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درامدی بر اوضاع مالی مغوالن
آنان  ایرانی،  سرزمین های  بر  سلطه  و  مغوالن  هجوم  از  بعد 
به منظور اداره ی این مناطق، به تشکیالت اداری و مالی نیاز داشتند. 
در ابتدای فرمانروایی مغوالن، به دلیل افزایش هزینه ها، الزم بود که 
به سرشماری  بنابراین مغوالن  اجرا شود.  مالیاتی وضع و  قوانین 
از وضعیت کشاورزان، عشایر و شهرنشینان اقدام کردند. آنان در 
و  فارس  عراق،  گرجستان،  خراسان،  مازندران،  هم چون  مناطقی 
کرمان، میزان مالیات ها را بررسی کردند. »فرمان شد که شماره از نو 
کنید« ]فضل اهلل، 1367: 596[ تا اندازه ی دقیق درآمدها معین شود. 
یکی از موارد استفاده ی آمارها، در ارتباط با اخذ مالیات والیات و 
مناطق تسخیر شده بود.1 زمانی که منگو در رأس قدرت قرار گرفت، 
به دلیل افزایش هزینه ها، الزم بود قوانین مالیاتی جدیدی وضع شود. 
بنابراین میزان وصول مالیات ها تا اندازه ای منظم و ثابت شد و بر 
جلوگیری از تعدی و زیاده روی نسبت به رعایا در وصول مالیات ها 

تأکید گردید ]پیشین[. هم چنین در این دوره، میزان مالیات کسبه و 
اصناف نیز تعیین شد ]همان، ص 597-596[. اما این روند، مدت 
زیادی طول نکشید و متوقف شد. به دلیل تأمین مواجب نظامیان و 
لشکرکشی های هالکو به سوی غرب ]همان، ص 717[، هزینه ها 
افزایش یافت و درنتیجه ی آن نرخ مالیات ها سیر صعودی پیدا کرد. 
مغوالن در ابتدای حکومت خود بر ایران، تمایل چندانی به منظم 
کردن سیستم مالیاتی نداشتند2، اما به مرور زمان تحت تأثیر فرهنگ و 
تمدن این مرز و بوم قرار گرفتند. بسیاری از اصطالحات و عناوین 
مالیاتی که در این عصر مرسوم شد، ریشه در دوران قبل هم چون 

دوره ی سلجوقی و یا حتی پیش از آن داشت.3

شیوه های مالی ایلخانان در والیات
برای والیات  ایلخانان، مشکالت عدیده ای  مالیاتی  شیوه های 
به وجود آورد. انتظارات مالی مغوالن بیش از توان رعایا بود. آنان 
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سنگینی  مالی  بار  قبل،  ادوار  با  مقایسه  در 
برعهده ی مردم می گذاشتند؛ چون نیاز مالی 
روش های  بود.  افزایش  حال  در  دائماً  آنان 
خودکامانه ی وصول مالیات و غیرمنظم بودن 
نرخ های سنگین، هرج و مرج،  آن، هم چنین 
و  محلی  حکام  اهمال  مالی،  دستگاه  فساد 
که  بود  عواملی  ازجمله  آنان،  طمع ورزی 
داشت.  به دنبال  اقتصادی  رکود  والیات  در 
خواجه رشیدالدین فضل اهلل در مورد فشار و 
تعدی محصالن مالیاتی یا مأموران مالیات در 
مناطق مختلف که باعث فرار مردم از والیات 
از  بعضی  در  می نویسد:  بود،  شده  مذکور 
شهرها و روستاها، مأموران وصول مالیات و 
که فرماندهان نظامی، تعدادشان بیشتر از رعایا  حدی  در  بود؛ 

تعداد آنان دو به یک می رسید. وی ادامه می دهد: در سال 691 هـ 
.ق در والیت یزد که علی خواجه، پسر عمرشاه سمرقندی، حاکم آن 
بود، یکی از ماّلک به روستایی رفت که به فیروزآباد معروف بود و 
منطقه ی بزرگ و وسیعی در آن والیت محسوب می شد. مأموران 
مدت سه شبانه روز هرقدر که تالش نمودند، نتوانستند هیچ کس 
را بیابند تا از او مالیات بگیرند و هفده محصل مالیاتی در این مکان 
حضور داشت. بدین سان، این والیت به جهت تعدی و ظلم مأموران، 

خالی از سکنه شده بود ]فضل اهلل، 1368: 251[.
با وجود اقداماتی که در عصر غازان خان در زمینه ی مالیات انجام 
گرفت، باز اوضاع اقتصادی والیات ایران زمین در مقایسه با قبل از 
تهاجمات مغوالن، در سطح پایین تری قرار داشت. اگر مقایسه ای 
بین تعداد روستاها و شهرهای آباد پیش از عصر مغوالن و پس از 
آن صورت گیرد، ویرانی اقتصادی مزارع روستاها و شهرها به خوبی 
آشکار می شود. مستوفی شهرهایی را ذکر می کند که در این عصر 
هنوز ویران بوده اند؛ مانند ری و قزوین. هم چنین اظهار می دارد، 
بسیاری از شهرها به روستا تبدیل شده بودند ]مستوفی، 1381: 164 
و 99، 95[. در اکثر والیات هم چون خراسان، قهستان، طبرستان و 
مازندران، شیوه های اخذ مالیات باعث اجحاف به مردم می شد و 
درنتیجه نارضایتی عمومی را به دنبال داشت. رشیدالدین اوضاع مالی 
خراسان را این گونه بیان می کند که هرج و مرج در همه جا شیوع پیدا 
کرده بود و مالیات وصول شده در والیات، به دلیل فساد مالی حکام 

مغوالن  مالی  مأموران  و 
بنابراین،  نبود.  مشخص 
این  برای  بروات4  نوشتن 
را  مالی  اوضاع  والیات، 

پیچیده و با مشکل مواجه می ساخت، چون 
معلوم نبود چه مقدار مالیات اخذ شده است. 
محصالن  تواتر  و  حواالت  کثرت  از  »و 
مغول و اخراجات و ملتمسات ایلچیکتای 
رعایا درمانده شدند و امرا و ملوک و کتبه 
عاجز« ]فضل اهلل، 1368: 301[. همواره بین 
مبلغ واقعی مالیات و مقداری که از طرف 
مأموران مالی و حکام اعالم می شد، اختالف 

فاحشی وجود داشت.
والیت  در  که  می نویسد  رشیدالدین 
خراسان »از آن حواالت ده هشت باقی بودی« 
و مأموران مالیاتی مغول و حکام که حواله و 
بروات داشتند، در کار خود موفق نبودند و 

را جمع آوری نمایند ]فضل اهلل، 1367: 1025[. نتوانستند وجوه بروات 
مهم ترین مأموران مالی دولت ایلخانان در والیات، تحت عنوان نایب 
مطرح بودند که زیر نظر صاحب دیوان و یا وزیر ممالک، کنار حکام به 
وظیفه ی خود مشغول بودند. هم چنین جهت اداره ی امور مالی، گروهی 
ـ .ق: 251[.  به عنوان مستوفی مشغول به کار بودند ]ابن فوطی، 1351 ه
مأموران مالیاتی که به عنوان نماینده از طرف دولت ایلخانی و یا حکومت 
ایاالت به این کار منصوب شده بودند، در اجرای وظایفشان دچار 
طمع ورزی و فساد مالی می شدند. حتی مأموران مالی عالی رتبه ی دولت 
ایلخانی نیز ممکن بود دچار این وضعیت شوند و یا به اختالس مظنون 
شوند. ازجمله می توان اشاره کرد به جوینی. وی از سوی مجدالملک که 
مشرف الممالک بود، به اختالس متهم شد. عنوان شد که جوینی درمدت 
دوازده سال، در عراق عرب و خوزستان و مضافات آن، »هر سال بیست 
تومان زر توفیر برداشته« و در مجموع مبلغ دویست و پنجاه تومان به 
خزانه نفرستاده و در ثبت مبالغ کوتاهی کرده. البته درنهایت جوینی با 
دالیلی که بیان کرد، ازجمله این که آن مبلغ را به شاهزادگان و بزرگان 
تقدیم کرده، از این اتهام تبرئه شد ]وصاف، 1269: 97-96[.5 و دوباره 
به ِسَمت خود منصوب گشت. عالوه بر این، موارد دیگری از این قبیل 
در منابع آمده است ]همان، ص 336[. به همین دلیل، غازان خان همواره 
تأکید داشت که مأموران مالیاتی در والیات باید از بین کسانی انتخاب 
شوند که از نظر مالی تأمین شده باشند تا چشم طمع به اموال مردم و 

مؤدیّان مالیاتی خود نداشته باشند ]فضل اهلل، 1367، ج2: 1025[.6
با تقسیمات  ایلخانان،  مالیاتی در عصر  تقسیم بندی تشکیالت 
جغرافیایی و سیاسی کشوری 
مطابقت داشت. مالیات هایی را 
که در والیات به طور پراکنده 
ادارات و  به  وصول می شد، 

مهم ترین مأموران مالی دولت ایلخانان در والیات، تحت 
عنوان نایب مطرح بودند که زیر نظر صاحب دیوان و یا وزیر 

ممالک، کنار حکام به وظیفه ی خود مشغول بودند
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تشکیالت مالیه ارسال می کردند. در والیاتی که پادشاهان و حاکمان 
محلِی تابع ایلخانان هنوز بر سریر قدرت بودند، الزم بود که بخشی از 

مالیات را به عنوان خراج به فرمانروای مغول پرداخت کنند.
از نظر مالیاتی، مناطقی هم چون مازندران و خراسان قوانین خاص 
خود را داشت و عواید مالیاتی مناطق مذکور، تحت مقررات ویژه ای 
محاسبه می شد. این والیات درخصوص مالیات، اختیارات بیش تری 
داشتند. مستوفی در این مورد می نویسد: چون در این عصر بیش تر 
وزرا و دیوانیان از این والیت بودند، بنابراین محاسبه ی مالیاتی مناطق 
مذکور با والیات دیگر فرق می کرد و »کمتر چیزی بر پادشاهان عرض 
می کرده و بدین حیله هر سال به مدد خرج لشکر خراسان بیست 
تومان از این والیت می ستده اند« ]مستوفی، 1381: 211[. در روستاها 
و مزارع، کشاورزان که مورد تعدی قرار گرفته بودند، هنگامی که از 
ورود مأموران مالی اطالع می یافتند، از آن مناطق فرار می کردند و موارد 
زیادی پیش می آمد که هنگام ورود محصالن مالیاتی، کسی از رعایا 
در روستاها باقی نمی ماند. برخورد مأموران نیز بسیار تحقیرآمیز بود. 
آنان حتی زنان را به زور و اجحاف با خود می بردند. در مواردی، رعایا 
برای رهایی از این وضع، به مأموران رشوه پرداخت می کردند. در 
بیش تر والیات، رعایا در مقابل محصالن مالیاتی، رفتاری مشابه داشتند. 
بیتکچیان )مأموران مالی مغوالن( همراه با سپاهیان به والیات می رفتند 
و با فشار و تعدی، مبالغی از مردم طلب می کردند و پس از برداشت 
مقداری از آن، مقدار باقی مانده نیز بین سایر دست اندرکاران تقسیم 
می شد. حکام و نواب نیز که در یک سال چند بار از مردم مالیات اخذ 
می کردند، بخشی از این وجه را به عنوان رشوه به مأموران اجرایی و 
زیردست خود و سپاهیان و شحنه های مغولی می پرداختند تا همگی 
گواهی دروغ دهند مبنی بر این که در فالن والیت، مالیاتی اخذ نشده، 
و درنهایت چیزی عاید خزانه ی دولت نمی شد ]فضل اهلل، 1367: 28-

 7.]1027
مقا طعه

مهم ترین تشکیالت مالیاتی در زمان ایلخانان، مقاطعه بود. درواقع 
ایلخانان از این طریق می توانستند مالیات های والیات را جمع آوری 
کنند، از آن جا که آنان قومی صحراگرد بودند و در این مورد تجربه ی 
چندانی نداشتند، مجبور بودند که از نظام مالیاتی ایران زمین استفاده 
کنند. پس ایلخانان به این نتیجه رسیدند که مسئولیت نظام مالیاتی 
والیات را به مقاطعه کاران واگذار کنند. درواقع مقاطع مالیاتی، در 
کنار حاکم محلی، در یک والیت بین مؤدی مالیاتی و خزانه قرار 
می گرفت. مالیات ها را وصول می کرد و سپس هر نوع اضافات آن را 
پس از کم کردن هزینه ی خود و پرداخت حواله، به خزانه ی مرکزی 
ارسال می کرد ]آملی، 1337: 313[. چون مقاطعه کاران در بیش تر 
موارد مالیات را از رعایا اخذ می کردند، اما چیزی به دیوان پرداخت 

برای  همواره  و  شده  بودجه  کسری  دچار  حکومت  نمی کردند، 
کارهای روزانه و امور مملکتی با مشکل مالی مواجه بود و درنهایت 
دست به مصادره ی اموال مردم می زد. »هر مقّطع که می رسد، آن چه 
می بیند از حاصل دقت و موجود دخل می برد و چیزی از مستقل 
به طریق قرض و یا بر سبیل عنف نیز استخراج می کند و چون 
مقّطع دیگر می رسد، گرسنه و برهنه و کیسه ی تهی آورده که پر 
کند« ]کرمانی، 1331: 61[. این مسئله در ایجاد هرج و مرج، بی ثباتی 
و ضعف حکومت ایلخانان نقش مهمی داشت. چون در زمانی که 
مملکت به نیروی نظامی و تأمین سپاهیان به منظور حفاظت از مرزها 
رشیدالدین در  نبود.  پیدا می کرد، پولی در خزانه موجود  احتیاج 
توصیف این وضعیت می نویسد که این شرایط موجب شده بود، 
حکومت بنا به ضرورت و نیاز مالی، اقدام به »ینماری« )وضع مالیات 
اضافی( نماید و هم چنین از مردم طلب کمک و مساعده ی مالی کند 

]فضل اهلل، 1368: 258[.
بود.  سال  سه  مدت  به  معمول  به طور  درامدها  مقاطعه ی 
مقاطعه کاران عایدات، همواره از اشخاص محلی انتخاب می شدند 
و کمتر اتفاق می افتاد که از طبقات سپاهی و یا دیوانی باشند. ظاهراً 
به این دلیل که ایلخان مغول بهتر می توانست بر افراد محلی تسلط 
داشته و اعمال قدرت نماید؛ چون حکومت بر مبالغ هزینه شده و 
حساب های مقاطعه کاران نظارت و بازرسی می کرد. در برخی موارد، 
آنان به دلیل اختالس مالی به دادگاه )یارغو( معرفی می شدند8 که 

گاهی به کشته شدن آن ها منجر می شد.9
معروف  »باسقاق«  به  که  محلی  مأموران  ایلخانان،  دوره ی  در 
بودند، از سوی حاکمان نظامی منصوب می شدند و وظیفه ی آن ها 
اخذ مالیات بود. در بیش تر مواقع، مأموران مالیاتی قبل از موعد مقرر 
مالیات را طلب می کردند و این خود باعث مشکالت مالی برای 
رعایا می شد ]فضل اهلل، 1368: 267[. عالوه بر این، ممکن بود در 
طول یک سال چندین بار مالیات از مردم وصول کنند که در حد توان 

مالی آنان نبود.
انواع مالیات

قبل از هجوم مغوالن، مالیات ارضی یا خراج، مهم ترین مالیاتی 
بود که در جامعه ی اسالمی آن روزگار رواج داشت10 و کم و بیش 
سعی بر این بود که درخصوص اخذ خراج از مردم، توان پرداخت 
آنان رعایت شود. بر طبق قوانین شرعی و کتب فقهی، افرادی نظیر 
حکام غیر روحانی که می توانستند از خراج برای مصالح پادشاهی 
استفاده کنند، مشخص شده بودند ]طوسی، 1336: 31[. هم چنین 
براساس این اصول نباید از اراضی خراب مالیاتی گرفته شود.11 اما 
مالیات شهر  به صورت جنس و  در عصر مغوالن، خراج زمین ها 
این دوره  را که در  »تمغا«  نقدی وصول می شد. اصطالح  به طور 
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رواج داشت، اولین بار مغوالن به کار بردند. 
انواع  با  ارتباط  در  را  مالیات  نوع  این  آنان 
حرفه ها و شغل ها حتی از... اخذ می کردند 
]وصاف، 1269 هـ . ق: 439[. هم چنین در 
ارتباط با مالیات دائمی، اصطالح »قبچور« را 
به کار می بردند که شهرنشینان و روستاییان 
باید پرداخت می کردند. این مالیات دو نوع 

بود:
از صحراگردان  که  مراعی«  »قبچور   .1
و عشایر براساس شمار گله های آنان گرفته 

می شد.
صاحبان  از  که  متحّرفه  قبچور   .2
حرف، مشاغل و شهرنشینان اخذ می گردید 

]فضل اهلل، 1368: 243-64[.
قبچور در سال ممکن بود چندین بار اخذ شود. در مواردی حتی 
تا حدود سی قبچور نیز دریافت می شد ]همان، 264[. به نظر می رسد 
به دلیل اجرای قبچور در مناطق تحت حاکمیت  ایلخانان، اوضاع 
مالی و اقتصادی در مناطق گوناگون رو به ویرانی رفته بود. هم چنین 

این عنوان درخصوص مالیات های اتفاقی نیز استفاده می شد.
رشیدالدین می نویسد: مالیاتی که روستاییان به عنوان »قبچور« 
آن  از  زمان وصول می گردید. قسمتی  در دو  پرداخت می کردند، 
در اول بهار و بخشی دیگر در شروع پاییز اخذ می شد که حدود 
بیست روز برای پرداخت آن به رعایا مهلت می دادند.12 رشیدالدین 
در مورد وضع قبچور چنین می نویسد: هر زمانی که ایلچیان برای 
وصول اموال مورد نیاز به والیات می رفتند، به این بهانه »حاکم، 
قبچور قسمت کردی« و هرچند ایلچیان بیش تر می آمدند و نیازهای 
آنان افزایش پیدا می کرد، حاکم آن  والیت هرچه قدر که می توانست 
از مردم طلب می کرد و آن را بین مأمور مغولی و فرمانده ی نظامی 
و سایر مسئوالن آن منطقه تقسیم می کرد، سپس آنان به دروغ عنوان 
می کردند که این والیت مالیات ندارد؛ و درنتیجه چیزی عاید خزانه 
نمی شد ]فضل اهلل، 1368: 44-243[. حمداهلل مستوفی در ارتباط با 
ظلم و تعدی و فشاری که از شیوه ی مالیاِت قبچور بر رعایا وارد 
می گردید، اظهار می دارد: مناطق وسیعی از عراق عجم به جهت 
اجرای قبچور در یک وضعیت نابسامان اقتصادی قرار گرفته بود و 
اکثر رعایای آن جا مجبور به ترک والیت خود شده بودند تا جایی که 

در قزوین نماز جماعت برگزار نگردید ]مستوفی، 1362: 654[.
از دیگر موارد مالیات های رایج در این عصر، »قالن« بوده است. 
اصطالح قالن در موارد زیادی به کار رفته است و به همین دلیل معانی 
متفاوتی از آن برداشت می شود؛ حتی به معنی خدمت لشکری نیز 

از آن یاد شده است. احتمال دارد که قالن 
به معنی هزینه ی فرماندهان سپاه در جنگ ها 
بوده باشد. چنین به نظر می رسد که این از 
مالیات های اتفاقی و نامنظم ایلخانان بوده که 
در مواقع نیاز اخذ می شده. »تمغا« نیز مالیاتی 
بود که از تجار و صاحبان مشاغل دریافت 
ارزش هر  می کردند و در حدود ده درصد 

معامله ای شامل این مالیات می شد.13
می توان  دوره  این  مالیات های  دیگر  از 
زیاد  آن  مقدار  که  برد  نام  »سیورسات«  از 
می شد.14  مردم  بر  مالی  فشار  باعث  و  بود 
این مالیات درواقع هزینه ی تأمین نیروها و 
سپاهیان مغولی در والیات بود که از رعایا 
عصر  مالیات های  درخصوص  می شد.  اخذ 
ایلخانان، رشیدالدین از موارد دیگری نام می برد که عبارت است 
از: ساوری، ترغو، علفه و علوفه ]فضل اهلل، 1368: 255[. ساوری به 
معنی هدایایی بود که از طرف حکام محلی به ایلخان تقدیم می شد. 
این اصطالح مغولی بود و مترادف کلمه ی ترکی »ترغو« است. علفه 
و علوفه درخصوص جمع آوری آذوقه و تدارک سپاهیان مغولی در 
یک والیت به کار برده می شد. هم چنین اصطالح مالیاتی اخراجات 
]همان، ص 257[ نیز در این عصر مرسوم بوده و در مورد مالیات های 
اتفاقی و دائمی استفاده می کردند که رعایا جهت تأمین هزینه های 
مأموران ایلخانی در والیات می پرداختند. به طور کلی، عناوین مالیاتی 
مانند: مهلتانه، رسم الخزانه و حق التحصیل، مالیات های اضافی بودند 
به شیوه های گوناگون توسط مقاطعان اخذ می گردید ]همان،  که 
439-437[. در همین خصوص، وصاف از این گونه مالیات ها در 
عهد ارغون خان )690-683 هـ .ق( و سلطان ابوسعید )717-736 
هـ .ق( نیز سخن به میان می آورد ]وصاف، 1269: 634-630 و 225-
224[. عالوه بر موارد ذکر شده، مالیات های دیگری از مردم اخذ 
می گردید که به صورت خودسرانه توسط حکام محلی وضع می شد 
و در منابع تحت عنوان »شلتاقات« به کار رفته است که به معنی جور 

و بی اعتدالی و تعدی بی حد بر رعایاست ]دهخدا[.
سعدی در اشعار خود از یک نمونه مالیات تحت عنوان »طرح« 
نام می برد که باعث ظلم و تعدی به مردم والیت فارس شده بود. 
در این شیوه ی مالیاتی، حاکم فارس زمانی که خرما ارزان بود، از 
می یافت،  افزایش  آن  بهای  که  زمانی  و  می کرد  کشاورزان خرید 
و  تورم  آن  پیامد  که  می رساند  فروش  به  بازار  در  را  آن  مجدداً 
پریشانی اوضاع اقتصادی این والیت بود.15 مقاطعان مالی در مواردی 
به مغوالن وعده ی  مالیاتی،  اختیار گرفتن منطقه ی  برای در  حتی 
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پرداخت مالیات بیش تر را می دادند. درنهایت، این شیوه ی کار تأثیر 
ویرانگری بر اوضاع اقتصادی والیات داشت. الزم است اشاره شود، 
عناوین و اصطالحات مالیاتی بی شماری در عصر ایلخانان رواج 
داشت که در این جا فقط به عنوان نمونه، به تعداد محدودی از آن ها 
اشاره شد. به طور کلی، مالیات های نامنظم که در این عصر از رعایا 
وصول می شد، به مالیات های اتفاقی معروف بود که همواره عاملی 
در جهت نارضایتی رعایا بوده و تأثیر زیادی در واماندگی اوضاع 
اقتصادی والیات داشته است.16 به دلیل فساد مالی که در این عصر 
رواج دارد، مقاطعان باید به جز مالیات رسمی که به ایلخانان مغول 
پرداخت می نمودند، به خاطر حفظ منصب خود، رشوه های کالنی 
نیز به کارگزاران دیوانی و بزرگان مغول در دربار آنان تقدیم نمایند 
]وصاف، 1269: 223[. وصاف در ارتباط با پرداختن هدیه های ملک 
اسالم جمال الدین به غازان، اظهار می دارد که این هدایا و رشوه ها 
را حکام و مقاطعان از رعایا می گرفتند و به دربار ایلخان ارسال 

می کردند ]وصاف، 1269: 331[.

پي نوشت
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مالیات به خزانه نمی فرستاد و حکومت او چندین سال به طول کشید. در این دوره، 
مغوالن از قراختاییان توقعات مالی چندانی نداشتند. حافظ ابرو، عبداهلل بن لطف اهلل. 
جغرافیای حافظ ابرو. تصحیح صادق سجادی. تهران: نشر میراث مکتوب، 1375، 

ص 136.
مالیاتی که در دوره ی سلجوقی  به مقاطعه ی  3. برای مثال می توان اشاره کرد 
متداول بود. زرکوب شیرازی، ابوالعباس معین الدین احمدبن شهاب الدین ابی الخیر. 
شیرازنامه. به کوشش دکتر اسماعیل واعظ جوادی. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ 

ایران، 1350، ص 58.
4. نوشتن بروات به منظور عایدات دوران 
قبل از مغوالن نیز رواج داشت. در دوره ی 
بود.  متداول  نیز  شیوه  این  سلجوقیان 
ظهیرالدین نیشابوری. سلجوق نامه. تهران: 
انتشارات خاور، 1332، ص 31. در دوره ی 
نبود  هم چنین  و  وجوه  کمبود  ایلخانان، 
قوانین ثابت در مورد مسائل مالیاتی باعث می شد که توانایی پرداخت مالیات 
در والیات مشخص نباشد. درنتیجه در برواتی که صادر می شد، مقدار مبالغ آن 
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جامع التواریخ )جلد 2(. ص 1036 به بعد.
5. به منظور اطالع بیش تر از نفوذ و اقتدار خاندان جوینی نگاه کنید به: وصاف، 
میرجالل الدین  تعلیق  و  تصحیح  به  الوزراء.  آثار  عقیلی.  سیف الدین  ص 55؛ 
حسینی ارموی )محدث(. انتشارات دانشگاه تهران، 1337، ص 276؛ خواندمیر، 
غیاث الدین. دستور الوزراء. به تصحیح و مقدمه ی سعید نفیسی. تهران: انتشارات 
اقبال، 1317، ص 269؛ ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم االسحار من لطائم االخبار. 
به تصحیح و مقدمه و تعلیق میرجالل الدین حسینی ارموی. انتشارات دانشگاه 

تهران، 1338. ص 103.
6. در این راستا از توصیه های رشیدالدین که از متفکران و اندیشمندان این عصر 
است، نباید غافل بود. وی همواره سعی داشت افراد صالح را بر کارها بگمارد و 
میزان کارایی مأموران دولت، به ویژه مأموران مالیاتی را باال ببرد و افراد سودجو 
را برکنار کند. دقت در انتخاب عامالن و مراقبت در رفتار آنان، مورد تأکید دیگر 
متفکران و اندیشمندان این سرزمین بوده است: »کسانی را بر رعیت بگمار که از 
خداوندان رأی و تدبیر... باشند و سیاست کشورداری را بدانند و به پاکدامنی 
دیوان المبتداء و  )کتاب العبر و  مقدمه  عبدالرحمن.  ابن خلدون،  باشند«.  متصف 
الخبر(. ترجمه ی محمد پروین گنابادی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

چاپ پنجم، 1366، ص 602.
7. بیتکچی ها در دیوان های مختلف و در سازمان سپاه خدمت می کردند و بنا به 
مورد عنوان خاصی داشتند؛ مانند بیتکچی و امین اموال و بیتکچی خزانه که اکثراً در 
کار مالی بودند. در تاریخ مبارک غازانی، این اصطالح در موارد ذیل این گونه آمده 
است: »بیتکچی براتی چند بر والیت نوشت« ص 254؛ »الزم می شد و بیتکچیان 
والیت را خدمتی دادن« ص 319؛ »فالن که جهت بیتکچی این هزاره معین شده« 
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ایلخانان به این نتیجه رسیدند که مسئولیت نظام مالیاتی والیات را به مقاطعه کاران 
واگذار کنند. درواقع مقاطع مالیاتی، در کنار حاکم محلی، در یک والیت بین 
مؤدی مالیاتی و خزانه قرار می گرفت. مالیات ها را وصول می کرد و سپس هر 
نوع اضافات آن را پس از کم کردن هزینه ی خود و پرداخت حواله، به خزانه ی 

مرکزی ارسال می کرد
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الکاتب )جلد 2(. ص 114.
از قوانین فقهی اسالمی در مورد خراج نگاه کنید  10. جهت اطالع بیش تر 
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