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نظام مالیاتی و سیاستهای وامدهی
در شاهنامۀ فردوسی
سمیه

ارشادی

دکتری زبان و ادبيات فارسی ،پژوهشگر شاهنامه
تاریخ دریافت1400/8/30 :
تاریخ پذیرش1401/1/28 :

چکیده
مالياتها در شاهنامه بهعنوان مهمترین منابع درآمدی از شاخصههای اساسی در تأمين
بودجههای نظامی ،مخارج سپاهيان و سایر هزینههای دولت بهشمار میآیند و ضامن حفظ و
بقای ساختار امنيتی ،سياسی و اقتصادی کشورند .بهترین مشوقهای مالياتی در شاهنامه،
تمرکز بر دریافتهای اصولی و عادالنه مالياتها از مردم است؛ از اینروی ،بخش مهمی از
قوانين و سياستهای پيشگيرانه شاهان به ساختارهای مالياتی و همچنين تالش آنان در
جهت حذف یا کاهش موانع و چالشهای فراروی اخذ ماليات (بهویژه بیعدالتی در
دریافتهای مالياتی) مربوط میشود؛ با این وصف ،چارچوبهای نظام مالياتی شاهنامه ،در
کنار سياستهای وامدهی که موجب ثبات اقتصادی ،گردش مالی و پولی و توزیع عادالنه
درآمدها میگردند اهميتی دوچندان مییابند.
در پژوهش حاضر ،افزونبر نگاهی به سياستگذاریهای مالياتی و نمودهای وامدهی در
شاهنامه به بررسی جنبههای حقوقی ،قانونی و جزایی ناشی از رسم دریافت ماليات پرداخته
شده تا اهميت هرچه بيشتر گزارش شاهنامه در زمينه اقتصاد و قوانين مالياتی در دورة
ساسانی و پيش از آن به اثبات رسد .نتایج پژوهش بيانگر آن است که جدای از معافيتها و
بخشودگیهای مال ياتی (اسکندر ،اردشير ،بهرام گور و پيروز یزدگرد) ،گماردن بازرسان قضایی
برای آگاهی از شرایط مناطق گرفتار فقر و بخشودگی خراج ایشان (اردشير) ،و اعطای وام
(بهرام گور) که همگی پيش از قباد انجام میشوند ،اصالحات بنيادین مالياتی و اقتصادی
انوشيروان ،پيرو اندیشههای پدر ،افزونبر تالش در جهت سازماندهی مالياتی از طریق
ershadi.s92@gmail.com
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مساحت کردن زمينها ،تعيين ترتيب زمانی معين در پرداختها ،شاخصگذاری دقيق
نرخهای مالياتی ،معافيتهای مالياتی ،قسطبندی ،فرصتدهی برای وصول مالياتهای
عقبافتاده ،گماردن مأموران مخفی و اطالعاتی ،نظارت شخصی ،ایجاد دفاتر دولتی و تدوین
نسخههای دقيق و قانونی و نيز تعيين مجازاتهای بسيار شدید ،گامی در جهت تحقق عدالت
مالياتی و شفافيت دقيق آن برای دولت محسوب میگردد که در نهایت ،هم به سود مردم و
هم شاه و کشور تمام میشود.
کلید واژگان :ماليات ،اصالحات مالياتی ،تخلفات مالياتی ،بخشودگی مالياتی ،وامدهی،
شاهنامة فردوسی.
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مقدمه
در شاهنامه تا پيش از دوره ساسانی هيچ اشاره واضحی در مورد دریافت خراج از مردم
عادی (زارعتکننده /باغدار) از سوی شاهان «ایرانی» دیده نمیشود؛ بنابراین نخستين کس در
اینباره مشخص نيست؛ اما به گزارش نهایهاالرب ،الکامل و تجارباالمم ،کهنترین اشاره
اساطيری پيرامون نظام مالياتی و دریافت خراج به جمشيد بازمیگردد که یکی از مُهرهای
چهارگانهاش با عنوان «العماره /آبادی» ،مربوط به امور خراج و گرفتن اموال بود (نویری:1367 ،
14۸ /10؛ ابناثير6۸ /1 :13۸3 ،؛ مسکویه رازی .)51 /1 :13۸۹ ،در برخی منابع هم ضحاک نخستين
کس دانسته شده که باژ را پایه گذارد ،درم به نام خود زد و دهیک را قانون کرد (ابناثير:13۸3 ،

7۹ /1؛ طبری137 /1 :13۸3 ،؛ ثعالبی21 :136۸ ،؛ مسکویه رازی52 /1 :13۸۹ ،؛ نویری.)14۹ /10 :1367 ،
براساس شاهنامه نيز شاید بتوان مصرع «بریشان ببخشيد سود و زیان» (فردوسی)26 /1 :13۹۸ ،
را درواقع ،بخشيدن ماليات توسط ضحاک پس از کشتن پدرش مرداس و نشستناش بر تخت
تازیان دانست؛ در مقابل ،در تاریخ قم آمده« :و چنين گویند اول کسی که بر زمين عشر نهاد
کيقباد بود» (قمی .)1۸0 :1361 ،وضع خراج بر رعایا در زمان زو طهماسپ (داراب هرمزدیار:1۹22 ،
 )423 /2و تشکيل دیوانهای حکومتی و تنظيم حسابداری و ماليات و دریافت خراج برای
نخستينبار از سوی لهراسپ (جهشياری31 -30 :1430 ،؛ همو )2۹ :1343 ،از دیگر موارد بهشمار
میآیند؛ با این حال ،مهمترین اشارات در اینباره چه در شاهنامه و چه سایر منابع ،اشاره به
اندیشهها و سياست های قباد و در ادامه ،اقدامات اجرایی پسرش انوشيروان است که در این
بخش از اقتصاد کشور رخ میدهد.
دریافتهای مالياتی در شاهنامه از مهمترین منابع و روشهای کسب درآمد و تثبيت
بودجه دولتها ،حفظ امنيت مالی کشور  ،ارزیابی هرچه بهتر سيستم اقتصادی و توزیع عادالنه
درآمدها محسوب میشوند و از اینروی دریافت آنها برای دولتها بسيار دارای اهميت است.
دالیل گوناگون دریافت ماليات در شاهنامه ،نشاندهنده ارتباط مستقيم و چندسویه ،ميان
تأثير دریافت عادالنه ماليات بهویژه از بخش کشاورزی ،با تأمين هزینههای نظامی و پرداخت
حقوق سپاهيان ،حفظ امنيت کشور ،استواری بنيان شاهی ،اقتصاد و آبادانی است که به شکل
ارتباطی سلسلهوار بارها در منابع مختلف مورد توجه قرار گرفته؛ همچنانکه بنابر اشاره
دینکرد سوم ،عدم بودجه و داراییهای کافی برای دستگاه حکومتی که از منبع مالياتها
تأمين میشود ،سبب آشوبی سلسلهوار در نهاد دولت خواهد گشت (کتاب سوم دینکرد/2 :13۸4 ،
 .)7۹در غررالسير نيز از زبان اردشير آمده« :خراج ستون کشور است که با داد افزایش گيرد و
از ستم کاهش» (ثعالبی .)4۸4 :136۸ ،رابطه آبادانی و دریافت عادالنه ماليات در وصيت شاپورِ
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اردشير به فرزندش به نقل از الوزراء و الکتّاب (جهشياری36 :1430 ،؛ همو )33 :1343 ،و تأثير ستم
بر مردم و بیرغبتی آنان و کم شدن خراج و بودجه دولت از دیدگاه منوچهر (طبری/1 :13۸3 ،
 )2۹2شکلی از همين ارتباط چندسویه است که در توصيه موبدان ،خطاب به بهرامِ بهرام و از
زبان انوشيروان بهنقل از مروجالذهب هم دیده میشود (مسعودی 24۸ /1 :13۸2 ،و  .)264اهميت
تأمين نياز مالی برای سپاه و تأثير آن بر مقوله امنيت که بسته به خزانه شاه و خزانه شاه هم
بسته به ميزان و چگونگی دریافت مالياتهاست ،از جمله مهمترین نگرشهای شاهان شاهنامه
هم بهشمار میآید که در این بيت بهروشنی قابل دریافت است« :چو بیگنج باشی نپاید سپاه/
تو را زیردستان نخوانند شاه» (فردوسی .)1051 /4 :13۹۸ ،اردشير هم در اندرز خود با ایرانيان بر
لزوم پرداخت خراج چنين تأکيد میکند:
مگــر آنچه آیـــد شما را فــزون
ز دهیک که من بستدم پيش ازین
همی از پــی سود بــردم به کـار

بيــارد ســوی گنج مــا رهنمون
ز باژ آنچه کم بود ،اگر بيش ازین

به در داشتن لشکــــر بیشمــار
(فردوسی)3۹0 /3 :13۹۸ ،

از این روی ،شاپور اول بهمحض بر تخت نشستن ،در مورد لزوم دریافت ماليات برای تأمين
هزینههای سپاه چنين میگوید« :درم ،تا به لشکر دهم اندکی» (همان .)401 :بر این اساس،
تأکيد بسيار شاهان شاهنامه مبنی بر ارتباط ميان دریافت خراج با عدالت ،آبادانی ،تأمين
مخارج سپاهيان ،امنيت اجتماعی و ملی و درنهایت ،پایداری دولت و شاه از همينجا نشأت
میگيرد« :نهادیم بر روی گيتی خراج /گزیت درخت از پی تختوتاج» (همان .)626 /4 :این
ارتباطِ مهم سياسی -اقتصادی در منابع دیگر نيز دیده میشود (نویری202 /10 :1367 ،؛ مسکویه
رازی.)173 /1 :13۸۹ ،
بر این اساس و برطبق یک بررسی کلی در تمامی متن شاهنامه ،سياست شاهان در لزوم
پرداخت ماليات ،عموماً به دالیلی چون «امنيت اقتصادی و تأمين مخارج سپاه و هزینههای
دولت»« ،سرمایهگذاری در امور زیربنایی و آبادانی» و «کاهش فاصله طبقاتی» گزارش شده
است .انواع ماليات نيز شامل «ماليات سرانه (گزیت)»« ،ماليات ارضی /زمينهای کشاورزی و
باغها (خراگ /خراج)»« ،ماليات نظام آبياری» « ،ماليات و عوارض گمرکی از تجار و بازرگانان
(جهت تأمين امنيت)»« ،ماليات آیين»[ ]1و «ماليات پيروان مذاهب دیگر»[ ]2میگردد .در این
ميان ،بيش ترین سهم از درآمدهای مالياتی مربوط به ماليات ارضی (زمينهای کشاورزی)
است که بهصورت جنسی[ ]3و نقدی از مردم دریافت و در دفاتر مشخصی به همراه دیگر
مالياتها زیر نظر دیوان خراج ثبت میشود که اشارات شاهنامه به خوبی آن را تأیيد میکند؛
مسؤوليت گردآوری مالياتها نيز در شاهنامه ابتدا زیر نظر زمامداران هر ناحيه و سپستر در
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ال واضح ،توسط کارگزاران مالياتی گردآوری و یکجا به خزانه
دوره ساسانی با اشارهای کام ً
واریز میشود ]4[.محل مصرف مالياتهای دریافتی هم برحسب نياز زمانی و نظر شاه ،متغير
است که بر مبنای بررسیهای انجامشده به ترتيب اهميت شامل :مخارج نظامی ،پرداخت
حقوق سپاهيان و تأمين امنيت ،توسعه زیرساختهای عمرانی و گسترش آبادانیها ،مخارج
دربار ،پرداخت مساعدتها و ...میگردد.

پیشینة پژوهش :تنها پژوهشهای مربوط به شاهنامه در اینباره پایاننامه بررسی مسائل
اقتصادی در شاهنامه (هاجر اميری کلهجویی )13۹2 ،است که البته در آن به ماليات ارضی و
ماليات سرانه تنها بهعنوان منابع درآمدی دولت نگاهی شده؛ کتاب سنجش منابع تاریخی
شاهنامه در پادشاهی خسروانوشيروان (فرزین غفوری )13۹7 ،هم دیگر پژوهشی است که در آن
به بررسی و مطالعه تطبيقی منابع ،پيرامون اصالحات مالياتی انوشيروان پرداخته شده؛ از این
روی در این زمينه ،تنها میتوان به برخی پژوهشهای تاریخی اشاره نمود :اصالحات
خسروانوشيروان)Rubin,1995( ،؛ تاریخ اقتصاد دولت ساسانی (آلتهایم و استيل)13۸2 ،؛ نگاهی
دیگر به اصالحات مالياتی ساسانيان در دوره خسروانوشيروان( ،حسين بادامچی و مریم غالمی،
)13۹2؛ برآورد درآمدهای مالياتی دولت ساسانی( ،حسنعلی عرب و حسين صادقی )13۹2 ،و بررسی
نظام مالياتی ساسانی و اصالحات مالی خسروانوشيروان( ،علیاصغر ميرزایی .)13۹4 ،مقاله پيش
رو ،افزونبر بررسی موضوع ماليات و نقاط ضعف و قوت آن و نيز سياستهای شاهان شاهنامه
در این زمينه ،نگاهی هم به جنبههای حقوقی ،قانونی و جزایی ناشی از رسم دریافت ماليات و
همچنين سياستهای وامدهی در تمامی متن شاهنامه داشته است که در چند مورد مهم قابل
ارزیابیاند .1 :اجرای عادالنه و صحيح نظام مالياتی؛  .2جلوگيری از تخلفات مالياتی؛ .3
معافيتها و بخشودگیهای مالياتی؛  .4اعطای وام و مساعدت در بازپرداخت آن.
الزم به توضيح است ضمن آنکه نگارنده در مواقع لزوم از تصحيحها و شرحهای معتبر
شاهنامه بهره برده ،اما تصحيح جالل خالقی مطلق (چهارجلدی نشر سخن) را مبنای کار قرار
داده است.
 -1اجرای عادالنه و صحیح نظام مالیاتي
دوام و تثبيت قدرت شاهی بر پایه اقتصادی سالم و عادالنه ،ایجاد قوانين درست و نظارت-
هایی قاعدهمند و اصولی امکانپذیر میشود و هرگونه تبعيض و ستم بر مردم ،ضعف،
ناکارآمدی و فساد در سيستم مالياتی و دریافتها ،بنا بر اشارات صریح شاهان شاهنامه ،امنيت
اقتصادی ،اجتماعی و ملی را با خطر مواجه خواهد ساخت .در این راستا بهرهمندی از یک نظام
مالياتی کارآمد ،اصالح قوانين و مقررات مالياتی ،شفافيت و انصاف مالی ،نظارت و بازرسی در
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راستای بهبود سيستم مالياتی و اصالح فرآیندهای نادرست در اخذ ماليات ،سبب کاهش فرار
مالياتی و جلوگيری از اختالل در سيستم دریافتها میشود؛ این در حالی است که پيش از
اندیشة اصالحات مالياتی قباد و ادامه و اجرای آن از سوی انوشيروان ،نظام مالياتی به شکلی
قاعدهمند و منظم اداره نمیشد و این امکان وجود داشت که زمينداران بزرگ و کارگزاران
مالياتی ،شفافيتی در ميزان دریافتیها ارائه ندهند و درنتيجه ،ميزان درآمد واقعی دولت از این
راه چندان مشخص نباشد و تخلفات مالی بسياری هم صورت گيرد؛ از طرفی ،این بینظمیها
و دریافتهای خارج از قاعده و قانون سبب میشد تا مالکان بزرگ و اشراف با اختصاص
امتيازات خاص از زیر بار پرداخت ماليات شانه خالی کنند؛ در مروجالذهب به شکل مفصلی به
این معضل در زمان بهرامِ بهرام اشاره شده که نشان میدهد ،وزیران برای رعایت حال خاصان
پادشاه ،مالياتی از ایشان مطالبه نمیکردند و درنتيجه ،مملکت رو به ویرانی نهاد و آبادانیها
کاهش یافت (مسعودی .)246 /1 :13۸2 ،به گزارش طبری نيز علت اصلی اصالحات مالياتی
انوشيروان ،جلوگيری از نامدیریتی در تنظيم بودجه کشور ،وجود منابع مالی کافی در خزانه
شاهی جهت حفظ اقتدار سياسی -نظامی و امنيت ملی ،و نيز وابستگی مستقيم زمينداران
بزرگ به شاه دانسته شده (طبری)702 /2 :1362 ،؛ به همينجهت است که پيگولوسکایا عقيده
دارد اصالحات مالياتی جدید به سود زمينداران متوسط (دهقانان) و با هدف استحکام
پایههای دولت و دربار وضع گردیده بود (پيگولوسکایا .)456 :1372 ،بهویژه آنکه تصرف بخش
زیادی از مالياتها توسط فئودالهای بزرگ موجبات ناخرسندی شاه را فراهم نموده بود
(کولسنيکف .)112 :1357 ،با این وصف ،نياز بود تا کارگزاران شاهی ،عهدهدار دریافت ماليات
ال قانونی صورت پذیرد؛ جدای از
تمامی اراضی گردند تا نظارتها و عملکردها به شکلی کام ً
دالیل یادشده ،در برخی منابع دیگر ازجمله تجارباالمم و نهایهاالرب ،کاهش ستم و رنج بار
خراج بر مردم ،دليل اصلی این اصالحات عنوان شده (مسکویه رازی17۸ /1 :13۸۹ ،؛ نویری،1367 ،
 )202 /10که این خود بيانگر ظلم بسياری است که از طریق دریافت ماليات بر مردم تحميل
میشد؛ بهویژه آنکه به دليل سنت واگذاری زمينها (اقطاع /تيول) ،مالکان بزرگ ،با دهقانان
مرتبط بوده و شخص ًا مالياتها را دریافت میکردند؛ بنابراین به دليل عدم نظارت مستقيم
دولت ،ستم فراوانی هم به روستایيان وارد میآمد .در کنار دالیل یادشده ،آشفتگیها و
دگرگونیهای اجتماعی در پی ماجرای مزدک و تالش برای تسلط بر اوضاع اجتماعی و کاهش
ناآرامیها و نارضایتیها از مهم ترین دالیل انوشيروان برای اصالحات مالياتی عنوان شده است؛
به باور روبين ،شورش مزدکيان بهانه و فرصت الزم را برای مبارزه شاه با ساختارهای اشرافی و
چيرگی بر آنها فراهم آورد ( .)Rubin, 1995: 228غفوری نيز در اینباره مینویسد« :هرچند

نظام مالیاتي و سیاستهای وامدهي در شاهنامه فردوسي

6۹



جنبش یادشده شکست خورد ،اما دولت ساسانی به انجام اصالحات مالياتی با هدف کاهش
فشار بر مردم و ایجاد یک درآمد ثابت برای خزانه متقاعد شده بود» (غفوری.)64 :13۹7 ،
به هر روی ،آنچه در اینباره از شاهنامه برداشت میشود ،وجود نقاط ضعف و چالشهای
سيستم مالياتیِ پيش از قباد است که منجر به اندیشه اصالحات در زمان او و ادامه و انجام آن
از سوی انوشيروان میگردد .در این راستا و بنابر گزارش شاهنامه ،انوشيروان پس از بر تخت
نشستن برای جلب رضایت عمومی جامعه ،ایجاد شفافيت و فراهم نمودن بودجهای ثابت برای
خزانه دولت ،دست به اصالح قوانين مالياتی[ ]5میزند که به ترتيب ابيات مطرحشده در
شاهنامه از این قرارند .1 :بخشش خراج دهیک؛  .2مشخص نمودن خراج ميوههای رسيده
بهصورت نقدی ،و کم کردن فشار مالياتی بر کشاورزان؛  .3معافيت مالياتی محصوالت
خردادماه و محصوالتی که دچار آفت و خشکسالی شدهاند؛  .4تعيين ماليات سرانه از چهار تا
ده درهم؛  . 5تنظيم سيستم و دفاتر مالياتی دقيق؛  .6گماردن ناظران و کارآگاهان مخفی برای
نظارت بر کار ماليات؛  .7قسطبندی مالياتها و اعطای فرصت به کسانی که توانایی پرداخت
سر موعد را نداشتند (فردوسی.)627 -624 /4 :13۹۸ ،
اصالحات مالياتی انوشيروان ،منجر به ثبات و شفافيت درآمدهای مالياتی و عمل براساس
چارچوبهای قانونی ،کاهش خودسریها و بیعدالتیها در دریافت خراج و رعایت عدالت و
تأمين رفاه نسبی کشاورزان و زمينداران کوچک و باغداران میگردد که تمامی اینها منجر به
رونق اقتصادی و سازماندهی امور مالياتی و تحوالتی بنيادین در ساختار حکومت ساسانی
میشود .از سویی ،ترتيب اخذ ماليات ،شکلی نوینتر به خود گرفته و قوانين جدید با قاعده و
روش منظم در اینباره ،وضع و سازماندهی میگردند و دیوانهای اداری و دفاتر مالياتی که
خود نشانگر ساماندهی دقيق و اصولی برای منابع مالی دولتاند توسعه مییابند؛ بر این
اساس و بهطور کلی ،اشکاالت و در ادامه ،اصالحات و سياستهای مالياتی شاهان شاهنامه در
چند محور مهم قابل برداشت و بررسیاند که عبارتند از:
 -1 -1روش مقاسمه و سهم دولت از میزان محصوالت:
نخستين اشاره شاهنامه در پادشاهی انوشيروان به سيستم دریافتهای مالياتی که در
بسياری منابع هم از آن یاد شده ،استفاده از روش «مقاسمه» (دریافت ماليات براساس ميزان
آبادانی و مقدار محصول زراعی) در ميان شاهان پيشين است که بر مبنای آن ،شاهان در
ميزان محصول مردم با آنها شریک بودند« :بجستند بهره زِ کشت و دُرود» (فردوسی/4 :13۹۸ ،

 .)624به بيان مسعودی در التنبيه و االشراف نيز بر مبنای روش مقاسمه ،محصول برداشتی
ميان شاه و زارعتکننده ،و یا باغدار تقسيم میشد (مسعودی)۹5 :13۸۹ ،؛ جهشياری نيز در این-
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س علی ثِمارِهم و غَالّتِهم:
باره آورده است « :و کان ملوکُ فارسَ ،قبل أَنوشِروان ،یُقاسمونَ النّا َ
پيش از انوشيروان ،پادشاهان ایران در درآمد محصول ميوه و غلة مردم با ایشان شریک بودند»
(جهشياری34 :1430 ،؛ همو .)31 :1343 ،استفاده از این روش در صورهاالرض هم دیده میشود
(ابن حوقل303 /2 :1۹3۹ ،؛ همو .)70 :1366 ،به گزارش طبری ميزان دریافتیها در این روش از
یک منطقه به منطقه دیگر به نسبت آبادی و آبگيری (طبری )702 -701 /2 :1362 ،و به گفتة
دینوری ،بر مبنای نزدیکی زمين های کشاورزی به شهرها و فراوانی و خوبی محصول متفاوت
بوده است (دینوری.)100 :1364 ،
آنچه از اشارات موجود در شاهنامه و منابع دیگر برمیآید این است که «مقاسمه» و
روشهای پيشين و بهطور کلی نبود نظارت و قواعد مناسب مالياتی مشکالت زیادی را بههمراه
داشت؛ از آنجمله« :بینظمیها و تفاوتهای بیشمار در ميزان و مقدار دریافت مالياتها و
نارضایتی رعيت» (ابن بلخی« ،)۹3 :13۸5 ،متروک ماندن اراضی تحت کشت و تغيير مقدار عواید
واصله به خزانه» (دیاکونوف« ،)453 :1346 ،عدم وصول خراجی ثابت» (فرای ،)365 :1377 ،و نيز
«عدم تناسب ماليات با درآمد و برداشت محصول مالياتدهندگان»« ،روش پرداخت نامناسب
و ناعادالنه»« ،امکان خرابی محصول»« ،نبود فرصت کافی برای پرداخت»« ،دریافت ماليات
مستقيم از روستایيان توسط زمينداران و مالکان بزرگ»« ،استفاده زمينداران بزرگ از
امتيازات خاص»« ،فرار مالياتی برخی زمينداران بزرگ با پرداخت رشوه»« ،عدم ارسال تمامی
مالياتهای اخذ شده توسط کارگزاران مالياتی به خزانه دولت» و «ارتباط ميزان محصوالت با
خشکسالیها» که به اشاره شاهنامه ،معافيتها هم به همين خشکسالیهای بیموقع صورت
میگرفت؛ چراکه خشکسالیها ،ميزان بارندگیها و سایر موارد در نوع و مقدار محصول
برداشتی تأثيرگذار بودند و در روش «مقاسمه» و ماليات براساس محصول ،ممکن بود که به
کشاورزان فشار وارد شود و ماليات با توجه به عوامل طبيعی و بدون توجه به مقدار زراعت از
روی عدل و انصاف دریافت نشود .همه این موارد سبب کاهش ميزان رضایت زمينداران و
باغداران و درنتيجه عدم تمایل آنان به ادامه کار و افزایش خرابیها و کاهش آبادانیها میشد
که این چرخه ،بنابر اشارات شاهان شاهنامه ،درنهایت ،بر ميزان دخل و خرج دولت و مخارج
سپاهيان و کاهش امنيت اجتماعی و ملی و قدرت سياسی تأثير میگذاشت .بر این اساس،
تصميم قباد و تالش انوشيروان مبنی بر تغيير و جایگزینی این روش به شيوه جدیدتر ،منجر
به سازماندهی مالياتی براساس روش «مقاطعه» شد که در آن دریافت ماليات براساس
مساحت زمين و در نظر گرفتن نوع محصوالت و حاصلخيزی زمينها ،برداشت حقيقی
محصول ،دریافت بهموقع ماليات و درجهبندی و قيمتگذاری محصوالت ،در نظرگرفته شد و
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بسته به کشت یا عدم کشت و در شرایط جوّی خاص متفاوت بود و مهمتر آنکه در این روش،
کشاورزان در استفاده از محصوالت خود پيش از پرداخت سهم مالياتی شاه آزاد بودند که
اشارات آن در شاهنامه و منابع دیگر بهروشنی دیده میشود (فردوسی625 -624 /4 :13۹۸ ،؛
طبری702 -701 /2 :1362 ،؛ ابن حوقل304 /2 :1۹3۹ ،؛ همو71 :1366 ،؛ ابن اثير527 /2 :13۸3 ،؛ ابن
بلخی۹3 :13۸5 ،؛ جهشياری34 :1430 ،؛ همو31 :1343 ،؛ مسعودی262 /1 :13۸2 ،؛ مسکویه رازی:13۸۹ ،
175 -173 /1؛ نویری1۹2 /10 :1367 ،؛ یعقوبی203 /1 :13۸2 ،؛ دینوری100 :1364 ،؛ قمی1۸0 :1361 ،؛

آلتهایم و استيل .)4 :13۸2 ،این اصالحات ،خردهکشاورزان را به زمينهای خود بازمیگرداند و آنان
میتوانستند با دریافت کمک های مالی از دولت شروع به کشت مجدد کنند و در برابر بالیای
طبيعی نيز از حمایت شاه برخوردار باشند )Rubin, 1995: 254( .به اشاره شاهنامه ،انوشيروان
در ادامة اندیشه پدر و رفع کاستیهای موجود ،دستور به مساحت و بخشکردن زمينها
میدهد:
همـــه پادشـــاهان شـــدند انجمـــن

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

اشاره به مساحت دشت و کوه در برخی منابع (طبری702 /2 :1362 ،؛ مسکویه رازی/1 :13۸۹ ،

 )173میتواند نشانگر این باشد که تمامی زمينهای شاهی ،زمينهای بزرگان و اشراف ،آتش-
کدهها و زمينهای خردهکشاورزان جزو این برنامه اجرایی قرار داشت و در اینباره هيچ
استثنایی لحاظ نشده بود (ميرزایی.)115 :13۹4 ،
 -2 -1نبود نظم و ترتیب در دریافتهای مالیاتي:
گام دوم اصالحات انوشيروان در تبدیل روش مقاسمه به مقاطعه ،تعيين ماليات برحسب نوع
محصول (نه ميزان محصول) و تبدیل روش دریافت خراج از شيوه جنسی به نقدی و تعيين
تعرفههای جدید مالياتی بود؛ البته که در کنار دریافتهای نقدی برای پرداخت حقوق
سپاهيان و دیگر نهادها ،خراج در قالب پرداخت جنسی نيز اهميت خود را داشت که برای
دولت ضروری بود و بنابراین به شکلی ترکيبی با ماليات نقدی همچنان ادامه یافت:
گـــزیت رز[ ]6بـــارور شش درم
ز زیتون و از گــوز و هر ميـوهدار
ز دهبُن ،درم یک رسيدی به گنج

به خرماستانبر[ ]7همين بُد رقم
که در مهرگان شاخ بودی به بـار
نبـودی جـزیـن نيز تا سال رنج
(فردوسی)625 -624 /4 :13۹۸ ،

اشاره فردوسی در این ابيات ،بيت قبل و چند بيت بعد ،عالوهبر مساحت کردن زمينها و
آگاهی از زمينهایی که در آن کِشتی صورت نگرفته بود و معافيت آنها ،نشان از یک
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سرشماری عمومی از درختان انگور ،خرما ،زیتون ،گردو و دیگر ميوهها ،تعيين یک درم برای
هر ده بُن درخت در سال و نيز در نظر گرفتن افرادی که کِشتی نمیکردند و ماليات سرانه بر
آنان اِعمال میشد دارد .گزارش طبری نيز نشان میدهد که انوشيروان با این سرشماری،
افزونبر قاعده نرخهای جدید و با موعد مقرر (سه نوبت در سال) ،خواهان نوعی نظم در اقتصاد
مالی و تنظيم بودجه کشور بود (طبری )702 /2 :1362 ،تا از خطرات تهی بودن خزانه و
پيامدهای ناشی از آن جلوگيری شود و درآمدهایی ثابت از ماليات زمينها به خزانه واریز شود
(ميرزایی .)116 :13۹4 ،ابن بلخی جزئيات این محاسبات را آورده (ابن بلخی )۹3 :13۸5 ،و گزارش
جهشياری هم از سرشماری امالک و آمارگيری درختان ميوه و خرما و دریافت خراج (یک
سوم) در سه قسط ،هر چهارماه یکبار خبر میدهد (جهشياری35 -34 /1 :1430،؛ همو.)31 :1343 ،
تعيين نرخهای پولی ثابت و مشخص بر ماليات زمينهای کشاورزی با توجه به ميزان
محصوالت و نوع آنها و با شيوه ای کارآمد و اصولی این امکان را برای دولت فراهم میساخت
تا درآمدها و هزینههای بودجه را بهتر و دقيقتر پيشبينی و ارزیابی کند (.)Rubin, 1995: 261
 -3 -1سهیک یا چهاریک بودن سهم شاهان پیشین از محصوالت:
شاهان پيشين در هر جاه ،مرتبه و قدرتی که بودند همگی از زمينهای کشاورزی و
محصوالت از سه تا چهار یک بهره میگرفتند .سهم دولت در اندازههای یکسوم تا یکششم
محصول و بسته به آبادی (طبری ،)702 -701 /2 :1362 ،نصف تا یکدهم محصول (دینوری:1364 ،
 )100و یکسوم و حداقل یکششم و به همان ميزان ،گرفتن حق آبیاری و مسکن (جهشياری،
34 :1430؛ همو )31 :1343 ،گزارش شده است .به بيان شاهنامه ،اندیشه قباد در راستای اصالح و
عدالت مالياتی و کاهش سهم دولت به دهیک و حتا کمتر از آن از سوی جانشين او ادامه می-
یابد .مساحت کردن زمينها و تعيين شيوهها و تعرفههای جدید مالياتی ،مهمترین اقدامات و
اصالحات انوشيروان دراین رابطه بهشمار میآیند:
سهیک بود گر چــاریک بهــرِ شـاه
ز دهیک بــــر آن بُــد که کمتر کند
زمـــانه نـــدادش بــر آنبر درنگ
به کسری رسيــد آن ســزاوارتـاج

قبـــــاد آمـــــد و دهیک آورد راه
بکـــوشد که کهتر چــو مهتـر کند
به دریـــا بس ایمن مشو بر نهنگ!
ببخشيد بــر جــای دهیک خـراج
(فردوسی)624 /4 :13۹۸ ،

 -4 -1نبود امکان و حق استفاده از محصول پیش از ارزیابي کارگزاران و پرداخت
سهم شاه:
از دیگر مشکال ت مهم اجرایی در سيستم مالياتی پيش از اصالحات ،کوتاهیها ،تأخيرهای
گاهوبیگاه و قانونی و غيرقانونی متصدیان و زدوبندهای گوناگون ایشان در امر جمعآوری
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مالياتها بود که سبب ایجاد «اختالل و بینظمی در دریافتها»« ،پوسيدگی ،فساد و از ميان
رفتن بخشی از محصوالت»« ،افزایش خسارتها»« ،نداشتن اختيار عمل در زمان ،مقدار
برداشت و استفاده از محصول از سوی کشاورز و باغدار» و درنتيجه بروز نارضایتیها میگشت
که درنهایت ،هم به ضرر مردم و هم دولت تمام میشد .به گزارش شاهنامه تا پيش از قباد،
امکان برداشت محصول پيش از پرداخت سهم شاه ممکن نبود و کشاورزان و باغداران تا زمان
سرکشی مأموران و تعيين ميزان ماليات ،حق و جرأت برداشت محصول خود و استفاده از آن
را نداشتند:
ز شاهان هرآنکسکه بد پيش از اوی
بجستنـــد بهــــره زِ کشت و درود

اگر کم بدش گـاه اگـر بيش از اوی

نه کس دست را سوی رُسته پَســود!
(فردوسی)624 /4 :13۹۸ ،

در مورد مصرع «نه کس دست را سوی رُسته پَسود!» که البته در دستنویسها و سایر
تصحيحها به گونههای دیگر هم ضبط شده ،توضيحات و معانی گوناگونی دیده میشود؛ اما در
هيچیک از شرحهای شاهنامه ،منظور دقيق کالم شاعر بيان نشده؛ نگارنده پيش از این در
مقالهای با عنوان برداشتی تازه از مصرع :نه کس دست را سوی رُسته پَسود (آبانماه ،)1400
تمامی این موارد را آورده و عنوان نموده بود که بررسی تکتک واژههای مصرع یادشده (بر
مبنای تصحيح خالقی مطلق) ،بهروشنی بيانگر این حقيقت است که منظور فردوسی از این
مصرع این بوده که :هيچیک از (مالياتدهندگان اعم از زراعتکنندگان و باغداران) تا زمان
سرکشی مأموران مالياتی ،ارزیابی دقيق آنان و پرداخت سهم شاه ،امکان و جرأت برداشت
محصول خود ،استفاده و یا حتا فروش آن را نداشتند که این اشکال درنهایت با اصالحات
جدید انوشيروان و تعيين تعرفههای جدید مالياتی و قيمتگذاری محصوالت رفع میشود .این
نظر با دقت در اشاره مجملالتواریخ (مجملالتواریخ و القصص ،)74 :131۸ ،توجه به عبارت ثعالبی:
«فنحن نخاف ان تمسها :ما میترسيم دست به آن ببریم» و بلعمی« :ما دست بدین نياریم
کردن» ،نزدیکی آنها به اشاره فردوسی «نه کس دست را سوی رُسته پسود» و نيز داستانی
که این قانون در آن به شکل حکایتی آمده ،بهخوبی قابل دریافت است .داستانی که براساس
آن زنی به کودک خویش (در برخی منابع دخترک خویش) اجازة خوردن حتا یک انار (در
برخی منابع انگور) را نمیدهد و قباد وقتی علت را از زن جویا میشود با پاسخ تأملبرانگيز زن
روبهرو می گردد (عدم امکان دست بردن به محصول پيش از پرداخت سهم شاه) و درنهایت
تصميم به اصالحاتی در این زمينه میگيرد (ثعالبی3۸5 :136۸ ،؛ ابن حوقل304 -303 /2 :1۹3۹ ،؛
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همو71 -70 :1366 ،؛ بلعمی۹71 /2 :1353 ،؛ گردیزی۸1 -۸0 :1363 ،؛ قمی )17۹ :1361 ،که مضمون
آن درواقع ،همين مصرع مورد نظر شاهنامه است.
 -۵ -1تعلق خراج به محصول ناکشته:
برای حل ایرادی که پيش از این وجود داشت ،انوشيروان دستور میدهد تا بر زمينهایی که
در آنها کشتی صورت نگرفته خراجی تعلق نگيرد:
بـــه ناکشـــتهانـــدر نبـــودی ســـخن

پراگنـــده شـــد رســـمهـــای کهـــن
(فردوسی)624 /4 :13۹۸ ،

اشاره منابع دیگر در مورد تعلق ماليات بر زمينهای آباد ،مؤید همين اشاره فردوسی است
(طبری702 -701 /2 :1362 ،؛ ابن حوقل304 /2 :1۹3۹ ،؛ همو71 :1366 ،؛ دینوری100 :1364 ،؛ یعقوبی،

.)203 /1 :13۸2
 -۶ -1سختگیری در دریافت مالیات
یکی دیگر از مشکالت در فرآیند جمعآوری و دریافت مالياتها ،سختگيریهای بيش از
اندازه بر مردم عادی بود که موجبات نارضایتی آنها را فراهم میکرد .آنچه از بررسی
سياستهای شاهان ایرانی در زمينه مالياتها دریافت میشود این است که شاهان ،همواره
هشدارهایی را در این زمينه میدادند و سعی در پيشگيری از وقوع آنها داشتند؛ برای نمونه،
شاپورِ اردشير در عهد خود به پسرش هرمز در باب عدالت مالياتی و عدم سختگيری در
دریافتیها ،و همچنين روش وصول مالياتها طی اقساط دهماهه چنين تأکيد میکند« :چون
از خراجگزاران ،پرداخت خراج را به شتاب بخواهند ،آنان ناگزیر به فروش غالت خود به هنگام
کساد بازار شوند و این به آنان زیان میرساند و اگر مهلت بسيار به آنان داده شود طمع
میبندند که از آنچه باید بپردازند ،هرچه کمتر بدهند .پس به کارگزاران مالياتی خود دستور
بده که خراج هر سال را در ده قسط ماهانه بستانند تا بيتالمال به حقوق خود برسد و
خراجگزار نيز فرصت داشته باشد که بیشتاب و با مهلت آن را بپردازد»( .ثعالبی)314 :136۸ ،
این اشاره در السعاده و اإلسعاد نيز با محوریت دقت در گماشتن فردی از بزرگان مردم یا
فرماندهای از فرماندهان لشکر بر سرزمينی که خراج آن زیاد و آن زمين دوردست است و
قاطعيت بر روی خيانت و خطای انجام شده دیده میشود (عامری نيشابوری)2۹۹ :1336 ،؛ البته
این روایتها در شاهنامه نيامده ،اما نکاتی که در این باب بيان شده ،نشاندهندة دغدغة
شاهان پيش از قباد در موضوع عدالت مالياتی و قوانين منظم در این رابطه است .در این راستا،
بنابر نظر انوشيروان این ميزان سهم دولت ،برای طبقات پایين جامعه سنگين بود؛ از اینروی
عالوهبر کاهش آن ،دستور قسطبندی خراجها طی سه نوبت در سال و هر چهارماه یکبار داده
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میشود تا از فشار بر مردم کاسته شود .از طرفی ،به کسانی هم که نمیتوانند در زمان مقرر،
ماليات خود را وصول کنند فرصتی داده میشود:
کســی بــر کــدیـــور نکـــردی ســتم
گـــزارنده بـــردی بــه دیـــوان شــــاه

ب ـه ســالی بــه ســه بهــره بــود ایــن درم
ازیــن بـــاژ بهـــری بــه هــر چـــار م ــاه
(فردوسی)625 /4 :13۹۸ ،

انوشيروان هم چنين در نامه خود به کارداران باژ و خراج مقرر میدارد که هر چهارماه ،یک
بهره (سهم) از اینها را با عدالت و احترام طلب کنند« :به هر چار ماهی یکی بهر ازین/
بخواهيد با دادو باآفرین» (همان .)626 ،در منابع دیگر نيز سه نوبت در سال (طبری/2 :1362 ،
 )702و (یکسوم) در اقساط سهماهه هر چهارماه یکبار (جهشياری35 -34 /1 :1430،؛ همو:1343 ،
 )31دیده میشود.
در یک کالم ،آنچه از گزارش شاهنامه برمیآید این است که اصالحات مالياتی انوشيروان
در راستای حقوق مردم و کاهش فشار بر ایشان موثر واقع شد؛ هرچند که در دوره خسروپرویز
کارگزار شاه ،مالياتی چندبرابر گرفته بود و یکی از اتهامات شاه نيز این بود که فردی ستمگر را
گماشت تا بر مردم ،بقایای خراج بيست و سی ساله را بگيرد .این اشاره در شاهنامه همان است
که فردوسی آورده« :ز بيچارگان خواسته بستدی» (فردوسی .)1042 /4 :13۹۸ ،در تاریخ طبری
این کاردار مالياتی ،فرخزاد پسر سُمَی نام دارد که مردم را شکنجه میداد و ستم میکرد و
اموالشان را به ناحق میگرفت (طبری .)766 -765 /2 :1362 ،به بيان بلعمی نيز دریافت خراج
بيستساله و سیساله ،دل مردم را نسبت به خسروپرویز تباه کرد (بلعمی .)1146 /2 :1353 ،این
روایت با اشارهای جزئیتر در منابع دیگر هم آمده (ثعالبی45۸ :136۸ ،؛ نویری221 /10 :1367 ،؛
دینوری13۸ :1364 ،؛ قمی )1۸0 :1361 ،و حتا براساس تجارباالمم ،سومين دليل کشته شدن
خسروپرویز همين مسأله عنوان شده است (مسکویه رازی .)231 /1 :13۸۹ ،با این حال
پيگولوسکایا عقيده دارد هيچ اطالعی درباره تغييرات احتمالی مالياتها در دوره خسرو دوم در
دست نيست و ترتيبی که خسرو اول بنيان نهاد تا پایان ساسانيان ادامه یافت (پيگولوسکایا،
.)155 :13۹4
 -۷ -1روند ناعادالنه دریافت مالیات:
یکی از نمودهای بیعدالتی ،دریافت ماليات از همه افراد بدون در نظرگرفتن شرایط آنان بود.
انوشيروان این قانون را اصالح نموده و رسم دریافت ماليات سرانه را تنها از کسانی که دهقان
نبودند پایگذاری کرد؛ ماليات سرانه بنابر ميزان توانایی پرداخت و جایگاه اجتماعی ،درآمد و
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قدرت مالی افراد و با ترتيب زمانی مشخص ،طی اقساط چهارماهه (در سال) از ده تا چهار
درهم دریافت میشد تا بدینترتيب بر شهروندان ستمی روا داشته نشود:
کسی کش درم بود و دهقان نبود
بــر انــدازه از ده درم تا چهــار

ندیدی غم و رنجِ کشت و درود
به ســالی ازو بستـدی کـــاردار
(فردوسی)625 /4 :13۹۸ ،

در منابع دیگر ،کموبيش و به شکل مفصلتری به ميزان ماليات سرانه بين چهار ،شش،
هشت تا دوازده درهم اشاره گردیده و به اندازه توانگری و تنگدستی از افراد مشمول این نوع
ماليات نيز نام برده شده است[( ]۸طبری703 /2 :1362 ،؛ دینوری100 :1364 ،؛ ابن اثير/2 :13۸3 ،
527؛ مسکویه رازی)175 /1 :13۸۹ ،

 -2جلوگیری از تخلفات و جرائم مالیاتي
وقوع جرائم مالياتی به اشاره شاهنامه و سایر منابع تاریخی که عموماً از سوی کارگزاران و
اقطاعداران صورت میگيرد ،شامل تخلفاتی چون :ستمها و سختگيریهای بيش از حد به
مردم عادی و دریافت خراج اضافه از آنان (فردوسی626 /4 :13۹۸ ،؛ طبری704 -703 /2 :1362 ،؛
جهشياری3۸ :1430 ،؛ همو ،)34 :1343 ،خيانت در اموال مالياتی و کسری بودجه از این بخش
(جهشياری37 :1430 ،؛ همو )33 :1343 ،و رشوهگيری و سهلگيریهای خارج از قاعده و قانون به

توانگران و زمينداران بزرگ میگردد؛ (همان) چراکه اشارات منابعی چون مروجالذهب
(مسعودی 246 /1 :13۸2 ،و  )24۸ -247و سياستنامه (خواجه نظامالملک طوسی )45 -34 :13۹۸ ،نشان
میدهد که عالوهبر ستمهای برخی عُمال شاه بر مردم ،یکی از مهمترین تخلفات مالياتی از
ناحيه اشراف و زمينداران بزرگ صورت میگرفت که اقطاع و امتيازات خاص و بخشودگیها
به آنها واگذار شده بود و بخش عمدهای از ماليات زمينها توسط آنان دریافت میشد و از
آنجا که نظارت دقيق و منظمی هم از سوی دولت صورت نمیگرفت ،درنتيجه ،ميزان
واریزیها به خزانه ،همواره با مشکل و کاستیهای شدیدی همراه بود .این سياست عالوهبر
عدم شفافيت در درآمدهای مالياتی دولت ،سبب ستمهای بیشمار بر مردم بيچاره و فشاری
دوچندان بر ایشان میگشت که این خود ،مانعی در راه تحقق عدالت مالياتی بود .کارکردهای
شاهان شاهنامه در جایگاه یک قانونگذار  ،در چنين مواقعی این بود که در کنار دریافت
ماليات برای تأمين امنيت و اداره کشور با بازرسیهای دقيق و آگاهی از چندوچون دریافت
مالياتها و نظارت بر تنظيم صورتحسابها و موارد واریزی به خزانه ،نظارت دقيقی هم بر نوع
رفتار با مالياتدهندگان (مردم) داشته باشند و با اتخاذ سياستهای تزذیلی و تنبيهی
تاحدودی از این فشارها بکاهند.
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راهکارهای پيشگيرانه از ارتکاب جرائم مالياتی و تالش درجهت کاهش فساد مالی کارگزاران
ی شاهنامه و سایر منابع ،نشان از توجه و اهتمام شاهان ایرانی
در عهدنامههای شاهان ساسان ِ
در راه تحقق عدالت مالياتی و کاهش جرائم در این زمينه دارد؛ از آنجمله :حساسيت و دقت
در انتخاب کارگزاران مالياتی و مجازات شدید متخلفان و بررسی دقيق درهمدرهم خراج و
نادیده نگرفتن خطاهای کوچک در عهدنامه خسروپرویز با فرزندش شيرویه (ابن قتيبه دینوری،
 71 -70 /1 :1406و  ،)124دقت در انتخاب کارگزاران مالياتی و زیرنظر گرفتن روش و رفتار آنها
در عهد شاپور اردشير به فرزندش به نقل از الوزراء و الکُتّاب (جهشياری36 :1430 ،؛ همو:1343 ،
 ،)34 -33سياست و رویکرد شفافسازی از طریق بازرسی و به کار گماردن جاسوسان و
مأموران مخفی -اطالعاتی (جهشياری37 :143 ،؛ همو34 :1343 ،؛ فردوسی625 /4 :13۹۸ ،؛ مسکویه
رازی )1۸2 /1 :13۸۹ ،و درنهایت ،فراهم آوردن حق دادخواهی مستقيم مالياتی برای مردم
(مسکویه رازی.)1۸2 /1 :13۸۹ ،
در این راستا بنابر اشارات منابع تاریخی و شاهنامه ،انوشيروان هم قوانينی در باب کاهش
تخلفات و رسيدگی به اعتراضها و دادخواهیها فراهم میکند .هدف از این اصالحات،
شفافيتسازی و نقش مستقيم دولت در دریافتهای ماليات ارضی از دهقانان و حذف یا
کاهش موانع و چالشهای فراروی اخذ ماليات ،بهویژه مبارزه با بیعدالتیهای مالياتی و
رفتارهای ظالمانه کارگزاران دولتی بود .با اصالحاتی که انوشيروان انجام داد ،اشراف و مالکان
بزرگ ،امکان دریافت مستقيم ماليات را از دست میدادند و در این ميان از ستمهای آنان عليه
زمينداران کوچک و متوسط و روستایيان کاسته میشد و امکان فرار و معافيتهای مالياتی
نيز کاهش مییافت؛ از سویی مأموران مالياتی هم نمیتوانستند رشوه و یا مالی بيش از مقدار
تعيينشده دریافت کنند .این عدالت مالياتی از یکسو سبب نظاممند شدن دخلوخرج دولت
و از سویی ،سبب افزایش روحيه و انگيزه مردم و رونق کشاورزی میگشت؛ درواقع همان
ارتباط چندسویهای که پيش از این بدان اشاره شد.
سياستهای انوشيروان به اشاره شاهنامه در زمينه کاهش تخلفات بر مواردی چون گماردن
ی اطالعاتی ،نظارت شخصی ،تحقق سازمانی منظم و قاعدهمند از طریق ایجاد
مأمورین مخف ِ
دفاتر دولتی و تدوین نظامنامه مالياتی ،تهية نسخهها و رونوشتهای مالياتی ،هشدار در مورد
مجازات متخلفين و اِعمال قوانين سخت جزایی داللت دارد .بازرسیهای روزگار انوشيروان در
مورد رفتار و روش مأمورین مالياتی و زیادهرویها و بیعدالتیهایی که تا آن زمان در اخذ
ماليات معمول بود ،شيوهای دقيق برای جلوگيری از تخلفات بهشمار میآمد .بدیهی است این
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افراد ،اشخاص مورد اعتماد و دادگری بودند تا این امر با دقت و سالمت کاری بيشتری انجام
شود:
پراگنــــده کارآگهــــان در جهـــــان

کــه تــا نيــک و بــد زو نمانــد نهــان
(فردوسی)625 /4 :13۹۸ ،

بخش هشتم از کارنامة انوشيروان هم به تالش شاه در به کار گماردن افرادی امين و
درستکار جهت نظارت بر مالياتها ،دریافت گزارش از داوران هر منطقه ،فراهم نمودن امکان
دادخواهی مستقيم مردم ،آگاهی از ستمها و فشارهای مالياتی ،و پیگيریهای خود شاه در
این رابطه اشاره دارد (مسکویه رازی .)1۸2 /1 :13۸۹ ،انوشيروان در ادامه ،به رسم بارعام و
رسيدگی شخصی خود و در مواقع دشوارتر ،رسيدگی گروهی از دبيران و موبدان و پيرامونيان
در مورد اعتراض به ستمهای باجخواهان و گرفتن حق مردم دادخواه از ستمهایی که بر ایشان
در روند باجخواهیها صورت گرفته تأکيد نموده است (همان).
گذشته از موارد بيانشده ،سياستهای مالياتی ،نيازمند وجود یک نظام اداری منظم و
مشخص هم بود تا در آینده به جهت بُعد قانونی قابل بررسی و پیگيری باشد؛ در این راستا،
اقدامات انوشيروان به گزارش شاهنامه ،شامل ایجاد دفاتر دولتی و تدوین مالياتها در چندین
نسخه به شکل گزارش و ارسال آن به عُمال ،کارداران و مهتران و دو نسخه هم در دست
گنجور و موبد موبدان ،جهت آگاهی از عملکرد مأموران و مراجعه حقوقی به آنها ،هنگام نياز
بود که همگی در راستای کاهش تخلفات انجام شد:
گَزیــت و خــراج آنچــه بُــد نــام بــرد
یکــی آنکــه بــر دســت گنجــور بــود
دگــر تــا فـــرستد بــه هــر کشـــوری
ســه دیگــر کــه نزدیــک موبــد برنــد

بــه ســه روزنامــه[ ]۹بــه موبــد ســپرد
نگهبـــان آن نامـــه دستـــــور بـــــود
بــه هـــر کـــارداری و هــر مــهتـــری
گَــــزیت و ســـرِ بــاژهــــا بشمــــرند
(فردوسی)625 /4 :13۹۸ ،

در گزارش تاریخ طبری و اخبارالطوال نيز تهيه سه نسخه از آیيننامه مالياتی (نسخهای برای
دیوان ،نسخهای برای عُمال ،و نسخهای برای قضات والیتها) با هدف نظارت بر ميزان
دریافتها از مردم دیده میشود (طبری704 /2 :1362 ،؛ دینوری .)100 :1364 ،نظارت شخصی و
آگاهی از عملکردها از دیگر موارد مهم در این راستاست:
بــه فرمــان او بــود کــاری کــه بــود

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

در کارنامة انوشيروان بهنقل از تجارباالمم ،شاه در کار رسيدگیهای مالياتی به سه دليل
اشاره میکند که اگر ترس از آنها نبود ،شخص ًا اداره کار ماليات و رسيدگی به عرایض مردم را
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قریه به قریه متعهد می شد و با فرد فرد مردم مملکت سخن میگفت (مسکویه رازی/1 :13۸۹ ،

 .)1۸1حساسيت انوشيروان تا بدانجا بود که حتا بزرگان و نزدیکان او هم نمیتوانستند در
امور مربوط به ماليات دخالت و سؤاستفادهای کنند .انوشيروان به کارگزاران مالياتی اعالم می-
دارد که اگر کسی بيش از مقدار تعيينشده از مردم بگيرد و بيداد کند او را با اره به دو نيم
خواهد کرد:
چن ایـن نــامه آرند نـزد شما
کسی کو بر این یک درم بگذرد
به یـزدان که او داد دیهيم و ف ّر

کـه فــرخنده بــاد اورمزد شما!
به بيــدادبـر یک نفس بشمــرد
اگـــر نی ميــانش ببـرم بــه ارّ
(فردوسی)626 /4 :13۹۸ ،

مشابه چنين مضمون و دستوری از سوی انوشيروان در آداب الحرب و الشجاعه دیده می-
شود که شاه در پی توصية وزیر خود ،به عُمال والیات مختلف نامه مینویسد تا مبادا بهجهت
دریافتهای به ناحق ،حتا یک وجب زمين ،ناکشت و ویران شود و اعالم میکند که درصورت
دادن چنين گزارشی آن عامل را بر دار خواهد کرد (مبارکشاه.)11۹ -11۸ :1346 ،
بهترین نشانه آگاهی انوشيروان از روند مالياتها و کار کاردارانش و گزارشهایی که در این
باب به او داده میشده ،به اشاره شاهنامه در مورد کاردار مالياتی اهل نسا دیده میشود که در
پسا (فسا :در فارس) مشغول به کار است و پس از شمارش درمهای او در دیوان محاسباتی،
متوجه مبلغ سيصدهزار درهم کسری بودجه میشوند؛ اما انوشيروان دستور میدهد تا کسری
ماليات را از او مطالبه ننموده و حتا از گنج شاهی هم به او مساعدت مالی کنند:
به دربـر یکی مـــرد بُــد از نِسا
درم ماند بر وی چــو سيسدهزار
نمـاید همی کين درم خَورده شد
چن آگـاه شد زآن سخن شهریار
بفـرمود کز خورده منمــای رنج

پــــرستنــده و کـــاردارِ پَسا
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
(فردوسی)770 /4 :13۹۸ ،

در توقيعات ،توضيحات بيشتری در مورد بررسی ميزان دارایی فرد مورد نظر و عدم دست-
برد او و اینکه خيانتی متوجه او و کسری بودجه پيشآمده نيست دیده میشود (توقيعات کسری
انوشيروان .)۹0 :13۸7 ،به بيان خالقی مطلق اشارات توقيعات نشان میدهد که این فرد ،مأمور
گرفتن مالياتهای عقبافتاده بوده ،ولی نتوانسته همه آن را وصول کند و چون پس از بررسی
متوجه میشوند که ثروتی هم ندارد و بنابراین گمان باالکشيدن ماليات دولت نيز بر او
نمیرود؛ برای همين ،شاه پس از آگاهی از اصل مطلب و وضع مالی آن مرد ،دستور میدهد
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کسری ماليات را از او مطالبه ننموده و کمکی هم به او بکنند (خالقی مطلق.)430 /10 :13۹1 ،
دریافت ناعادالنة مقدار بیشماری از اموال مردم از سوی ساالر سپاه مرو که بهنوعی در زمره
تخلفات مالياتی و حتا نظامی محسوب میشود نيز با برخورد سخت انوشيروان همراه است.
صدور حکم اعدام و اجرای آن در مألعام (مجازات تأدیبی :برای عبرت سایرین) و نگونسار
کردن جسد (مجازات ترذیلی :خوارکنندگی مجرم) از نکات مهمی است که در این مجازات
دیده میشود:
به مـــــروانــــدرون پهلوان سپـــاه
دگــر گفــت :انوشــه بَــدی ســال و مــاه
پــراگنده گشتند از آن مـــرز مـــرد
فــــراوان درم گــرد کــــرد و بخــورد
که از شهـر مــردم کنـــد کــاستــه
چنــين داد پاســخ کــه آن خـــواسته
چــرا بایــد از خـــونِ درویــش گــنج
از آن کــس کــه بســتد بـــدو بـــازده
بفــرمـــــــای داری زدن بــــــر درش
ستمگــــاره را زنــــده بــــر دار کــــن

کــه او شــاد باشــد ،تــنوجــان بــهرنــج !
وُ زآنـــپس بـــــه مـــروانــــدر آواز ده
بــه بينــــاییِ کشـــور و لشکــــــرش
دو پـــایش زبــر ،ســر نگــــونسار کــن
(فردوسی)۷۷۱ /۴ :۱۳۹۸ ،

تالشهای انوشيروان در باب عدالت در دریافتهای مالياتی و ستم بر مردم که در گزارش
شاهنامه دیده میشود ،به اشاره الوزراء و الکُتّاب از سوی پادشاهانِ پس از انوشيروان نيز ادامه
می یابد که در راستای همان سياست کوتاه کردن دست کارگزاران متخلف و جلوگيری از ستم
بر مردم است « :و کانت األَکاسرةُ بعد أَنوشِروانَ تقولُ ألَهل الخَراجِ :مَنْ کَرِ َه منکم األَدَاءَ إِلی
ط إِلی ُظلمِ أَحدٍ ،خَوْفاً من عُدولِ الرَّعيَّةِ
ل یَبس ُ
ن عام ٌ
ت مالِنا فأَدُّوا إِليه .فلم یک ْ
الُعمّالِ ،فهذا بي ُ
ک علی مَذْهبِهِ؛ پس از انوشيروان ،پادشاهان ایران به
ل بذل َ
ل بأَدا ِء الخراج ،ف ُيسْتد ُّ
ت الما ِ
إِلی بي ِ
بدهکاران ماليات میگفتند" :هر کس از شما نخواهد به مأموران ماليات بپردازد ،آن را به
بيتالمال و خزانه ما تسليم نماید" .از آن پس هيچ مأموری دست تعدی بهسوی کسی دراز
نمیکرد ،تا مبادا رعيت برای دادن خراج به بيتالمال روی آورد و درنتيجه ،رفتار ظالمانه او
فاش و ثابت گردد» (جهشياری3۹ :1430 ،؛ همو.)36 :1343 ،
 -3معافیتها و بخشودگيهای مالیاتي
معافيتهای مالياتی در شاهنامه بهمنظور تأمين اهداف سياسی (مشروعيتیابی و افزایش
محبوبيت و جلوگيری از شورشها) ،تقویت حکومت مرکزی ،انضباط در سيستم دریافتهای
مالياتی ،رعایت عدالت و اهداف اقتصادی در دو نوع «فردی» و «گروهی» و در چند زمان
بهخصوص دیده میشوند .1 :به هنگام بر تخت نشستن؛  .2به هنگام پيروزی و موفقيت در
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جنگ؛  .3به هنگام زیانهای ناشی از حوادث طبيعی از جمله بروز خشکسالی؛  .4و بهصورت
کلیتر در هنگام اصالحات مالياتی انوشيروان.
تأمين هزینه بخشودگیهای مالياتی در شاهنامه نيز از منبع گنجها و منابع مالی مردم
(دریافت جرائم قضایی) صورت میگيرد .در این ميان ،کشاورزان بهعنوان تأثيرگذارترین فعاالن
بخش اقتصادی ،بيشترین سهم را در ميان گروههای مشمول معافيتهای مالياتی دارند که
عموماً در زمان خرابیها و بروز بالیای طبيعی به آنان کمکهایی میشود .در مواقع خاص نيز
زمينهای ناآباد که کشتی در آنها صورت نمیگيرد بهطور موقت ،از پرداخت ماليات معافاند.
درویشان و مناطق گرفتار فقر نيز در زمره دومين گروهایی هستند که شامل معافيتها
میشوند .اشاره بعدی هم مربوط به گروه توانگران (اشراف و خاندانهای بزرگ) است...« :آن
را که بُد تخت عاج» (فردوسی.)۸41 /4 :13۹۸ ،
کهنترین اشارات شاهنامه درمورد بخشودگیهای مالياتی مربوط به ضحاک است .او نخستين
کسی است که بخشودگی مالياتی و برکناری از پرداخت باژ برای اعراب در موردش گزارش
شده است:
بـــه ســـر برنهـــاد افســـر تازیـــان

بریشـــان ببخشـــيد ســـود و

زیـــان[]10

(فردوسی)26 /1 :13۹۸ ،

مهری بهفر در اینباره معتقد است« :شاید بخشيدن ماليات توسط ضحاک پس از به
پادشاهی رسيدنش  ،بازماندة خاطره بخشيدن ماليات از سوی گئوماتای مغ در زمان داریوش
باشد که در کتيبه بيستون از آن یاد شده است و احتما ًال رسمی باستانی بوده است برای
تحبيبِ مردم و به دست آوردن دل آنان از سوی پادشاهی که مشروعيت نداشته ،یا به روشی
غيرمشروع تاج و تخت را به دست آورده بود» (فردوسی.)212 /1 :13۹4 ،
اهتمام شاهان کيانی نيز در مورد کنارآمدن با مردم در امر ماليات و بخشودن آن در زمان-
هایی خاص در برخی منابع بازتاب یافته؛ از آنجمله ،در غررالسير از زبان منوچهر آمده« :حق
مردم بر شاهان این است که ...اگر آفات آسمانی و زمينی پدید آمد که موجب کاهش غالت و
درآمد آنان گردد ،از خراج به ميزان همان کاستی بگذرد و زیانهای آنان را جبران کند؛
چندانکه بتوانند آبادانی از سر گيرند» (ثعالبی .)50 :136۸ ،همين مضمون دقيق ًا در منابع دیگر
نيز آمده است (طبری2۹1 /1 :13۸3 ،؛ مسکویه رازی .)5۸ /1 :13۸۹ ،این سخنان که مربوط به
خطابه منوچهر میشود نمونهای در شاهنامه ندارد؛ اما وجود آن در چند منبع یادشده ،نشان
از وجود چنين سياست و اندیشه انسانی در البهالی روایات شاهان کيانی دارد .برخی منابع نيز
به بخشودگی خراج به مدت هفت سال در دوران پادشاهی «زو» در پی مردمنوازی او اشاره
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کردهاند (طبری36۹ /2 :1362 ،؛ ثعالبی۹2 :136۸ ،؛ اصفهانی .)34 :1346 ،اسکندر نيز بهمدت پنجسال
از بخشودگی خراج در ابتدای بر تخت نشستن خود خبر میدهد و البته در این ميان ،افرادی
که ادعای همشأن بودن با شاه را دارند مستثنی میکند« :نخواهيم باژ از جهان پنج سال /جز
آنکس که گوید که هستم همال» (فردوسی .)265 /3 :13۹۸ ،آیين بخشودگی مالياتی در دورة
ساسانی شاهنامه هم با حکومت اردشير بابکان آغاز میگردد:
ز ده یک مرا چند بر شهـرهاست
نخــواهم ،ببخشم شمـــا را همه
مگــر آنچه آیـد شما را فــزون

که دهقان و مــوبد بر آنبر گواست
همــان ده یکِ بــوم و بــاژِ رمــه
بيـــارد ســوی گنج مــا رهنمون
(فردوسی)3۹0 /3 :13۹۸ ،

در نامة اردشير به خواصِ مردم و بزرگان نيز بخشودگی خراج بر مردم از روی نيکخواهی
دیده میشود (عهد اردشير103 :134۸ ،؛ ابن قتيبه دینوری60 /1 :1406 ،؛ مسعودی .)243 /1 :13۸2 ،به
اشاره شاهنامه هم اردشير بابکان ،آبادانی و سرکشی به وضعيت زمينها و کشاورزان را توسط
کارآگاهان خود در پيش میگيرد تا هرگونه کاستی و مشکلی را در این بخش گزارش دهند و
از این طریق ،مناطق ناآباد و گرفتار فقر که صاحبانشان توان مالی چندانی را برای آباد کردن
زمين خود ندارند ،شناسایی و مشمول همياری اقتصادی دولت و معافيتهای مالياتی کنند:
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
زمين کسـان خـوار بگذاشتی[]11
(فردوسی)3۸۹ /3 :13۹۸ ،

سياست تخفيف مالياتی اردشير در پی سفارشهای او از سوی پسرش شاپور در خطبه
خود به هنگام بر تخت نشستن نيز دیده میشود .او بيان میدارد که ميزان دریافتها را به
ميزان سی درصد از کل درآمد پایين خواهد آورد؛ هرچند ابياتی که پس از این در مورد
مشکالت زمان قباد آمده نشانگر آن است که این موارد تنها در قالب همان شعار مانده و
عملی نشده است:
همـان رسم شــاهِ بلند اردشيــر
ز دهقان نخواهم جز از سی یکی

به جــای آورم با شما ناگـزیـر
درم تا به لشکــر دهم انــدکی
(همان)401 :

بخشودگیهای مالياتی در سياست اردشيرِ نيکوکار نيز چنين عنوان شده است:
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چو ده سال گيتی همیداشت راست
نجست از کسی باژ و سـاو و خـراج
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بخورد و ببخشيد چندانکه خواست
همی رایگــان داشت آن گاه و تاج
(همان)44۹ :

اما بيشترین سهم از بخشودگیهای مالياتی و مساعدتها در زمينه بازپرداخت وام در
شاهنامه به بهرام گور اختصاص دارد .اینگونه بخششها در ابتدای بر تخت نشستن شاهان،
درواقع نوعی سياست معمول جهت مشروعيت حکومت شاه جدید و پذیرش هرچه بيشتر در
ميان مردم و جلب حمایت اشراف و بزرگان هم بهشمار میآمد؛ همچنانکه کریستين سن
دراینباره آورده« :در کتب ،اشاره بسيار هست که پادشاهان هنگام جلوس ،رعایا را از بقایای
مالياتی دوره سلف خود معاف میکردند و این خراجبخشی ،برای شاه جدید وسيله جلب قلوب
عامه بود .ورهام پنجم چون بر تخت نشست فرمان داد که از مالياتهای معوقه که ميزان آن
به هفتاد ميليون درهم بالغ میشد ،صرفنظر کنند و ماليات ارضی سال جلوس او را هم یک
ثلث تخفيف دهند» (کریستين .)۸۸ :13۸5 ،بر مبنای این سياست و به گزارش شاهنامه ،بهرام
پس از بر تخت نشستن ،دستور میدهد بدهیهای مالياتی را که تا آن زمان انباشته شده و
مبلغ هنگفتی هم به حساب میآمد ببخشند و دفتر بدهکاریها را هم بسوزانند:
ز بــــاقی[ ]12کـــه بُـــد نـــزد ایرانيـــان
دبيــــران دانـــا بـدایـــــوان شـــدند
ز بــاقی کــه بُــد بــر جهــان سربســر
نـــود بــار و ســه بــار کــرده شمـــار
ببخشـــيد و دیـــوان بـــر آتـــش نهـــاد

بفــرمــــود تــا بگســلند از ميــــان
ز بهــــر درم پـــيش دیـــــوان شـــدند
همــه بــرگـــــرفتند یــک بــا دگـــر
بــر ایــــران درم بُــد هـــزارانهـــزار
همــه شــهر ایــران بــدان گشــت شــاد
(فردوسی)4۸7 -4۸6 /3 :13۹۸ ،

طبری نيز درباره بخشودگی مالياتی بهرام به وقت تاجگذاری آورده است« :و چنان بود که
وقتی بهرام به پادشاهی رسيد ،بگفت باقیمانده خراج را به خراجگزاران ببخشند و بدو خبر
دادند که باقیمانده ،هفتاد هزارهزار درهم است و بگفت تا نگيرند و یکسوم خراج آن سال را
نيز ببخشند» (طبری .)623 /2 :1362 ،بهرام همچنين پس از پيروزی بر خاقان و کسب غنائم
بسيار ،به عنوان جشن پيروزی و برای ایجاد تعادل اقتصادی در جامعه ،خطاب به کارگزارانش
از هفت سال بخشودگی مالياتی جامعه ایرانی و غيرایرانی برای عموم مردم خبر میدهد و خراج
را که مبلغ هنگفتی بود میبخشد:
نخــواهم خــراج از جهــان هفــت ســال

اگــر زیردســتی بــود ،گــر همــال!
(فردوسی)54۸ /3 :13۹۸ ،
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مدتزمان این بخشودگی در منابع دیگر «سه سال» (طبری623 /2 :1362 ،؛ مسکویه رازی:13۸۹ ،

153 /1؛ نویری )1۸0 /10 :1367 ،و نيز «یکسال» (دینوری۸5 :1364 ،؛ ابن بلخی )۸1 :13۸5 ،گزارش
شده است .بهرام خود اشاره میکند که دادگریها و بخشودگیهایش برای جبران تمام
ستمهایی است که پدرش یزدگرد به مردم وارد کرده بود که این خود نوعی تالش برای
مشروعيتبخشی هرچه بيشتر و جلب اعتماد زیردستان از سوی او بهشمار میآید:
اگر خواهم از زیردستان خراج
اگـر بدکنش بُـد پدر یـزدگرد

ز دارنده بيـزارم و تخت عاج
به پاداش او داد کـردیم گرد
(فردوسی)556 /3 :13۹۸ ،

البته معافيتهای مالياتی گسترده و ناکارآمد ،خود یک نقص و اختالل در روند اقتصادی بود
که زیادهرو ی در آن سبب فساد مالی ،افزایش انگيزه فرار مالياتی در ميان مردم ،تهی شدن
خزانه دولت ،از ميان رفتن امنيت اقتصادی و اجتماعی ،بروز ناامنی و هرجومرج ،از هم
پاشيدگی ارتش و تأثير منفی بر اقتدار سياسی دولت میگشت؛ همچنانکه فردوسی در
آخرین بخشودگی مالياتی بهرام در اواخر عمرش به این امر آشکارا اشاره دارد .در پی فرمان
بهرام گور مبنی بر نستاندن باج و خراج از مردم ،از نقاط مختلف کشور بهسوی او نامه
مینویسند که دادگری و بخشش بیاندازه شاه ،سبب بروز ناامنی اجتماعی ،خونریزیهای
بیشمار و گستاخی و کجروی جوانان شده است:
بفـــرمود پس تا خـــراج جهـــان
بــرآن بخــردان کـــارها بسته شد
که از داد و بيکـــاری و خــواسته
ز بس جنگو خونریختن در جهان

نخــواهند نيز از کهـان و مهان...
ز هـر کشوری نــامه پيوسته شد
خرد شد به مغـزاندرون کــاسته
جــوانــان نــدارند ارج مهــان!
(فردوسی)5۸2 -5۸1 /3 :13۹۸ ،

روایت بخشيدن خراج از سوی بهرام و خرابیهای حاصل از آن تنها در برخی منابع آمده؛ از
جمله در غررالسير به روی آوردن مردم به لهو و لعب و خوشگذرانی و خالی شدن بازارها از
کاال و رکود بازرگانی ،سستی صنعتگران و کشاورزا ن در کار و فراموشی عمران و آبادانی در
پی این بخششهای هفتساله اشاره شده است (ثعالبی .)364 -363 :136۸ ،در تاریخ قم هم
مشغول شدن مردم به لهو و لعب و خرابی عمارات در پی بخشودگی پنجساله آمده است (قمی،
 .)1۸7 :1361به گزارش شاهنامه ،نامههای بیشمار به شاه سبب میشود تا بهرام برای حل
مشکل پيش آمده ،کارداران مالياتیِ دادگر و پردانشی را با حقوق و مزایا به کار گمارد تا در
طول شش ماه ،دیوان محاسباتی را تنظيم نموده و از زیردستان خرج بستانند .برای جلوگيری
از بروز آشوب و جنایت نيز هر سال ،شش ماه از مردم خراج بگيرند و در شش ماه آن باژ را به
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مردم بازگردانند تا مردم از روی بیکاری ،خون یکدیگر را نریزند و به بدکرداری و بدرفتاری
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
بدآن چــاره تا مرد بیکــار خــون

پر از دادودانش چونانچون سزید...
وُزان زیــردستــــان درم خواستی
به دیــــوان ستــاننده با فرّ و تـاج
نبـــودی ستـاننده زآن سيم شــاد
نــریــزد ،نبــاشد به بــد رهنمون
(فردوسی)5۸2 /3 :13۹۸ ،

ن شاه به آشوبهای ناشی از این بخششهای بيش از حد
پس از بررسیهای دوباره ،کارآگاها ِ
چنين اشاره میکنند:
که هر کش درم بُد خراجش نبود

به

سرشاندرون

داوریها

فزود

(همان)

بهرام هم فرمان میدهد تا مردم ،نيمی از روز را به کار مشغول باشند و از کشت و ورز
آسوده نباشند (همان) .در گزارش ثعالبی هم به فرمان بهرام ،مردم به کسبوکار خود روی می-
آورند و تا نيم روز به کار و کوشش و نيمی هم به خوشگذرانی مشغول میشوند (ثعالبی:136۸ ،
 .)364در تاریخ قم نيز آمده« :پس بهرام ایشان را الزام و تکليف کرد به خراج بائر و معمور تا
بایر را بدان سبب معمور گردانيدند و ارتفاع آن بر ارتفاع آبادان زیاده گشت» (قمی:1361 ،
 .)1۸7البته در اینباره میتوان گفت ،گزارش نابسامانیهایی که در پی بخشيدن خراج صورت
میگيرد ،درواقع بخش مهمی از آن به دليل توجه بيش از حد بهرام به اطرافيان و دادن امالک
و اراضی به ایشان است که در پی خرابیها و بهوجود آمدن نابسامانیها به صاحبان پيشين
بازگردانده میشود و آبادانی و فراوانی محصول رونق میگيرد؛ هرچند که در شاهنامه بهطور
کامالً واضحی به این مسأله اشارهای نشده است.
مهمترین «معافيت مالياتی همگانی» به بيان شاهنامه در زمان پيروز یزدگرد رخ میدهد .او در
مواقع خشکسالی با بخشودگیهای مالياتی ،تعادل اقتصادی را در بازار برقرار میکند .فردوسی
سياست پيروز یزدگرد را در این شرایط ویژه و تالش در جهت حل این مشکل چنين بيان میکند:
هــوا را دهــان خشــک چــون خــاک شــد!
ز بـــس مـــــردن مـــــردم و چــارپــــای
شهنشــاه ایـــران چـــو دیــد آن شــگفت

ز تنگــی بــه جــوی آب تریـــاک شــد!
پيــی را ندیدنــد بـــر خــــاک جــــای
خــراج و گَزیــت از جهـــان بـــرگرفت
(فردوسی)5۹1 /4 :13۹۸ ،
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در تاریخ طبری
 ،)62۹در الکامل به نامه نوشتن پيروز ،خطاب به مردم و آسودگی خاطر آنان از معافيت باژ و
خراج (ابناثير ،)474 /2 :13۸3 ،در آثارالباقيه به خراج نگرفتن چندساله فيروز از مردم (بيرونی،
 ،)353 :13۸6و در فارسنامه به رهاکردن خراج و بسياری مالهای دیگر (ابن بلخی)۸3 :13۸5 ،
اشاره شده است؛ دیاکونوف هم آورده« :در نتيجة بروز خشکسالی و قحطی ممتدی که طبق
به حذف هفتسال قحط ی خراج و جزیه و نوبتی و بيگاری (طبری/2 :1362 ،

بعضی از اخبار ،هفتسال امتداد یافت ،وضع داخلی ایران بحرانی شد و بهطوریکه در تاریخ
ذکرشده ،فيروز برای جلوگيری از این بليّه ،دست به یکرشته اقدامات زد؛ منجمله بعضی از
مالياتها را لغو کرد و انبارهای دولتی تأسيس نمود و مالکين عمده را مجبور کرد تا ذخائر غله
خود را بين مردم تقسيم کنند» (دیاکونوف .)402 :1346 ،بهعقيده روبين هم قحطیهای مکرر،
شاهان را وادار میکرد که گاهبهگاه مالياتها را ببخشند (.)Rubin, 1995: 229
دیگر بخشودگیهای مهم مالياتی ،پيرو اصالحات خسروانوشيروان رخ میدهد .او در ابتدای
پادشاهی خود ،خراج دهیک را هم که پيش از آن پدرش به آن مقدار کاسته و رسانده بود
میبخشد:
بــه کســری رســيد آن ســزاوار تــاج

ببخشــيد بــر جــای دهیــک خــراج
(فردوسی)624 /4 :13۹۸ ،

بنابر اشاره غررالسير نيز پس از داستانِ چيدن انار و سخنان زن با قباد ،شاه تحت تأثير
سخنان زن این ایراد را با برزمهر (بزرجمهر) در ميان میگذارد و این اوست که به شاه
پيشنهاد میدهد خراج را از غالت و ميوهها بردارد و از پرداخت ماليات معاف کند (ثعالبی،
 .)3۸5 :136۸در کارنامه انوشيروان هم پيرامون اهتمام شاه در امر تخفيفهای مالياتی و کاهش
فشار بر مردم آمده« :چون بر آن شدم تا خود به پیگيری کار مردم بپردازم و گرفتاری و ستم
را از آنان بردارم و سنگينی باج بر آنان سبک کنم  -چه فزون بر پاداشی که در آن است ،مایة
بهبود کشور و بینيازی مردم گردد و به شهریار توان دهد تا به هنگام نياز ،باج بایسته از ایشان
بستاند» (مسکویه رازی.)17۸ /1 :13۸۹ ،
به اشاره شاهنامه ،انوشيروان همچنين پيرو سياست مساعدت کشاورزان از طریق معافيت
در خراج ،خطاب به مأموران مالياتی نامههایی نوشته و دستور میدهد تا تنها به دریافت یک
درم بسنده کنند و برای رفاه حال کشاورزان و بهبودی طبقه پایين ،ماليات را از زمينهایی که
زیر کشت نيست بردارند .این اصالحات سبب شد تا کشاورزان تاحدودی از بار این هزینهها و
احتما ًال ستمهای مالياتگيرندگان رهایی پيدا کنند:
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گــزیتی نهــادند بر یک درم
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گر ایدونک دهقان نباشد دژم...
پــراگنده شد رسمهـای کَهُن
(فردوسی)624 /4 :13۹۸ ،

یکی از مهمترین اشکاالت رسم مقاطعه که پيش از این بدان اشاره شد ،مشکالتی از قبيل
خشکسالی بود .به هميندليل به دستور انوشيروان به محصوالت خردادماه معافيت مالياتی
تعلق میگيرد:
وُ زیــن خــوردنیهــای خردادمــاه

نکـــردی بـــه بارانـــدرون کـــس نگـــاه
(همان)625 :

انوشيروان همچنين دستور میدهد تا دهقانانی که محصوالتشان به سبب نيامدن باران به
بار ننشسته و یا دچار آفت و زیان ملخ و یا سرما و گرمای شدید و خشکسالی شده ،مشمول
معافيتهای مالياتی شوند:
مخواهيــد بــاژ انــدر آن بــوم و رســت

کــه ابـــر بهـــاران بــه بـــاران نشســت!
(همان)627 :

به گزارش تاریخ طبری و اخبارالطوال هم انوشيروان در پی اصالحات مالياتی خود مقرر
میدارد کسانی که به کشت و محصوالت آنها آفت و آسيبی رسيده ،به نسبت آفتِ وارده،
خراج از ایشان برداشته شود و از ماليات معاف شوند (طبری704 /2 :1362 ،؛ دینوری.)100 :1364 ،
براساس شاهنامه ،انوشيروان همچنين خطاب به مردم این اطمينان خاطر را میدهد که
باقیماندة خراج را نيز به آنان بخشيده و بنابراین بابت این مسأله نگران نباشند .این رسمی
است که در مورد بهرام گور نيز در ابتدای پادشاهیاش برای ایجاد ذهنيت مثبت در جامعه
دیده شد:
سخن گرچه انـدک بود در نهــان
ز باژ و خـراج آن کجـا ماندهاست
نخواهند نيــز از شمــا زرّ و سيم

بپـــــرسد ز من کـردگـار جهـان
که مــوبد به دیــوان ما رانـدهاست
مخسبيد ازین پس ز من دل به بيم!
(فردوسی)632 -631 /4 :13۹۸ ،

سياستهای بخشودگی شاهان بهویژه بر بخش کشاورزی و کشاورزان بدان علت است که
اینان زمينداران و خردهمالکانی هستند که مالياتهای آنان مستقيم توسط مالکان بزرگ و
اشراف گرفته می شود و به احتمال بسيار در این ميان دچار قرض و بدهیهای بسيار سنگين
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نيز هستند؛ بنابراین دولت با این بخششها ،آنان را از زیر بار این بدهیها خالص میکند تا
این بیعدالتی ها به زیان بخش کشاورزی و درنهایت زیان خود دولت و امنيت و اقتصاد کشور
تمام نشود .نياز به یادآوری است که در پی اصالحات انوشيروان ،گروههایی هم از ماليات سرانه
معاف میشوند که در منابع مختلف به آنها اشاره شده؛ اما نام این گروهها در شاهنامه نيامده
است؛[ ]13در این ميان ،با وجود آنکه انگيزه اصلی خسرو تنظيم و اجرای یک سيستم مالياتی
عادالنه بود ،اما معافيتهای طبقات باالی جامعه از ميان نرفت؛ با اینحال ،تاحدودی تعادلی
در معافيتهای آنان هم ایجاد شد (.)Rubin, 1995: 254
هرمزد انوشيروان نيز از دیگر شاهانی است که به بهانه پيروزی بهرام چوبينه بر ساوهشاه و
کشتن او خراج را به مدت چهار سال به درویشان و توانگران میبخشد« :ببخشيد پس
چارساله خراج /به درویش و آن را که بُد تخت عاج» (فردوسی .)۸41 /4 :13۹۸ ،این در حالی
است که برخالف آگاهیهای مربوط به مالطفت و بخشندگی هرمزد در منابع تاریخی ،اتهاماتی
چون خساست و وارد آوردن فشار مالی بيشتر بر مردم و وضع مالياتها به زیان
مالياتدهندگان از سوی اشراف و سپاهيان عالیرتبه به هرمزد نسبت داده شده است
(پيگولوسکایا.)۹3 :13۹4 ،
 -4اعطای وام و مساعدت در بازپرداخت آن
یکی از جنبههای مهم اقتصادی در گذشته که در ثبات اقتصادی ،گردش مالی و پولی و
توزیع عادالنه درآمدها تأثيری بسزا داشت ،اعطای وام و سود و بهره و دریافت گروگانی (وثيقه)
بود .سياست پرداخت تسهيالت و وامها درواقع یکی از جنبههای مساعدت اقتصادی دولت در
راستای کمک به اشتغال و در اصل ،رونق اقتصادی برای بدهکارانی بود که در بازپرداختهای
خود دچار مشکل شدهاند.
دایره واژگانی و ترکيباتی که فردوسی پيرامون وامدهی به کار برده ،شامل مواردی چون
«فام»« ،فامخواه»« ،فامخواهان»« ،دارند وام /فام است /فام دارد= برای اصطالح وامدارنده /وام-
دار» و «توزیدن فام» میگردد که معادلهای این واژگان در زبان پهلوی بهترتيب عبارتند از:
وام /قرض ( ،)abāmوامدهنده /طلبکار ( )abām-dādārوامدار /بدهکار ( )abāmdārو
بازپرداخت وام /وامتوزش (( )abām- tōzišnمنصوری .)3 -1 :13۹5 ،شيوه پرداخت وام و
تسهيالت مالی در سياستهای حکومتی شاهان ساسانی شاهنامه دیده میشود که البته تنها
بعُد مساعدت اجتماعی آن مطرح نبوده ،بلکه بهواقع یکی از سياستهای شاهان برای افزایش
اقبال عمومی و نشان دادن حس نيت در اذهان عمومی همين همیاریها بوده که تنها در دو
نوع «دولت به مردم» و «مردم به دولت» دیده میشود و وامدهی مردم عادی به یکدیگر در
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شاهنامه نمونه ندارد .منبع مالی اعطای وام نيز در شاهنامه از گنجهای شاهان ،موقوفات و
اموال مربوط به مصادره مالی مجرمان تأمين میشود.
به بيان طبری کهنترین اشاره به وامدهی از بيتالمال در ميان شاهان ایرانی مربوط به
عهد منوچهر با کارگزارانش است (طبری .)2۹2 /1 :13۸3 ،بنابر اشاره بيرونی در آثارالباقيه نيز
پيروز در روزگار خشکسالی« :درهای خزینه خود را گشود و از مالهایی که به آتشکدهها
تعلق داشت هر کس میخواست بدو وام میداد و آن اموال را تمامی به مردم ایران داد»
(بيرونی .)353 :13۸6 ،اشاره بيرونی نشانگر وجود سرمایه هنگفت آتشکدههاست که از همين
پرداختهای شاهان و مردم به دست میآمده؛ این اشاره در شاهنامه نيامده ،اما جالب است که
گفته شود بنابر اشاره «مادیان هزار دادستان» در دوره ساسانی از محل منابع مالی آتشکدهها
نيز به مردم وام داده میشد (مادیان هزاردادستان216 :13۹1 ،؛ .)Perikhanian, 1980: 133
نخستين و بيشترین اشاره شاهنامه در اینباره مربوط به پادشاهی بهرام گور است .یکی از
گروههایی که به دستور بهرام از گنج گاوان جمشيد بهره مییافتند ،تهیدستان وامداری
هستند که در بازپرداختها دچار مشکل شدهاند:
تهــیدســتمــــردم کــه دارنــد وام
ز ویــران و آبــــاد گــــرد آوریـــد
ببخشيـــــد دینــــــارِ گـــنج و درم

گسســته دل از نــام و آرام و کـــام
وُزآن پــس یکایــک همــه بشــمرید
بـــه مـــــزد روانِ جهــاندارجــــم!
(فردوسی)505 /3 :13۹۸ ،

جالب توجه است که مصرع «به مزد روان جهاندارجم» که بر شادی روان جمشيد تأکيد دارد ،به-
واقع ،همان سنت «پَدروان» ( pad ruwānبرای روان) یا «روانگان» ( ruwānagānمربوط به روان)
است که همان سنت وقف برای رستگاری روان فرد درگذشته ،بوده و اشاره شاهنامه نشان میدهد
که یکی از منابع تأمين مساعدتهای مالی برای وامدارندگان از محل همين موقوفات بوده است.
اموال مصادرهشده از دیگر منابع تأمين نياز وامداران بهشمار میآیند .اعطای وام به وامداران از اموال
مصادرهشده فرشيدورد نشاندهنده آن است که مصادرهها همواره به خزانه واریز نمیشدند ،بلکه گاه
تمام ًا صرف امور خيریه و اعطای وامها میشدند:
کســی را کــه فامســت و دینــار نيســت
بــــریشان بــبخش ایــن همــه خواســته

بــه بــازارگـــانی کســش یــار نيســت...
بـــرافــــــروز جـــــانِ روانکــــاسته!
(همان)532 :

بهرام در ميان دهشهای خود پيران ،بیکاران و جوانانی که توانایی کار ندارد را در
بازپرداخت وامهایشان یاری میدهد:
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دگــر هرکــه پيرســت و بيکــار و سســت
وُگــــر فــــام دارد کســی زیــن گــــروه

همـــان کـــو جوانســـت و ناتندرســـت
شــدهســت از بــدِ فــامخواهــان ســتوه
(همان)537 :

او حتا وام کسانی که تمکن مالی در بازپرداخت ندارند را هم میبخشد« :بتوزیم فام کسی
کش درم /نباشد ،دل خویش دارد به غم» (همان .)53۸ :افزونبر اینها ،به زمامداران خود
دستور میدهد تا به کسانی که برای رونق کسبوکار خویش نياز به وام دارند و یا بدهی معوقه
داشته و از عهده بازپرداخت اقساط برنمیآیند از بودجه دولتی بخشش کنند .چنين
اندیشههایی سبب جلوگيری از رکود اقتصادی بازار و رونق محصوالت و مشاغل توليدی و
پربازده میگردد که نه تنها از بینظمی در گردش نظام پولی جلوگيری میکند ،بلکه به
نظمدهی در مدیریت پول و اقتصاد کشور نيز کمک شایانی مینماید:
کسی را کـه فامسـت و دسـتش تهيسـت
هــــم از گــنج ماشــــان بتــــوزید فــــام

بــه هــر جــای بــیارج و بــی فرهيســت
بــه دیــــوانهــاشـــان نبيســيد نـــام!
(همان)54۸ :

تأکيد فردوسی بر ثبتنام وامبگيران در دفاتر و فهرست مخصوص وامهای دولتی ،حاکی از
حساسيت نظام اقتصادی و جلوگيری از هرگونه فرار یا سوءاستفادههای مالی به هنگام موعد
بازپرداخت وامهاست .چنين سيستمی نشاندهنده تنظيم اسناد کتبی مُهر و امضاشده مالياتی
بود که تا زمان اتمام وصول و بازپرداخت کامل در اختيار دولت ،باقی میماند و از اهميت
فراوانی نيز در نظام پولی و اقتصادی برخوردار بود که در صورت نياز میتوانست در دادگاههای
قانونی مورد استناد حقوقی قرار گيرد؛ از طرفی به اشاره شاهنامه میتوان این سياست را نيز
دریافت که ثبت نام افراد ،نشان میدهد که اگر فرد وامگيرنده به هر دليل قادر به تسویه بدهی
خود نشد ،با توجه به سابقهاش در پرداخت مالياتها یا تسویه وامها به او کمکهای بالعوض
ال تسویه کنند.
نموده یا بدهیاش را کام ً
انوشيروان نيز فرمان میدهد تا گنجور ،وام وامداران را از خزانه دولتی پرداخت کند؛ بر این
مبنا به دستور او اگر وامخواهی بياید و از مرد تهیدستی درم بخواهد ،نباید که آن تهیدست
در رنج افتد ،زیرا که گنجور شاه وام او را از گنج پرداخت خواهد کرد:
وگـــر فــــامخـــواهی بيایـــد ز راه
نبـــاید کــه یـــابد تهــیدســت رنــج

درم خواهــد از مــرد بــیدستگـــاه
کــه گنجــور فــامش بتــوزد ز گــنج!
(همان)716 /4 :

نظام مالیاتي و سیاستهای وامدهي در شاهنامه فردوسي

۹1



بر این اساس ،گزارشهای شاهنامه حاکی از آن است که در صورت ناتوانی فرد در
بازپرداخت بدهیها ،دولت ،برخالف امروز به اموال و مالکيت خصوصی مردم دستاندازی نمی-
کند ،بلکه به وامگيرنده کمک هم میکند .برمبنای برخی منابع حقوق زرتشتی[ ]14نيز وام-
دهنده نمیتواند بدون حکم قضایی ،خانه فرد وامگير را تفتيش و دارایی او را مصادره کند؛
برای نمونه ،براساس پرسش  67ام از روایت آذرفرنبغ فرخزادان ،بازپرداخت وام از طریق دست
بردن وامدهنده به مال وامگيرنده جز با فرمان و فتوای دستوران ممکن نيست و تابع مقررات
قانونی و شرایط خاص است (روایت آذر فرنبغ فرخزادان .)52 :13۸4 ،حتا در پرسش 6۹ام نيز بيان
میشود مرد وامداری که از عهده واماش برنمیآید ،تنها با حکم داور پنج روز به زندان میافتد
و اگر توانایی کارکردن دارد باید به او کار داد و مقداری از آن را برای روزیاش تعيين و مابقی
را بهعنوان بدهی تلقی نمود و اگر نمیتواند کار کند باید به او روزی متوسط داد (همان.)55 :
البته در فرهنگ حقوقی زرتشتی ،اصطالحاتی چون «گروگانی» (ستاندن بها یا معادل از وام-
دار) و قوانين متعدد نيز در این رابطه وجود دارد که امکان دخل و تصرف وامدهنده را نيز
فراهم میسازد؛ همچنانکه بنابر قوانين مادیان هزاردادستان این امکان برای فرد طلبکار
وجود داشته (مادیان هزاردادستان16۸ -165 ،134 :13۹1 ،؛  )Perikhanian, 1980: 59که عموماً در
قالب آنچه پيش از آن بهعنوان ضمانت گرفته شده ،یا در قرارداد قيد شده بود به طلبکار
تعلق میگرفت.
جدای از موارد یادشده ،بنابر اشارات شاهنامه تنها این دولت نيست که به مردم وام می-
پردازد ،بلکه مردمی هم که توانایی مالی خوبی دارند در هنگام نياز دولت (کسری بودجه به
ص دریافت و
هنگام جنگها) به شاه وام میدهند ]15[.این فرآیند بهطور قطع در دفاتر مخصو ِ
پرداخت وامها و بدهکارهای دولت نسبت به سرمایهداران اقتصادی ثبت میشده؛ بهترین مثال
دراینباره ماجرای کفش گر است که آمادگی خود را برای دادن وام به دولت انوشيروان اعالم
میکند که بر مبنای آن گروههای هدف برای گرفتن وام و قرض ،سرمایهداران بزرگ و افراد
پرآوازه هستند؛ اعم از بازرگانان ،دهقانان و دیگر افراد .تأکيد بر این مطلب که این وام به زودی
پس داده خواهد شد نيز حاکی از قوانين دقيق در این رابطه و احترام شاه به نقدینگی سرمایه-
داران و عدم دستاندازی به اموال ایشان است:
بــدین شــهرها گــــردِ مــا در کــه هســت
ز بــــازرگـــــــان و ز دهقــــــــان درم
ز بهــر سپـــــه ایــن درم فـــــام خــواه

کســی کـــو درم بــيش دارد بــه دســت
اگــــر فـــــام خـــواهی نگـــــردد دژم...

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



۹2

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

نتیجهگیری
در این پژوهش به ترتيب اشاراتی پيرامون تاریخچه دریافت ماليات به گزارش شاهنامه و
منابع تاریخی دوره اسالمی و نيز اهميت دریافت خراج ارائه شد .هر سه اشاره موجود پيرامون
اهميت دریافت «عادالنه خراج» ،مربوط به مخارج لشکریان و یک مورد آن نيز مربوط به حفظ
تخت و تاج شاهی و امنيت کشور بود که همين یک مورد نيز با ميزان قدرت و قوای نظامی
ارتباطی تنگاتنگ داشت .بر این اساس ،رابطه ميان عدالت ،اقتصاد و امنيت مهمترین برداشتی
بود که میتوان از دریافتهای مالياتی در شاهنامه داشت .در این راستا نظام مالياتی شاهنامه
با چند چالش و مانع بزرگ مواجه بود که راهکارهای گوناگونی نيز برای آنها صورت پذیرفت.
نخستين مورد آن مبارزه با تخلفات و تالش در جهت اجرای عادالنه و صحيح نظام مالياتی
بود .کاهش ستم بر مردم و نوع اصالحات انجام شده انوشيروان ،جایگزینی روش مقاطعه با
تمامی مزایای آن بهویژه امکان زمينداران و باغداران در استفاده از محصوالتشان پيش از
پرداخت سهم شاه و درنهایت ،مساعدتهای مالياتی مهمترین سياستهایی بود که در این
رابطه اجرا شد .درخصوص بینظمیهای موجود در دریافت ماليات هم انوشيروان دستور به
قيمتگذاری محصوالت و تعيين تعرفههای جدید مالياتی داد و خراج نقدی را در کنار خراج
جنسی پررنگتر کرد .سختگيریها و ستمهای بيش از حد بر مردم که مهمترین مشوق
پرداختهای مالياتی شاهنامه یعنی «دریافتهای عادالنه» را کنار میزد با تعيين نرخهای
مشخص ،قسطبندی ،دریافت مالياتهای سرانه با چارچوب مشخص بنابر ميزان توانایی مالی،
سياستهای پيشگيرانه و جلوگيری از تخلفات مالياتی و حساسيت در تنظيم و ثبت
دریافتیها در دیوان خراج تا حد زیادی برطرف شد.
در زمينه پرداخت و دریافت وامها (دولت به مردم و مردم به دولت) گردش و رونق اقتصادی و
اقتدار و امنيت ملی مهمترین دالیل به دستآمدهاند .در اینباره آنچه اهميت دارد توجه به
حقوق وامگيرندگان و عدم دستاندازی به مالکيتها و اموال خصوصی مردم است .نکتهای که
در دنيای امروز چندان توجهی بدان نمیشود.
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پينوشتها
« .1ماليات آیين» هدایایی بود که هنگام تشرف به حضور در نوروز و مهرگان ناگزیر بایستی تقدیم
میکردند (کریستين سن .)۸5 :1314 ،جاحظ به وجود این رسم در نوروز و مهرگان و مزایایی که به این
افراد در آینده تعلق میگرفت اشاره کرده (الجاحظ .)203 :1343 ،در شاهنامه نيز به ماليات آیين و درواقع،
پيشکشهایی که در این زمانها از سوی نامداران و بزرگان به دربار میرسيد ،از زبان خسروپرویز چنين
اشاره شده« :جز از هدیه و باژ هر کشوری /ز هر نامداری و هر مهتری؛ جز از رسم و آیين نوروز و مهر /از
اسپان و از بندهی خوبچهر» (فردوسی.)1050 /4 :13۹۸ ،
 .2دریافت ماليات از پيروان مذاهب دیگر که در داخل کشور زندگی میکردند ،سياستی بود تا انتشار
آن مذهب ،کم و روزبهروز ضعيفتر شود .نمونه آشکاری از اینگونه ماليات در شاهنامه نيامده؛ اما اشاره به
وجود اقليتها بهویژه در دوره ساسانیِ شاهنامه ،مؤید چنين سياستی است.
 .3در شاهنامه میتوان دریافت آذوقه سپاهيان از روستایيان را هم بهنوعی ماليات جنسی قلمداد نمود
(هاجری اميری کلهجویی.)130 :13۹2 ،
 .4در دوره ساسانی از مُهرهای مختلفی برای شاهان و در نتيجه ،دیوانهایی جداگانه نام بردهاند که
یکی از آنها برای «خراج» بوده است .نامههای مخصوص ماليات بر روی کاغذهای سفيدی نوشته و در
حضور شاه خوانده می شد و متصدی خراج هر سال دفتر مبالغ خراجِ گردآوری شده و مخارج و موجودی
بيت المال را پيش شاه آورده و شاه آن را مُهر کرده و توقيع میگذاشت .واستریوشانساالر (صاحب دیوان
خراج /رئيس ماليه) ،وِسپُهران هَمارکار (مأمور /موکل خراج) و گنجور (خزانهدار شاه) متصدیان امور ماليه به-
شمار میرفتند (کریستين سن .)۸1 :1314 ،بلعمی از اصطالح «واستریوشان» برای صاحب کل دیوان خراج
یاده کرده است (بلعمی ،1353 ،ج« .)۹4۸ :2در فهرست درباریان نرسی از رئيس حسابداران ()hštrhmrkr
“شهرآمارگر -مترجم” یاد شده است .یکی از کارهای او رسيدگی به مالياتهای واصله به خزانه شاهی و
رسيدگیهای شاه و امور مالی کشور بود» (لوکونين.)106 :1350 ،
 .5گزارش برخی منابع نشان میدهد که انوشيروان برای انجام این اصالحات ،شماری از صاحبنظران
نيکخواه و درواقع کسانی را که درستکار و مورد اعتماد وی بودند برگزید (طبری702 /2 :1362 ،؛ مسکویه
رازی17۸ /1 :13۸۹ ،؛ نویری .)1۹5 :1367 ،آنچه که از تاجنامگ به گزارش تجارباالمم و نهایهاالرب نيز
برمیآید ،نشان از آن دارد که انوشيروان در اصالح قوانين مالياتی به شيوههای گذشتگان از گشتاسپ تا قباد
و نيز قوانين روم و هند را بررسی نموده و از مواردی که به نظرش درست آمده بهره برده ،و مابقی را کنار
گذاشته است (مسکویه رازی1۸۹ /1 :13۸۹ ،؛ نویری .)203 /10 :1367 ،پيگولوسکایا نيز عقيده دارد کتاب
قانون سریانی که مجموعه قوانينی رایج و مکتوب در سده پنجم ميالدی بوده ،احتمال دارد در ایران برای
آشنایی با نظام مالياتی بيزانس مورد استفاده قرار گرفته باشد (پيگولوسکایا 150 :13۹4 ،و  .)155هرچند
روبين معتقد است :این دیدگاه که خسرو از قوانين امپراتوری روم الهام گرفته را باید کنار گذاشت ( Rubin,
.)1995: 295
 .6در قوانين اصالحی انوشيروان بر تکدرختان بهجهت استفاده رهگذران خراج تعلق نمیگرفت« :و بر
نخلستانها خراج نهادند نه بر تکنخلها» (طبری.)703 /2 :1362 ،
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 .7ميزان ماليات باغهای انگور و خرما از همه مالياتها بيشتر است؛ بهجهت آنکه نگهداری آنها
آسانتر و هزینهشان کمتر است (بادامچی -غالمی.)57 :13۹2 ،
 .۸برای آگاهی بيشتر در مورد گزارشهای منابع مختلف از ماليات سرانه و معافيتهای مربوط به آن
ر.ک( :غفوری.)77 -73 :13۹7 ،
 .۹خوارزمی در مفاتيح العلوم به رزُنامج (روزنامه /یادداشت روزانه) اشاره کرده که کارهایی چون گرفتن
خراج یا پرداخت نفقه و ...را هر روز در آن مینوشتند (خوارزمی.)57 :1362 ،
 .10در یادداشتهای خالقی مطلق ،مصرع دوم چنين برداشت شده است« :ضحاک مسؤوليت کارها و
نيک و بد آن را به تازیان سپرد» (خالقی مطلق)64 /10 :13۹1 ،؛ اما جوینی «سود و زیان» را :مال و دارایی
(فردوسی )2۹۹ /1 :13۹4 ،کزازی سود و زیان را «خواسته و سرمایه و در پیِ آن باژ و آنچه به فرمانروا
میپردازند» دانسته (فردوسی .)340 /1 :13۹2 ،جنيدی نيز درباره این مصرع آورده« :روشن نيست که
چگونه سود و زیان هر دو را با هم بخشيد» (فردوسی.)65 /1 :13۸7 ،
 .11خالقی مطلق در شرح این بيت و ضبط «خوار بگذاشتی» آورده« :از زمين (بیآب و بیمحصول)
ماليات نمیگرفت و زمين چنين کسانی را بیاعتنا رها میکرد» (خالقی مطلق)1۸6 /10 :13۹1 ،؛ یعنی
درواقع نسبت به گرفتن ماليات از آنها بیاعتنا بود .اشاره به مضمون فردوسی در تاریخ طبری و غررالسير
دیده نمیشود ،در اشاره بُنداری هم آمده« :سيرته انه کان یفرق ثقاته فی اقطار ممالکه حتا ان رأوا ضيعه
متشعثه أمر باقساط خراجها و النظر فی حال اهلها« :و نيز کارآگهان به اطراف مملکت میفرستاد تا اگر
دیهی ویران مییافتند ،فرمان میداد تا خراج از آن بردارند و در بهبود حال مردماش بکوشند» (بنداری
اصفهانی.)407 :13۸0 ،
 .12به اشاره مفاتيح العلوم «باقی» ،مقدار خراجی است که مردم بدهکارند و هنوز نپرداختهاند
(خوارزمی.)62 :1362 ،
 .13گروههایی که به فرمان انوشيروان از ماليات سرانه معاف شدند ،در منابع مختلفی چون تاریخ طبری
(طبری ،)703 /2 :1362 ،تجارباالمم (مسکویه رازی ،)17۸ /1 :13۸۹ ،اخبارالطوال (دینوری)100 :1364 ،
و الکامل (ابن اثير )527 /2 :13۸3 ،شامل خاندانهای بزرگ ،افسران و جنگاوران ،هيربدان ،دبيران و
خدمت گزاران شاه و کارمندان دربار و افراد زیر بيست و باالی پنجاه سال میگردند؛ اما در تاریخ قم به شکل
کاملتری این گروهها بهترتيب شامل بيوتات ،طایفه زنان ،کتّاب و اهل علم از طلبه و حفاظ و غير آن،
خدمتکاران ،افراد زیر  20و باالی  50سال ،درویشان از عجزه و مساکين ،افراد زمينگير و از کور و شل و
مفلوج و ...هستند (قمی.)17۹ :1361 ،
 .14نشانههایی از مقررات و قوانين مربوط به وام و تعهدنامههای مربوط به پرداخت و بازپرداخت وام در
برخی از متون پهلوی دیده میشود؛ از آنجمله در «سگادمنسک» اوستا برخی قوانين مربوط به وام آمده
(کتاب هشتم دینکرد .)177 :13۹7 ،بندهایی از برخی فصلهای مادیان نيز در مورد وام و بازپرداخت آن و
موارد قضایی و قانونی آن است .در اینباره نگاهی کنيد به :مادیان هزار دادستان-133 ،۹4 -۹3 :13۹1 ،
166 ،135؛ ۹۹؛  )Perikhanian, 1980: 29- 31, 53, 57- 59, 89جدای از اینها در مجموعه
حقوقی یشوعبُخت نيز یکی از بخش ها قوانين مربوط به وام است که در آن از اصطالحاتی چون «پسند»
(موافقت وامدهنده در صرفنظر از سود وام) و مواردی چون مقاولهنامههای تعهدات مربوط به پرداخت و اخذ
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وام و نرخ معمول بهره در ایران یاد شده است (پيگولوسکایا1۹1 -1۸7 :1372 ،؛ یارشاطر و دیگران:1377 ،
.)62 /2
 .15یکی از دالیل مهم کسری بودجه دولت در روزگار ساسانی ،ناهماهنگی در دریافت مالياتها بود که
در ضعف دولت مرکزی و نابسامانی امور تأثيری بسيار داشت (عرب  -صادقی.)۹4 -۹3 :13۹2 ،
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 خواجه نظامالملک طوسی ،حسنبنعلی .)13۹۸( .سیرالملوک (سیاستنامه) ،مقدمه،تصحيح و تعليقات محمود عابدی ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی با همکاری
انتشارات سخن.
 خوارزمی ،ابوعبداهلل محمدبن احمدبن یوسف .)1362( .ترجمه مفاتیح العلوم ،ترجمهحسين خدیوجم ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 داراب هرمزدیار .)1۹22( .روایات داراب هرمزدیار ،جلد اول و دوم ،بمبئی. دیاکونوف ،م.م .)1346( .تاریخ ایران باستان ،ترجمه روحی ارباب ،تهران :بنگاه ترجمه ونشر کتاب.
 دینوری ،ابوحنيفه احمدبن داود .)1364( .اخبارالطوال ،ترجمه محمود مهدوی دامغانی،تهران :نشر نی.
 روایت آذرفرنبغ فرخزادان .)13۸4( .مصحح و مترجم :حسن رضائی باغبيدی ،تهران:مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.
 طبری ،محمدبن جریر .)1362( .تاریخ طبری ،جلد دوم ،تهران :انتشارات اساطير. عامری نيشابوری ،محمدبن یوسف .)1336( .السعاده و اإلسعاد في سیره اإلنسانیه ،بهکتابت و مباشرت مجتبی مينوی ،آلمان :ویسبادن.
 عرب ،حسنعلی -صادقی ،حسين« .)13۹2( .برآورد درآمدهای مالياتی دولت ساسانی»،پژوهشنامه تاریخ ،سال هشتم ،شماره سی و دوم ،صص .۸۹ -110
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 عهد اردشیر .)134۸( .استاد احسان عباس ،محمدعلی امام شوشتری ،تهران ،سلسلهانتشارات انجمن آثار ملی.

 غفوری ،فرزین .)13۹7( .سنجش منابع تاریخي شاهنامه در پادشاهيخسروانوشیروان ،تهران :مرکز پژوهشی ميراث مکتوب.
 فرای ،ریچارد نلسون .)1377( .میراث باستاني ایران ،ترجمه مسعود رجبنيا ،تهران:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 فردوسی ،حکيم ابوالقاسم .)13۸7( .شاهنامه فردوسي ،ویرایش :فریدون جنيدی ،جلداول ،تهران :نشر بلخ.

 فردوسی ،حکيم ابوالقاسم .)13۹4( .شاهنامه فردوسي؛ تصحيح انتقادی و شرح یکایکابيات ،مهری بهفر ،دفتر یکم ،تهران :نشر نو.
 فردوسی ،حکيم ابوالقاسم .)13۹4( .شاهنامه ،به قلم عزیزاهلل جوینی ،جلد اول ،تهران :نشردانشگاه تهران.
 فردوسی ،حکيم ابوالقاسم .)13۹۸( .شاهنامه ،پيرایش :جالل خالقی مطلق ،بخش یکم تادوم (چهارجلدی) ،تهران :نشر سخن.
 قمی ،حسنبنمحمدبنحسن .)1361( .تاریخ قم ،ترجمه حسنبن علیبنحسنبنعبدالملک قمی ،تصحيح و تحشيه :سيدجاللالدین تهرانی ،تهران :انتشارات توس.
 کتاب سوم دینکرد .)13۸4( .دفتر دوم ،آوانویسی ،یادداشتها و ترجمه :فریدون فضيلت،تهران :انتشارات مهرآیين.
 کتاب هشتم دینکرد .)13۹7( .آوانویسی ،ترجمه و یادداشت از محسن نظری فارسانی،تهران :انتشارات فروهر.
 کریستين سن ،آرتور .)13۸5( .ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه رشيد یاسمی ،تهران:نشر صدای معاصر.
 کولسنيکف ،آ .ای .)1357( .ایران در آستانه یورش تازیان ،پيراستار :ن .و پيگولفسکایا،ترجمه م.ر .یحيایی ،تهران :انتشارات آگاه.
 گردیزی ،ابوسعيد عبدالحیبنضحاکابنمحمود .)1363( .زیناألخبار ،به تصحيح و تحشيهو تعليق :عبدالحی حبيبی ،تهران :چاپخانه ارمغان.
 لوکونين ،و.گ .)1350( .تمدن ایران ساساني ،ترجمه عنایتاهلل رضا ،تهران :بنگاه ترجمه ونشر کتاب.
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 مادیان هزاردادستان (هزار رأی حقوقي) .)13۹1( .فرخ مرد بهرامان ،پژوهش سعيدعریان ،تهران :نشر علمی.
 مبارکشاه ،محمدبنمنصور (معروف به فخر مدبر) .)1346( .آداب الحرب و الشجاعة ،بهتصحيح و اهتمام احمد سهيلی خوانساری ،تهران :انتشارات اقبال.
 مجملالتواریخ و القصص .)131۸( .به تصحيح ملکالشعرای بهار ،تهران :نشر خاور. مسعودی ،علیبن الحسين .)13۸2( .مروجالذهب ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،ج اول ،تهران:نشر علمی و فرهنگی.
 مسعودی ،علیبن الحسين .)13۸۹( .التنبیه و االشراف ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران:نشر علمی و فرهنگی.
 مسکویه رازی ،ابوعلی .)13۸۹( .تجارباألمم ،ترجمه و تحشيه :ابوالقاسم امامی ،ج اول،تهران :انتشارات سروش.

 منصوری ،یداهلل .)13۹5( .فرهنگ حقوقي زبان پهلوی؛ (فارسي میانه) بر پایه متنپهلوی مادیان هزار دادستان و دیگر متون پهلوی ،تهران :نشر آوای خاور.
 ميرزایی ،علیاصغر« .)13۹4( .بررسی نظام مالياتی ساسانی و اصالحات مالیخسروانوشيروان» ،فصلنامه پژوهشهای تاریخي ،سال پنجاه و یکم ،دوره جدید ،سال
هفتم ،شماره دوم ،صص .10۹ -124
 نویری ،شهابالدیناحمد .)1367( .نهایه االرب في فنون األدب ،ترجمه محمود مهدویدامغانی ،جلد دهم ،تهران :انتشارات اميرکبير.

 یارشاطر ،احسان و دیگران .)1377( .تاریخ ایران؛ از سلوکیان تا فروپاشي دولتساسانیان ،جلد سوم ،قسمت دوم ،ترجمه حسن انوشه ،تهران :انتشارات اميرکبير.
 یعقوبی ،احمدبناسحاق .)13۸2( .تاریخ یعقوبي ،ترجمه محمد آیتی ،جلد اول ،تهران :نشرعلمی و فرهنگی.
- 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.
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