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خراجنگاری در چهار قرن نخست هجری با تأکید بر نقش شیعیان
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فرشته بوسعیدی ،1محمدعلی چلونگر
4
اصغر منتظرالقائم ،3زهرا حسین هاشمی
چکیده

جا خنگا ی اسالمی د کما جلا خ سیاسلیی فرهمگلی و ا تملاعی بلس مبلسهلای

اقتصللادی و مللالی حکومللت اسللالمی نیللز جو للس مللیکللرده اسللت .د جللا خنگللا ی

اقتصل للادی مسل للائل گونل للاگو مانمل للد خمل للسی زکل للاعی ز ل للسی خل للراج و نظل للایر
ا مها مطرح میشود .خلراج از مهمتلرین د آملدهای دوللتهلای اسلالمی بلود کلس

بللسویللژه پللس از شللروع فتوحللاع مللو د جو للس خلفللا و کللا گزا ا خالفللت و بللالطبع

مو د جو س جلا خنگلا ا قلرا گرفلت .د خلراجنگلا یهلا د کملا مسلائل جلا خی

مباحللث فقهللی و مللالی نیللز مللو د جو للس بللودهاسللت .ایللن پللژوهش بللا اسللتفاده از
جحلیللل دادههللای جللا خی و کتللا هللای خللراجنگللا یی جللالش مللیکمللد ضللمن
بر سی چا چو جلا خی خلراجنگلا یهلای چهلا قلر نخسلت هجلریی نشلا

دهللد ش للیعیا چ للس ا گ للاهی د نگ للا ش ای للنگونللس آث للا داش للتسان للد؟ ب للس نظ للر

می سلد بلا جو لس بلس جسلل آلبو لس بلر قلملرو خالفلت اسلالمیی اوج خلراجنگلا ی
شل للیعیا قل للر چهل للا م هجل للری بل للودهاسل للت .شل للیعیا بل للس سل للب ،حضل للو د

د با آل بو سی متماس ،با نیازهای فقهلی و ادا ی بلس نگلا ش کتلا هلای خلراج
پرداختس بودند.

کلیدواژهها :آل بو سی جا خنگا یی خراجی خراجنگا یی میرا علمی شیعس.

 .1دکتری جا خ جشیع دانشگاه اصفها (نو سمده مسئول)fboosaidi@yahoo.com .
 .2استاد گروه جا خ دانشگاه اصفها m.chelongar@yahoo.com .

 .3استاد گروه جا خ دانشگاه اصفها montazer5337@yahoo.com .

 .4دکتری جا خ اسالم دانشگاه اصفها hashemizahra30@yahoo.com .

جا خ د افت98/08/04 :جا خ پهیرش98/10/09 :

درآمد
داشتمد .د
مسلمانا د جا خنگا ی بیشتر گرا ش بس نگا ش سیره و مغازی سول خدا
وزگا خلفای اموی بس سب ،گسترش فتوحاعی فتوحنگا ی شد کرد .با شد و شکوفایی جملد
اسالمی و گسترش فتوحاع مسللمینی دانشلممدا مسللما د زمیملسهای مختللف جا خنگلا ی
مانمد طبقاعی مقاجلی فرق و مهاه،ی جوا خ عمومیی نس،نگا ی و غرافیا آثا بسیا ی از خود
بس ادگا گهاشتمد .د با ه مسائل مالی نیز د سدههای نخست اسالمی بس ضرو ع جملدنی و نیلاز
ادا یی آث ل للا ی مس ل للتقل د موض ل للوع ام ل للوال و خ ل للراج جوسل ل ل مس ل لللمانا ب ل للس ش ل للتس جحریل ل لر
د آمد .خراجنگا ی کی از سبکهای نگا ش مالی اسلت کلس از سلدههلای نخسلتین بلا جو لس بلس
فتوح للاجی ک للس د مم للاطق مختل للف قلم للرو اس للالمی ب للس و للود آم للد و ش للیوه ادا ی س للرزمینه للای
مفتوحسی مو د جو س قرا گرفت .بحث د با خراج جمها ممحصر بلس جلکنگلا یهلایی بلا عملوا
خللراج نمللیشللد و د کتللا هللایی بللا عمللوا امللوال مانمللد امللوال قاسللم بللن سللالم (متوفللای )224و
ُحمید بن زنجو س (متوفای)251ی و نیز د ضمن جوا خ عمومیی غرافیلاییی محللی و فتلوح نیلز
بس آ پرداختس میشد.
د این مقالسی شیعس بس معمای عام آ عمی امامیسی ز د س و اسماعیلیس مو د جو س قرا گرفتس

است و سلعی شلده جلا بلا جو لس بلس ملال هلایی مانملد سلابقس خانلدانیی محلل زنلدگیی آثلا ی محلل
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جللدفین و اسللاجید نو سللمدگا بللس اثبللاع شللیعس بللود آنهللا پرداختللس شللود و د صللو ع عللدم مللوا د

فوقی هت جشخی

شیعس بود نو سمدگا ی کتا اله عس آقا بز

اصل قرا داده شدهاست.

د ای لن مقالللس علللل جو للس بللس نگللا ش آثللا ی جحللت عمللوا خللراج و زمیمللسهللای شللکلگی لری

ایللنکت للا هللا بر س للی شللدهاس للت .همچمللین محت للوای شللیوه و وش نگ للا شی نگللرش و ه للد

نو سمدگا شیعس از جألیف کت ،خراج د چها قر نخسلت هجلریی ملو د جو لس قلرا گرفتلس جلا از
این طریق کا برد حد ثی _ فقهی و جا خی آثا و وا لاع خلراجنگلا ا شلیعس د آ دو ه جبیلین و

جحلیل شود.
خراج
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خراج د لغت بس معمی د آمدی سودی پاداشی عطیس و محصول زمینی بس کلا فتلس اسلت .ایلن

واژه بس مرو زما بس مالیاع جخصی

افت (لشکریی  .)95 :1380د عر عامی معملوال خلراج

معمای وسیعی داشتس و بر انواع مالیاع اطالق میشود اما د اصطالح بس معمای مالیاع بر ا اضی
است (مد سی طباطباییی .)15-14/2 :1362
آ س  72سو ه موممو « :أ ْم ت ْسأ ُ َُل ْم خ ْرجا فخر ُاج ر ّبك خ ْیر و ُهو خ ْی ُر ّ
الر ِاز ِقنی»ی (آ ا جلو از آنهلا
ِ

(د برابر دعوجت) مزدى خواستساى؟ با ا مکس پاداش دائمی پرو دگا ع بهتری و او بهتلرین وزى

دهمل للدگا اسل للت)ی خل للراج بل للس معمل للای عل للام لغل للوی خل للودی عمل للی مل للال و پل للاداش آمل للدهاسل للت
ْ
ُ ُ
ّ
اهلل
(طبریی 19 :1420ی  .)58د حد ث نبوی «حدث ِن ُم ّمد ْب ُن س ْعد ،ع ِن الو ِاق ِد ِ ّی ع ْان ع ْب ِاد ِ
ّ
ااء ْب ِان یساا تاول تیموناة بنات
ْب ِن ج ْعفر ع ْن شر یك ابن عبد اهلل عن أ ِب َِنار الل ْیا ِ ِّث ،ع ْان عط ِ
ْ
اْلاا ابان ح ْاْن ْبان بیار ْاْلالل ّیاة قااا ّلاا أراد ساو أن ی ّتخاذ ُّ
الساو ِبال ِدیناة قاا هااذا
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ
ُ ُ
ُسوقک ْم ال خراج عل ْیک ْم ِفی ِه» (بالذ یی )24 :1988ی خراج بس معمی ا ا ه بها و مالیاع است.
خراج د ممابع فقهیی اصلطالحا بلس معملای مالیلاجی اسلت کلس بلس اصلل زملینی جعللق ملیگیلرد.
فقها د برخی اقسلام زملینی بلسویژه زمینهلایی کلس بلا مل

فلتح شلده و زمینهلایی کلس بلر پا لس

مصالحس مسلمانا بلا کفلا د مالکیلت مسللمانا د آملدهی پرداخلت خلراج ا ضلرو ی دانسلتساند

(ابویوسفی بیجا.)147-146 :

د متو حد ثی و ممابع فقهی واژه خراج گاه د معمای لغلوی آ اسلتفاده ملیشلد .د معملای

همل للا  .)268/5 :عمل للاوین آثل للا ی چل للو کتل للا الخل للراج قاضل للی ابویوسل للف (متوفل للای )182و
الخراج حیی بن آدم (متوفای )203ناظر بس این مفهوم خراج است.

زمینهها ،علل و عوامل خراجنگاری
خللراجنگللا ی بللسعمللوا کللی از شللاخسهللای فرعللی جللا خنگللا ی مللالیی بللس مللوازاع شللد و

گسللترش اسللالم مللو د جو للس قللرا گرفللت .د هللر دو ه دالیللل و انگیللزههللای ویللژهای بللرای ثبللت
و للدادها و وقللا ع آ دو ه و للود دا د .احتمللال دا د کللس د حالللت کلللی د جمللامی دو ههللا للک و

حتی چملد انگیلزه مشلتر و لود داشلتس باشلد املا مطمئملا جفلاوعهلای چشلمگیری د هلر مقطلع
جا خی و ود دا د .نگا ش د با خراج د دو ههای مختلف کسا نبلود و دا ای افلت و خیلز

خراجنگاری در چهار قرن نخست هجری با تأ کید بر نقش شیعیان

لغللوی خللراج بللس معمللای مالیللاع للا هللر نللوع مللالی اسللت کللس متللولی مللعآو ی و مصللر آ حللا کم
َ
باشدی د این معمی خراج شامل خمسی زکاعی ف ْیء و ز س نیز میشود (کلیمیی بلیجلا567/3 :؛

بودهاست .اوج خراجنگا ی مسلمانا ی چها قر اول هجری بلودهاسلت .ایلن شلکوفایی شلس

د ح للواد سیاس للی-ا تم للاعی و ش للس د نیازه للای فقه للی-د م للی خالف للت عباس للی و حی للاع
مسلمانا داشتس است .از علل و عوامل پیدا ش و شد خراجنگا ی میجوا بس ملوا د زیلر اشلا ه
کرد:

 .0قرآن

قرآ کتابی ها شلمول اسلت کلس همگلام بلا زملا ی جطو هلا و جحلولهلا بلس نیازهلای انسلا
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امعی است کس موضوعاع مو د نیاز امعس بشری ا بس نحو مطلو

پاسخ میدهد .قرآ جبیا

جبیین کلرده اسلت (نحللی  .)89بلر ایلن اسلا

بخشلی از آ لاع قلرآ پیراملو اقتصلادی احکلام و

اخلللالق اقتصلللادی اسلللت .د بسلللیا ی از سلللو ههل للا و آ لللاع قلللرآ بلللس مسلللائل ملللالی همچل للو

مالکی لتی عقللوداسللالمیی ججللا عی جوز لعی فقللر و ثللروعی نفقللسی بللا و مالی لاع جو للس شللدهاسللت و
کمتللرین سللو های از قللرآ

ا مللیجللوا افللت کللس د آ بحللث مسللائل مللالی نیامللده باشللد .حتللی
کبا بسکا فتلس

سو های همچو انفال عموا مالی و اقتصادی دا د .واژه خراج د قرآ فق
است« :أ ْم ت ْسأ ُ َُل ْم خ ْرجا فخر ُاج ر ّبك خ ْیر و ُهاو خ ْیا ُر ّ
الار ِاز ِقنی» (مؤمملو ی  .)72گرچلس ممظلو از
ِ
خراج د این آ س معمای لغوی عمی اعطای مال و پاداش است (طبریی 19 :1420ی)58ی همین
مفهوم نیز بیلانگر نگلرش ملالی قلرآ ملیباشلد کلس بلس عملوا لک واژه ملالی ملو د جو لس مو خلا
شیعس نیز قرا گرفتس است.

 .3سنت رسول اهلل

میا

زمانی بس سلیره سلولاهلل

احسلا

نیلاز شلد کلس علده ز لادی از لا ا حضلرع بلسجلد

فتمد .حس کمجکلاوی نلومسللمانا غیلرعلر د بلالد مفتوحلسی بلس دیلن د لد و بلانی آ

(ز ا خوییی  )15 :1370مو ل ،جلدوین سلمت سلول اهلل

بلس عملوا کلی از ا لزای جلا خ
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اسللالم شللد .پاسللخ بللس نیللاز امعللس نللوین اسللالمی پللس از عصللر فتللوح بللرای د

حرکللت جللا خ و

جحصللیل معیا هللایی بللرای ا ز للابی آ ی بللس شللماخت سللیرع و سللمت سللول اهلل

(سلجادیی  .)36 :1386گفتلا و کللردا سلول اهلل

از

انجامیللد

بللس ممظلو پیللروی از آ و اعتملاد بللر آ د

قانو گها ی اسالمی و ساما داد بس کا های ادا ی (خضری )74 :1389ی از ملس مسائل مالی
همچو خراج مو د جو س مو خا و فقیها بودهاست .عامر شعبی مینو سد« :اوللین کسلی کلس

خراج ا مقر داشت سول اهلل بود .او خراج برای اهل هجلر مقلر کلرد» (ابویوسلفی بلیجلا.)129 :
پیامبر برای خراج کس نوعی مالیاع بر زملین بلودی «سلواد بلن غز لس انصلا ی» ا عاملل خلراج خیبلر

کرد .همگام جعیین خراجی ا ز ابی کممده با د عماصلر زیلر ا د نظلر ملیگرفلت :کیفیلت زملینی نلوع

محصول برداشت شده و نوع آبیا ی 1.این سمت و نمونسهای د گر بس عموا سمتی الزماال را د
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دو ه فتللوحی مبمللای عمللل سللردا ا مسلللما قللرا گرفللت .امللام علللی

نیللز د عهدنامللس مالللک

اشتر بخشی از جوصیسهای اخالقی خود ا بسهمین امر اختصاص میدهد از ملس میفرما لد« :و

 .1نک .سلیم شید و احمد او ا ی «سیاست مالی د صد اسالم»ی اقتصادی نشر س دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه
شهید بهشتی جهرا ی شما ه  6بها 76ی ص .110-109

د کا خراج چما بمگر کس صالح خلراج دهملدگا د آ اسلت چلس صلالح خلراج و خلراجدهملدگا

بس صالح د گرا است و کا د گرا ساما نگیرد جا کا خراجدهمدگا ساما نپهیرد کس مردما

همگا هز مس خوا خرا مد و خراجدهمدگا » (شر ف ضلیی  .)783-780 :1387پلس پیلروی
و شللیوه حکللومتی امللام علللی

از سللمت سللولاهلل

بللود کللس بعللد از وفللاع ا شللا ی مو خللا و

فقهیا شیعس ا واداشت کس ابتدا بلس نگلا ش سلیره سلولاهلل

بپردازنلد .بعلد از آ بلس جلألیف

کتا های فقهیی حد ثی و جا خی جو س کردند .این کتا ها ضمن نقل احاد ث سولاهلل

و وا اع امامعلی

د با مسائل مختلف ملالیی بحلث خلراج ا نیلز د برداشلت .پلس از ا مهلا

شیعیا کتا های مستقلی د با خراج جألیف کردند.

 .2مسائل فقهی-مالی

افزو برضواب جعیین شده د سمتنبلویی برخلی شلیوههلای کلا بردی خلفلای نخسلتینی از

ملس امامعلی

ی دست ما لس فقیهلا و محلدثا شلیعس شلد جلا بلا بهره گیلری از آنهلا بلس جلدوین

همیشس اشرا و نظا جی مستقیم بر نظام مالی دولت اسالمی نداشتمدی اما از نظر جطبیلق مبلانی
نظریی آ اء و آثا فقهی آنا از اهمیت کا بردی بسزایی برخو دا بودهاست؛ زیرا احکام و مسائل

مللرجب بللس امللو خالفللتی میبا سللت جوس ل فتللوای فقیهللا بللا قللوانین شللر ممطبللق مللیشللد.

د نتیجللس بللسجللد

بعللد از فتوحللاع اسللالمی و و ود مسللائل د للد و بر سللیهای دقیللقجر علمللی

د گستره فقسی عمی از ابتدای قر دوم هجری جا اوایل قلر چهلا م هجلریی کتلا هلای فقهلی
مهمی بس نگا ش د آمدند .د این کتا هلا ضلمن پلرداختن بلس مبلسهلای مختللف فقهلیی فقلس

مللالی نیللز مللو د جو للس بللودهاسللت .د بللا ه خللراج نیللز آثللا مسللتقلی جوس ل فقیهللا شللیعس از ملللس
محمد بن مسعود عیاشی و عبدالعزیز بن حیی لودی بس نگا ش د آمد.

 .4فتوحات و گسترش مناطق اسالمی
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مباحث اموال بپردازند و آثا ی نظلری و کلا بردی د ایلن موضلوع جلألیف کمملد .بلا ا مکلس فقیهلا

نیمس دوم قر اول سرزمینهای اسالمی بس واسطسی فتوحاع بسلیا گسلترده شلد و متعاقل،

آ جموع اوضاع و احوال بومیا ی ا جا کرد جا خلفا وشهای مالیاجی متفاوجی د پیش بگیرند.

ازسوی د گری زمانی کلس داممل دوللت اسلالمی بلس سلب ،فتوحلاع گسلترش افلت و فرهمل هلای
د د د امع اسالمی با هلمآمیخلتی نیلاز بلس اقلداماع سلازمانیی هماهمل بلا حجلم جح ّلوالع
ّ
جحقللق افتللسی احسللا شللد و نخسللتین نهللاد اقتصللادی د قاللل« ،بیللت المللال» ظهللو افللت

(حو انیی  .)169 :1383د نتیجس این دو عامل عمی اجخلاذ سیاسلتهلای ملالی خلفلا و جشلکیل
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سازما های ادا ی و مالیی امع اسالمی با شد اند شسهای اقتصلادی موا لس شلد .فتلس فتلس
مباحللث معرفتللی د موضللوعاع مانمللد قیمللتی پللولی حسللبسی ججللا ع و خللراج جوسللعس و جمل ّلو ع
افت (هما ).

 .3اداره شرعیسرزمینهای مفتوحه

بیشللتر س للرزمینهللایی ک للس مس لللمانا د دو قللر اول هج للری جص للر کردنللد متعل للق ب للس دو

امپراطو ی وم و ایرا بود .ادا ه این سرزمینها قبل از فتحی بس وش و سبک حکومتی ایلن دو

دولت وابستس بود .طبیعتا ادا ه زملینهلای فلتح شلده بلس سلبک دوللتهلای قبللی ممکلن نبلود و
مسلمانا برای ادا ه آنها با مشکالجی موا س شدند .مسلمانا برای ادا ه سرزمینهای مفتوحلس
از وشهای اسالمی پیروی میکردند .بمابراین ادا ه شلرعی ایلن سلرزمینهلای مسللمانا

ا بلرآ

داش للت ج للا قواع للد م للالی و اقتص للادی د للدی مط للابق ب للا احک للام ش للر ا د قال لل ،آث للا مکت للو

جدوین کممد .جا ایی کس د این اه کاجبا و وزیرا د با بس د خواست خلفا آثا ی جألیف کردند.

برای نمونس حییبنآدم بسعموا ک فقیسی کتا الخراج ا با هد ادا ه شرعی سلرزمینهلای
مفتوحس بسنگا ش د آو د .همچمین میجوا بسکتا دواوین الخلراج عبلاد بلن عبلا
کس نو سمده بسعموا ک کاج ،این اثر ا برای ادا ه بهتر ممطقس قم جدوین کرد.

اشلا ه کلرد
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بس این جرجی ،خراجنگا ی د چمد سده نخستین هجری از ک طر متأثر از عواملل ملههبی

و د ملی امعلس اسللت .مسللمانا جحلت جللأثیر قلرآ و سلمت سللولاهلل

ی آثلا ی د ایلن زمیمللس

جألیف کردند .از طر د گر عوامل سیاسی-ا تماعی امعس اسالمی پس از فتوحلاع بلس ویلژه د
ادا ه شرعی سرزمینهای مفتوحسی مو  ،نگا ش آثا مالی و خراجنگا ی شد.
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نمودار علل و زمینههای خراجنگاری

سبک شناسی خراجنگاریها
خراجنگا یها از سس ممظر قابل بر سی هستمد .دستسای از اینآثا کس جوس فقیهلا شلیعسی

بللس سللبک و وش وایللی بللس ممظللو ادا ه شللرعی سللرزمینهللای مفتوحللس و هللت جطبیللق شللر بللا
احکام زملین بلس نگلا ش د آملده اسلت .مانملد کتلا «الخلراج» حیلیبلنآدم کلس بلس نظلر ملی سلد

جکنگا ی د با خراج باشد ولی علالوه بلر بحلث خلراجی د بلا مسلائلی مانملد غمیملتی فلیءی

ز للسی اقطللاعی زکللاعی کیلللی مقللدا صللاع و احیللای زمللین مللواع نیللز بحللث کللردهاسللت .همچمللین

میجوا بس کتا های الخراج محمد بن مسعود عیاشی و عبدالعزیز بن حیی لودی اشلا ه کلرد
کس آثا شا مو ود نیست اما موضوع آنها بر سی فتوحاع بود.

دسللتس دوم آثللا ی اسللت کللس جوسل کاجبللا و وزیللرا شللیعس بللس سللبک جللا خی و جوصللیفی و بللا

هد ادا ه بهتر سرزمینها بسعموا ک ملتن عمللی و کلا بردی و بلا نگلرش سیاسلی -ادا ی بلس
نگا ش د آمدند .این آثلا علالوه بلر بحلث خلراج شلامل معرفلی املا کن غرافیلایی نیلز ملیباشلمد.

بن عباد و کتا اال ضاح و الثقیف فیآئین الخراج و سومس علی بن وصیف اشا هکرد.

دسللتس سللوم آثللا ی اسللت کللس جوسل مو خللا و بللا سللبک جللا خی و جوصللیفی و بللس صللو ع ذکللر

وقا ع و حواد ی با هد جا خنگا ی بس نگا ش د آمدند .محتوای این آثا بر سلی جلا خ خلراج

و عامال آ میباشد .مانمد کتا المثل و السیر و الخراج محمد بن بحرالرهمی.
کاربرد کتابهای خراج

بیشتر کتا های خراج از بین فتساند .با جو س بس استماداع و ا اعلاجی کلس مو خلا ی فقهلا و

نو سمدگا بعدی بس این آثا دادهاندی وشن میشود کس کتا های خراج د بردا نده موضوعاع

مانمللد فتوحللاعی معرفللی ممللاطق غرافیللاییی بحللثهللای مللالیی خللراجی خمللسی ز للس و زکللاع و
نظایر ا مها بودهاست .از این و از دو حیث جا خی و فقهی می جواند مو د استفاده قرا گیرند.

خراجنگاری در چهار قرن نخست هجری با تأ کید بر نقش شیعیان

از ملس این آثا میجوا بس کتا الخراج و صماعس الکتابس قدامس بن عفلری دواویلن الخلراج عبلا

 .0کاربرد تاریخی

کتللا هللای خللراج د موضللوعاع مهمللی چللو فتوحللاع اسللالمیی مسللائل مللالی سللرزمینهللای

اسالمی و شماخت امکلا

غرافیلایی ملو د جو لس جلا خپژوهلا قلرا گرفتلس اسلت .طبلری د ذکلر

مسائل مالی (طبریی 16/1 :1407؛ 110/2؛ 59/3؛  )285/5از کتا

حییبلنآدم اسلتفاده کلرده

است .بالذ ی د فتوح البلدا و ابن خطی ،د جا خ بغداد هر دو بس عموا ک مو ی د مبحث

فتوح للاع ای للن آث للا ا م للدنظر داش للتسان للد (ب للالذ یی 20 :1988ی 31ی 34ی 65ی 99ی264ی 447؛
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خطی ل ،بغللدادیی بللیجللا .)46-37/1 :للاقوع و قزو مللی د آثللا غرافیللایی خللود د ذکللر امکللا

غرافیللایی ( للاقوع حمللویی 46/1 :1995؛ 275/3؛ 405/4؛ قزو ملیی بللیجللا )220 :بللس ایللن آثللا

ا ل ل ل للاع دادهانل ل ل للد .ابل ل ل للنشل ل ل للبس د کتل ل ل للا ج ل ل ل للا خ مد م ل ل ل للس (ابل ل ل للنشل ل ل للبسی 185/1 :1399؛

488/2؛ 114/3؛  )1264/4و قمللی د جللا خ قللم (قمللیی )16 :1361ی ابللنعسللاکر د جللا خ دمشللق

(ابنعساکری  )24/1 :1415و ابنالعد م د بغیة الطل ،فیجا خحل( ،ابنالعد می بیجا)259/1 :ی

د گزا شهای مالی از این کتا های خراج استفاده کردهاند.
 .3کاربرد حدیثی  -فقهی

عللالوه بللر مو خللا ی فقیهللا نیللز از ایللنآثللا بهللره بللردهانللد .فقهللا بللسویللژه د مسللائل مللالی

بللس کتللا هللای خللراج جو للس کللردهانللد .بللرای نمونللس ابللن لل ،حمبلللی د بللا خللراج (ابللن لل،

حمبللل للیی بلل للیجلل للا10 :ی 14ی  15ی16ی 17ی 27ی 28ی 35ی )36ی ابلل للناللل للداودی د ذکلل للر مسلل للائل

مختلل ل ل للف مل ل ل للالی (داودیی  )71 :1429و الهل ل ل للا ونی د بل ل ل للا خمل ل ل للس و زکل ل ل للاع (هل ل ل للا ونیی
بلللیجلللا87/2 :ی 140ی  )176بل للس حیلللی بل للن آدم ا لللاع دادهانلللد .عیاشل للی از فقهلللای معل للرو ی
اث للری د ب للا ه خ للراج ج للألیف ک للرده ب للود ک للس د بس للیا ی از کت للا ه للای ح للد ثی  -فقه للی ش للیعس

مانم ل ل ل للد االستبص ل ل ل للا (طوس ل ل ل للیی )47/2 :1375ی م ل ل ل للنال حض ل ل ل للره (ش ل ل ل للیخص ل ل ل للدوقی :1367
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 182/2ی)12ی جه ل ل ل ل ل ل لله ( ،طوس ل ل ل ل ل ل للیی )81/4 :1365ی مس ل ل ل ل ل ل للتد ك الوس ل ل ل ل ل ل للائل (ن ل ل ل ل ل ل للو ی
طبرسیی بیجا9 /7 :ی18ی 26ی 35ی 62ی 90ی 92ی101ی 101ی 111ی 117ی 277ی 281ی 285ی )287

و عیو االخبا (شیخصدوقی  )85 :1404مو د استفاده و ا اع قرا گرفتس است.
خراجنگاران مسلمان
د دسلتگاه خالفلت اسلالمی بلس پیلروی از فرهمل

ساسلانی و جلا حلدی فرهمل

وملیی دیللوا

خراج جأسیس شد .خلفای اسالمی با فزونی غما می خراج و مالیاعی گمجیمس و خزانلسای جأسلیس
کرده و آ

ا بیتالمال نامیدند .خلفا برای ادا ه بیتالمال بس قانو و دستو العمل نیاز داشلتمد.

از این و برخی از دانشممدا اسالمی د این موضوع دست بلس جلألیف زدنلد (دانلشپلژوهی :1367

 .)165خللراجنگللا ی از سللدههللای نخسللت هجللری مللو د جو للس قللرا گرفللت و آثللا ز للادی د ایللن
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موضوع جدوین شد .از مهمترین خراجنگا ا مسلما می جوا بس افراد زیر اشا ه کرد:

معاو س بن عبیداهلل (متوفای )170ی کاج ،و وزیر؛ عقو بن ابراهیم (متوفای )182ی قاضی؛
حف بلن ممصلو ملروزی (متوفلای نیملس دوم سلده دوم)ی دبیلر؛ حیلیبلنآدم (متوفلای )203ی
فقیللس؛ حسللن بللن ز لاد اللؤلللؤی (متوفللای )204ی فقیللس؛ هیللثم بللن عللدی (متوفللای )207ی مللو ؛
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ّ
عبللدالملک بللن علللی اصللمعی (متوفللای )217ی اد لل،؛ عفللر بللن مبشللر (متوفللای )234ی فقیللس؛
أحمد بن إسرائیل (متوفای )255ی کاج،؛ عملرو بلن بحرالجلاح (متوفلای )255ی اد ل،؛ احملد
بن عمر الشیبانی (متوفای )261ی فقیس؛ احمد بن محمد ابوسهل احلول (متوفلای )270ی کاجل،؛
داود بللن عل للی االصللفهانی (متوف للای )270ی فقی للس؛ سلللیما ب للن وهلل( ،متوف للای )272ی وزی للر؛
حامللد بللن العبللا خراسللانی (متوفللای )311ی وزیللر؛ احمللد بللن محمللد بللن بشللا (متوفللای )312ی
ّ
بحرالرهمللی( 1متوفللای
کاجلل،؛ محمللد بللن مسللعود سللمرقمدی (متوفللای )320ی فقیللس؛ محمللد بللن
)322ی مو ؛ عبدالرحمن بلن عیسلی (متوفلای )330ی کاجل ،و وزیلر؛ محملود بلن داود (متوفلای
)331ی فقیس؛ عبدالعزیز بن حیی بن احمد بن عیسلی (متوفلای )332ی فقیلس؛ عبلاد بلن العبلا
الطالقللانی(متوفللای )335ی کاجلل،؛ قدامللس بللن عفللر (متوفللای )337ی کاجلل،؛ عبللداهلل بللن داود
(متوفای حدود  )338کاج،؟ی عبیداهلل بن احمد کلواذانی( 4متوفای )311ی کاج،؛ ابن ماشطسی
عللی بللن الحسللن (متوفلای )350ی کاجلل،؛ الحسللن بلن محمللد بللن هلا و (متوفللای )352ی وزیللر؛
خشکمانجسی علی بن وصیف (متوفای )370ی کاج،؛ اسحاق بن شلر ح (متوفلای حلدود )377ی
کاجلل،؛ حفصللو س (متوفللای سللده چهللا م؟)ی کاجلل،؛ محمللد بللن سللهل الشلللحی( 3متوفللای 432
ل للا )413ی کاجل لل،؛ محمل للد بل للن ایل للو المل للدائمی (متوفل للای )448ی وزیل للر و کاجل لل،؛ مبل للا بل للن
شرا ه (متوفای )490ی مو ؛ المظفر بن القاضلی محمداللدین (متوفلای )650ی ملو ؛ الحسلین
بن عبد اهلل السمری1ی کاج،؛ محمد بن احمد بن خیا ی کاج،؛ محمد بن سهل األحولی مو .1

1

 .1از وستاهای کرما بود.
 .2از شهرهای مهم دو ه عباسی کس بین بغداد و مدائن واقع بود.
 .3از وستاهای عکبری بود.
 .4ممطقسای بین واس و بصره بود.
 .5هت اطالع بیشتر د مو د اسامی خراجنگا ا بس فهرست ابنند می صبحاالعشی قلقشمدیی معجم مولفین کحالسی اعلالم
ز کلللیی التللا خ بغللداد ابنخطیلل،ی وفیاعاالعیللا ابنخلکللا ی جا خاالسللالم ذهبللیی ممللتظم ابن للوزیی الوافیبالوفیللاع
الصفدیی معجم االدباء اقوعحموی مرا عس شود.
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خراجنگاران شیعه
شما قابل جو هی از خراجنگا ا مسلما شیعس بودنلد .د ایلن قسلمت بلا جو لس بلس موضلوع

مقالس جعدادی از جألیفاع قد م شیعیا کس بسطو مستقیم د موضلوع خلراج جلألیف شلدهانلدی بلس
اختصا معرفی و سبکشماسی میشوند.

 .0یحیی بن آدم بن سلیمان قرشی (متوفای )312

حیی بن آدم مکمی بس أبازکر ای از ثقاع اهلحد ث کوفس است (ابننلد می  .)414 :1366د

برخی ممابع از وی بسعموا شیعس ز دی نام برده شدهاست (بهللولیی  .)702 :1423د بلا ه ایلن

دعللوی و اثبللاع گللرا شهللای شللیعی و ز للدی او مللیجللوا بللس شللواهدی چمللد اشللا ه کللرد :ابللوالفر

اصفهانی د کتا مقاجل الطالبین حیی و دو شاگردش عثما و ابی بکر فرزندا ابلی شلیبس ا از

بیعتکممدگا بلا محملد بلن ابلراهیم بلن طباطبلا مشلهو بلس ابوالسلرای از نوادگلا املام حسلن بلن

علی

بس شما آو ده است (ابوالفر اصفهانیی  .)366 :1385قاضلی نعملا مغربلی (متوفلای

 )363د کتا شرح االخبا ی وا اجی از طریق وی د با ه عللل مل هلای عللی
آو ده است (قاضی نعما ی .)55-51/2 :1414

بلا مخالفلانش

حیللی ب للن آدم مول للف کتللا خ للراج (اب للننللد می  .)414 :1366د س للال  203د ف للم الص لللح
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د گهشت (حلا یخلیفلسی .)160/9 :1431لزء اول کتلا د بلا غمیملت و فلیءی زملین خلراج و
زمین عشلر (قرشلیی بلیجلا)23-17 :ی لزء دوم جقسلیم فلیءی عهلد اهللسلواد و صللح آنهلای حکلم

خر دا ى زمین اهلذمسی حکم اصالح زمیمی کس بسحال خود ها شدهاسلتی املوال نصلا ی بملی
جغل( ،هما )68-41 :ی زء سوم ز س و خراجی قطا عی احیاء زمین مواعی حکلم د خت کلا ى

و ساختما سازى د زمین د گرى بدو اذ وىی زکاع زملین و ز و ثملا (هملا  )115-71 :و
َّ
ُ
زء چها م د جفسیر آ س « َو ُآجوا َحق ُس َی ْو َم َحصاده َو ال ُج ْسرفوا»ی نهی از د و و چید میلوه د شل،ی

فضل ججا ع و ز و نخلی آنچس اعطا کرد صدقس بس آ مکروه استی آنچس زکاع بر آ وا ،
میشودی مبلغ کیل و مقدا آ ی مقدا صلاعی خلراج زملین و زکلاع ز (هملا  )173-124 :اسلت.

د این کتا د مجموع  640وا ت د مسائل مختلف مالی نقل شدهاست .بلاجو لس بلس مطالل،
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کتا مشخ

است کس هرچمد عموا کتا خراج است ولی علالوه بلر ذکلر مسلائلی د بلا ه خلراج

بس مسائل ملالی و فتلوح و مملاطق غرافیلایی نیلز پرداختلس شلدهاسلت .د ایلن کتلا از حلدود 90
شخصیت بس عملوا شلیو حیلیبلنآدم نلام بلرده شلدهاسلت .بیشلتر وا لاع نقلل شلده د ایلن
کتا بدو واسطس از کتا خراج قاضی ابویوسف است.

بس نظلر ملی سلد هلد از نگلا ش ایلن اثلر مبلس عمللی و کلا بردی آ د هلت فلع مشلکالع

ادا ی ناشی از فتوح بلودهاسلت جلا اهکا هلای فقهلی و ادا ی د اختیلا حکلام و فرمانروا لا قلرا

دهد .نو سمده فقیس جالش کرد جا ایلن اثلر از نظلر اجقلا سلمدی و محتلوایی معتبلر باشلد .از ایلن و

نو س للمدگا بعلللدی با هلللا بلللس ای للن کتلللا ا لللاع دادهانلللد .چمانک للس برخلللی از وا لللاع الخلللراج

حییبنآدم د کتا استخراج الخراج (ابن  ،حمبللیی بلیجلا10 :ی 14ی 15ی 16ی 17ی 27ی 28ی

35ی )36ی امل للوال (داودیی 1429ی)71ی ش ل للرح ججر لل لد فل ل لیفقل للس ز د ل ل لس (هل للا ونیی بل للیجل للای /2

87ی 140ی )176ی معجلمالبللدا ( لاقوعحملویی 1995ی46/1ی 275/3ی)405/ 4ی فتلوحالبلللدا

(ب ل ل ل ل للالذ یی 20 :1988ی 31ی 34ی 65ی 99ی 264ی )447ی ج ل ل ل ل للا خ مد م ل ل ل ل للس (اب ل ل ل ل للنش ل ل ل ل للبسی

185/1 :1399ی 488/2ی 114/3ی  )1264/4و جل ل ل ل ل للا خ طبل ل ل ل ل للری (طبل ل ل ل ل للریی16/1 :1407ی /2
110ی 59/3ی  )285/5مو د استفاده قرا گرفتس است.

بس سب ،طلرح موضلوع فتوحلاعی د ایلن کتلا بلس معرفلی املا کن غرافیلایی نیلز جو لس شلده

غرافیللایی مشللاهده کللرد .نکتللس د گللر ایللن کللس سللبک و وش نگللا ش ایللن اثللر بللس صللو ع وایللی

است .وا اع نقلل شلده د کتلا عموملا مسلتمدی کوجلاه و ممتخل ،هسلتمد و د آنهلا از ذکلر وقلا ع

جلا خی مگللر د مللوا د خللاص کللس بیلا آنهللا الزامللی اسللت خللوددا ی شلدهاسللت .نکتللس آخللر ا مکللس
جا خنگری نو سمده برخال نو سمدگا جوا خ عمومیی محلیی غرافیلاییی دیوانسلاال یهلای
ُ
جا خ وز ا و کتا ی بیشتر فقهی-سیاسی و ادا ی است جا جا خی.
 .3ابونصرمحمد بن مسعودعیاشی سمرقندی (متوفای )231

ابونصر از فقهاى شیعس امامیس (ابنند می  )361 :1366اهل سمرقمد (طوسلیی بلیجلا؛ )317ی

معرو بس عیاشیی ثقة و صدوق بود .عیاشلی ابتلدا سلمی و بعلد شلیعس شلد .وی از علملایی چلو

عللی بللن فضللال و عبللداهلل بللن محمللد طیالسلی و از مللاعتی از شلیو کوفللسی بغلداد و قللم حللد ث
شللمیده اس للت (نجاش للیی ب للیج للا .)270 :وف للاع وی احتم للاال ح للدود  320اس للت (ح للا یخلیف للسی

خراجنگاری در چهار قرن نخست هجری با تأ کید بر نقش شیعیان

است .از این و بسیا ی از وا اع غرافیایی این کتا

ا ملیجلوا د جلوا خ محللی و ملتنهلای

 .)27/6 :1431مید بن محمد بن نعیمی مکمی بس ابواحمد جصمیفاع او ا د پا لا ناملساى کلس
بس ابوالحسن علی بن محمد نوشلتسی آو ده اسلت (ابلننلد می  .)361 :1366از آثلا وی ملیجلوا

بس کتا الخراج اشا ه کرد (طوسیی بیجا317 :؛ ابننلد می 362 :1366؛ نجاشلیی بلیجلا.)272 :
این کتا و د گر آثلا او جوسل برخلی از اصلحا ی از فرزنلد عیاشلیی عفلر بلن محملد بلن مسلعود

عیاشی از پد ش وا ت شدهاست (طوسیی بیجا .)319 :کتا الخراج وی مو ود نیست .بس نظر
می سد این کتا جکنگا ی د با ه زکاع است ولی احتماال مانملد کتلا

حیلی بلن آدمی حلاوی
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مسائل مالی د گر مانمد خملسی صلدقسی ز لس و خلراج نیلز باشلد .د بلا ه خلراج وا تلی از عیاشلی

د کت ،فقهی _ حد ثی و جا خی مشاهده نشد ولی وا اع بسیا ی از وی د با ه زکلاعی خملسی

صدقس و ز س نقل شدهاست .با جو س بس ا مکس بیشلتر آثلا عیاشلی د حلوزه فقلس اسلتی او بیشلتر
بسعموا ک فقیس معرو است .از ایلن و بلس نظلر ملی سلد ایلن کتلا بلا نگلرش فقهلی و سلبک
وایی و با هد

فع مشکالع مالی ناشی از فتلوح و پاسلخگویی بلس مسلائل فقهلی و ادا ه شلرعی

سرزمینهای مفتوحس د با خراج بسنگا ش د آمده است.

ّ
بحرالرهنی 1السجستانی (متوفای )233
 .2ابوالحسین محمد بن

ابوالحس للنی م للتکلم ش للیعیی س للا کن نرماشل لیر از جواب للع کرم للا ب للودهاس للت (اب للنشهرآش للو ی

 .)85 :1353نجاشی د معرفی آثا او (نجاشیی بیجا )272 :ذکری از کتا المثل و السیر و الخراج

او نیاو ده است .جمها کسی کس د بین مو خا شیعس از کتلا المثلل و السلیر و الخلراج او نلام بلردهی
ابلنشهرآشللو اسللت .ابللنشهرآشلو مللینو سللد محمللد بلن بحللر  500کتللا دا د کللس د خراسللا

مو ود است (ابنشهرآشو ی  .)86-85 :1353با جو س بس سخما ابنشهرآشو با د گفت کس

ایللن کتللا جللا زمللا وی ( )588-488د خراسللا مو للود بللودهاسللت .از ایللن کتللا اثللری بللاقی
نمانده است .د کتا های غرافیاییی وا اجی بلس صلو ع مسلتقیم و بلدو واسلطس از وی نقلل
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شللدهاسللت (نللک .قزو مللیی بللیجللا220 :؛ للاقوعحمللویی 59/1 :1995ی  .)190/3از عمللوا کتللا

المثل و السیر و الخراج و از وا اجی کس از وی د کت ،غرافیایی د با سیستا و وضع اقتصادی
این ممطقس نقل شلدهی بلس نظلر ملی سلد ایلن کتلا د زملره کتلا هلای جلا خی بلوده و بلس جلا خ

خراج سیستا اختصاص دا د .احتماال مولف د مقلام لک ملو
غرافیایی جألیف کردهاست.

و بلا نگلرش و سلبک جلا خی-

 .4عبدالعزیز بن یحیی بن احمد بن عیسی (متوفای )223

أبوأحمدی شیعیی فقیس امامیی مو ی اد ( ،نجاشیی بیجلا180 :؛ بغلدادیی )576/1 :1951ی

از اصحا امام واد

بود (خوییی  .)25/11 :1413نجاشی حدود دو ست اثر از وی نلام بلرده

و گفتس کس بعضی از آنها ا د ده است (نجاشیی بیجا .)183 :از کتلا الخلراج وی جمهلا خلوئی نلام
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بل للردهاسل للت (خل للوییی  .)26/11 :1413ابواحمل للد د  332د گهشل للت (بغل للدادیی 576/1 :1951؛
حا یخلیفلسی  .)465/5 :1431از کتلا الخلراج وی اثلری بر لای نمانلده اسلت وللی بلاجو لس بلس

فقیللس بللود مؤلللفی بللس نظللر مللی سللد ایللن کتللا بللا نگللرش فقهللیی سللبک وایللی و بللا هللد
 .1کی از وستاهای کرما ( اقوعحمویی .)108/3 :1995

فللع

مشکالع مالی ناشی از فتوح و پاسخگویی بس مسائلفقهی و ادا ه شرعی سلرزمینهلای مفتوحلس

د با ه خراج بس نگا ش د آمده است.

 .3أبوالحسن عباد بن العباس بن عباد الطالقانی (متوفای )223

ابوالحسلن محللد ی وزیللر و کاجلل،ی پلد صللاح ،بللن عبللاد (متوفلای  )385وزیللر شللیعس مللهه،

مشل ل للهو آلبو ل ل للس اسل ل للت (بغل ل للدادیی  .)484/1 :1951ابواحسل ل للن د سل ل للال  335د گهشل ل للت

(ابونعیمی  .)103/2 :1410ممابع جا خی هیچ اشا های بس کتا خراج وی نکردهاند بلا ایلن حلال
آقا بز

مینو سد :ابوالحسن عباد بن عبلا

بلن عبلاد وزیلر و کاجل ،کلنالدوللس بلویهی بلود و از

طر او بسعموا عامل خراج بس قم فرستاده شد .ابوالحسن د قم کتابی بلس نلام دواویلن الخلراج

برای جمظیم دستو و قانو خراج و ضرائ ،آ بس نگا ش د آو د .او د آ کتا ی والیا خلراج ا
از ظلم و جعدی بازداشت و بس عدل و انصا

اهممایی کرد .این کتا بس عموا قانو سیصلد و
ی

جا خ قم د فهرست مطال ،با دومی از این کتا ی بس عموا مأخه جا خ قلم د ذکلر انلواع خلراج

نام بردهاست (قمیی .)16 :1361

از این و بس نظر می سدی عباد بن عبا د سمت وزا ع و کتابتی این اثر ا با هلد آملوزش
کللا بردی عللامال خللراج و لللوگیری از ظلللم و سللتم آنهللا د اخلله خللراجی بللس صللو ع قللانو نامللس
بلس نگلا ش د آو ده اسلت .ایلن قلانو ناملس بلا هلد ادا ه بهتلر قلم جوسل لک کاجل ،و وزیلری بللس
نگللا ش د آمللده اسللت و عللا ی از جمللا الع سیاسللی و قبیلللسای اسللت .د مقا سللس بللا کتللا الخللراج
قرشی کس د آ عالوه بر خراج بس د گر مسائل مالی حکومت اسالمی پرداختس است این اثلر فقل
ممحصلر بلر مسللئلس خلراج بلودهاسللت و بلس صلو ع جللکنگلا ی بلس نگللا ش د آملده اسلت .سللبک و
وش نگا ش کتا باجو س بس وا اع نقل شده د جا خ قم د با خلراجی جلا خی و نزد لک بلس
سبک نگا ش کتا های دیوانساال ی و سیاستمامسها بودهاست.

خراجنگاری در چهار قرن نخست هجری با تأ کید بر نقش شیعیان

چهل معرو شد چلس قلوانین ایلن کتلا از سلال سیصلدو چهلل بلس ا لرا د آملده اسلت (آقلابز
 .)283/7 :1367از این قانو نامس اثری باقی نمانده است ّاما حسن بن محمد قمی د ابتلدای

 .6قدامه بن جعفر (متوفای )227

أبللوالفر ی کاجلل ،نصللرانی بللود و بدسللت مکتفللی اسللالم آو د (ابللننللد می  .)214 :1366د بللا ه

مهه ،وی نظر قاطعی نمیجوا داد .آنچس د با ه فدك آو ده و جعبیلر « ضلوا اهلل علیهلا» بلراى
فاطمللس زهللرا

قابلللجو للس اسللت .وی همچمللین از امللامصللادق

للک وا للت د کتللا الخللراج

نقلکردهاست ( عفر ا ی  .)248 :1393اقوع نیلز وی ا از متولیلا املر کتابلت د دیلوا زملام

برای ابنفراع و معزالدولس میداند ( اقوعحموىی  .)9- 2/8 :1411این امر حا کی از ا جباط وی

89

با خاندا شیعس مهه ،بویهی و ابنفراع است .ولی همس ا مها نمیجواند دلیلل قطعلی بلر جشلیع
او بلوده باشلد .آقللا بلز

او ا بلسطللو قطلع شلیعس معرفللی کلرده اسلت (آقللابز

ی .)172/7 :1367

وفاع وی  328و ا بس قلولی  ( 337لاقوعحملوىی  )8/2 :1411بلودهاسلت .وی کتلا الخلراج ا

د هشللت ممللزل بللس نگللا ش د آو ده و سللپس ممللزل نهللم ا نیللز بللس آ اضللافس کللرد (ابللن نللد می

214 :1366؛ ذهبیی  .)325 /23 :1407از ممزل نهم این کتا اثلری بلر لای نمانلده و نیملی از
اصل کتا نیز  -از ممزل اول جا چها م  -از بین فتس است و جمها چها ممزل از کتلا

عملی مملزل

 8-5بللاقی مانللده اسللت .ممللزل پللمجم کتللا شللامل للازده بللا د مللو د دیوا هللای للیشی
نفقاعی بیتالمالی سائلی جوقیعی دا ی خاجمی فضی دا ضر ی مظالمی کتابت شرطس و االحدا

و بر د است (قدامس بن عفری  .)77-21 :1981ممزل ششم شامل هفت با بلس املو مربلوط بلس

زمللین از ملللس هیئللتی مسللاحتی د اهللای زایللری کوههللای ودهللا و چشللمسهای ممالللک اسللالمی و

حدود و ثغو آنها پرداختس است (هما  .)185-132 :ممزل هفتم د ضلمن نلوزده بلا ی مباحلث

مربوط بس خلراج (هملا  )256-202 :ا مطلرح کلرده اسلت و مملزل هشلتم نیلز د دوازده بلا ی بلا

قبول این امر کس انسا طبیعتا مدنی و شهرنشین است بس بیا برخی از احتیا اع وی از مللس

نی للاز ب للس پوش للا ی جولی للد نس لللی ا تم للاعی ط للالی نق للره و معامل للس ب للا آنه للای دول للت و ام للامی عل للم
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سیاست پرداختس و د ادامسی صفاع و ویژگیهای هبر امعس از قبیل عقلی عللمی اسلتگویی و

پرهی للز از حس للد ا جوض للیح داده اس للت (هملللا  .)480-425 :وی د ای للن کت للا نق لللهلللایی از
فتوحالبلدا بالذ یی المسالك و الممالك ابنخرداذبسی االموال ابیعبید و الخراج قرشی (قدامس بلن

عفللری  )12 :1981دا د .وا للاجی از ایللن اثللر ا مللیجللوا د فا سللمامس ابللن بلخللیی صللبحاألعشللی ف لی

صماعة اإلنشا (قلقشمدیی )472/6 :1987ی جا خ دمشق (ابنعساکری  )24/1 :1415و بغیة الطل،

فیجا خ حل ،مشاهدهکرد (ابنالعد می بیجا .)259/1 :کی از مباحثی کس نو سلمده د مملزل  5و

د بللا دیللوا
.)21 :1981

للیش بللس آ اشللا ه کللردهی ذکللر دیللوا الخللراج و ضللیاع اسللت (قدامللس بللن عفللری

با مرا عس بس متن کتا ی این اثر جمها بس موضوع خراج بسمده نکردهی بلکلس دا ای موضلوعاع
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و احکللام متمللوع مللالی اسللت کللس د ضللمن آنهللا بللس جللا خ و غرافیللا نیللز جو للس شللدهاسللت .سللبک
نگللا ش آ بللسصللو ع جللا خی و جوصللیفی اسللت .همللین سللبک نگللا ش نشللانگر جللا خنگللری

نو سلمده اسللت .نکتللس د گللر ا مکلس کتللا قدامللس سرشللا از مسللائل غرافیلایی اسللت جللا للایی کللس
نو سمده د ای ای کتا بس بحلثهلایی غرافیلایی جو لس داشلتس اسلت .چلس ایلن نو سلمده

از کتا های غرافیایی مانمد فتوحالبلدا بالذ یی المسالك و الممالك ابن خرداذبة استفاده کرده

است و کتا های غرافیایی و جوا خ محلی مانمد فا سمامسی جا خدمشق و بغیلةالطلل ،فلی جلا خ

حل ،نیز با ها د مطال ،غرافیایی بس کتا قدامس بن عفر ا اع دادند.

با جو س بس سمت کتابت نو سمدهی هد از نگا ش این اثری اهممایی کاجبا د امو مختلف

سیاسی-ادا یی نظامی (مملزل )5ی اقتصلادی (مملزل  6و  )7و ا تملاعی (مملزل  )8بلوده اسلت.

و کتا

مبس کا بردی و عملی داشتس است.

 .7خشکنانجه ،علی بن وصیف (متوفای )271

خشلکمانجس کاجل،ی از شللیعیا و أهلل بغللداد وللی بیشللتر سلا کن قللس بلود .او سللپس بلس موصللل

فت .ابنند م او ا دوست و انیس خود معرفی کرده و ادامس داده او چملد کتلا جلألیف کلرده بلود

کس عبدا ی ئیس اسماعیلیة آنهلا ا بلس خلود نسلبت داده اسلت (ابلننلد می 230 :1366؛ لاقوع

حمویی  .)341/4 :1411نجاشی وی ا از شاعرا ملتکلم شلیعی و صلاح ،کتلابی د بلا ه اماملت

معرفی کرده است (نجاشیی بیجای  .)188وفاجش بس سال  370د موصل بلودهاسلت .وی کتلا
اقوعحموىی  .)341/4 :1411از این کتا اثری بر ای نمانده است .باجو لس بلسعملوا کتلا

میجوا گفت ایلن کتلا مجموعلس ادداشلتهلایی د ملو د خلراج و آدا و سلوم مربلوط بلس آ

است .مؤللف سلمت کتابلت داشلتس و ایلن کتلا بلا هلد کلا بردی و آموزشلی بلس نگلا ش د آملده

است .جا خنگری نو سمده سیاسی-ادا ی و جا خی و سبک نگا ش کتلا بلا جو لس بلس ایلنکلس

وی بس عموا شاعر نیز مطرح بوده احتماال جا خی -جوصیفی و ادبی بودهاست.
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«اال ضاح و التثقیف فی آئین الخراج و سومس» ا بس نگا ش د آو ده است (ابلننلد می 230 :1366؛
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نتیجه
خللراجنگللا ی فقهللی-حللد ثی و جللا خی شللیعیا بللا جو للس بللس جحللوالع سیاسللی-ا تمللاعی

امعللس اسللالمی از قللر سللوم آغللاز و د قللر چهللا م بللس اوج سللید .کتللا هللای خللراج بیشللتر مبللس

عملللی و کللا بردی داشللتس و بللرای ادا ه بهتللر و شللرعی سللرزمینهللای مفتوحللس جللألیف مللیشللدند .از
ایللن و بعللد از قللر چهللا م و فللروکش کللرد فتوحللاع و عللدم نیللازی جللألیف ایللن کتللا هللا کمتللر
شلدهاسلت .کتلا هللای خلراج کلس د قلرو بعللد نوشلتس شلد مانملد کتللا الخلراج ابلن ل ،حمبلللی

(متوفای  )795بیشتر مبس جا خی پیدا کردهاند.

خلراج مسلئلس حکلومتی بلودی از ایلن و بیشلتر خلراجنگلا یهلای چهلا قلر نخسلت بلس دسللت

دانشممدا سمی وابسلتس بلس خالفلت املوی و عباسلی نوشلتس شلدهاسلت .د دو ه جسل صدسلالس

فرمانروا للا آلبو للس ( )447–320شللیعی مللهه ،بللر خالفللت اسللالمیی نو سللمدگا شللیعی مانمللد
قدامس بن عفری ابوالحسن عباد بن العبا

و الحسن بن محمد بن عبداهلل نیز د نقش کاجل ،و

وزیللر د بللا آلبو للس بللا هللد ادا ه بهتللر و شللرعی سللرزمینهللای اسللالمیی آثللا ی د موضللوع خللراج
جألیف کردهاند .بس سب ،طوالنی بود حکمرانی اهل سمتی شما آثا خراجنگلا ی آنهلا بیشلتر از
شیعیا است.

سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398

خراجنگا ی شیعیا بیشتر بس صلو ع وا لاع مسلتمدی کوجلاه و ممتخل ،جمظلیم شلده و از ذکلر

وقا ع جا خی مگر د موا د ضرو ی خوددا ی شدهاست .خراجنگلا ی جوسل افلراد متخصل

و

بللرای نیللاز د بللا نوشللتس مللیشللد از ایللن و عللا ی از جمللا الع سیاسللی و قبیلللسای اسللت .بیشللتر

خراجنگا یهای شیعی از بین فتس است اما بس سب ،متخص
آثا مو د جو س و استماد مؤلفا قرو بعد قرا گرفتس است.

و فقیس بود نو سلمدگا ی ایلن

از عموا کتا های معرفی شلده د حلوزه خلراج ایلنگونلس بلس نظلر ملی سلد کلس ایلن آثلا مبلس

جکنگا ی داشتس باشمد ولی با مرا علس بلس ملتن و محتلوای کتلا هلا مشلخ

ملیشلود کلس ایلن

کتا ها بس موضوعاع و احکلام متملوع ملالی و همچملین بلس معرفلی سلرزمینهلای اسلالمی جو لس

داشتساند .با جو س بس ایرانیجبا بود بیشتر نو سمدگا کتا هلای خلراج شلا د بتلوا گفلت کلس
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این آثا بس جقلید از ایرانیا برای ادا ه بهتر سرزمینهای مفتوحس بس شتس جحریر د آمدهاند.

منابع
_ قرآ کر م.

_ ابنالعد می عمر بن أحمد (بلیجلا)ی بغیلة الطلل ،فلیجلا خ حلل،ی ج1ی المحقلقی د .سلهیل زکلا ی
بی ای دا الفکر.

_ ابن وزیی ابوالفر عبدالرحمن بن علی بن محمد ()1358ی الممتظمی ج7ی بیروعی دا صاد .
_ ابنخطی،بغدادیی أحمد بن علی (بیجا)ی جا خ بغدادی بیروعی دا الکت،العلمیة.

_ ابن ،حمبللی (بلیجلا)ی االسلتخراج االحکلام الخلراجی جصلحیح سلیدعبداهلل الصلدیقی بیلروع-
لبما ی دا المعرفس.

_ ابنشبسی عمر (1399هلل)ی جلا خالمد ملةی ج1ی جحقیلق فهلیم محملد شللتوعی لدةی طبلع عللی
نفقة :السید حبی ،محمود أحمد.

_ ابنشهرآشو ()1353ی معالمالعلماءی عبا

اقبالی طهرا ی بینا.

دا الفکر.

_ ابللننللد م ()1366ی الفهرسللتی جر مللس و جحقیللق محمد ضللا ججللددی چللاپ چهللا می جهللرا ی
انتشا اع امیرکبیر.

_ ابللوالفر اص للفهانیی علللی ب للن حس للین بللن محم للد ()1385ی مقاج للل الط للالبینی ق للمی موسس للس
دا الکتا للطباعس و المشر.

_ أب للونعل لیم (1410ه ل ل 1990-م)ی ج للا خأص للبها ی ج2ی جحقی للق سل لیدکس للروی حس للنی بی للروعی
دا الکت،العلمیة.

_ ابویوسفی عقو بنابراهیم (بیجا)ی الخراجی بیروع-لبما ی دا المعرفس.
_ آقا بز

طهرانی ()1367ی اله عسی ج7ی الطبعساالولیی جهرا ی چاپخانس مجلس.

_ بغدادیی إسلماعیل پاشلا ()1951ی هد لة العلا فینی ج1ی اسلتانبولی طبلع بعما لة وکاللة المعلا

خراجنگاری در چهار قرن نخست هجری با تأ کید بر نقش شیعیان

_ ابنعساکر ( 1415هل 1995 -م)ی جا خ دمشقی ج1ی جحقیق عمرو بلن غراملة العملرویی بلی لای

الجلیلة فی مطبعتها البهیةی بیروع _ لبما ی دا إحیاءالترا العربی.

_ بالذ ی ()1988ی فتوحالبلدا ی جحقیق د.یوسف علی طویلی بیروعی دا ومکتبة الهالل.

_ بهلولیی عفر بن احمد مانی ()1423ی جیسلیر المطالل ،فلی املالی ابلی طالل،ی صلمعاءی موسسلس
االمام ز د بن علی.

_ عفر ا ی سول ()1393ی ممابع جا خ اسالمی چاپ اولی جهرا ی نشرعلم.

_ حا یخلیفس (1432-1431هل)ی کشفالظمو ی ج6ی بیروع-لبما ی دا الفکر.
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_ حو انیی اسرعبدالکر م ()1383ی ممابع میرا اقتصادیاسالمی جر مس مجید مرادیی فصلمامس
اقتصاد اسالمیی سال چها م.

_ خضللری عبللدالعلیم عبللدالرحمن ()1389ی مسلللمانا و نگللا ش جللا خی جر مللس صللادق عبللادیی
جهرا ی انتشا اعسمت.

_ خوییی سید ابوالقاسم (1413ق)ی معجم ال الحد ثی ج11ی بیروعی دا الزهرا.

_ دانشپژوهی محمدجقی ()1367ی فهرستوا ه فقس هزا و چها صد سالسی بلی لای شلرکت انتشلا اع
علمی و فرهمگی.

_ الللداودیی ابللی عفللر احمللد بللن نصللر (1429هلل 2008-م)ی االمللوالی جحقیللق ضللا محمللد سللالم
شحادهی بیروعی دا الکت ،العلمیس.

_ ذهبل ل لی (1407ه ل ل ل1987-م)ی ج ل للا خاإلس ل للالمی ج23ی جحقیل ل لق د.عم ل للرعبدالسل ل لالم ج ل للدمریی
لبما /بیروعی دا الکتا .

_ ز ا خوییی عبا

()1370ی سیره سول خدا

ی جهرا ی انتشا اع سروش.

_ سجادیی صادق ()1386ی هادی عالمزادهی جا خمگا ی د اسالمی جهرا ی انتشا اع سمت.

_ شر ف ضی ()1387ی نهل البالغلسی جر ملس محملدعلی انصلا یی قلمی موسسلس انتشلا اجی املام
عصر(ع ).

سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398

_ شللیخصللدوق ()1367ی مللنال حضللرهالفقیلسی ج2ی جر مللس عللی اکبللر غفللا ی و د گللرا ی جهللرا ی
ناشرصدوق.

_ ل ل__________________________ (1404ه1984-م)ی عی لو اخبا الرضللای بی لروع _ لبمللا ی موسسللة
االعلمی للمطبوعاع.

_ طبریی محمد بن ریر ()1407ی جا خ األمم والملوكی ج3ی5ی1ی2ی بیروعی دا الکت،العلمیة.

_ __________________________ (1420هل 2000 -م)ی امع البیلا فلی جأویلل القلرآ ی جحقیلق أحملد
محمد شاکری بی ای مؤسسة الرسالة.

_ طوسیی محمد بن حسن ()1365ی جهه ،األحکامی ج4ی جهرا ی دا الکت،االسالمیس.
_ __________________________ (1375هل).ی االستبصا ی ج2ی نجفی مطبعةالمجف.

94

_ __________________________ (بیجا)ی الفهرسلتی به للس کتلا نضلد اال ضلاح محملد بلن محسلن
القیض الکاشانیی بی ای بینا.

_ قاضللی نعمللا ی ابوحمیفللس نعمللا بللن محمللد()1414ی شللرح االخبللا فللی فضللائل االئمللس االطهللا ی

جحقیق سید محمد حسیمی اللیی بی ای موسسس المشر االسالمی.

_ قدامس بن عفری أبوالفر (1981م)ی الخراج وصماعة الکتابةی بغدادی دا الرشید للمشر.
_ قرشیی حیی بن آدم (بیجا)ی الخراجی بیروع-لبما ی دا المعرفس.

_ قزو میی زکر ا بن محمد (بیجا)ی آثا البالد وأخبا العبادی بیروعی دا صاد .

_ قلقشمدیی احمد بن علی (1987م)ی صبح األعشیی ج6ی دمشقی دا الفکر.

_ قملللیی حسلللن بل للن محملللد ()1361ی جل للا خ قل للمی جر ملللس حسلللن بل للن عبلللدالملکی جصل للحیح
سید اللالدین طهرانیی جهرا ی انتشا اع جو .

_ کلیمی(بیجا)ی الکافیی ج3ی 5ی جر مس سید واد مصطفویی طهرا ی انتشا اع مسجد.

_ لش للکریی علیرض للا ()1380ی نظ للام مالیل لاجی اس للالمی جه للرا ی وزا ع ام للو اقتص للادی و دا ای للی و
پژوهشگاه فرهم

و اند شس.

_ مد س لی طباطبللاییی حس لین ()1362ی زم لین د فقللس اسللالمیی ج2ی جهللرا ی دفتللر نشللر فرهم ل
اسالمی.

_ نل للو یطبرس ل لیی الحل للاجمی ل لرزاحس ل لین (بل للیجل للا)ی مسل للتد كالوسل للائلی ج7ی بیل للروع /لبمل للا ی
جحقیقموسسة آلالبیت الحیاءالترا .

_ ها ونیی أحمدبنالحسین (بیجا)ی شرحالتجر دفی فقسالز د ةی ج2ی جحقیق محمد حیی عزا
و حمید ابرعبیدی منی مرکزالبحو والترا .

_ اقوعحموی ( 1411هل1991-م)ی معجماألدباءی ج8ی بیروعی دا الکت،العلمیة.
_ ل ل ل ل ل ل ()1995ی معجمالبلدا ی ج1ی3ی4ی بیروعی دا صاد .
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_ نجاشیی ابوالعبا

احمد بن علی (بیجا)ی الر الی بی ای مرکز نشرکتا .
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