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دربارۀمؤلفکـتاب

ــف یعقوب بن ابراهیم بن حبیب انصاري به سال 113 ق  ابویوس

ــه دنیا آمد )زرکلی، االعالم،  ــان با خالفت امویان در کوفه ب هم زم

ــتاداني چون  ــث را در همان جا نزد اس ــه و حدی ج 8، ص 193(.فق

ــعد آموخت  عبدالرحمن بن ابي لیلي،  مالک بن انس، و لیث بن س

ــتادش امام اعظم  ــهورترین اس )بغدادي، هدیه،  ج 41، ص 242(. مش

ابوحنیفه مي باشد که ابویوسف هم بعدها از نشردهندگان مذهب 

فقهي وي گردید. ابویوسف معاصر دستگاه خالفت عباسیان بود 

و شاگرداني از جمله محمدبن حسن شیباني و احمدبن حنبل را 

در حوزۀ فقه و حدیث تربیت کرد. طبري و ذهبي، دانش و تبحر 

ابویوسف را در فقه و حدیث نیکو مي ستایند )شاخت 1358: 1135-

1338(.همچنین، او در فقه و قضا سرآمد معاصرین خویش بوده 

ــته از این، یکي از بارزترین نظریه پردازان اقتصاد  ــت. گذش اس

ــالمي به شمار مي رود که افزون بر آنچه به طور پراکنده در  اس

آثارش آمده است، نگارش نخستین کتاب در زمینۀ امور مالیاتي 

دولت اسالمي را در کارنامۀ خود دارد.

ــیان در بغداد به امر قضا  ــف در دوران خالفت عباس ابویوس

ــید لقب »قاضي القضات« را بدو  پرداخت. تا جایی که هارون الرش

بخشید و تا زمان مرگش در 182ق در این منصب باقي بود. از آثار 

او مي توان به کتاب هاي زیر اشاره نمود )ابن ندیم، الفهرست، ص 203(:

1. الخراج.

ــۀ احادیثي به نقل از کوفیان که  ــتمل بر مجموع 2. اآلثار، مش

ابویوسف آن ها را روایت کرده است.

ــائل مورد  3. اختالفابی حنیفةوابنابی لیلی، که به بیان مس

اختالف این دو فقیه معتبر کوفی پرداخته است. 

4. الرّدعلیِسیراالوزاعی، که ردی استداللی با بسطی کامل و 

منظم بر نظریات اوزاعی فقیه شامی دربارۀ حقوق نظامی است.

5. کتاباختالفاالمصار.

6. کتابالردعلیمالکبنانس.

7. کتابالمخارجفیالحیل.

8. األمالیوالنوادر.

9. المبسوطفیالفروع.

10. الذکروالدعاء.

کتابشناسیتوصیفیالخراج

در این کتاب،  مؤلف در پانزده فصل به معناي خراج، مقام علمي 

مؤلف کتاب الخراج، و آشنایي با مطالب آن، بیان فصل هایي از 

ــویق، احکام غنایم،  کتاب الخراج در باب احادیث ترغیب و تش

ــام و جزیره،  ــرزمین ش ــکام فیء و خراج، چگونگي فتح س اح

ــرت عمر، آنچه  ــط حض چگونگي تعیین عطایا و مقرري توس

ــت نسبت به )عراق( به عمل آید، احکام، قطائع، حکم  الزم اس

زمین هاي حجاز، دیدگاه فرقه خوارج و حکم زمین هاي بصره، 

ــتـاهـا و شهـرهاي  ــاکنان روس احکـام مـرتـدیـن و حکم س
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فتح شده می پردازد.

ــاداش، عطیه و  ــود، پ ــراج در لغت به  معنای درآمد، س خ

محصول زمین، به کار رفته است؛ ولی با گذشت زمان به مالیات 

ــراج« در اصل از زبان های  ــص یافت. در اینکه واژۀ »خ تخصی

ــت میان زبانشناسان اختالف  ــده اس دیگر وارد زبان عربی ش

ــان العرب، ج 10، ص 225(. در اصطالح، به  وجود دارد )ابن منظور، لس

ــود که از زمین های الحاقی گرفته می شد.  مالیاتی گفته می ش

زمین های الحاقی چند قسم بودند:

ــالم آوردند و ملکیت  1. زمین هایی که اهالی آن ها با رغبت اس

آن ها در دست مالکانشان باقی ماند.

ــت مسلمانان افتاد  2. زمین هایی که با پیروزی در جنگ، به دس

و به ملکیت آنان درآمد.

ــدون جنگ، حاضر به صلح  ــاکنان آن ها ب 3. زمین هایی که س

ــلمانان درآمد و  ــن به ملکیت مس ــدند و طبق معاهده، زمی ش

می بایست به دولت، در ازای استفاده از زمین ها خراج می دادند؛ 

ــی می ماند، ولی  ــه باق ــت صاحبان اولی ــا در ملکی ــا زمین ه ی

می بایست به دولت خراج می پرداختند.

ــا کردند یا به دولت  ــه اهالی بدون جنگ ره ــی ک 4. زمین های

ــدند. این نوع  ــپردند، و یا اهالی آن ها منقرض ش ــالمی س اس

زمین ها در تملک حاکم اسالمی در می آید. زمین های نوع اول 

را اراضی »طلوع«، نوع دوم را اراضی »مفتوحةالعنوة«، نوع سوم 

ــیء« و »انفال« می نامند.  ــی »صلح«، و نوع چهارم را »ف را اراض

ــادن زمین های مفتوحة  ــالمی در ازای در اختیار نه ــت اس دول

العنوة و صلحی و فیء به افراد، از آن ها خراج می گرفت. خراج 

ــکیل  ــالمي را تش ــی از مهم ترین منابع درآمدی دولت اس یک

ــد قرن اقتصاد  ــه مي توان گفت مدت چن ــي داد به طوري ک م

مسلمین بر این منبع استوار بود. 

ــخ به نامۀ  ــف کتاب الخراج را در پاس باری، قاضی ابویوس

ــته بود کتابی در  ــت. هارون از وی خواس ــید نوش هارون الرش

ــالمی بنگارد. در  ــۀ مالیات های دولت مطابق با احکام اس زمین

ــت، موارد مصرف آن، و مقررات  ــن کتاب، منابع مالیاتی دول ای

ــۀ حقوق عمومی  ــت که امروزه در حیط ــوط به جنگ هاس مرب

جای می گیرند. افزون بر این ها، کتاب الخراج، به عنوان منبعی 

تاریخی، سیمای وضعیت اقتصادی و اجتماعی دورۀ عباسی را 

ــه آیا این کتاب در زمان تصدی  ــد. البته اینک به تصویر می کش

وی بر منصب قضا نوشته شده یا قبل از آن روشن نیست؛ ولی 

ــف قبل  از آنجا که مطابق نقل کتب تاریخی و رجالی، ابویوس

ــته،  ــید منصب قضاوت را به عهده داش از خالفت هارون الرش

ــته  ــوان دریافت که این کتاب بعد از تصدی امر قضا نوش می ت

ــت. چنان که از مقدمات این کتاب برمی آید، ابویوسف  شده اس

ــرات فقهی خود و دیگران، به ویژه ابوحنیفه، درصدد  با ذکر نظ

است تا حکومت زمان خویش را به اجرای احکام فقهی در تمام 

ــف در ابتدای کتاب با ذکر  ــئون جامعه توصیه نماید. لذا مؤل ش

چندین حدیث تحت عنوان »احادیث ترغیب و تحضیض« و ذکر 

ــت تا با ارائۀ نمونه هایي  اهمیت »حکومت بر مردم« درصدد اس

ــدین و عمربن عبدالعزیز، توجه  تاریخی از خالفت خلفای راش

هارون را به اعتباری بودن این امور و مسئولیت سنگین وی در 

مقابل خدا و مردم جلب نماید. روش کار ابویوسف در این کتاب 

ــت که وی بعد از ذکر مقدمات، مطابق سؤالی  بدین صورت اس

ــید طی نامه ای برای وی ارسال کرده، به طور  که هارون الرش

مجزا به پاسخگویی هر یک از آن سؤاالت پرداخته و در اثبات 

ــند، مطرح می کند.  ــش، احادیثی را به همراه ذکر س نظر خوی

ــتدالل بیان کرده و در صورت وجود  وی نظرات فقهی را با اس

نظرات متفاوت، آن ها را ذکر کرده و سپس هارون الرشید را در 

گزینش آرای مطرح شده، مخیر نموده است. 

ــف همچنین در کتاب الخراج پیشنهاد می کند که  ابویوس

ــیدگی به مظالم رعیت  ــه باید هر یک یا دو ماه برای رس خلیف

ــخ دهد و  ــته های مظلومان را پاس ــیند؛ خواس ــی بنش در مکان

ظالمان را از ستمگری بازدارد. او حاکم را برای اجابت نیازهای 

ــویق می کند. در این کتاب،  ــاورزان، همچون حفر چاه تش کش

ــف مهم ترین اصول و قواعد خراج را با توجه به مقررات  ابویوس

شریعت اسالمی بیان کرده است.2

دربارۀمترجمکـتاب

محمدبن عبدهلل المدرس الرومی الحنفی مشهور به ردوسی زاده 

ــت. او افزون بر ترجمۀ کتاب  ــال 1113ق وفات یافته اس به س

الخراج، دو کتاب وفیات العیان و عجائب المخلوقات را نیز به 

زبان ترکی برگردانده است )بغدادي، هدیة، ج 2، ص 108( او در دورۀ 

ــا )1683م( بود و به درخواست  عثماني و معاصر مصطفي پاش

2. چاپ اول متن عربي الخراج به سال 1302ق توسط مطبعۀ بوالق منتشر شد. ترجمۀ فرانسوي آن هم به سال 1921م در پاریس توسط فانیان منتشر شد. 

کتاب الخراج اخیراً توسط یکی از پژوهشگران افغان به زبان پارسي دري ترجمه شده است که مشخصات آن چنین مي باشد: کتاب الخراج، ترجمۀ میرعلي اصغر 

شعاع، کابل، بنگاه انتشارات میوند و کتابخانۀ سبا، 1383ش، 321ص. 
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ــتانبولي برگرداند. ردوسي زاده  وي کتاب الخراج را به ترکي اس

ــاب را ترجمه کرد، اما مرگ فرصت  ــش عمده اي از این کت بخ

ــال  ــلیمان به س اتمام آن را نداد؛ از این رو، فردي به نام حاج س

1118ق ترجمه را تکمیل کرد. 

نسخه شناسیترجمۀکـتابالخراج

ــخ ظریف عثمانی تحریر شده، داراي  این ترجمه که به خط نس

346 برگ به ابعاد 26×13 سانتي متر است. هر صفحه مشتمل 

بر نوزده سطر و هر سطر حاوي نه تا ده کلمه می باشد. عناوین 

ــب دایرۀ توُپر  ــت و در انتهای هر مطل ــنگرف اس در آغاز به ش

ــده است. برگ آغاز دارای سرلوح با خطوط  طالیی ای رسم ش

ــده است.  ــی و گل و برگ مختلف به زر تزیین ش منظم هندس

ــت؛ برگ  ــوخته، کاغذ بغدادی اس داراي جلد تیماج قهوه ای س

اول صیقل داده شده، مطالب داخل مستطیل نوشته شده است. 

این ترجمۀ نفیس ضمن مجموعۀ عبدالحمید دوم، در دانشگاه 

آن آربُر شهر میشیگان به شمارۀ 425 نگهداری می شود.3 

ــونکه  آغاز: حمد بى غایه و ثناى بى نهایه اّول ذات بیچونه اولس

ــرع قویمى محکم کتابى ایله و اعالم دین مستقیمي  احکام ش

معظم خطابي ایله احکام و اعال ایلدي و درود نامعدود و صلوات 

ــد مصطفي صلي هلل  ــول کبریا محم نامحدود حبیب خدا رس

ــهد منورلرینه و  ــلم حضرتلرینک مرقد معطر و مش ــه و س علی

ــرام و اثتمه عظام حضراتنه اتحاف و اهدي اولنور مترجم  ال ک

ــى زاده  ــهیر برودوس ــاب عنبرین نقاب محمدبن محمد الش کت

ایدرکه چونکه دستور اسمان بایه وصاحب خورشید سایه مسند 

ــا دام غروفشا ... بر  فروزکار فرمانى ... اعنى وزیر مصطفى پاش

ــا رحمة هلل تعالى حاالمیان  ــار ایلدکده ام نیچه اموردن استفس

علماده خراج ابى یوسف عنوانیله معروف ومشهور اوالن کتابى 

ــننى شرح و  ــلر ایدى دیوب کتاب مذکور محاس تألیف بیورمش

بیان ایلمشدى...

ــموعا  ــان روایت بو یایده اوالن مس انجـام: ایدر که ذکر اوت

نمرك هلل اعلم احسنیدر احسنى لفظى ایله ترجمه پایانه ایردى 

فلله الحمد والمنه ارباب العلم و العرفان ... تمام اولدي و انا العبد 

المعترف بالعجز و التقصیر الي رحمه مواله الغني القدیر محمد 

ــي زاده بعونه تعالي بو کتاب عنبرین  ــهیر بردوس بن محمد الش

تقابک کتابتي نسخه مولفدن تحریر اولدیغي ني محرر مذکور 

ــارت ایتکمله صحیح نسخه اولمغله بو بنده پر تقصیر الحاج  اش

سلیمان اشبو کتاب مستطابي تکیمل ایدرمکي منظوري اوالن 

مؤمنین بو فقیري و مترجم مرحومي دعا ایله یا دایده لر تم في 

8 ص سنه 1188.
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