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 شیعیان نقش بر تأکید با هجری نخست قرن  چهار در نگاری خراج

 2چلونگر محمدعلی، 1یدیبوسع فرشته
 4هاشمی حسین زهرا، 3منتظرالقائم اصغر

 چکیده

 هلای  مبلس بلس ا تملاعی و فرهمگلی سیاسلیی خجلا   کما  د  اسالمی نگا ی جا  خ
 نگللا ی جللا  خ د  اسللت. کللرده مللی جو للس نیللز اسللالمی حکومللت مللالی و اقتصللادی
 نظللللایر و خللللراج  ز للللسی زکللللاعی خمللللسی مانمللللد گونللللاگو  مسللللائل اقتصللللادی

 کلس بلود اسلالمی هلای دوللت د آملدهای مهمتلرین از  خلراج شود. می مطرح  ا مها
 بللالطبع و خالفللت کللا گزا ا   و خلفللا جو للس مللو د فتوحللاع شللروع از پللس ویللژه بللس

 جلا  خی مسلائل کملا  د  هلا نگلا ی  خلراج د  گرفلت. قلرا  نگلا ا  جلا  خ جو س مو د
 از اسللتفاده بللا پللژوهش ایللن  اسللت.بللوده جو للس مللو د نیللز مللالی و فقهللی مباحللث
 ضلللمن کمللد ملللی جللالش نگللا یی خلللراج هللایکتللا  و جلللا  خی هللای داده جحلیللل
 نشلا  هجلریی نخسلت قلر   چهلا  هلای نگلا ی خلراج جلا  خی چا چو  بر سی
  نظلللر بلللس انلللد؟ داشلللتس آثلللا  گونلللس ایلللن نگلللا ش د   ا گلللاهی چلللس شلللیعیا  دهلللد
 نگلا ی خلراج اوج اسلالمیی خالفلت قلملرو بلر بو لس آل جسلل  بلس جو لس بلا  سلد می

  د  حضللللو  سللللب، بللللس شللللیعیا  اسللللت. بللللوده هجللللری چهللللا م قللللر  شللللیعیا 
 خلراج هلای کتلا  نگلا ش بلس ادا ی و فقهلی نیازهای با س،متما بو سی آل د با 

 بودند. پرداختس
 شیعس. علمی میرا  نگا یی خراج خراجی نگا یی جا  خ بو سی آل ها: کلیدواژه

                                                         
 fboosaidi@yahoo.com مسئول(. )نو سمده اصفها  دانشگاه جشیع جا  خ دکتری .1

 m.chelongar@yahoo.com اصفها . دانشگاه جا  خ گروه استاد .2
 montazer5337@yahoo.com اصفها . دانشگاه جا  خ گروه استاد .3
 hashemizahra30@yahoo.com اصفها . دانشگاه اسالم جا  خ دکتری .4

 09/10/98 پهیرش: جا  خ04/08/98 د  افت: جا  خ
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 درآمد
 د  داشتمد. خدا  سول یمغاز و رهیس نگا ش بس ش گرا شتریب ینگا  خ جا  د  مسلمانا 

 جملد  ییشکوفا و  شد با .کرد  شد ینگا  فتوح عیفتوحا گسترش سب، بس اموی خلفای  وزگا 
 ینگلا  خ جا  مختللف یها ملسیزم د  مسللما  دانشلممدا  نییمسللم فتوحاع گسترش و یاسالم
 خود از بسیا ی آثا  ای غراف و ینگا  نس، ییعموم خ جوا  مهاه،ی و فرق مقاجلی طبقاعی مانمد

 ازیلن و یجملدن ضرو ع بس  یاسالم  نخست  یها سده د  زین یمال مسائل د با ه گهاشتمد.  ادگا   سب
  ریلللللجحر  شلللللتس  بلللللس مسللللللمانا  جوسللللل  خلللللراج و املللللوال  موضلللللوع  د   مسلللللتقل  یآثلللللا  ادا یی
 بلس جو لس   بلا نخسلتین هلای سلده از  کلس اسلت مالی نگا ش های سبک از  کی نگا ی خراج د آمد.

 هلللای سلللرزمین ادا ی شلللیوه و آملللد و لللود  بلللس اسلللالمی قلملللرو مختللللف مملللاطق د  کلللس  فتوحلللاجی
 عملوا   بلا هلایی نگلا ی جلک بلس ممحصر جمها خراج با  د  بحث گرفت. قرا  جو س مو د  مفتوحسی

 و (224)متوفللای  سللالم بللن قاسللم امللوال مانمللد امللوال عمللوا   بللا هللایی کتللا   د  و شللد نمللی خللراج
 نیلز فتلوح و محللی  غرافیلاییی عمومیی جوا  خ ضمن  د  نیز و (ی251)متوفای  زنجو س  بن  ُحمید

 شد. می پرداختس آ  بس
 گرفتس قرا  جو س مو د سیلیاسماع  و س د ز سییامام  عمی آ  عام معمای بس شیعس مقالسی این د 
 محلل آثلا ی زنلدگیی محلل خانلدانیی سلابقس مانملد هلایی ملال  بلس جو لس بلا جلا شلده سلعی و است

 مللوا د عللدم صللو ع د  و شللود پرداختللس آنهللا بللود  شللیعس اثبللاع بللس نو سللمدگا  اسللاجید و جللدفین
  است. شده داده قرا  اصل بز   آقا اله  عس کتا  نو سمدگا ی بود  شیعس جشخی   هت فوقی
 یریللگ شللکل یهللا مللسیزم و خللراج عمللوا  جحللت آثللا ی نگللا ش بللس جو للس علللل مقالللس نیللا  د 

  هلللد  و نگلللرش نگلللا شی   وش و وهیشللل محتلللوای همچملللین اسلللت. شلللده بر سلللی هلللا کتلللا  نیلللا
 از جلا گرفتلس قلرا  جو لس ملو د ییهجلر نخسلت قر   چها  د  خراج  کت، جألیف از شیعس نو سمدگا 

 و جبیلین دو ه آ  د  شلیعس نگلا ا  خلراج  وا لاع و آثا  جا  خی و فقهی  _  حد ثی کا برد طریق این
  شود. جحلیل

 خراج

 ایلن اسلت.  فتلس کلا   بس نییزم محصول و سیعط پاداشی سودی د آمدی یمعم  بس تلغ د  خراج
 خلراج معملوال   عامی عر  د  (.95  :1380 )لشکریی افت   یجخص اعیمال بس زما  مرو   بس واژه
 یا اض  بر اعیمال معمای بس اصطالح د  اما شود یم اطالق اعیمال انواع  بر و داشتس یعیوس یمعما
  (.15-2/14  :1362 طباطباییی ی)مد س است
ْم » موممو : سو ه 72 آ س

 
ْم  أ َُلُ

 
ْسأ ا ت  ْرج  اُج  خ  ر  خ  ك   ف  ّبِ ُهو   ر  یْ خ   ر  اِزقِ  رُ یْ خ   و   آنهلا از  جلو ا )آ ی«نی  الّر 

http://www.wikiporsesh.ir/رشد
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  وزى نیبهتلر او و بهتری پرو دگا ع دائمی پاداش مکس ا با اى؟ خواستس مزدى دعوجت( برابر )د 
 اسللللت آمللللده پللللاداش و مللللال  عمللللی خللللودی لغللللوی عللللام معمللللای بللللس خللللراج اسللللت(ی دهمللللدگا 
ِن » ینبو ث حد د  (.58  ی19  :1420  )طبریی ث  ّد  ُد  ح  ّم  ، ْبُن  ُُم  ْعد  ِن  س  اِقِد  ع  اْن  ّیِ اْلو  ْباِد  ع   اهلِل  ع 

ر   ْبِن 
ْعف  ْن  ج  ِب  عن اهلل عبد ابن كیشر ع 

 
ار   أ ِ

  َن 
 
اْن  ،ِثِّ ْیاالّل ااِء  ع  ط  اا   ی   ْباِن  ع   بنات موناةیت تاول س 

ِن  ابان اْلاا   ْْ ا ِ  ْباِن  ح  اللِ  ر  یاب  ااْْلِ ااا    ِة ّی  اا ق  اد ّل  ر 
 
ِخاذی   أن   ساو  أ او    ّت  ِد  الّسُ اةیِباْل  اا    ن  ا ق  ااذ   ه 

اج   ال ُسوُقُکْم  ر  ل   خ   است. مالیاع و بها ا ا ه معمی بس خراج (ی24  :1988 )بالذ یی  «ِه یفِ  ُکْم یْ ع 
 گیلرد. ملی جعللق زملینی اصلل بلس کلس اسلت مالیلاجی معملای بلس حا  اصلطال  فقهیی ممابع  د  خراج

 پا لس   بلر کلس  هلایی زمین و شلده  فلتح  مل  بلا کلس  هلایی زمین ویژه بلس زملینی اقسلام برخی  د  فقها
 اند دانسلتس ضلرو ی  ا خلراج پرداخلت د آملدهی مسللمانا  مالکیلت د  کفلا   بلا مسلمانا  مصالحس

 (.147-146  جا: بی )ابویوسفی
 معملای د  شلد. ملی اسلتفاده آ   لغلوی  معمای د  گاه خراج واژه  فقهی  ممابع  و  د ثیح متو   د 
کم آ   مصللر  و آو ی  مللع متللولی کللس  اسللت مللالی نللوع هللر  للا  مالیللاع معمللای بللس خللراج لغللوی  حللا
 ؛3/567  جلا: بلی )کلیمیی شود می نیز  ز س و َفْیء یزکاع یخمس شامل خراج معمی این د  باشدی

 و (182)متوفللللای سللللفابویو قاضللللی الخللللراج کتللللا   چللللو  آثللللا ی عمللللاوین (.5/268  همللللا :
 است. خراج مفهوم این بس ناظر (203)متوفای  آدم  بن   حیی الخراج

  نگاری خراج عوامل و علل ها، زمینه
 و   شلللد  ملللوازاع بلللس یمللالی نگلللا ی  جلللا  خ  فرعللی هلللای شلللاخس از   کلللی عمللوا  بلللس نگلللا ی  خللراج
 ثبللت بللرای ای ویللژه هللای انگیللزه و دالیللل دو ه هللر د  گرفللت. قللرا  جو للس  مللو د اسللالم  گسللترش
 و  للک هللا دو ه جمللامی  د  کلللی  حالللت د  کللس دا د احتمللال  دا د. و للود دو ه آ  وقللا ع و  و للدادها

 مقطلع هلر د  چشلمگیری  هلای جفلاوع مطمئملا    املا باشلد داشلتس و لود مشلتر  انگیلزه چملد حتی
  خیلز و افلت دا ای و نبلود  کسا  مختلف های دو ه  د  خراج با   د  گا شن دا د. و ود جا  خی
   شلس شلکوفایی ایلن  اسلت. بلوده هجری اول قر  چها  مسلمانا ی نگا ی خراج اوج  . است  بوده
 حیلللاع و عباسلللی خالفلللت د ملللی-فقهلللی نیازهلللای د    شلللس و ا تملللاعی-سیاسلللی حلللواد  د 

 اشلا ه زیلر ملوا د بس جوا  می نگا ی خراج  شد و پیدا ش عوامل و علل از  است. داشتس مسلمانا 
 کرد:

  قرآن .0
 انسلا  یازهلاین بلس هلا جحلول و جطو هلا زملا ی  بلا همگلام کلس اسلت شلمول  ها  یکتاب  قرآ 

http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%85%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%81%DB%8C%D8%A1
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D9%85
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D9%85
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 مطلو   نحو بس  ا یبشر  امعس نیاز مو د موضوعاع کس  است  ی امع ا یجب  قرآ  دهد. یم پاسخ
 و احکلام اقتصلادی راملو یپ قلرآ  اع لآ  از یبخشل اسلا  نیلا  بلر .(89  )نحللی اسلت کلرده نییجب

 همچللللو  مللللالی مسللللائل بللللس قللللرآ  آ للللاع و هللللا سللللو ه از بسللللیا ی  د  . اسللللت یاقتصللللاد اخللللالق
  و اسللت شللده جو للس اعیللمال و  بللا  نفقللسی  ثللروعی و فقللر  عی للجوز  ججللا عی  اسللالمیی  عقللود  تییللمالک

 حتللی  باشللد. نیامللده مللالی مسللائل بحللث آ   د  کللس   افللت  جللوا  مللی  ا قللرآ  از ای سللو ه کمتللرین
  فتلس کا  بس با   ک فق  قرآ  د  خراج واژه دا د. اقتصادی و مالی عموا  انفال همچو  ای سو ه
ْم » است:
 
ْم  أ َُلُ

 
ْسأ ا ت  ْرج  اُج  خ  ر  خ  ك   ف  ّبِ ُهاو   ر  یْ خ   ر  اِزقِ  رُ ْیاخ   و   از ممظلو  گرچلس (.72  )مؤمملو ی «نی  الاّر 

 همین (ی58 ی19  :1420  )طبریی است  پاداش و مال اعطای  عمی لغوی معمای آ س  این  د  خراج
 مو خلا  جو لس ملو د ملالی واژه  لک عملوا  بلس کلس باشلد  ملی قلرآ  ملالی نگلرش بیلانگر نیز مفهوم
  است. گرفتس  قرا  نیز شیعس

 اهلل رسول سنت .3
 از جلد     بلس حضلرع  لا ا  از ز لادی هعلد کلس  شلد نیلاز احسلا  اهلل  سلول  سلیره بس زمانی

 آ  بلانی و  د لد دیلن بلس ی مفتوحلس  بلالد د  علر  غیلر مسللمانا  نلو کمجکلاوی  حس  فتمد. میا 
 جلا  خ ا لزای از  کلی عملوا   بلس  اهلل  سلول سلمت جلدوین مو ل، (15  :1370 خوییی )ز  ا 
 و جللا  خ حرکللت د   بللرای فتللوح  عصللر از پللس اسللالمی نللوین  امعللس نیللاز بللس پاسللخ شللد. اسللالم

 انجامیلللد اهلل  سلللول سلللمت و سلللیرع شلللماخت بلللس آ ی  ا ز لللابی بلللرای معیا هلللایی جحصلللیل
 د  آ   بللر اعتملاد و آ   از پیللروی ممظلو  بللس اهلل  سلول کللردا  و گفتلا  (.36  :1386 )سلجادیی

 مالی سائلم  ملس از (ی74  :1389 )خضری ادا ی کا های بس داد  ساما  و اسالمی گها ی قانو 
 کلس  کسلی  اوللین» نو سد: می  شعبی عامر است. بوده فقیها  و مو خا  جو س  مو د خراج همچو 

 (.129  جلا: بلی )ابویوسلفی «کلرد مقلر  هجلر اهل برای خراج او  بود. اهلل  سول داشت مقر   ا خراج
 خیبلر خلراج مللعا  ا «انصلا ی غز لس بلن سلواد» بلودی زملین بر مالیاع نوعی کس خراج برای پیامبر
 نلوع زملینی کیفیلت گرفلت: ملی نظلر  د   ا زیلر عماصلر با د کممده  ا ز ابی  خراجی جعیین همگام کرد.

  د  اال را الزم  سمتی  عموا   بس د گر  های نمونس و سمت  این 1آبیا ی. نوع و شده برداشت محصول
 مالللک  عهدنامللس  د  نیللز علللی امللام گرفللت. قللرا  مسلللما   سللردا ا  عمللل مبمللای ی فتللوح  دو ه
 و» ما لد:فر می  ملس از دهد می اختصاص  امر همین بس  ا خود  اخالقی های جوصیس از بخشی اشتر

                                                         
 دانشگاه سیاسی و اقتصادی علوم دانشکده نشر س اقتصادی ی«اسالم صد  د  مالی سیاست» او ا ی احمد و  شید سلیم نک. .1

 .110-109 ص ی76 بها  6 شما ه ی جهرا  بهشتی شهید

http://wikifeqh.ir/مسلمان
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1
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 دهملدگا   خلراج و خلراج صلالح چلس اسلت آ   د  دهملدگا  خلراج صالح کس  بمگر چما  خراج کا   د 
 ا مردم کس  نپهیرد ساما  دهمدگا  خراج کا   جا نگیرد ساما  د گرا  کا   و است د گرا  صالح  بس

 پیلروی پلس (.783-780  :1387  ضلیی )شر ف «دهمدگا  خراج و خرا مد خوا  هز مس همگا 
 و مو خللا  ا شللا ی وفللاع از  بعللد کللس   بللود علللی امللام حکللومتی شللیوه و اهلل  سللول سللمت از

  جلألیف بلس آ  از  بعلد بپردازنلد.  اهلل  سلول  سلیره نگلا ش  بلس ابتدا کس   واداشت  ا شیعس فقهیا 
 اهلل  سول احاد ث نقل ضمن ها کتا  این کردند. جو س جا  خی و حد ثی فقهیی های کتا 

 ا مهلا از پلس برداشلت. د  نیلز  ا خلراج بحلث ملالیی مختلف مسائل با   د  علی امام  وا اع و
  کردند. جألیف خراج با   د  مستقلی های کتا   شیعیا 

 مالی -فقهی مسائل .2
 از ی نخسلتین  خلفلای  کلا بردی  هلای شلیوه  برخلی ی نبلوی  سمت د   هشد  جعیین ضواب  بر  افزو 

  جلدوین  بلس آنهلا  از  گیلری بهره  بلا جلا شلد شلیعس  محلدثا  و  فقیهلا  ما لس  دست یعلی امام  ملس
  فقیهلا   ا مکلس بلا کمملد.   جلألیف  موضلوع  ایلن  د   کلا بردی   و  نظلری  آثا ی و بپردازند  اموال  مباحث
  مبلانی  جطبیلق نظر از اما نداشتمدی اسالمی دولت مالی  نظام بر  مستقیم  نظا جی و  اشرا   سهمیش
  مسائل و  احکام زیرا ؛ است  بوده ا برخو د  بسزایی  کا بردی   اهمیت از  آنا   فقهی آثا  و آ اء  ی نظری
 شللد. مللی  ممطبللق شللر   قللوانین بللا  فقیهللا   فتللوای جوسلل   با سللت می  ی خالفللت امللو   بللس مللرجب 

 علمللی جر دقیللق های بر سللی و  د للد مسللائل و ود و اسللالمی فتوحللاع از  بعللد جللد    بللس نتیجللس  د 
 فقهلی هلای کتلا  هجلریی چهلا م قلر  اوایل جا هجری دوم قر  ابتدای از  عمی فقسی سترهگ  د 

 فقلس فقهلیی مختللف هلای  مبلس بلس پلرداختن ضلمن هلا کتا  این د  آمدند. د  نگا ش بس مهمی
  ملللس از شللیعس فقیهللا  جوسلل  مسللتقلی آثللا   نیللز خللراج د بللا ه اسللت. بللوده جو للس  مللو د نیللز مللالی
 آمد. د  نگا ش بس  لودی  حیی بن عبدالعزیز و یاشیع مسعود بن  محمد

 اسالمی مناطق گسترش و فتوحات .4
 متعاقل، و شلد گسلترده  بسلیا  فتوحاع ی واسطس بس اسالمی های سرزمین اول قر  دوم نیمس

 بگیرند. پیش د   متفاوجی  یاجیمال  یها  وش خلفا جا کرد  ا جا  ی ا یبوم  احوال و اوضاع  جموع  آ 
 هلای فرهمل  و  افلت  گسلترش فتوحلاع سلب، بلس اسلالمی  دوللت  داممل کلس  زمانی د گری سوی از

 جحلّوالع حجلم بلا هماهمل  سلازمانیی اقلداماع بلس نیلاز آمیخلتی هلم  با اسالمی   امع د   د د
  افلللت ظهلللو  «الملللال بیلللت» قالللل،  د  اقتصلللادی نهلللاد نخسلللتین و شلللد احسلللا   افتلللسی جحّقلللق

  جشلکیل و خلفلا ملالی هلای سیاسلت اجخلاذ   عمی عامل دو این نتیجس  د  (.169  :1383 )حو انیی

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC
http://wikifeqh.ir/دولت
http://wikifeqh.ir/اسلام
http://wikifeqh.ir/اسلام
http://wikifeqh.ir/شرع
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  فتلس  فتلس شلد. موا لس اقتصلادی های اند شس  شد با اسالمی   امع مالیی  و ادا ی های سازما 
ع و جوسلللعس خلللراج  و ججلللا ع حسلللبسی پلللولی قیملللتی مانملللد موضلللوعاع د  معرفتلللی مباحلللث   جملللّو
 )هما (.  افت

 مفتوحه های نسرزمی شرعی اداره .3
 دو بلللس متعللللق کردنلللد جصلللر  هجلللری اول قلللر  دو د  مسللللمانا  کلللس  هلللایی سلللرزمین بیشلللتر
 دو ایلن حکومتی  سبک و  وش بس ی فتح از قبل ها سرزمین این ادا ه بود. ایرا  و  وم امپراطو ی

 و نبلود ممکلن قبللی هلای دوللت سلبک بلس شلده فلتح هلای زملین ادا ه طبیعتا   بود. وابستس دولت
 مفتوحلس های سرزمین ادا ه برای مسلمانا  شدند. موا س مشکالجی با آنها  ادا ه برای سلمانا م
 آ  بلر  ا مسللمانا  هلای سلرزمین ایلن شلرعی ادا ه بمابراین کردند. می پیروی اسالمی های  وش از

 مکتلللو  آثلللا  قالللل، د   ا شلللر  احکلللام بلللا مطلللابق  د لللدی اقتصلللادی و ملللالی قواعلللد جلللا داشلللت
 کردند. جألیف آثا ی  خلفا د خواست بس د با  وزیرا  و کاجبا   اه این د  کس   ایی جا کممد.  جدوین
 هلای سلرزمین  شرعی ادا ه هد  با  ا الخراج کتا  فقیسی  ک عموا  بس آدم بن  حیی نمونس برای

  کلرد اشلا ه عبلا  بلن عبلاد الخلراج دواوین کتا  بس جوا  می همچمین د آو د. نگا ش بس مفتوحس
 کرد.  جدوین قم ممطقس بهتر ادا ه برای  ا اثر این کاج،   ک عموا  بس نو سمده کس

 ملههبی عواملل از متأثر طر   ک از هجری نخستین سده چمد د  نگا ی خراج جرجی، این بس
 زمیمللس ایلن  د  آثلا ی یاهلل  سللول سلمت و قلرآ  جللأثیر جحلت مسللمانا  اسللت.  امعلس د ملی و

 د  ویلژه بلس فتوحلاع از پس اسالمی  امعس ا تماعی-سیاسی عوامل د گر طر  از کردند. جألیف
 شد. نگا ی  خراج و مالی آثا  نگا ش مو ، مفتوحسی های سرزمین شرعی ادا ه

 
 نگاری خراج های زمینه و علل نمودار
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  ها نگاری خراج شناسی سبک
 شلیعسی فقیهلا  جوس  کس آثا  این از ای دستس هستمد. بر سی قابل ممظر سس از ها نگا ی خراج

 بللا شللر  جطبیللق  هللت و مفتوحللس هللای سللرزمین  شللرعی ادا ه ممظللو  بللس  وایللی  وش و سللبک بللس
  سلد ملی نظلر بلس کلس  آدم بلن  حیلی «الخلراج» کتلا   مانملد اسلت. د آملده نگلا ش بلس زملین احکام
 فلیءی تیغمیمل مانملد مسلائلی بلا   د  خلراجی بحلث بلر علالوه ولی باشد خراج با  د  نگا ی  جک

 همچمللین اسللت. کللرده بحللث نیللز مللواع زمللین احیللای و صللاع مقللدا  کیلللی  زکللاعی اقطللاعی  ز للسی
  کلرد اشلا ه  لودی  حیی بن عبدالعزیز و عیاشی مسعود بن محمد الخراج های کتا  بس جوا  می
 بود. فتوحاع بر سی آنها موضوع اما نیست مو ود آثا شا  کس

 بللا و جوصللیفی و جللا  خی سللبک بللس شللیعس وزیللرا  و کاجبللا    جوسلل  کللس    اسللت آثللا ی دوم دسللتس
 بلس ادا ی -سیاسلی نگلرش بلا و کلا بردی و عمللی ملتن  ک عموا  بس ها سرزمین بهتر ادا ه هد 

کن معرفلی شلامل خلراج بحلث بلر علالوه آثلا  این آمدند. د  نگا ش  باشلمد. ملی نیلز  غرافیلایی املا
 عبلا  الخلراج دواویلن   عفلری بن قدامس الکتابس صماعس و اجالخر  کتا   بس جوا  می آثا   این  ملس از

  کرد. اشا ه وصیف بن علی  سومس و الخراج آئین فی الثقیف و اال ضاح کتا  و عباد بن
 ذکللر صللو ع  بللس و جوصللیفی و جللا  خی سللبک بللا و مو خللا  جوسلل  کللس  اسللت آثللا ی سللوم دسللتس

 خلراج  جلا  خ بر سلی آثا  این محتوای مدند.د آ نگا ش  بس نگا ی جا  خ هد   با حواد ی و وقا ع
 الرهمی. بحر بن محمد الخراج و السیر و المثل کتا  مانمد باشد. می آ  عامال  و

برد   خراج های کتاب کار
 و فقهلا مو خلا ی کلس ا  اعلاجی و استماداع بس جو س با اند.  فتس بین از خراج های کتا  بیشتر

 موضوعاع د بردا نده خراج های کتا  کس شود می  وشن ندیا داده آثا  این بس بعدی نو سمدگا 
 و زکللاع و  ز للس خمللسی خللراجی مللالیی هللای بحللث  غرافیللاییی ممللاطق معرفللی فتوحللاعی مانمللد
 گیرند. قرا  استفاده مو د جواند می فقهی و جا  خی حیث دو از  و این از است. بوده ا مها نظایر

 تاریخی کاربرد .0
 هللای سللرزمین مللالی مسللائل اسللالمیی فتوحللاع چللو  مهمللی عاعموضللو د  خللراج هللای کتللا 
 ذکلر د  طبلری اسلت. گرفتلس قلرا  پژوهلا  جلا  خ جو لس ملو د   غرافیلایی امکلا  شماخت و اسالمی
 کلرده  اسلتفاده آدم بلن  حیی کتا  از (285 /5  ؛ 3/59 ؛2/110  ؛1/16  :1407  )طبریی مالی مسائل
 مبحث د  مو  ی  ک عموا  بس دو  هر بغداد  جا  خ د  خطی،  ناب و البلدا   فتوح د  بالذ ی است.

 ؛447  ی264 ی 99 ی65  ی34  ی31  ی20  :1988 )بلللالذ یی انلللد داشلللتس ملللدنظر  ا آثلللا  ایلللن فتوحلللاع
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 امکللا  ذکللر د  خللود  غرافیللایی آثللا   د  قزو مللی و  للاقوع (.46-1/37  جللا: بللی ییبغللداد ،یللخط
 آثللا  ایللن بللس (220  جللا: بللی ییملل قزو ؛4/405  ؛3/275  ؛1/46 :1995 حمللویی ) للاقوع  غرافیللایی
 ؛1/185  :1399 شلللللللللبسی )ابلللللللللن  مد ملللللللللس جلللللللللا  خ کتلللللللللا   د  شلللللللللبس  ابلللللللللن انلللللللللد. داده ا  لللللللللاع

کر ابللن (ی16  :1361 )قمللیی  قللم  جللا  خ د  قمللی و (4/1264  ؛3/114  ؛2/488  دمشللق جللا  خ د  عسللا
کری )ابن  (ی1/259  جا: بی العد می )ابن حل، خ جا  یف الطل، ةیبغ د  العد م ابن و (1/24  :1415 عسا
 اند. کرده   استفاده خراج های کتا  این از  مالی های گزا ش د 
 فقهی - حدیثی کاربرد .3

  ملللالی مسلللائل د  ویلللژه بلللس فقهلللا انلللد. بلللرده بهلللره آثلللا  ایلللن از نیلللز فقیهلللا  مو خلللا ی بلللر علللالوه
    لل، )ابللن خللراج بللا   د  حمبلللی   لل، ابللن نمونللس بللرای انللد. کللرده جو للس خللراج هللای کتللا  بللس

  مسللللللائل ذکللللللر د  الللللللداودی ابللللللن (ی36  ی35  ی 28 ی 27 ی17  ی16 ی 15  ی14 ی10  جللللللا: بللللللی حمبلللللللیی
  )هللللللللا ونیی زکللللللللاع و خمللللللللس بللللللللا  د  الهللللللللا ونی و (71  :1429 )داودیی مللللللللالی مختلللللللللف

  معللللرو ی فقهللللای از عیاشللللی انللللد. داده ا  للللاع آدم بللللن  حیللللی بللللس (176  ی140 ی2/87  جللللا: بللللی
  شلللیعس فقهلللی - حلللد ثی هلللای کتلللا  از بسلللیا ی د  کلللس بلللود کلللرده جلللألیف خلللراج د بلللا ه اثلللری

  :1367 صلللللللللدوقی )شلللللللللیخ ال حضلللللللللره ملللللللللن  (ی2/47  :1375 )طوسلللللللللیی  االستبصلللللللللا  مانملللللللللد
 )نلللللللللللللللو ی  الوسلللللللللللللللائل  مسلللللللللللللللتد ك (ی4/81  :1365  )طوسلللللللللللللللیی جهللللللللللللللله ، (ی12ی 2/182 

 (287  ی285  ی281  ی277 ی117  ی111  ی101  ی101 ی92  ی90  ی62  ی35  ی26  ی18 ی9  /7  جا: بی  طبرسیی
  است. گرفتس قرا  ا  اع و استفاده مو د (85  :1404 صدوقی )شیخ االخبا   عیو  و

 مسلمان نگاران خراج

 دیللوا   وملیی فرهمل  حلدی جلا و ساسلانی فرهمل  از پیلروی بلس اسلالمی خالفلت دسلتگاه د 
 جأسلیس ای خزانلس و گمجیمس  مالیاعی و خراج غما می فزونی با اسالمی خلفای شد. جأسیس خراج
 داشلتمد. نیاز دستو العمل و قانو  بس المال بیت ادا ه برای خلفا نامیدند.  المال بیت  ا آ  و کرده

 :1367 پلژوهی )دانلش زدنلد جلألیف بلس دست موضوع این د  اسالمی دانشممدا   از برخی  و این از
 ایللن  د  ز للادی آثللا  و گرفللت قللرا  جو للس  مللو د هجللری نخسللت هللای سللده از  ینگللا خللراج (.165

  کرد: اشا ه زیر افراد بس جوا  می مسلما  نگا ا  خراج مهمترین از شد. جدوین موضوع
 قاضی؛ (ی182 )متوفای  ابراهیم بن  عقو  وزیر؛ و کاج، (ی170 )متوفای  عبیداهلل بن معاو س

  (ی203 )متوفلای آدم بلن  حیلی دبیلر؛ دوم(ی سلده دوم نیملس )متوفلای ملروزی ممصلو  بلن حف 
 مللو  ؛ (ی207 )متوفللای عللدی بللن هیللثم فقیللس؛  (ی204 )متوفللای  یاللؤلللؤ اد للز بللن حسللن فقیللس؛
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 فقیللس؛ (ی234 )متوفللای  مبّشللر بللن  عفللر اد لل،؛ (ی217 )متوفللای  اصللمعی علللی بللن عبللدالملک
 احملد اد ل،؛ (ی255 )متوفلای  بحرالجلاح  نبل عملرو کاج،؛ (ی255 )متوفای  لیإسرائ  بن  أحمد
 کاجل،؛ (ی270 )متوفلای  احلول  ابوسهل  محمد  بن احمد فقیس؛ ی (261 )متوفای  الشیبانی  عمر بن
   وزیلللر؛ (ی272 )متوفلللای  وهللل،  بلللن  سللللیما  فقیلللس؛ (ی270 )متوفلللای االصلللفهانی عللللی  بلللن داود
 (ی312 )متوفللای بشللا   بللن  محمللد  بللن  حمللدا وزیللر؛  (ی311 )متوفللای خراسللانی  العبللا   بللن  حامللد
 )متوفللای  1بحرالّرهمللی بللن محمللد فقیللس؛ (ی320 )متوفللای سللمرقمدی مسللعود  بللن محمللد کاجلل،؛
 )متوفلای  داود بلن محملود وزیلر؛ و کاجل، (ی330 )متوفلای عیسلی بلن عبدالرحمن مو  ؛ (ی322
 العبلا  بلن عبلاد فقیلس؛  (ی332 )متوفلای  عیسلی بن احمد بن  حیی بن عبدالعزیز فقیس؛ (ی331

 داود بللن عبللداهلل   کاجلل،؛ (ی337 )متوفللای  عفللر  بللن  قدامللس کاجلل،؛ (ی335 )متوفللای یالطالقللان
  ماشطسی ابن کاج،؛ (ی311 )متوفای 4کلواذانی احمد  بن  عبیداهلل    کاج،؟ی (338  حدود )متوفای

 وزیللر؛ (ی352 )متوفللای  هلا و  بللن محمللد بلن الحسللن  کاجلل،؛ (ی 350 )متوفلای الحسللن بللن عللی
 (ی377  حلدود )متوفلای شلر ح بن اسحاق  کاج،؛ (ی370 )متوفای وصیف بن علی خشکمانجسی

  432 )متوفللای 3الشلللحی  سللهل  بللن محمللد کاجلل،؛ چهللا م؟(ی سللده )متوفللای حفصللو س کاجلل،؛
 بللللن مبللللا   کاجلللل،؛ و وزیللللر (ی448 )متوفللللای المللللدائمی ایللللو  بللللن محمللللد کاجلللل،؛ (ی413   للللا

  نیالحسل  ملو  ؛  (ی650 )متوفلای  محمداللدین القاضلی بن المظفر مو  ؛ (ی490 وفای)مت  شرا ه
 .1مو   األحولی سهل بن محمد کاج،؛ خیا ی بن احمد بن محمد کاج،؛  ی1یالسمر اهلل عبد  بن
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 بود. کرما   وستاهای از .1
 بود. واقع مدائن و بغداد بین کس عباسی دو ه ممه شهرهای از .2
 بود. عکبری  وستاهای از .3
 بود. بصره و واس  بین ای ممطقس .4
 اعلالم کحالسی مولفین  معجم قلقشمدیی االعشی صبح ند می ابن فهرست بس نگا ا  خراج اسامی مو د د  بیشتر اطالع  هت .5

 بالوفیللاع الوافی  للوزیی ابن ممللتظم ذهبللیی االسللالم جا  خ خلکللا ی ابن  االعیللا وفیاع خطیلل،ی ابن بغللداد التللا  خ ز کلللیی
 شود. مرا عس حموی  اقوع الدباء ا معجم الصفدیی
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 شیعه نگاران خراج
 موضلوع بلس جو لس بلا قسلمت ایلن     د بودنلد. شیعس مسلما  نگا ا  خراج از جو هی قابل شما 
 بلس انلدی شلده جلألیف خلراج موضلوع  د  مستقیم طو  بس کس شیعیا  قد م جألیفاع از جعدادی مقالس

 شوند. می شماسی سبک و معرفی اختصا 
 (312 )متوفای قرشی سلیمان بن آدم بن یحیی .0

 د  (.414 :1366 نلد می )ابن است کوفس ث حد اهل ثقاع از ای زکر أبا بس مکمی آدم بن  حیی
 ایلن د بلا ه (.702 :1423 )بهللولیی است شده برده نام ز دی شیعس عموا  بس وی از ممابع برخی
 ابللوالفر  کللرد: اشللا ه چمللد شللواهدی بللس جللوا  مللی او ز للدی و شللیعی هللای گللرا ش اثبللاع و دعللوی

گردش دو و  حیی الطالبین مقاجل کتا  د  اصفهانی  از  ا شلیبس ابلی  فرزندا بکر ابی و عثما  شا
 بلن حسلن املام نوادگلا  از ابوالسلرای بلس مشلهو  طباطبلا بلن ابلراهیم بلن محملد بلا کممدگا  بیعت
 )متوفلای مغربلی نعملا  قاضلی (.366 :1385 اصفهانیی )ابوالفر  است آو ده شما  بس علی
 فلانشمخال بلا عللی هلای  مل  عللل د با ه وی طریق از  وا اجی یاالخبا  شرح کتا  د  (363
  (.55-2/51 :1414 نعما ی )قاضی است آو ده

 الصللللح فلللم د  203 سلللال د  (.414  :1366 نلللد می )ابلللن خلللراج کتلللا   موللللف آدم بلللن  حیلللی
 و خلراج زملین فلیءی و غمیملت بلا   د  کتلا  اول  لزء (.9/160  :1431خلیفلسی )حلا ی د گهشت

 حکلم آنهلای صللح و سلواد هللا عهلد فلیءی میجقسل دوم  لزء (ی23-17  جلا: بلی )قرشلیی عشلر زمین
 بملی نصلا ی املوال اسلتی شده  ها خود حال بس کس مییزم اصالح حکم ذمسی اهل نیزم دا ى خر

 کلا ى د خت حکلم مواعی نیزم اءیاح عی قطا خراجی و س  ز سوم   زء (ی68-41 )هما : جغل،
 و (115-71 )هملا : ثملا  و ز   و زملین زکاع وىی اذ  بدو  گرى د نیزم د  سازى ساختما  و

ه   ْوَم َی  ُس َحّقَ  آُجوا َو » س آ ریجفس د  چها م  زء ُفوا ال َو  َحصاد   شل،ی د  وهیلم د یچ و د و از نهی ی«ُجْسر 
 وا ، آ   بر زکاع آنچس  استی مکروه آ  بس صدقس کرد  اعطا آنچس نخلی و ز   و ججا ع فضل
 اسلت. (173-124 )هملا :   ز  کلاعز و زملین خلراج صلاعی  مقدا  آ ی  مقدا  و کیل  مبلغ شودی می
 مطالل، بلس جو لس بلا است. شده نقل مالی مختلف مسائل د   وا ت 640 مجموع د  کتا   این د 

 خلراج د بلا ه مسلائلی ذکلر بلر علالوه ولی است خراج کتا  عموا  هرچمد کس  است مشخ  کتا 
 90 حلدود از کتلا    یلنا د  اسلت. شلده پرداختلس نیلز  غرافیلایی مملاطق و فتلوح و ملالی مسائل بس

  ایلن د  شلده نقلل  وا لاع بیشلتر اسلت. شلده بلرده نلام آدم بلن  حیلی شلیو  عملوا  بس شخصیت
  است. ابویوسف قاضی خراج کتا  از واسطس بدو  کتا 
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 مشلکالع  فلع  هلت  د  آ  کلا بردی و عمللی  مبلس اثلر  ایلن نگلا ش از هلد   سلد ملی نظلر بس
 قلرا  فرمانروا لا  و حکلام اختیلا   د  ادا ی و فقهلی  اهکا هلای اجل  اسلت بلوده فتوح از ناشی ادا ی
  و ایلن از باشلد. معتبلر محتلوایی و سلمدی اجقلا  نظلر از اثلر  ایلن جا کرد جالش فقیس نو سمده دهد.

 الخللللراج  وا للللاع از برخللللی چمانکلللس انللللد. داده ا  للللاع کتللللا  ایلللن بللللس با هللللا بعللللدی نو سلللمدگا 
 ی28  ی27  ی 17 ی 16 ی 15 ی14  ی10  جلا: بلی حمبللیی    ، )ابن الخراج استخراج کتا   د  آدم بن  حیی
 /2  جلللللای بلللللی )هلللللا ونیی س لللللد ز  فقلللللس یفللللل  د لللللججر شلللللرح  (ی71 ی1429 داودیی) املللللوال (ی36 ی 35
 البلللدا  فتلوح (ی405 / 4 ی3/275  ی46 /1 ی1995 حملویی ) لاقوع البللدا  معجلم (ی176  ی140  ی87

 شلللللللللللبسی )ابلللللللللللن مد ملللللللللللس جلللللللللللا  خ (ی447  ی264  ی99  ی65 ی34  ی31 ی20  :1988 )بلللللللللللالذ یی
 /2  ی1/16  :1407)طبللللللللللللریی طبللللللللللللری جللللللللللللا  خ و (1264 /4  ی3/114  ی488 /2  ی185 /1  :1399
  است. گرفتس قرا  استفاده مو د (285 /5 ی59 /3  ی110

کن معرفلی بلس کتلا  ایلن د  فتوحلاعی موضلوع طلرح سب، بس  شلده جو لس نیلز  غرافیلایی املا
 هلای ملتن و محللی جلوا  خ د  جلوا  ملی  ا کتا   این  غرافیایی  وا اع از بسیا ی  و این از ست.ا

  وایللی صللو ع بللس اثللر  ایللن نگللا ش  وش و سللبک کللس  ایللن د گللر نکتللس کللرد. مشللاهده  غرافیللایی
 وقلا ع ذکلر از آنهلا  د  و هسلتمد ممتخل، و کوجلاه  مسلتمدی عموملا   کتلا   د  شلده نقلل  وا اع است.

 ا مکللس آخللر نکتللس اسللت.  شلده خللوددا ی اسللت الزامللی آنهللا بیلا  کللس خللاص مللوا د  د  مگللر   خیجلا
 هلای دیوانسلاال ی  غرافیلاییی محلیی عمومیی   جوا  خ نو سمدگا  برخال  نو سمده نگری جا  خ
 جا  خی. جا است ادا ی و سیاسی -فقهی بیشتر ُکتا ی  و وز ا جا  خ

  (231 )متوفای سمرقندی یعیاش مسعود بن محمد نصر ابو .3

 (ی317 جلا؛ بلی  )طوسلیی سمرقمد   اهل (361  :1366  ند می )ابن  سیامام عسیش فقهاى از ابونصر
 چلو  علملایی از وی شلد. عسیشل بعلد و سلمی ابتلدا اشلییع بود. صدوق و ثقة ییاشیع بس معرو 

 حللد ث قللم و دادبغلل کوفللسی و یشلل از  مللاعتی از و یالسللیط محمللد بللن عبللداهلل و فضللال بللن یعللل
 خلیفلللسی )حلللا ی اسلللت 320 حلللدود احتملللاال   وی وفلللاع (.270 جلللا: بلللی )نجاشلللیی اسلللت شلللمیده
 کلس  اى ناملس ا  لپا د   ا او فاعیجصم ابواحمد بس یمکم میینع بن محمد بن دی م (.6/27  :1431

 جلوا  ملی وی آثلا  از (.361   :1366  نلد می )ابلن اسلت آو ده نوشلتسی محمد بن یعل ابوالحسن بس
 (.272 جلا: بلی نجاشلیی ؛362  :1366  نلد می ابن ؛317  جا: بی یی)طوس کرد اشا ه الخراج کتا  بس
 مسلعود بلن محملد بلن  عفلر عیاشلیی فرزنلد از اصلحا ی از برخلی جوسل  او آثلا  د گر و کتا   این
 نظر بس نیست. مو ود وی الخراج کتا  (.319  جا: بی )طوسیی است شده   وا ت پد ش از یاشیع

 حلاوی آدمی بلن  حیلی کتلا  مانملد احتماال   ولی است زکاع د با ه نگا ی جک کتا   این  سد می
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 عیاشلی از  وا تلی خلراج د بلا ه باشلد. نیلز خلراج و  ز لس صلدقسی خملسی مانمد د گر مالی مسائل
 خملسی زکلاعی د با ه وی از بسیا ی  وا اع ولی نشد مشاهده جا  خی و حد ثی _ فقهی کت، د 

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

 شلرعی ادا ه و یفقهل مسلائل بلس ییپاسلخگو و فتلوح از یناش یمال مشکالع  فع هد  با و  وایی
 است. د آمده نگا ش بس خراج با   د  مفتوحس های سرزمین

  (233 )متوفای السجستانی 1بحرالّرهنی بن محمد ابوالحسین .2
کن شلللیعیی ملللتکلم ابوالحسلللنی  شهرآشلللو ی )ابلللن اسلللت بلللوده کرملللا   جوابلللع از رینرماشللل سلللا

 الخراج و السیر و المثل کتا  از ذکری (272  جا: بی  )نجاشیی او آثا  معرفی د  نجاشی (.85  :1353
  بلردهی نلام او الخلراج و السلیر و المثلل کتلا  از شیعس مو خا  بین د  کس کسی  جمها  است. نیاو ده او

 خراسللا  د  کللس  دا د کتللا  500 بحللر بلن محمللد نو سللد مللی شهرآشلو  ابللن اسللت. شهرآشللو  ابلن
 کس  گفت  با د آشو  شهر ابن سخما  بس جو س  با (.86-85  :1353 شهرآشو ی )ابن است مو ود
 بللاقی اثللری کتللا   ایللن  از اسللت. بللوده مو للود خراسللا  د  (588-488)  وی زمللا  جللا کتللا  ایللن

 نقلل وی از واسلطس بلدو  و مسلتقیم صلو ع بلس  وا اجی  غرافیاییی های کتا   د  است. نمانده
 کتللا  عمللوا   از (.3/190  ی1/59  :1995 حمللویی  للاقوع ؛220 جللا: بللی  قزو مللیی )نللک. اسللت شللده
 اقتصادی وضع و سیستا  با  د   غرافیایی کت،  د  وی از کس   وا اجی از و الخراج و السیر و المثل
 جلا  خ بلس و بلوده جلا  خی هلای کتلا  زملره د  کتلا   ایلن  سلد ملی نظلر بلس شلدهی نقل ممطقس  این
-جلا  خی سلبک و نگلرش بلا و ملو    لک مقلام د  مولف احتماال   دا د. اختصاص سیستا  خراج

 است. کرده جألیف غرافیایی  

 (223 )متوفای عیسی بن احمد بن یحیی بن عبدالعزیز .4
 (ی1/576 :1951 ییبغلداد ؛180  جلا: بی نجاشیی)  اد ، مو  ی امامیی فقیس شیعیی أحمدی أبو

  بلرده  نلام  وی از اثر  دو ست حدود  نجاشی (.11/25  :1413 خوییی) بود   واد امام اصحا  از
 نلام خلوئی جمهلا وی الخلراج کتلا   از (.183 جا: بی نجاشیی) است د ده  ا آنها از  بعضی  کس  گفتس و

 ؛1/576 :1951 )بغللللدادیی د گهشللللت 332 د  ابواحمللللد (.11/26  :1413 خللللوییی)  اسللللت بللللرده
 بلس جو لس بلا وللی اسلت نمانلده بر لای اثلری وی الخلراج کتلا   از (.5/465 :1431 خلیفلسی حا ی
  فللع هللد   بللا و  وایللی سللبک  فقهللیی نگللرش بللا کتللا  ایللن  سللد مللی نظللر بللس مؤلللفی بللود  فقیللس

                                                         
 (.108 /3  :1995  حمویی ) اقوع کرما   وستاهای از  کی .1

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%DB%8C
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 مفتوحلس هلای سلرزمین شرعی  ادا ه و یفقه  مسائل بس ییپاسخگو و فتوح از یناش یمال مشکالع
 است. د آمده نگا ش بس خراج د با ه

 (223 )متوفای یالطالقان عباد بن العباس بن عباد الحسن أبو .3
 مللهه، شللیعس وزیللر (385 )متوفلای عبللاد بللن صللاح، پلد  کاجلل،ی  و وزیللر محللد ی ابوالحسلن

 د گهشلللللللت 335 سلللللللال د  احسلللللللنابو (.1/484 :1951 )بغللللللدادیی اسلللللللت  بو لللللللس آل  مشللللللهو 
 حلال ایلن بلا اند نکرده وی خراج کتا  بس ای اشا ه هیچ جا  خی ممابع (.2/103  :1410  )ابونعیمی

 از و بلود بلویهی الدوللس  کلن کاجل،  و وزیلر عبلاد بلن عبلا  بن عباد ابوالحسن نو سد: می بز   آقا
 الخلراج دواویلن نلام بلس کتابی قم د  ابوالحسن شد. فرستاده قم  بس خراج عامل عموا  بس او طر 
  ا خلراج والیا  کتا ی آ  د  او آو د. د  نگا ش  بس آ  ضرائ، و خراج قانو  و دستو  جمظیم برای

 و سیصلد قانو  عموا   بس کتا   این کرد.  اهممایی انصا  و عدل بس و بازداشت جعدی و ظلم از
 )آقلابز  ی اسلت د آملده ا لرا بلس چهلل سیصلدو سلال از کتلا  ایلن قلوانین چلس شد معرو  چهل
 ابتلدای د  قمی محمد بن حسن اّما است نمانده باقی اثری نامس قانو  این  از (.7/283  :1367
 خلراج انلواع ذکلر د  قلم جا  خ مأخه عموا   بس کتا ی  این از دومی با  مطال، فهرست د  قم جا  خ
 (.16  :1361 )قمیی است برده نام

 آملوزش هلد  با  ا اثر  این کتابتی و وزا ع سمت  د  عبا  بن عباد ی سد  می نظر بس  و این از
 نامللس قللانو  صللو ع  بللس خللراجی اخلله د  آنهللا سللتم و ظلللم از  لللوگیری و خللراج عللامال  کللا بردی

 بللس وزیلری و کاجل،   لک جوسل  قلم بهتلر ادا ه هلد   بلا  ناملس قلانو   ایلن اسلت. د آو ده نگلا ش  بلس
 الخللراج کتللا   بللا مقا سللس  د  اسللت. ای قبیلللس و سیاسللی جمللا الع از یعللا  و اسللت د آمللده نگللا ش
 فقل  اثلر  این است پرداختس اسالمی حکومت مالی مسائل د گر بس خراج بر عالوه آ   د  کس قرشی

 و سللبک اسلت. د آملده نگللا ش  بلس نگلا ی جللک صلو ع  بلس و  اسللت بلوده خلراج مسللئلس بلر ممحصلر
 بلس نزد لک و جلا  خی خلراجی با   د  قم جا  خ د  شده نقل  اع وا بس جو س با کتا   نگا ش  وش
 است. بوده ها سیاستمامس و دیوانساال ی های کتا   نگا ش سبک

 (227 )متوفای جعفر بن قدامه .6
 د بللا ه (.214 :1366  نللد می )ابللن آو د اسللالم مکتفللی بدسللت و بللود نصللرانی کاجلل، ی أبللوالفر 

 بلراى «هلایعل اهلل  ضلوا » ریلجعب و آو ده فدك د با ه  آنچس  داد. جوا  نمی قاطعی نظر وی مهه،
 الخللراج کتللا  د   وا للت  للک صللادق امللام از همچمللین وی اسللت. جو للس قابللل زهللرا فاطمللس

 زملام دیلوا  د  کتابلت املر متولیلا  از  ا وی نیلز   اقوع (.248 :1393 ) عفر ا ی است کرده نقل
کی امر  این (.9- 8/2  :1411  حموىی اقوع ) داند می معزالدولس و فراع  ابن برای  وی ا جباط از حا
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 جشلیع بلر قطعلی دلیلل جواند نمی ا مها همس ولی است. فراع  ابن و بویهی مهه، شیعس خاندا  با
 (.7/172  :1367 )آقللابز  ی اسلت کلرده  معرفللی شلیعس قطلع طللو  بلس  ا او بلز   آقللا  باشلد. بلوده او

  ا الخلراج کتلا   وی اسلت. بلوده (8 /2 :1411 حملوىی اقوع ل) 337 قلولی  بس  ا و 328  وی وفاع
 نللد می )ابللن کللرد  اضللافس آ   بللس نیللز  ا نهللم ممللزل سللپس و د آو ده نگللا ش  بللس ممللزل هشللت د 

 از نیملی و نمانلده  لای بلر اثلری کتا   این نهم ممزل از (.325 /23  :1407 ییذهب ؛214  :1366
 مملزل  عملی کتلا   از ممزل چها  جمها و است  فتس بین از - ا مچه جا اول ممزل از - نیز کتا   اصل

  لللیشی هلللای دیوا  ملللو د د  بلللا   لللازده شلللامل کتلللا   پلللمجم مملللزل اسلللت. مانلللده بلللاقی  5-8
 االحدا  و شرطس کتابت یمظالم دا ضر ی فضی خاجمی دا ی جوقیعی ی سائل یالمال بیت نفقاعی

 بلس مربلوط املو  بلس با  هفت شامل ششم ممزل (.77-21 :1981   عفری بن )قدامس است بر د و
 و اسللالمی ممالللک های چشللمس و  ودهللا هللای کوه  زایللری د  اهللای مسللاحتی هیئللتی  ملللس از زمللین
 مباحلث بلا ی نلوزده ضلمن  د  هفتم ممزل (.185-132 )هما : است پرداختس آنها ثغو  و حدود
 بلا بلا ی دوازده د  نیلز هشلتم مملزل و اسلت کلرده  مطلرح  ا (256-202 )هملا : خلراج بس مربوط
  مللس از وی احتیا اع از برخی بیا   بس است شهرنشین و مدنی طبیعتا   انسا  سک  امر  این قبول
 عللللم املللامی و دوللللت آنهلللای بلللا معامللللس و نقلللره طلللالی ا تملللاعی نسللللی  جولیلللد پوشلللا ی بلللس نیلللاز

 و  اسلتگویی عللمی عقلی قبیل از  امعس  هبر های ویژگی و صفاع ادامسی د  و پرداختس سیاست
 از هللللایی نقلللل کتلللا   ایلللن د  وی (.480-425  )همللللا :  اسلللت داده  جوضلللیح  ا حسلللد از پرهیلللز
 بلن )قدامس قرشی الخراج و دیعب یاب االموال خرداذبسی ابن الممالك و المسالك ییبالذ  البلدا  فتوح

 یفلل األعشللی صللبح بلخللیی ابللن فا سللمامس د  جللوا  مللی  ا اثللر ایللن از  وا للاجی دا د. (12  :1981   عفللری
کری )ابن دمشق جا  خ (ی6/472  :1987 ییلقشمد)ق اإلنشا صماعة  الطل، ةیبغ و (1/24 :1415 عسا

 و 5 مملزل د  نو سلمده کس  مباحثی از  کی (.259 /1  جا: بی العد می )ابن کرد مشاهده حل، خ جا  یف
  عفللری بللن )قدامللس اسللت ضللیاع و الخللراج دیللوا  ذکللر کللردهی  اشللا ه آ  بللس  للیش دیللوا  بللا  د 

1981:  21.)  

 موضلوعاع دا ای بلکلس نکردهی بسمده خراج موضوع بس جمها اثر  این کتا ی  متن بس مرا عس با
 سللبک اسللت. شللده جو للس نیللز  غرافیللا و جللا  خ  بللس آنهللا  ضللمن د  کللس  اسللت مللالی متمللوع احکللام و

 نگلللری جللا  خ نشللانگر نگللا ش سلللبک همللین اسللت. جوصللیفی و جلللا  خی صللو ع بللس آ  نگللا ش
 کللس   للایی  جللا اسللت  غرافیلایی مسللائل از سرشللا  قدامللس کتللا  ا مکلس  گللرد نکتللس اسللت. نو سلمده
 نو سلمده ایلن چلس اسلت. داشلتس جو لس  غرافیلایی هلایی بحلث بس کتا    ای  ای د  نو سمده

 کرده استفاده خرداذبة  ابن الممالك و المسالك ییبالذ  البلدا  فتوح مانمد  غرافیایی های کتا   از

http://wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85
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 خ جلا   یفل الطلل، ةیلبغ و دمشق  جا  خ یفا سمامس مانمد محلی جوا  خ و ایی غرافی های کتا  و است
 دادند. ا  اع  عفر بن قدامس کتا  بس  غرافیایی مطال، د  با ها نیز حل،
 مختلف امو   د  کاجبا   اهممایی  اثری این نگا ش از  هد   نو سمدهی کتابت  سمت بس جو س با

 اسلت. بلوده (8  )مملزل ا تملاعی و (7 و 6  )مملزل اقتصلادی  (ی5  )مملزل نظامی ادا یی -سیاسی
  است. داشتس عملی و کا بردی   مبس کتا    و

 (271 )متوفای وصیف بن علی خشکنانجه، .7
کن بیشللتر وللی بغللداد  أهلل و شللیعیا  از کاجل،ی  خشلکمانجس  موصللل بلس سللپس او بلود.  قللس سلا

 بلود کلرده فیجلأل کتلا  چملد او داده ادامس و کرده معرفی خود سیان و دوست  ا او ند م ابن  فت.
   لاقوع ؛230  :1366  نلد می )ابلن اسلت داده نسلبت خلود  بلس  ا آنهلا ةیلیاسماع سی ئ عبدا ی کس

 اماملت د بلا ه کتلابی صلاح، و شلیعی ملتکلم شاعرا  از  ا وی نجاشی (.4/341 :1411  ییحمو
 کتلا   وی اسلت. بلوده  موصل د  370  سال بس وفاجش (.188 جای بی )نجاشیی است کرده معرفی

 ؛230  :1366 نلد می )ابلن است  د آو ده نگا ش  بس  ا « سومس و الخراج آئین  فی التثقیف و اال ضاح»
 کتلا  عملوا  بلس جو لس با است. نمانده بر ای اثری کتا   این  از (.4/341 :1411  حموىی اقوع 

 آ  بلس مربلوط  سلوم و آدا  و خلراج ملو د  د  هلایی  ادداشلت مجموعلس کتلا   ایلن گفت جوا  می
لمت مؤللف است.  د آملده نگلا ش بلس آموزشلی  و کلا بردی هلد   بلا کتلا   ایلن و داشلتس کتابلت  س 
 کلس ایلن بلس جو لس بلا کتلا  نگا ش سبک و جا  خی و ادا ی -سیاسی نو سمده نگری جا  خ  است.
 است. بوده ادبی و فیجوصی -جا  خی احتماال    بوده مطرح نیز شاعر عموا   بس وی
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 نتیجه
 ا تمللاعی- سیاسللی جحللوالع بللس جو للس  بللا شللیعیا  جللا  خی و حللد ثی -فقهللی  نگللا ی خللراج 

  مبللس بیشللتر خللراج هللای کتللا   سللید. اوج بللس چهللا م  قللر  د  و آغللاز  سللوم قللر  از اسللالمی   امعللس
 از شللدند. مللی یفجللأل مفتوحللس هللای سللرزمین شللرعی و بهتللر ادا ه بللرای و داشللتس کللا بردی و عملللی
 کمتلللر هلللا کتلللا  ایلللن جلللألیف نیلللازی علللدم و فتوحلللاع کلللرد  فلللروکش و چهلللا م قلللر  از بعلللد  و ایلللن
 حمبلللی   ل، ابلن الخلراج کتللا  مانملد شلد نوشلتس بعللد قلرو  د  کلس خلراج هللای کتلا  اسلت. شلده

 اند. کرده پیدا جا  خی  مبس بیشتر (795 )متوفای
 دسللت بلس نخسلت قلر  چهلا  هلای نگلا ی خلراج ربیشلت  و ایلن از بلودی حکلومتی مسلئلس خلراج

 صدسلالس جسل  دو ه د  اسلت. شلده نوشلتس عباسلی و املوی خالفلت بلس وابسلتس سمی دانشممدا 
 مانمللد شللیعی نو سللمدگا  اسللالمیی خالفللت بللر مللهه، شللیعی (447–320)  بو للس آل فرمانروا للا 

 و کاجل،  نقش  د  نیز هللعبدا بن محمد بن الحسن و العبا  بن عباد ابوالحسن  عفری بن قدامس
 خللراج موضللوع د  آثللا ی اسللالمیی هللای سللرزمین شللرعی و بهتللر ادا ه هللد   بللا بو للس آل د بللا  وزیللر
 از بیشلتر آنهلا نگلا ی خراج آثا  شما  سمتی اهل حکمرانی بود  طوالنی سب، بس اند. کرده جألیف

 است. شیعیا 
 ذکلر از و شلده جمظلیم ممتخل، و وجلاهک  مسلتمدی  وا لاع صلو ع  بس بیشتر شیعیا  نگا ی خراج
 و متخصل  افلراد جوسل  نگلا ی خراج است. شده خوددا ی ضرو ی موا د د  مگر جا  خی  وقا ع
  بیشلللتر اسلللت. ای قبیللللس و سیاسلللی جملللا الع از علللا ی  و ایلللن از شلللد ملللی نوشلللتس د بلللا  نیلللاز بلللرای
 ایلن نو سلمدگا ی ود ب فقیس و متخص  سب، بس اما است  فتس بین از شیعی های نگا ی خراج
 است. گرفتس قرا  بعد قرو  مؤلفا  استماد و جو س مو د آثا 

  مبلس آثلا  ایلن کلس  سلد ملی نظلر بلس گونلس ایلن خلراج حلوزه د  شلده معرفی های کتا  عموا  از
 ایلن کلس  شلود ملی مشلخ  هلا کتلا  محتلوای و ملتن بلس مرا علس با ولی باشمد داشتس نگا ی جک
 جو لس اسلالمی هلای سلرزمین معرفلی بلس همچملین و ملالی متملوع احکلام و موضوعاع بس ها کتا 
 کلس گفلت بتلوا  شلا د خلراج هلای کتا  نو سمدگا  بیشتر بود  جبا  ایرانی بس جو س با اند. داشتس
 اند. د آمده جحریر  شتس بس مفتوحس های سرزمین بهتر ادا ه برای ایرانیا  از جقلید بس آثا  این
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 منابع
 کر م. قرآ  _
 زکلا ی لیسله د. المحقلقی ی1ج یحلل، خ جلا  یفل الطلل، ةیلبغ جلا(ی )بلی أحمد بن عمر می العد ابن _

 دا الفکر.  ای بی

 دا صاد . روعییب ی7ج یالممتظم (ی1358) محمد بن علی بن عبدالرحمن ابوالفر   وزیی ابن _
 .ةیالعلم الکت، دا  بیروعی یبغداد خ جا  جا(ی )بی یعل بن أحمد ییبغداد ،یخط  ابن _
-بیلروع الصلدیقی سلیدعبداهلل جصلحیح الخلراجی االحکلام االسلتخراج جلا(ی )بلی حمبللی   ، ابن _

 دا المعرفس. لبما ی
 عللی طبلع  لدةی  شللتوعی محملد میفهل جحقیلق ی1ج ملةی المد خ جلا  ی هلل(1399) عمر شبسی ابن _

  أحمد. محمود ،یحب دیالس نفقة:
 .نا بی طهرا ی اقبالی عبا  العلماءی معالم (ی1353) شهرآشو  ابن _
کر ابن _   لای بلی ییالعملرو غراملة بلن عمرو جحقیق ی1ج دمشقی خ جا  م(ی1995 - هل 1415) عسا

 دا الفکر.
 جهلللرا ی چهلللا می چلللاپ ججلللددی محمد ضلللا جحقیلللق و جر ملللس الفهرسلللتی (ی1366) نلللد م ابلللن  _

 .امیرکبیر انتشا اع
 موسسلللس قلللمی یینالطلللالب مقاجلللل (ی1385) محملللد بلللن حسلللین بلللن عللللی اصلللفهانیی ابلللوالفر  _

 المشر. و للطباعس دا الکتا 
 بیلللروعی حسلللنی یکسلللرو دیسللل جحقیلللق ی2ج  یأصلللبها  خ جلللا  م(ی1990- هلللل1410) مینعللل أبلللو _

  ة.یالعلم دا الکت،

  دا المعرفس. لبما ی-روعیب ی الخراج (ی جا )بی ابراهیم بن عقو   وسفییابو _

  مجلس. چاپخانس جهرا ی االولیی الطبعس ی7ج یاله  عس (ی1367) طهرانی بز   آقا _
 المعلا   وکاللة ة لبعما طبلع اسلتانبولی ی1ج ینیالعلا ف ة لهد (ی1951) پاشلا لیإسلماع ییبغداد _

إح لبما ی _ روعیب ةییالبه مطبعتها یف لةیالجل  .یالعرب الترا  اءیدا 
 الهالل. ومکتبة دا  روعییب لییطو یعل وسفید. قیجحق البلدا ی فتوح (ی1988) بالذ ی _
 موسسلس صلمعاءی طالل،ی ابلی املالی فلی المطالل، جیسلیر (ی1423)  مانی احمد بن  عفر بهلولیی _

 علی. بن ز د االمام

 نشرعلم. جهرا ی اولی چاپ یاسالم جا  خ ممابع (ی1393)  سول  عفر ا ی _
 دا الفکر. لبما ی-بیروع ی6ج الظمو ی کشف  هل(ی1432-1431) خلیفس حا ی _
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 فصلمامس مرادیی مجید جر مس اسالمی اقتصادی میرا  ابعمم (ی1383)  اسرعبدالکر م حو انیی _
 چها م. سال اسالمیی اقتصاد

 عبللادیی صللادق جر مللس ی جللا  خ نگللا ش و مسلللمانا  (ی1389) عبللدالرحمن عبللدالعلیم خضللری _
 سمت. انتشا اع جهرا ی

 دا الزهرا. بیروعی ی11ج  یالحد ث   ال معجم ق(ی1413) ابوالقاسم سید خوییی _
 انتشلا اع شلرکت  لای بلی یسالس چها صد و هزا  فقس فهرستوا ه (ی1367) جقی محمد پژوهی دانش _

 فرهمگی. و علمی

 سللالم محمللد  ضللا جحقیللق یاالمللوال م(ی2008- هللل1429) نصللر بللن احمللد  عفللر   ابللی الللداودیی _
 العلمیس. دا الکت، بیروعی شحادهی

 ییجلللللدمر المعبدالسللللل د.عملللللر قیلللللجحق ی23ج اإلسلللللالمی خ جلللللا  م(ی1987-هلللللل1407) یذهبللللل _
  دا الکتا . روعییلبما /ب

 سروش. انتشا اع جهرا ی یا خد  سول سیره (ی1370) عبا  خوییی ز  ا  _

 سمت. انتشا اع جهرا ی یاسالم د  جا  خمگا ی زادهی عالم هادی (ی1386) صادق سجادیی _
 املام انتشلا اجی موسسلس قلمی انصلا یی محملدعلی جر ملس البالغلسی نهل  (ی1387)  ضی شر ف _

 صر)ع (.ع
کبللر یعللل جر مللس ی2ج ی سیللالفق حضللره  ال مللن ی (1367) صللدوق شللیخ _  ی جهللرا   ی گللرا  د و یغفللا  ا

 ناشرصدوق.
 موسسللة لبمللا ی _ روعیللب یاخبا الرضللا و یللع م(ی1984- ه1404) __________________________للل _

 .للمطبوعاع یاالعلم

 ة.یالعلم دا الکت، بیروعی ی1ی2ی3ی5ج یوالملوك األمم خ جا  (ی1407)  ریر بن محمد ییطبر _

 أحملد جحقیلق یالقلرآ  لیلجأو یفل ا یلالب  امع م(ی2000 - هل1420) __________________________ _
کری محمد  الرسالة. مؤسسة  ای بی شا

 س.یاالسالم دا الکت، ی جهرا   ی4ج ی األحکام ، جهه (ی1365) حسن بن محمد طوسیی _
 . المجف مطبعة ی نجف  ی2ج یاالستبصا   (یهل.1375  ) __________________________ _

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

 االطهللا ی االئمللس فضللائل فللی االخبللا  شللرح (ی1414محمللد) بللن نعمللا  ابوحمیفللس نعمللا ی قاضللی _
 االسالمی. المشر موسسس  ای بی اللیی  حسیمی محمد سید جحقیق
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 للمشر. دیالرش دا  بغدادی  یالکتابة وصماعة الخراج م(ی1981) أبوالفر   عفری بن قدامس _

 دا المعرفس. لبما ی-روعیب ی الخراج جا(ی )بی آدم بن  حیی قرشیی _

 دا صاد . بیروعی یالعباد وأخبا  البالد آثا  جا(ی )بی محمد بن ا زکر ییم قزو _
 .دا الفکر دمشقی ی6ج یاألعشی صبح م(ی1987) علی بن احمد ییمدقلقش _
 جصللللحیح عبللللدالملکی بللللن حسللللن جر مللللس قللللمی جللللا  خ (ی1361) محمللللد بللللن حسللللن قمللللیی _

  جو . انتشا اع  جهرا ی طهرانیی الدین سید الل
 .مسجد انتشا اع طهرا ی ییمصطفو  واد دیس جر مس ی5 ی3ج ییالکاف جا(ی )بییمیکل _
 و یلللیدا ا و یاقتصلللاد املللو  وزا ع جهلللرا ی یاسلللالم یاجیلللمال نظلللام ی (1380) رضلللایعل ییلشلللکر _

  شس. اند و فرهم  پژوهشگاه
 فرهملل  نشللر دفتللر جهللرا ی ی2ج ییاسللالم فقللس د  نیزملل (ی1362) نیحسلل یییطباطبللا یمد سلل  _

 .یاسالم

 .کتا  نشر مرکز  ای بی یالر ال ی(جا بی ) علی بن احمد ابوالعبا  نجاشیی _
 لبمللللا ی بیللللروع/ ی7ج ی الوسللللائل مسللللتد ك  جللللا(ی بللللی ) نیحسلللل رزایللللم الحللللاج  ییطبرسلللل  ینللللو  _

 الترا . اءیالح تیالب آل موسسة قیجحق
  عزا  ییح  محمد  قیجحق ی2ج یة د الز فقس یف د التجر شرح  ی جا( بی ) نیالحس بن أحمد  ییها ون _

 والترا . مرکزالبحو   منی دییعب  ابر دیحم و

 ة.یالعلم دا الکت، بیروعی ی8ج األدباءی معجم م(ی1991-هل 1411) حموی  اقوع _
 صاد . دا   روعییب ی4 ی3 ی1ج البلدا ی معجم (ی1995) لللللللللللل _

 




