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پیامدهای مالیاتها و درآمدهای نامشروع بر اقتصاد عصر اموی
چكیده
با روی کارآمدن امویان ،تغییرات بسیاری در سیاست های خالفتت استالمی بتق وقتوو پیوستت
اصوال ًماهیت خالفت اموی ،با سیره حکومت نبوی و خلفای راشدین نتق تههتا متفتاوت بتود ،بلکتق
درتعارض نیز قرار میگرفت زیرا حکومت آنان مبتهی بر اشرافیت و ساختار نظام قبیلتق ای بتود کتق
ریشق در عصرجاهلیت داشت گاهی نیز متأثر از سهت سیاستی سترزمیههای فتتد شتده بتودن هتین
نظامیبرای ادارهی خود بق ثروت بسیاری نیازمهد بود و تهها راه کسب آن را توسعق فتوحات و افزایش
میزان مالیاتها میدانستنگسترش دامهق فتوحات تا ماوراءالههرکق در زمان معاویق اتفاق افتاد ،تصترف
مهاطق شمالیآفریقا تا اندلس درجهوب اروپا ،قلمرو وسیعی از سترزمیههای حاصتلزیز و پرنعمتت را در
اختیار امویان گذاشت ،نتیجق هین سیاستی ،مهجر بق رشد نظامیگری ،توستعق نظتام ادرای و نظتام
اقطاو شدنروند رو بق رشد نظامی گری و توسعق نظام اداری کق الزمق هین سیاستی بود ،هزیهقهای
تازهای بر خلفای اموی تحمیل میکرد ،سبب شد تا امویان راههای متفاوتی بترای کستب ثتروت از
جملق مالیاتهای غیر شرعی همچون اخذ جزیق از تازه مسلمانان ،هدیق نوروز و مهرگان مربوط قبل از
اسالم و «مکس» با تفکر پادشاهان روم و ایران قبل از اسالم از جملتق بتدعتهای متالی امویتان بتق
شمار میآیهدندر این مقالق تالش میگردد کق با رویکردی تحلیلی تتاریزی ،پیامتدهای مالیتاتهتا و
درآمدهای نامشروو بر اقتصاد عصر اموی مورد بررسی قرار گیردن
کلید واژهها :امویان ،مالیات نامشروو ،مالیات جدید ،اقتصاد اموین
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طرح مسأله
پس از بعثت رسول گرامی اسالم ،بهای حکومت اسالمی در مدیهق تغییرات شگرفی در حوزههای
مزتلف زندگی مردمان جزیره العرب بق وجود آمدن از مهمترین حوزه هایی کق در آن تحول نگرشی و
بیهشی صورت گرفت وقوانین و ضوابط تازهای بر اساس آموزههای قرآنی و سهت نبوی بترآن حتاکم
گشت ،اقتصاد و حوزه مالی جامعق تازه تاسیس اسالمی بودن تا پیش از بعثت رسولاهلل (ص) سیستتم
مالی رایج در جزیره العرب در سطحی محدود و بسیار ضعیف بود البتتق بتا بعثتت رستولاهلل (ص) و
نزول احکام اسالمی ،اسلوب و احکام نویهی بر سیستم متالی و اقتصتادی جامعتق استالمی جتاری و
ساری گشت اما این تغییرات هدان وسیع و همقگیر نبود این خود بیشتر معلول این مسالق بتود کتق
دوران  23سالق زندگی مبارك پیامبر اسالم(ص) ،قلمرو حکومتت استالمی هتدان وستیع و متهتوو
نبود ،همین عامل موجب شده بود تا مسائل مالی و اقتصادی جامعق اسالمی هدان پیچیتده نباشتد،
تشکیالت ویژه و عریض و طویلی پدیدار نگردد بق گونقایکق امور مالی و اقتصادی مسلمانان در حتد
ساده و روزانق بر حسب شرایط انجام پذیردن با این وجود بق سبب اهمیت جهاد و درگیری با مشرکان
یکی از موضوعات اقتصادی یعهی غهایم شاید هم تا حدی گسترده ترمورد توجق باقی ماند کق حکتم
جدیدی هم عالوه بر سهتهای کهن بر آن مترتب شد و آن خمس یا یک پهجم غهایم بود کق بق پهج
قسمت تقسیم میشد البتق عالوه بر رسول خدا(ص) ،ذریق او ،یتیمان ،فقرا ،مساکین و بازمانتدگان از
راه تعلق مییافت و باقیمانده بین غازیان تقسیم میشدن پتس از آنکتق دردوره خلفتای راشتدین ،بتق
موازات فتوحات گسترده مسلمانان و گسترش قلمرو مسلمین ،تشکیالت متالی و اقتصتادی وستیع و
مهظمی شکل گرفت دیوانهای مالی تأسیس ،اسامی افراد در بیت المال ،ثبت و ضبط شد همچهین
دیوان جهد یا لشکر پدیدآمد کق نام سربازان ،میزان مواجب و مقرری آنان در جهگها تعیتین گردیتدن
تحوالتی کق در دوره خلفای راشدین بق وقوو پیوست ،حتوزههتای اقتصتادی و متالی جدیتدی را در
اسالم باز کرد اما با این وجود از یک خصیصق و ویژگی ممتازی نسبت بق دوره اموی برخوردار بتودو
آن عمل بق سیره نبوی و کتاب خدا و التزام خلفای راشتدین بتق رعایتت حتدود شترعی و استالمی
مشزص بر اساس کتاب خدا و سهت نبوی بودن
اعتقاد نگارندگان بتر آن استت بتا گستترش قلمترو مستلمانان در دوره امتوی کتق باعت شتد
سرزمیههای وسیعی از ماوراءالههر تا مهتهی الیق شمال غرب آفریقا و اندلس تحت سیطره آنان در آید
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بق نا ار تغییرات و تحوالت گستردهای در امور مالی خالفت اسالمی بق وجود آمتد کتق بزشتاندکیاز
آنها تکامل و تطور همان اصول مالی و اقتصادی دوران پیامبر (ص)و خلفای راشتدین بتود و بزتش
اعظمی از آنها نیز تغییراتی بود کق توسط امویان در این حتوزه اتفتاق افتتاد و زمیهتق ستاز تحتوالت
وسیعی در قلمرو جامعق اسالمی گشتن در این دوره در مسیر استالم و ارزشتهای استالمی تغییراتتی
ایجاد و بر خالف سهت و سیره رسول خدا (ص)عمل شدن بق همین دلیل شتاهد برختی پدیتدههتای
جدید و نامشروو مالیاتی و اقتصادی هستیم کق نق تهها در دورههای قبل بی سابقق بوده بلکق حتی با
احکام اسالمدر تضاد و تعارض قرار میگیردن ایجاد هین پدیدههای مالی و گسترش و تداوم آنهتا در
دورههای بعد تاثیرات شگرف و مهمی در زندگی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی مردم بق جا گذاشت و
دارای پیامدهای مثبت و مهفی گردیدن
بعضی از این مالیاتها در دورههای قبل هتم معمتول بتوده استت کتق در ایتن دوره هتان د تار
تغییرگردید ،گویی یز جدیدی است ،بعضی دیگر نیز توسط امویان ابداو شد کتق متا در ایتن مقالتق
تالش نموده ایم بق تفصیل آنها را مورد بررسی و بازکاوی قرار دهیم و تتاثیرات آنهتا را در تحتوالت
اقتصادی آن عصر بررسی نماییم و آسیبها و یا احیانا نقاط قوت آنها را بازشهاسیمن
ایهکق قوانین اقتصادی اسالم در دوره اموی ق دگردیسی و تطتوری متییابتد امویان در تبیتین
مالیاتهای نامشروو جدید مالی قلمرو اسالمی ق نقشی داشتهد مهم ترین سوالیاستت کتق در ایتن
مقالق در صدد پاسخ بق آن برآمده ایمن
مالیاتها و درآمدهای نامشروع ،بي سابقه و جديد امويان
در دوران امویان ،هزیهقهای سرسام آورحکومت ،ولزرجیهای خاندان اموی بتق حتدی بتود کتق
تأمین آن با مالیاتهای مشروو امکان نداشت ،پس آنها عالوه بر مالیاتهای مشتروو دو گونتق مالیتات
دیگر نیز از مردم اخذ میکردند  :الف:مالیاتهای نامشروو ب :مالیاتهای جدید و بی سابقق
الف  :مالیاتهای نامشروو
مهظورازمالیاتهای نامشروو آن دستق از مالیاتهایی است کتق مبهتای شترعی در احکتام استالمی
نداشتق است قرآن و سهت رسول خدا(ص) آن را تعریف و تبیین نکرده اندن بهی امیتق کتق استتواری
حکومت خود را بر اساس بزشش و خرید افراد قرار داده بودند ،مزارج حکومت آنها سرسام آورشتده
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بودن بدیهی است بار این هزیهق هارا بق دوش مردم بی پهاه و ستمدیده نهاده و مالیتات هتایی وضتع
کردند کق از نظر اسالم مشروو نبودناز جملق :
 -1زکات براسب :
در قرآن آیات متعددی از جملق ،آیق3-1نمل20 ،مزمل5 ،و11توبتق7 ،فصتلت وننن بتق زکتات
اشاره داردنمواردی کق زکات بق آن تعلق می گیرد براساس دستوری استت کتق رستول ختدا (ص)بتق
عمربن حزم داد ،شامل نتق متورد :گتاو ،گوستفهد ،شتتر ،طتال ،نقتره ،خرمتا ،گهتدم ،جتوو کشتمش
می باشدولیامویان بر خالف دستور اسالم در قرآن وسهت ،براسب زکات وضتع کردنتدن امتویهتا بتر
فروشهدگان یا حتی انفاق کههدگان اسب یک دیهار زکات میبستهدن1این امر از بدعتهای آنان بود کتق
در دوران گذشتق رواج نداشت اسب شامل موارد نق گانق زکات مورد تایید شرو مقدس اسالم نبودن
-2مكس(عوارض گمرکي)
از پدیدههای مالی دوران امویان «مکوس» یا عوارض گمرکی بود کق از تاجران گرفتتق متیشتد
کق از زمان جاهلیت رواج داشت ،مقدار آن ده یک بودن 2بعداً در دوره اسالم از رونتق افتتاد ،قترآن در
آیات 85سورهای اعراف وهود بق آن اشاره کرده استت« ،مکتوس» عتوارض گمرکتی بتود کتق در
خشکی از تاجران می گرفتهدننقل شده کق عمر وعاص بق عمر گزارش داد کق وقتی تاجران مستلمان
در سرزمینهای کفر بق تجارت میروند ده یک مالشان میگیرند و عمر هم دستور مقابلق بق مثل داد
تا از بازرگانان خارجی گرفتق شودن 3این مالیات هدان مورد توجق قرار نگرفت زیرا مردمان پرهیزکتار
آنرا مکروه میدانستهدن 4مراکز مکوس وعوارض گمرکی در دوره امویان گسترش یافتت و عمتر بتن
عبدالعزیز آنرا از بین برد و مرکز مکس موجود در رفد بین مصر و شام را تعطیل کردن

5

عمر بن عبدالعزیز در مورد «مکس» بق یکی از کارگزارانش بق نام عدی بن ارطاة نوشت:مردم را
از پرداخت فدیق ،مائده و مکس معاف کن ،مکس نیست بلکق بزس است ،همان بزسی کق ختدا در
قرآن آیق  183سوره شعراء در بارهی آن میفرماید:
«و ال تبزسوا الهاس اشیاءَهم و ال تعثوا فی االرض مفسدین»
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 -3مالیات نصف حق ديه :
در قران آیق 92سوره مبارکق نساء بق حکم دیق مقتول اشاره دارد کق در عوض قتل غیر عمد بق
صاحبان خون بق طورکامل ،پرداخت میگرددبر اساس آیق فقق اسالمی دیتق کامتل را حتق وارثتین
مقتول میداندولی معاویق برخالف شرو اسالم نصف حق دیق مقتول را بتق عهتوان مالیتات بتق بیتت
المال اختصاص داد و نصف دیگر را بق ورثق میداد ،این شیوه نامشروو تتا زمتان عمتربن عبتدالعزیز
ادامق داشت ،او آن را باطل

کردن6

 -4گرفتن جزيه از تازه مسلمانان :
از پدیدههای مالیاتی غیر شرعی امویان کق بر خالف تعالیم اسالمی است ،دریافت جزیتق از تتازه
مسلمانان بودنبر اساس آیق 29سوره مبارکق توبق ،جزیق شامل کسانی کق بتق استالم ایمتان بیاورنتد
نمی شود ،بلکق شامل اهل کتاب میگردد ،جزیق هزیهق مالی بود کق توسط افراد غیر مسلمان کتق در
دیار مسلمانان زندگی میکردند  :مثال یهودی یا مسیحی بودند پرداختمی شدناحکام وشترایط آن در
کتب فقهی مفصل ذکر شده استنتعیین مقدار آن با امتام مستلمانان استت کتق در روز اختذ تعیتین
میگرددن گسترش اسالم در میان اهل کتاب باع شد کق از پرداختت جزیتق معتاف گردنتد ،همتین
اتفاق کاهش درآمد عمومی بق دنبال داشت شرایط هان شد کق خلفای اموی تصمیم گرفتهد از تازه
مسلمانها هم جزیق دریافت کههد کق عملی نامشروعو بر خالف دورههای قبل بودن روستتائیان اهتل ذمتق
مسلمان شدند تا از پرداخت جزیق رهایی یابهد ولی سودی نبزشید 7 ،پس آنها از خانق خود فرار کردنتد و
بق مهاطق دیگر گریزتهد ولی حجاج با مامورانش آنها را دنبال میکردند و آنها را بتق روستتاها بتر متی-
گرداندندن8

 -5مالیات زنان زنا کار و فاسق (عاهرات) :
رسم نامشروو دیگری کق مانهد دوران جاهلیت در دوره امویان وجود داشت ،رواج فساد وفحشای
جهسی بود عدهای شهاسهامق دار این کار انجام میدادند یعهی همانطور کق در عهد جاهلیت عدهای از
زنان زنا کار و فاسق پر م بر بام مهازل خود داشتهد ،در دوره امویان هم این کار رایتج بتود و دولتت
اموی بر کار این زنان مالیاتی بی سابقق وضع کرد بهام مالیات زنان «عاهرات و فاسق» ،عمربن عبتد
العزیز این مالیات نامشروو را لغو

کردن9
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 -6مالیات زمینهای غیر زراعي (باير) :
زمین هایی کق بالفعل قابل استفاده نیست بق دلیل :شوره زاری ،وجود سهگ ،خار و خاشتاك در
آن ،پوشیده شدن از نی وبی آب بودن ،در هر صورت جهت آباد شدن نیازمهداصالح واحیاء میباشد تا
قابل استفاده گرددکق جزء انفال میباشد متعلق بق حکومت اسالمی و در مالکیت امام استت10 ،ایتن
گونق زمینها هیچ عایدی ندارد زیرا در آن بق دلیلبی آبی یامشکالت دیگر بایرمانده و درآن کشتت و
زراعتی انجام نمی گیرد ،امویان براین گونق زمینها مالیات وضع

کردندن11

 -7افزايش بدون حساب مالیات غیر عربها :
از جملق اقدامات نامشروو مالیاتی امویان این بود کق بدون حستاب ،میتزان مالیتات غیتر عربهتا
افزایش می دادندن هدف آنها صرفا رسیدن بق پول بود هانکق در دوره معاویق بق عمترو عتاص فشتار
وارد شد کق مالیات قبطیان مصر افزایش دهد کق او بق دلیل ایهکق مصر طعمق اش بود قبول نکترد و
موالی همیشق در فشار و سزتی بودند همانطور کق مسیحیان زیتر فشتار بودنتد تتا مالیتات اضتافی
پرداخت

نمایهدن12

ب :مالیاتهای جديد و بي سابقه
امویان کق دراداره قلمرو حکومتشان با هزیهقهای زیادی روبرو بودند در اداره قلمترو ختود بتدون
درآمد و ثروت با مشکل مواجق میشدند ،مالیاتهای جدید ی وضع و ابداو کردند کتق ستابقق قبلتی
نداشت و اسمهای جدیدی برای آن گذاشتهدن شرح آن هین است :
 -1مالیات برضرب پول و سكه (مالیات ضراب خانه)
از مالیاتهای بی سابقق در زمان امویان ،مالیات ضرب ستکق در ضتراب خانتقهتا بتود کتق«ثمتن
الحطب واَجرالضراب »نامیده میشد یعهی قیمت هیزم و اجرت سکق زدن کق مقدار آن در زمان خلیفق
عبد الملک بن مروان در مقابل هر صد درهم ،یک درهم بود و مقدار این مالیات بر استاس شتهرهتا
متفاوت بود ،مالیاتی جدید و بی سابقق ولی درآمدزا برای امویان کق درآمد آنهتا حتدود  200هتزار
دیهارو هر دیهاری هفده درهم ارزش داشتق

استن13
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 -2مالیات بر ورود خارجيها به کشور اسالمي
مالیات جدیدی درعصر امویان وضع شدبهام عوارض ورود خارجیتان بتق سترزمین استالمی کتق
گرفتن این نوو عوارض از زمان خلیفق اموی عبدالملک مروان آغاز گردید و تتا پایتان عصتر امتوی
ادامق داشت ،این خارجیان حتی عالوه بتر آن مجبتور بودنتد بترای تمدیتد سفرشتان مبلتغ معتین و
مشزصی پرداخت کههد کق مهبع جدید درآمدی برای حاکمان

امویبودن14

 -3مالیات بر ارث
امویان بر ارث مالیات جدیدی وضع کردنددر صورتی کق بتر استاس فقتق استالمی ،حتق ارث و
طبقات آن مشزص شدهاستن ارث حق ورثق میباشد و اسالم کسی دیگر را در ایتن متورد صتاحب
حق نمی داند ولی امویان بر خالف فقق اسالمی عمل کردندتا ایهکق عمتربن عبتدالعزیز آن را باطتل
کرد ولی این روش تا زمان هشام بن عبدالملک

وجودداشتن15

 -4مالیات و عوارض کشتي ها
در دوره اموی از کاالهای هر کشتی کق از سر حدات دریایی مسلمانان میگذشتت بتق مقتدار ده
یک (نقدی یا جهسی)عوارض میگرفتهد مثال کشتیهای ههدی کق از کرانقهتای یمتن متیگذشتت
کاالهای مانهد مشک ،عهبر ،کافور ،صهدل و دار ین حمل میکردند بق مقدار ده یک از عتین جتهس
عوارض گرفتق میشد کق روشی جدید و نو دردریافت مالیات

بودن16

 -5مالیات دراهم النكاح (مالیات ازدواج) :
ازدواج در اسالم امری مقدس استکق برای جلوگیری از هرنوو مفاسد اخالقی و اجتماعی مردم را
تشویق بق آن نموده و درآیات(نحل  ،72روم ،21نور ) 32وروایات براین امر مقتدس تاکیتد کترده
استولی امویان بر خالف سفارش اسالم از کسانی کق قصد ازدواج متیکردنتد ،مالیتات «ازدواج» یتا
«دراهم الهکاح »دریافت مینمودندکق سرانجام عمر بن عبد العزیزآنرا لغوکردن

5
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 -6مالیات اجاره کارگران ضرب سكه
در کارگاههای ضرب سکق کارگرانی مشغول فعالیت بودند ،امویان برکتار ایتن کتارگران مالیتاتی
بیسابقق وضع کردندو هرکس کق زیر بار نمی رفت از کار کردن در ضرب سکق مهع متیگردیتد ،تتا
ایهکق عمر بن عبدالعزیز در دوره خالفتش آنرا لغو

کردن17

 -7مالیات خبرگان تشخیص سكه
در دوره امویان بق دلیل کثرت وجود سکقهای متعددایرانی و بیزانسی وستکقهتای ضترب شتده
دیگر ،افرادی بق عهوان خبرگان تشزیص سکق در جامعق مشغول فعالیت بودندکق کار آنها تشتزیص
انواو و اقسام سکقهای موجود در بازار بود امویان از ایتن افتراد مالیتاتی دریافتت متیکردنتد بهتام
«اصحاب الزبره فی تمیز

الهقود»ن18

 -8مالیات بهای کاغذ و دفتر (ثمن الصحف)
از مالیاتهای جدید و بی سابقهعصر امویان مالیاتی بهام« ثمن الصحف »بودن یعهی هر کس کتق
قصد داشت عرض حالی بهویسد باید مالیات فو ق العاده بدهد کق باع نگرانی مردم شده بود کق در
حقیقت بهای کاغذ و دفتر در معامالت

بودن19

 -9مالیات اجور البیوت ( اجاره خانهها و کاروانسراها)
از مالیاتهایجدیدو بیسابقق وضع شده توسط امویان مالیات اجاره خانق بودن (اجور البیوت) یعهتی هتر
کس خانقای اجاره میداد باید مالیات اجاره بهاء آنرا پرداخت مینمتود کتاروان ستراهایی کتق در ستطد
سرزمین اسالمی فعال بودند ،بایدمالیاتپرداخت میکردندکق توسط عمر بن عبدالعزیز لغو

گردیدن20

–10مالیات مشاغل
در دوره امویان از مشاغل و حرفقها کق ختدمات و کارهتایی انجتام متیدادنتد مالیتات دریافتت
میگردیدکق شامل صرافیها و مراکزی کق کار بانکهای امروزی انجام میدادند نیز میشد ،معتروف بتق
«اجور الجهابذه »بود ،عمربن عبد العزیز آنرا ظالمانق تشزیص داد در نهایت دستور لغو آن صادر

کردن21
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 -11دريافت خراج بدون توجه به مزرعه
خراج بر اساس مساحت زمین ،مقاسمق و نوو محصول دریافت متیشتود متاموران امتوی بتدون
توجق بق مزرعق ،میزان و نوو محصول بر اساسدلزواه خود و بتق روشتی ظالمانتق و نامشتروو ختراج
دریافت میکردند کق بر خالف روال دورههای قبل بود زیرا دورههای قبل میزان ختراج بستتگی بتق
نوو محصول و کیفیت و کمیت آن داشت از جملق در یمن خراج مقدار معیهی دریافت میشد و کاری
بق نوو یا خوبی و بدی ومحصول نداشتهددر صورتی کق صتاحب لمعتق ختراج را ایتن گونتق تعریتف
می کهد مالیاتی است کق بر زمین یا درخت قرار داده میشودن 22بایتد بتر استاس مستاحت زمتین یتا
درختان موجود در آن محاسبق گرددن
تأثیر درآمدها و مالیات های نامشروع و بي سابقه بر اقتصاد عصر اموی
خلفای اموی برای دریافت ثروت بیشتر از هیچ گونق تالشی فروگتذار نمتی کر دنتد تتا
جایی کق مالیات های نامشروو و بی سابقق وضع کردند ن درآمتدهای ختالف شترو از متردم
می گرفتهد کق شرح آن گذشت  ،هر کدام از این درآمتدها و مالیتات هتای نامشتروو ثتروت
ههگفتی بق خزانق امویان سرازیر می کرد کق ایتن مالیتات هتا در دوره رستول ختد ا (ص) و
خلفای راشدین سابقق نداشتق است ن تأثیر درآمدها و مالیات های نامشروو بر ا قتصتاد عصت ر
اموی بدین شرح می باشد:
 - 1رواج اشرافي گری :
زندگی در دوره رسول خدا(ص) بسیار ساده و از هر گونق تجمل گرایی بتق دور بتوده و
اصحاب و یاران ایشان نیز ساده و بر اساس زهد و تقوا زندگی می گذراندندن بعد از رحلتت
رسول خدا(ص)در دوره خلفای راشدین جامعق اسالمی بق مرور از متوازین استالمی فاصتلق
گرفتق  ،تجمل گرایی و اشرافی گری دوران جاهلیت میان مردم بازگشت اصحاب و یتاران
رسول خدا(ص) بق جمع آوری مال و ثروت پرداختهد ن وقتی حضرت علی (و) خلیفق گردیتد
عده ای بق نزد ایشان رفتهد تا در تقسیم اموال مالحظق اشراف را کرده  ،عرب را بر عجتم
و موالی برتری دهد  ،امام علی (و) آن را نپذیرفتن 23وقتتی از مزالفتان حضترت علتی (و)
سؤال می شد کق را از او روی می گردانید می گفتهتد زیترا او از ستهت عمتر و عثمتان در
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بزشش های بیت المال روی گردانده و در تقسیم بیت المال مساوات کرد ن وقتی پرستیدند
را اشتراف کوفتق بتق معاویتق تمایتل دارنتد ؟ می گفتهتد  :زیترا علتی (و) مستاوی حقتوق
می دهدولی معاویق حقوق اشراف رامحفوظ

می داردن24

دوره امویان با گسترش قلمرو حکومت  ،ثروت بیشتری ناشی از مالیات هتای مشتروو و
نامشروو بق سرزمین اسالمی وارد می گردید اشرافی گری و تجمل پرستی رشتد بیشتتری
کرد  ،باع

شد کق اصحاب رسول خدا (ص) از اسالم واقعی فاصلق بگیرند و بق دنیا طلبتی

روی آو رند و سعی در انباشتن سکق های طال و نقره و جمع آوری اموال کههدن زمان رسول
خدا (ص) بق همراه سربازان در جهگ ها  ،حافظان و قاریان قرآن بودنتد  ،افتراد آمتوزش و
تربیت قرآنی می دیدند ولی در زمان امویان خبری از آموزش قترآن و مبتانی آن نبتودن در
دوره امویان فتد های اسالمی بیشتر رنگ کشور گشایی گرفت بق انحراف رفتت  ،ستربازان
برای غهیمت می جهگیدند نق برای گسترش اسالم حاکمان بترای پتر کتردن خزانتق ختود
تالش می کردند  ،سعی درجمع آوری مال و ثروت از هر راهی ق مشروو و تق نامشتروو
داشتهدن درآمد ناشی از مالیات های نامشروو اعراب مسلمان را شی فتق تجمل گرایتی کترده
بود کق از سادگی و بی آالیشی اسالمی زمان رسول اهلل (ص) فاصلق گرفتهد طوری کق در
امور زندگی افتراد قابتل مشتاهده بتود  ،گترایش بتق تجمتل در زنتدگی  ،ختوراك  ،لبتاس ،
ساختمان  ،اثتاث خانتق  ،مرکتب ستواری  ،جتواهرآالت  ،کاخهتای زیبتا و مجلتل بتق ستبک
امپراطوری روم  ،اقا متگاه های تابستانق و زمستانق  ،حمتام هتای مجلتل در مقتر حکومتت و
حتی در شکارگاه ها ازمظاهراین تجمل گراییبود نمیگساری  ،زن بارگی و خریداری کهیزکان
آوازه خوان متداول گشت و شرایطی فراهم شد کق گفتتار روزانتق بعضتی خلفتای امتوی و
خاندانشان  ،درباره زن و خوراك و شراب بود و م جالس لهو و لعب برقرار بود و اشتراف و
بزرگان اموی و غیر اموی در آن حاضر بودند و بق تفرید و شادی می پرداختهد و موستیقی
حرام نواختق می شد و کهیزکان هم برای آنها رقص می کردند و اشراف لتذت متی بردنتد از
جملق عیش و نوش با کهیتزان در تمتام دوران امویتان وجتود داشتت و خلفتای امتوی بتا
صراحت تمام بق این کار مبادرت می کردنتد  ،یزیتدبن عبتدالملک کهیتزی داشتت بتق نتام
حبابق آنقدر بق این کهیز وابستق بود کق امور مملکت بق او سپرده بود وقتتی کتق حبابتق از
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دنیا رفت مرگ او را طاقت نیاورد پس از هد روز از مرگ او خود نیز مرد و جان فتدای او
کردن او بق مجالس عیش و عشرت بیش از رسیدگی بق کارهتای متردم اهمیتت

متی دادن25

این کار می کردند کق می بایست از راه افزایش مالیات هتا جبرانمتی شتدکق بیشتتر آنهتا از
راه های نامشروو حاصل می گشت ن امویان روز بق روز بق اشرافیت خود افزودند  ،معاویق بتق
عهوان اولین خلیفق اموی کق از ساله ا قبل بق عهوان کسی کق زنتدگی اشترافی داشتت بتق
محض رسیدن بق خالفت از زندگی ساده دست کشید و برای خود دربار و ختدم و حشتمی
تشکیل داد و تشریفاتش را بیشتر کرد و در نماز جمعق با مرکب بق مسجد می رفت و برای
خود جاه و جالل و شکوهی برقرار کرده بود کق تا قبل از آن سابقق ن داشتن 26خلفای اموی
بق جز عمربن عبدالعزیز بق موسیقی  ،خهیاگری و باده پیمایی عالقق وافری داشتتهد ههتوز
نیمق دوم قرن اول هجری بق پایان نرسیده بود کق مدیهق شهر پیتامبر(ص) مرکتز تربیتت
خهیاگران شده بود ن دلیتل آن سترازیر شتدن ستیل آستای درآمتدهای نامشترو حاصتل از
سرزمین های فت د شده بود کق غالمان  ،کهیزان و درآمدهای نامشروو بق این شهر رسید تتا
جایی کق بعضی از فقها وزاهدان بق خانق این آوازه ختوان هتا تتردد داشتتهد اوضتاو شتهر
دگرگون گردیدن 27پول مالیات ها و درآمدهای نامشروعی کق بق امویان میرسید باع

میشتد

کق زندگی خود را توسعق دههد و در خوراك و پوشاك و وسایل مهزل خود تفتهن و تجمتل
بق خرج دههد و بق دنبال کسب شهرت بودند از این لحتاظ شتاعران و ادیبتان را بتق ختود
جذب می کردند با پول سعی در جذب آنها را داشتهد در این دوره خانتدان امتوی و امیتران
آنها در ختوراك هایشتان تفتهن هتایی بتق خترج دادنتد  ،انتواو و اقستام غتذاها ی مجلتل
می خوردندن در این کار از ایرانی ها تقلید میکردندنآنها خوب و شادمان زندگی می کردنتد از
خلق و خوی صحرا گردی بق سوی تجمالت شهر نشیهی روی آوردنتد هتان در ایتن کتار
افراط کردند کق در تجمل گرایی از پادشاهان ایران و روم پیش افتادند  ،آنها بتق پوشتیدن
لباس ه ای فاخر و گران قیمت حریر  ،ابریشم و گلدار عالقق زیادی نشان

دادندن28

 - 2تبديل حكومت خدا محوری به حكومت خلیفه محوری (فرد محوری)
زمانی کق رسول خدا(ص) رهبتر مستلمانان گردیتد و در مدیهتق حکومتت تشتکیل داد ،
بسیار ساده و بدون آالیش بق امورات مردم می رسید و آن حضرت (ص) مسئول امور دیهی
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و دنیوی مسلمانان بود و کارهای آموزشی  ،تربیتی  ،قضاوت  ،جهاد و اعزام سپاه نیز انجتام
می داد و اگر کسی از طرف رسول اهلل(ص) مامور بق کاری می شتد هتم از نظتر سیاستی و
هم ازنظر مذهبی نمایهده رسول خدا(ص) بود و رسول خدا(ص) او را سفارش می کترد کتق
بق عدالت حکم کهد  ،قرآن را بق مردم بیاموزد و حکومت بتر استاس ختدا محتوری و ختدا
ساالری اداره می شدن مردم او را بتق عهتوان نمایهتده ختدا متی شتهاختهدن 29در دوره خلفتای
راشدین خالفت یک مهصب دیهی  ،متذهبی و سیاستی بتود و از روش رستول ختدا(ص) تتا
حدود پیروی می کردند و کارهای مربوط بق سپاه  ،قضاو ت و دریافت مالیات را انجام می دادنتد
و خود فرمانداران و والیان مهصوب می کردند و بتق اداره کشتور متی پرداختهتد و بیشتتر ستعی
می کردند کق خدا ساالری در نظر داشتق باشهد اگر ق در دوره عثمتان  ،متادی گرایتی بیشتتر
شد و خالفت اموی وقتی کق با حیلق و زور معاویتق شتکل گرفتت بتر خت الف دوره هتای قبتل
بیشتر بق حکومتش جهبق مادی و دنیایی داد و خدا ساالری و خدا محتوری جتای ختود را بتق
خلیفق محوری و شزص گرایی داد و معاویق خود را خلیفق و پادشاه

می نامید ن30

معاویق وقتی بق خالفت رستید دوران تتازه ای آغتاز شتد و شتزص خلیفتق بتق عهتو ان
فرمانروااز وضع ختود آگتا هی کاملیافتت ستعی کترد همگتان را متوجتق اهمیتت شتزص
خودکهد  ،درباری ترتیب داد و زندگی را با تشریفاتی خاص کق بیشتر جهبق ما دی و دنیت ایی
داشت آغاز کردن 31نیاز بق هزیهق ها و درآمد هایی داشت کق مبالغ آن سرسام آور بود  ،الزم
بود آن را از بیت المال مسلمین برداشت کهد ن این رویق در میان خلفای دیگت ر امتوی هت م
ادامق یافت کق نا ار بودند برای تأمین هزیهق های زندگی دنیوی و مادی خو د مالیتات هت ا ،
درآمد های نا مشروو و جدیدی بر مردم تحمیتل کههدنخلیفتق کتق در راس امتور بتو د  ،بتر
اساس نظر ختود کارهتا را انجتام متی داد  ،ایتن احستاس قتدرتی بتود کتق از در یتافتث روت
نامشروعی ناشی می شد کق از مهاطق فتد شده بق جیب آنها سرازیر شده بود ن
خلفای اموی بق جای ایهکق خدا محوری در جامعق حاکم کههد  ،ختود محتوری و خلیفتق
محوری و نوعی دیکتاتوری مطلق در جامعق حاکم کرده بودنتد  ،حکومتت آنهتا بتق ظتاهر
رنگ دیهی داشت آن هم برای ظاهر ساز ی و عوام فریبی مردم بود  ،آنقدر در مال و مهتال
دنیا و ثروت های بادآورده و نامشروو آن غرق بودند کق خدا در قاموس آنها جایی نداشت
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روز بق روز از خدا بیشتر فاصلق می گرفتهد ن والیان و کارگزاران آنها با تمام توان بتر متردم
ظلم روا می داشتهد  ،مزتارج خانتدان امتوی و خودشتان را از جیتب متردم مظلتوم تتأمین
می کردند کق با مهطق حکومت خدا ساالر و خدا محور سازگاری نداشتن
 - 3رواج شیوه زور و فشار توسط والیان جهت دريافت مالیات و در آمد :
مالیات ها و درآمد های نامشروو باع

رواج رفتارهتای ناشایستت در جامعتق اق تصتادی

امویان شده بودن زورگیری  ،فساد اداری  ،رشوه و بتاج گیتری از شتیوه هتای بدستت آوردن
ثروت توسط امویان بود هر ق می خواستهد از مردم با عهوان های مزتلف می گرفتهد کتق
در این کار معاویق آنها را گستاخ کرده بود ن پس از معاویق دیگر خلفتای امت وی روش ا و را
ادامق دادند  ،با ثروت  ،ملک  ،مال و مهصب برای خود پشتیبان و کمتک جتذب متی کردنتد ن
پول های آنها از طریق مالیات ها و درآمد هتای نامشتروو از راه زور مانهتد در یافتت جزیتق
حاصل می شد و خلفای اموی بترای جمتع آوری درآمتد و مالیتات کستانی را کتق قاب لیتت
اطمیهان و قدرت زورگیری بیشتری داشتهد بق کار می گرفتهد  ،ظالم تترین و بت دتر ین آنهتا
حجاج بن یوسف بود  ،او در زمان عبدالملک مروان والی عراق بتودن در آن زمتا ن خالفتت
اسالمی بق دلیل جهگ با ابن زبیر و مزتار بیش از هر زمان دیگری بق پول و ثتروت ن یتاز
داشتن 32عبدالملک بن مروان  ،حجاج و امثال آن بیدادگران را مأمور کرد تا بق حق و ناحق
از مردم پول و مالیات نامشروو بگیرند و بوسیلق آن اموال نامشروو لشتکرو ا ستلحق ته یتق
کههد و بق جهگ رقبا

بروندن33

 - 4فشار به اهل ذمه جهت دريافت جزيه و عدم اعتمادآنها به اسالم
والیان اموی برای دریافت مالیات زمین از اهل ذمق بیداد می کردند  ،آنچق می خواستتهد
از آنها دریافت می نمودند توجهیهداشتهد کق آیا برای مالک یزی بتاقی متی مانتد یتا نتق ن
زمین ها را مساحی می کردند و از آنها باج می گرفتهد خواه در آن زمین کشت انجام می شد
یا نمی شد یکی از شرایط بتاج ستتانی آن بتود کتق مبلغتی بترای زمتین داران مستاعده
می گذاشتهد تا برای برطرف کردن نیاز های ضروری خ ود از آن بهره ببرند کق حجاج نامتق
ای بق عبدالملک نوشت و اجازه خواست کق مساعده را حذف کهد کق این پیشههاد ظالمانق
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توسط خلیفق پذیرفتق نشد  ،جواب داد  :بق آنچق گرفتق ای قانع باش و بق باقی شتم متدوز
برای بیهوایان گوشت و استزوانی باقی بگذار تا اطراف آن ربی جمع شودن 34فشتار هتا بتر
اهل ذمق بسیار زیاد بود و آنها بق این نتیجق رسیدند کق ایمان بیاورند تا از پرداخت جزیتق
خالص شوند ولی باز هم از آنها جزیق دریافت می گردید دوباره بق دین خود بر گشتهد ن بتر
قبطی های مصر میزان مالیات های نامشروو افزودند کق در پی دستور معاویق از عمرعتاص
هین کاری خواستق شد کق یک قیراط بق مالیات آنهتا اضتافق کهتد  ،عمرعتاص کتق مصتر
طعمق خودش بود مزالفت کرد و پس از عمرعاص خلفای اموی هر ق خواستهد بر مالیتات
مردم مصر افزودند کق قبطیان زیر بار نمی رفتهد ودرگیر شدند کق بسیاری از آنهتا کشتتق
شدند  ،بالذری می گوید « کانت الجز یة فی بدء االمتر جریبت ا ً و دیهتارا علتی کتل جمجمتق »
جزیق در آغاز کار یک جریب بود و یک دیهار بر هتر نفتر ن 35استامق بتن زیتد تهتوخی ظلتم
بسیاری بر مسیحیان روا داشت  ،او کق از کتاهش بتاج و ختراج هتراس داشتت دستتور داد
دیرها و راهب ها شمارش کههد زیرا مردم از ترس او بق آنجا پهاه بر ده بودند  ،دستور دستت
هر راهبی را با حلقق آهن داغ کههتد و هترکس آن داغ را نداشتت دستتش قطتع کههتد او
مسیحیان را الزام کرد کق قبض پرداخت مالیات را در دست داشتق باشهد در غیر ایهصتورت
آنهاده دیهار جریمق

می شدندن36

- 5ظ هور پديده اقتصادی فاجعه بار الجاء (حماي ة )
هر ق مالیات ها و درآمدهای نامشروو امویان بیشتتر متی گردیتد و فشتارها بت ر متردم
افزون می شد ناتوانی مردم آشکارتر می گردید و راه اره ای نداشتهد کق پ یامتد فشتار های
37

مالیاتی بوجود آمدن پدیده مالی جدیدی بق نام « الجاء » بودن

خوارزمی درباره الجاء می گوید " :التلجیة ان یلجیءالضتعی ف ضتیع ة التی قتوی لیحتامی
علیها " 38پهاه بردن ضعیف بق همراه آب و زمیهش بق قوی کتق از او حمایتت کهتد یعهتی
زمین ها و امالك مالکین کو ک در حمایت مالکین بتزرگ بتق ختاطر فشتار مالیتات هتای
اضافی نامشروو قرارمی گرفت اسم مالک های بزرگ در دفاتر ثبت متی گردیتد بتق مترور
زمان مالکین کو ک حذف می شدند  ،اراضی بق مالکین بتزرگ انتقتال متی یافتتن 39بیشتتر
مالکین بزرگ کق مالکین کو ک تحت حمایت آنها قرار می گرفتهد از خاندان امتوی یتا از
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عاملین و والیان با نفوذآنهابودند مانهد مسلمق بن عبتدالملک و محمتد بتن متروان کتق از
مالکان بزرگ بق شمار

می آمدندن40

بدین گ ونق ضیاو زیادی بق افراد متهفد و مالکان بزرگ از خاندان اموی مهتقت ل گردیتد تت ا
شاید صاحبان آن از مالیا ت های نا مشروو اضافی فرار کههد کق از ترس الق ب ق اه افتا دندن

 - 6ظهور پديده اقتصادی ايغار :
از پیامدهای اقتصادی مالیات های نامشروو عصر اموی ایجاد پدیده اقتصادی جدیتدی
بق نام « ایغار » بود  ،بدین صورت کق مالکان زمین برای رهایی از فشتار متأمو رین مالیتات
نقدا بق صورت مستقیم مبلغی بق بیت المتال پرداختت متی کردنتد بتدون ایهکتق متا موران
مالیات بق زمیهش وارد شوند  ،برای همیشق از پرداخت مالیات معتاف متی شتدند یتا ایهکتق
مالک مستقیمأ مبلغی بق سلطان می داد  ،از تعرض مأمورین مالیات و تحصیل د اران معتاف
می گشتن 41خوارزمی آن را هین تعریف می کهد  " :االیغار هتو الحمایت ة و ذلت ک ان تحمتی
الضیع ة او القریق فالیدخلها عامل و یوضد علیها شیء فی الستهق یتؤدی لبیتت ا لمتال فتی
الحضر ة او الهواحی " ن « 42ایغار » نوعی حمایت استت و آن واگتذاری ملتک یتا روستتایی بتق
صاحب مهصبی بق نحوی کق مأموران مالیتاتی متعترض او نشتون د  ،در عتوض آن صتاحب
مهصب تعهد کهد کق هر سال مبلغ معیهی بق خزانق برساندن « ایغار » در عهد امو ی و عبا سی
اول شایع بوده است

43

ون بر اساس محصول نب ود  ،باع

ایجاد مشکل بترای کشتاورزان

می گردید کتق ممکتن بتود بیشتتر از محصتول پرداختت کههتد و باعت

نتابودی متزارو و

کشاورزی شودیا ایهکق حقوق بیت المال کمتتر پرداختت گتردد  ،افتراد سوءاستتفاد ه کههتد ،
مالیات را دقیق و کامل پرداخت نکههدن
 - 7ظهور پديده اقتصادی تق ب ّل :
از پیامدهای اقتصتادی مالیتات هتا و درآمتدهای نامشتروو عصتر امتوی ایجتاد پدیتده
اقتصادی جدیدی بق نام « تقبل » بود کق نتوعی مقاطعتق کتاری در مالیتات بتود  ،بتق ایتن
صورت کق فردی کق عهده دار اخذ خراج بود قبول متی کترد کتق ختراج را بترای ختودش
بگیرد در مقابل مقدار معیهی بق سلطان یا خلیفق یتا والتی ب پتردازد کتق بعتد هتا بتق « نظتام
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التزام » معروف گشتن 44در « تقبل » تقبل کههده و سلطان سود میبر ن د ن زیرا ستلطان زودتتر
بق مالیاتش می رسید و تقبل کههده هم با آزادی کامل ما بق التفتاوت آنچتق کتق متی داد و
آنچق کق می گرفت  ،برداشت می کردن
« تقبل » همان مقاطعق دادن مالیات بق افراد بود کق بق دو صورت انجام می گرفت یکتی
ایهکق فرمانداران و والیان مالیات قلمرو خود را بق طور مقاطعق متی پرداختهتد و آن چتق کتق
می خواستهد از مردم می گرفتهد کق بر ختالف شترایط استالم بتود دیگرایهکهثرو تمهتدان و
متهفذان بق طور مزایده با مأمورین جمع آوری مالیات قرار دادمتی ب ستتهد و م بلتغ مقتر ر را
نقدا پرداخت می کردندسپس آنچق کق می خواستهد از اهالی آن شهر  ،ده  ،استان می گرفتهد ن
هر دو این نوو مقاطعق دادن مالیات مورد تأ ئ ید قرار نگرفت از جملق ابویو ستف و متاو ردی
آنرا مردود می دانستهد  ،دلیل این بود کق ظلم و تعدی بق مؤدیان باع

ویر انی زمتی ن هتا و

هالکت کشاورزان می گرد د و فرد تقبل کههده همق یز را بر اساس ستود و زیتان ختود در
نظر

می گ ی ر د ن45

 - 8فرار روستايیان از روستاها و کاهش محصوالت کشاورزی :
مالیات ها و درآمدهای نامشروو عصر اموی باع

کاهش محصوالت کشتاورزی گردیتد

زیرا در این دوران بق کشاورزان روستایی  -ق کشاورزان مستلمان و تق کشتاورزان اهتل
ذمق  -فشار وارد آمدن فشارهای مالیاتی باع

شد کق زمیهداران و روستاییان اهل ذمتق وادار

شدندکق دین اسالم را اختیار کههد تا شاید در پهاه دین از بیداد گری و ظلم رها شتوند یتا
از پرداخت جزیق و خراج آزاد گردند کق این امر م حقق نشد  ،تاره ای ندیدنتد جتز ایهکتق
کشتزارها و مزارو خود را رها کرده و از روستا ها فرار کههد  ،بق شهر ها پهاه آورند تتا شتاید
آسوده شوند کق حجاج دستور داد آنها را تعقیب کههتد  ،بتق روستتاها بتاز گردانت ده  ،از آنهتا
خراج بستانهد امر کرد کق حاکمان شهر های اسالمی حق ندارند تازه مسلمان هتایی کتق از
روستاها آمده اند بق شهر راه دههد  ،باید بق روستا ها برگردند بق کشاورزی بپردازندن 46زیترا
مهاجرت روستاییان بق شهرها در اثر فشارهای مالیاتی اوال باع

کاهش شدید محصوالت

کشاورزیمی گردید  ،ثانیا کاهش « خراج » بق دنبال داشت  ،این امر ضربق اقتصادی شتدیدی
بق دولت اموی بود ن
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 - 9ايجاد شورش های داخلي علیه دولت اموی
تحمیل مالیات های نامشروو و بی سابقق بر متردم باعت

بوجتود آمتدن شتورش هتای

مزتلف علیق امویان شد یا ایهکق ناراضیان از وضع اقتصادی موجود بق شورش هتای دیگتر
پیوستهد و علیق دولت اموی دست بق اقداماتی زدنتدناز جملتق ایتن شتورش هتا کتق ریشتق
اقتصادی داشت و ناشی از فشار مالی و حذف حقتوق متردم بتود شتورش متردم بصتره بت ق
رهبری عبداهلل بن جارود است زیرا حجاج والی امویان اضتافق ای را کتق در ست همیق بیت ت
المال مردم بصره قرار داده شده بود حذف کردن 47شتورش دارای ریشتق اقتصتادی در ستال
 75هجری بق رهبری مطرف بن مغیره صورت گرفت مطرف دالیل خود را ایهگونق ب یتان
می کهد  « :حیف و میل بیت المال  ،تعطیل حدود شرعی و استبداد حاکم » کق حاک م همتدان
از حجتاج خواستت او را ستتر کتوب کهتتد ولتی حجتاج کتتق از پراکهتده شتتدن عترب هتتا در
سرزمین های خراجی وحشت داشت نپذیرفت خود با سپاهی از شام و متردم ری در ستال
 77هجری او را سرکوب کردن 48شورش دیگر ی کق دالیل عمده آن اقتصادی بود شتورش
عبد الرحمن بن اشع

بود  ،بیشتر حاضران در این شورش روستاییانی بودنتد کتق از فشتار

مالیات های نامشروو بق شهر ها فرار کرده بودند کق حجاج دستتور بتق تعقیتب و ب ازگشتت
آنها بق روستا هاداد زیرا خراج کاهش یافتق بودن مردم عراق از دیگر شرکت ک ههتدگان ا یتن
شورش بودند کق بق دورترین نقاط جهت جهگ اعزام متی شتدند تتا غهتایمی بترای د ولتت
اموی و حجاج کسب کههت د  ،متوالی از دیگتر حاضتران در شتورش بودنتد زیترا جزیتق هتا ،
مالیات های سهگیهی از آنها گرفتق می شد و آنها از وضع موجود ناراضی بودنت دن 49متوالی در
بیشتر شورشهای علیق امویان شرکت داشتهد  ،دلیل آنها تبعیض هایی بود کق دولت ت امتوی از
نظر اقتصادی و اجتماعی علیق آنها روا می داشت که مورد تعدی های بسیاری قرار می گرفتهدن

 - 10رواج رشوه خواری و فساد دستگاههای دولتي
مالیات های نامشروو در دولت امویان باع

رواج رشوه ختواری و فستاد دستتگاه هتای

دولتی شد بق گونق ای کق هر مأموری باید بق ما فوقش رشوه می داد تا بتواند کار کهد  ،در
نهایت پول این رشوه ها ازجیب مردم بیچاره دریافت می گردید متأمور یتا فرمانتدار بترای
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پرداخت رشوه بق مافوق خود مال مردم را می اپید ن روش آنها هین بود کق مبلتغ جزیتی
برای دولت خرج می کردند و موقع حساب آنرا هد برابرمحاسبق متی نمودنتد  ،از متأمورین
جزء رده پائین رشوه های کالن می گرفتهتد  ،مالیتات هتای ستهگین وضتع متی نمودنتد  ،بتر
بازاریان و کسبق مالیات های جدید تحمیل می کردند  ،اموال کشاورزان را متی دزدیدنتد بتق
این صورت کق ههگام برداشت محصول مأموری را می فرستادند تا مطابق دلزتواه مالیتات
بگیرد  ،اگر دهقان ی اعتراض می کرد ریش و سبیلش را می تراشتیدند  ،او را کتتک میزدنتد ،
اموال او را ضبط می کردند این فشارها بق رده پائین مردم وارد می گردید کتق بتا پرداختت
رشوه بق افراد رده باال آنها را بق سکوت وا می داشتهد ن مالکان بزرگ با پرداخت رشتوه بتق
متتأمورین جمتتع آوری مالیتتات ختتود را از پرداختتت مالیتتات معتتاف متتی کردندنفستتاد در
دستگاه های دولتی وجود داشت  ،همق سعی در پر کردن جیب خود را داشتهد  ،بق هتر نحتو
ممکن دنبال اپ یدن مردم بی دفاو بودند  ،این فساد دستتگاه هتای دولتتی موجتب گرانتی
خوارو بار  ،اقالم خوراکی  ،سزت شدن زندگی  ،دستق بهدی و کشتمکش احتزاب  ،گتروه هتا
می گردید ن هرج و مرجی اقتصتادی  ،اجتمتاعی در جامعتق شتکل گرفتت کتق ضتررهای آن
متوجق طبقات پائین و فرو دست اجتماو

بود ن50

 - 11عدم تفاوت میان اموال خصوصي خلفا و درآمدهای عمومي
مالیاتهای نامشروو و بی سابقق در عهد اموی پیامد مهمی بتق دنبتال داشتت آن عتدم
مشاهده تفاوت میان اموال خصوصی خلفا و درآمدهای عمومی بتود ن زیترا در دوره خلفتای
راشدین اموال عمومی بسیار زیاد  ،اموال خصوصی کم بودولی در دوره امو یت ان درآمتدهای
عمومی از امالك عمومی زیاد شتد  ،اقطتاو هتای عتام اقتصتادی اهمیتت ختاص یافتهتد و
اصطالح « مستغالت » در این دوران پدیدار شتد کتق شاملستاختمان هتایی بودکتق در ایتن
زمین ها احداث می شدند مانهد دکان ها و آسیاب ها کق تحت تملک دولت قترار داشتت کتق
در زمان ولیدبن عبدالملک دی وانی تأسیس شد بق نام مستغالت کق کارهای آنها انجتاممی
داد و این امالك همق متعلق بق خلفا و ملک خصوصی آنها شدن برای اولین بار در حکومتت
اسالمی در عهد امویان طوری عمل شد کق تفاوتی بتین امتوال خصوصتی خلفتا و امتوال
عمومی مشاهده نمتی گردیتد  ،آنچتق کتق امتوال عمتومی بتود متعلتق بتق خلفتای امتوی
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بودن 51خصوصیت دستگاه مالی امویان این بود کق خزانق دولت جزء دارایی مردم محسوب نمی
شد و خاص خلیفق بود و زیر نظر مستقیم او با دست و دل بازی تمام اداره

می گردید ن52
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- 12ا فزايش سپاهیگری و توجه به نظامیان
مالیات ها و درآمدهای نامشروو باع

شد کتق امویتان بتق ستپاهیگری و نظامیتان ب یشتتر

توجق کههد زیرا اهرم و ستون اصلی حکومت آنها سپاهیان بودند  ،لذا سعی در ا فتزایش تعتد اد
سپاهیان و سپاهیگری از اهداف اصلی و اساسی امویان بود آنها می دانستهد کق برای رسی دن
بق خواست خود یعهی سرکوب مزالفان و انجام فتوحات جدیدباید نیروی نظامی قوی تشتکیل
دههد ن امویان با بذل و بزشش فراوان سپاهیان و نظامیان را کهترل می کردند و در این ز میهق
هزیهق های زیادی صرف کردند کق از جیب مردم بیچاره تأمین

می گردید ن53

امویان حقوق و مقرری سپاهیان را افزایش دادند و معاویق حقوق آنها را د وبرابتر کت رد
کق حدود شصت هزار سپاهی داشت کق بق هر سپاهی هزار درهم پرداخت می شتد  ،بعتد از
معاویق دیگر خلفای اموی هم از روش معاویق پیروی کردنتد  ،خصوصتأ عبتدالملک کت ق بتا
گروه های مزتلفی درگیر بود  ،برای سپاهیان در مبارزه با مزالفان مقرری هه گفتی هزیهت ق
کرد کق در رتبیتل عتالوه بتر حقتوق  ،نزدیتک بتق دو میلیتون درهتم میتان آنهتا تقست یم
نمود ن ولیدبن یزید روزی کق خلیفق شد برای خشتهودی ستپاهیان و جلتب حمایتت آن هتا ده
درهم بق حقوق آنهتا افزودنپرداختت حقتوق ستپاهیان و افتزایش آن نتیجتق مالیتات هتای
نامشروو و اضافی بود کق بر گرده مردم بیچاره سوار می کردند تا بتوانهد بت ق اهتداف خت ود
برسهد همین نظامیان انواو ظلم ها و ستم هابر مردم روا می داشتهد  ،شدیدتری ن شکهجق هتا
اعمال می کردندن
 - 13ا حیای رسمهای غلط و تقلید از ملل ديگر
در ایران عهد ساسانی قبل از فتوحات رسم هایی وجود داشت کق معروف بق « هتدایای
مهرگان و نوروز » بود  ،بدین صورت کق در آغاز فصل پاییز و زمستتان هتدایایی بتا ارزش
بهام « مهرگان » و در آ غاز فصل بهار و تابستان بهام « نوروز »  ،متردم بایتد بتق پادشتاهان
اهداء می کردندکق بعد از اسالم این رسوم از بین رفت ولی خلفای اموی از زمتان معاویتق
آن را احیاء کردند  ،معاویق دستور داد کق مردم باید ساالنق هدایای مهرگان و نتوروز بتق او
اهدا کههد کق مبلغ آن  10هزار درهم در سال بود ن 54مکوسی کق بق تقلید از پادشاهان روم
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و ایرا ن از مردم دریافت می شد نسرانجام این رستم هتای غلتط در زمتان عمتربن عبتدالعزیز
برانداختق شدن
معاویق بق دلیل حجم پولهای دریافتی از مالیتات هتا و درآمتدها م شتروو ونامشت روو از
دستگاه های سلطهتی رومی هاتقلید کرد اقداماتی انجام داد از جملتق  :بترای ختود نگهبانتا ن
مسلد فراهم ساخت  ،کاخ وتزتی بها کرد  ،در مسجد مقصوره (غرفق ی مزصتوص )ترتیت ب
داد کق موقع نماز در آن قرار می گرفت  ،خالفت را موروثی کرد  ،لباس های ختز وحریتر بتق
تقلید از رومیان پوشید  ،او بق تقلید از ایرانی ها ورومی ها پست دولتی و م هر داری سل طهتی
ترتیب

دادن55

 - 14س اختن کاخها و مساجدو بناهای عظیم
مالیات ها و درآمدهای فراوان خلفای اموی باع

شد کق آنها عالقق زیادی ب ق ستاختن

کاخ ها  ،مساجد و بهاهای عظیم داشتق باشهد با هزیهق فراوان این بهاها و ک اخ هارا بست ازند ن
معاویق کاخ سبز را در دمشق و یزیدبن معاویق کاخ حوارین را بها کترد  ،متروا ن بتن حکت م
یک استزر را در کاخ ایجاد کرد ن کاخ های سق گانق توسط عبدالمطلب بتن متروان ستاختق
شد  ،او در شهرهای صهبره  ،بعلبک و قهسرین کاخ هایی بها کرد ن دوره ی ولیدبن عبتدالملک
کق دوره ی ساختن کاخ ها بق شمار می رود  ،کاخ های زیادی ساختق شد از جملق  :کت اخ هتای
میهق  ،صرح  ،کاخ کو ک عمره و کاخ اسیس ن سلیمان بن عبدالملک شهر رملق را ب هتا کترد
ودر آن قصری باشکوه ساخت ن یزید ثانی پسر عبتدالملک کتاخ متوقر را در بلقتاء ست اخ تن در
دوره هشام بن ع بدالملک عمارت های بزرگی ایجتاد شتد از جملتق قصتر رصتاقق  ،قصترالح یره
غربی و قصرالحیر ه شرقی و قصرال م فجر ن قصر های دیگری توسط ولید ثانی مانهد کت اخ هتای
المشتی و الطوبق ساختق شد ن محمد بن مروان کاخ حران را

ساخت ن56

در دوره خلفای اموی مساجدی نیز ساختق شد از جملق بازسازی مسجد مدیهق در زمتان
ولیدبن عبدالملک کق با نظارت عمربن عبدالعزیز والی مدیهتق انجتام گرفتت ن مستجد قبت ة
الصزره و گهبد سلسلق توسط عبتدالملک متروان ستاختق شتد ن مسجداالقصتی کتق توستط
ولیدبن عبدالملک بها شد  ،او مسجد جامع اموی نیتز ستاخت کتق قتب ال ً مکتان آن بتزانتق
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ژوپیتر بودن 57ساخت وبهای این کاخ ها ومساجد هزیهق های ههگفتی می طلبیتد کتق خلفتای
اموی از بیت المال برداشت می کردند کق حاصل مالیات های نامشروو و جدیدی بود کق از
مردم بیچارهمی گرفتهد ن
نتیجه گیری
در دوره رسول خدا (ص)  ،نظام اقتصادی اسالمی ساده بود  ،مسلمانان زکات و صدقات
پرداخت می کردند غهایم هر جهگ بالفاصلق بق صالحدید رسول خدا (ص) میان غ ازیان و
جهگجویان تقسیم می گردید ن نظام اقتصادی اسالمی در دوره خلفای راشدین کم کم رو ب ق
تغییر رفت  ،د ارتغییر و تحوالتی شد با رشد اموال حاصلق از فتوحات  ،دیوان ی توستط عمت ر
بوجود آمد ن با روی کار آمدن امویان بااهدافی خاص در نظام اقتصادی اسالم ی تغییترا ت و
تحوالت اساسیایجاد شد کق نسبت بق گذشتق قابل مقایسق نبود این نظام اقت صادی برپای ق
جمع آوری ثروت شزصی  ،بها شده بتود ن خلفتای امتوی بترای حفتر قتدرت ختود بتذل و
بزشش های فراوان داشتهد  ،برای همین مهظور نیازمهددرآمد ههگفت بودند کق د ر آ متدهای
مشروو کافی نبود بق همین مهظور سعی در بق دست آوردن ثتروت بتق هتر شتکل ممکت ن
داشتهد کق سرانجام مالیات ها ودرآمدهای نامشروو و بی سابقق ای ابداو بر مت ردم تحمیتل
ک رد ن دن این مالیات ها توسط والیان اموی بق هر شکل ممکن دریافت می شتد  ،هترکس ابتا
می کرد  ،با فشار و زور نظامی رو برو میشدن این مالیات ها متعتدد بتوده مان هتد مالیتات بت ر
اسب  ،مالیات بر ضرابزانق  ،مالیات اجاره خانق هتا و کاروانستراها  ،مالیتات زنت ان فاحشتق و
روسپی  ،جزیق بر نو مسلمانان و ن ننکق حاصل آن  ،پیامد های اقتصادی زیادی بو د کق آثار آ ن
در حیات اجتماعی  ،اقتصادی  ،اعتقادی  ،فرههگی و تمدنی نمودار گردید از جمل ق  :رواج فر د
گرایی و خلیفق محوری بق جای خدا ساالری  ،دوری از معهویات  ،مادی گرایی  ،د نیا طلبتی ،
نابودی کشاورزان و کشاورزی بق دنبال فشارهای مالیاتی  ،فرار روستاییان ب ق شهرها  ،رواج
زندگی اشرافی گری  ،دوری از اسالم واقعی  ،ولزرجتی هتای خانتدان امتوی از بتین ر فتتن
معیار های اصیل اسالمی  ،افزایش نظامی گری  ،احیای رسوم غلتط گذشتتق و ملتل د یگتر ،
شورش های متعددنننکق آثار زیانباری بر اقتصاد عصر اموی بق جای گذاشت ن عده ای از این
پول های باد آورده ثروتمهد شده و عده زیتادی فقیتر شتدند  ،بترای حفتر ختود اقتد ام بتق
مزالفت ها وناسازگاری هایی نمودند کق سرانجام باع سقوط امویان گردید ن
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يادداشتها:
 -1ابوعبید ،قاسم بن سالم ،اموال ،اپ اول ،بیروت  :ناصر للثقافق 1981 ،م  ،ص  4 47کلیهی،
ابوجعفر محمد بن یعقوب ،گزیده کافی ،ترجمق و تحقیق محمد باقر بهبودی ،تهر ان  :انتشارا ت
علمی و فرههگی ، 1363 ،ج  ، 13ص  14ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغق 4 ،جلد ی ،بیروت :
دار الهدی ،بی تا  ،ص  470 - 15ن
 -2ابن قیم الجوزیق ،احکام اهل الذمق ،دوجلدی ،اپ اول ،تحقیق طق عبدالرئوف سعد ،بیروت :
دار الکتب العلمیق ، 1981 ،ج  ، 1ص  126ن
 -3حسن ،حسن ابراهیم ،تاریخ سیاسی اسالم 4 ،جلدی ،اپ هفتم ،بیروت :دار احیاء التراث
العربی ، 1964 ،ج  ، 1ص  486ن
 -4زیدان ،جرجی ،تاریخ تمدن اسالم ،ترجمق و نگارش علی جواهر کالم ،تهران :انتشارات
امیرکبیر ،تابستان  ، 1369ص  182ن
 -5ابوعبید ،همان ،ص 211ن
 -6طباطبایی ،محمد حسین ،ترجمق تفسیر المیزان ،ترجمق محمد جواد حجتی کرمانی و محمد
علی کرامی قمی ،اپ ششم ،مرکز نشر فرههگی رجاء و انتشارات امیر کبیر ، 1376 ،ج  ، 5ص
 63و  64مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونق ،اپ نهم ،قم :انتشارات دار ا لکتب االسال میق،
 ، 1363ج  ، 4ص  62و  63شمس الدین ،محمد بن جمال الدین مکی ،لمعق دمشقیق  ،ت رجمق
و تبیین محسن غرویان و علی شیروانی ،اپ اول ،قم :انتشارات دار الفکر ، 1374 ،ج  ، 2ص
 282و  283ابن عساکر ،تهذیب تاریخ دمشق ،عبدالقادر بدران ،اپ دوم ،بیرو ت  :دار
المیسره ، 1971 ،ج  ، 5ص  95ن
 -7شمس الدین ،همان ،ج  ،1ص  161ابن عبدالحکم ،عبدالرحمن بن عبداهلل ،فتوح مصر و
اخبارها ،اپ لیدن  ،ص  272ن
 -8ابن عبدالحکم ،همان ،ص 273ن
 -9ابن هشام ،سیرةالهبویق ،تعلیقات عمر عبدالسالم تدمری ،دار الکتاب العربی ،بی تا ،ج  ، 1ص
 411ابویوسف ،یعقوب بن ابراهیم ،الزراج ،بیروت  :دار المعرفق 1979 ،م  ،ص  86و  93ن
 -10شمسالدین ،همان ،ج  ،2ص  167حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر ،تذکره الفقهاء ،مکتبق
المرتضویق ،بی جا ،بی تا  ،ج  ، 2ص  40ن
 -11شمس الدین ،همان ،ج  ،2ص  167و  168ابویوسف ،همان ،ص 86ن
 -12ابویوسف ،همان ،ص 230و231ن
 -13زیدان ،همان ،ص 104ن
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 -14دوری ،عبدالعزیز ،تاریخ العراق االقتصادی فی القرن الرابع الهجری ،اپ دوم ،بیروت :دار
المشرق ، 1974 ،ص  22ن
 -15شمس الدین ،همان ،ج  ،2ص  197و  198بالذری ،احمد بن یحیی ،انساب االشراف ،تحقیق
محمد حمید اهلل ،قاهره  :دار المعارف ،بی تا  ،ج  ، 1ص  234ابن کثیر ،ابوال فداء اسماعیل ،البدایق
و الههایق ،بیروت  :دار احیاء التراث العربی ، 1993 ،ج  ، 8ص  148ن
 -16زیدان ،همان ،ص 181ن
 -17ابویوسف ،همان ،ص  86و  93ابوعبید ،همان ،ص 527ن
 -18ابن عبدالحکم ،همان ،ص 129ن
 -19طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ الرسل و الملوك ،بیروت :مکتبق االعلی ،بی تا  ،ج  ، 8ص
 139ابن عبدالحکم،همان ،ص  129ابوعبید ،همان ،ص 527ن
 -20ابویوسف ،همان ،ص  86و  93ابوعبید ،همان ،ص 527ن
 -21ابن عبدالحکم ،همان ،ص  129ابوعبید ،همان ،ص  527و 528ن
 -22ابن عبدالحکم ،همان ،ص  126شمس الدین ،همان ،ج  ،2ص 329ن
 -23مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسین ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،بیروت  :داراالندلس ،بی -
جا ،بی تا  ،ج  ، 2ص  41یعقوبی ،احمد بن اسحاق (ابن واضد) ،تاریخ یعقوبی ،ت رجمق محمد
ابراهیم آیتی ،اپ نهم ،تهران  :انتشارات علمی و فرههگی ، 1382 ،ج  ، 2ص  82ن
 -24یعقوبی ،همان ،ج  ،2ص 82ن
 -25ابن سعد ،طبقات الکبری ،بیروت  :دار صادر ،بی تا  ،ص  232و  233ن
 -26لم ب تون( ،گروه نویسهدگان کمبریج) تاریخ اسالم ،ترجمق احمد آرام ،اپ سوم ،تهران :
انتشارات امیرکبیر ، 1380 ،ص  122و  123ن
 -27شوقی ضیف ،تاریخ االدب العربی ،دار المعارف ،سق جلدی ، 1963 ،ج  ، 2ص  5 4ن
 -28زیدان ،همان ،ص  971و 974ن
 -29لمبتون ،همان ،ص 123ن
 -30زیدان ،همان ،ص  826و 827ن
 -31لمبتون ،همان ،ص  122و 123ن
 -32طقوش ،محمد سهیل ،دولت امویان ،ترجمق حجت اهلل جودکی ،اپ دوم ،قم :پژوهشکده
حوزه و دانشگاه ، 1384 ،ص  93و 95ن
 -33همانن
 -34زیدان ،همان ،ص 230ن
 -35بالذری ،احمد بن یحیی ،فتوح البلدان ،بیروت :دار الکتب العلمیق 197 8 ،م  ،ص 131ن
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 -36همان ،ص 231ن
 -37م ی تز ،آدم ،الحضاره االسالمیق فی القرن الرابع الهجری ،دو جلدی ،ترجمق عبدالهادی
ابوریده ،اپ هارم ،بیروت :دار الکتاب العربی ، 1967 ،ج  ، 1ص  215ن
 -38خوارزمی ،محمد بن احمد ،مفاتید العلوم ،بیروت :دار الکتب العلمیق ، 19 78 ،ص  41ن
 -39بالذری ،همان ،ص 308و309ن
 -40همان ،ص 316و  364حموی ،یاقوت ،معجم البلدان ،بیروت :دار صادر 19 71 ،م  ،ج  ، 1ص
 28ن
 -41حموی ،همان ،ج  ،1ص 29ن
 -42خوارزمی ،همان ،ص 40ن
 -43دوری ،همان ،ص 49ن
 -44ریس ،ضیاءالدین ،خراج و نظام های مالی دولت های اسالمی ،ترجمق فتحعلی اکبری،
اصفهان  :دانشگاه اصفهان ، 1373 ،ص  269و 270ن
 -45ابویوسف ،همان ،ص  105ماوردی ،علی بن محمد ،احکام السلطانیق و الوالیات الدیهیق،
بیروت :دار الکتب العلمیق ، 1978 ،ص 222ن
 -46طبری ،همان ،ج  ،5ص 182ن
 -47همان ،ج  ،5ص 46ن
 -48همان ،ج  ،5ص 115ن
 -49طبری ،همان ،ج  ،5ص  182ولهاوزن ،تاریخ الدولق العربیق ،قاهره ، 1 958 ،ص 255ن
 -50زیدان ،همان ،ص  817و 818ن
 -51ابویوسف ،همان ،ص 221ن
 -52امیر علی ،تاریخ عرب و اسالم ،ترجمق فزر داعی گیالنی ،اپ سوم ،تهران  :گهجیهق،
 1366هتن ش  ،ص 192ن
 -53زیدان ،همان ،ص  127و 128ن
 -54جهشیاری ،محمد بن عبدوس ،الوزراء و الکتاب ،بیروت :دارالفکر الحدی  ، 198 8 ،ص 52
یعقوبی ،همان ،ج  ،2ص 145ن
 -55زیدان ،همان ،ص 63ن
 -56عفیف البههسی ،ههر اسالمی ،ترجمق محمودپور آقاسی ،اپ دوم ،تهران  :انتشارات سوره
مهر ، 1387 ،ص 242ن
 -57همان ،ص  153و 157ن
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