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٤٩  ي خسروانوشیرواننگاھی دیگر بھ اصالحات مالیاتی ساسانیان در دوره

  

  

  

  

  ي خسروانوشیروان نگاهی دیگر به اصالحات مالیاتی ساسانیان در دوره

  

  1بادامچیدکتر حسین 

  1مریم غالمی    

  چکیده 

هاي باستانی، کشاورزي شکل غالب و  در ایران زمان ساسانی، همانند تقریبًا تمام دولت

زیستند و ها در روستاها می عیتاکثر جم. دادهاي اقتصادي را تشکیل می برتر فعالیت

ي اصلی درآمد دولت از   و سرچمشهشد ها از طریق کشاورزي تأمین می معیشت آن

هاي اقتصادي، سیاسی و عوامل متعددي در زمینه.شدهاي کشاورزي تأمین می مالیات

ها در  اجتماعی دست به دست هم داد تا مقارن به قدرت رسیدن قباد اول شاهد نابسامانی

ها که نارضایتی مردم را به دنبال داشت،  این نابسامانی. ي ایران عصر ساسانی باشیم امعهج

از مسائلی چون جنگ ایران و هیاطله و پیامدهاي آن، فشار بر طبقات فرودست جامعه به 

سالی و سرانجام ظهور مزدکیان که باعث  دلیل شیوه هاي اشتباه مالیات گیري، خشک

ي این مسائل، شاهان ساسانی را واداشت که دست به  همه. شد میناآرامی مردم شد، ناشی

هدف این مقاله، بررسی اصالحات . ها، زنند ي مالیات اقدامات اصالحی، به ویژه در زمینه

ي مالیات گیري  براي بررسی این موضوع در ابتدا شیوه. مالیانی خسرو انوشیروان است

 و در ادامه به اصالحات مالیاتی خسرو ي خسرو، مورد توجه قرار گرفته قبل از دوره

دهند ها نشان می بررسی. انوشیروان و فواید و معایب این اصالحات توجه شده است

                                                
  .گروه تاریخ، دانشگاه تھران، تھران، ایران. ١

mlbadamchi@yahoo.commaryam.gholami@ut.ac.ir  ,       : مسئول مکاتبه

  8/10/93:           پذیرش27/9/92: دریافت

8سالفصلنامه مسکویه

  1392 پاییز26يشماره
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٥٠  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

اگرچه این اصالحات در ابتداي کار فواید در بر داشت، اما به دلیل توجه نکردن به برخی 

ها اشاره  له به آنسالی، داراي معایبی نیز بود، که در این مقا از مسائل طبیعی، چون خشک

  .شودمی

   خسرو انوشیروان، ساسانیان، اصالحات مالیاتی:واژگان کلیدي

  مقدمه

معروف است، ) روان نامیرا(ان به تخت نشستن خسرو اول که در تاریخ به لقب انوشیرو

 ،با روي کار آمدن او. کشد اوج مجددي را در تاریخ ساسانی به تصویر میي نقطه

شمکش طوالنی میان دستگاه سلطنت و اقتدار نجبا به پیروزي  کي سرانجام یک دوره

مبالغه نیست اگر ادعا شود که این فرمانروا ساختار حکومتی . سلطنت خاتمه یافت

وجود آورد و همانند نیاي خود اردشیربابکان، دین و دولت را در وجود ه جدیدي ب

خشان فرهنگ ایرانی عصر خسرو را می توان دوران در. شخص پادشاه دوباره متحد کرد

  . در عهد ساسانی دانست

خسرو انوشیروان، براي قدرت بخشیدن دوباره به دستگاه سلطنت بعد از شورش      

از مهم ترین اقدامات . اي در کشور زدمزدکیان دست به اقدامات اصالحی گسترده

 ي  دوره هماند،مالیات در دروان باستان. اصالحی او اصالحات در امر مالیات گیري بود

ها به امر  دولتدلیلبه همین . هاي بوده استترین منبع درآمد دولت مهم،معاصر

هاي که به آشفتگیاصالحات مالیاتی خسرو در عین آن. گیري توجه خاص داشتندمالیات

  .  حکومت هم گردیدي  موجب تقویت خزانه،داداجتماعی عصر نظم می

زه به نفع  که اصالحات مالیاتی تا چه اندااستال سؤپاسخ دهی این این مقاله به دنبال      

 فایده این اصالحات و نظم و ،دده بررسی منابع نشان می. مردم و حکومت بوده است

باشد، ها صورت گرفته است بیش از آن که به نفع مردم بوده ترتیبی که در گرفتن مالیات

 اصالحات مالیاتی را عادالنه  و برخالف این که اکثر منابعبه نفع خزانه دولت بوده است،
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٥١  ي خسروانوشیرواننگاھی دیگر بھ اصالحات مالیاتی ساسانیان در دوره

 ،چنان که گفته شدهد که این مالیات ها آنده ي برخی از منابع نشان می شارها. ندا هدانست

از مهم ترین معایب این اصالحات .  مردم نبوده استدر راستاي حل مشکالتعادالنه و 

  .برشمردتوجه نکردن به مسائل طبیعی توان  را می

  ) م579-531(خسرو انوشیرواني  رهنگاهی کوتاه به تاریخ دو

که   و با این،شهرت دارد) روان بی مرگ، روح جاویدان(خسرو اول که با لقب انوشیروان

 اما از همان آغاز ي از نجبا و موبدان به قدرت رسید،یید بسیارطبق وصیت قباد و تأ

خسرو در ابتدا به سرکوب شورش برادرش . حکومت با مدعیان خانوادگی مواجه شد

 که به تحریک عده اي از نجبا، ادعاي سلطنت  رابرادر دیگرش جم. کاوس پرداخت

 مورخان، خسرو ي طبق گفته.شورش مزدکیان را سرکوب کرد.  از میان برداشت،کرد

زند، همگی را اسیر ساخت و میان جادفرمان داد از هر گوشه و کناري مزدکیان را بجوی

ستور داد زمین  و د آنجا آوردبهرا  هزار از آنان 80. یدو نهروان به بند کش) از توابع بغداد(

در این روز به انوشیروان . دان را یکباره از دم شمشیر گذارنسازند و آناز خونشان سیراب 

  .) 258 : 1374،مسعودي؛391 : 1368، ثعالبی( که به معنی شاه نو است نامیده گشت

دستور داد . ادن اوضاع کشور پرداخت به سروسامان د، مزدکیانی از سرکوب     او، پس

 با کسانی که الیق همسري آنان ، درگذشته بودشانکه ولی را زادگانی دختران بزرگ

 نهرها و روخانه بپردازند، به فرمان وي، را از بیت المال آنهاي  کنند و هزینهازدواجباشند 

ها را با  و خانهها ساختمانند، کهریزها و قنوات را مرمت کردند؛ها را الروبی نمود

 دستور داد پل هاي شکسته و همچنین،. دریافت کمک از بیت المال تعمیر نمودند

 سرداران را از حیث مشکالت. را تعمیر کنندشده هاي ویران و سدهاي خراب گذرگاه

ها و ها، کاخ راهمسیردر .  نمودمرمتها را راه.  دیگر جبران کردمواردمال یا سوار و 

 و عمال و کارگزارانی براي اي سکونت و حفظ امنیت احداث کرد و حکامی بریهاقلعه

  .)178 : 1351،طبري (تصدي کارها انتخاب کرد
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٥٢  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

 اردشیر را نو شیوة«خسرو : گوید  میتجارب االمم رازي در کتاب خود ي مسکویه     

بر یشتن را بر آن وداشت و توده و ویژگان را اش نیک نگریست و خودر اندرزنامه. کرد

 .. ..در شیوه هاي مردمان دیگر پژوهش کرد و آن چه نکو دید برگزید.  آن بفرهیختپایۀ

، مسکویه رازي(»اخت را نابود کرد و آیین زردشتی کهن را استوار س، گروهیاز مانویان

1369 : 162(.  

هاي پایانی عمر، قلمرو خود را تا یمن در جنوب شبه خسرو انوشیروان در سال     

، یمن به صورت )م570حدود(با آغاز فرمانروایی وهرز.  عربستان گسترش دادي جزیره

زرین (شد  ي آن به تیسفون فرستاده می هاي ایران درآمد که مالیات ساالنه یکی از مرزبانی

  .)71 : 1386، کوب

، در حدود  سال و هفت ماه47 به قولی ، یا سال سلطنت48 بعد از ،خسرو انوشیروان     

  .)518 :1374، مقدسی(یالدي درگذشت  م579سال 

   ساسانی پیش از خسرو انوشیرواني مالیات دوره

. است اطالعات ما بسیار اندك ، مالیات ساسانیان پیش از اصالحات خسروي درباره

 همه مربوط به ،دشو  اسالمی در خصوص مالیات بیان می-هاي عربی اطالعاتی که کتاب

 فقط تاریخ طبريمنابعی چون . ستاصالحات اوط با در ارتبا خسرو انوشیروان و ي دوره

 از محصوالت چه مقدار مالیات گرفته می  انوشیروان، خسروي د که قبل از دورهنکناشاره 

پادشاهان ایران قبل از کسري انوشیروان، مالیات را از «: گوید طبري در این باره می. شد

اشد بطور مختلف دریافت شهرستانهاي کشور خود به شرط اینکه معمور و آبادان ب

ي یک خمس و ا داخت یک ثلث، برخی یک ربع و پارهبعضی از آنها را به پر. کردندمی

 هم میزان معینی از مالیات سرانه. نمودند میپرداختبعضی دیگر یک سدس درآمد 

  .)199: ، همانطبري(»کردند دریافت می

 بلکه گرفتند،  چه محصوالتی میشود که این مبالغ را ازدر روایت طبري اشاره نمی     

لف مؤاما .  گوید مبناي این درجه بندي آبگیري و آبادانی هر منطقه بوده استفقط می
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٥٣  ي خسروانوشیرواننگاھی دیگر بھ اصالحات مالیاتی ساسانیان در دوره

ز کسري چون در ممالک ملوك عجم قبل ا... «: گوید  در این باره مینهایۀ االربگمنام 

بع و ر) تاکستان(اي نصف محصول و از بعضی ثلث و از کُروم از طایفهقسمتی کردند،

غالت و ثمار و اشجار می ستدند و بر طایفه اي ) محصول(خمس تا به عشر هرکس و ریع

  .)295 : 1373، نهایه االرب(»بر بعضی میل و تعصبحیف و جور بود و 

هاي زراعتی براساس کند که پادشاهان ایران از محصوالت زمیندینوري هم بیان می     

 و زیادي و کمی مالیات به نزدیکی گرفتند یات میع و خمس تا عشر مالنصف و ثلث و رب

 : 1346، دینوري(ار و ارزش نوع محصول بستگی داشت و دوري مزارع از شهرها و مقد

ک،یا شش یک و  مبالغ مالیات را از هر شهر پارس و عراق، ده یک، یا پنج ی، بلعمی.)75

یزان مالیات را از نیز م رازي ي  ابن مسکویه.)909 : 1386، بلعمی(داند  یا بیست یک می

 چند و ي  بر پایه، یک ششمان، دیگرازیک پنجم و ، ، از برخی دیگربرخی یک چهارم

گوید  می و کند ، به صورت باج بیان میند بود که از آن برخوداراي چون آب و آبادانی

  .)166: همان، ابن مسکویه(ند ستاندمیسرانه نیز به اندازه 

 خسرو ي که مالیات قبل از دورهبه اینراجع  در منابع ،کنیممیهمان طور که مشاهده      

اینکه آیا نقدي یا جنسی بوده  و شد، و از چه محصوالتی گرفته میچگونه انوشیروان 

 به بعد از ، ساسانیي  مالیات دورهي  اطالعات ما درباره،بنابراین. شود اشاره نمیاست،

 به مورد نظر،ي رسد که مالیات قبل از دورهبه نظر می. گرددبرمیاول اصالحات خسرو 

موران  مأظاهرًا.  زمین گرفته می شدي صورت ارزیابی محصول متناسب با عملکرد سالیانه

اما این روش . داشتندکردند و سهم دولت را برمیمالیاتی در محل محصول را ارزیابی می

اورزان تا زمانی که ، کش در منابع هم اشاره شده است،کهمعایب بسیاري داشت چنان

تأخیر . حق نداشتند به محصول خود دست زنند. آمدندموران ارزیابی مالیات نمیمأ

موران دولتی شد که گاه محصول پیش از آمدن مأ یموران در این روش مالیاتی باعث ممأ

 به ضرر ،ندا هگونه که منابع گفت آن یاد شده، روش،بنابراین. فاسد بشود و یا از بین برود

  . کومت و کشاورزان بوده استح
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   اصالحات مالیاتیي انگیزه

را باید آغاز گر اصالحات مالیاتی گسترده در )  م531-499 و 496-488(قباد اول

اصالحاتی که بعد از او توسط پسرش خسرو انوشیروان .  عصر ساسانی دانستي جامعه

مل متعددي در زمینه هاي عوا. کامل گردید و بیشتر نیز با نام او در تاریخ به ثبت رسید

، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی دست به دست هم داد تا مقارن با به قدرت رسیدن قباد

سامانی ها این ناب. یران عصر ساسانی باشیم اي ی در جامعهیسامانی هاشاهد اوج گیري ناب

ي  از مسائلی چون جنگ ایران و هیاطله و پیامدها،که نارضایتی مردم را به دنبال داشت

 پرداخت مالیات، قحط سالی ي آن، فشار بر طبقات فرودست به دالیلی چون میزان و شیوه

 حکومتگران ساسانی را ، این مسائلي همه. گرفتو سرانجام ظهور مزدکیان سرچشمه می

  . زنندب،ویژه در نظام مالیاتیه  ب،بر آن داشت تا دست به اصالحات وسیعی

رسد به  به نظر می، کشاورزان دوش بار مالیات برسنگینی،  میالديمدر اواخر قرن پنج     

هاي سنگین جنگ با هیاطله منجر به باج.  شده بودتحمل ناپذیراي ظالمانه و طور فزاینده

 اما هان مالیات را گاه به گاه ببخشند،هاي مکرر باعث شد پادشاهرچند قحطی. شده بود

 عدالتی، بیاین ظلم و . رفته بودطور کامل و مناسب صورت نگه اصالحات مالیاتی ب

هرچند . کردو نظریات وي کمک قابل توجهی به محبوبیت و موفقیت موقت مزدك 

رسد یکی از نتایج سودمند این شورش توجه  اما به نظر مید،شورش بعدها سرکوب ش

  . بهبود وضع مردم بوده باشدبه منظورشاهان ساسانی 

خسرو . ثیرات جنبش مزدکیان شمرددودي از تأتوان تا ح ی را میاصالحات مالیات     

 شاهان ساسانی  ظاهراً.)58: 1384،شیپمان(رامش و نظم را ایجاد کند کوشید بار دیگر آ

 ي خصوص در زمینهه  باي،  اصالحی گستردهام کردن مردم دست به اقداماتبراي آر

  .  زدند،مالیات
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٥٥  ي خسروانوشیرواننگاھی دیگر بھ اصالحات مالیاتی ساسانیان در دوره

  

  ها انواع مالیات

و مالیات ) خراگ(ولت به صورت مالیات ارضی دي  عایدات عمده، ساسانیي در دوره

 آرامی هالك  خراج ظاهراًي  اصل واژه. )82: 1314، کریستن سن (بود) گزیت(سرانه

(Halak)  وپهلوي خراگ (Xarag)خراج به معناي اعم، بر مالیات احتماًال.  است 

موم بر عبه صورت ساالنه سرگزیت یکجا . ارضی و مالیات سرانه استعمال می شده است

 ي  بنا بر شیوه:خراج بر مردم به صورت مقاسمه بودتوزیع . شدبه مبلغی معلوم وضع می

 را پیش از چیدن می بایست ارزیابی ها راج، محصول را در خرمن و میوه عامل خ،مقاسمه

 ي  دست به میوه،ت نداشتند که پیش از قسمت کردن محصولکشاورزان جرئ. کردمی

  .)13: 1380،خسروي؛83: همان(بزنند رسیده 

 دولت شریک کشاورز در محصول او محسوب می شد و به ، مقاسمهي در شیوه     

: 1375،محمدي مالیري (گرفت  محصول را به خراج می،تناسب محل، چند یا یک اصل

گرفت  دار معینی از محصول صورت می تقویم مالیات دیوانی از طریق تثبیت مق.)100

. شدزمینی و آسمانی هم موجب تخفیف در خراج نمی آفات .)58: 1345،لمتون(

.)14: ، همانخسروي(هم باغداري هر دو رواج داشت  در زراعت و ، هممقاسمه

 در دوره ي قبل از خسرو گیري  مالیاتي  شیوهنمودیم،بنابراین همان طور که مشاهده      

قبل از رسیدن ، چون کشاورزان تا در این شیوه.  به صورت مقاسمه بودانوشیروان، 

زنند؛ گاه محصول خراب و یا فاسد می ب حق نداشتند به محصول دست ،موران ارزیابیمأ

. ماند کشوري از مالیات بی نصیب میي شد و هم کشاورزان ضرر می کردند و هم خزانه

ي برقرار  و شیوهتغییر دهد مالیاتی را ي  قباد اول تصمیم گرفت این شیوهدلیلبه همین 

قباد .  کشور باشدي  و هم به نفع خزانه،کشاورزان دچار ضرر و زیان نشوندکند که هم 

 اما پیش ،د تا بر حسب مساحت مالیات ها را تعیین کنندن را مساحی کنها دستور داد زمین

پیش از قباد اول هیچ ممیزي ارضی و در .  از دنیا رفت،که این کار عملی شوداز این
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یت زمین مالیات نه بر مبناي بزرگی و کیف. ه وجود نداشت مالیات زمین بارد،ارتباط با آن

  .  برداشت حقیقی محصول متغییر سال به سال محاسبه می شدي بارده زراعی، بلکه بر پایه

 در ،کردکه در امالك روستایی سنگینی می چنان،پیوستگی مالیات ارضی و سرانه     

رکت تجاري زیر پوشش مالیاتی یک کارگاه پیشه وري یا یک ش. شدشهرها مالحظه نمی

 سو، در یک :شد ساسانی به دو بخش تقسیم میاقتصاد کشاورزي . گرفتقرار نمی

ی که متعلق به یها زمین، دیگراز سوي و ،مناطقی که زیر حاکمیت مستقیم شاه قرار داشت

اصالحات . اشراف زمیندار بود و قدرت مرکزي درآنجا فقط با واسطه عمل می کرد

 حکومتکه با مساحی نواحی آباد زراعی در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد اتیمالی

 فقط آن زمانبه انجام رسید، براین نیت بود که مالیات گیري مستقیم را که تا اول خسرو 

این هدف . د در تمامی نقاط دیگر گسترش ده،در کوره هاي وابسته به شهرها ممکن بود

  .)12: 1382،آلتهایم(شد ي خسرو انوشیروان محقق  در دوره

   خسرو انوشیرواني اصالحات مالیاتی دوره

 قوانین. گردید قباد، کار مساحت زمین ها آغاز شد و توسط خسرو کامل ي از دوره

مالیاتی جدیدي وضع شد که در آن کشاورز سالیانه نسبت به نوع محصول و میزان کشت 

  . پرداختخود خراج مقطوعی می

 زندگی و کشورداري خویش نوشته ي که دربارهرا ي از انوشیروان ا مهابن مسکویه نا     

: کندچنین ذکر میرا  در این نامه خسرو هدف خود از اصالح مالیاتی .کند نقل می،است

چون برآن شدم تا خود به پیگیري کار مردم بپردازم و گرفتاري و ستم را از آنان بردارم « 

 فزون برپاداشی که در آن ملت مایۀ بهبود، این  چه-و سنگینی باج بر آنان سبک کنم

ج بایسته از ایشان  با، مردم گردد و به شهریار توان دهد تا به هنگام نیازيکشور و بی نیاز

  .)171: همان،مسکویه(»...بستاند

ترین اند، ولی مشروح اصالحات مزبور دادهي چند تن از مورخان اطالعاتی درباره     

قباد پسر فیروز در اواخر «، براساس گزارش طبري. توان یافتبري میمطالب را در اثر ط
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د تا دریافت خراج از آنها نایام سلطنت خود فرمان داد زمینهاي زراعت را مساحی کن

کارگزاران چنان کردند اما شاه پیش از پایان کار مساحی . عادالنه صورت گیرد

و اضافه نمود که باید تعداد . ددرگذشت و انوشیروان فرمان داد مساحی را انجام دهن

درختهاي نخل و زیتون را در سرتاسر کشور ضبط نمایند و کسانی را که باید مالیات 

سپس دبیران را فرمود تا مجموع هریک از اقسام . سرانه بپردازند نیز سرشماري کنند

یافت محتلف مالیان را معین کردند و بارعام داد و فرمان داد مقرراتی را که در جهت در

 همگی متفق شدند که خراج مملکت  ....انواع مالیات منظور گریده است بر آنان بخوانند

گندم، جو، را به مداري اختصاص بدهند که مدار معیشت انسان و حیوان باشد از قبیل 

یک جریب مزرعه گندم و جو از هر. ، نخل و زیتون)ك اسبارخو(برنج، انگور، اسپست

یک جریب اسپست هفت  مزرعه انگور هشت درهم، از هریک جریبیک درهم، از هر

 یک درهم، از هر شش درخت غیر مرغوب یک درهم و یدرهم، از هرچهار نخل فارس

مردم .  از دادن مالیات معاف داشتند راو سایر غالت. از هر شش درخت زیتون یک درهم

  .)199: 1351، طبري(» از حیث زندگانی تقویت یافتند

ها و درختان هاي کشاورزي و نخلستانبینیم که تمام زمین می،رش طبريبراساس گزا     

این .  قابل توجه هستند،وجوه مالیاتی که تعیین شدند. زیتون مورد سرشماري قرار گرفتند

 مشخص شدهها با دقت بسیار و با توجه به وضع کشاورزان دهند که مالیاتوجوه نشان می

 که به کشت گندم و جو یینیم که میزان مالیاتب مالیاتی، میفهرستدر این . است

ه کمتر از دیگر محصوالت است؛ چون گندم و جو غذاي اصلی مردم ب،اختصاص یافته

آنان  سعی کرده که مالیات کمتري از ویژه کشاورزان را تشکیل می داد و دولت ظاهراً

. ها بیشتر است مالیات ي از همه) درهم8(میزان مالیات باغ انگوربه عکس، . کندوصول 

 ، گرمتر و در جاي نسبتًاها آسان چون نگهداري از تاکستان،این شاید عادالنه باشد

  . آن کمتر استي هزینه
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گوید که براي  مقدار خراج هر جریب شالیزار را ذکر نمی کند اما مسعودي می،طبري

 ،گزارش مسعودي براساس .)262: 1374، مسعودي(ج نیم درهم مالیات تعیین شده بود برن

شاید به همین . یابدبرنج در همه جا پرورش نمی. مالیات برنج از همه کمتر بوده است

  . دلیل مالیات آن کمتر بوده است

 شاید علت گرانی آن . درهم در هرجریب بوده است7، یا همان یونجه،خراج اسپست     

آن بار کشت  یکوالًشد و معماین بوده که یونجه از روزگار کهن در ایران کشت می

کشت . توان آن را چید بار در سال می5براي چند سال کافی بوده و گفته شده در حدود 

 کسانی که داراي اسبان خوب و معموالً. آن کم زحمت تر از سایر محصوالت بود

 براي اسب خوراك آماده کند و تا، داراي زمین هم بودند بودندآخورهاي بزرگ اسب 

ازند درهم را بپرد7د به آسانی خراج ستنتوان میبودند،ب مالکان بزرگ این گروه که اغل

  .)19-18: 1350،ابراهیم زاده(

 از این رو خرماي ،دادتري میخرما چون در سرزمین خشک محصول بیشتر و مرغوب     

  .)210: 1388، سامی (متازتر و مالیاتش بیشتر بوده استفارس م

 علت آن .گرفت مالیات تعلق نمی،، صیفی جات و پنبهبر سبزیجات، کنجد، حبوبات     

 مصرف خود مالک و خانوار تولید باشد که این محصوالت را برايبوده شاید این 

ها نیز از مالیات معاف بودند، چون فرض بر این بود که رهگذران تک نخل. کردند می

  .)236: 1380،ویسهوفر(د ممکن است میوه هاي آن را بچیند و مصرف کنن

 براي ایالت و یا والیت مربوطه دایمی ،مبلغ مالیاتی که بر مبناي این نمودارها تعیین شد     

: 1346، پیگولوسکایا و دیگران (شد ایست سالیانه در سه قسط پرداخت میببود و می

119(.  

هاي انجمنی را براي تثبیت نرخانوشیروان در گزارش طبري آمده است که خسرو      

منابع به . شدمور ع براي تثبیت مالیات ارضی جدید مأاین مجم. شکیل داده استمالیاتی ت

گویند که چه کسانی دعوت شده بودند؛ ولی گمان نمی رود به این مجلس جز ما نمی
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آن در اول خسرو .  کسی دیگر را خوانده باشند،مالکان و بزرگان و کارمندان دولت

 با در نظر گرفتن ، شده از زمین مزروعهبحساممجلس خاطر نشان ساخته بود که مبلغ 

اي سرشماري به عمل آمده و عده. گرددهاي خرما و درختان زیتون اخذ میتعداد نخل

ي   وجوه الزم به خزانه، و بر اثر تعیین مبلغ خراجد واجد استعداد کار معین شده بودافرا

جدید موجب اي ه الزم نبود با وضع مالیات، و در صورت وقوع جنگرسید، دولت می

  .) جاهمان (مزاحمت براي اهالی گردند

ان یکی از دبیر. دن به حضار تکلیف شد نظر خود را اظهار کن،پس از قرائت پیام خسرو     

ی عخواهی این خراج را جاودانه بر چیزي فانی، چون زرآیا می...  «: گفتجسارت کرد و

 تواند ماند و ی که بی آبکه خشک تواند شد و کشتی که نابود تواند گشت و جوی

 ظاهرًا). 170: 1389، شاپور شهبازي(»بش فرو تواند نشست، ببنديچشمه و کاریزي که آ

هاي  ضعف روش جدید کرده و لزوم تجدید نظر در فهرستي دبیر حضار را متوجه جنبه

  . مالیاتی را خاطر نشان ساخته است

براي  مقدار مالیاتی که ،گوید رسته میابن. مالیات براساس نرخ درهم محاسبه شده بود     

ه ها ب برخی از مالیات اما احتماًال؛)1365:120،ابن رسته(قباد فراهم شده به نقره بود 

ثر اعمال شد و ه صورت مؤ جدید بگیري نظام مالیات. شدصورت جنسی هم داده می

,Rubin)ساختپادشاه را در پیش بینی درآمدها و هزینه هاي بودجه قادر  2009).  

ابن خردادبه در کتاب خود آورده .  اصالحات مالیاتی باعث افزایش مالیات شده بود     

 ي  در دوره، میلیون درهم نقره بوده150 قباد ي است که مقدار مالیات سواد که در دوره

 و مالیات ، پادشاهیش چهارصد و بیست هزار هزار مثقال شده18خسرو پرویز در سال 

که  با توجه به این.)14-13 :137،ابن خرداد به (زار هزار مثقال رسیده بود ه600ه کشور ب

این .  ادامه یافته است، مورخاني  طبق گفته، اسالمیي تا دورهاول اصالحات خسرو 

دهد که اصالحات  نشان می، اوي  قباد و بعد از دورهي تفاوت وجوه مالیات قبل از دوره

  .  کشوري شده استي نهخزاي  بودجهباعث افزایش یاد شده 
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که را، سالی و یا جنگ  عواملی چون فجایع طبیعی، خشک، مالیاتیي  در این شیوهظاهراً

 با این حال، .اند نادیده گرفته،شودگاه باعث نوساناتی در امور کشاورزي و کشت می

ان به  این اصالحات دارند و بیشتر مورخي  ارزیابی مثبتی دربارهاکثریت منابع اسالمی

 داشت ي انگشتر4انوشیروان « : گویدمسعودي می. اند دادگر دادهیاانوشیروان لقب عادل 

،مسعودي(»...که یکی خاص مالیات بود که نگین عقیق داشت و نقش آن عدالت بود

پادشاهی به سپاه است و سپاه به مال و مال به خراج  و «: فتگ انوشیروان می.)1374:262

 آبادي به عدل و عدالت به اصالح عمال است و اصالح عمال به خراج به آبادي و

 دیبشاه مالک نفس خویش باشد و آنرا تأدرستکاري وزیران است و سرهمه اینست که 

  .)264: همان(»کند که مالک و نه مملوك آن باشد

  مالیات سرانه

اگرچه . ختندپردا می،دادندرسد مالیات سرانه را کسانی که مالیات ارضی نمیبه نظر می

توان استنباط اما از گزارش او می. دهدگزارش طبري به صراحت این مسئله را نشان نمی

به . ندددا می،هاي کشاورزي و یا باغ نداشتندکرد که مالیات سرانه را کسانی که زمین

 از مالیات سرانه ، برزگان و اشراف و کسانی که در خدمت شاه بودند،طبريي  گفته

 دلیل، و به همین اند،  داشتهیهایها و باغدانیم که بزرگان و اشراف زمین  می.بودندمعاف 

ها را  که خسرو آنشاید همین مسئله باعث شده بود. گرفت تعلق مینانمالیات ارضی به آ

  . از مالیات سرانه معاف دارد

دان، مقرر شد همه طبقات مردم به استثناي خان... «که است در گزارش طبري آمده      

بزرگان، لشکریان، هیربدان، دبیران و خدمتگزاران شاه و دولت مکلف به پرداخت مالیات 

 4 درهم، 6 درهم، 8 درهم،12:  به چند درجه طبقه بندي کردندرا این وجوه . سرانه باشند

 و 20 افراد کمتر از .و کمی درآمد اشخاص متفاوت باشند که نسبت به زیادي ،درهم

، نولدکه؛201: ، همانطبري (» پرداخت جزیه بطور کلی معاف بوندز سال ا50بیشتر از 

1378 :270(.  
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هر که اندر پادشاهی بود که نه بر ... «: گوید او می؛ خود اضافاتی داردي بلعمی در ترجمه

 بر سر او جزیت ،دین او بود از جهود و ترسا و آن را که صنعت نبود که خراج دادي

هرچه زن بودي از وي چیزي نستد و هر که کودك .  درم12 درم تا 7 درم تا 6از . برنهاد

 در .)1386:910،بلعمی(» از وي چیزي نستد50 و بیشتر از 20و خرد بود کمتر از 

 مالیات سرانه ،ندددا کسانی که خراج نمی،بینیم که او بیان کردهگزارش بلعمی می

دینوري اضافه . شدیحیان نیز گرفته می از یهودیان و مسی مالیاتچنینکه ند و اینددامی

 از دریافت مالیات سرانه و خراج غالت ،کند که بینوایان و مبتالیان به بیماري مزمنمی

، تخفیف به عمل آمدو در مالیات محصوالت آفت زده هم نسبت به زیان. معاف بودند

  .)76: 1346، دینوري(

 کردند، عموم سالی سه مرتبه تحصیل میطور ه  وجوه مالیاتی را ب، طبريي طبق گفته     

یار، یعنی عمل رضایت آمیز، نامیدند و هر قسطی را ابراس،یعنی در سه قسط چهار ماهه

 را سالی سه بار کند که آیا هر دو مالیاتطبري مشخص نمی). 201: ، همانطبري(

بار الی یککند که مالیات سرانه را س اشاره میفارسنامهابن بلخی در . گرفتند یا نه می

 درم و به هر سال 4 درم و کمتر 8 درم، میانه تر 12جزیه سرانه از توانگران «. گرفتند می

چون به این طریق قانون خراج بنهاد بر استمرار تخفیفی تمام در حق رعایا . یکبار ستدندي

،ابن بلخی(»و جهانیان به او عادل لقب نهادندو جهان رو به آبادانی نهاد . پیدا گشت

1374 :233(.  

باج ساالنه را در سه بهر ستانند و ان را همداستانی ... «: کند که  بیان می رازيمسکویه     

 باج سرانه را بر همین آیین بعدها عمر.  یعنی باجی که همه بدان خشنود بودند،بنامید

  .)168: همان رازي،ابن مسکویه(»بستاند

 ، معتقد است که مالیات سرانه،ولت ساسانیتاریخ اقتصاد د،آلتهایم در کتاب خود    

دارایی اهالی . گرفتمی باجی بود که تنها اهالی روستایی را دربر،همانند مالیات ارضی

  .)44: 1382،آلتهایم( بود روستایی فقط زمین بود که مشمول مالیات ارضی شده
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شده است که داراي یرسد که مالیات سرانه فقط مربوط به روستاییانی ماما به نظر نمی     

 و دادند، نیز باید این مالیات را می جهود و ترسایان ،تاریخ بلعمیزمین باشند چون بنا بر 

 با توجه به ،رسدبه نظر می. نداختدپر روستاییان که داراي زمین بودند مالیات ارضی می

  . ندددامنابع، مالیات سرانه متعلق به کسانی بوده است که مالیات ارضی نمی

  دیوان خراج

ه در دیوان شاهنشاهی  یک نسخ:ررات مالیاتی در سه نسخه ثبت شودخسرو دستور داد مق

 و ، یک نسخه به عنوان دستورالعمل مالیاتی به دیوان خراج فرستاده شودبایگانی گردد؛

 ، تا به موجب آنها ارسال دارند،  قضات و داوران دولت به شهرستانرا براينسخه سوم 

 غیرقانونی جلوگیري به  مالیاتي ت شود و از احجاف به رعیت و مطالبهمالیات دریاف

دیوانی را که .  مالیات کشور را در سه موعد وصول کنند که نیز مقرر داشت.عمل آید

 سراي شمره نامیدند که یعنی دیوان اقساط سه ،امور کل مالیاتی بوددادن مکلف به انجام 

ازشمره، شماره و حساب است و سراي شمره یعنی بعضی معتقدند مقصود .  مالیاتیي گانه

 خطی خاص ، خوارزمیي  طبق گفته.)76-75:همان،دینوري (ري کل حسابداي اداره

گنج هماردفیره وجود داشته است  ساسانی به نام ي هاي خزانه در دورهنوشتن حساب

  .)1347:113،خوارزمی(

هاي  از فحاوي کتابباسیان ادامه داشت،انی تا زمان  عچون منطقه بندي مالیاتی ساس     

 مستقلی را کوره یا استان می ي  هر ناحیهان،آید که در زمان ساسانی اسالمی برمیي دوره

اي  و هر طسوج سپرده به گهبذ یا تحصیدار جداگانه) طسوج(هر استان به چند تسو . گفتند

  .)1366:861، مشکور(بود 

براي اولین بار . ی در جامعه ایجاد کردیگونی هادگراول، اصالحات مالیاتی خسرو      

 شاهی ي تمامی درآمدهاي حاصل از مالیات سرانه و ارضی بی کم و کاست سرازیر خزانه

. ثیر گذاشت در سیاست خارجی انوشیروان نیز تأ بی شکاتینظام جدید مالی. شد

 ده است،ضبط کر خسرو اول ي در دورهرا هاي ایران و روم پروکوپیوس که شرح جنگ
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کند و به عواید سرشاري اشاره  شاه را قید میي مبالغ حاصل از تهاجمات چپاولگرانه

شده  شاهی ي  نصیب خزانه، رسمیي ها در کنار درآمد بودجه که این غنایم و باجنموده

 ي نقطه عطفی در تاریخ بودجهانوشیروان، اصالح بزرگ مالی در زمان خسرو . است

مالیاتی ین بار قدرت مالکان ارضی پس رانده شد و تمامی درآمد  براي نخست.ساسانی بود

  .)155: 1382،آلتهایم (در اختیار شاه قرار گرفت

 ،لفظ واستریوشان ساالر یا واستریوش بد. واستریوشان ساالر رئیس مالیات ارضی بود     

 میزان  و چون،شدمالیات ارضی بیشتر از فالحان گرفته می. به معنی رئیس فالحان است

دادند، خراج را از روي حاصلخیزي زمین وخوبی و بدي محصول هر بلوکی تشخیص می

یاري و سایر امور  بود که در باب محصول و زمین و آب واستریوشان ساالر مامورمسلمًا

کریستن  (آمارگران نیز مأموران وصول و رؤساي محاسبات بودند. حتی مراقبت کندفال

وصول شده در شعب مالی را با صداي بلند در حضور شاه  مبلغ پول .)87:، همانسن

هاي مختلف و وضع واستریوشان ساالر همه ساله صورتی از عایدات مالیات. خواندندمی

  .)283: همان(کرد  نمود و پادشاه آن را مهر میخزانه را به حضور شاه عرض می

  دهقانان

ظاهر ) اندیهکان( نام دهقانان یک قشر خرده مالک اشرافی به،خر ساسانیي متأ در دوره

شاه به این طبقه که . گردد خسرو انوشیروان برمیي یادکردها از دهقانان به دروه. ندشد

هدف او این بود که در صفوف اشراف زمیندار کسانی را .  زمین هم داد،خود ساخته بود

 واگذاري زمین و  بانجبا احتماالًاز این قشر خرده مالک و . وارد کند که وابسته بدو باشند

  .)159: همان،آلتهایم(، به دست شاه ایجاد شده است هاي اقتصاديپول و دیگر کمک

، بلکه سیاستی به  بازنگردانیدنااول، قدرت اشراف و زمینداران بزرگ را به آنخسرو      

دهقانان از نظر نظامی ستون . در پیش گرفت) دهقانان(داران کوچک مرفهسود زمین

داند و از لحاظ اقتصادي نیز گردآوري مالیات یعنی ش ساسانی را تشکیل میفقرات ارت

هاي مستقیم که بر  مالیات.)45: 1383،دریایی(اقتصاد کشور را بر عهده داشتند ي شالوده
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 متوسط میان ي  مالك به عنوان طبقهي  که طبقه از نقشی،زمین و روستاییان وضع شده بود

دهقانان عامل .)525: 1382،فراي (، بسیار کاستگرفته بودندمردم عادي و دربار برعهده 

مسلمانان پس از تسلط بر .  مالیاتی بودندي در زمینهاول مهمی در اجراي طرح خسرو 

هاي  به دهقانان که اطالعات صحیحی راجع به مالیات،ایران براي جمع آوري خراج

  .)167: 1384،هوار (، نیازمند شدندمحلی داشتند

   رومیاني الحات مالیاتی و شیوهاص

. گشت نشینان وي باز مین و جایسیاتی انوشیروان به دیوکلآلتهایم معتقد است که نظام مال

 این نظام مالیاتی .)166: همان،آلتهایم(را وضع کرد و انوشیروان بسط داد ن آن یسدیوکل

از این . به هم پیوستهاي امالك و مالیات سرانه و مالیات ارضی و نیروي کار را فرآورده

شد و مبالغ وصول شده تنها به شاه تعلق پس تمام کشور مشمول پرداخت مالیات می

  .)165: 1369، آلتهایم(گرفت  می

 مالیاتی جدید و چگونگی اخذ نظامطور عمده هکند که بپیگولوسکایا هم بیان می     

. شباهت بسیار داشت) زانسبی( مالیاتی روم شرقینظاممالیات در نواحی غربی ایران با 

 روم یها آسیایهاي ارضی و سرانه در استان اخذ مالیاتي تنظیم فهرست مالیاتی در زمینه

  یعنی ، مذکور در تنها اثري که از آن روزگار برجاي مانده استنظامي شرقی و مجموعه

 معلوم است که . معلوم و مشخص استي پنجم میالدي مجموعه قوانین سوریایی سده

.  در دربار قباد و خسرو از مقام و مرتبتی واال برخوردار بودندگروهی از سوریایی یان

جا از این. اینان به دستور شاه به ترجمه نوشته هاي یونانی و سریانی اشتغال داشتند

ران شناخته شده بود  اخذ آن در ایي آید که نظام مالیاتی رومیان و شیوهبرمی

  .)455-454: پیگولوسکایا، همان(

کند و معتقد است که اصالحات خسرو ریشه  زیو رابین این مسئله را رد می،در مقابل     

او بیان .  قباد شروع شده بودي  و از دورهه که در خود ایران بودهي داشتا در پیش زمینه

 ي  فاصله وجود دارد و در ایران به اندازهنظام مالیاتیکند که بیش از دو قرن بین دو می
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، وجود  رومیاني  بدون توسل به شیوه، مالیاتیي زمینه براي محاسبه و ابداع شیوهکافی 

اولین کسی که کند  بیان میتاریخ قمي  نویسنده، به عالوه. (Rubin2009)داشته است

کند که ایرانیان از او اضافه می.  اردشیر بابکان بود،که پرداخت خراج را معمول کرد

  .)183: 1361،قمی(ند که مقاسمه عادالنه تر است گفت خراج نفرت داشتند و می

  خسروي توان این احتمال را نادیده گرفت که شاید ایرانیان دورهاگرچه نمی     

این اول  منابع، خسرو ي  اما طبق گفتهباشند، مالیاتی رومیان آشنا شده ي  با شیوهانوشیروان

کدام از منابع اسالمی اشاره د و هیچاصالحات را بالفاصله بعد از به قدرت رسیدن انجام دا

 برخالف ،رسد به نظر می،بنابراین. د که این شیوه از رومیان گرفته شده استنکننمی

اي که در خود ایران در دوره  از پیش زمینه این اصالحات احتماًال، مورخان غربیي گفته

ط به ن باره منواگر چه اظهار نظر قطعی درای.  بهره گرفته است،هاي قبل وجود داشته

 از ، اما چون هدف این پژوهش بررسی این مسئله نیستبررسی منابع رومیان نیز هست،

  .شود پژوهش بیشتر در این مسئله صرف نظر می

  نتایج اصالحات مالیاتی

اکثریت منابع متفق . اند را مثبت ارزیابی کردهاتی اصالحات  مالیي منابع دست اول نتیجه

منابع اسالمی از نتایج منفی این . اند دادگر دادهیاقب عادل  ل اول،القول به خسرو

بعدها انوشیروان، هاي مالیاتی خسرو د که شیوهنکند و بیان مینزناصالحات حرف نمی

... « : گویدطبري دراین باره میکه،  چنان. توسط خلیفه عمر مورد استفاده قرار گرفت

 جزیه و خراج به موقع اجرا  براي دریافت همین مقرارت راوقتی عمر ایران را فتح کرد،

عمر هیچ یک از مقرارت . دن و دستور داد به موجب آن با اهل ذمه رفتار کنگذاشت

آنچه بستگی به محصول زمین و نخل و زیتون و صاً  مخصو،مالیاتی انوشیروان را در عراق

، نیز ملغی ده بود تغییر نداد و آنچه را کسري از مستمري ها لغو نمو،باج هاي سرانه داشت

  .)201: همان،طبري(»ساخت
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 همچنان ،ظاهرا عمر این مقرارت را به دلیل دقت و نظمش در گرفتن مالیات از مردم     

هاي مالیاتی خسرو د که شیوهنکن مورخان دیگر هم اشاره می،غیر از طبريه ب. ادامه داد

 در منابع ،اما با این حال. ن بعد از فتح ایران مورد استفاده قرار گرفتناتوسط مسلما

 اشاره کرده است که مردم عراق از این  االربنهایه گمنام ي اسالمی تنها نویسنده

 مالیات گرفته نااز آن) مقاسمه(ي سابق  اصالحات ناراضی بودند و می خواستند به شیوه

کردند از خاصه ایشان اهل عراق بدان راضی نمی شدند و فریاد و استعانت می« .شود

  )299: 1373،  االربنهایه (»خراج منع کرد و باز به مقاسمه اولی قناعت نمود

گیرشمن نیز معتقد است که دولت براي زمین و افراد نرخی تعیین کرده بود که از      

مالیات غیرمستقیم . شد قهریه متوسل میي استعداد مردم خارج بود و براي اخذ آن به قوه

وجب تحمیالت بیشتري برمردم  م،ري وضع شده بودکه بر گمرك و نواقل و راهدا

ه نفع ملت باشد به سود که بن، بیش از آ که خسرو ایجاد کرد اي و تحول مالیشد، می

.)414-413: 1388، گیرشمن(خزانه بود 

اصالحات ارضی ومالیاتی انوشیروان تا حدودي وضع خراج و وضع اجتماعی      

حوادث پس از وي نشانه ي . اساسی نتوانست انجام دهد ولی کار ،روستاییان را تغییر داد

 ي وضع خراج در دوره. ند بزرگی روبه رو شدنان وي با مشکالتاین است که جانشی

 ،یکی از اتهامات خسرو پرویز در دادگاه. رویز به صورت ناهنجاري درآمدخسروپ

ز متهم شده خسرو پروی. ستمگري بر مردم و دشواري خراج و اخذ خراج عقب افتاده بود

مردي ظالم را بر گماشتی بر رعیت تا بقایاي خراج بیست ساله و سی ساله «بود که 

 ملک به ؛این خراج چیزي واجب است« : گفت  خسروپریز در دفاع از خود می.»...بستدي

خراج بر خلق را ... بیت المال را) مر(خراج درست شود و این واجب است بر رعیت 

 همه گرد کرد و همه زمینها را مساحت کرد و به همداستانی رعیت را. انوشروان نهاد

 ماه 4بهر سه ماه ربعی و بهر .  بار بدهند4 یا 3 که هر ساله به را برنهاد،) ن خراجآ(رعیت 

و . این خراج را خراج همداستانی نام کردند یعنی مال الرضا، و این نام انوشروان نهاد. ثلثی
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و آن سرایی که خراج اندرو ستانند آن را . نوشروان بودمهر درم او شاهنشاه ملک دادگر ا

سراي شمرده نام کردند و آن کسی که خراج نداد و بر خویشتن جمع کرد حق است که 

  منابع ،رسدبه نظر می.)1003: ، همانبلعمی(»...ملک جان او بستاند و او را عقوبت کند

ها را منظم کرد و کسی بود که مالیاتاسالمی به این دلیل که خسرو انوشیروان نخستین 

. دالنه دانستند او را عاي  شیوه، که هرکس چه مقدار باید مالیات بپردازدنمودنیز تعیین 

  . دنتوانستند از مردم بیشتر مالیات بگیرموران مالیاتی دیگر نمیچون براین اساس مأ

کل مالیات وصول شد و نمی دانیم که به موجب قوانین مالیاتی مذکور، صدي چند از      

این وصول با اجراي اعمال فوق العاده صورت گرفت یا به تدریج و به اقتضاي جریان 

 وقایعرسد عدم توجه به  به نظر می،هاي این روش جدیدبا این حال یکی از ضعف. اداري

 ثابتی ي  چون در این روش مقدار مالیات سالیانه؛سالی و دیگر موارد استطبیعی و خشک

 یکی از دبیران به همین مسئله ،تشکیل داداول اي که خسرو ص شده بود و در جلسهمشخ

 ي  دفاعیهي  جلسهبنابر. دخسرو توسط دیگر دبیران کشته ش دستور کرد، اما بهاشاره 

ها را ماه به ماه بدهند و توانستند مالیات گاه مردم نمیبینیم که ظاهراًخسرو پرویز نیز می

دهد که اگر این همین مسئله نشان می. شد سال جمع می30 حتی تا  و20مالیات ها تا 

  .   سال جمع بشوند30 و یا 20 دلیلی نداشت که تا ،وجوه متناسب با وضع مردم بود

 تغییرات ، اصالحات ويي  با همه، خسرو انوشیرواني  خراج در دوره ظاهرًا،بنابراین     

، که از مآخذ مخزن االسرار نظامیوزیر خود در داستان انوشیروان با . اساسی پدید نیاورد

اي از وضع بد و ویرانی روستاها بر اثر دریافت خراج در  نشانهساسانی گرفته شده است،

جغدي براي . بیند انوشیروان در شکارگاه دو جغد می،بنا بر این داستان. آن دوره است

و دهد  نوید می،اوستجغد دیگر که طرف . خواهدکابین دختر خود چند ده ویران می

 به تو صدها ده ، نیستاي گونه نگرانی جاي هیچ، با ستم خراج بگیران پادشاهگوید می

و به  بهرام ، این داستان را به پادشاه ساسانی،مروج الذهبمسعودي در . ویران خواهم داد

  .)11: ، همانخسروي(دهد  یپسر بهرام پیش از انوشیروان نسبت م
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رسد که بدانیم ، به نظر میاول  را متعلق به دوره هاي قبل از خسرو حتی اگر این داستان

 به نفع خزانه کشوري ،که به نفع مردم بوده باشدیش از آنانوشیروان، باصالحات خسرو 

گوید که بعد از سلطنت مسعودي دراین باره می. بوده و باعث افزایش خزانه شده است

 درآمد عراق به صد هزار هزار و ،ن سال اول اصالحات در هما گرفتنو انجاماول خسرو 

مسعودي اضافه می کند .  که وزن هر درم هم یک مثقال بودرسید،پنجاه هزار هزار درم 

 .)40: 1349،مسعودي (جریب دو درم مالیات مقرر شده بود بر هر ،که تا قبل از قباد

  داشتند و معتقدکند ایرانیان از خراج نفرت که اشاره میتاریخ قمي گزارش نویسنده

دهد که خراج چندان تغییري در وضع  نیز نشان میبودند که مقاسمه عادالنه تر است،

  .  بودبه وجود نیاوردهمردم 

  گیري نتیجه

 کشوري و لشکري ایران باستان و ي  اوج توسعهي  دوره خسرو انوشیروان آخریني دوره

عدالت نسبی خسرو . ان بوددر واقع عصر طالیی نظم و انضباط سازمان حکومت ساسانی

 عنوان دادگر و ي  شایسته،باعث شد در نزد اخالف و در قیاس با مخالفان خویشاول 

  .کند آرمانی جلوه یهمچون فرمانروای

خسرو بعد از شورش .  بررسی اصالحات مالیاتی خسروانوشیروان بود،هدف این مقاله     

 این ي  از جمله؛ي زدا ت گسترده دست به اصالحا، براي بهبود اوضاع کشور،مزدکیان

که به ن، در عین آ اصالحات مالیاتی او.گیري بوداصالحات، اصالح وضع مالیات

ي کشوري شد و خسرو توانست با  خزانهي  بودجه موجب افزایش ،ها خاتمه دادنظمیبی

 در نبرد با ، این اصالحات بودي مین نسبی عدالت و تقویت سپاه که محصول عمدهتأ

 نظم ،هاي این اصالحاتترین ویژگیاز مهم. ی به دست آوردیهازانس موفقیتبی

موران مالیاتی نمی دلیل همین نظم و این که مأرسد به وانضباط آن بود و به نظر می

ها را عادالنه  معلوم از مردم مالیات بگیرند، منابع اسالمی آني توانستند بیش از اندازه

اند که در این پژوهش ابع به معایب این اصالحات نیز توجه کردهاما برخی از من. انددانسته
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گیري، توجه نکردن به  مالیاتنظامرسد مهمترین عیب این به نظر می. ها اشاره شدبه آن

گیري  مالیاتي  شیوه،با این حال.  باشدبودهسالی و قحطی عوامل طبیعی چون خشک

 نظم و دلیل در کوتاه مدت شد و به یالیاتخسرو انوشیروان باعث بهبود نسبی وضع م

 اسالمی نیز مورد استفاده قرار ي  بعدها در دوره،گیريانظباطی دقیقش در امر مالیات

گیري معایب خود را نشان داد و باعث  این شیوه مالیات،اما در بلند مدت. گرفت

 ي ن به شیوهکه منابع نشان داده اند مردم به دنبال برگشت چنان؛نارضایتی مردم شد

لم و  ظ،گیري بودند و مشاهده می کنیم که یکی از اتهامات خسرو پرویز مالیاتي گذشته

 اصالحات مالیاتی خسرو ي توان گفت شیوه می، بنابراینستم در امر مالیات گیري بود،

  .ه است به نفع خزانه کشوري بود،که به  نفع مردم باشد بیش از آن،انوشیروان

  کتابنامه

کمک هاي اقتصادي در دوران باستان یا امپراتوري ، 1369. م، فرانتسآلتهای.1

ي امیر هوشنگ امینی، سازمان انتشارات و  ، ترجمههاي بزرگ و همسایگان آنها

.آموزش انقالب اسالمی

تاریخ اقتصاد ، 1382. آلتهایم، فرانتس، و روت استیل، با همکاري روبرت گوبل.2

.ی، تهران، علمی و فرهنگیي هوشنگ  صادق ، ترجمهدولت ساسانی

 ، تهران،شاهان ساسانی و اقتصاد و فرهنگ ایران،1350. ابراهیم زاده، سیروس.3

.چاپخانه شکوري

وضیح و تحشیه  براساس متن مصحح لسترنج و نیکلسن ت،فارسنامه،1374. ابن بلخی.4

. نشر بنیاد فارس شناسیمنصور رستگار فسایی،

انلو از روي متن  حسین قره چي  ترجمه،ممالکالمسالک و ال،1370.ابن خردادبه.5

. چاپخانه مهارتتصحیح شده دخویه، تهران،

 ، ترجمه حسین قره چانلو، تهران،االعالق النفیسه، 1365. ابن رسته، احمد بن عمر.6

.امیرکبیر

Archive of SID

www.SID.ir



٧٠  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

تجارب االمم فی اخبار ملوك العرب و ،1373.  نژاد، رضا و یحیی کالنتريانزابی.7

 انتشارت ، مشهد،) االرب فی اخبار الفرس و العرباب نهایهي کت ترجمه (العجم

.دانشگاه فردوسی

شعراي بهار و محمد پروین  به تصحیح ملک ال،تاریخ بلعمی،1386. بلعمی، ابوعلی.8

  . هرمسگنابادي، تهران،

 -  استریوا و آ- و- پطروشفسکی، ل- پ- یاکوبوسکی، اي-  یو- و ، آ- پیگولوسکایا، ن.9

 ،ایران از دوران باستان تا پایان سده هیجدهمتاریخ،1346.  بلنیتسکی-م 

. انتشارات دانشگاه تهراني کریم کشاورز، جلد اول، تهران، ترجمه

 مترجم .شهرهاي ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان،1387. پیگولوسکایا، ن.10

. علمی و فرهنگیعنایت اهللا رضا، تهران،

از (برداري از زمین در ایران نظام هاي بهره ،1380. ي، خسروخسرو.11

. نشر فُرس چاپ چهارم، تهران،،)ساسانیان تا سلجوقیان

، مفاتیح العلوم،1347. حمد بن یوسف کاتبخوارزمی، ابوعبداهللا محمد بن ا.12

.انتشارات بنیاد فرهنگ ایراني حسین خدیوجم،  ترجمه

 تهران،ي مرتضی ثاقب فر،  ، ترجمهشاهنشاهی ساسانی،1383. دریایی، تورج.13

.ققنوس

ي صادق نشات،   ترجمه،اخبار الطوال، 1346. ري، ابوحنیفه احمد بن داوددینو.14

. بنیاد فرهنگ ایرانتهران،

تاریخ ، باستانتاریخ ایران،1386. عدالحسین و روزبه زرین کوبزرین کوب،.15

. سمت، تهران،4، جلد سیاسی ساسانیان

ان قبل از اسالم  ایرجلد یکم،. تاریخ مردم ایران،1377. زرین کوب، عدالحسین.16

. امیرکبیرکشمکش با قدرتها، تهران،

ي کیکاوس جهانداري،   ترجمه،مبانی تاریخ ساسانیان،1384. شیپمان، کالوس.17

. فرزان روزتهران،

Archive of SID

www.SID.ir



٧١  ي خسروانوشیرواننگاھی دیگر بھ اصالحات مالیاتی ساسانیان در دوره

بخش (تاریخ الرسل و الملوك ،1351. ابوجعفر محمد بن جریر طبريطبري، .18

 بنگاه ترجمه و دق نشات، تهران،ي صا ترجمه. ) هجري31ایران از آغاز تا سال 

.نشر کتاب

 ، مترجم مسعود رجب نیا، تهران،تاریخ باستانی ایران،1382. فراي، ریچارد نلسون.19

.علمی و فرهنگی

ن بن علی بن حسن  حسي ترجمه. تاریخ قم،1361.قمی، حسن بن محمد بن حسن.20

. توس،ح و تحشیه سید جالل الدین طهرانی، تهران تصحیبن عبدالملک قمی،

وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ،1314. کریستن سن، آرتور.21

. نشر کمیسیون معارفي مجتبی مینوي، تهران، ترجمه. ساسانیان

ي رشید یاسمی،   ترجمه.ایران در زمان ساسانیان،1385. کریستنسن، آرتور.22

. صداي معاصرویراستار حسن رضایی باغ بیدي، تهران،

 ي محمد معین، تهران، ترجمه. ایران از آغاز تا اسالم،1388.گیرشمن، رومن.23

.علمی و فرهنگی

ي منوچهر امیري،   ترجمه،مالک و زارع در ایران  ،1345. س . ك. لمتون، ا.24

.  بنگاه ترجمه و نشر کتابتهران،

مالیاتها و : نهادهاي سیاسی، اجتماعی و اداري". 1387. گ. لوکرنین، و.25

لوکیان تا فروپاشی دولت از س: جلد سوم. ایران کمبریجتاریخ  در "بازرگانی

-71ي حسن انوشه، قسمت دوم، صفحات   ترجمهساسانیان، ویراستار احسان یارشاطر،

. امیرکبیر، تهران،188

تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از ،1375. محمدي مالیري، محمد.26

. توس بخش اول، تهران،دل ایرانشهر،: ، جلد دومعصر ساسانی به عصر اسالمی

ي ابوالقاسم   ترجمه،التنبیه و االشراف، 1349. دي، ابو الحسن علی بن حسینمسعو.27

.  بنگاه ترجمه و نشر کتابپاینده، تهران،

Archive of SID

www.SID.ir



٧٢  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

ي ابوالقاسم  ، ترجمهمروج الذهب،1374. دي، ابو الحسن علی بن حسینمسعو.28

. علمی و فرهنگیپاینده، جلد اول، تهران،

ي ابوالقاسم امامی، جلد یک،  ، ترجمهتجارب االمم،1369. ابو علیمسکویه رازي، .29

. سروشتهران،

ي ابوالقاسم امامی، جلد یکم،   ترجمه،تجارب االمم،1369. مسکویه رازي، ابوعلی.30

. سروشتهران،

. تاریخ سیاسی ساسانیان: ایران باستان جلد پنچ، 1366. مشکور، محمد جواد.31

. دنیاي کتاببخش دوم، تهران،

. امیر کبیر، جلد سوم، تهران،فرهنگ فارسی، 1379. معین، محمد.32

ي محمد رضا شفیعی   ترجمه.آفرینش و تاریخ، 1374. مقدسی، مطهربن طاهر.33

. آگهکدکنی، تهران،

، به اهتمام عبدالکریم جربزه دار، تاریخ تمدن ایران ساسانی،1383. نفیسی، سعید.34

. اساطیرتهران،

ي  ترجمه. تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان،1378. نولدکه، تئودور.35

. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیعباس زریاب، تهران،

 پس از 650 پیش از میالد تا 550از (باستان ایران . 1380. ویسهوفر، یوزف.36

. ققنوس مترجم مرتضی ثاقب فر، تهران،،)میالد

 ي حسن انوشه، تهران،  ترجمه،انیایران و تمدن ایر، 1384. هوار، کلمان.37

.امیرکبیر

 ترجمه ،تاریخ یعقوبی شاهنشاهی،2536. ی یعقوب ابن واضعیعقوبی، احمد بن  اب.38

. بنگاه ترجمه و نشر کتابمحمد ابراهیم آیتی، مجلد اول، تهران،

39. Rubin, Zeev. 2009. “Kosrow I. Reforms” in Encyclopedia of 
Iranica. Edited by Ehsan Yarshater. available at .www. 
Iranicaonline.org.

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

