراه لشکری روانة ایران ساخت. خالدبن 

خالد پس از تصرف روستاهای این ناحیه، عازم حیره )در جنوب کوفه( شد و آنجا را تصرف کرد. با  

بین فتح   تصرف  کلید  افتادحیره،  مسلمانان  دست  به  از  .النهرین  مکان  نخستین  حیره  شهر 

هزار درهم( به دربار خالفت    ۱9۰امپراتوری ساسانی بود که از آنجا خراج یا به عبارت بهتر جزیه )

می  شمار  به  مسلمانان  برای  بزرگی  پیروزی  حیره،  فتح  شد.  اینفرستاده  از  با  رفت؛  آنان  روی، 
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دولتمردان ساسانی که تا آن زمان پیشروی مسلمانان تا .  فراوان متوجه اراضی سواد شدند   اشتیاق

را حمله برای کسب غنیمت میحیره  بدویان  از سوی  غارتگرانه  باز پس ای  برای  گیری پنداشتند، 

نتیجه  که  داشتند  گسیل  جادویه  بهمن  سرکردگی  به  فراوانی  نیروی  سپاه  حیره،  شکست  اش 

ن در  )مسلمانان  جِسر  ابو   ه۱۳برد  اسالم  سپاه  سردار  شدن  کشته  و  بود.ق(  ثَقَفی  زرین ) .عُبَیدة 

 (.2۵8: ۱۳77کوب، 

)سال   قادسیه  نبرد  در  مسلمانان  پیروزی  به   ه۱4با  ـ  پایتخت  سقوط  بر  عالوه  ق(،  ظاهر . 

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

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

های یزدگرد سوم، آخرین پادشاه  و مدتی طوالنی این منطقه را در محاصرة خویش گرفتند. تالش

 (.  8۳:  2،ج۱۳۶9)اشپولر،  .ساسانی، سودی نداشت

منطقه  ایاولین  داخل خاک  در  اعراب  که  کردند، »سوقای  فتح  بودران  مرزبان  .االهواز«  هرمزان، 

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

با آنان به جنگ پرداخت؛ لیکن شکست خورد و ایرانیان مجبور شدند تحت شرایط معاهدة   کرد، 

کرد مسلمانان به  مسلمانان صلح کنند. یزدگرد گمان می قبلی، دوباره با ابوموسی اشعری فرماندة  

 (. 2۳۶: ۱۳۵۳)پیگولوسکایا،.های منطقة خوزستان قناعت خواهند کرددشت

 

 پیروزی سپاهیان اسالم  دالیلبر  نگرشی
با پیروزی ایرانیان در نبرد جِسر، حیره از دست مسلمانان بیرون آمد؛ اما هنوز مدتی نگذشته بود  

با فتح  که   بُوَیب بر سپاه ایران چیره گشتند و دگر باره حیره را تصرف کردند.  مسلمانان در نبرد 

تلقی  را خطری جدّی  مسلمانان  زمان حضور  این  تا  که  ساسانی  متزلزل  امپراتوری  مجدد حیره، 

مسلمانان  نمی برابر  در  فرّخزاد  رستم  فرماندهی  به  عظیم  سپاهی  و  هراسناک شد  به شدت  کرد، 

ش داد. لیکن این سپاه بزرگ و قدرتمند، در قادسیه )غرب کوفه( مقابل قشون اسالم شکست  آرای

سختی متحمل شد و غنیمت هنگفتی به دست مسلمانان افتاد که در میان آن، درفش کاویان نیز  

. ق(، عالوه بر    ه ۱4با پیروزی مسلمانان در نبرد قادسیه )سال    ( 22۰:  ۱ج ۱۳۶۳خلدون، )ابن  .بود

به ـ  پایتخت  یکی سقوط  ایران  مناطق مرزی  و  ـ شاهنشاهی ساسانی، شهرها  ظاهر تسخیرناپذیر 

پس از دیگری در مدت کوتاهی به تسخیر لشکریان اسالم درآمد. مسلمانان، به دنبال سپاه ایران  

گرفتند. تالش محاصرة خویش  در  را  منطقه  این  مدتی طوالنی  و  رساندند  مدائن  به  را  های  خود 

   (۱88: ۱ج۱۳۶۳خلدون،)ابن  د سوم، آخرین پادشاه ساسانی، سودی نداشتیزدگر

منطقه  کردند، »سوقاولین  فتح  ایران  داخل خاک  در  اعراب  که  بودای  مرزبان  .االهواز«  هرمزان، 

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

با آنان به جنگ پرداخت؛ لیکن شکست خورد و ایرانیان مجبور شدند تحت شرایط معاهدة   کرد، 

کرد مسلمانان به  قبلی، دوباره با ابوموسی اشعری فرماندة مسلمانان صلح کنند. یزدگرد گمان می 
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های منطقة خوزستان قناعت خواهند کرد، ولی با پیشروی اعراب، با نامه و پیام از سردارانش دشت

 (. ۱۵۶: ۱۳۶۶)دینوری،درخواست کرد تا او را برای نبرد نهایی یاری کنند. 

به گفتة مورخان، مقاومت برجسته و قابل مالحظة دیگری در مسیر فتوحات مسلمین پدید نیامد؛ 

نمی مقاومت  فاتحان  مقابل  یا در  میان  مردم شهرها  و  تسلیم شده  مقاومت،  اندکی  با  یا  و  کردند 

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

   .سپاه مسلمانان رخ نداد

ی تسخیر تمام ایران فراهم .ق(، شرایط مناسب برا  ه   2۱با فتح نهاوند و همدان توسط مسلمانان )

به گونه  به تصرف سپاه اسالم درآمد؛  از دیگری  نقاط مختلف یکی پس  و  تا سال  شد    ۳۱ای که 

ترین مرز ایران( پیش رفتند. پیشروی لشکریان اسالم  هجری، مسلمانان تا سواحل آمودریا )شرقی

مین ایران ـ به جز در مناطق مرکزی، سرعت چشمگیری داشت و در کمتر از یک دهه، تمام سرز

طبرستان، دیلمان و برخی نواحی مرزی ـ تحت سیطره سیاسی مسلمانان درآمد. در برخی شهرها 

 .  (۶۶:۱۳78منش،)حاتمی .مانند فارس و آذربایجان، که از دیرباز مراکز دینی ساسانیان بودند

اسالمى به سازمان مالى تقریبا نظم بخشید، عمر بن خطاب بود. او با    ی نخستین فردى که در دوره

سرزمین  در  محلى  تنظیمات  از  دادن استفاده  مطابقت  براى  تعدیل  مقدارى  و  مفتوحه  هاى 

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

ت سبب  واعاملى  دیوان  است،    سیس  شده  مسلمانان  خرج  و  دخل  کنترل  براى  تشکیالتى  ایجاد 

  .اند که علت تشکیل دیوان، زیاد شدن مال بوده است اختالف نظر وجود دارد. برخى براین عقیده 

 (. ۱۶۳:  ۱۳۶۶)دینوری،

هجرى به انجام رسید و دفاتر نوشته شد و اسامى مردم به حسب قرابت   2۰تشکیل دیوان در سال  

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

 امور لشکرى   .1

 حقوق و رسوم و کارها   .2

 امور کارگزاران   .3

منابع   )برخی  المال  گفته گفته بیت  آن  مورد  در  و  داشت  نام  »الجند«  دیوان  دیوان،  این  اند:  اند 

کننده در فتوحات و مهاجرانی ، یعنی نیروهای شرکتمدینه»دیوان جند مشتمل بر تمامی اهالی  

نیز در  های والیات پیوسته بودند، می هایشان به پادگانکه به همراه خانواده نام برخی موالی  شد. 

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

 (.  44:  ۱۳84محمدی،گردید«)رفیعی ذکر می 

خالفبى  تشکیالت  در  که  مالیاتى  نظام  عهدشک،  این  در  اسالمى  و    به  ت  مقررات  از  آمد،  وجود 

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

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

مى  به عمل  اسالشد،  مآخذ  تصریح  )به  پیروى طورکلى  امپراتورى ساسانى  مالیاتى  از سیستم  مى( 

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
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جز در برخی از  و او در گرفتن مالیات به اى طوالنى داشت  زیرا این سیستم در ایران سابقه   مى کرد،

  (.7۰۳:  2،ج۱۳۶2گیری انوشیروان را رعایت نمود)طبری،ی مالیاتامور دقیقا شیوه 

دیوانی منظم  تشکیالت  با  زمان منطقه تمام    عمر  از  خراجی  و  سالی  لحاظ  از  که  را  مفتوحه  ی 

بود  آنها  تغییراتی که در  به  نو مساحت کرد و نسبت  از  بود  این سو مساحت نشده  به  انوشیروان 

های اسالمی را صادر کرد او حتی فرمان مساحی کل سرزمین   (.۱2۱: ۱۳7۳تجدیدنظر کرد)الریس،

 ( ۱۳: ۱۳7۰خرداذبه،ین شد)ابنو براساس آن مالیات ثابتی برای آنها تعی 

بندى اراضى مفتوحه و وضع خراج و مقرر نمودن جزیه بر اهل  به هر حال، عمر بن خطاب با دسته

 . درواقع که بعد از او هم به آن عمل شدآورد  وجود    کتاب، ساختمان تنظیمات مالیه اسالمى را به

برای  و  داد  تشکیل  اسالم  در  را  دیوان  که  است  کسی  اولین  کرد  عمر  تعیین  مقرری   افراد 

 (. 2۳9: ۱۳48 )جهشیاری،

ابی  سعدبن  اقدام  نخستین  اساس،  این  مسبر  واگذاری  نیز  قادسیه  فاتح  گردآوری  ئوقاص،  ولیت 

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

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

جمع  به  اینمتعهد  به  شدند.  خراج  بیآوری  وسان،  مالی  نظام  به  اساس  در  دوره    آنکه  دیوانی 

ی به عقیده   .(۱۳:  ۱۳87منش، )حاتمیساسانی خللی وارد آید به دولت نوپای اسالم انتقال یافت.  

تنها در مورد مالیات ارضی بلکه در مورد جزیه که حکم ی جالب این است که عمر نهبرخی، نکته 

 (. 7۱:  ۱۳9۰کرد)سپهری،کلی آن در قرآن آمده است نیز از مقررات انوشیروان پیروی می

آن صورت می براساس  گردآوری خراج  که  نیز  ایرانی  به  گاهشمار  نخورده  گرفت، همچنان دست 

عصر اسالمی انتقال یافت، زیرا مالک عمل در دیوان خراج همان گاهشماری بود و جایگزینی هم  

 (.  2۰9: ۱۳82)آلتهایم، نداشت. 

 

 و نظام پولی در زمان عمر  امیر)ع( حضرت  از دیدگاه  اقتصادی  اصالحات 
 و اصالح   الهی  های سنت   را اثر بازگرداندن  حدود الهی  و برپا شدن  ستمدیده   بندگان  امام)ع(، امنیت 

بیان  مسلماًکرده  بالد،  اصالح  اند.  از  این  مقصود  اصالح  در  بالد    حاکم  اجتماعی  نظام   کالم،  بر 

 را به  آثاری   چنان  اصالحی  زیرا چنین   پیامبر)ص( است  و سنت   قرآن  کردن  پیاده   وسیلةبه   مسلمین

 .دارد دنبال 

قبول  هدف  دیگری   در جای   ایشان از  را  بپاداری   خود  اعالم  قوانین   حکومت،    »: کنندمی   شریعت، 

االمرة  لم  انی   تعلم  انک  اللهم علو  أرد  ال  الریاسة  الملک  و  اردت  و  انما  االدأ   دودکبح  القیام  و  و 

و ارشاد   نبیک   منهاج   علی  اهلها و المضی   علی  مواضعها و توفیر الحقوق  االمور فی  و وضع  لشرعک

هدایتک؛)  الی  الضال  می2أنوار  تو  خدایا  نشستن   فرمانروایی  من  دانی(  کرسی   و  و   پادشاهی   بر 

 (. 4۵: 2،ج ۱۳۶9)اشپولر،ام. نکرده را اراده ریاست
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 :از است امیر)ع(، عبارت حضرت  از دیدگاه اقتصادی اصالحات

تعالیم مجدد  دستورات  احیأ  میان  اسالم  و  از  حوزة  برداشتن   و  در  منشهای   بدعتها  و   بینشها 

 . اقتصادی  عدالت منظور برقراری  به و کارگزاران مردم اقتصادی 

  گرفت؛ یکی   را باید در دو محور پی  اقتصادی   در نظام  حضرت  آن  اقتصادی   اساس، اصالحات  بر این

  را پیش  نیز ابتدا باید انحرافات  در هر دو زمینه .ها و رفتارهامنش   اصالح  ها و دیگری بینش   اصالح

از   پس.پرداخت  ایشان  اصالحی  اقدامات  بیان   به  از آن  داد و پس  حضرت، تشخیص   آن  از حکومت 

  رخ  اساسی   گرفتند دو انحراف  دسترا به  حکومت   علی)ع( زمام   امام  که   امبر)ص( تا زمانی پی  وفات

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

 و وسیله   و دنیا فرع   دفو ه  اصل  آخرت  آنکه  جای به  مسلمانان  بود. در بینش   اقتصادی   در بینشهای 

 بودند. دنیا بیش   کرده  را فراموش  و آخرت  آورده  دنیا روی   به  بود. مردم  شده   برعکس  باشد، مسئله

 (. 29۰، ۱۳9۱)سرفراز و فیروزمندی،بود.  آنها را تسخیر کرده دلهای  از آخرت

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

 ویژه به  مورد نظر اسالم  اهداف  به  دستیابی   برای   شریعت  و دستورات  را در قالب  رفتاری   الگوهای 

 (. ۳۱۳: ۱۳77زرین کوب،  ) بودند. کرده در جامعه، معرفی  اقتصادی  عدالت تحقق

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

 دیگر با عمل   نمود و از سوی می  خیر تشویق  و اعمال  و صدقات  انفاقات  به   را با زبان  مردم  از سویی

 هایفرصت  عادالنة  و توزیع  عدالت  تحقق  برای   خواندند. همچنینکارها فرا می   این  را به  خود مردم

 : بود چنین  حضرت اصالحی المال، اقداماتو درآمدها و بیت  شغلی

 افراد صالح کار آوردن و روی  کارگزاران تعویض -۱

 کارگزاران از انحراف جلوگیری  .2

 المالبیت  اموال بازگرداندن .۳

 نحو تساوی  به  مردم بین  المالبیت اموال تقسیم .4

 (. 8۵-8۶: ۱۳۶۶)دینوری،المالبیت  در تقسیم  تعجیل.۵

 

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

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

اندازه و  جریب  طبق  مى زمین  عمل  خرما  و  میوه  درختان  از  آمارگیرى  و  اراضى  در  گیرى  کرد، 

شیوه   ی دوره این  از  نیز  عده اسالمى  زعم  به  ولى  شد،  استفاده  و  ها  نرخ خراج  در  مورخان،  از  اى 

 )جهشیاری،  .یه افزایش داده شده و اولین کس عمر بن خطاب بود که این افزایش را انجام دادجز

۱۳48 :۳2 .) 

عمر بن خطاب و در سرزمین عراق گفته شده که او از هر جریب   ی میزان خراج در دوره  ی درباره

  است   گرفتهزار، چهار درهم، و جوزار دو درهم، و از نخل، هشت درهم، تاک شش درهم مىگندم 



  

 

 

 

 (علی نجفی قباق تپه)  ساسانیان  عصردر ایران  حقوقیو  مالی ،سیاسی نظام  بررسی                     61

  

زار یک درهم، و جوزار انوشیروان از هر جریب گندم   ی که در دورهدرحالى   (.۱8۵:  ۱۳۶۱)مقدسی،

تر از هر شش نخل هاى پستنیز یک درهم، و از هر چهار اصله نخل اصیل یک درهم براى نخل

 (۵۶: ۱۳4۵)دنت،شده استیک درهم اخذ مى

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

صدقات عشر است که عبارت است از محصول زراعت و اراضیِ متعلق به مسلمانان. بعد از فتوحات  

هایی به علت کوچ ساکنانش یا علل دیگر به تصرف مسلمانان در عراق، شام و دیگر مناطق، زمین 

درمی  می فاتحین  صوافی  را  آنها  عمر  که  چراکه  آمد  بهخواند  را  مختص  آنها  خالص  و  صاف  طور 

 (. ۱4۵: ۱۳7۳دانست)الریس،المال می بیت 

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

 ساسانی شاهنشاهی و روم امپراتوری  های سکه ی حاشیه به را عربی،اسالمی عباراتی  خلفا، از بعضی

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

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

 قیصری  دینارهای  و کسروی   های درهم عنوانبه شدند رامی  ضرب رومی و ساسانی های سکه  شکل

 .(42: ۱۳82مازندرانی،شاختند)حسینی می 

 در شده ضرب ای نقره  و مسی های سکه  با  ارتباط در که است اصطالحی ساسانی عرب های سکه

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

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

 است.  همراه اندرزی  ی نوشته  و ساسانی شاه از تصویری  معمول، طوربه  ها،سکه  این روی  هستند. بر

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

 .(7: ۱۳8۱)گیزلن،است.  شده حک آتشدان کنار در آتش، نگهبان همراه

قدیمی شناختهدرواقع  دینار  می شده ترین  داده  نسبت  مسلمانان  به  که  که  ای  است  دیناری  شود 

هجری در شام ضرب کرد. این سکه مانند دینارهای رومی یک طرف آن   ۱۵ولید در سال  خالدبن 

شده است. ی خالد نقش  دارای صلیب، تاج و چوگان بود و در طرف دیگر، به حروف یونانی کلمه

 (.۱۵7: ۱۳7۵های پولی،)پول و نظام 

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

با ساسانی پدید آمدند که به همان سبک سکههای عربقرار گرفت و سکه  جدید های ساسانی و 

 های ایرانی و عربیها و نقش رکیبی از طرحها و گاهی در تصاویر بودند. یعنی تتغییراتی در نوشته

 (. ۵۰: ۱۳8۵ یگلو،)قاسم 

سکه  این  را  در  آنها  ضرب  تاریخ  و  محل  و  ساسانی  پادشاهان  تصاویر  اینکه  بدون  مسلمانان  ها، 

می  را  شهادتین  کلمات  و  خود  نام  درهم۳2:  ۱۳۶9)نقشبندی،  افزودندبردارند  این  عرب(.   های 

مروان    بن  اوایل دولت اموی یعنی تا زمان حکومت عبدالملک  ساسانی در زمان خلفای راشدین و

 (.2۰۳:  ۱۳9۱)سامر، کاربرد داشتند



 

 

 

 

62                                     (1400 پاییز ،21شماره ،سال ششم)  حقوق و علوم جزا ،فقهعلمی  یهنشر 

 

 

 

درهم بر  عالوه  عربمسلمانان  دیناری  های  و  کردند  را  کار  همان  نیز  رومی  دینارهای  با  ساسانی 

ها نیز پس از فتح سوریه و فلسطین و در زمان عمر ضرب  بیزانسی. این سکهنام عربشکل گرفت به 

ی که  های اسالمی به خط کوفهای امپراتوری بیزانس و نوشتهاند با ترکیبی از نقش اصلی سکهشده 

 (.  ۱27: ۱۳۶9اشراق،معموال بدون نام و تاریخ بودند )شمس

به  بخشش  و  بذل  در  تاریخ  گواهی  به  و  نداشت  شگرفی  مالی  نظام  یا  اقتصادی  منش  عثمان 

او به وجود آمدن قشری ثروتمند و تدریج موجب بهخویشان خود دستی گشاده داشت و کارهای 

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

کرد.  خواست صرف می المال را در هرجا که می شمرد لذا بیتخداست و خود را ولی مسلمین می 

داشت و سپس به توزیع آن رسید را به مدت یک سال نگه می المال میعثمان اموالی که به بیت 

 (. 4۳: ۱۳8۰کرد. )میرمعزی،مبادرت می 

گ  که  ساسانیان،  همانطور  دیوانی  مراکز  به  یافتن  دست  و  عمر  زمان  در  ایران  فتح  با  شد  فته 

های اسالمی به دست اعراب رسید و مهاجرت ایرانیان به دلیل  الگوهای درست حکومت بر سرزمین 

های بسیاری به اعراب کرد و در تحوالت دیوانی اعراب بسیار مسلمان شدن یا دالیل دیگر کمک

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

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

قبیله  ساختار  به  مجدد  گرایش  اشراف توقف،  میان  از  حاکمان  و  ماموران  انتخاب  چراکه  بود؛  ای 

 (.  49: ۱۳۶8گرفت)جهشیاری،قبایل صورت می  قریش و روسای 

شکلی که خمس غنایم و مالیات و ی فقیر و غنی را افزایش داده بود به های عثمان فاصله بخشش

سرزمین جزیه از  که  فتحای  میهای  گرفته  همهشده  به  پیامبر  سنت  طبق  و  تعلق شد  مردم  ی 

هزار   ۵۰۰تا    2۰۰م آفریقا را که حدود  پنجم غنایشد. عثمان یکای خاص داده میداشت، به عده 

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

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

کدام   هر  به  که  گرفت)بهدادی   8۰شد  تعلق  دینار  نیز  ۱2۶:  ۱۳89مهر،هزار  او  اقطاعی  (.سیاست 

میزمین  واگذار  تیول  به  را  بسیاری  حاصلخیز  مناطق  و  بصره  سواد،  کولب،    .کردهای  و  )گولد 

به سبک درهمدرهم(.74:  ۱۳84 نیز  با نقش اهللهای دورههای عثمان  بود  اکبر که توسط  ی عمر 

های فراوان درهم و در زمان عمر و عثمان، بعد از فتح ایران و روم سکه  .شدحاکمان و امرا زده می 

سرزمین  آن  از  سکهدینار  ضرب  از  دادوستد  در  مردم  و  شد  اسالمی  حکومت  مرکز  وارد  های ها 

بی  انگیزه جدید  خلیفه  دو  آن  گویا  و  بودند  به  نیاز  باتوجه  و  نداشتند  سکه  برای ضرب  خاصی  ی 

فتح خانهضراب دهای  احساس  شده  نیازی  چندان  امری  چنین  به  اقتصادی  نظر  از  روم  و  ایران  ر 

 (  ۳۶: ۱۳79)یوسفی، .شدنمی

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

 مالیات و خراج  به جز پایداری  و نگردد استوار سپاهیان، با جز مردم فرمایند: »امورمی  البالغهنهج 
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 آن به خویش  امور اصالح برای  و گردند تقویت دشمن با جهاد برای  آن با که شودنمی  انجام رعیت

 (. 9۱: ۱۳94پور،)خزائی و یزدان .ُسازند  برطرف را خود های نیازمندی  و کنند تکیه

اموال، عرب را بر عجم علی)ع( نظام مالی حکومت خود را براساس عدالت بنا نهاده بود و در تقسیم  

نمی  ترجیح  غیرقریش  بر  را  قریش  معاویه، و  توسط  مستقل  برقراری حکومت  با  او،  زمان  در  داد. 

جزیره و  ایران  سواد،  مصر،  بر  ایشان  و  شد  خارج  امام  دست  از  و  شامات  داشت  حاکمیت  العرب 

ن و سیستان  های شرقی ایران یعنی خراسادرنتیجه درآمدهای مالی کاهش یافت. همچنین بخش

 (. ۱29: ۱۳89مهر،نیز دست به شورش زدند و جزیه و خراج این مناطق نیز قطع شد)بهدادی 

از حضرت علی)ع( نقل است که جزیه بر کسانی از اهل ذمه واجب است که آزاد، مرد و بالغ باشند  

 (. 2۱8: ۱۳،ج ۱4۰7و بر کودکان آنها واجب نیست)بروجردی،

:  ۱۳۶9یی به همان سبک و مضامین قبلی وجودداشت)نقشبندی،های امام علی)ع( درهمدر دوره

 بود، شده  محو آن  از غیراسالمی آثار  تمام که شد ضرب هاییهجری، هم سکه چهلم سال در( و  ۳۳

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 های سکه  ضرب حضرت، آن حکومت از پس بود ولی شده حک  المشرکون،

و همکاران،نتوانست جایگزین سکهو   افتاد رواج قبلی شود)فرازنسب  دوران  ۱۳7:  ۱۳98های  (.در 

برخی   در  راشدین  داربگرد، ری، شوش،  دارالضربخلفای  بصره،  اصطخر،نیشابور،  مانند  ایران  های 

 (. ۳2: ۱۳۶9شد)نقشبندی، سیرجان، مرو، نهاوند، هرات و همدان، به نام ایشان سکه ضرب می

پیشتر جنبه  اسالمی که  معاویه حکومت  توسط  اموی  نظام  استقرار  به با  به ی دینی داشت  تدریج 

معا و  شد  تبدیل  سلطنتی  نخستین حکومت  برای  پادشاهی  ویه  بساط  پادشاهان،  از  تقلید  به  بار 

مالیاتى را که مورد تصویب  ( و  ۶۵:  ۱۳۵7گسترد و اعالم کرد که من نخستین پادشاه عربم)دنت،

پرداختند، دوباره به نام هدایاى نوروزى و مهرگان به سالطین خود مى  هااسالم نبود و قبال ایرانى

کرد عمده  (.۵۳:  ۱۳48)جهشیاری،برقرار  تغییرات  روم،  و  ایران  دیوانی  نظام  از  تقلید  به  در  او  ای 

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

 . (۱۱:  ۱۳4۶)سیستانی،این، معاویه به تقویت نیروى دریایى نیز عالقه مند بود

راه   از  خود  که  آناو  و  کسب  زیادی  امالک  بود  گرفته  عثمان  از  که  به اقطاعاتی  ثروت را  صورت 

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

به بنی  آنها  تمام  که  کرد  واگذار  شدامیه  منتقل  آنها  وراث  به  خانوادگی  و  امالک شخصی   صورت 

 (. ۱4۵: 2،ج۱۳74)یعقوبی،

دوره در  بود  ساسانی  مالی  نظام  و  سنن  از  که  که  اقطاع  بود  درآمده  شکل  این  به  عربان  ی 

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

اچار ایشان را دادند که در سال مبلغ معینى زر و سیم و کاال براى ایشان به دمشق بفرستند و نمى 

مى مى آزاد  چه  هر  که  برعهده گذاشتند  که  را  اموالى  بودند  منتظر  تنها  و  دهند  انجام   ی خواهند 
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برعهده داشتند از مردم   ایشان گذاشته شده بود، روانه کنند. قهرا فرمانروایان، چند برابر آن چه را

 (. ۱2۵: ۱۳42نفیسى، )دداشتن دادند و بازمانده را خود برمىگرفتند و سهم خلیفه را مى مى 

ریزی شد و  ها و انحرافاتی که دیگر خلفای امویه از آن پیروی کردند، پایهی او انواع بدعت در دوره

ثروتدیوانکم  کم  برای  طویلی  و  عریض  بی های  می های  دست  به  که  گشت. کرانی  دایر  آمد 

مستغالت،(. 47:  ۱۳48  )جهشیاری، امور  به  رسیدگی  بر  عالوه  دیوان  این  دادهای  عقد کار   قرار 

مردن کاتبان اموی از نضیع بن ذویب، ضمن برش طبری  ت.و استیفای حقوق دولت بوده اس اجاره

 (. ۱8۱:  ۱۳۶2)طبری،برد، در سمت دبیر مستغالت ولید نام می ولید بن عبد الملک غالم

خزانه که  بود  این  امویان  مالى  دستگاه  خصوصیات  از  محسوب   ی یکى  مردم  دارایى  جزء  دولت، 

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

 ( ۱92: ۱۳۵9)امیرعلی،کرد.مى 

دستگاه مالى توجه خاصى نشان داد و  معاویه پس از آن که آرامش را در قلمرو خود برقرار کرد، به  

مالى خود برآمد و به پیروى از سالطین گذشته در راه افزایش در آمد، گام    ی درصدد تقویت بنیه

اسالم)  برداشت پیامبر  روش  برخالف  دنیوى صو  امور  صرف  را  خود  همت  راشدین،  خلفاى  و   )

همان   حکومت اعراب بر ایران  در اوایلگرچه    در مورد اراضى خراجى  (۶9۳: 4،ج۱۳89)زیدان،نمود

 ولى به تدریج، میزان خراج افزایش پیدا کرد و به روزگار امویان، ظاهرا مقدار خراج دریافت میشد  

هاى موسوم ازجمله خراج، افزوده هاى جدیدى وضع شد، بر میزان مالیات عالوه بر آن که مالیات 

ست افزایش مالیات را در پیش گرفتند  هاى حکومتشان، سیاشد، زیرا امویان از همان آغازین سال 

 ها افزودند و با عدم رعایت اصول گذشته که خلفاى راشدین در پیش گرفته بودند بر میزان مالیات

 (  22۳:  ۱۳9۵ابراهیم حسن،)

اصالح سکه عبدالملکشده های  خلیفه بنی  پنجمین  را سکهمروان،  اموی  اسالمی می ی  نامند های 

های عربی با متون مذهبی اسالمی مثل  های مذهبی غیر، نوشته و نشانهکه به جای تصاویر انسان  

حاشیه سوره  در  و  سکه  متن  در  کوفی  خط  به  توحید  سوره ی  آن  می ی  ضرب  توبه  این  ی  شد. 

  )نقشبندی،  توان پی بردها بدون نام خلیفه بودند و تنها از روی تاریخ ضرب، به زمان آنها می سکه

۱۳۶9 :۱۵)   

آنجا که  مکانی برحسب متفاوت، اسامی با  دینارهایی اموی ی دوره در   یا و بودند  شده ضرب در 

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

 (.  ۱۳۳: ۱۳82مازندرانی،شد)حسینی می 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 ۱۵ وزن به هاییدرهم داد فرمان حجاج به و فرستاد او برای را هاسکه ی نقشه  و کار، طرح

ی اسالمی برابر با هفت مثقال  (. هر ده درهم نقره۶49:  ۱۳۳7کرد)بالذری، ضرب دینار قیراط نوع

 (. ۱4۳:  ۱۳۶۳)اجتهادی، طال بود

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87
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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  االاهلل های عبدالملک به این شکل بود که در یک طرف آنها مانند دینارها »الالهطرح و نقش درهم

ی بیستم یهی توحید و آهمراه مکان ضرب سکه و در سمت دیگر آن سوره له« به الشریک  وحده

 (. ۳۳۰تا: محمد،بی شد)فهمی ی یوسف حک میسوره 

 محمد،   )فهمی  دانند هجری می  79مروان را به سال  بنشناسان اصالح درهم توسط عبدالملکسکه

 (. ۵۱تا: بی 

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

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

 سکه داشت خزانه در که  مالی از خالفت مرکز نام به و گرد آورد آن  در را زنانسکه و کرد درست

 (. ۳۶: ۱۳۶9اشراق،)شمس کرد.می  ضرب

 

 نتیجه گیری
هزینه فقرا و محرومان با توجه به نیازها و یکی هزینه های مربوط به حق اعمال حاکمیت و دوم  

فقیرپروری  یا  و  مردم  نگهداشتن  فقیر  بر  اصل  اسالمی  است که در جامعه  بدیهی  البته  ضرورتها. 

با فقر بصورت ریشه ای و   آنانرا تامین کنیم، بلکه برخورد  نیست که بعد با صدقه و منت زندگی 

  . و.  برد  بین می  از  آنرا  زمینه  که  است  راه  بنیادی  در  ناتوان،  افراد  به  نسبت  اما در هر صورت   .

شده الزم  بینی  پیش  و  برنامه  نیازمند،  و  افتاده  کار  از  یتیم،  آواره،  شرعی  .  مانده،  حقوق  نتیجه 

پابپای وظایف خاص است که بعهده حکومت اسالم گذاشته شده و در حدود وظایف مقرر اعتبار  

  .مقرر، پیش بینی شده

و   وظایف  چنانچه  هر  ب(  تحت  و  عنوان  بهر  شد.  گذارده  ها  دولت  بعهده  جدیدی  مسئولیتهای 

با توجه به سعه و ضیق دایره این مسئولیتها   تا زمانیکه این وظایف و مسئولیتها هست و  شرائط 

تامین مالی و اعتبار آنی نیز باید پیش بینی و تدارک گردد. واال صرفا وظایف افزایش و توسعه پیدا 

ادل آن منابع تامین اعتبار پیش بینی نشود. نقض غرض است و امکان عملی کند. در حالیکه مع

  .نخواهد داشت

لذا با تحول وظایف قطعا حقوق جدیدی را می طلبد و توسعه در وظایف و توسعه در هزینه ها و  

تامین   و  ویژه  و خدمات  برتر  مسئولیتهای خدماتی، خدمات  و گسترش  های جدید  هزینه  ایجاد 

ایجاد رفاه و اجتماعی و خد امور زیربنایی و تولید و آموزشی و  مات عمومی و سرمایه گذاری در 

انواع خدمات   برای  الزم  منابع  تامین  بدون  و  رامی طلبد  منابع  در  توسعه  توسعه عمومی ضرورتا 

اجتماعی و عمومی و رفاه و آسایش همگانی و ده ها مسئله خرد و کالن دیگر امکان عملی انجام  

کار قبیل  بوداین  نخواهد  میسر  منابع   .ها  و  انفال  نظر  از  اسالمی  دولتهای  چنانچه  است  بدیهی 

دارای  اسالمی  کشورهای  از  برخی  که  حاضر  زمان  مانند  باشند.  ای  ویژه  امکانات  دارای  عمومی 

توانند سرمایه گذاری  با فروش آن می  و  این دست هستند  از  نفتی و ذخایر عظیمی  ویژه  منابع 

د و خدمات ارائه دهند و هزینه های کالن اداری و اجرایی و مؤسسات وابسته کنند و توسعه بدهن

در صورتیکه چنین   .را تامین نمایند و مانند آن، در این شرایط می توان بهمان منابع بسنده کرد
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امکاناتی در اختیار نباشد یا باید از بار مسئولیتها کاسته شود و یا باید منابع مالی جدیدی تامین  

بهر کیفیت مدل دولت و وظایف او متغیر و متحول خواهد شد. و سیستم دولتی و حکومت   شود. و

روش اصلی اسالمی با توجه به شرایط و ظرفیتها و امکانات و نیازها و ضرورتها تغییر خواهد کرد.  

کشت و بزر و کشاورزی بود.. دهقانان در بافت طبقاتی   ،تولید و منبع درآمد و امرار معاش مردم

دادند که از نظر جمعیت و پراکندگی در قلمرو ی ساسانی قسمتی از اشرافیت را تشکیل میمعهجا

در   و  انوشیروان  اصالحات  روند  در  که  بودند  توانسته  آنها  بودند.  توجه  قابل  ساسانی  شاهنشاهی 

ی اصلی دست آورند و وظیفه راستای رونق اقتصادی کشور و مهار قدرت اشراف، جایگاه مهمی به

ریزی در کار کشاورزی، قضاوت و نیز گردآوری ی امور محلی در روستاها، نظیر نظارت و برنامهارهاد

های شاهان تدریج در اثر حمایتی دهقان بهخراج و سرانه برای حکومت را بر عهده بگیرند. طبقه 

به بودند  پرنفوذ شده  و  مقتدر  از  گونه ساسانی،  یکی  زوال ساسانیان،  روزگار  مهم ای که در  ارکان 

 آمد. حساب میی محلی جامعه به اداره

ایران در دوره و سازما درواقع  اقتصادی شکوفا  از  تنظیم  نی ساسانی  برای  که  بود  برخوردار  یافته 

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

ا اعراب و حتی با پذیرش اسالم در همان جایگاه پیشین  کرد که در رویارویی بگسترده پیروی می

به  ماندند،  باقی  این ویژه طبقه خود  به  بودند.  اقتصادی  مهم  عوامل  از  که  دهقانان  و  ی کشاورزان 

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

مالیا قالب  در  زمین خود  از  همانعواید حاصل  و  شدند  و خراج  که  ت  آنجا  از  گفته شد  که  طور 

مالیات روش  با  جمعاعراب  مسئول  قبل  از  که  را  دهقانان  نبودند  آشنا  اراضی گیری  خراج  آوری 

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

 ه انجام دهند.  ی اقتصادی را اکنون برای حکام تازوظیفه 

دهقانان   دورهجایگاه  تقریبا  ی در  ماند دست  اسالمى  باقى  فتوحات   نخورده  آغاز  همان  از  و 

نماینده  عمده  جدید  حکومت  ی مسلمانان،  کار  و  در  ی بودند  جمعقریه  ایشان  و ها  خراج  آورى 

بیت  به  آنها  نمایندهتحویل  درواقع،  و  بود  عرب  عمال  یا  محسوب المال  بیت   ی المال  مسلمان 

ترین کارى که به ایرانیان واگذار شده بود، همین وصول مالیات بوده است،  شاید عمدهد و  شدنمى 

 . شداى بزرگ مى آورى خراج منطقه چنان که گاهى یک نفر ایرانى متصدى جمع

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

به دیوانی  بی و  خصوص علت  در  گرفتند.  دست  در  را  امور  کتاب،  و  حساب  از  اعراب  بودن  بهره 

ویژه آوری خراج و مالیات و جزیه نیز گفتیم که کشاورزان و دهقانان و به کارهای مملکتی و جمع

سالیانه داشتند خراج  آشنایی  با خراج  و  بودند  زمین  دارای  اول  از  که چون  بودند  به    دهقانان  را 

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

سلسله سامان درمجموع  نظر  از  ساسانی  داراییی  و  مالیات  بحث  و  مالی  نظام  و  دهی  دفتر  و  ها 

حال منظمی بود که بسیار مورد تقلید دواوینِ مربوط به آن دارای سیستم عریض و طویل و درعین 

های مالی  ی اعراب سازماندر دورهدرواقع  ی اسالمی قرار گرفت و  ها و حاکمان آن در دورهربع
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که اموال زیادی به دست اعراب افتاد ایران تقریبا به همان وضع پیشین باقی ماند چراکه بعد از آن

های دیوان  های ایرانی نظام دیوانی تاسیس کردند.و در تقسیم آن عاجز ماندند به تقلید از دیوان

دیوان همان  دوره  دورهاین  بههای  تغییر  اندکی  با  بود  ساسانی  همان ی  اما  آنها،  اسامی  در  ویژه 

 کردند. وظایف پیشین را دنبال می 

ورود اعراب به ایران تنها نظم سیاسی پیشین را بر هم زد و نظام اقتصادی و عمال اقتصاد همچنان  

توجهی نیان در این دوره در سیاست دستگاه اموی نقش قابل بر همان منوال سابق باقی ماندند. ایرا

کردند که شاید بتوان گفت همین  ای را ایفا مینداشتند اما در اقتصاد آن نقش مهم و البته سازنده

 نقش آنها در امور مالی بود که دوام نظام سیاسی اموی را نیز در پی داشت.

 بود و حکومت  متفاوت راشدین خلفای  و نبوی  حکومت دوره با اموی  داری خلفای حکومت  ی شیوه 

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

بیت  شمال اینک که حکومتی  چنین  که  است طبیعی . بخشد رسمیت را المالبر  آفریقا،   ایران، 

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

 .کرد می  مالی نظام  این بکارگیری  به ترغیب را خلفا که کردمی  خالفت  دستگاه نصیب  را عوایدی 

زراعت، جمع و  داشتند  تکیه  ایرانیان  به  امویان  در درواقع  و صنعت، همه  بازرگانی  مالیات،  آوری 

 دست ایرانیان بود. 

خلفای اموی که حکومت خود را بر ثروت و تجمل نهاده بودند برای رسیدن به اهداف مالی خود از  

ین اهداف را برآورده سازند کردند که ااشخاص کاردان و متصدیانی برای وصول مالیات استفاده می 

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

 شد.های مجاز دینی افزوده می حساب و کتاب

ی اسالمی منتقل شد بسیار نمونه  از موارد امور اقتصادای و مالی و دارایی که از ساسانیان به دوره

داران یا ها بود که به آن مالکیت اقطاع های اقطاعی که نوعی از زمین د، ازجمله: زمین توان آورمی 

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

معنی بخشیدن حاصل و معنی واگذاری زمین و نیز به در برابر خدمت یا شرایطی خاص. اقطاع به

 آن بود. این نوع از دارایی از زمان عثمان به دستگاه اسالمی وارد شد.عواید 

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

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

شد که عینا در زمان امویه و مشخصا از زمان معاویه به دستگاه اسالمی  یثروتمندان به شاه داده م

 انتقال یافت. 
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 نابع و مراجع م
هوشنگ  ترجمه ساسانی، دولت اقتصاد تاریخ (۱۳82روبرت)  گوبل، روت؛ استیل، فرانتس؛ آلتهایم، ی 

 طاهری،تهران،انتشارات علمی و فرهنگی 

 ی جاویدان.: بدرقه تهران، ابوالقاسم پاینده ی تاریخ سیاسى اسالم، ترجمه (.۱۳9۵حسن)  ،ابراهیم حسن 

 جا.چانلو، بیی حسن قره(. المسالک و الممالک، ترجمه۱۳7۰، ) خرداذبهابن

تاریخ ابن۱۳۶۳عبدالرحمن)   خلدون،ابن ی مطالعات و ی عبذالمحمد آیتی،تهران، موسسهخلدون، ترجمه(. 

 تحقیقات فرهنگی. 

 . علمى و فرهنگىتهران، تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمى،  (.۱۳۶9) برتولد اشپولر،

 ی محمود فخرداعی، تهران، گنجینه. (. تاریخ عرب و اسالم، ترجمه۱۳۵9،) امیرعلی 

 تهران، امیرکبیر  ساخت دولت در ایران از اسالم تا یورش مغوالن، (.۱۳۵۶) ، غالمرضاصاف پوران

 االحادیث شیعه،بی جاق(جامع ۱4۰7بروجردی،حسین)

 توس، (تاریخ امپراطوری هخامنشیان،ترجمه ناهید فروغان،تهران۱۳8۱بریان،پیر) 

 8(هدفمند کردن اقتصاد در آیینه حکومت علوی،اقتصاد،شماره ۱۳89بهدادی میر،نیما) 

 توکل، تهران: نقره. ی محمدبنالبلدان، ترجمه(. فتوح۱۳۳7یحیی) احمدبن بالذری،

 ی کریم کشاورز،تهران، نشر پیام (. تاریخ ایران. ترجمه ۱۳۵۳، ن.و)پیگولوسکایا

 جا(. العقدالمنیر فی تحقیق ما یتعلق بالدراهم و الدنانیر، بی۱۳82سیدموسی)   مازندرانی،حسینی

 سیاسی اسالم، قم.(. تاریخ ۱۳۶8جعفریان،رسول) 

 جا(. ی ابوالفضل طباطبایی، )بی(. الوزراوالکُتاب، ترجمه۱۳48عبداهلل)  جهشیاری،

یزدانخزائی زینب؛  مرجان) ،  مالیات۱۳94پور،  مجله (.  مالی.  منابع  تامین  در  آن  جایگاه  و  اسالمی  ی  هایی 

 4و۳اقتصادی، ش

 ی محمود فاضلی، تهران، نشر پارسهههای امپراتوری ساسانی، ترجم(. ناگفته۱۳8۳، تورج) دریایی

 ی محمدعلی موحد، تهران، سروش.(. جزیه در اسالم، ترجمه۱۳4۵، دانیل) دنت

 ی محمدعلی موحد، تهران، خوارزمی.(. مالیات سرانه، ترجمه۱۳۵7دانیل)  دنت،

 دامغانی، تهران، نی ی محمود مهدوی (. اخبارالطوال، ترجمه۱۳۶۶ابوالحنیفه)  دینوری،

ترجمه دکتر فتحعلی اکبری، اصفهان،  های اسالمی،های مالی دولتخراج و نظام(. ۱۳7۳ضیاءالدین)  الریس،

 انتشارات دانشگاه اصفهان.

-4۱ی  ی فرهنگ جهاد، شماره)قسمت اول(، فصلنامه  المال (. پژوهشى در بیت۱۳84ناصر)   محمدی،رفیعی

42. 

 تهران،امیرکبیر. تاریخ مردم ایران،  (.۱۳77) عبدالحسین زرین کوب،

 ی علی جواهرکالم، تهران، امیرکبیر دراسالم، ترجمه  (. تاریخ تمدن۱۳89جرجی)  زیدان،

قلمرو شرقی خالفت، مجله۱۳84، سیدمحمود) سامانی بر  تکیه  با  امویان  مالی  پژوهشی  ی علمی(. دستگاه 

 . ۶ی ی پژوهش، شمارهتاریخ اسالم در آیینه

 قراگزلو، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ی علیرضا ذکاوتیان، ترجمه(. دولت حمدانی۱۳9۱فیصل)  سامر،

 شناسی و هنر دوران تاریخی، تهران، مارلیک، (. باستان۱۳9۱اکبر؛ فیروزمندی، بهمن)علیسرفراز، 

 .272اوضاع اقتصادى سیستان، مجله آریانا، ش  (.۱۳4۶) ، محمداعظمسیستانى

 های امپراتوری اسالم، اصفهان، دفتر خدمات فرهنگی استاک ه(. نخستین سک۱۳۶9عبدالرزاق)  اشراق،شمس
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 ی ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر.(. تاریخ طبری، ترجمه۱۳۶2، محمدبن جریر) طبری 

عباس)   فرازنسب، عابدی،  زهرا؛  احمدی،  کاظم؛  رحیمی،  سکه۱۳98رضا؛  ضرب  بر  تحلیلی  مستقل (.  ی 

 .۵۰ی علوم انسانی، شمارهاسالمی در عصر امویان، تحقیقات جدید در 

 جا العربیه، بیتا(. فجرالسکهعبدالرحمن)بی محمد،فهمی

 ی مطالعات بوشهر.های سیراف، تهران، موسسه(. سکه۱۳8۵مرتضی)بگلو،قاسم

 ی رشید یاسمی، تهران، نشر نگاه.(. ایران در زمان ساسانیان، ترجمه۱۳۱7،آرتور)سنکریستن

 (فرهنگ علوم اجتماعی،ترجمه باقر پرهام،تهران،مازیار۱۳84گولد،جولیوس،کولب،ویلیام) 

 ماه. تهران، کتاب زاده،نصراهلل ی سیروسترجمه عرب،ساسانی، مسی ی سکه (.۱۳8۱ریکا)  ،گیزلن 

 س.(. تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از ساسانی به اسالمی، تهران، تو۱۳7۵،محمد) مالیریمحمدی 

و دیوانی دولت خلفا، فصلنامه۱۳9۰سپهر)   محمدی، ایرانیان در تشکیالت مالی  تاریخ (. نقش  ی پژوهشی 

 . ۵ی فرهنگ و تمدن اسالمی.شماره

 التقاسیم، تهران، شرکت مولفان و مترجمان(. احسن۱۳۶۱، ابوعبداهلل) مقدسی

 ۱9اقتصادی،کتاب نقد،شماره (امام علی )ع( و اصالحات ۱۳8۰میر معزی،سیدحسین) 

امویان(.  ۱۳42،سعید) نفیسی  انقراض  تا  ساسانیان  انقراض  از  ایران  اجتماعى  موسسهتاریخ  تهران،  ی  ، 

 مطالعات و تحقیقات اسالمی.

 ی امیر شاهد، اصفهان، فیروز ساسانی، ترجمههای عرب(. درهم۱۳۶9محمود)  نقشبندی،

یعقوب) یعقوبی ابی  احمدبن  تاریخ  ۱۳74،  ترجمه(.  و یعقوبی،  علمی  تهران،  آیتی،  ابراهیم  محمد  ی 

 جهان اسالم ی نامهدانشفرهنگی.

 2ی ی اقتصاد اسالمی، شماره(. تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول، فصلنامه۱۳8۰احمدعلی) یوسفی،

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

 .کتاب رفرنس داده می شود چون مولف بخصوصی ندارد


