معرفی ترجمهای از کتاب الخراج
محمـد عبـدلـی

*

دربارۀ مؤلف كـتاب

ابويوس��ف يعقوببن ابراهيمبن حبيب انصاري به سال  113ق
همزم��ان با خالفت امويان در كوفه ب��ه دنيا آمد (زركلی ،االعالم،
ج  ،8ص  .)193فق��ه و حدي��ث را در همانجا نزد اس��تاداني چون
عبدالرحمنبن ابيليلي ،مالكبن انس ،و ليثبن س��عد آموخت
(بغدادي ،هدیه ،ج  ،41ص  .)242مش��هورترين اس��تادش امام اعظم
ابوحنيفه ميباشد كه ابويوسف هم بعدها از نشردهندگان مذهب
فقهي وي گرديد .ابويوسف معاصر دستگاه خالفت عباسيان بود
و شاگرداني از جمله محمدبن حسن شيباني و احمدبن حنبل را
در حوزۀ فقه و حديث تربيت کرد .طبري و ذهبي ،دانش و تبحر
ابويوسف را در فقه و حديث نيكو ميستايند (شاخت -1135 :1358
.)1338همچنین ،او در فقه و قضا سرآمد معاصرين خويش بوده
اس��ت .گذش��ته از اين ،يكي از بارزترين نظريهپردازان اقتصاد
اس�لامي به شمار ميرود كه افزون بر آنچه به طور پراكنده در
آثارش آمده است ،نگارش نخستين كتاب در زمينۀ امور مالياتي
دولت اسالمي را در كارنامۀ خود دارد.
ابويوس��ف در دوران خالفت عباس��يان در بغداد به امر قضا
پرداخت .تا جایی كه هارونالرش��يد لقب «قاضيالقضات» را بدو
بخشید و تا زمان مرگش در 182ق در این منصب باقي بود .از آثار
او ميتوان به كتابهاي زير اشاره نمود (ابن نديم ،الفهرست ،ص :)203
 .1الخراج.
 .2اآلثار ،مش��تمل بر مجموع��ۀ احاديثي به نقل از كوفيان كه
ابويوسف آنها را روايت كرده است.
 .3اختالف ابیحنیفة و ابن ابیلیلی ،كه به بیان مس��ائل مورد
اختالف این دو فقیه معتبر كوفی پرداخته است.
الرد علی سِیر االوزاعی ،كه ردی استداللی با بسطی كامل و
ّ .4
منظم بر نظریات اوزاعی فقیه شامی دربارۀ حقوق نظامی است.
 .5كتاب اختالف االمصار.
 .6كتاب الرد علی مالك بن انس.
 .7كتاب المخارج فی الحیل.

 .8األمالی و النوادر.
 .9المبسوط فی الفروع.
 .10الذكر و الدعاء.

کتابشناسی توصیفی الخراج
در اين كتاب ،مؤلف در پانزده فصل به معناي خراج ،مقام علمي
مؤلف كتاب الخراج ،و آشنايي با مطالب آن ،بيان فصلهايي از
كتاب الخراج در باب احاديث ترغيب و تش��ويق ،احكام غنايم،

برگ نخست ترجمۀ کتاب الخراج نسخۀ کتابخانۀ
دانشگاه آن آربر میشیگان

اح��كام فیء و خراج ،چگونگي فتح س��رزمين ش��ام و جزيره،
چگونگي تعيين عطايا و مقرري توس��ط حض��رت عمر ،آنچه
الزم اس��ت نسبت به (عراق) به عمل آيد ،احكام ،قطائع ،حكم
زمينهاي حجاز ،ديدگاه فرقه خوارج و حكم زمينهاي بصره،
احكـام مـرتـديـن و حكم س��اكنان روس��تـاهـا و شهـرهاي
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فتحشده میپردازد.
خ��راج در لغت به معنای درآمد ،س��ود ،پ��اداش ،عطیه و
محصول زمین ،بهکار رفته است؛ ولی با گذشت زمان به مالیات
تخصی��ص یافت .در اينكه واژۀ «خ��راج» در اصل از زبانهای
دیگر وارد زبان عربی ش��ده اس��ت ميان زبانشناسان اختالف
وجود دارد (ابن منظور ،لس��ان العرب ،ج  ،10ص  .)225در اصطالح ،به
مالیاتی گفته میش��ود که از زمینهای الحاقی گرفته میشد.
زمینهای الحاقی چند قسم بودند:
 .1زمینهایی كه اهالی آنها با رغبت اس�لام آوردند و ملكیت
آنها در دست مالكانشان باقی ماند.
 .2زمینهایی كه با پیروزی در جنگ ،بهدس��ت مسلمانان افتاد
و به ملكیت آنان درآمد.
 .3زمینهایی كه س��اكنان آنها ب��دون جنگ ،حاضر به صلح
ش��دند و طبق معاهده ،زمی��ن به ملكیت مس��لمانان درآمد و
میبایست به دولت ،در ازای استفاده از زمینها خراج میدادند؛
ی��ا زمینه��ا در ملكی��ت صاحبان اولی��ه باق��ی میماند ،ولی
میبایست به دولت خراج میپرداختند.
 .4زمینهای��ی ك��ه اهالی بدون جنگ ره��ا كردند یا به دولت
اس�لامی س��پردند ،و یا اهالی آنها منقرض ش��دند .این نوع
زمینها در تملك حاكم اسالمی در میآید .زمینهای نوع اول
را اراضی «طلوع» ،نوع دوم را اراضی «مفتوحةالعنوة» ،نوع سوم
را اراض��ی «صلح» ،و نوع چهارم را «ف��یء» و «انفال» مینامند.
دول��ت اس�لامی در ازای در اختیار نه��ادن زمینهای مفتوحة
العنوة و صلحی و فیء به افراد ،از آنها خراج میگرفت .خراج
یک��ی از مهمترین منابع درآمدی دولت اس�لامي را تش��كيل
م��يداد به طوري ك��ه ميتوان گفت مدت چن��د قرن اقتصاد
مسلمين بر اين منبع استوار بود.
باری ،قاضی ابویوس��ف کتاب الخراج را در پاس��خ به نامۀ
هارونالرش��ید نوش��ت .هارون از وی خواس��ته بود كتابی در
زمین��ۀ مالیاتهای دولت مطابق با احکام اس�لامی بنگارد .در
ای��ن كتاب ،منابع مالیاتی دول��ت ،موارد مصرف آن ،و مقررات
مرب��وط به جنگهاس��ت که امروزه در حیط��ۀ حقوق عمومی
جای میگیرند .افزون بر اینها ،کتاب الخراج ،به عنوان منبعی
تاریخی ،سیمای وضعیت اقتصادی و اجتماعی دورۀ عباسی را

به تصویر میكش��د .البته اینک��ه آیا این کتاب در زمان تصدی
وی بر منصب قضا نوشته شده یا قبل از آن روشن نیست؛ ولی
از آنجا که مطابق نقل کتب تاریخی و رجالی ،ابویوس��ف قبل
از خالفت هارونالرش��ید منصب قضاوت را به عهده داش��ته،
میت��وان دریافت که این کتاب بعد از تصدی امر قضا نوش��ته
شده اس��ت .چنانکه از مقدمات این کتاب برمیآید ،ابویوسف
با ذکر نظ��رات فقهی خود و دیگران ،بهویژه ابوحنیفه ،درصدد
است تا حکومت زمان خويش را به اجرای احکام فقهی در تمام
ش��ئون جامعه توصیه نماید .لذا مؤل��ف در ابتدای کتاب با ذکر
چندین حدیث تحت عنوان «احادیث ترغیب و تحضیض» و ذکر
اهمیت «حکومت بر مردم» درصدد اس��ت تا با ارائۀ نمونههایي
تاریخی از خالفت خلفای راش��دین و عمربن عبدالعزیز ،توجه
هارون را به اعتباری بودن این امور و مسئولیت سنگین وی در
مقابل خدا و مردم جلب نماید .روش کار ابویوسف در این کتاب
بدین صورت اس��ت که وی بعد از ذکر مقدمات ،مطابق سؤالی
که هارونالرش��ید طی نامهای برای وی ارسال کرده ،به طور
مجزا به پاسخگویی هر یک از آن سؤاالت پرداخته و در اثبات
نظر خوی��ش ،احادیثی را به همراه ذکر س��ند ،مطرح میکند.
وی نظرات فقهی را با اس��تدالل بیان کرده و در صورت وجود
نظرات متفاوت ،آنها را ذکر کرده و سپس هارونالرشید را در
گزینش آرای مطرح شده ،مخیر نموده است.
ابویوس��ف همچنين در كتاب الخراج پیشنهاد میكند كه
خلیف��ه باید هر یك یا دو ماه برای رس��یدگی به مظالم رعیت
در مكان��ی بنش��یند؛ خواس��تههای مظلومان را پاس��خ دهد و
ظالمان را از ستمگری بازدارد .او حاكم را برای اجابت نیازهای
كش��اورزان ،همچون حفر چاه تش��ویق میكند .در این كتاب،
ابویوس��ف مهمترین اصول و قواعد خراج را با توجه به مقررات
2
شریعت اسالمی بیان كرده است.
دربارۀ مترجم كـتاب

محمدبن عبدهلل المدرس الرومی الحنفی مشهور به ردوسیزاده
به س��ال 1113ق وفات یافته اس��ت .او افزون بر ترجمۀ كتاب
الخراج ،دو كتاب وفیات األعیان و عجائب المخلوقات را نیز به
زبان تركی برگردانده است (بغدادي ،هدیة ،ج  ،2ص  )108او در دورۀ
عثماني و معاصر مصطفي پاش��ا (1683م) بود و به درخواست

 .2چاپ اول متن عربي الخراج به سال 1302ق توسط مطبعۀ بوالق منتشر شد .ترجمۀ فرانسوي آن هم به سال 1921م در پاريس توسط فانيان منتشر شد.
كتاب الخراج اخیرا ً توسط يكی از پژوهشگران افغان به زبان پارسي دري ترجمه شده است كه مشخصات آن چنين ميباشد :كتاب الخراج ،ترجمۀ ميرعلياصغر
شعاع ،كابل ،بنگاه انتشارات ميوند و كتابخانۀ سبا1383 ،ش321 ،ص.
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وي كتاب الخراج را به تركي اس��تانبولي برگرداند .ردوسيزاده
بخ��ش عمدهاي از اين كت��اب را ترجمه کرد ،اما مرگ فرصت
اتمام آن را نداد؛ از اينرو ،فردي به نام حاج س��ليمان به س��ال
1118ق ترجمه را تكميل کرد.
نسخهشناسی ترجمۀ كـتاب الخراج
اين ترجمه كه به خط نس��خ ظریف عثمانی تحرير شده ،داراي
 346برگ به ابعاد  13×26سانتيمتر است .هر صفحه مشتمل
بر نوزده سطر و هر سطر حاوي نه تا ده كلمه میباشد .عناوین
در آغاز به ش��نگرف اس��ت و در انتهای هر مطل��ب دایرۀ تو ُپر
طالییای رسم ش��ده است .برگ آغاز دارای سرلوح با خطوط
منظم هندس��ی و گل و برگ مختلف به زر تزیین ش��ده است.
داراي جلد تیماج قهوهای س��وخته ،كاغذ بغدادی اس��ت؛ برگ
اول صیقل داده شده ،مطالب داخل مستطیل نوشته شده است.
اين ترجمۀ نفيس ضمن مجموعۀ عبدالحميد دوم ،در دانشگاه
3
آنآربُر شهر میشیگان به شمارۀ  425نگهداری میشود.
آغاز :حمد بىغایه و ثناى بىنهایه ا ّول ذات بیچونه اولس��ونكه
احكام ش��رع قویمى محكم كتابى ایله و اعالم دين مستقيمي
معظم خطابي ايله احكام و اعال ايلدي و درود نامعدود و صلوات
نامحدود حبيب خدا رس��ول كبريا محم��د مصطفي صلي هلل
علي��ه و س��لم حضرتلرينك مرقد معطر و مش��هد منورلرينه و
ال ك��رام و اثتمه عظام حضراتنه اتحاف و اهدي اولنور مترجم
كت��اب عنبرین نقاب محمدبن محمد الش��هیر برودوس��ىزاده
ایدركه چونكه دستور اسمان بایه وصاحب خورشید سایه مسند
فروزكار فرمانى  ...اعنى وزیر مصطفى پاش��ا دام غروفشا  ...بر
نیچه اموردن استفس��ار ایلدكده ام��ا رحمة هلل تعالى حاالمیان
علماده خراج ابى یوسف عنوانیله معروف ومشهور اوالن كتابى
تألیف بیورمش��لر ایدى دیوب كتاب مذكور محاس��ننى شرح و
بیان ایلمشدى...
انج�ام :ایدر كه ذكر اوت��ان روایت بو یایده اوالن مس��موعا
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 التقصير الي رحمه مواله الغني القدير محمد
بن محمد الش��هير بردوس��يزاده بعونه تعالي بو كتاب عنبرين
تقابك كتابتي نسخه مولفدن تحرير اولديغي ني محرر مذكور
اش��ارت ايتكمله صحيح نسخه اولمغله بو بنده پر تقصير الحاج

انجامه ترجمۀ کتاب الخراج نسخۀ کتابخانۀ
دانشگاه آن آربر میشیگان

سليمان اشبو كتاب مستطابي تكيمل ايدرمكي منظوري اوالن
مؤمنين بو فقيري و مترجم مرحومي دعا ايله يا دايدهلر تم في
 8ص سنه .1188
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