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Study of the Umayyad economy based on the spoils of war 

Abstract: 

In the early days of the Prophet's departure for Medina, the financial resources of the 

Muslims were meager, and the spoils of war that the Muslim warriors gained were 

immediately distributed among themselves, until the shadow of more Muslim 

conquests and a peace treaty with the Jews, Christians and Zoroastrians Committed to 

taxation, and with the conquest of many lands, tax Began. Before that, the Islamic 

State's sources of income included zakat, khums,spoils of war and etc.Thus, 

financially, there were several sources of income during the Umayyad 

period.Acquisition of more spoils of war led to an increase in wealth in the territory 

of the Caliphate, which led to the formation of the government under the guidance of 

the Iranians. This article intends to recognize these sources, as well as to recognition 

the contexts and results consistent with it.The research method is historical and 

analytical and descriptive study that has been done using Islamic sources.The findings 

of this study show that the spoils obtained from the Muslim conquests in Iran were 

more than other conquered areas and this increased the wealth of the Islamic State. In 

fact, it can be said that these spoils had a large share in the economy of the Umayyad 

era.  
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2مهرداد افشون
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 چکیده:

از در اوایل هجرت پیامبر به مدینه منابع مالی درآمدهای مسللللمیا نا یو بود  و ینایمی را که مجاهدان مسللللمان  

جنگ ها به دسللت می آوردند بافاهللله پ  از ۀاجمگ جنگ بیا ۀودتللان جیسللین می کردند جا اینیه در سللایگ  

ا و پیمان هللیی که با یهودیان و و نالاری و زرجشلتیان مت هد تلد مسلزله جویه و با فت   فتوحات بیشلتر مسللمی

سلرزمیا ها و به دسلت آوردن راضلی بسلیار مسلزله ۀرار پی ریوی تلد و جا  بل از آن نیو منبع درآمد دولت اسلامی  

رآمد دردورۀ امویان وجود  تللامل زکاتخ ۀم خ یناین جن ی و ییر  .... می تللد. بنابرایا از نار مالی  ند منبع د

داتلت. فتوحات و کسلغ ینا ن بیشلتر منجر به افوونی مار در  لمرو ۀافت تلد که ایا امر جشلییل دیوان را به  

ایا میاله بر آن اسلت جا ضلما بازتلناسلی ایا منابعخ زمینه ها و نتایر مترجغ برآن راهنمایی ایرانیان به دنبار داتلت.  

جیییقخ مطال ه جاریخی و به هلورت جیلیلی و جوهلی ی می باتلد که با اسلت اد  از منابع  را نیو بازگو نماید. روش 

که ینا ن به دسلت آمد  از فتوحات مسللمیا در   اسلامی انجا  گرفته اسلت. یافته های ایا پهوهن نشلان می دهد

در وا ع می جوان   ایران از دی ر مناطق فت  تلد  بیشلتر بود  و ایا امر موجغ افواین وروت دولت اسلامی تلد.

   گ ت ایا ینا ن سهن بورگی در ا تااد عار اموی داتته است.  

 .دیوانخ ۀرارخ جویهخ ینیمتخ هدیه واژگان کلیدی:
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mehrdadafshoon@gmail.com (نویسنده مسئول).گروه تاریخ اسالم، واحدمسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسالمی، شوشتر، ایران
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 مقدمه:

منابع مالی دولت امویخ همان مناب ی بود که از زمان ۀلی ه دو  و پ  از گسلترش فتوحاتخ در دسلترح حیومت  

 رار گرفتله بود. عملد  جریا درآملدهلاخ درآملد ۀرار و جویله بود. زمیا هلای فراوان عراا و ایرانخ درآملد زیلادی  

یا ها در اۀتیار هلاحبان اهللی آنان بود و دهیانان یا کدۀدایانخ ۀرار را از کشلاورزان گردآوری  داتلت. ایا زم

برای   .کرد  به حاکن عرب تلللهر جیویل می دادند. ایا اموار به عنوان بیت المار مسللللمانان تلللناۀته می تلللد

مناطیی که می بایسلت ۀرار پرداۀت  گردآوری ۀرارخ دیوانی در عراا پدید آمد. در ایا دیوانخ اطاعاجی در بار   

کننلد و مبلال ی که باید پرداۀت تلللود آمد  بود. ایا دیوان در اهلللل ادار  ۀوانه داری حیومت بود. جا زمان عبلد  

الملک با مروانخ دیوان عرا ی را ایرانیان ادار  می کردندخ  نان که در تلا  به زبان رومی و در مالر به زبان  بطی 

جربه عراا برگرفته از پیشلینه ایرانی و سلاسلانی دیوان بود  اسلت. جا آن زمان جناین دیوان در به طور یییاخ ج  .بود

عرااخ به زبان پهلوی بود. حجار که ۀوی عربی گری داتلتخ مالمن تلد جا زبان دیوان را در همه نیاه به عربی  

سلت هلال  با عبد الرحما که به  برگرداند. دیوان موبور در اۀتیار زادان فروخ بود که پ  از کشلته تلدن ویخ به د

فارسلی و عربی جسللد داتلت افتاد. حجار وی را مامور جرجمه کرد. گ ته اند که پسلر زادان حاضلر تلد هلد هوار 

درهن به او بدهد جا از ایا کار هرف نار کندخ اما وی نپذیرفت. به هر روی ایا ا دا خ سبغ تد جا از ن وذ ایرانیان  

یوان جدیدی که زمان م اویه پدید آمدخ دیوان ۀاجن بود که به  الد د ت در ن ارش  د  .در کار دیوان کاسلته تلود

نامه ها و مهر و مو  کردن آن ایجاد تللد. دلیل ایجاد آن ایا بود که م اویه مبل ی پور ضللما نامه ای حواله کرد   

داد!ایا مسلاله سلبغ تلد بود و تلخالی که نامه را در اۀتیار داتلتخ هلد هوار درهن را به دویسلت هوار درهن ج ییر 

 .جا دیوان ۀاجن یا دیوان مهر پدید آید

حیومت اترافی امویانخ هوینه های بیشتری را می طلبید و همیا سبغ تد جا در کار ۀرارخ سخت گیری بیشتری  

تلود. از جمله ا دامات حجار ایا بود جا با ن ه داتلتا روسلتاییان در روسلتاهای ۀودخ اجاز  ندهد جا زمیا های  

هل ۀیو از کشت بی تد و ۀرار کن تود. او کسانی را که از روستاها به تهرها می آمدند به زور به روستاها باز  حا

 .می گرداند

 رار بر ایا بود جا جویه از اهل ذمه گرفته تلود. در ایرانخ کسلانی که زرجشلتیخ نالرانیخ یا یهودی بودند جویه می 

سلغ جوانایی تلخپ پرداۀت کنند  گرفته می تلد. طبیات ۀاهلی از پرداۀتند. ایا مالیات به طور سلرانه و بر ح

 .و روحانیان از پرداۀت جویه م اف بودند -کدۀدایان  -مرد  نایر دبیرانخ دهیانان 

در اواۀر  رن اور هجری که کن کن مرد  ایران به اسا  می گرویدندخ درآمد جویه کاهن یافت. امویان از ایا امر  

حتی اگر کسلی از اهل ذمه مسللمان تلودخ باید جویه را بپردازد. ایا امر برای سلار ها مانع از  به هراح افتاد  گ تند:

گسلللترش اسلللا  در ایا نواحی بود. جنهلا در مدت کوجا  ۀافت عمر با عبلد ال ویو از ایا عملل ۀاف تلللر   

 .جلوگیری کرد. اما پ  از وی بار دی ر روش ناپسند یاد تد  ادامه یافت 

 .ت می پرداۀتند و ماموران زکات در هر منطیه کار جمع آوری ایا مالیات را بر عهد  داتتندمسلمانان زکا

 (.1391د)فرامرز نسغ و  ا دانخیناین جنگ نیو هنوز ییی از مهن جریا درآمدهای دولت اموی بو 

  دسلللت لا   خ بله دلیلل وجود جشلللری لات و ولخرجد هلا  دربلار و جوجله فوا ال لادامویلان  در دور للذا می جوان  لت  

ۀافت به امور دینو خ بر انوا  و میدار مالیات ها افوود  تللد. انوا  مهن مالیات دریافتد تللامل مالیات ارضللد  

)ۀرار و عُشللر و در آمد هللوافد(خ مالیات سللرانه )جویه(خ یناین و هدایا بود.   ون د گرفتا مالیات و برۀورد  

ها   بلد داتللت که یالغ مرد  مناطق فت  تللد  و جیت  عامان وهللور مالیات با مرد خ ج اوت هاید با دوران
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ییی از  ویه  از سلیاسلت ها  مالد آنان منوجر و آماد   یا  برضلد آنان کرد.  سللطه را از سلیاسلت کلد امویانخ به 

عوامل ا تدار ا تالادی دور  اموی ینا می بود که در طی فتوحات از کاخ ها و  الرهای پادتلاهان به دسلت اعراب  

 افتاد.

اسلاسلاد درهلدد  پهوهن ایا  اسلت.  انیدر ا تالاد امو  ینین ینا ن جن   یبررسل خ  حاضلر قیجیی یپهوهشل   گمسلئل 

فرضلیه اهللی ایا    ؟نین و جای اهی داتلته اند ه   انیدر ا تالاد امو   یاسلت: ینا ن جن  لیذ  به سلاار  ییپاسلخ و 

ایا پهوهن در دورۀ امویان ینا ن بیشلتر برای کسلغ مار و منار هلورت می گرفت.  پهوهن گویای ایا اسلت که 

به  جییییاتخ   جیلیلی پ  از گرد آوری اطاعات از منابع اهلللی و -بر آن اسللت با جییه روش جیییق جوهللی ی

  بپردازد.ا تااد امویان با جییه بر ینا ن جن ی بررسی  

  یسلون یعبدد ریاز عبداالم  یکتاب  «ی»ۀافت امو  ون   کتاب هاییجییییاجی که در ایا زمینه انجا  تلد  می جوان به 

اورخ   ایاسللت. ا د یبازار کتاب گرد یروانه   یجوسللد انتشللارات طهور 1381در سللار    یتلل ر  یتیکه با جرجمه گ 

دوران حیومت عبدالملک مروان  ی نیدوران آن؛  ایاز پر آتوب جر یییاسا  و  خیجار ی نهیژرف در زم  یییجیی

کتاب بررسلی وضلع مالی مالیه مسللمیا از آیاز جا پایان دورۀ اموی نوتلتگ ابوالیاسلن    .ا( اسلت 86 - 65)ۀافت  

اجتهادی. ایشلان اوضلا  مالی و ا تالادی بادعربخ ایران و رو  تلر ی هن ا   هور اسلا  را بررسلی کرد  و در 

الللی دی ر که مربوه به امویان بود  بیشللتر درآمدهای ۀود دولت اموی را بررسللی کرد  ولی اتللار   ندانی به  ف

ینا ن جن ی ایا دوران و نین آنها در وضل یت ا تالادی امویان نیرد  اسلت. کتاب دولت امویان از میمدسلهیل  

ایا کتلاب بله طور کلاملل جملا  دوران اموی را بله همرا  منلابع ملالی و    (1398)طیوش جرجمله حجلت اج جودکی

 ا تاادی و مرز حیومت آنها بیان کرد  و در ۀاوص موضو  مورد بیث مطالغ بسیار اندکی دربردارد. 

( بلا موضلللو   1393فرامرز نسلللغ و  لا لدان)از جملله میلاالجی کله در ایا زمینله وجود دارد می جوان بله پهوهن  

  ی با روی پرداۀت. در ایا نوتلتار آمد   اسلت که  نامشلرو  بر ا تالاد عالر امو   یو درآمدها  هااتیالم یامدهایپ

  خ یۀافت امو   ت یاهلوال دماه  وسلت؛یبه و و  پ  یۀافت اسلام  یهااسلت یدر سل   یاریبسل  راتییج   انخیکارآمدن امو 

حیومت   رایز  گرفت؛ی رار م وینه جنها مت اوت بودخ بلیه درج ارض ن  ایراتللد  یو ۀل ا  یحیومت نبو  ر یبا سلل 

متزور از سلنت   وین  یداتلت؛ گاه  ت یدر عالرجاهل  شلهیبود که ر یا  لهیو سلاۀتار ناا   ب  ت یبر اتلراف یآنان مبتن

بود و جنها را  کسلغ آن  ازمندین  یاریۀود به وروت بسل  یادار   یبرایناام  ایفت  تلد  بود.  ن  ینهایسلرزم  یاسل یسل 

  ه ی.گسللترش دامنه فتوحات جا ماورالالنهرکه در زمان م اودانسللت یم  اجهایمال وانیم  نیرا جوسلل ه فتوحات و افوا

و پرن مت   ویحاهللخ  ینهایاز سلرزم ی یجا اندل  درجنوب اروپاخ  لمرو وسل   یایآفریمناطق تلمال  جالرفاج اا افتادخ  

و ناا  ا طا    یجوسل ه ناا  ادرا  خگرییمنجر به رتلد ناام  خیاسلتیسل   ای ن جهیگذاتلتخ نت  انیامو   اریرا در اۀت

  ی بر ۀل ا  ایجاز   هاینهیهو  ودخب  یاسلتیسل  ایکه الزمه  ن یو جوسل ه ناا  ادار  یگر یتلد.روند رو به رتلد ناام

  ی تللرع  ریی  یاجهایکسللغ وروت از جمله مال یبرا  یمت اوج یراهها  انیسللبغ تللد جا امو   کردخیم لیجیم  یامو 

نوروز و مهرگان مربوه  بل از اسلا  و »می « با ج یر پادتلاهان رو    هیاز جاز  مسللمانانخ هد  هیهمچون اۀذ جو

  ی یردیکه با رو  گرددیمیاله جاش م ای.در اندآییبه تلمار م  انیامو  یمال  یتها بل از اسلا  از جمله بدع  رانیو ا

  . ردی رار گ   یمورد بررسللل  ینامشلللرو  بر ا تالللاد عالللر امو   یو درآمدها  هااتیمال  یامدهایپ خیخیجار یلیجیل

ایا میاله بر آن اسلت جا ضلما بازتلناسلی  پرداۀت.    منابع درآمد مالی امویان در ۀراسلان( به بررسلی 1394سل یدیان)

قخ مطلال له جاریخی و به هلللورت جیلیلی و  ایا منلابعخ زمینله ها و نتلایر مترجغ برآن را نیو بازگو نملاید. روش جییی

جوهلی ی می باتلد که با اسلت اد  از منابع اسلامی انجا  گرفته اسلت. یافته های ایا پهوهن نشلان می دهد که بخن 
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مهمی از سلیاسلت مالی امویان در ۀراسلان برگرفته از ج ییر در احیا  مالی و به کارگیری  واعد سلنتی و عرفی بود.  

ر موارد ۀاص و میدود پذیرش اسلا خ ج ییری در منابع مالی ۀراسلان ایجاد نیرد. پیامد ایا امر  در نتیجه به جو د

 .گسترش نارضایتی های عمومی و  هور جنبشهای اجتماعی مت دد بود

 سیستم مالی امویان  

اسلامدخ مربوه  متزسل انه اطاعات ما در مورد دسلت ا  مالد امویان بسلیار نادر اسلتخ زیرا  دیمد جریا مآۀذ عالر 

به دور  عباسلیان اسلت که آن ها نیو یالباد به رویدادها  سلیاسلد و جاریخد پرداۀته اند و جو اتلار  ها  ضلمند و  

جنبدخ جوجه مخالوهلد به دسلت ا  و سلازمان مالد ننمود  اند. بنابرایا نمد جوان جالویر  روتلا از وضلع مالیه  

اجد اسلللا  در کتلاب هلا  فیهلا از ابویوسلللد جلا ملاورد  و هن  نیا امویلان ارا له نمود. البتله اگر  له  وانیا ملالیل 

 ( 309ل  308  / 2 :1369اتپولرخ  )مجموعه ها  حدیثخ ساد  و روتا مد نمایدخ اما در وا ع پیچید  و مشیل است.

و فشلار   دانجامی که ایا نیو به جیییلللللر ملللللوالی می دداتلتن امیه موالی را به پرداۀت جویه و مالیات وامی  بنی

مسللمان در دوران امویان هرگو از وضلع ۀود ۀشلنود نبودنی؛    کرد. موالی جاز  ا تالادی فراوانی بر  نان جیمیل می

؛  نانیه  داتتندو جای ا  اجتماعی و حیو ی درۀوری ن  دندت  ان درجللله دو  تلللمرد  میدزیرا از سویی تهرون

حیومت پین از ایللللاخ بیشللللتر از   دمآ. درداتتندو از سوی دی رخ وضع ا تاادی ۀوبی ن  دنددی نان را برد  می

خ امللا بللا کللاهن سرعت فتوحاتخ ۀم   آمدطریق نامسلمانان در  الغ جویه و ۀم  و یناین جن ی فراهن می 

را  به اهل ذمه مسلمان  آرا   آینا ن جن ی نیللو سللخت فروکاسللت. از سللوی دی للرخ تللمار فراوانی از نامسلمانان  

ن  درین مسلمان ت به  داتلت از  نان جویه ب یرد. امویان جامین گرفتندانون اسلا خ دولت حق نو بنابر   دندر تل دب

را ۀوار و فشار  . ایا مسللئله مللوالی نومسلللمان  دیه و ۀرار بستانننان مالیاتخ جو ون گذتته ازچییر عربللانخ هم

امیهخ از  انون اسللامی   بنی در عهکرد. بنابرایاخ حیوا اجتماعی و انسلللللللانی د جیمیل می نانآمالی فراوانی بر 

 .ددانستن  های اسامی راج  می  ای و عربلی را بر  انون  و  نان ج ابات  ومی ل  بیلله دمنیرف ت

با اذعان به نیته یاد تلد  و اعتراف به نیپ کار در مورد مسلا ل مالدخ ابتدا الز  اسلت اتلار  ا  کوجا  به ناا  مالد 

 بنمایین که ناا  موجود در آن اساح ناا  مالد امویان است. مسلمانان در عهد ۀل ا  راتدیا

مد دانین که در آیاز دور  اسلامدخ همه مسللمانان )سلابیه اۀذ مالیات پین از امویان( زیر بار ناا  داراید اسلا  

جمع  بودند و هر ک  ۀودخ زکات مالن را به پی مبر)هللد اج علیه وآله( مد پرداۀت و عاماند برا  وهلور و 

آور  مالیات وجود نداتللتخ ولد با گسللترش اسللا  در سللار ها  پایاند زندگد پیامبر)هلللد اج علیه وآله(خ آن 

حضللرت جدابیر  اجخاذ کرد و گروهد را برا  جمع آور  هللد ات م یا نمود. هن  نیا پ  از فت  پار  ا  از 

را به آن ها واگذار و سلهمد در میالور سلرزمیا ها  یهود و نالاراخ به درۀواسلت ۀود هلاحبان آن هاخ اراضلد  

زمیا ها برا  مسلللمانان م یا نمود و یا در ب ضللد جاها مبل جبورخ بر مرد  جویه میرر کرد و انداز  آن را نیو به  

  : 1388 خفاروا عمر)عهد  عامان وهلور آن نهاد. بنابرایاخ نان مالد در هلدر اسلا خ بدون پیچیدگد و سلاد  بود

در ایا دور خ عبارت بود از: زکات که از مسللمانان دولت مند مد گرفتندخ ینیمت که در جنگ    و عواید مالد (100

 به دست مد آمد و جویه که از یهود و ناارا  عربستان گرفته مد تد.

با گسللترش  لمرو اسللا  و دسللت یافتا مسلللمانان به سللرزمیا ها  اطرافخ سللازمان مالد در دور  ۀل ا  اولیه  

را  فهن آن باید از طرفد با جریان فت  ها و از طرف دی ر به سلللازمان مالد امپراطوران  بلد  جوسللل له یافت که ب
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جوجه داتلت. نخسلتیا فرد  که در دور  اسلامد به سلازمان مالد جیریباد نان بخشلیدخ عمر با ۀطاب بود. او با   

ادن سللازمان ها  میلد با  اسللت اد  از جنایمات میلد در سللرزمیا ها  م توحه و میدار  ج دیل برا  مطابیت د

 (101و  100: 1388  خفاروا عمر )مباد  اسا خ ا داماجد را در ایا زمینه انجا  داد.

در مورد ایا مطالغ که  ه عاملد سلبغ جزسلی  دیوان و ایجاد جشلییاجد برا  کنترر دۀل و ۀرر مسللمانان تلد   

یلل دیوانخ زیلاد تلللدن ملار بود   اسلللتخ اۀتاف نار وجود دارد. برۀد برایا عییلد  انلد کله عللت جشلللی

طبق برۀد گوارش ها ابو هریر  عامل عمر در بیریاخ به هن ا  بازگشلت به مدینه اموار   (31  :1381خدتلتی)اسلت.

زیلاد  )در حلدود پلانالللد هوار درهن( بله ملدینله آورد  بود. او بله هن لا  نملاز م رب بله دیلدن ۀلی له رفلت و پ  از 

ان اموار آورد  تللد خ  رار داد. عمر از کبرت آن ج جغ نمود و حتد ۀیار کرد  گوارش کار ۀودخ ۀلی ه را در جری

که تلاید ایا اموار از را  ییر تلرعد و  لن و سلتن از مرد  گرفته تلد  اسلتخ ولد و تد ابوهریر   سلن یاد کرد که  

ار  اموار طبق موازیا تلرعد جمع آور  تلد  اسلتخ عمر از حاضلران در مسلجدخ در ۀالوص مالرف آن ها سلا 

به ۀلی ه گ ت که ایراند  (13 :1390ابا طیطیدخ  )کرد. مرد  )که  ور ابا طیطید یید از مرزبان ایران بود  اسلت(

ها برا  اموار ۀود و مالللارف آن دفترهاید دارند که دیوان نامیلد  مد تلللود و در آنخ اموارخ عطایا و مخارر را 

ید مد جوانید ایا اموار را در آن ن هدار  کنید و در ضلبد مد کنند. تلما هن اگر  نیا دفاجر و دیواند جشلییل ده

میریو خ   )مو ع ۀود و در فرهلت الز  اسلت اد  نمایید. ۀلی ه ایا پیشلنهاد را پسلندید و به جدویا دیوان امر کرد.

1416: 1 /  164) 

هن ا  هرموان برۀد دی ر عیید  دارند که ۀلی ه دو  لشلللیر  را ججهیو کرد  بود جا به نیطه ا  ب رسلللتد در ایا  

ایراند نود ۀلی ه بود. هرموان به ۀلی ه گ ت که لشلیر  ججهیو و به هر ن رخ مبال د پرداۀت کرد  ا خ اگر یید از 

آن ها از رفتا ۀود دار  کند از کجا ۀواهد فهمید؟ آیا بهتر نیسلت که دیوان جرجیغ دهد جا بداند  ه کسلد پور 

ت؟ عمر جوضلییات بیشلتر  دربار  ایا گونه دیوان ۀواسلت و  گرفته و  ه تلخالد از رفتا ۀوددار  کرد  اسل 

ناهل  سلتود خ  )هرموان جوضلی  الز  را داد و سلپ  عمر نار او را پسلندید و دسلتور جشلییل  نیا دیواند را داد.

برۀد هن عییلد  دارنلد کله سلللیلاسلللت عمر در جلدویا دیوانخ متلزور از نالا  ملوکد تلللا  بود     (467  / 1  :1386

 (374  / 1: 1380مسیویهخ  )است.

بد تلللکخ ناا  مالیاجد که در جشلللییات ۀافت اسلللامد در ایا عهد بهوجود آمدخ از میررات و  وانیا حاکن  

برجوامع سلرزمیا ها  فت  تلد  جزویر پذیرفته بود و »دواویا« پیشلیا به عنوان مرج د  ابل اعتماد مورد اسلت اد   

ر ناا  مالیاجد اسامد براساح آن عمل مد تدخ به طور کلد مبا ال و  ۀرار که د (175  / 1 :1416میریو خ  )بود.

زیرا ایا  (148 :1383ماورد خ  ))به جالری  مآۀذ اسلامد( از سلیسلتن مالیاجد امپراجور  سلاسلاند پیرو  مد کردخ

به هر حارخ عمر با ۀطاب با دسللته بند   (34 :1348جهشللیار خ    )سللیسللتن در ایران سللابیه ا  طوالند داتللت.

وجود    اراضللد م توحه و وضللع ۀرار و میرر نمودن جویه بر اهل کتابخ سللاۀتمان جنایمات مالیه اسللامد را به

 که ب د از او هن به آن عمل تد. ( 74  :1383ماورد خ)آورد

خ ح ظ گردیدخ ولد سلیاسلت  با به  درت رسلیدن امویان اگر  ه تلیل کلد سلازمان مالد در عهد  ۀل ا  راتلدیا

مالد امویان ج اوت فاحشلد با آن دور  پیدا کرد. ایا سلیاسلت را م اویهخ بنیان گذار سللسلله امو  در پین گرفت و  

جانشلللینان او نیو آن را دنبار نمودند. م اویه پ  از آن که آرامن را در  لمرو ۀود بر رار کردخ به دسلللت ا  مالد 



 

5862 

صلنامه علمی )مقاله علمی
ف

ـ
پژوهشی( جامعه

شناسی سیاسی ایران، سال 
  

چهارم،شماره سوم)پیاپی
15

(پاییز
1400

 

جیویت بنیه مالد ۀود برآمد و به پیرو  از سلاطیا گذتلته در را  افواین در جوجه ۀاهلد نشلان داد و درهلدد  

 .آمدخ گا  برداتت 

و برۀاف روش پیلامبر اسلللا )هللللد اج علیله وآلله( و ۀل لا  راتلللدیاخ هملت ۀود را هلللرف امور دنیو   

بخشللن رو     و برا  اسللتییا  پایه ها  سلللطنت ۀودخ به رتللو  و بذر و (693  / 4 :1373جرجد زیدانخ )نمود

آوردخ زیرا او مد دانسلت که مرد  یا دسلت کن هن جنسلانن جا  ه انداز  بند  زر و زور هسلتند. بنابرایاخ نیاز به در 

 آمد فراوان داتت که برا  به دست آوردن آنخ سیاست مالد زیر را اجخاذ کرد:

اعتماد برا  ادار  مالیه اسلت اد  کندخ  نان  . به مناور کنترر کامل درآمد مناطق مختلدخ سل د کرد از افراد مورد   1

که عبداج با درار را مزمور ۀرار عراا نمود او با ۀشللک کردن باجاا ها  بیا باللر  و کوفهخ امار زیاد  را 

برا  م اویه فراهن کرد و م اویه از ایا را خ بالغ بر پنر میلیون درهن درآمد کسللغ نمود و نیو جما  ۀالالله ها   

 (120و  17  :1363اجتهاد خ).  ا در عراا جااحغ کردساسانیان ر

. مالیاجد را که مورد جالویغ اسلا  نبود و  با ایراند هابه نا  هدایا  نوروز  و مهرگان به سلاطیا ۀود مد  2

و بدیا سلان و  د ییاد نمونه ا  از پادتلاهان  بل از اسلا  و    (53 :1348جهشلیار خ  )پرداۀتندخ دوبار  بر رار کرد

عاللر جاهلد تللد  و وهللیت پدر را که گ ته بودخ ۀافت را به پادتللاهد جبدیل کنیدخ به ۀوبد تللیل ۀارجد  

 (167  / 2 بی جاخی یوبدخ ).بخشید. ۀاهه م اویه از را  دریافت مالیات و ییر  میلیون ها درهن به دست آورد

باال بردن سلط  درآمدخ عماار ۀود را جیت فشلار  رار داد که جیت هر تلرایطدخ مبلغ م هود را اۀذ کنند    . برا  3

و به مرکو ۀافت ارسللار دارندخ زیرا م اویه در ایا زمانخ حیوا لشللیریان ۀود را به دو برابر افواین داد  بود و  

عاو  بر ایاخ م اویه به جیویت   (127  :1388خفاروا)حدود تللاللت هوار سللپاهد در تللا  حیوا ب یر او بودندخ

 نیرو  دریاید نیو عا ه مند بود.

بنابرایاخ طبی د به نار مد رسللید که هن م اویه و هن اۀا ن بر عناویا مالیات و میدار آن بی وایندخ  نان که در 

 ر سله دینار  عهد عبدالملک با مروانخ حجار عامل سلرزمیا ها  تلر د ۀافتخ در ۀراسلان و سلیسلتانخ از هر ن

اۀذ مد کرد و  بل از او و ب د از او هنخ هر سللار مبالغ هن  تد به عنوان جویه و ۀرار و نیو جی ه ها و هدایا از 

 (11 / 25خ 2ش   :1345سیستاندخ  )مرد  اۀذ و به دست ا  ۀافت پرداۀت مد تد.

د  میسلوب نمد تلد و در وا عخ  یید از ۀالوهلیات دسلت ا  مالد امویان ایا بود که ۀوانه دولتخ جول داراید مر

از   (192 :1366امیرعلدخ    )ۀاص ۀلی ه و زیر نار مسلتیین او بود و او با دسلتد بازخ از آن بذر و بخشلن مد کرد.

او مالیات ها  ییر تلرعد را  ؛میان ۀل ا  امو خ فید سلیاسلت مالد عمر با عبدال ویو با دی ران ج اوت داتلت 

به جانشینان و  وابت کرد  بود که با به کار انداۀتا پور و بذر و بخشن مد ممنو  کرد و جو او سیاست م اویه 

 نلان کله یویلد با م لاویله کله   (257 :1339طله حسلللیاخ  )جواننلد بله مو ع مسلللیر حوادب را بله ن ع ۀود ج ییر دهنلد.

فرد  بد ک ایت و در امور مالد فوا ال اد  بد بندوبار و ولخرر بودخ برا  اهداف سلیاسلد یا تلخالد آن  نان  

بذر و بخشلن ها  فراوان مد کرد که به سلختد مد جوان آن را با روش عا انه و منطید جطبیق داد. او به عبداج  

ینه به تللا  مبالغ هن  تد به عنوان بخشللن و در جوید پرداۀتخ ولد عبداج  با حناله و هیئت اعوامد مرد  مد
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  : 1346طبر    )ایا عمل یوید را سل یهانه  لمداد کرد  و مرد  مدینه را علیه او بسلیر نمود و  یا  حرا  تلیل گرفت. 

5 /  242) 

متوسلل تلد و مرد   هن  نیا عبدالملک با مروان برا  به زانو در آوردن زبیر  ها به سلیاسلت بذر و بخشلن

ت ابا زبیر و بذر و بخشللن عبدالملک را دیدند به مالل غ با زبیر پشللت کردند. ابا عبدربهخ  )عراا که ۀسللا

 (410  / 4 خ1403

بند امیه و حیاا  آن ها به علت پا  بند نبودن به مباند اسللا  جوانسللتند از اموار عامه در را  جطمیع و جلغ جزیید 

به عنوان نمونهخ (131 :1363اجتهاد خ  )و مو  یت سلللیاسلللد ۀود را جییین نمایند. مرد  به ۀوبد اسلللت اد  کنند

حجار با یوسلد به همان انداز  که در ۀون ریو  سلر آمد بودخ دسلت و در باز بود و تلاید عمد  موفییت او در 

البته ایا بذر و بخشلن ها  عراا و ایران همیا بود که ر یغ را به هر حار با پور یا بازور از میدان ۀارر مد کرد. 

با اموار مرد  انجا  مد گرفت و فشلار برا  کسلغ در آمد  نان بود که گروهد از مرد  برا  بیرون آمدن از زیر با  

 (124 :1358احمد امیاخ )سن یا جویه اسا  مد آوردند.

ا  را به ایشان به میاط ه در ایا دور خ فرمانروایان جاز  گاهد هن دست یا زیردست ۀود را مد فرستادند و ناحیه 

مد دادند که در سلار مبلغ م یند زر و سلین و کاال برا  ایشلان به دمشلق ب رستند و نا ار ایشان را آزاد مد گذاتتند 

که هر  ه مد ۀواهند انجا  دهند و جنها منتار بودند اموالد را که برعهد  ایشلان گذاتلته تد  بودخ روانه کنند.  هراد  

برابر آن  ه رابرعهد  داتللتند از مرد  مد گرفتند و سللهن ۀلی ه را مد دادند و بازماند  را ۀود    فرمانروایانخ  ند

 (125 :1342ن یسدخ  )برمد داتتند.

 انواع مالیات در دوره امویان

 ؛. مالیات ارضد )ۀرارخ عشر و درآمد هوافد( 1

 ؛.مالیات سرانه )جویه( 2

 ؛. یناین 3

 (192  :1366امیرعلدخ   ). هدایا. 4

 غنیمت

  ه و ۀم  آن ب( 422:  1427)داوودیخمسلمانان رسید  هان بک در جنگ از مشر  کههایی می تود وفی و تامل آن  ی

مار فی بدون زور  کهفی با ینیمت در آن است  ما ج اوت. ا(320  :1427ابا زنجویهخ)بیت المار اۀتااص می یابد 

و  موارد ماللرف  هار پنجن اع  هب .ینیمت با زور گرفت می تللود هک دسللت می آید در حالی   هو با رضللایت ب

بیلت الملار بود  و    واییخ فی از حیهمطلابق بلا آرا ف(.263  :1383خ  یملاورد)ج لاوت دارد  ینیملت بلا  هلار پنجن فی

 هجا از ۀم  آن  نانچ  ن اجاز  داردک حا از ایا رو  .اند هدر جنگ با دتما حضور داتت کهسانی است  ک یناین حق  

ته در  رن اور بایا  اهد  ال  .(426 :1383خ یماورد)ند  ک ماللرف    عمومی  ماللال  یوا بیت المار اسللت؛ برایازح

  انه وبه ۀ مسلتییمادف م مور دسلتور می دادند یناینخ  اما امویان برۀا(.164: 1337خ  یذرروار داتلت )با یهجر
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و سللیمان  (2812/ 7:  1375خبی )طبریحین با هل   هب همالداا ایا مدعا دسلتور م اوی .(632خ  انهم)وهلور گردد 

 (3863/ 9خ انهم)با مسلن باهِلی بود    به ُتی هدالملک بببا ع

:  1408ابا ۀلدونخ)بود   هدار آن  ابل جوجیا مبیال  کهرد ک ینایمی را ناللیغ آنها می   ه مسلللمانان بر دتللماخبیل

  با ۀا ان   داجباسلد با ع  هابلیم (267/ 5  :1412خیابا جوز)با زیاد در تلرا    اجیدباز فتوحات عکه    ینایمی  (11/ 3

 ابل  ( 3888/ 9:  1375خ )طبریدسلت آمد   هان بک با مسللن باهلی با جر  بهو رویارویی  تی (192/ 7  :1412خیجوز ابا)

 .بود  هجوج

با روی کار  آمدن امویان ج ییرات بارز در روابد اعراب با ایرانیان مشللاهد  تللد. ۀافت اموی ماهیتاد با حیومت  

ۀل ای راتلدیا فرا داتلت و مبتنی بر اتلرافیت  بیله ای بود که ریشله در جاهلیت داتلت. اتلرافیت برای ادارۀ 

اسللت که برای کسللغ وروت بیشللترخ جنها را خ  امور ۀود و اطرافیان نیاز تللدیدی به ججمع وروت داتللت. طبی ی  

گسلترش فتوحات و افواین مالیات ها بود. گسلترش فتوحات موجغ رتلد ناامی گری و همچنیا جوسل گ سلیسلتن 

(.  65-64: 1379اداری برای ضلبد و وبت امور می تلد و ایا امر ۀود وروت بیشلتری را طلغ می کرد )م تخریخ 

تهرهایی که به هل  فت  تد  بودند به علت فشار امویان و دالیل دی ر درگیر    در دور  م اویه و جانشینان او اکبر

جنگ با عمار حیومتی تلد  و مجدداد به جنگ فت  تلدند. حیومت اموی نیو مایل به تلورش تلهرها بود زیرا فت   

اد عامل  به جنگ امتیازات و تللراید بهتری در اۀتیار اعراب می گذاتللت. برهمیا اسللاح بود که عبیداج با زی

( و  تیبه با مسلن منطیگ ۀوارز  را 6 / 6: 1365میدسیخ جخارستان را فت  کرد )م اویه در ۀراسان ه ت بار منطیه  

(.  3852-53  / 9 : 1375طبریخ که به هلل  فت  تلد  بود و مردمن عهد ۀود را نشلیسلته بودندخ مجددا فت  کرد )

نانیه از گ ته سل ید ۀذینه والی اموی در ۀراسلان می هدف ایا گونه جنگ ها کسلغ ینیمت بود نه نشلر اسلا خ  

بی جا:  خ ابا اویرآیدخ  سلمتی از ایا نواحی را اعراب بسلتان امیرالمومنیا و در وا ع ط مگ ۀوین جلیی می کردند. )

7 /2924) 

دورۀ ینلاین ییی از منلابع ملالی حیلا  بنی امیله بود. عملد  جریا ینلاین بلدسلللت آملد  در دوران امویلان مربوه بله  

حیومت  تیبه با مسللن در ۀراسلان و ماورلالنهر اسلت که فتوحاجن در مناطق وسلیع و وروجمندی انجا  گرفت.  

ارجن های اعراب با فرماندهی  تیبه با مسلللن و با پشللتیبانی حجار با یوسللد و ولید با عبدالملک در مشللرا 

نهر دسلت زدند.  تیبه در سلایگ امیانات ناامی ۀراسلان با گذتلتا از رودجییون یا آمودریا به فت  تلهرهای ماورالال

فت  کند و فرمانروایی   90-87که هوینگ فراوانی را می طلبیدخ جوانسلت طخارسلتان را جالرف نماید. بخارا در سلار 

عربها را در نواحی رود جییون بر رار سلازد ودامنگ آن را جا سل د بیشلاند.  تیبه تلهرهای بخاراخ بییند و سلمر ند را 

د و تورش نیور را درهن تیست. او فتوحات ۀود را در تهرهای ماورالالنهر جا زمان ۀافت سلیمان  جالرف کر

ون در ۀراسلان بدسلت  ا بدسلت آورد که نایر آن را جاکنبا عبدالملک ادامه داد و یناین بی تلماری در ایا جنگ ه

 ( 3865/ 9  :1375طبریخ سرود: )  نانیه پ  از فت  سمر ند ییی از تاعران ت ری به ایا مضمون نیاورد  بودند

 هر روز  تیبه به جارف می آورد و مالی جاز  بر اموار می افوایدخ 

 و سرها که سیا  بودخ   ایا باهلی که جار بدو دادند

 س د را با دسته های سوار بیوفتخ    از بین وی س ید تد 
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ر یمیا بر فرزند اتک می ریود به هر تهری  وس دیان را در بیابان رها کرد که فرزند بر فیدان پدر می گریدخ و پد 

 جای گیرد یا سوی آن رودخ سوارانن در آنجا گودالی به جای نهند. 

تلیو   تیبه با مسللن در فتوحات تلرکت دادن بیشلتر مرد  بومی در کشلورگشلایی های آیند  اش بود. جود  مرد  

ونیروههای ارجن های عربی و جسلد اتراف  کشاورزان ایرانی و عرب در ۀرسان در برابر سخت یری فرماندهی او  

(. در ایا مو ع بود که عد  ای از اهل وروتخ  19 : 1357خ الخطیغ عرب و ایرانی  ار  ای جو جسللللین نداتلللتند )

سلمر ند را جرر و از آنجا مهاجرت نمودند.  تیبه با مسللن در بخارا نیو مانند مرو مسللمان را در ۀانه های مرد  

بسللیاری از بورگان آنجا بر آن تللدند که تللهر را جرر گویند و در بیرون از تللهر ۀانه های  بومی جای داد. ولی 

ایا تلهر را به جییه گاهی برای پیشلرویی به سلوی تلرا جبدیل   جدیدی برای ۀود بسلازند. زیرا  تیبه می ۀواسلت 

جدارر کنند. و ایا باری ب  نماید. مرد  تلهر نا ار بودند مالیات بپردازند و هن هوینگ سلپاهیان اعراب مسللمان را 

    (67 : 1388نرتخیخ گران بر دوش آنها می نهاد. )

یید از درآمدها  مهن دولت در  رن نخسلتیا اسلامدخ ینیمت بود. مسللمانان هلدر اسلا  برا  بسلد و جوسل ه  

گرفتخ  نان  اسلا  دسلت به فتوحات مد زدند. ایا امر در دور  امویان بیشلتر برا  کسلغ مار و منار هلورت مد 

که در زمان م اویهخ زیاد )عامل عرا یا( به حین با عمرو )والد ۀراسلان( نوتلت که مرد  کوهسلتان »التللل« سلا  

پوسلتد و  روف طاید دارند. والد ۀراسلان به جنگ آنان رفت و یناین بسلیار به همرا  آورد. زیاد از  ور م اویه  

طا و نیر  و جی ه ها را برا  و  برگوینن. دسلت به  یو  نون جا به والد نوتلت که م اویه به او نوتلته اسلت که  

ل« کوهد در مرز ۀراسلان اسلت که حین با عمرو   (.2812و   2811 / 7طبر خ همانخ )ایا  یوها را کنار نهد. »التلل

 (ی ار  حاکن ۀراسان از سو  زیادبا ابیه در آن جا یوا کرد.

ۀبر فت  گرگان را به سللیمان با عبدالملک ۀلی ه امو  نوتلتخ  هن  نیا و تد مهلغخ عامل امویان در ۀراسلانخ  

یادآور تلد که در ایا جنگ پ  از آن که هر هلاحغ حید نالیغ ۀود را از ینیمت جن د برداتلته اسلتخ تلن  

 (81  :1348جهشیار خ  )هوار دینار با د ماند  است.

ند که حتد به یارت و ینیمت بردن اموار  اعراب از دور  عبمان به ب د آن  نان به مادیات گراین نشللان داد  بود

تلخالیت ها  مهن اسلامد ۀود نیو اباید نداتلتندخ  نان که در جریان  یا  علیه ۀلی ه سلو خ اموار او را به یارت  

بردند یا در نهضلت میدح اما  حسلیا)علیه السلا (بسلیار  از سلپاهیان به مناور کسلغ ینیمت تلرکت کرد  و  

و طبی د بود که برا    وسللایل زندگاند اهل بیت)علیهن السللا ( را به یارت بردند حتد با بد تللرمد سللاد  جریا

 بسیار  از اعراب و حیاا  فاسد آن ها هدف از جنگخ کسغ وروت بود.

مسللمانان طبق حین ۀدا و رسلولن در جنگ با ک ار پ  از اجما  حجت و دعوت به اسلا  مد جوانسلتند اموار  

فدیه آزاد نمایند و اموار ییر منیور را  افرادتلان را به اسلارت ببرند و در هورت دادنایشلان را به ینیمت ب یرند و 

نیو از همان ابتدا و زمان عمرخ پ  از جسللد به مالیان آن ها داد  و ۀرار دریافت کنند. اموار منیور را نیو موجغ  

  ( 139و  138: 1383ماورد خ )د.آیه  رآن به پنر  سلمت جیسلین مد کردند و ۀم  آن را به رهبر اسلامد مد دادن

 و بییه را میان سپاهیان جیسین مد کردند.
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م لاویله از ینلاین جن ی کله مت لق بله جن جویلان بودخ نمی گلذتلللت.او هن لامی کله اطا  یلافلتخ حین با عمرو در 

بنویسلد و فرمان دهد نبرد کوهسلتان اتلل یناین فراوانی بدسلت آورد  اسلتخ به زیادبا ابیه دسلتور داد که به او نامه 

که به یناین دسللت نوند و طا و نیر  و جی ه ها را برای او برگویند. زیاد  نیا کرد. ولی حین که مردی متدیا و  

میید بودخ در جواب نوتللت: »اما ب دخ نامه جو رسللید که گ ته بودی امیر مومنان دسللتور داد  اسللت که طا و نیر  

بله  یوی نوننخ ولی کتلاب ۀلدا پین از نلامله امیرمومنلان اسلللت«. حین با  وجی له هلا را برای او برگوینن و دسلللت 

طبریخ عمرو پ  از ایا جواب  لاطع بله زیلاد با ابیله ۀم  ینلاین را جلدا کرد و بلا ی را میلان آنهلا جیسلللین کرد )

1375 :7 /  2812.) 

رای عرب  رار داد که پ  از آن زیادبا ابیهخ ۀراسلان را پای اهی مهن برای جنگ با باد ماورالالنهر و جایی وابت ب

از مهن جریا ا الین دولت اسللامی تللد. زیاد جی ه های بسللیاری به م اویه جیدین می کرد. از جمله گردن بندی از 

جواهر گرنبهلا بود کله جوجله م لاویله را جللغ کرد. در ایا هن لا  زیلاد بله او گ لت: »یلا امیرالمامنیاخ ما عراا را 

ۀشللیی و دریا و بی بار و باردار آن برایت مالیات گرفتن و م و و پوسللت آن را برایت   زیرفرمان جو درآورد  و از

 (55-56  :1348جهشیاریخ  فرستاد .« )

زیادبا ابیله از جملله کسلللانی بود که کار م لاملله روی اموار ینلاین را انجلا  می داد و از ایا طریق سلللود کانی به  

 (. 175  / 1 :1410خ  دینوریجیغ ۀود سرازیر می کرد )

هجریخ م اویه عبیداج با زیاد را به حیومت ۀراسلان و عراا گماتلت. عبیداج در 53با مرگ زیادبا ابیه در سلار  

(. او  175 :1367باذریخ نبردی که با ۀاجون بخارا داتلتخ فاج  تلد و بخن وسلی ی را به  لمرو مسللمانان افوود. )

 (.  238: 1363گردیویخ  رفت )اموالی را همرا  با  هارهوار برد  به ینیمت گ 

ب د از ۀل ای راتلدیا تلور جهاد و عیاید دینی ۀاموش تلد  بود و بیشلتر برای پور و ینیمت جنگ می کردند. 

 (. 132 :1373جرجی زیدانخ )

اعراب مسللللملان در دورۀ امویلان از همله عوارض ملالیلاجی م لاف بودنلد و از ینلاین جنلگ نیو سلللهن می بردنلد )فلان  

 (. 57 :1325فلوجاخ  

یک  لن   .  نانیه  فتوحات دریافت می کردند امویان عاو  بر ۀرار مسلت لاات درآمدهای دی ری از بابت یناین و

ۀلی ه روانه گردید ( درهن بسوی  80/ 000/ 000و هشلتاد میلیون )تلشلالد و پنجا  هوار :  دسلت آمده  آن که از سلند ب

( نمونگ دی ر در نتیجه پیروزی اعراب بر  83  :1348جهشللیاریخجیسللین گردید. )و  ندیا برابرآن در میان سللپا   

( و  هارهلدبار زع ران یا م ادر آن 700/ 000اسلپاهبذ طبرسلتانخ او مو د گردید سلاالنه مبلغ ه تالد هوار درهن )

مرد مسلل  در اۀتیار ۀلی ه ب ذارد که هر کدا  از آن ها یک سلپر  پرداۀت نماید و همچنیا ج هد کرد که  هارهلد

(. زمانی هن 84  :1348و یک طیلسلانخ  رفی از نیر  یا  ط ه ای ابریشلن یا یک تلنل همرا  داتلته باتلد )جهشلیاریخ

(. ابا ۀردادبه می 262 / 2 :بی جا( درهن بدسلت آورد )ی یوبیخ60/ 000/ 000حجار از فت  سلند تلالت میلیون )

سلد: میمدبرادر حجار با یوسلد در مولتان به ۀانه ای دسلت یافت که  هل بهار طا در آن یافت تلد. هر نوی

 (. 166  :1383( مبیار طا بود )ماوردیخ2/ 397/ 600بهار م ادر سیادوسی و سه ما است که مبلغ آن )
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از حیا  دست نشاند   .مار بودبازگرداندن اموار عمومی به بیت ال ییی از ا دامات اودور  ی عمربا عبدال ویو  در   

که اموار و یناین را ۀللللود برداتلته و به بیت المار ن رسلتاد  بودندخ جیاضلای اسلترداد اموار و یناین را کرد و در 

یوید بهانه آوردخ عمر گ ت راهی جللو زنللدانی کلردن    .همیا رابطه از یوید با مهلغ یناین فت  گرگان مطالبه تد

زیرا آن مارخ حیوا مسلمیا است و ما  .تلللرح و هر ه نود جو است به بیت المار بپردازاز ۀلللدا ب.جلللو نلللدار 

  ملار را نلدادخ عمر او را زنلدانی کرد و جلا پلایلان ۀافلت او در زنلدان بود جوانن از آن ب لذر خ  ون یویلد آن   نمللللللی

 (. 3957  / 9 :1375)طبریخ

 :است  زیر تر  به رسیدخمی المار  بیت  به  لفی  عنوان به که  اموالی

  پنلا    در  آنلان  جلان  و  ملار  آن  نتیجله  در  جلا  گرفتنلدمی  ۀرار  و  جویله  عنوان  بله  ذماله  اهلل  از  هلللل   عیلد  اور  در آنچله.1

 .  باتد  مسلمانان

 .مسلمیا بدست می آید باد داۀل ججارت  برای که  حربی ک اار ججارجی اموار از  که  است   مالیاجی:عشر.2

  و  مدینه  همانند.آوردندمی  اسللا   ۀود دلخوا  به آن روی بر عجنخ و  عرب از اعن  آنخ  هللاحبان  که هاییزمیا.الد

 . یما

 .کردندمی  احیا  مسلمانان که  مواجی هایزمیا.ب

 . تاف ی مذهغ  بر ال نوۀ  م تو  هایزمیا.ر

  جوانسلتمی  او.تلدمی  عمل  دیدخمی  ماللیت  گونه هر  و داتلت   بسلت ی  ۀلی ه  نار به  ایا البته.  ا طاعی هایزمیا.ر

  ا طلا    دارنلد   تلللدخمی  آبیلاری  ۀرار  نهرهلای  از  کله  هلللورجی  در  و  کنلد  دریلافلت (2/ 10)عشلللر  دو  هلازمیا  ایا  از

 . بدهد  کامل ۀرار  بایست می

  پرسلتان  بت  سلرزمیا نیو  و  رسلند   تل به  یا  آورند  اسلا  م ر  تلودنمی  بور آنان از جویه  که مردمی  هایزمیا- 

 عرب

  با  را آنها دو خ ۀلی ه  که عراا  سلواد  اراضلی مانند.تلدمی  مسللمانان  نالیغ   جنگ  در  که منیور ییر  اموار و  اراضلی.3

 از همچنان  م ینی ۀرار  پرداۀت  با اهالیخ  که داد  اجاز  و آورد در  مسلللمانان عمو   ملییت   به  داتللت  که  عوایدی

 کنند.  برداریبهر  آن

 .افتادمی  مسلمانان  دست  به ک ار باد از  جنگخ از پ  که  اموالی.4

 (.1380)سپهریختدمی  مسلمانان  عاید جنگ بدون  و  هل  اور در که  اموالی.5
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 نتیجه گیری

از درآمدهای دورۀ اموی عاو  بر مالیات که از زمیا ها جیت عنوان ۀرار گرفته می تلدخ مالیات سلرانه یا جویه  

بود که به جیلید از ایران  دین از افراد ییر مسللمان گرفته می تلد مانند یهودیانخ زردتلتیانخ مسلیییان و ... ایا دو 

ایران وهلور می تلد. ییی از عوامل ا تدار ا تالادی دور  درآمد ی نی ۀرار و جویه که عمدۀ آن ها از سلرزمیا 

اموی بود هن  نیا ینا می که در طی فتوحات از کاخ ها و  الرهای پادتلاهان به دسلت اعراب افتاد باعث تلد 

منلابع درآملد حیوملت امویلان عبلارت بود از جویلهخ ۀرارخ زکلاتخ فیل و جلا اعراب بله وروت زیلادی دسلللت بیلابنلد.  

جوان  نیا    ۀرارخ کله طرییله دریلافلت ایا موارد در زملان هر یلک از ۀل لا مت لاوت بود. می  همله جویله ومهمتر از  

در   های حاکمان  ها سلیاسلت  کردخ هر ند کتاب و سلنت از منابع اسلتخرار مسلا ل بود  اما در ب ضلی دور   اسلتنباه

ۀراسلان با ج ییر  ی امویان درهای مال  ای از سلیاسلت   جیور ناا  مالی و ا تالادی ماور بود  اسلت. بخن عمد 

آورد   برای آنان به وجود نمی ذمه جزویری در عد  پرداۀت مالیات  داد. لذا ج ییر آییا اهل احیا  اسامی روی می

اهداف سیاسی للل ا تاادی آنان بود. در   های امویان در ترا ۀافت اسامی هم ا  با  جوان گ ت سیاست  و می

داتلتند و از   تلماری بر مرد  روا می   لن و سلتن بی او ضلما ج ییر عمار کهدوران حیومت عمر با عبدال ویوخ 

فتوحات در ایا عار بیشتر برا  عاو  بر ایا می جوان دریافت  کردند.   می مرد  بین از آنچه باید بپردازند طلغ 

را  هدیه به کسلغ وروت هلورت مد گرفت. آنان هن  نیا به جیلید از پادتلاهان سلاسلاند درآمدها  گوافد از 

ا( از دریلافلت هلدایلا ۀوددار  مد کرد و   101  -  99دسلللت مد آوردنلد. در ایا میلان فید عمر با عبلدال ویو )  

 .سیاست مالد او بادی ر بند امیه مت اوت بود
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 منابع و مآخذ 

 کتب

 (. جاریخ کاملخ مترجن: میمدحسیا روحانیخ نشراساطیر.  بی جا ابا اویرخ عوالدیا.)

المنتان فی جلاریخ االمن والملورخ جیییق میملد عبلدالیلادر عطلاخ مالللط ی    (.ا1412  .)دالرحمابل ابا جوزیخ ع

 عبدالیادر عطاخ دارالیتغ ال لمیخ بیروت.

 ر و ما عاهلللرهن ما ذوی الشلللزنال بر و دیوان المبتدا و الخبر فی جاریخ ال رب و البرب (.ا1408  .)ابا ۀلدون

 أالکبرخ جیییق ۀلیل تیاد خ دارال یرخ بیروت.

اسامیخ نشر ترکت انتشارات    هایدولت  و ملیداری آداب  در:  فخری (. جاریخ1390ابا طیطییخ میمدبا علی.)

 علمی و فرهن ی.  

 االمنخ دارسروش للطباعه والنشر.  ججارب  (.1380ابوعلی.)  مِسیلولیهخ ابا

ناتللر: هللدا و سللیمای  خ  انیدور  امو  انیاز آیاز جا پا ایبررسللد وضللع مالد مسلللم(.  1363.)اجتهاد خ ابوالیاسللن

 .جمهوری اسامی ایران )سروش(

 ا دا خ جهرانخ ا بار.  لدیپرجو اسا خ جرجمه عباح ۀل  (.1358.)ایاحمد ام

 رالیتغ ال ربد.دا روتخیب دخیال ید ال ر ا(.1403.)احمد با میمدخ ابا عبدربه اندل 

 اآلوار. و الخطد  ذکر فی  االعتبار و  المواعظ  کتاب مُسلوَّدلۀ  (.1416ملیریوی.)  علی احمدبا

 اسامدخ علمد و فرهن دخ  اپ سو : جهران. ایدر  رون نخست  رانیا خیجار  (.1369.)اتپولرخ برجولد

 .نهی اپ سو : جهرانخ گنج اندخیعرب و اسا خ جرجمه فخر داعد گ   خیجار(.1366.)علد ریام

 فتو  البلدانخ جرجمه میمدجوکلخ جهران :نیر .   (.1337.)باذریخ احمد

 فتو  البلدانخ میمد جوکلخ جهران: نشر نیر .   (.1367.)باذریخ احمدبا یییی

 .ریرکبیجمدن اسا خ جرجمه و ن ارش علد جواهر کا خ جهرانخ ام  خیجار (.1373.)دانیجرجد ز

 الوزرال والیتابخ ابوال ضل طباطباییخ جهران: جابان.  (.1348.)جهشیاریخ میمدبا عبدوح

 (.حیومت بنی امیه در ۀراسانخ مترجن با ر موسوی.1357مهدی. ) عبداج الخطیغخ

 .األموارخ جینیق میمد احمد و علی جم هخ دارالسا خ  اهر  (.1427.)داوودیخ احمد با نار

سللیاسللیخ مترجن گیتی    بررسللی:   684 - 715/   ا.  65  - 86 اموی  (.ۀافت 1381دییسللونخ عبداالمیر عبد.)

 تیریخ ناتر: طهوری.  

 .1اپ اورخر جلدخ بیروتخ داراالضوالخ   2االمامگ و السیاسگخ جیییق علی تیریخ    (.1410)دینوریخ ابا  تیبگ.

 لبنان. –  نشر:بیروت[ نا  بی]  ناتر  الملورخ و االمن  جاریخ (.1346یوید.)  با جریر با میمد طبریخ

 . 1375جاریخ طبریخ جرجمه ابوالیاسن پایند خ جهران: اساطیر خ   (.1375.)طبریخ میمد با جریر

 پهوهش ا  حوز  و دانش ا .جودکیخ ناتر:   اج  حجت  جرجمه  امویانخ  دولت   (.1398میمدسهیل.) طیوشخ

 جهرانخ ترکت سهامد. تدخیآ نیاسا خ جرجمه میمد ابراه نهیآ   (.1339.)ایطه حس

 علی هابی.مولد بررسی و جیلیل زندگانی ۀلی ه دو خ   (.1388.)عمر فاروا
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جاریخ تلی ه و علل سلیوه بنی امیهخ جرجمه سلیدمرجضلی هاتلمی حا ریخ جهران: انتشلارات    (.1325)فان فلوجاخ

 .کتابخانه و  اپخانه ا بار

 .جاریخ گردیویخ به جایی  و جیشیه عبدالیی حبیبیخ جهران: دنیای کتاب  (.1363.)گردیویخ ضیار با میمود

نا  »آییا حیمرانی«(خ جرجمه و جیییق: حیلا  السللللطلانیه )جرجمه تلللد  به   (.1383.)ماوردیخ ابوالیسلللا علی

 ازحسیا هابریخ جهران: علمی و فرهن ی.   

 .آییا حیمرانیخ جرجمه حسیا هابریخ علمی و فرهن یخ جهران  (.1381.)خ ابوالیسایماورد

 .25 ر خ2 ش آریاناخ مجله  سیستانخ  ا تااد   اوضا  (.1345اعان.) میمد

 ایران. و اسا   مرکوبازتناسی: جهران ایرانخ در  ۀوارر  (.1379.)حسیا م تخریخ

 ایران.  فرهنگ بنیاد:  جهران کدکنیخ ت ی ی میمدرضا خ6  جلد البدلوالتاریخخ  (.1365طاهر.) خ مطهربامیدسی

 . 29جاریخخ مجله جاریخ اسا خ تمار   میدمهخ ۀلدونخ (. ابا1386ناه  ستود خ منیر .)

  بادی. ابونار: مترجن  بخاراخ(. جاریخ 1388نرتخیخ ابوبیر.)

 دانش ا  جهران. انخیجا انیراض امو   انیاز انیراض ساسان  رانیاجتماعد ا  خیجار(.1342.)س ید سدخین 

 خ دارهادخ بیروت2)بی جا(. جاریخ ی یوبیخ ر   .احمدبا ابی ی یوب اسیاا با ج  ر با وهغ با واض  ی یوبی.

 مقاالت

 . 1السلدخ جاریخ در آیینگ پهوهنخ تمار   ججارب و  (.هندوتا 1381دتتیخ میمد. )

(,  94)47(, یو فرهنگ )مطال ات اسلام  خیدر ۀراسلان. جار  انیامو   ی(. منابع درآمد مال1394 . ) خیجو انیدیسل 

137-158 . 

ها و درآمدهای نامشللرو  بر ا تاللاد عاللر (. پیامدهای مالیات1393 ا دان, دکتراهلل ر. )فرامرز نسللغ, رضللا,  

 27-1(.  35)9.پهوهن نامه جاریخ .اموی


