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 چکیده

 ر تأميندهای اساسی ترین منابع درآمدی از شاخصهعنوان مهمبه شاهنامهها در الياتم

و  امن حفظآیند و ضشمار میهای دولت بههای نظامی، مخارج سپاهيان و سایر هزینهبودجه

، اهنامهشمالياتی در  هایبقای ساختار امنيتی، سياسی و اقتصادی کشورند. بهترین مشوق

از  خش مهمیبروی، ها از مردم است؛ از اینهای اصولی و عادالنه مالياتافتتمرکز بر دری

ر دچنين تالش آنان گيرانه شاهان به ساختارهای مالياتی و همهای پيشقوانين و سياست

 عدالتی درویژه بیهای فراروی اخذ ماليات )بهجهت حذف یا کاهش موانع و چالش

ر ، دنامهشاههای نظام مالياتی ؛ با این وصف، چارچوبدشومربوط میهای مالياتی( دریافت

دالنه توزیع عا، گردش مالی و پولی و ثبات اقتصادی دهی که موجبهای وامکنار سياست

 یابند.   اهميتی دوچندان میگردند می درآمدها

دهی در های مالياتی و نمودهای وامگذاریبر نگاهی به سياستافزون ،در پژوهش حاضر

پرداخته  ناشی از رسم دریافت ماليات و جزایی قانونیحقوقی، های بررسی جنبهبه  امهشاهن

 دورةدر زمينه اقتصاد و قوانين مالياتی در  شاهنامهتر گزارش شده تا اهميت هرچه بيش

ها و گر آن است که جدای از معافيتنتایج پژوهش بيان ساسانی و پيش از آن به اثبات رسد.

ياتی )اسکندر، اردشير، بهرام گور و پيروز یزدگرد(، گماردن بازرسان قضایی های مالبخشودگی

برای آگاهی از شرایط مناطق گرفتار فقر و بخشودگی خراج ایشان )اردشير(، و اعطای وام 

و اقتصادی شوند، اصالحات بنيادین مالياتی )بهرام گور( که همگی پيش از قباد انجام می

دهی مالياتی از طریق بر تالش در جهت سازمانی پدر، افزونهاانوشيروان، پيرو اندیشه
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گذاری دقيق ها، شاخصها، تعيين ترتيب زمانی معين در پرداختمساحت کردن زمين

های دهی برای وصول مالياتبندی، فرصتهای مالياتی، قسطهای مالياتی، معافيتنرخ

خصی، ایجاد دفاتر دولتی و تدوین افتاده، گماردن مأموران مخفی و اطالعاتی، نظارت شعقب

های بسيار شدید، گامی در جهت تحقق عدالت های دقيق و قانونی و نيز تعيين مجازاتنسخه

نهایت، هم به سود مردم و  گردد که درو شفافيت دقيق آن برای دولت محسوب میمالياتی 

 شود. هم شاه و کشور تمام می

، دهیاموتخلفات مالياتی، بخشودگی مالياتی،  ماليات، اصالحات مالياتی،واژگان:  کلید

  فردوسی. شاهنامة
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 مقدمه

م از مرد تا پيش از دوره ساسانی هيچ اشاره واضحی در مورد دریافت خراج شاهنامهدر     

در س ک ن نخستينشود؛ بنابرایدیده نمی« ایرانی»دار( از سوی شاهان کننده/ باغعادی )زارعت

رین اشاره تکهن ،االممتجاربو  الکامل، االربنهایهبه گزارش باره مشخص نيست؛ اما این

های مُهر یکی ازکه  گردداساطيری پيرامون نظام مالياتی و دریافت خراج به جمشيد بازمی

 :1367نویری، ) بود به امور خراج و گرفتن اموال ، مربوط«آبادی /العماره»اش با عنوان چهارگانه

خستين نضحاک  همدر برخی منابع  .(51 /1: 13۸۹مسکویه رازی، ؛ 6۸ /1: 13۸3اثير، ابن؛ 14۸ /10

: 3۸31اثير، ناب) کرد یک را قانونده گذارد، درم به نام خود زد و باژ را پایه کهدانسته شده کس 

. (14۹ /10 :1367ری، نوی؛ 52 /1: 13۸۹مسکویه رازی، ؛ 21: 136۸ثعالبی، ؛ 137 /1: 13۸3طبری، ؛ 7۹ /1
( 26 /1: 13۹۸ ،فردوسی) «بریشان ببخشيد سود و زیان»شاید بتوان مصرع  نيز شاهنامهبراساس 

خت بر ت اشنشستن و ش مرداسبخشيدن ماليات توسط ضحاک پس از کشتن پدر ،درواقع ار

نهاد  رمين عشو چنين گویند اول کسی که بر ز»آمده:  تاریخ قمدر ؛ در مقابل، تازیان دانست

: 1۹22رمزدیار، )داراب ه در زمان زو طهماسپ وضع خراج بر رعایا .(1۸0: 1361)قمی،  «کيقباد بود

برای  دریافت خراج وداری و ماليات حسابو تنظيم  های حکومتیدیوانتشکيل و ( 423 /2

شمار به از دیگر موارد (2۹: 1343همو، ؛ 31 -30: 1430)جهشياری،  لهراسپبار از سوی نخستين

اشاره به  منابع، و چه سایر شاهنامهباره چه در ترین اشارات در اینمهم ؛ با این حال،آیندمی

ر این ت که دهای قباد و در ادامه، اقدامات اجرایی پسرش انوشيروان اسها و سياستاندیشه

  دهد. بخش از اقتصاد کشور رخ می
های کسب درآمد و تثبيت ن منابع و روشتریاز مهم شاهنامهدر های مالياتی دریافت       

و توزیع عادالنه  ، ارزیابی هرچه بهتر سيستم اقتصادیکشور مالی ها، حفظ امنيتبودجه دولت

 اهميت است.بسيار دارای ها ها برای دولتروی دریافت آناز ایند و نشومحسوب می درآمدها

ميان  و چندسویه، رتباط مستقيمادهنده نشان، شاهنامهدریافت ماليات در  دالیل گوناگون

های نظامی و پرداخت با تأمين هزینهویژه از بخش کشاورزی، تأثير دریافت عادالنه ماليات به

به شکل که حقوق سپاهيان، حفظ امنيت کشور، استواری بنيان شاهی، اقتصاد و آبادانی است 

 اشاره که بنابرچنانهم مختلف مورد توجه قرار گرفته؛در منابع وار بارها ارتباطی سلسله

ها های کافی برای دستگاه حکومتی که از منبع مالياتعدم بودجه و دارایی ،کرد سومدین

 /2: 13۸4کرد، )کتاب سوم دین خواهد گشتوار در نهاد دولت شود، سبب آشوبی سلسلهتأمين می

ا داد افزایش گيرد و خراج ستون کشور است که ب»نيز از زبان اردشير آمده:  غررالسيردر  .(7۹

 ماليات در وصيت شاپورِعادالنه رابطه آبادانی و دریافت  .(4۸4: 136۸)ثعالبی،  «از ستم کاهش
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و تأثير ستم  (33: 1343همو، ؛ 36: 1430 جهشياری،) الوزراء و الکّتاباردشير به فرزندش به نقل از 

 /1: 13۸3)طبری، گاه منوچهر از دیدخراج و بودجه دولت رغبتی آنان و کم شدن بر مردم و بی

و از خطاب به بهرامِ بهرام  ،در توصيه موبداناست که  ارتباط چندسویه شکلی از همين (2۹2

اهميت  .(264و  24۸ /1: 13۸2)مسعودی، شود هم دیده می الذهبمروجنقل از به زبان انوشيروان

به خزانه شاه و خزانه شاه هم  که بسته تأمين نياز مالی برای سپاه و تأثير آن بر مقوله امنيت

 شاهنامههای شاهان ترین نگرشاز جمله مهمهاست، بسته به ميزان و چگونگی دریافت ماليات

گنج باشی نپاید سپاه/ چو بی»روشنی قابل دریافت است: در این بيت بهآید که شمار میهم به

در اندرز خود با ایرانيان بر هم ر اردشي .(1051 /4: 13۹۸فردوسی، ) «تو را زیردستان نخوانند شاه

 کند: لزوم پرداخت خراج چنين تأکيد می
 

 زون ــد شما را فــمگــر آنچه آیـ

 یک که من بستدم پيش ازینز ده

 ارـهمی از پــی سود بــردم به ک

 

 بيــارد ســوی گنج مــا رهنمون  

 ز باژ آنچه کم بود، اگر بيش ازین

 ـارشمـبه در داشتن لشکــــر بی
 (3۹0 /3: 13۹۸ ،فردوسی)                

مين تأبرای  تماليادر مورد لزوم دریافت  ،محض بر تخت نشستنشاپور اول بهاز این روی،      

ین اساس، بر ا .(401همان: )« درم، تا به لشکر دهم اندکی»: گویدچنين می سپاههای هزینه

أمين ت ،انیآباد ،عدالتدریافت خراج با ان مبنی بر ارتباط مي شاهنامهتأکيد بسيار شاهان 

 جا نشأتنپایداری دولت و شاه از هميو درنهایت، ملی اجتماعی و امنيت مخارج سپاهيان، 

این  .(626 /4همان: ) «تاجواز پی تختنهادیم بر روی گيتی خراج/ گزیت درخت »گيرد: می

؛ مسکویه 202 /10: 1367)نویری،  شوداقتصادی در منابع دیگر نيز دیده می -ارتباطِ مهم سياسی

 .(173 /1: 13۸۹رازی، 
سياست شاهان در لزوم  ،شاهنامهبر این اساس و برطبق یک بررسی کلی در تمامی متن      

های هزینهمخارج سپاه و امنيت اقتصادی و تأمين »عموماً به دالیلی چون پرداخت ماليات، 

گزارش شده « کاهش فاصله طبقاتی»و « آبادانی گذاری در امور زیربنایی وسرمایه»، «دولت

های کشاورزی و ماليات ارضی/ زمين»، «ماليات سرانه )گزیت(»شامل  نيزانواع ماليات است. 

ماليات و عوارض گمرکی از تجار و بازرگانان »، «ماليات نظام آبياری»، «ها )خراگ/ خراج(باغ

گردد. در این می[ 2]«ت پيروان مذاهب دیگرماليا»و  [1]«ماليات آیين»، «)جهت تأمين امنيت(

های کشاورزی( ترین سهم از درآمدهای مالياتی مربوط به ماليات ارضی )زمينميان، بيش

راه دیگر به هم شخصیو نقدی از مردم دریافت و در دفاتر م [3]صورت جنسیاست که به

؛ کندخوبی آن را تأیيد می به شاهنامهکه اشارات  شودها زیر نظر دیوان خراج ثبت میماليات

تر در داران هر ناحيه و سپسابتدا زیر نظر زمام شاهنامهها نيز در گردآوری ماليات ليتوسؤم
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جا به خزانه ای کاماًل واضح، توسط کارگزاران مالياتی گردآوری و یکدوره ساسانی با اشاره

متغير ، زمانی و نظر شاه برحسب نياز همهای دریافتی محل مصرف ماليات [4]شود.واریز می

، پرداخت شامل: مخارج نظامیشده به ترتيب اهميت های انجامبر مبنای بررسیاست که 

ها، مخارج های عمرانی و گسترش آبادانیو تأمين امنيت، توسعه زیرساخت حقوق سپاهيان

 گردد. ها و... میدربار، پرداخت مساعدت

ررسی مسائل بنامه باره پایاندر اینشاهنامه  ط بههای مربوتنها پژوهش پژوهش: پیشینة    
ارضی و  است که البته در آن به ماليات (13۹2جویی، )هاجر اميری کله اقتصادی در شاهنامه

 اریخیتسنجش منابع عنوان منابع درآمدی دولت نگاهی شده؛ کتاب ماليات سرانه تنها به
در آن  ( هم دیگر پژوهشی است که13۹7 )فرزین غفوری، شاهنامه در پادشاهی خسروانوشيروان

 یناده؛ از ته شبه بررسی و مطالعه تطبيقی منابع، پيرامون اصالحات مالياتی انوشيروان پرداخ
حات اصالهای تاریخی اشاره نمود: توان به برخی پژوهشزمينه، تنها می روی در این

نگاهی ؛ (13۸2و استيل،  هایمآلت) تاریخ اقتصاد دولت ساسانی ؛(Rubin,1995)، خسروانوشيروان
می، ریم غالم)حسين بادامچی و ، دیگر به اصالحات مالياتی ساسانيان در دوره خسروانوشيروان

بررسی و  (13۹2)حسنعلی عرب و حسين صادقی، ، برآورد درآمدهای مالياتی دولت ساسانی؛ (13۹2
  مقاله پيش. (13۹4يرزایی، اصغر م)علی، نظام مالياتی ساسانی و اصالحات مالی خسروانوشيروان

 مهشاهناان های شاهو نقاط ضعف و قوت آن و نيز سياست موضوع مالياتبر بررسی رو، افزون

 و الياتیافت مناشی از رسم در و جزایی قانونی ،های حقوقیجنبهدر این زمينه، نگاهی هم به 

هم قابل چند مورد م درکه داشته است  شاهنامهدر تمامی متن  دهیهای وامسياست چنينهم

. 3مالياتی؛  . جلوگيری از تخلفات2. اجرای عادالنه و صحيح نظام مالياتی؛ 1اند: ارزیابی

  مساعدت در بازپرداخت آن. و. اعطای وام 4های مالياتی؛ ها و بخشودگیمعافيت

بر ای معتهو شرح هاتصحيحکه نگارنده در مواقع لزوم از الزم به توضيح است ضمن آن     

قرار  کار مبنای تصحيح جالل خالقی مطلق )چهارجلدی نشر سخن( را اما ،بهره برده شاهنامه

  داده است. 
 

 اجرای عادالنه و صحیح نظام مالیاتي  -1

-و نظارت تایجاد قوانين درس ،پایه اقتصادی سالم و عادالنه بردوام و تثبيت قدرت شاهی     

 تبعيض و ستم بر مردم، ضعف، هرگونه شود ویپذیر ممند و اصولی امکانهایی قاعده

امنيت ، شاهنامهبنا بر اشارات صریح شاهان ، هامالياتی و دریافت در سيستم و فساد ناکارآمدی

مندی از یک نظام در این راستا بهره .را با خطر مواجه خواهد ساخت ، اجتماعی و ملیاقتصادی

تی، شفافيت و انصاف مالی، نظارت و بازرسی در اصالح قوانين و مقررات ماليا، مالياتی کارآمد
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یندهای نادرست در اخذ ماليات، سبب کاهش فرار آراستای بهبود سيستم مالياتی و اصالح فر

پيش از ؛ این در حالی است که شودمی هااختالل در سيستم دریافتجلوگيری از مالياتی و 

وی انوشيروان، نظام مالياتی به شکلی آن از س جرایاصالحات مالياتی قباد و ادامه و ا ةاندیش

کارگزاران داران بزرگ و زميناین امکان وجود داشت که  و شدمند و منظم اداره نمیقاعده

ميزان درآمد واقعی دولت از این درنتيجه، ها ارائه ندهند و شفافيتی در ميزان دریافتی ،مالياتی

ها نظمیاین بی از طرفی،ت گيرد؛ صورهم  راه چندان مشخص نباشد و تخلفات مالی بسياری

شد تا مالکان بزرگ و اشراف با اختصاص های خارج از قاعده و قانون سبب میو دریافت

به  یبه شکل مفصل الذهبمروجدر  شانه خالی کنند؛ زیر بار پرداخت ماليات امتيازات خاص از

برای رعایت حال خاصان  وزیران ،دهدبهرام اشاره شده که نشان می این معضل در زمان بهرامِ

ها مملکت رو به ویرانی نهاد و آبادانی ،کردند و درنتيجهپادشاه، مالياتی از ایشان مطالبه نمی

اصالحات مالياتی  علت اصلی نيز به گزارش طبری. (246 /1: 13۸2)مسعودی، کاهش یافت 

ی کافی در خزانه جلوگيری از نامدیریتی در تنظيم بودجه کشور، وجود منابع مال ،انوشيروان

داران و نيز وابستگی مستقيم زمين، نظامی و امنيت ملی -شاهی جهت حفظ اقتدار سياسی

پيگولوسکایا عقيده جهت است که به همين ؛(702 /2: 1362)طبری،  هبزرگ به شاه دانسته شد

)دهقانان( و با هدف استحکام داران متوسط دارد اصالحات مالياتی جدید به سود زمين

که تصرف بخش ویژه آنبه .(456: 1372)پيگولوسکایا، های دولت و دربار وضع گردیده بود هپای

های بزرگ موجبات ناخرسندی شاه را فراهم نموده بود ها توسط فئودالزیادی از ماليات

دار دریافت ماليات نياز بود تا کارگزاران شاهی، عهده با این وصف،. (112: 1357)کولسنيکف، 

 جدای از د؛پذیر صورتقانونی کاماًل ها و عملکردها به شکلی اضی گردند تا نظارتتمامی ار

کاهش ستم و رنج بار  ،االربنهایهو  االممتجاربدالیل یادشده، در برخی منابع دیگر ازجمله 

 ،1367نویری، ؛ 17۸ /1: 13۸۹رازی،  )مسکویهخراج بر مردم، دليل اصلی این اصالحات عنوان شده 

تحميل  مردمکه این خود بيانگر ظلم بسياری است که از طریق دریافت ماليات بر  (202 /10

با دهقانان  ،ها )اقطاع/ تيول(، مالکان بزرگکه به دليل سنت واگذاری زمينویژه آنشد؛ بهمی

به دليل عدم نظارت مستقيم  ؛ بنابراینکردندها را دریافت میمالياتشخصًا و  بودهمرتبط 

ها و در کنار دالیل یادشده، آشفتگیآمد. راوانی هم به روستایيان وارد میدولت، ستم ف

تسلط بر اوضاع اجتماعی و کاهش برای ماجرای مزدک و تالش  در پیهای اجتماعی دگرگونی

؛ ترین دالیل انوشيروان برای اصالحات مالياتی عنوان شده استها از مهمنارضایتیو  هاناآرامی

و فرصت الزم را برای مبارزه شاه با ساختارهای اشرافی و  ش مزدکيان بهانهروبين، شور به باور

هرچند »نویسد: باره میغفوری نيز در این. (Rubin, 1995: 228)ها فراهم آورد چيرگی بر آن
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جنبش یادشده شکست خورد، اما دولت ساسانی به انجام اصالحات مالياتی با هدف کاهش 

 .(64: 13۹7)غفوری، « رآمد ثابت برای خزانه متقاعد شده بودفشار بر مردم و ایجاد یک د

ی هاعف و چالششود، وجود نقاط ضبرداشت می شاهنامهباره از چه در اینبه هر روی، آن     

م آن و انجا دامهپيش از قباد است که منجر به اندیشه اصالحات در زمان او و ا سيستم مالياتیِ

تخت  س از برپانوشيروان ، شاهنامهگزارش  برر این راستا و بنا. دگرددمیانوشيروان  از سوی

ی بت براای ثافراهم نمودن بودجهایجاد شفافيت و  ،نشستن برای جلب رضایت عمومی جامعه

در  شدهزند که به ترتيب ابيات مطرحمی [5]خزانه دولت، دست به اصالح قوانين مالياتی

سيده های رخراج ميوه . مشخص نمودن2یک؛ . بخشش خراج ده1از این قرارند:  شاهنامه

الت . معافيت مالياتی محصو3صورت نقدی، و کم کردن فشار مالياتی بر کشاورزان؛ به

ه از چهار تا ماليات سران تعيين. 4اند؛ سالی شدهخردادماه و محصوالتی که دچار آفت و خشک

برای  مخفی انهاناظران و کارآگ. گماردن 6. تنظيم سيستم و دفاتر مالياتی دقيق؛ 5ده درهم؛ 

نایی پرداخت ها و اعطای فرصت به کسانی که توابندی ماليات. قسط7نظارت بر کار ماليات؛ 

 .(627 -624 /4: 13۹۸فردوسی، )سر موعد را نداشتند 

اس مل براسعمنجر به ثبات و شفافيت درآمدهای مالياتی و ، اصالحات مالياتی انوشيروان    

 عدالت و ها در دریافت خراج و رعایتعدالتیها و بینونی، کاهش خودسریهای قاچارچوب

جر به ها منینا تمامیگردد که می دارانداران کوچک و باغکشاورزان و زمينتأمين رفاه نسبی 

نی ت ساساتحوالتی بنيادین در ساختار حکومدهی امور مالياتی و رونق اقتصادی و سازمان

اعده و قدید با تر به خود گرفته و قوانين جشکلی نوین ،اخذ ماليات ترتيب. از سویی، شودمی

تی که تر مالياهای اداری و دفاگردند و دیواندهی میوضع و سازمان ،بارهروش منظم در این

ین ابر ند؛ یاباند توسعه میدهی دقيق و اصولی برای منابع مالی دولتگر سامانخود نشان

در  مهشاهنان های مالياتی شاهااصالحات و سياست ،ت و در ادامهطور کلی، اشکاالبهاساس و 

 که عبارتند از:  اندچند محور مهم قابل برداشت و بررسی

 روش مقاسمه و سهم دولت از میزان محصوالت: -1 -1

های مالياتی که در به سيستم دریافت در پادشاهی انوشيروان شاهنامهنخستين اشاره      

)دریافت ماليات براساس ميزان « مقاسمه»از آن یاد شده، استفاده از روش بسياری منابع هم 

که بر مبنای آن، شاهان در  آبادانی و مقدار محصول زراعی( در ميان شاهان پيشين است

 /4: 13۹۸فردوسی، ) «بجستند بهره زِ کشت و دُرود» ها شریک بودند:ميزان محصول مردم با آن

نيز بر مبنای روش مقاسمه، محصول برداشتی  تنبيه و االشرافالبه بيان مسعودی در  .(624

-در ایننيز جهشياری  ؛(۹5: 13۸۹)مسعودی، شد دار تقسيم میکننده، و یا باغميان شاه و زارعت
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و کان ملوکُ فارسَ، قبل أَنوشِروان، یُقاسمونَ النّاَس علی ثِمارِهم و غَالّتِهم: »: است باره آورده

« و غلة مردم با ایشان شریک بودندميوه پادشاهان ایران در درآمد محصول  ،پيش از انوشيروان

 شودهم دیده میاالرض صورهاستفاده از این روش در  .(31: 1343همو، ؛ 34: 1430 جهشياری،)

روش از این ها در ميزان دریافتی به گزارش طبری .(70: 1366همو، ؛ 303 /2: 1۹3۹، ابن حوقل)

و به گفتة ( 702 -701 /2: 1362)طبری،  گيریدیگر به نسبت آبادی و آبیک منطقه به منطقه 

های کشاورزی به شهرها و فراوانی و خوبی محصول متفاوت نزدیکی زمين بر مبنای ،دینوری

 .(100: 1364)دینوری، است  بوده

و  «مقاسمه»آید این است که و منابع دیگر برمی شاهنامهچه از اشارات موجود در آن    

راه همطور کلی نبود نظارت و قواعد مناسب مالياتی مشکالت زیادی را بههای پيشين و بهروش

ها و دریافت مالياتميزان و مقدار شمار در های بیها و تفاوتنظمیبی»جمله: آن داشت؛ از

 تغيير مقدار عواید ومتروک ماندن اراضی تحت کشت » ،(۹3: 13۸5)ابن بلخی، « نارضایتی رعيت

و نيز  ،(365: 1377)فرای، « وصول خراجی ثابتعدم »، (453: 1346)دیاکونوف، « واصله به خزانه

روش پرداخت نامناسب »، «دهندگانعدم تناسب ماليات با درآمد و برداشت محصول ماليات»

دریافت ماليات »، «نبود فرصت کافی برای پرداخت»، «امکان خرابی محصول»، «و ناعادالنه

داران بزرگ از استفاده زمين»، «داران و مالکان بزرگروستایيان توسط زمينمستقيم از 

عدم ارسال تمامی » ،«داران بزرگ با پرداخت رشوهفرار مالياتی برخی زمين»، «امتيازات خاص

ارتباط ميزان محصوالت با »و  «های اخذ شده توسط کارگزاران مالياتی به خزانه دولتماليات

موقع صورت های بیسالیها هم به همين خشکمعافيت ،شاهنامهاشاره  که به« هاسالیخشک

ها و سایر موارد در نوع و مقدار محصول ها، ميزان بارندگیسالیگرفت؛ چراکه خشکمی

به که ممکن بود  ،و ماليات براساس محصول« مقاسمه»و در روش  ندتأثيرگذار بود برداشتی

زراعت از مقدار توجه به عوامل طبيعی و بدون توجه به  کشاورزان فشار وارد شود و ماليات با

داران و روی عدل و انصاف دریافت نشود. همه این موارد سبب کاهش ميزان رضایت زمين

شد ها میها و کاهش آبادانیبه ادامه کار و افزایش خرابی آنان و درنتيجه عدم تمایل دارانباغ

و مخارج  دولت دخل و خرجبر ميزان  ، درنهایت،هشاهنامبنابر اشارات شاهان  ،که این چرخه

بر این اساس، گذاشت. و قدرت سياسی تأثير می اجتماعی و ملی و کاهش امنيت سپاهيان

گزینی این روش به شيوه جدیدتر، منجر تصميم قباد و تالش انوشيروان مبنی بر تغيير و جای

دریافت ماليات براساس ن شد که در آ« مقاطعه»دهی مالياتی براساس روش به سازمان

برداشت حقيقی  ،هاخيزی زمينو حاصل مساحت زمين و در نظر گرفتن نوع محصوالت

و  محصوالت، در نظرگرفته شدگذاری بندی و قيمتدرجهموقع ماليات و محصول، دریافت به
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 ،که در این روشتر آنبسته به کشت یا عدم کشت و در شرایط جوّی خاص متفاوت بود و مهم

آزاد بودند که  شاه کشاورزان در استفاده از محصوالت خود پيش از پرداخت سهم مالياتی

؛ 625 -624 /4: 13۹۸فردوسی، ) شودروشنی دیده میو منابع دیگر به شاهنامهاشارات آن در 

؛ ابن 527 /2: 13۸3؛ ابن اثير، 71: 1366همو، ؛ 304 /2: 1۹3۹؛ ابن حوقل، 702 -701 /2: 1362طبری، 

: 13۸۹؛ مسکویه رازی، 262 /1: 13۸2؛ مسعودی، 31: 1343همو، ؛ 34: 1430جهشياری، ؛ ۹3: 13۸5لخی، ب

؛ 1۸0: 1361قمی، ؛ 100: 1364؛ دینوری، 203 /1: 13۸2؛ یعقوبی، 1۹2 /10: 1367؛ نویری، 175 -173 /1

گرداند و آنان ازمیهای خود ببه زمين اکشاورزان راین اصالحات، خرده .(4: 13۸2و استيل،  آلتهایم

های مالی از دولت شروع به کشت مجدد کنند و در برابر بالیای توانستند با دریافت کمکمی

انوشيروان  ،شاهنامهه اشاره ب (Rubin, 1995: 254)ر باشند. اطبيعی نيز از حمایت شاه برخورد

ها زمين کردنو بخشموجود، دستور به مساحت  هایکاستیاندیشه پدر و رفع  ةدر ادام

 دهد:می

 همـــه پادشـــاهان شـــدند انجمـــن 

 

 زمــين را ببخشــيد و بــر زد رســن 
 (  624 /4: 13۹۸فردوسی، )           

 /1: 13۸۹زی، ؛ مسکویه را702 /2: 1362طبری، اشاره به مساحت دشت و کوه در برخی منابع )     

-ششراف، آتاای بزرگان و ههای شاهی، زمينگر این باشد که تمامی زمينتواند نشانمی( 173

يچ هباره نکشاورزان جزو این برنامه اجرایی قرار داشت و در ایهای خردهها و زمينکده

  .(115: 13۹4)ميرزایی،  استثنایی لحاظ نشده بود

 های مالیاتي:نظم و ترتیب در دریافت نبود -2 -1

ب نوع ت برحس، تعيين مالياگام دوم اصالحات انوشيروان در تبدیل روش مقاسمه به مقاطعه    

 عيينو تبدیل روش دریافت خراج از شيوه جنسی به نقدی و ت )نه ميزان محصول( محصول

 ت حقوقهای نقدی برای پرداخهای جدید مالياتی بود؛ البته که در کنار دریافتتعرفه

 ایه برجنسی نيز اهميت خود را داشت ک در قالب پرداخت سپاهيان و دیگر نهادها، خراج

 ت:یافادامه چنان همدولت ضروری بود و بنابراین به شکلی ترکيبی با ماليات نقدی 
 ـارور شش درم ـبـ [6]گـــزیت رز

 داروهــوز و هر ميـز زیتون و از گ

 بُن، درم یک رسيدی به گنجز ده

 

 همين بُد رقم  [7]بربه خرماستان 

 ارـکه در مهرگان شاخ بودی به ب

 سال رنج ن نيز تاـنبـودی جـزی
 (625 -624 /4: 13۹۸فردوسی، )         

ها و زمينکردن بر مساحت بعد، عالوهبيت قبل و چند بيت  ،اشاره فردوسی در این ابيات     

، نشان از یک هاو معافيت آن هایی که در آن ِکشتی صورت نگرفته بودآگاهی از زمين
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، تعيين یک درم برای هاو و دیگر ميوهسرشماری عمومی از درختان انگور، خرما، زیتون، گرد

کردند و ماليات سرانه بر در نظر گرفتن افرادی که کِشتی نمینيز و هر ده بُن درخت در سال 

 ،دهد که انوشيروان با این سرشماریگزارش طبری نيز نشان می شد دارد.آنان اِعمال می

سال(، خواهان نوعی نظم در اقتصاد های جدید و با موعد مقرر )سه نوبت در بر قاعده نرخافزون

تا از خطرات تهی بودن خزانه و  (702 /2: 1362)طبری، مالی و تنظيم بودجه کشور بود 

ها به خزانه واریز شود پيامدهای ناشی از آن جلوگيری شود و درآمدهایی ثابت از ماليات زمين

و گزارش  (۹3: 13۸5ابن بلخی، ) ابن بلخی جزئيات این محاسبات را آورده .(116: 13۹4)ميرزایی، 

هم از سرشماری امالک و آمارگيری درختان ميوه و خرما و دریافت خراج )یک جهشياری 

 .(31: 1343همو، ؛ 35 -34 /1: 1430)جهشياری، دهدسوم( در سه قسط، هر چهارماه یکبار خبر می

به ميزان های کشاورزی با توجه های پولی ثابت و مشخص بر ماليات زمينتعيين نرخ

ساخت ای کارآمد و اصولی این امکان را برای دولت فراهم میها و با شيوهمحصوالت و نوع آن

 .(Rubin, 1995: 261) بينی و ارزیابی کندپيشتر بهتر و دقيقهای بودجه را تا درآمدها و هزینه

 یک یا چهاریک بودن سهم شاهان پیشین از محصوالت:سه -3 -1

زی و های کشاورو قدرتی که بودند همگی از زمين مرتبه ،ر هر جاهشاهان پيشين د    

م ششا یکسوم تیکهای . سهم دولت در اندازهگرفتندمحصوالت از سه تا چهار یک بهره می

: 1364ی، )دینور دهم محصولنصف تا یک، (702 -701 /2: 1362)طبری، و بسته به آبادی  محصول

هشياری، )ج یاری و مسکنگرفتن حق آب ،به همان ميزان ششم وسوم و حداقل یکیکو  (100

 ای اصالح ودر راست ، اندیشه قبادشاهنامهبه بيان  گزارش شده است. (31: 1343همو، ؛ 34 :1430

-ه میو اداماز سوی جانشين اتر از آن کم ایک و حتی و کاهش سهم دولت به دهعدالت ماليات

امات و رین اقدتهای جدید مالياتی، مهمها و تعرفههها و تعيين شيویابد. مساحت کردن زمين

 آیند: شمار میاصالحات انوشيروان دراین رابطه به

 یک بود گر چــاریک بهــرِ شـاه سه

 تر کندیک بــــر آن بُــد که کمز ده

 بر درنگزمـــانه نـــدادش بــر آن

 به کسری رسيــد آن ســزاوارتـاج

 

 یک آورد راه ده قبـــــاد آمـــــد و 

 تـر کندتر چــو مهبکـــوشد که که

 به دریـــا بس ایمن مشو بر نهنگ!

 یک خـراجببخشيد بــر جــای ده
 (624 /4: 13۹۸فردوسی، )                  

اخت و پرد کارگزاران از ارزیابي حصول پیشاستفاده از مو حق امکان  نبود  -4 -1

 :سهم شاه

أخيرهای ت ،هات مهم اجرایی در سيستم مالياتی پيش از اصالحات، کوتاهیمشکالدیگر از      

آوری جمعامر در  و زدوبندهای گوناگون ایشان گاه و قانونی و غيرقانونی متصدیانبیوگاه
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فساد و از ميان  ،پوسيدگی» ،«هانظمی در دریافتاختالل و بی»بود که سبب ایجاد  هاماليات

مقدار  ،نداشتن اختيار عمل در زمان»، «هاافزایش خسارت» ،«رفتن بخشی از محصوالت

گشت ها میو درنتيجه بروز نارضایتی «داربرداشت و استفاده از محصول از سوی کشاورز و باغ

تا پيش از قباد،  شاهنامهشد. به گزارش دولت تمام میهم هم به ضرر مردم و  ،که درنهایت

 داران تا زمانکشاورزان و باغممکن نبود و هم شاه پيش از پرداخت سامکان برداشت محصول 

حق و جرأت برداشت محصول خود و استفاده از آن سرکشی مأموران و تعيين ميزان ماليات، 

 را نداشتند:
 که بد پيش از اویز شاهان هرآنکس

 بجستنـــد بهــــره زِ کشت و درود

 

 ر بيش از اویـاگر کم بدش گـاه اگ 

 ود!ــسته پَسنه کس دست را سوی رُ
 (624 /4: 13۹۸فردوسی، )                      

ها و سایر که البته در دستنویس «نه کس دست را سوی ُرسته پَسود!»در مورد مصرع      

اما در  ؛شوددیده میتوضيحات و معانی گوناگونی های دیگر هم ضبط شده، ها به گونهتصحيح

؛ نگارنده پيش از این در نشده بيان دقيق کالم شاعرمنظور  ،شاهنامههای یک از شرحهيچ

(، 1400ماه )آبان برداشتی تازه از مصرع: نه کس دست را سوی رُسته پَسودای با عنوان مقاله

های مصرع یادشده )بر تک واژهبررسی تکتمامی این موارد را آورده و عنوان نموده بود که 

گر این حقيقت است که منظور فردوسی از این روشنی بيانبهمبنای تصحيح خالقی مطلق(، 

داران( تا زمان کنندگان و باغدهندگان اعم از زراعتیک از )مالياتمصرع این بوده که: هيچ

برداشت  تو جرأ امکان پرداخت سهم شاه،و  دقيق آنان، ارزیابی مأموران مالياتی سرکشی

ین اشکال درنهایت با اصالحات فروش آن را نداشتند که ا و یا حتا استفادهخود،  محصول

شود. این گذاری محصوالت رفع میهای جدید مالياتی و قيمتجدید انوشيروان و تعيين تعرفه

ثعالبی:  توجه به عبارت ،(74: 131۸التواریخ و القصص، مجمل) التواریخمجملنظر با دقت در اشاره 

ما دست بدین نياریم »عمی: و بل« ترسيم دست به آن ببریمفنحن نخاف ان تمسها: ما می»

و نيز داستانی « نه کس دست را سوی رُسته پسود»به اشاره فردوسی ها نزدیکی آن ،«کردن

خوبی قابل دریافت است. داستانی که براساس آمده، بهبه شکل حکایتی قانون در آن این که 

)در  ریک انا اخوردن حت ةاجاز کودک خویش )در برخی منابع دخترک خویش(زنی به  آن

برانگيز زن شود با پاسخ تأملدهد و قباد وقتی علت را از زن جویا میمیرا ن برخی منابع انگور(

گردد )عدم امکان دست بردن به محصول پيش از پرداخت سهم شاه( و درنهایت رو میروبه

؛ 304 -303 /2: 1۹3۹؛ ابن حوقل، 3۸5: 136۸ثعالبی، ) گيردتصميم به اصالحاتی در این زمينه می
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که مضمون  (17۹: 1361قمی، ؛  ۸1 -۸0: 1363؛ گردیزی، ۹71 /2: 1353؛ بلعمی، 71 -70: 1366همو، 

 است.   شاهنامه همين مصرع مورد نظر درواقع، آن 

 تعلق خراج به محصول ناکشته: -۵ -1

که  یهایمينز ردهد تا بانوشيروان دستور می، برای حل ایرادی که پيش از این وجود داشت    

  کشتی صورت نگرفته خراجی تعلق نگيرد: هادر آن
 انـــدر نبـــودی ســـخن بـــه ناکشـــته

 

ـــم  ـــد رس ـــده ش ـــن پراگن ـــای که ه  
   (624 /4: 13۹۸فردوسی، )       

سی است اره فردوهای آباد، مؤید همين اشاشاره منابع دیگر در مورد تعلق ماليات بر زمين     
یعقوبی، ؛ 100: 1364دینوری، ؛ 71: 1366همو، ؛ 304 /2: 1۹3۹؛ ابن حوقل، 702 -701 /2: 1362)طبری، 

13۸2 :1/ 203). 

 مالیات دریافتگیری در سخت -۶ -1

های بيش از گيری، سختهاماليات و دریافت آوریجمعدر فرآیند  از مشکالتدیگر یکی      

ه از بررسی چکرد. آنها را فراهم میکه موجبات نارضایتی آن بود ر مردم عادیاندازه ب

شود این است که شاهان، همواره ها دریافت میهای شاهان ایرانی در زمينه مالياتسياست

 ها داشتند؛ برای نمونه،گيری از وقوع آندادند و سعی در پيشهشدارهایی را در این زمينه می
گيری در شاپورِ اردشير در عهد خود به پسرش هرمز در باب عدالت مالياتی و عدم سخت

چون »کند: ماهه چنين تأکيد میها طی اقساط دهچنين روش وصول مالياتها، و همدریافتی

پرداخت خراج را به شتاب بخواهند، آنان ناگزیر به فروش غالت خود به هنگام  ،گزاراناز خراج

ت بسيار به آنان داده شود طمع رساند و اگر مهلکساد بازار شوند و این به آنان زیان می

تر بدهند. پس به کارگزاران مالياتی خود دستور هرچه کم ،چه باید بپردازندند که از آنبندمی

المال به حقوق خود برسد و بده که خراج هر سال را در ده قسط ماهانه بستانند تا بيت

( 314: 136۸)ثعالبی، «. شتاب و با مهلت آن را بپردازدزار نيز فرصت داشته باشد که بیگخراج

از بزرگان مردم یا  نيز با محوریت دقت در گماشتن فردی السعاده و اإلسعاده در این اشار

و  بر سرزمينی که خراج آن زیاد و آن زمين دوردست است ای از فرماندهان لشکرفرمانده

 ؛ البته(2۹۹: 1336)عامری نيشابوری،  شودقاطعيت بر روی خيانت و خطای انجام شده دیده می

 ةدغدغ ةدهندنشان ،اما نکاتی که در این باب بيان شده ،نيامده نامهشاهها در این روایت

 در این راستا، است. و قوانين منظم در این رابطه مالياتیموضوع عدالت  شاهان پيش از قباد در

روی دولت، برای طبقات پایين جامعه سنگين بود؛ از ایناین ميزان سهم  بنابر نظر انوشيروان

ه بار دادها طی سه نوبت در سال و هر چهارماه یکبندی خراجتور قسطبر کاهش آن، دسعالوه
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 ،مقرر در زمانتوانند که نمی هم به کسانی. از طرفی، تا از فشار بر مردم کاسته شود شودمی

  شود: میماليات خود را وصول کنند فرصتی داده 
ــتم ـــردی س ـــور نک ــر کــدی ــی ب  کس

ـــاه ـــوان شـ ــه دی ـــردی ب ـــزارنده ب  گ

 

ــ  ــن درمب ــود ای ــه ســه بهــره ب  ه ســالی ب

ــه هــر چـــار مــ ـــاژ بهـــری ب  اهـازیــن ب
 (625 /4: 13۹۸فردوسی، )               

 یک ،ماهر چهاردارد که هچنين در نامه خود به کارداران باژ و خراج مقرر میانوشيروان هم    

ین/ هر ازبیکی  به هر چار ماهی»ها را با عدالت و احترام طلب کنند: بهره )سهم( از این

 /2: 1362طبری، )سه نوبت در سال در منابع دیگر نيز  .(626)همان، « بخواهيد با دادو باآفرین

: 3134همو، ؛ 35 -34 /1: 1430)جهشياری،بار ماهه هر چهارماه یکسوم( در اقساط سهو )یک( 702

 شود.دیده می (31

وان تی انوشيرین است که اصالحات مالياآید ابرمی شاهنامهچه از گزارش در یک کالم، آن    

 یزسروپروخدر دوره هرچند که موثر واقع شد؛  ایشاندر راستای حقوق مردم و کاهش فشار بر 

گر را ردی ستمفکه  این بود کارگزار شاه، مالياتی چندبرابر گرفته بود و یکی از اتهامات شاه نيز

است  همان امهشاهناین اشاره در بگيرد.  رابقایای خراج بيست و سی ساله  مردم،گماشت تا بر 

 طبری تاریخدر  .(1042 /4: 13۹۸فردوسی، )« ز بيچارگان خواسته بستدی»که فردوسی آورده: 

 کرد ویتم مسداد و که مردم را شکنجه می رداین کاردار مالياتی، فرخزاد پسر سَُمی نام دا

افت خراج دری به بيان بلعمی نيز .(676 -765 /2: 1362)طبری، گرفت اموالشان را به ناحق می

این  .(1146 /2: 1353)بلعمی، ساله، دل مردم را نسبت به خسروپرویز تباه کرد ساله و سیبيست

؛ 221 /10: 1367 ؛ نویری،45۸: 136۸)ثعالبی، تر در منابع دیگر هم آمده ای جزئیروایت با اشاره

دن شکشته  سومين دليل ،االممتجارباس براس حتاو  (1۸0: 1361؛ قمی، 13۸: 1364دینوری، 

با این حال  .(231 /1: 13۸۹)مسکویه رازی، ه است له عنوان شدأخسروپرویز همين مس

در  سرو دومره خها در دوپيگولوسکایا عقيده دارد هيچ اطالعی درباره تغييرات احتمالی ماليات

 پيگولوسکایا،) ادامه یافت ساسانيان پایاناول بنيان نهاد تا  دست نيست و ترتيبی که خسرو

13۹4 :155). 

 :مالیات روند ناعادالنه دریافت -۷ -1

نظرگرفتن شرایط آنان بود.  دریافت ماليات از همه افراد بدون درعدالتی، نمودهای بییکی از     

کسانی که دهقان از تنها  سرانه را دریافت ماليات این قانون را اصالح نموده و رسم انوشيروان

گاه اجتماعی، درآمد و ميزان توانایی پرداخت و جایبر ابن؛ ماليات سرانه کردگذاری پای دندنبو
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از ده تا چهار افراد و با ترتيب زمانی مشخص، طی اقساط چهارماهه )در سال(  مالی قدرت

 روا داشته نشود:  ترتيب بر شهروندان ستمی بدین شد تادریافت می درهم
 نبودکسی کش درم بود و دهقان 

 بــر انــدازه از ده درم تا چهــار

  

 ندیدی غم و رنجِ کشت و درود  

 به ســالی ازو بستـدی کـــاردار
 (625 /4: 13۹۸فردوسی، )               

 چهار، شش، تری به ميزان ماليات سرانه بينبيش و به شکل مفصلوکم ،در منابع دیگر     

ع این نو د مشمولاز افرا دستیگری و تنگبه اندازه توان هشت تا دوازده درهم اشاره گردیده و

 /2: 313۸ر، ابن اثي؛ 100: 1364دینوری، ؛ 703 /2: 1362)طبری،  [۸]ماليات نيز نام برده شده است

 ( 175 /1: 13۸۹؛ مسکویه رازی، 527
 مالیاتي و جرائم جلوگیری از تخلفات -2

 وگزاران ز سوی کارو سایر منابع تاریخی که عموماً ا شاهنامهوقوع جرائم مالياتی به اشاره      

حد به  بيش از یهاگيریسختها و گيرد، شامل تخلفاتی چون: ستمداران صورت میاقطاع

؛ 704 -307 /2: 1362طبری، ؛ 626 /4: 13۹۸فردوسی، )از آنان  اضافه خراجدریافت و  مردم عادی

ن بخش ر اموال مالياتی و کسری بودجه از ایخيانت د ،(34: 1343همو، ؛ 3۸ :1430جهشياری، 

قانون به  وهای خارج از قاعده گيریسهلو  گيریرشوه و (33: 1343همو، ؛ 37 :1430جهشياری، )

 لذهبامروجچون  یاشارات منابعچراکه  همان()؛ گرددمی داران بزرگگران و زمينتوان

نشان  (45 -34 :13۹۸الملک طوسی، اجه نظام)خو نامهسياستو  (24۸ -247و  246 /1: 13۸2مسعودی، )

ی از ت مالياتترین تخلفا، یکی از مهممردمهای برخی ُعمال شاه بر بر ستمدهد که عالوهمی

 هاشودگیکه اقطاع و امتيازات خاص و بخگرفت صورت میداران بزرگ ناحيه اشراف و زمين

 شد و ازفت میتوسط آنان دریاها ينزم ای از مالياتعمدهشده بود و بخش واگذار ها ه آنب

ميزان  ،، درنتيجهگرفتصورت نمیجا که نظارت دقيق و منظمی هم از سوی دولت آن

بر وهست عالراه بود. این سياهای شدیدی همها به خزانه، همواره با مشکل و کاستیواریزی

فشاری  و بيچارهبر مردم  شماربی هایعدم شفافيت در درآمدهای مالياتی دولت، سبب ستم

دهای . کارکراین خود، مانعی در راه تحقق عدالت مالياتی بود که گشتمی ایشانبر دوچندان 

ت ر دریاف، در چنين مواقعی این بود که در کناگذارگاه یک قانوندر جای نامهشاه شاهان

ریافت دچون وآگاهی از چند های دقيق وماليات برای تأمين امنيت و اداره کشور با بازرسی

 نوعبر  هم قيقیدها و موارد واریزی به خزانه، نظارت حسابها و نظارت بر تنظيم صورتماليات

ی تنبيه های تزذیلی ود و با اتخاذ سياستنداشته باشدهندگان )مردم( رفتار با ماليات

 د.نتاحدودی از این فشارها بکاه
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گزاران ی کاردرجهت کاهش فساد مال گيرانه از ارتکاب جرائم مالياتی و تالشکارهای پيشراه

ی ن ایرانم شاهاو سایر منابع، نشان از توجه و اهتما شاهنامههای شاهان ساسانِی در عهدنامه

دقت  واسيت حسجمله: در راه تحقق عدالت مالياتی و کاهش جرائم در این زمينه دارد؛ از آن

 وخراج  درهمدرهمسی دقيق بررو  در انتخاب کارگزاران مالياتی و مجازات شدید متخلفان

ینوری، يبه د)ابن قت در عهدنامه خسروپرویز با فرزندش شيرویه نادیده نگرفتن خطاهای کوچک

 هارفتار آن و، دقت در انتخاب کارگزاران مالياتی و زیرنظر گرفتن روش (124و  71 -70 /1: 1406

: 1343همو، ؛ 36: 3014)جهشياری،  الوزراء و الکُتّابدر عهد شاپور اردشير به فرزندش به نقل از 

و  سازی از طریق بازرسی و به کار گماردن جاسوسانکرد شفاف، سياست و روی(34 -33

مسکویه  ؛625 /4: 13۹۸فردوسی، ؛ 34: 1343همو، ؛ 37: 143جهشياری، )اطالعاتی  -مأموران مخفی

ردم مالياتی برای و درنهایت، فراهم آوردن حق دادخواهی مستقيم م( 1۸2 /1: 13۸۹رازی، 

 .(1۸2 /1: 13۸۹مسکویه رازی، )

کاهش  ی در بابقوانينهم انوشيروان  ،شاهنامه و در این راستا بنابر اشارات منابع تاریخی    

حات، . هدف از این اصالکندمیها فراهم و دادخواهی هاتخلفات و رسيدگی به اعتراض

یا  حذفليات ارضی از دهقانان و های مانقش مستقيم دولت در دریافتسازی و شفافيت

و  مالياتی هایعدالتیمبارزه با بیویژه های فراروی اخذ ماليات، بهکاهش موانع و چالش

الکان راف و ماش ،دبا اصالحاتی که انوشيروان انجام دا. بود رفتارهای ظالمانه کارگزاران دولتی

 نان عليهآهای مدر این ميان از ستدادند و بزرگ، امکان دریافت مستقيم ماليات را از دست می

 یی مالياتهاشد و امکان فرار و معافيتمتوسط و روستایيان کاسته میکوچک و داران زمين

 مقدارز ی بيش اتوانستند رشوه و یا مالاز سویی مأموران مالياتی هم نمییافت؛ نيز کاهش می

ت خرج دولومند شدن دخلظامسو سبب ناین عدالت مالياتی از یکدریافت کنند.  شدهتعيين

مان ه؛ درواقع گشتسبب افزایش روحيه و انگيزه مردم و رونق کشاورزی می ،و از سویی

 ای که پيش از این بدان اشاره شد. ارتباط چندسویه

 ردنگمابر مواردی چون  در زمينه کاهش تخلفات شاهنامههای انوشيروان به اشاره سياست     

از طریق ایجاد مند منظم و قاعده سازمانی، تحقق نظارت شخصی تی، اطالعامأمورین مخفیِ 

، هشدار در مورد های مالياتیرونوشتها و نسخه نامه مالياتی، تهيةدفاتر دولتی و تدوین نظام

های روزگار انوشيروان در بازرسیداللت دارد.  اِعمال قوانين سخت جزایی و مجازات متخلفين

هایی که تا آن زمان در اخذ عدالتیها و بیرویزیاده ومالياتی  مورد رفتار و روش مأمورین

آمد. بدیهی است این شمار میبه اتای دقيق برای جلوگيری از تخلفشيوه ،ماليات معمول بود
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تری انجام بودند تا این امر با دقت و سالمت کاری بيش دادگریاشخاص مورد اعتماد و  ،افراد

 شود: 

 جهـــــان پراگنــــده کارآگهــــان در

 
 کــه تــا نيــک و بــد زو نمانــد نهــان 

 (625 /4: 13۹۸فردوسی، )              

 ی امين وه کار گماردن افراددر ب شاهانوشيروان هم به تالش  ةبخش هشتم از کارنام      

امکان  مودنفراهم ن ،دریافت گزارش از داوران هر منطقه ،هاکار جهت نظارت بر مالياتدرست

در  شاهود های خگيریها و فشارهای مالياتی، و پیآگاهی از ستم ،مردم دادخواهی مستقيم

بارعام و  به رسم ،انوشيروان در ادامه. (1۸2 /1: 13۸۹)مسکویه رازی،  دارداین رابطه اشاره 

ونيان يرامرسيدگی گروهی از دبيران و موبدان و پ ،رسيدگی شخصی خود و در مواقع دشوارتر

یشان اکه بر  هاییاز ستم گرفتن حق مردم دادخواهخواهان و های باجدر مورد اعتراض به ستم

 .)همان(نموده است  تأکيدها صورت گرفته خواهیدر روند باج

 وداری منظم نيازمند وجود یک نظام ا ،های مالياتیسياستشده، گذشته از موارد بيان      

 استا،این ر در؛ گيری باشدو پی تا در آینده به جهت بُعد قانونی قابل بررسی بودمشخص هم 

ر چندین ها داتایجاد دفاتر دولتی و تدوین ماليشامل  ،شاهنامهبه گزارش  اقدامات انوشيروان

ت ر دسکارداران و مهتران و دو نسخه هم د ،نسخه به شکل گزارش و ارسال آن به ُعمال

ز گام نياهن ،های به آنجهت آگاهی از عملکرد مأموران و مراجعه حقوق ،گنجور و موبد موبدان

     انجام شد: کاهش تخلفات راستای در بود که همگی 
ــراج آن ــت و خ ــردگَزی ــام ب ــد ن ــه بُ  چ

ــی آن  ــودیک ــور ب ــت گنج ــر دس ــه ب  ک

ـــوری ــر کش ــه ه ـــرستد ب ــا ف ــر ت  دگ

ــه دیگــر کــه نزدیــک موبــد برنــد  س

 

ــه  ــه روزنام ــه س ــپرد [۹]ب ــد س ــه موب  ب

ــــور ب ـــه دستـ ـــان آن نام ــــنگهب  ودـ

ــ ــه ه ـــب ــهاـر ک ــر م ــرداری و ه  ریـت

ـــ ــــگَ ـــرِ بــاژه ــــزیت و س  رندـا بشم
 (625 /4: 13۹۸فردوسی، )               

رای بای )نسخهتی نامه ماليااز آیيننيز تهيه سه نسخه  اخبارالطوالو  تاریخ طبریگزارش در     

 ر ميزانها( با هدف نظارت بای برای قضات والیتای برای عُمال، و نسخهدیوان، نسخه

خصی و نظارت ش .(100: 1364دینوری، ؛ 704 /2: 1362 )طبری، شودها از مردم دیده میدریافت

 در این راستاست:  مهمکردها از دیگر موارد آگاهی از عمل
ــود ــه ب ــاری ک ــود ک ــان او ب ــه فرم  ب

  

 ز باژ و خراج و ز کشت و درود  
 (625 /4: 13۹۸فردوسی، )                

های مالياتی به سه دليل در کار رسيدگی شاه ،االممتجاربنقل از نوشيروان بها ةدر کارنام     

را  مردمها نبود، شخصًا اداره کار ماليات و رسيدگی به عرایض کند که اگر ترس از آناشاره می
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 /1: 13۸۹)مسکویه رازی،  گفتشد و با فرد فرد مردم مملکت سخن میقریه به قریه متعهد می

توانستند در هم نمی اوبزرگان و نزدیکان  اجا بود که حتانوشيروان تا بدان حساسيت. (1۸1

-انوشيروان به کارگزاران مالياتی اعالم میای کنند. امور مربوط به ماليات دخالت و سؤاستفاده

اره به دو نيم  او بيداد کند او را ب بگيردشده از مردم دارد که اگر کسی بيش از مقدار تعيين

 د: کرد خواه

 چن ایـن نــامه آرند نـزد شما 

 کسی کو بر این یک درم بگذرد

 به یـزدان که او داد دیهيم و فرّ 

 

 کـه فــرخنده بــاد اورمزد شما!  

 به بيــدادبـر یک نفس بشمــرد

  اگـــر نی ميــانش ببـرم بــه ارّ 
  (626 /4: 13۹۸فردوسی، )               

-یده مید هآداب الحرب و الشجاعتوری از سوی انوشيروان در مشابه چنين مضمون و دس     

جهت هببادا متا نویسد مال والیات مختلف نامه میبه عُ ،وزیر خود ةدر پی توصي شاه شود که

 درصورت کند کهاعالم می ویران شود وو ناکشت  ،یک وجب زمين احت ،های به ناحقدریافت

 .(11۹ -11۸: 1346)مبارکشاه،  کرداهد آن عامل را بر دار خو چنين گزارشی دادن

ین که در ا هاییارشها و کار کاردارانش و گزبهترین نشانه آگاهی انوشيروان از روند ماليات     

 ود که درشیده میددر مورد کاردار مالياتی اهل نسا  شاهنامهبه اشاره ، هشدباب به او داده می

 ،تیحاسباهای او در دیوان ماز شمارش درم پسا )فسا: در فارس( مشغول به کار است و پس

ی ا کسرتدهد شوند؛ اما انوشيروان دستور میمتوجه مبلغ سيصدهزار درهم کسری بودجه می

  ند:  از گنج شاهی هم به او مساعدت مالی کن امطالبه ننموده و حتماليات را از او 
 به دربـر یکی مـــرد بُــد از نِسا 

 دهزارسيسدرم ماند بر وی چــو 

 نمـاید همی کين درم خَورده شد

 چن آگـاه شد زآن سخن شهریار

 بفـرمود کز خورده منمــای رنج

 

 پــــرستنــده و کـــاردارِ َپسا  

 به دیوان چو کـردند با او شمار

 بــرِ مــوبد و گهبد آزرده شد!

 که موبد درم خواست از کاردار

 ببخشيد چندی مـر او را ز گنج
 (770 /4: 13۹۸ردوسی، ف)            

-ميزان دارایی فرد مورد نظر و عدم دست در مورد بررسیتری توضيحات بيش ،توقيعاتدر     

)توقيعات کسری  شودآمده نيست دیده میکه خيانتی متوجه او و کسری بودجه پيشبرد او و این

این فرد، مأمور که  دهداشارات توقيعات نشان می خالقی مطلقبه بيان  .(۹0: 13۸7انوشيروان، 

چون پس از بررسی ، ولی نتوانسته همه آن را وصول کند و هافتاده بودهای عقبگرفتن ماليات

کشيدن ماليات دولت نيز بر او که ثروتی هم ندارد و بنابراین گمان باالشوند متوجه می

 دهدمیدستور  ،پس از آگاهی از اصل مطلب و وضع مالی آن مرد شاه ،برای همين ود؛رنمی
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 .(430 /10: 13۹1)خالقی مطلق،  و کمکی هم به او بکنند نمودهکسری ماليات را از او مطالبه ن

وعی در زمره ناز سوی ساالر سپاه مرو که به مردم شماری از اموالمقدار بی دریافت ناعادالنة

 ست.راه اشود نيز با برخورد سخت انوشيروان همنظامی محسوب می تخلفات مالياتی و حتا

سار صدور حکم اعدام و اجرای آن در مألعام )مجازات تأدیبی: برای عبرت سایرین( و نگون

کردن جسد )مجازات ترذیلی: خوارکنندگی مجرم( از نکات مهمی است که در این مجازات 

 شود: دیده می
ــاه  ــدی ســال و م  دگــر گفــت: انوشــه بَ

ــورد ـــرد و بخ ــرد کـ ـــراوان درم گ  فـ

 خـــواسته چنــين داد پاســخ کــه آن

 چــرا بایــد از خـــونِ درویــش گــنج  

ـــازده ـــدو ب ــتد ب ــه بس ــس ک  از آن ک

 بفــرمـــــــای داری زدن بــــــر درش

ــــن ــــر دار ک ــــده ب  ستمگــــاره را زن

 

 به مـــــروانــــدرون پهلوان سپـــاه  
 پــراگنده گشتند از آن مـــرز مـــرد
 که از شهـر مــردم کنـــد کــاستــه

 رنــج !ن بــهجــاوکــه او شــاد باشــد، تــن
ــــدر آواز ده ــــه مـــروان ـــپس بـ  وُ زآن
 بــه بينــــاییِ کشـــور و لشکــــــرش
ــن ـــونسار ک ــر نگـ ــر، س ـــایش زب  دو پ

 (۷۷۱ /۴: ۱۳۹۸فردوسی، )                          

ارش که در گز های مالياتی و ستم بر مردمهای انوشيروان در باب عدالت در دریافتتالش     

دامه اان نيز نوشيروااز  پس از سوی پادشاهانِ الوزراء و الکُّتابشود، به اشاره دیده می شاهنامه

تم سی از یابد که در راستای همان سياست کوتاه کردن دست کارگزاران متخلف و جلوگيرمی

لی إِ نکم األَدَاءَرَِه مکَنْ و کانت اأَلکاسرةُ بعد أَنوشِروانَ تقولُ ألَهل الخَراجِ: مَ: »بر مردم است

ولِ الرَّعيَّةِ دعُخَْوفاً من  أَحدٍ، لمِظُ الُعمّاِل، فهذا بيُت ماِلنا فأَدُّوا إِليه. فلم یکْن عامٌل یَبسُط إِلی 

به  ادشاهان ایرانروان، پنوشيپس از ا؛ إِلی بيِت الماِل بأَداِء الخراج، فُيسْتدلُّ بذلَک علی مَذْهبِهِ

ا به د، آن ران ماليات بپردازنخواهد به مأمور هر کس از شما"گفتند: بدهکاران ماليات می

ز ی دراسوی کس. از آن پس هيچ مأموری دست تعدی به"المال و خزانه ما تسليم نمایدبيت

و االمانه فتار ظرالمال روی آورد و درنتيجه، برای دادن خراج به بيت عيتکرد، تا مبادا رنمی

 .(36: 1343همو، ؛ 3۹: 1430)جهشياری، « فاش و ثابت گردد

 های مالیاتيها و بخشودگيمعافیت -3

یابی و افزایش مشروعيت)منظور تأمين اهداف سياسی به شاهنامههای مالياتی در معافيت    

 های، تقویت حکومت مرکزی، انضباط در سيستم دریافتها(و جلوگيری از شورش محبوبيت

چند زمان و در « گروهی»و « یفرد»مالياتی، رعایت عدالت و اهداف اقتصادی در دو نوع 

. به هنگام پيروزی و موفقيت در 2. به هنگام بر تخت نشستن؛ 1شوند: خصوص دیده میبه
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صورت . و به4سالی؛ خشک بروز های ناشی از حوادث طبيعی از جمله. به هنگام زیان3جنگ؛ 

 تر در هنگام اصالحات مالياتی انوشيروان. کلی

 دمع مالی مرها و منابنيز از منبع گنج شاهنامهدر  های مالياتیتأمين هزینه بخشودگی     

ن ین فعاالذارترعنوان تأثيرگگيرد. در این ميان، کشاورزان به)دریافت جرائم قضایی( صورت می

ارند که دهای مالياتی های مشمول معافيتميان گروهدر ترین سهم را بخش اقتصادی، بيش

نيز  واقع خاصمدر شود. می هاییکمکوز بالیای طبيعی به آنان ها و برعموماً در زمان خرابی

اند. فاليات معااز پرداخت م طور موقت،بهگيرد ها صورت نمیهای ناآباد که کشتی در آنزمين

ا هفيتایی هستند که شامل معاهدرویشان و مناطق گرفتار فقر نيز در زمره دومين گرو

آن ...»ست: اهای بزرگ( گران )اشراف و خاندانگروه توانمربوط به هم شوند. اشاره بعدی می

 .(۸41 /4: 13۹۸فردوسی، ) «را که بُد تخت عاج

نخستين  او. است مربوط به ضحاک های مالياتیبخشودگی درموردشاهنامه ترین اشارات کهن

زارش گ در موردشبخشودگی مالياتی و برکناری از پرداخت باژ برای اعراب کسی است که 

 است:  شده

ـــان  ـــر تازی ـــاد افس ـــر برنه ـــه س  ب

 

 [10]بریشـــان ببخشـــيد ســـود و زیـــان 

 (26 /1: 13۹۸فردوسی، )                       

ز به شاید بخشيدن ماليات توسط ضحاک پس ا»باره معتقد است: بهفر در اینمهری      

ش اریودان ، بازماندة خاطره بخشيدن ماليات از سوی گئوماتای مغ در زمشرسيدنپادشاهی 

رای ست باباشد که در کتيبه بيستون از آن یاد شده است و احتمااًل رسمی باستانی بوده 

وشی ربه  تحبيبِ مردم و به دست آوردن دل آنان از سوی پادشاهی که مشروعيت نداشته، یا

 . (212 /1: 13۹4)فردوسی، « غيرمشروع تاج و تخت را به دست آورده بود

-در مورد کنارآمدن با مردم در امر ماليات و بخشودن آن در زماننيز نی کيا اهتمام شاهان     

حق »از زبان منوچهر آمده:  غررالسيرجمله، در خاص در برخی منابع بازتاب یافته؛ از آن یهای

مردم بر شاهان این است که... اگر آفات آسمانی و زمينی پدید آمد که موجب کاهش غالت و 

های آنان را جبران کند؛ ج به ميزان همان کاستی بگذرد و زیاندرآمد آنان گردد، از خرا

 منابع دیگرهمين مضمون دقيقًا در  .(50: 136۸)ثعالبی، « که بتوانند آبادانی از سر گيرندچندان

. این سخنان که مربوط به (5۸ /1: 13۸۹مسکویه رازی، ؛ 2۹1 /1: 13۸3)طبری،  است نيز آمده

نشان  ،؛ اما وجود آن در چند منبع یادشدهندارد شاهنامهای در نمونه شودمیخطابه منوچهر 

الی روایات شاهان کيانی دارد. برخی منابع نيز سياست و اندیشه انسانی در البه وجود چنيناز 

نوازی او اشاره مردمدر پی  «زو»پادشاهی به بخشودگی خراج به مدت هفت سال در دوران 
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سال مدت پنجاسکندر نيز به .(34: 1346اصفهانی، ؛ ۹2: 136۸عالبی، ث؛ 36۹ /2: 1362)طبری، اند کرده

 افرادیدر این ميان،  البته دهد واز بخشودگی خراج در ابتدای بر تخت نشستن خود خبر می

نخواهيم باژ از جهان پنج سال/ جز »کند: شأن بودن با شاه را دارند مستثنی میکه ادعای هم

 ةدر دور آیين بخشودگی مالياتی. (265 /3: 13۹۸فردوسی، )« کس که گوید که هستم همالآن

 گردد: حکومت اردشير بابکان آغاز می باهم  شاهنامه ساسانی

 ز ده یک مرا چند بر شهـرهاست 

 نخــواهم، ببخشم شمـــا را همه

 چه آیـد شما را فــزونمگــر آن

 

 بر گواست که دهقان و مــوبد بر آن 

 م و بــاژِ رمــههمــان ده یکِ بــو 

 بيـــارد ســوی گنج مــا رهنمون
 (3۹0 /3: 13۹۸فردوسی، )                  

واهی خنيک از روی مردمبخشودگی خراج بر  مردم و بزرگان نيز اردشير به خواصِ ةدر نام    

به  .(243 /1: 13۸2مسعودی، ؛ 60 /1: 1406، دینوری ابن قتيبه؛ 103: 134۸)عهد اردشير، شود دیده می

وسط تزان را ها و کشاورسرکشی به وضعيت زمين و آبادانی ،اردشير بابکان هم شاهنامهاشاره 

 و دهند شدر این بخش گزاررا تا هرگونه کاستی و مشکلی  گيردمیکارآگاهان خود در پيش 

 د کردنباآبرای  را چندانی توان مالی شانمناطق ناآباد و گرفتار فقر که صاحباناز این طریق، 

  ند:    ی کنتماليا هایمشمول همياری اقتصادی دولت و معافيت شناسایی و ندارند، خود زمين
 فـرستـاده بـودی به گــردِ جهـان 

 که جـایی که بودی زمينی خـراب

 خــراج انــدر آن بــوم بـرداشتی

 

 خردمند و بيــدار و کــارآگهـان 

 و گـر تنگ بودی به روداندر آب

 [11]ان خـوار بگذاشتیکسـزمين 

 (3۸۹ /3: 13۹۸فردوسی، )               

خطبه  های او از سوی پسرش شاپور درسياست تخفيف مالياتی اردشير در پی سفارش       

را به  هاافتدارد که ميزان دریشود. او بيان میخود به هنگام بر تخت نشستن نيز دیده می

 ر موردهرچند ابياتی که پس از این د خواهد آورد؛درصد از کل درآمد پایين  ميزان سی

ده و ر مانگر آن است که این موارد تنها در قالب همان شعامشکالت زمان قباد آمده نشان

 عملی نشده است:  
 همـان رسم شــاهِ بلند اردشيــر 

 ز دهقان نخواهم جز از سی یکی

 

 به جــای آورم با شما ناگـزیـر 

 م انــدکیدرم تا به لشکــر ده 
 (  401همان: )                             

                

 نيکوکار نيز چنين عنوان شده است: های مالياتی در سياست اردشيرِبخشودگی
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 داشت راست چو ده سال گيتی همی

 او و خـراجـنجست از کسی باژ و س

 

 که خواست بخورد و ببخشيد چندان 

 ه و تاجهمی رایگــان داشت آن گا
 (44۹: همان)                                     

خت وام در ها در زمينه بازپرداهای مالياتی و مساعدتترین سهم از بخشودگیاما بيش    

 ،تن شاهانها در ابتدای بر تخت نشسگونه بخششاینبه بهرام گور اختصاص دارد. شاهنامه 

ر تر دحکومت شاه جدید و پذیرش هرچه بيش درواقع نوعی سياست معمول جهت مشروعيت

ن سن که کریستيچنان؛ هممدآشمار میبههم ميان مردم و جلب حمایت اشراف و بزرگان 

ی ز بقایاا را ادر کتب، اشاره بسيار هست که پادشاهان هنگام جلوس، رعای»باره آورده: دراین

لوب جلب ق رای شاه جدید وسيلهبخشی، بکردند و این خراجمالياتی دوره سلف خود معاف می

ان آن ميز های معوقه کهعامه بود. ورهام پنجم چون بر تخت نشست فرمان داد که از ماليات

یک  را هم نظر کنند و ماليات ارضی سال جلوس اوشد، صرفبه هفتاد ميليون درهم بالغ می

بهرام  ،شاهنامهش به گزار و بر مبنای این سياست .(۸۸: 13۸5)کریستين، « ثلث تخفيف دهند

شته شده و که تا آن زمان انبارا مالياتی  هاییبدهدهد میدستور  نشستن، تخت رب زپس ا

   را هم بسوزانند:  هاکاریدفتر بده وببخشند آمد مبلغ هنگفتی هم به حساب می
ــــاقی ـــان[ 12]ز ب ـــزد ایراني ـــد ن  کـــه بُ

ـــدند  ــــوان ش ـــا بـدایـ ــــران دان  دبي

ــان ــد بــر جه ــاقی کــه بُ  سربســر ز ب

 نـــود بــار و ســه بــار کــرده شمـــار

ـــر آتـــش نهـــاد  ببخشـــيد و دیـــوان ب

 

 بفــرمــــود تــا بگســلند از ميــــان  

 ز بهــــر درم پـــيش دیـــــوان شـــدند

ـــر ــا دگ ــک ب ـــرفتند ی ــه بــرگــ  هم

ـــزاران ــد ه ـــران درم بُ ــر ایـ ـــزارب ه  

ــدان گشــت شــاد ــران ب      همــه شــهر ای
      )فردوسی، 13۹۸: 3/ 4۸6- 4۸7(

د که و چنان بو»گذاری آورده است: نيز درباره بخشودگی مالياتی بهرام به وقت تاج طبری     

دو خبر د و بگزاران ببخشنمانده خراج را به خراجبگفت باقی ،وقتی بهرام به پادشاهی رسيد

ا ن سال رراج آسوم خهفتاد هزارهزار درهم است و بگفت تا نگيرند و یک ،ماندهدادند که باقی

غنائم  چنين پس از پيروزی بر خاقان و کسببهرام هم .(623 /2: 1362)طبری، « ببخشندنيز 

زارانش کارگ عنوان جشن پيروزی و برای ایجاد تعادل اقتصادی در جامعه، خطاب بهبسيار، به

خراج  و دهدیمسال بخشودگی مالياتی جامعه ایرانی و غيرایرانی برای عموم مردم خبر از هفت

  بخشد:  میهنگفتی بود  را که مبلغ
 نخــواهم خــراج از جهــان هفــت ســال

  

 اگــر زیردســتی بــود، گــر همــال! 
 (54۸ /3: 13۹۸فردوسی، )           
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: 13۸۹ی، مسکویه راز؛ 623 /2: 1362)طبری، « سه سال» زمان این بخشودگی در منابع دیگرمدت

 گزارش( ۸1 :13۸5ابن بلخی، ؛ ۸5: 1364دینوری، )« سالیک»و نيز  (1۸0 /10: 1367نویری، ؛ 153 /1

مام تهایش برای جبران خشودگیها و بکند که دادگریبهرام خود اشاره می شده است.

رای که این خود نوعی تالش ب وارد کرده بودبه مردم  یزدگرد هایی است که پدرشستم

   د:آیشمار میبه تر و جلب اعتماد زیردستان از سوی اوبخشی هرچه بيشمشروعيت
 اگر خواهم از زیردستان خراج 

 اگـر بدکنش بُـد پدر یـزدگرد

 

 ز دارنده بيـزارم و تخت عاج 

 به پاداش او داد کـردیم گرد
 (556 /3: 13۹۸فردوسی، )               

 بود یادوند اقتصرهای مالياتی گسترده و ناکارآمد، خود یک نقص و اختالل در البته معافيت     

هی شدن تدم، ی در آن سبب فساد مالی، افزایش انگيزه فرار مالياتی در ميان مرروزیاده که

هم  از ج،مروبروز ناامنی و هرج از ميان رفتن امنيت اقتصادی و اجتماعی، خزانه دولت،

ر دفردوسی  کهچنان؛ همشتگو تأثير منفی بر اقتدار سياسی دولت میپاشيدگی ارتش 

رمان فر پی د اشاره دارد. آشکارااین امر  هدر اواخر عمرش ب آخرین بخشودگی مالياتی بهرام

مه و نااسوی بهرام گور مبنی بر نستاندن باج و خراج از مردم، از نقاط مختلف کشور به

 هایریزیسبب بروز ناامنی اجتماعی، خون، اندازه شاهکه دادگری و بخشش بی نویسندمی

 ت:روی جوانان شده اسشمار و گستاخی و کجبی
 بفـــرمود پس تا خـــراج جهـــان

 بــرآن بخــردان کـــارها بسته شد 

 که از داد و بيکـــاری و خــواسته

 ریختن در جهانخونو ز بس جنگ

 

 نخــواهند نيز از کهـان و مهان... 

 ز هـر کشوری نــامه پيوسته شد

 خرد شد به مغـزاندرون کــاسته

 جــوانــان نــدارند ارج مهــان!
 (5۸2 -5۸1 /3: 13۹۸فردوسی، )          

های حاصل از آن تنها در برخی منابع آمده؛ از روایت بخشيدن خراج از سوی بهرام و خرابی     

گذرانی و خالی شدن بازارها از به روی آوردن مردم به لهو و لعب و خوش غررالسيرجمله در 

ن در کار و فراموشی عمران و آبادانی در گران و کشاورزاکاال و رکود بازرگانی، سستی صنعت

هم  تاریخ قم. در (364 -363: 136۸)ثعالبی، ساله اشاره شده است های هفتپی این بخشش

)قمی، ساله آمده است مشغول شدن مردم به لهو و لعب و خرابی عمارات در پی بخشودگی پنج

برای حل  بهرامشود تا می شمار به شاه سببهای بینامه ،شاهنامهبه گزارش  .(1۸7: 1361

تا در  ردآمده، کارداران مالياتیِ دادگر و پردانشی را با حقوق و مزایا به کار گمامشکل پيش

د. برای جلوگيری ندیوان محاسباتی را تنظيم نموده و از زیردستان خرج بستان ،طول شش ماه

در شش ماه آن باژ را به شش ماه از مردم خراج بگيرند و  ،از بروز آشوب و جنایت نيز هر سال
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دیگر را نریزند و به بدکرداری و بدرفتاری خون یک ،کاریمردم بازگردانند تا مردم از روی بی

 روی نياورند: 

 ز هــر کشوری کــارداری گــزید

 که شش مـــاه دیـــوان بيـاراستی

 نهـــادی بر آن سيم نام خــــراج

 به شش مــاه بستد، به شش باز داد

 کــار خــونــاره تا مرد بیبدآن چ

 

 چون سزید...دانش چونانوپر از داد 

 وُزان زیــردستــــان درم خواستی

 به دیــــوان ستــاننده با فرّ و تـاج

 نبـــودی ستـاننده زآن سيم شــاد

 نــریــزد، نبــاشد به بــد رهنمون
 (5۸2 /3: 13۹۸فردوسی، )                

ز حد ای بيش اههای ناشی از این بخشششاه به آشوب کارآگاهانِ  ،های دوبارهپس از بررسی    

 کنند: چنين اشاره می

 که هر کش درم ُبد خراجش نبود 

         

 ها فزوداندرون داوریبه سرش 
 (همان)                                       

 ز کشت و ورزابه کار مشغول باشند و نيمی از روز را  ،دهد تا مردممیهم فرمان هرام ب     

-میخود روی  کاروکسبمردم به  به فرمان بهرام،هم  ثعالبیگزارش در  .همان() آسوده نباشند

: 136۸ ثعالبی،) شوندمشغول می گذرانیروز به کار و کوشش و نيمی هم به خوشو تا نيم آورند

ا تمعمور  بائر و م و تکليف کرد به خراجپس بهرام ایشان را الزا»آمده:  نيز تاریخ قمدر  .(364

: 1361قمی، )« بایر را بدان سبب معمور گردانيدند و ارتفاع آن بر ارتفاع آبادان زیاده گشت

رت ن خراج صوهایی که در پی بخشيدگزارش نابسامانی ،توان گفتباره میالبته در این .(1۸7

ک دن امالو دا ز حد بهرام به اطرافيانگيرد، درواقع بخش مهمی از آن به دليل توجه بيش امی

يشين حبان پها به صاوجود آمدن نابسامانیها و بهو اراضی به ایشان است که در پی خرابی

 طوربه هاهنامگيرد؛ هرچند که در ششود و آبادانی و فراوانی محصول رونق میبازگردانده می

 ای نشده است. له اشارهأکامالً واضحی به این مس

در  دهد. اوخ میردر زمان پيروز یزدگرد شاهنامه به بيان « معافيت مالياتی همگانی»ترین همم     

ردوسی . فکندتعادل اقتصادی را در بازار برقرار می ،های مالياتیسالی با بخشودگیمواقع خشک

 د:کنن میاین مشکل چنين بياحل سياست پيروز یزدگرد را در این شرایط ویژه و تالش در جهت 
 هــوا را دهــان خشــک چــون خــاک شــد!

 ز بـــس مـــــردن مـــــردم و چــارپــــای

ــگفت ــد آن ش ـــو دی ـــران چ ــاه ای  شهنش

 

ــد!  ـــاک ش ــوی آب تری ــه ج ــی ب  ز تنگ

ـــای ـــاک جـ ـــر خـ ــد ب ــی را ندیدن  پي

 رگرفتـان بـــخــراج و گَزیــت از جهــ
 (5۹1 /4: 13۹۸فردوسی، )               
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 /2: 1362ری، )طبی خراج و جزیه و نوبتی و بيگاری سال قحطبه حذف هفت تاریخ طبریدر      

باژ و  عافيتمخطاب به مردم و آسودگی خاطر آنان از  ،به نامه نوشتن پيروز الکاملدر  ،(62۹

ی، )بيرونز مردم اساله فيروز دبه خراج نگرفتن چن آثارالباقيهدر  ،(474 /2: 13۸3ر، اثي)ابنخراج 

( ۸3: 13۸5ی، )ابن بلخر های دیگهاکردن خراج و بسياری مالبه ر سنامهفار و در ،(353: 13۸6

ه طبق کسالی و قحطی ممتدی بروز خشک ةدر نتيج»هم آورده:  دیاکونوفاشاره شده است؛ 

اریخ ته در کطوریوضع داخلی ایران بحرانی شد و به ،سال امتداد یافتهفت ،بعضی از اخبار

عضی از مله بجرشته اقدامات زد؛ من، دست به یکفيروز برای جلوگيری از این بليّه ،ذکرشده

غله  ا ذخائرتکرد  ها را لغو کرد و انبارهای دولتی تأسيس نمود و مالکين عمده را مجبورماليات

ای مکرر، ههم قحطی روبينعقيده به .(402: 1346)دیاکونوف، « خود را بين مردم تقسيم کنند

 .(Rubin, 1995: 229)ها را ببخشند لياتگاه مابهکرد که گاهشاهان را وادار می

ای و در ابتدادهد. اصالحات خسروانوشيروان رخ می پيرو ،های مهم مالياتیدیگر بخشودگی     

 دنده بوکه پيش از آن پدرش به آن مقدار کاسته و رساهم  یک راخراج ده ،پادشاهی خود

 : بخشدمی
ــاج   ــزاوار ت ــيد آن س ــری رس ــه کس  ب

  
ــا ــر ج ــيد ب ــراجی دهببخش ــک خ  ی

 (624 /4: 13۹۸فردوسی، )           

 ريشاه تحت تأث نيز پس از داستانِ چيدن انار و سخنان زن با قباد، غررالسيربنابر اشاره     

اه شه به گذارد و این اوست کسخنان زن این ایراد را با برزمهر )بزرجمهر( در ميان می

ثعالبی، )ند کبردارد و از پرداخت ماليات معاف  هادهد خراج را از غالت و ميوهنهاد میپيش

اهش لياتی و کهای مادر امر تخفيف شاهاهتمام  پيرامون همدر کارنامه انوشيروان  .(3۸5: 136۸

و ستم  رفتاریگگيری کار مردم بپردازم و چون بر آن شدم تا خود به پی»فشار بر مردم آمده: 

 مایة ،تر آن اسچه فزون بر پاداشی که د -سبک کنم را از آنان بردارم و سنگينی باج بر آنان 

ایشان  یسته ازاج بابنيازی مردم گردد و به شهریار توان دهد تا به هنگام نياز، بهبود کشور و بی

 .(17۸ /1: 13۸۹)مسکویه رازی،  «بستاند

يت ریق معافکشاورزان از ط چنين پيرو سياست مساعدتانوشيروان هم، شاهنامهبه اشاره      

فت یک ه دریاب تنهادهد تا هایی نوشته و دستور میدر خراج، خطاب به مأموران مالياتی نامه

که  هاییينز زمادرم بسنده کنند و برای رفاه حال کشاورزان و بهبودی طبقه پایين، ماليات را 

 وها نههزی . این اصالحات سبب شد تا کشاورزان تاحدودی از بار اینرندبردا يستزیر کشت ن

 پيدا کنند: گيرندگان رهایی های مالياتاحتمااًل ستم
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 گــزیتی نهــادند بر یک درم 

 به نـاکشته انـدر نبودی سخن

 

 گر ایدونک دهقان نباشد دژم... 

 هـای کَُهنپــراگنده شد رسم
 (624 /4: 13۹۸فردوسی، )             

بيل قالتی از ین بدان اشاره شد، مشکترین اشکاالت رسم مقاطعه که پيش از ایکی از مهم     

 مالياتی معافيتمحصوالت خردادماه  به دليل به دستور انوشيروانبه همينسالی بود. خشک

 گيرد: تعلق می

ــوردنی ــن خ ــاهوُ زی ــای خردادم  ه

  

 نکـــردی بـــه بارانـــدرون کـــس نگـــاه 
 (625 :)همان                            

ه بمدن باران شان به سبب نياتدهقانانی که محصوالدهد تا میر چنين دستوانوشيروان هم      

شمول م ،هسالی شدبار ننشسته و یا دچار آفت و زیان ملخ و یا سرما و گرمای شدید و خشک

 شوند:  اتیهای ماليمعافيت

ــوم و رســت ــدر آن ب ــاژ ان ــد ب  مخواهي

 

ـــاران نشســت!  ــه ب ـــر بهـــاران ب  کــه اب
 (627 :)همان                            

ر اتی خود مقرهم انوشيروان در پی اصالحات مالي اخبارالطوالو  تاریخ طبری به گزارش       

 ارده،وها آفت و آسيبی رسيده، به نسبت آفتِ دارد کسانی که به کشت و محصوالت آنمی

. (100: 1364 وری،؛  دین704 /2: 1362)طبری، خراج از ایشان برداشته شود و از ماليات معاف شوند 

که  دهداطمينان خاطر را می خطاب به مردم اینچنين هم انوشيروان ،شاهنامهبراساس 

 ین رسمیا .شندله نگران نباأبابت این مسبنابراین خراج را نيز به آنان بخشيده و  ةماندباقی

ه عر جامد ذهنيت مثبت برای ایجاد اشاست که در مورد بهرام گور نيز در ابتدای پادشاهی

  شد: دیده 

 سخن گرچه انـدک بود در نهــان

 استا ماندهـز باژ و خـراج آن کج 

 نخواهند نيــز از شمــا زرّ و سيم

 

 بپـــــرسد ز من کـردگـار جهـان 

 استدهـکه مــوبد به دیــوان ما ران 

 پس ز من دل به بيم! ینمخسبيد از
 (632 -631 /4: 13۹۸فردوسی، )        

ویژه بر بخش کشاورزی و کشاورزان بدان علت است که های بخشودگی شاهان بهستسيا      

های آنان مستقيم توسط مالکان بزرگ و مالکانی هستند که مالياتداران و خردهاینان زمين

های بسيار سنگين شود و به احتمال بسيار در این ميان دچار قرض و بدهیاشراف گرفته می
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کند تا ها خالص میآنان را از زیر بار این بدهی ،هاولت با این بخششنيز هستند؛ بنابراین د

اقتصاد کشور امنيت و ها به زیان بخش کشاورزی و درنهایت زیان خود دولت و عدالتیاین بی

از ماليات سرانه  هم هاییگروه ،یادآوری است که در پی اصالحات انوشيروان نياز بهتمام نشود. 

نيامده  شاهنامهها در ها اشاره شده؛ اما نام این گروهمنابع مختلف به آنشوند که در معاف می

که انگيزه اصلی خسرو تنظيم و اجرای یک سيستم مالياتی در این ميان، با وجود آن [13]؛است

تعادلی حال، تاحدودی های طبقات باالی جامعه از ميان نرفت؛ با اینعادالنه بود، اما معافيت

 .( ,1995Rubin :254) نان هم ایجاد شدهای آدر معافيت

اه و شساوه بينه بربه بهانه پيروزی بهرام چو از دیگر شاهانی است که هرمزد انوشيروان نيز      

س پببخشيد »بخشد: گران میکشتن او خراج را به مدت چهار سال به درویشان و توان

ر حالی داین . (۸41 /4: 13۹۸، فردوسی) «چارساله خراج/ به درویش و آن را که بُد تخت عاج

ماتی ، اتهامربوط به مالطفت و بخشندگی هرمزد در منابع تاریخی هایآگاهیاست که برخالف 

ها به زیان و وضع ماليات تر بر مردمچون خساست و وارد آوردن فشار مالی بيش

ت سرتبه به هرمزد نسبت داده شده ادهندگان از سوی اشراف و سپاهيان عالیماليات

 .(۹3: 13۹4)پيگولوسکایا، 

 اعطای وام و مساعدت در بازپرداخت آن -4

 لی و پولی وثبات اقتصادی، گردش ماکه در  های مهم اقتصادی در گذشتهیکی از جنبه        

ثيقه( گانی )وگرو اعطای وام و سود و بهره و دریافت توزیع عادالنه درآمدها تأثيری بسزا داشت،

در ی دولت اقتصاد مساعدتهای جنبه درواقع یکی ازها سهيالت و وامسياست پرداخت تبود. 

های تزپرداخکه در با بود کارانیبرای بدهرونق اقتصادی  اصل، کمک به اشتغال و در راستای

  اند.خود دچار مشکل شده

 شامل مواردی چون ،دهی به کار بردهکه فردوسی پيرامون وام و ترکيباتی دایره واژگانی     

-دارنده/ وامدارند وام/ فام است/ فام دارد= برای اصطالح وام»، «خواهانفام»، «خواهفام»، «فام»

ترتيب عبارتند از: های این واژگان در زبان پهلوی بهگردد که معادلمی« توزیدن فام»و « دار

( و abāmdārدار/ بدهکار )( وامabām-dādār) دهنده/ طلبکار(، وامabāmوام/ قرض )

پرداخت وام و  شيوه .(3 -1: 13۹5)منصوری، ( nšziōt -māabتوزش )بازپرداخت وام/ وام

شود که البته تنها دیده می شاهنامههای حکومتی شاهان ساسانی در سياست تسهيالت مالی

های شاهان برای افزایش واقع یکی از سياستبعُد مساعدت اجتماعی آن مطرح نبوده، بلکه به

بوده که تنها در دو ها یاریهمين همنشان دادن حس نيت در اذهان عمومی اقبال عمومی و 

دیگر در عادی به یک مردمدهی وام و شوددیده می« مردم به دولت»و « دولت به مردم»نوع 
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و  ، موقوفاتهای شاهاناز گنج شاهنامهنمونه ندارد. منبع مالی اعطای وام نيز در  شاهنامه

 شود.تأمين می جرمانالی ماموال مربوط به مصادره م

ه بمربوط  ایرانی المال در ميان شاهاندهی از بيتوامترین اشاره به کهن طبریبه بيان        

نيز ارالباقيه آثبنابر اشاره بيرونی در . (2۹2 /1: 13۸3)طبری،  استعهد منوچهر با کارگزارانش 

ا هکدهتشهایی که به آاز مالدرهای خزینه خود را گشود و »سالی: پيروز در روزگار خشک

« ان دادداد و آن اموال را تمامی به مردم ایرخواست بدو وام میتعلق داشت هر کس می

از همين  هاست کهکدهگر وجود سرمایه هنگفت آتش. اشاره بيرونی نشان(353: 13۸6)بيرونی، 

ه کالب است جاما  مده،نيا شاهنامهاین اشاره در آمده؛ های شاهان و مردم به دست میپرداخت

ها دهکالی آتشمدر دوره ساسانی از محل منابع « مادیان هزار دادستان»اشاره بر بناگفته شود 

  .(Perikhanian, 1980: 133 ؛216: 13۹1)مادیان هزاردادستان، شد نيز به مردم وام داده می

از  یکیور است. گاهی بهرام باره مربوط به پادشدر این شاهنامهاشاره ترین و بيشنخستين       

اری دوام دستانتهی ،یافتندهایی که به دستور بهرام از گنج گاوان جمشيد بهره میگروه

  :اندها دچار مشکل شدههستند که در بازپرداخت
ــه دســتتهــی ـــردم ک ــد واممـ  دارن

ـــد ـــرد آوری ـــاد گـ ــران و آبـ  ز وی

 ببخشيـــــد دینــــــارِ گـــنج و درم

 

ــته  ــ گسس ـــام دل از ن  ام و آرام و ک

ــمرید ــه بش ــک هم ــس یکای  وُزآن پ

ــــم! ــــزد روانِ جهــاندارج ـــه مـ  ب
 (505 /3: 13۹۸فردوسی، )          

-به کيد دارد،که بر شادی روان جمشيد تأ« به مزد روان جهاندارجم»جالب توجه است که مصرع      

به روان(  )مربوط ruwānagān« روانگان» )برای روان( یاpad ruwān  «پَدروان»واقع، همان سنت 

 دهدن مینشا شاهنامهاشاره بوده و  فرد درگذشته،سنت وقف برای رستگاری روان  همانکه  است

 ست.ات بوده دارندگان از محل همين موقوفاهای مالی برای وامکه یکی از منابع تأمين مساعدت
ز اموال اداران وام به وام د. اعطاینآیمیشمار به دارانشده از دیگر منابع تأمين نياز واماموال مصادره

لکه گاه ب، شدندیواریز نمها همواره به خزانه دهنده آن است که مصادرهشده فرشيدورد نشانمصادره

 شدند: ها میصرف امور خيریه و اعطای وامتماماً 

ــت  ــار نيس ــت و دین ــه فامس ــی را ک  کس

ــن همــه خواســته ــبخش ای ـــریشان ب  بـ

 

ـــانی  ــه بــازارگ ــار نيســت... ب  کســش ی

ــــانِ روان ــــروز جـ ــــاسته!بـــرافــ  ک
 (532 :)همان                               

ر دارد را دنکاران و جوانانی که توانایی کار های خود پيران، بیبهرام در ميان دهش     

 دهد: هایشان یاری میبازپرداخت وام
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 دگــر هرکــه پيرســت و بيکــار و سســت

 دارد کســی زیــن گــــروهوُگــــر فــــام 

 

 همـــان کـــو جوانســـت و ناتندرســـت 

ــده ــامش ــدِ ف ــتوهســت از ب ــان س  خواه
 (537 :)همان                              

ی وزیم فام کسبت» بخشد:میرا هم وام کسانی که تمکن مالی در بازپرداخت ندارند  احت او     

اران خود دها، به زمامبر اینفزونا .(53۸ :)همان« کش درم/ نباشد، دل خویش دارد به غم

معوقه  یا بدهی وکار خویش نياز به وام دارند وبه کسانی که برای رونق کسبدهد تا دستور می

ين جه دولتی بخشش کنند. چنآیند از بودداشته و از عهده بازپرداخت اقساط برنمی

دی و تولي و مشاغلمحصوالت هایی سبب جلوگيری از رکود اقتصادی بازار و رونق اندیشه

لکه به بکند، ولی جلوگيری مینظمی در گردش نظام پکه نه تنها از بی گرددمیپربازده 

  نماید: میدهی در مدیریت پول و اقتصاد کشور نيز کمک شایانی نظم
 کسی را کـه فامسـت و دسـتش تهيسـت 

 هــــم از گــنج ماشــــان بتــــوزید فــــام

 

 ارج و بــی فرهيســتبــه هــر جــای بــی 

ـــوان ــه دیـ ـــام!ب  هــاشـــان نبيســيد ن
 (54۸)همان:                               

از  لتی، حاکیهای دوبگيران در دفاتر و فهرست مخصوص وامنام وامتأکيد فردوسی بر ثبت     

عد نگام موههای مالی به استفادهسوءو جلوگيری از هرگونه فرار یا  اقتصادینظام  حساسيت

لياتی شده مادهنده تنظيم اسناد کتبی مُهر و امضاهاست. چنين سيستمی نشانامبازپرداخت و

هميت ااز  وماند بود که تا زمان اتمام وصول و بازپرداخت کامل در اختيار دولت، باقی می

ی هادگاهت در داتوانسدر صورت نياز می کهدر نظام پولی و اقتصادی برخوردار بود نيز فراوانی 

ز ت را نيسياس توان اینمی شاهنامهستناد حقوقی قرار گيرد؛ از طرفی به اشاره قانونی مورد ا

دهی بتسویه  ادر بهگيرنده به هر دليل قدهد که اگر فرد وامنشان می ،دریافت که ثبت نام افراد

بالعوض  هایمکبه او ک هاها یا تسویه واماش در پرداخت مالياتبا توجه به سابقه ،خود نشد

   اش را کاماًل تسویه کنند. بدهی نموده یا

ین اند؛ بر کپرداخت  داران را از خزانه دولتیدهد تا گنجور، وام وامانوشيروان نيز فرمان می    

ست دن تهید که آدستی درم بخواهد، نبایخواهی بياید و از مرد تهیمبنا به دستور او اگر وام

 خواهد کرد:  گنج پرداخت وام او را ازشاه در رنج افتد، زیرا که گنجور 

 خـــواهی بيایـــد ز راه وگـــر فــــام

 دســت رنــجنبـــاید کــه یـــابد تهــی
 

 دستگـــاه درم خواهــد از مــرد بــی 

ــنج! ــوزد ز گ ــامش بت ــور ف ــه گنج  ک
 (716 /4همان: )                        
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 در ی فردندر صورت ناتواکه حاکی از آن است  شاهنامههای گزارشبر این اساس،      

-ندازی نمیادستمردم برخالف امروز به اموال و مالکيت خصوصی دولت،  ،هابازپرداخت بدهی

-امنيز و [14]برخی منابع حقوق زرتشتی مبنایکند. برگيرنده کمک هم میکه به وامکند، بل

ه کند؛ مصادرا را تفتيش و دارایی او ر گيرفرد وام خانه ،تواند بدون حکم قضاییدهنده نمی

از طریق دست  بازپرداخت وام ،روایت آذرفرنبغ فرخزادانام از  67نمونه، براساس پرسش  برای

قررات متابع  وگيرنده جز با فرمان و فتوای دستوران ممکن نيست دهنده به مال وامبردن وام

نيز بيان  ام6۹در پرسش  احت .(52: 13۸4)روایت آذر فرنبغ فرخزادان، قانونی و شرایط خاص است 

فتد اان میوز به زندتنها با حکم داور پنج ر آید،اش برنمیکه از عهده وام داریوام شود مردمی

مابقی  وش تعيين ازیو اگر توانایی کارکردن دارد باید به او کار داد و مقداری از آن را برای رو

 (.55همان: )ط داد تواند کار کند باید به او روزی متوسعنوان بدهی تلقی نمود و اگر نمیرا به

-امدل از و)ستاندن بها یا معا« گروگانی»اصطالحاتی چون ، البته در فرهنگ حقوقی زرتشتی

دهنده را نيز ود دارد که امکان دخل و تصرف وامرابطه وج در ایننيز دار( و قوانين متعدد 

کار بلفرد ط این امکان برای هزاردادستان مادیانکه بنابر قوانين چنانسازد؛ همفراهم می

در  که عموماً ( ,1980Perikhanian :59؛ 16۸ -165، 134: 13۹1)مادیان هزاردادستان،  هوجود داشت

کار لبد به طعنوان ضمانت گرفته شده، یا در قرارداد قيد شده بوچه پيش از آن بهقالب آن

 گرفت. تعلق می

-یمردم وام منيست که به  تنها این دولت شاهنامهجدای از موارد یادشده، بنابر اشارات      

جه به ی بوددولت )کسردارند در هنگام نياز  خوبی مالی تواناییکه مردمی هم که پردازد، بل

دریافت و  دفاتر مخصوصِ  طور قطع دریند بهآاین فر [15].دهندها( به شاه وام میهنگام جنگ

مثال  بهترین ؛شدهت میداران اقتصادی ثبکارهای دولت نسبت به سرمایهها و بدهپرداخت وام

عالم ايروان گر است که آمادگی خود را برای دادن وام به دولت انوشماجرای کفشباره دراین

فراد او  رگداران بزهای هدف برای گرفتن وام و قرض، سرمایهکه بر مبنای آن گروه کندمی

ه زودی بین وام اب که ین مطلهستند؛ اعم از بازرگانان، دهقانان و دیگر افراد. تأکيد بر ا پرآوازه

-هی سرمایقدینگقوانين دقيق در این رابطه و احترام شاه به ننيز حاکی از  پس داده خواهد شد

 اندازی به اموال ایشان است:  داران و عدم دست
ــدین شــهرها گ ـــب  ردِ مــا در کــه هســت ـ

 ــازرگـــــــان و ز دهقــــــــان درمــز ب

ــواه ـــام خ ــن درم فــ ـــه ای ــر سپــ  ز به

 

ــ  ــی ک ــت ـکس ــه دس ــيش دارد ب  و درم ب

ــــام خـــواهی نگـــــردد دژم  ...اگــــر فـ

 بـــه زودی بفـرمـــــاید از گـــنج شـــــاه
 (7۸7 /4: 13۹۸فردوسی، )                
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 گیری نتیجه

و  مهشاهناش در این پژوهش به ترتيب اشاراتی پيرامون تاریخچه دریافت ماليات به گزار     

يرامون پوجود مو نيز اهميت دریافت خراج ارائه شد. هر سه اشاره منابع تاریخی دوره اسالمی 

ه حفظ بوط ب، مربوط به مخارج لشکریان و یک مورد آن نيز مر«عادالنه خراج»اهميت دریافت 

امی ی نظتخت و تاج شاهی و امنيت کشور بود که همين یک مورد نيز با ميزان قدرت و قوا

 برداشتی ترینرابطه ميان عدالت، اقتصاد و امنيت مهمارتباطی تنگاتنگ داشت. بر این اساس، 

 مهشاهنای ماليات داشت. در این راستا نظام شاهنامههای مالياتی در توان از دریافتبود که می

ذیرفت. پورت ها صبا چند چالش و مانع بزرگ مواجه بود که راهکارهای گوناگونی نيز برای آن

اتی مالي تالش در جهت اجرای عادالنه و صحيح نظامنخستين مورد آن مبارزه با تخلفات و 

ه با قاطعگزینی روش مبود. کاهش ستم بر مردم و نوع اصالحات انجام شده انوشيروان، جای

پيش از  شانالتداران در استفاده از محصوداران و باغویژه امکان زمينتمامی مزایای آن به

ر این دهایی بود که ترین سياستی مهمهای مالياتپرداخت سهم شاه و درنهایت، مساعدت

ه ستور بهای موجود در دریافت ماليات هم انوشيروان دنظمیرابطه اجرا شد. درخصوص بی

راج خکنار  های جدید مالياتی داد و خراج نقدی را درگذاری محصوالت و تعيين تعرفهقيمت

شوق ترین مکه مهمهای بيش از حد بر مردم ها و ستمگيریتر کرد. سختجنسی پررنگ

ای هيين نرخزد با تعرا کنار می« های عادالنهدریافت»یعنی  شاهنامههای مالياتی پرداخت

لی، ایی ماهای سرانه با چارچوب مشخص بنابر ميزان توانبندی، دریافت مالياتمشخص، قسط

 ثبتحساسيت در تنظيم و گيرانه و جلوگيری از تخلفات مالياتی و های پيشسياست

 تا حد زیادی برطرف شد.  ها در دیوان خراجریافتید

 تصادی ونق اقها )دولت به مردم و مردم به دولت( گردش و رودر زمينه پرداخت و دریافت وام

وجه به تيت دارد چه اهمباره آناند. در اینآمدهترین دالیل به دستاقتدار و امنيت ملی مهم

ای که نکته ها و اموال خصوصی مردم است.مالکيت اندازی بهگيرندگان و عدم دستحقوق وام

 شود. در دنيای امروز چندان توجهی بدان نمی
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 هانوشتپي

یم یستی تقدگزیر باتشرف به حضور در نوروز و مهرگان نا هنگامکه بود هدایایی  «ماليات آیين. »1

که به این  مهرگان و مزایایی (. جاحظ به وجود این رسم در نوروز و۸5: 1314کردند )کریستين سن، می

يات آیين و درواقع، نيز به مال شاهنامه. در (203: 1343)الجاحظ، گرفت اشاره کرده افراد در آینده تعلق می

ز چنين ن خسروپرویرسيد، از زباداران و بزرگان به دربار میها از سوی نامهایی که در این زمانکشپيش

ز او مهر/  نوروز کشوری/ ز هر نامداری و هر مهتری؛ جز از رسم و آیين جز از هدیه و باژ هر»اشاره شده: 

 (.1050 /4: 13۹۸)فردوسی، « چهری خوباسپان و از بنده

نتشار ود تا ابکردند، سياستی دریافت ماليات از پيروان مذاهب دیگر که در داخل کشور زندگی می. 2

ه با اشاره يامده؛ امن شاهنامهگونه ماليات در از این ریه آشکاتر شود. نمونروز ضعيفو روزبه کم ،آن مذهب

 است.   یسياست چنينمؤید  ،شاهنامه ویژه در دوره ساسانیِها بهوجود اقليت

اد نمود نسی قلمدجنوعی ماليات توان دریافت آذوقه سپاهيان از روستایيان را هم بهمی شاهنامه. در 3

 (.130: 13۹2جویی، )هاجری اميری کله

اند که ام بردهن جداگانه هاییدیوان ،در دوره ساسانی از مُهرهای مختلفی برای شاهان و در نتيجه .4

شته و در های مخصوص ماليات بر روی کاغذهای سفيدی نوبوده است. نامه «خراج»ها برای یکی از آن

 وجودیمارج و شد و متصدی خراج هر سال دفتر مبالغ خراجِ گردآوری شده و مخحضور شاه خوانده می

ب دیوان الر )صاحساگذاشت. واستریوشانالمال را پيش شاه آورده و شاه آن را مُهر کرده و توقيع میبيت

-اليه بهن امور متصدیام( دار شاهخراج/ رئيس ماليه(، وِسپُهران هَمارکار )مأمور/ موکل خراج( و گنجور )خزانه

یوان خراج برای صاحب کل د« واستریوشان»از اصطالح  بلعمی(. ۸1: 1314رفتند )کریستين سن، شمار می

( trhmrkršh)داران در فهرست درباریان نرسی از رئيس حساب» (.۹4۸: 2، ج1353یاده کرده است )بلعمی، 

نه شاهی و های واصله به خزایاد شده است. یکی از کارهای او رسيدگی به ماليات ”مترجم -شهرآمارگر“

 .(106: 1350لوکونين، « )الی کشور بودهای شاه و امور مرسيدگی

نظران صالحات، شماری از صاحبدهد که انوشيروان برای انجام این اگزارش برخی منابع نشان می. 5

مسکویه ؛ 702 /2: 1362کار و مورد اعتماد وی بودند برگزید )طبری، خواه و درواقع کسانی را که درستنيک

نيز  االربنهایهو  االممتجارببه گزارش  نامگچه که از تاجآن(. 1۹5: 1367نویری، ؛ 17۸ /1: 13۸۹رازی، 

های گذشتگان از گشتاسپ تا قباد از آن دارد که انوشيروان در اصالح قوانين مالياتی به شيوه آید، نشانبرمی

را کنار  و نيز قوانين روم و هند را بررسی نموده و از مواردی که به نظرش درست آمده بهره برده، و مابقی

نيز عقيده دارد کتاب  پيگولوسکایا .(203 /10: 1367نویری، ؛ 1۸۹ /1: 13۸۹)مسکویه رازی، گذاشته است 

که مجموعه قوانينی رایج و مکتوب در سده پنجم ميالدی بوده، احتمال دارد در ایران برای  قانون سریانی

 (. هرچند155و  150: 13۹4)پيگولوسکایا،  آشنایی با نظام مالياتی بيزانس مورد استفاده قرار گرفته باشد

 ,Rubin)دیدگاه که خسرو از قوانين امپراتوری روم الهام گرفته را باید کنار گذاشت  معتقد است: این روبين

1995: 295). 

و بر : »گرفتمیجهت استفاده رهگذران خراج تعلق ندرختان بهدر قوانين اصالحی انوشيروان بر تک. 6

 .(703 /2: 1362)طبری، « هانخلراج نهادند نه بر تکها خنخلستان
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ها داری آننگه کهجهت آنتر است؛ بهها بيشهای انگور و خرما از همه ماليات. ميزان ماليات باغ7

 (.57: 13۹2غالمی،  -تر است )بادامچیشان کمتر و هزینهآسان

ه آن بی مربوط هاماليات سرانه و معافيتهای منابع مختلف از تر در مورد گزارش. برای آگاهی بيش۸

 .(77 -73: 13۹7غفوری، ر.ک: )

رفتن یی چون گه کارهابه رزُنامج )روزنامه/ یادداشت روزانه( اشاره کرده ک مفاتيح العلومخوارزمی در . ۹

 .(57: 1362)خوارزمی،  نوشتندخراج یا پرداخت نفقه و... را هر روز در آن می

ها و کار وليتؤمسضحاک »مصرع دوم چنين برداشت شده است:  ،لقی مطلقهای خادر یادداشت. 10

را: مال و دارایی « سود و زیان» جوینیاما  ؛(64 /10: 13۹1)خالقی مطلق، « نيک و بد آن را به تازیان سپرد

ا روچه به فرمانخواسته و سرمایه و در پیِ آن باژ و آن»سود و زیان را  کزازی (2۹۹ /1: 13۹4، فردوسی)

ن نيست که روش»نيز درباره این مصرع آورده:  جنيدی(. 340 /1: 13۹2دانسته )فردوسی، « پردازندمی

 (. 65 /1: 13۸7)فردوسی، « چگونه سود و زیان هر دو را با هم بخشيد

محصول( آب و بیاز زمين )بی»آورده: « خوار بگذاشتی»خالقی مطلق در شرح این بيت و ضبط . 11

(؛ یعنی 1۸6 /10: 13۹1)خالقی مطلق، « کرداعتنا رها میو زمين چنين کسانی را بی گرفتماليات نمی

 رغررالسي و طبری تاریخاعتنا بود. اشاره به مضمون فردوسی در ها بیدرواقع نسبت به گرفتن ماليات از آن
يعه ن رأوا ضا احت هن یفرق ثقاته فی اقطار ممالکسيرته انه کا»شود، در اشاره بُنداری هم آمده: دیده نمی

 اد تا اگرفرستیو نيز کارآگهان به اطراف مملکت م»متشعثه أمر باقساط خراجها  و النظر فی حال اهلها: 

داری نب) «کوشنداش بداد تا خراج از آن بردارند و در بهبود حال مردمیافتند، فرمان میدیهی ویران می

 (.407: 13۸0اصفهانی، 
ند ارداختهمقدار خراجی است که مردم بدهکارند و هنوز نپ ،«باقی» ممفاتيح العلوبه اشاره . 12

 .(62: 1362)خوارزمی، 

 اریخ طبریتی چون در منابع مختلف ،هایی که به فرمان انوشيروان از ماليات سرانه معاف شدندگروه. 13

( 100: 1364ی، نور)دی اخبارالطوال، (17۸ /1: 13۸۹)مسکویه رازی،  االممتجارب، (703 /2: 1362)طبری، 

ان، دبيران و های بزرگ، افسران و جنگاوران، هيربدشامل خاندان (527 /2: 13۸3، )ابن اثير الکاملو 

شکل  به ریخ قمتادر  گردند؛ اماگزاران شاه و کارمندان دربار و افراد زیر بيست و باالی پنجاه سال میخدمت

ير آن، غحفاظ و  یفه زنان، کتّاب و اهل علم از طلبه وترتيب شامل بيوتات، طاها بهتری این گروهکامل

و از کور و شل و  گيرسال، درویشان از عجزه و مساکين، افراد زمين 50و باالی  20کاران، افراد زیر خدمت

 (. 17۹: 1361)قمی،  هستندمفلوج و... 

پرداخت و بازپرداخت وام در های مربوط به هایی از مقررات و قوانين مربوط به وام و تعهدنامهنشانه. 14

 آمده برخی قوانين مربوط به واماوستا « نسکسگادم»جمله در شود؛ از آنبرخی از متون پهلوی دیده می

نيز در مورد وام و بازپرداخت آن و  مادیانهای (. بندهایی از برخی فصل177: 13۹7کرد، )کتاب هشتم دین

 -133 ،۹4 -۹3: 13۹1مادیان هزار دادستان،  نگاهی کنيد به: بارهموارد قضایی و قانونی آن است. در این

مجموعه در  هاجدای از این (Perikhanian, 1980: 29- 31, 53, 57- 59, 89؛ ۹۹؛ 166، 135

« پسند»ها قوانين مربوط به وام است که در آن از اصطالحاتی چون نيز یکی از بخش بُختیشوعحقوقی 

های تعهدات مربوط به پرداخت و اخذ نامهر از سود وام( و مواردی چون مقاولهنظدهنده در صرف)موافقت وام
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: 1377؛ یارشاطر و دیگران، 1۹1 -1۸7: 1372وام و نرخ معمول بهره در ایران یاد شده است )پيگولوسکایا، 

2/ 62). 

ا بود که هاتاليدر دریافت م یکی از دالیل مهم کسری بودجه دولت در روزگار ساسانی، ناهماهنگی .15

 (. ۹4 -۹3: 13۹2صادقی،  -در ضعف دولت مرکزی و نابسامانی امور تأثيری بسيار داشت )عرب 
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 منابعفهرست 

يکلسون، ، تصحيح و تحشيه: گای ليسترانج و رینولد آلن ننامهفارس .(13۸5) .ابن بلخی -

 تهران: انتشارات اساطير.   

  ليدن: بریل. ، القسم الثانی، االرضة صور .(1۹3۹) القاسم.أبیحوقل، بنا -

رجمه ت، االرض ةسفرنامه ابن حوقل؛ ایران در صور .(1366) القاسم.أبیحوقل، بنا -

 جعفر شعار، تهران: اميرکبير. 

اهره: دارالکتب ق ، جلد اول،االخبارعیون .هجری(1406) .مسلمبنقتيبه دینوری، عبداهللابن -

 المصریه. 

، و دوم ول، ترجمه سيدمحمدحسن روحانی، جلد اتاریخ کامل .(13۸3) .ر، عزالدیناثيابن -

 تهران: انتشارات اساطير. 

 تاریخ پیامبران و شاهان )سني ملوک األرض و .(1346) .حسنبناصفهانی، حمزه -

 ، ترجمه جعفر شعار، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ایران. األنبیاء(

شنگ ، ترجمه هوتاریخ اقتصاد دولت ساساني(. 13۸2روت. )استيل،  -آلتهایم، فرانتس -

 صادقی، تهران: نشر علمی و فرهنگی. 

نما: بررسی مسائل اقتصادی در شاهنامه فردوسی، استاد راه (.13۹2جویی. هاجر. )اميری کله -

 گاه رازی. کده ادبيات و علوم انسانی دانشعيسی نجفی، دانش

انيان در نگاهی دیگر به اصالحات مالياتی ساس(. »13۹2بادامچی، حسين، غالمی، مریم. ) -

 . 4۹ -72، صص 26، سال هشتم، شماره نامه مسکویهفصل، «دوره خسرو انوشيروان

دوم،  ، به تصحيح ملک الشهرای بهار، جلدتاریخ بلعمي .(1353) .بلعمی، ابوعلی محمد -

 تهران: نشر زوار. 

 سينا.رات ابنترجمه اکبر دانا سرشت، تهران: انتشا، آثار الباقیه .(13۸6) .بيرونی، ابوریحان -

رجمه ، تشهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان .(1372) .پيگولوسکایا، نينا -

 اهلل رضا، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. عنایت

، ترجمه های ششم و هفتم میالدیایران و بیزانس در سده .(13۹4) .پيگولوسکایا، نينا -

 ميربها، تهران: انتشارات ققنوس.  کامبيز

-اجالدین طباطبایی زواری، ترجمه حمحمدجالل. (13۸7) .توقیعات کسری انوشیروان -

 حسين نخجوانی، تهران: نشر شفيعی.
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یباچه ، با دتاریخ ثعالبي .(136۸) .اسماعيلمحمدبنثعالبی نيشابوری، عبدالملک بن -

 تهران: نشر نقره.مجتبی مينوی و مقدمه و ترجمه محمد فضائلی، 

تابخانه ، ترجمه محمدعلی خليلی، تهران: کتاج .(1343) .الجاحظ، ابوعثمان عمربن بحر -

 سينا.ابن

فی الّسقا ، تصحيح مصطالوزراء و الکُتّاب .(1343) .جهشياری، ابوعبداهلل محمدبن عبدوس -

 اپ تابان. چ و ابراهيم األبياری و عبدالحفيظ شلبی، ترجمه ابوالفضل طباطبائی، تهران:

دارالفکر  ، بيروت:الوزراء و الکُتّاب .ه.ق(1430) .جهشياری، ابوعبداهلل محمدبن عبدوس -

 الحدیث. 

المعارف ةرتهران: مرکز دائ ،10جلد ، های شاهنامهیادداشت .(13۹1) . جالل،خالقی مطلق -

 . بزرگ اسالمی

ه، مقدم ،امه(نسیرالملوک )سیاست .(13۹۸) .علیبنالملک طوسی، حسنخواجه نظام -

کاری تصحيح و تعليقات محمود عابدی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی با هم

 انتشارات سخن.  

جمه ، ترترجمه مفاتیح العلوم .(1362) .خوارزمی، ابوعبداهلل محمدبن احمدبن یوسف -

 انتشارات علمی و فرهنگی.تهران: حسين خدیوجم، 

 بمبئی. لد اول و دوم،، جاب هرمزدیارروایات دار .(1۹22) .داراب هرمزدیار -

گاه ترجمه و ، ترجمه روحی ارباب، تهران: بنتاریخ ایران باستان .(1346) .دیاکونوف، م.م -

 نشر کتاب. 

امغانی، ، ترجمه محمود مهدوی داخبارالطوال (.1364دینوری، ابوحنيفه احمدبن داود. ) -

 تهران: نشر نی. 

ن: بيدی، تهراصحح و مترجم: حسن رضائی باغم .(13۸4) .روایت آذرفرنبغ فرخزادان -

 المعارف بزرگ اسالمی. ةمرکز دائر

 . ، تهران: انتشارات اساطيردوم، جلد تاریخ طبری .(1362) .طبری، محمدبن جریر -

، به یهالسعاده و اإلسعاد في سیره اإلنسان .(1336) .عامری نيشابوری، محمدبن یوسف -

 : ویسبادن.کتابت و مباشرت مجتبی مينوی، آلمان

، «برآورد درآمدهای مالياتی دولت ساسانی(. »13۹2صادقی، حسين. ) -عرب، حسنعلی -

 . ۸۹ -110، سال هشتم، شماره سی و دوم، صص نامه تاریخپژوهش
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ه استاد احسان عباس، محمدعلی امام شوشتری، تهران، سلسل .(134۸). عهد اردشیر -

 انتشارات انجمن آثار ملی. 

سنجش منابع تاریخي شاهنامه در پادشاهي (. 13۹7غفوری، فرزین. ) -
 ، تهران: مرکز پژوهشی ميراث مکتوب. خسروانوشیروان

هران: نيا، ت، ترجمه مسعود رجبمیراث باستاني ایران .(1377) .فرای، ریچارد نلسون -

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 

لد دون جنيدی، جویرایش: فری ،شاهنامه فردوسي .(13۸7) .فردوسی، حکيم ابوالقاسم -

 ، تهران: نشر بلخ. اول

ایک ؛ تصحيح انتقادی و شرح یکفردوسي شاهنامه .(13۹4) .فردوسی، حکيم ابوالقاسم -
 ، مهری بهفر، دفتر یکم، تهران: نشر نو. ابيات

 : نشر، تهراناول لد، به قلم عزیزاهلل جوینی، جشاهنامه .(13۹4) .فردوسی، حکيم ابوالقاسم -

 گاه تهران. دانش

کم تا ی، پيرایش: جالل خالقی مطلق، بخش شاهنامه(. 13۹۸. )فردوسی، حکيم ابوالقاسم -

 دوم )چهارجلدی(، تهران: نشر سخن. 

بن حسنبنبن علی، ترجمه حسنتاریخ قم .(1361) .حسنبنمحمدبنحسن، قمی -

 وس.  الدین تهرانی، تهران: انتشارات تعبدالملک قمی، تصحيح و تحشيه: سيدجالل

، ن فضيلتها و ترجمه: فریدوآوانویسی، یادداشتدفتر دوم،  .(13۸4) .کرداب سوم دینکت -

 تهران: انتشارات مهرآیين.

نی، آوانویسی، ترجمه و یادداشت از محسن نظری فارسا .(13۹7) .کردکتاب هشتم دین -

 تهران: انتشارات فروهر. 

هران: مه رشيد یاسمی، ت، ترجایران در زمان ساسانیان .(13۸5) .کریستين سن، آرتور -

 نشر صدای معاصر. 

يگولفسکایا، ، پيراستار: ن. و پایران در آستانه یورش تازیان .(1357) .کولسنيکف، آ. ای -

 ترجمه م.ر. یحيایی، تهران: انتشارات آگاه.

يح و تحشيه تصح ، بهاألخبارزین .(1363) .محمودابنضحاکبنگردیزی، ابوسعيد عبدالحی -

 الحی حبيبی، تهران: چاپخانه ارمغان.و تعليق: عبد

 نگاه ترجمه وباهلل رضا، تهران: ، ترجمه عنایتتمدن ایران ساساني .(1350لوکونين، و.گ. ) -

 نشر کتاب. 
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يد فرخ مرد بهرامان، پژوهش سع .(13۹1) .مادیان هزاردادستان )هزار رأی حقوقي( -

 عریان، تهران: نشر علمی. 

، به عةآداب الحرب و الشجا .(1346) .ف به فخر مدبر(منصور )معرومبارکشاه، محمدبن -

 تصحيح و اهتمام احمد سهيلی خوانساری، تهران: انتشارات اقبال. 

 الشعرای بهار، تهران: نشر خاور.به تصحيح ملک .(131۸) .التواریخ و القصصمجمل -

تهران:  ،لاو ، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جالذهبمروج .(13۸2) .بن الحسينمسعودی، علی -

 علمی و فرهنگی.  نشر

ده، تهران: ، ترجمه ابوالقاسم پاینالتنبیه و االشراف .(13۸۹) .بن الحسينمسعودی، علی -

 علمی و فرهنگی.  نشر

می، ج اول، ، ترجمه و تحشيه: ابوالقاسم امااألممتجارب .(13۸۹) .مسکویه رازی، ابوعلی -

 تهران: انتشارات سروش. 

تن مفرهنگ حقوقي زبان پهلوی؛ )فارسي میانه( بر پایه  .(13۹5) .منصوری، یداهلل -

 ، تهران: نشر آوای خاور. پهلوی مادیان هزار دادستان و دیگر متون پهلوی

بررسی نظام مالياتی ساسانی و اصالحات مالی (. »13۹4اصغر. )ميرزایی، علی -

، سال ید، سال پنجاه و یکم، دوره جدهای تاریخينامه پژوهشفصل، «خسروانوشيروان

 . 10۹ -124هفتم، شماره دوم، صص 

مهدوی  ، ترجمه محمودنهایه االرب في فنون األدب .(1367) .احمدالدیننویری، شهاب -

 دامغانی، جلد دهم، تهران: انتشارات اميرکبير. 

لت تاریخ ایران؛ از سلوکیان تا فروپاشي دو .(1377) .یارشاطر، احسان و دیگران -

 ير.  ت دوم، ترجمه حسن انوشه، تهران: انتشارات اميرکبسوم، قسم لد، جساسانیان

 نشرهران: ت، ترجمه محمد آیتی، جلد اول، تاریخ یعقوبي .(13۸2) .اسحاقیعقوبی، احمدبن -

 علمی و فرهنگی.
English Soureces 

- Perikhanian, Anahit, 1980, the Book of Thousand Judgements :A 

sasanain Law- Book, TransLated from Russian by Nina Garsoïan 

, Costa Mesa, Mazda publishers. 

- Rubin, Zeev, (1995) The Reform of Khusro Anushirwan, in The 

Byzantine and Early Islamic Near East. III: States, Resources and 

Armies, Ed by A. Cameron, Princeton.  

 



 100  1401بهار و تابستان ، 33پیاپي هجدهم، شماره اول، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 
References  

- Ibn Balkhi. (2007). Farsnameh.   Ed. Guy Listrange and Reynold Alan 

Nicholson, Tehran:  Asatir. [In Persian] 

- Ibn Hawqal, Abi Al-Qasim. (1939). Sourat alarz.  2nd ed.   Leiden: 

Braille. [In Persian] 

- Ibn Hawqal, Abi Al-Qasim. (1988). Travelogue of Ibn Hawql; Iran in 

the sourat alarz.  trans.   Jafar Shaar.  2nd ed.  Tehran:  Amirkabir. 

[In Persian] 

- Ibn Qutaybah Dinuri, Abdullah Ibn Muslim. (1406 AH). Ayoun al-

Akhbar. Vol.1.   Cairo: Egypt Library. [In Persian] 

-  Ibn Atheer, Ezzeddin .(2005). Complete History. trans. Seyed 

Mohammad Hassan Rouhani.Vol.1-2. 3rded.Tehran: Asatir.[In Persian] 

- Isfahani, Hamza Ibn Hassan. (1968). History of Prophets and Kings. 

Trans.  Jafar Shaar.   Tehran: Bonyade Farhang Iran. [In Persian] 

- Altheim, Franz-Steele, Ruth. (2004). History of the Sassanid 

government. trans.  Houshang Sadeghi. Tehran:  Elmi Farhangi. [In 

Persian] 

- Amiri Kale juii. Hajar. (2013). Investigation of the Economic Issues in 

Ferdowsi’s Shahnameh, (Master Thesis), Supervisor: Issa Najafi, 

Consultant: Elias Nouraei, Faculty of Literature and Humanities, Razi 

University. [In Persian] 

- Badamchi, Hossein, Gholami, Maryam. (2013). "Another look at the tax 

reforms of the Sassanids in the period of Khosrow Anoshirvan".   

Quarterly Journal of Moscow, Year 8th.  No.  26. 72-49. [In Persian] 

- Balami,  Abu Ali Muhammad.  (1975).  Tarikh Balami.  Ed. Malek al-

Sho'arai Bahar, Vol. 2   Tehran:  Zavar. [In Persian] 

- Biruni, Abu Rihan (2008).  Athar Al- Bagye.   trans.   Akbar Dana 

Seresht. Tehran: Ibn Sina . [In Persian] 

- Pygoluskaya, Nina. (1994). Cities of Iran during the Parthian and 

Sassanid eras, trans. Enayatullah Reza.  2nd ed.   Tehran:  .Elmi 

Farhangi. [In Persian] 

- Pyguluskaya .Nina. (2016). Iran and Byzantium in the 6th and 7th 

centuries AD, trans. Kambiz Mirbaha. 2nd ed. Tehran: Ghoghnoos. 

[In Persian] 

- Kasra Anushirvan's signatures. (2009). by Mohammad Jalaluddin 

Tabatabai Zavari. trans. Haj Hossein Nakhjavani. Tehran: Shafiee. [In 

Persian] 

 



  101 ارشادی سمیه |               در شاهنامه فردوسي دهيوامهای سیاست مالیاتي ونظام 

 

 

- Tha'alabi Nishapuri. Abd al-Malik bin Muhammad bin Ismail. (1990). 

History of Tha'alabi.  Preface by Mojtaba Minavi.   trans.  

Mohammad Fazaeli, Tehran:  Noghreh. [In Persian] 

- Al-Jahez, Abu Othman Omar bin Bahr. (1965). Crown.  trans.  

Mohammad Ali Khalili. Tehran: Ibn Sina Library. [In Persian] 

- Jahshiari, Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdus. (1965). Alvozara and 

koottab.  Ed.   Mustafa Al-Saqqa, Ibrahim Al-Abyari and Abdul Hafiz 

Shalabi.   Trans. Abolfazl Tabatabai. Tehran:  Taban. [In Persian] 

- Jahshiari. Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdus. (1430 AH). Ministers 

and Books.  Beirut:  Dar al-Fikr al-Hadith. [In Persian] 

- khaleghi Motlagh, Jalal. (2013). Shahnameh Notes. Vol. 10. 2nd ed. 

Tehran: The Great Islamic Encyclopedia Center. [In Persian] 

- Khwaja Nizam al-Mulk Tusi, Hassan Ibn Ali. (2020). Sir al-Muluk 

(Siyasatnameh), Ed. Mahmoud Abedi. Tehran: Academy of Persian 

Language and Literature in collaboration with Sokhan. [In Persian] 

- Kharazmi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Yusuf. (1984).  

Translation of Mafatih al Ulum. Trans.  Hossein Khadivjam.  2nd 

ed. Tehran:  Elmi Farhangi. [In Persian] 

- Darab Hormozdiar. (1922). Narrations of Darab Hormozdiar. Vols. I 

and II, Bombai. [In Persian] 

- Diakonov, M.M. (1968). History of Ancient Iran.  trans.  Rouhi Arbab.  

Tehran: Bongahe Tarjomeh va Nashre Ketab. [In Persian] 

-  Dinuri. Abu Hanifa AhmadI bn Davud. (1986). Akhbar al-Tawwal.  

trans. Mahmoud Mahdavi Damghani. Tehran:  Ney. [In Persian] 

- Narrative of Azarfarnbagh Farrokhzadan. (2006). Ed. and trans. Hassan 

Rezaei Baghbidi, Tehran: The Great Islamic Encyclopedia Center. [In 

Persian] 

- Tabari. Muhammad Ibn Jarir. (1984). Tarikh Tabari.  Vol. 2.  2nd ed.   

Tehran:  Asatir. [In Persian] 

- Ameri Neyshabouri, Mohammad Ibn Yusuf. (1958). Happiness and 

Happiness in Human Life.  by Mujtaba Minovi. Germany: Wiesbaden. 

[In Persian] 

- Arab, Hassan Ali-Sadeghi, Hussein. (2013). "Estimation of tax revenues 

in the Sassanid government". Journal of History.Year 8. No.32. 110-

89. [In Persian] 

- The Time of Ardeshir. (1970). Ehsan Abbas, Mohammad Ali Imam 

Shoushtari, Tehran:  Anjoman Aasare Melli. [In Persian]  



 102  1401بهار و تابستان ، 33پیاپي هجدهم، شماره اول، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 
- Ghafouri, Farzin (1907). Assessing the historical sources of 

Shahnameh in the reign of Khosrovanoshirvan. Tehran: Markaz 

Pajouheshi Mirase Maktoub. [In Persian]  

- Fry, Richard Nelson. (1377). The Heritage of Persia.  trans.  Massoud 

Rajabunia, 5th ed. Tehran:  Elmi Farhangi. [In Persian] 

- Ferdowsi, Hakim Abolghasem. (2008).  Shahnameh of Ferdowsi.  Ed. 

Fereydoun Junidi.  Vol. 1.   Tehran: Balkh. [In Persian] 

- Ferdowsi, Hakim Abolghasem. (2016). Shahnameh of Ferdowsi.  

Annotated Ed.  Mehri Behfar. First book. 2nd ed. Tehran Nashr-e No. 

[In Persian] 

- Ferdowsi, Hakim Abolghasem. (2016). Shahnameh. by Azizullah 

Jovini. Vol. 1.   5th ed. Tehran: University of Tehran. [In Persian] 

- Ferdowsi, Hakim Abolghasem. (2020). Shahnameh. Ed.  Jalal Khaleghi 

Motlagh, 4 Vols.  Tehran: Sokhan. [In Persian] 

- Qomi, Hassan Ibn Muhammad Ibn Hassan. (1361). History of Qom.  

trans.   Hassan Ibn Ali Ibn Hassan Ibn Abdul Malik Qomi.  Ed.  Seyed 

Jalaluddin Tehrani. Tehran: Toos. [In Persian] 

- The Third Book of Dinkard. (2006). Second book, transliteration, 

notes and trans. Fereydoun Fazilat. Tehran: Mehraein. [In Persian] 

- The Eighth Book of Dinkard. (2019). Transliteration, trans. and notes 

by Mohsen Nazari Farsan. Tehran:  Forouhar. [In Persian] 

- Christiansen.  Arthur. (2007). Iran during the Sassanids.  trans. Rashid 

Yasemi.  5th ed.   Tehran:  Sedaye Moaser. [In Persian] 

- Kulsnikov, A. E. (1979). Iran on the verge of the Arab Invasion.   Ed.  

N. Pigolfskaya. Trans.  M.R. Yahyaei Tehran: Agah. [In Persian] 

- Gardizi, Abu Saeed Abdul Hai Ibn Zahak Ibn Mahmoud. (1985). Zayn 

al-Akhbar.   Trans. and Ed.  Abdul Hai Habibi. Tehran:  Armaghan  

- Lukonin, W.G. (1972). Sassanid Persian Civilization. Trans.  

Enayatullah Reza. Tehran:  Bongahe Tarjomeh and Nashre Ketab. [In 

Persian]  

- Madian Hezar Dadsetan (a thousand legal votes). (2013).  by Farrokh 

Mard Bahraman. Researcher. Saeed Eryan. Tehran:  Elmi. [In Persian] 

-  Mobarakshah. Mohammad Ibn Mansour (known as Fakhr Modbar). 

(1968). Etiquettes of War and Courage.  Ed.  Ahmad Soheili 

Khansari.. Tehran:  Iqbal. [In Persian] 

- Mojmal Al-Tavarikh V al- Qesas. (1940). Ed.  Malek al Shoaraye 

Bahar. Tehran: Khavar. [In Persian] 



  103 ارشادی سمیه |               در شاهنامه فردوسي دهيوامهای سیاست مالیاتي ونظام 

 

 

-  Masoudi, Ali Ibn Al-Hussein (2004). (1389). Al-Tanbih wal-Ashraf. 

trans. Abolghasem Payende. 4th ed. Tehran: Elmi Farhangi. [In 

Persian] 

- Masoudi, Ali Ibn Al-Hussein (2004). Moravej Al-zahab. Trans.  

Abolghasem Payend. Vol.1. Ch. 7. Tehran: Elmi Farhangi.[In Persian] 

- Muskouyeh Razi, Abu Ali. (2011). Tajareb Al- Omam. Trans and 

annotated Ed. Abolghasem Emami. Vol. I. Tehran: Soroush. [In 

Persian] 

- Mansoori, Yadollah. (2017). Legal Dictionary of the Pahlavi 

Language (Middle Persian) based on the Pahlavi text of Madian 

Hezar Dadsetan and other Pahlavi texts.  Tehran: Avaye Khavar. 

[In Persian] 

- Mirzaei, Ali Asghar. (2016).   The Study of the Sassanid tax system 

and Financial Reforms Devised by Khosrovanoshirvan. Quarterly 

Journal of Historical Research.   Year. 51.   New Series.  Year. 7.    

No.  2.  124-109. [In Persian] 

- Noiri, Shahabuddin Ahmad (1989). Nahayat Al- arb fi fonun al Adab 

trans. Mahmoud Mahdavi Damghani, Vol. 10.   Tehran:  Amirkabir[In 

Persian].  

- Yarshater, Ehsan et al.   (1999). History of Iran; From the Seleucids 

to the collapse of the Sassanids. Vol. 3.  Part 2.   trans.   Hassan 

Anousheh. Tehran: Amirkabir. [In Persian] 

- Yaqubi, Ahmad Ibn Ishaq (2004).   History of Yaghoubi.   Trans.   

Mohammad Ayati, Vol. 1. 10th  ed. Tehran:  Elmi Farhangi. [In 

Persian] 

 


