
  

  

  

  

  

چرايي، «هاي ايران اسالمي قرن اول هجري   نقش ايرانيان در مديريت

  »چگونگي و پيامدها

   دهقانان ايراني-بخش اول

  

  اصغر محمودآبادي دكتر سيد

  گروه تاريخ دانشگاه اصفهان

  

  

  مقدمه

  آن قرنة امور مسلمين نگارش يافته و محدودةتحت عنوان نقش دهقانان ايراني در ادارمقاله اين 

سياسي در نظام  عنوان قشري که اکثر امور اقتصادي و هدهقانها ب .گيرد  هجري را دربرمياول

 امور کشور ة آنها بود بعد از فتوح اوليه توسط اعراب مسلمان چون به آنها در ادارةساساني بر عهد

  شخصيةز نگارش اين تحقيق عالوه بر عالقاهدف . نياز مبرم داشتند در مقامهاي خود ابقا شدند

تر از اين موضوع که ايرانيان بعد از شکست دولت ساساني چه وضعيتي  شناخت بهتر و روشن

ميزاني در امور سياسي استفاده عنوان رابط بين دولتمردان و رعايا تا چه   دهقان بهةداشتند و از طبق

 آمدن اعراب يا با  حفظ کنند،جايگاهي را که دولت ساساني داشتشد و آيا اين طبقه توانستند  مي

  .مسلمان آنها نيز مانند دولت ساقط شده موقعيت خود را از دست دادند
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پايگاه  نقش دهقانان در امور قضايي و مالي مسلمين، االتي نظيرؤدر بررسي اين موضوع س  

 ضد ةآيا خدمات دهقانان به اعراب ناشي از روحي نقش دهقانان و موالي، اجتماعي دهقانان،

نوع خدمات دهقانان  وانستند موقعيت خود را حفظ کنند؟دهقانان تا چه زماني ت ساساني آنها بود؟

آنها را در موقعيت آيا مسلمان شدن دهقانان  راشدين و امويان چه تفاوتي داشت؟در عصر خلفاي 

آيا از دهقانان در   دهقانان ايراني شد؟وچه عواملي باعث نزديکي مسلمانان  داد؟ برتري قرار مي

و در  زباني مطرح شده و با توجه به محدوديت زماني ةو مسئل شد؟ تفاده ميياسي اسهاي س رديف

اي که پيش روست سعي شده است که به آنها پاسخ داده شود تا آن  دسترس نبودن منابع در مقاله

براي نگارش اين تحقيق از کتابهاي منبع و  .فضاي عصر اموي در وضعيت بهتري مشاهده گردد

  .ورخين ايراني و خارجي تا حد امکان استفاده شده استهمچنين از کتب م

  

  پايگاه اجتماعي دهقانان

نشين و   اصيل صاحب ملک و زمين اعم از دهدهقانان فارسي منصوب به ده و در قديم به ايراني

 ايرانيان را به علت اشتغال داشتن به زراع و ها شد و احتمال دارد که عرب نشين اتالق ميشهر

 ده به معني قريه و گان ةاند و دهقانان مرکب از کلم ناميده هقانان مي دها، عربنكردن زراعت 

در اسالم من باب  .شد ايران به مالک زمين و ده گفته ميدهقانان در  ۱.پسوند لياقت و نسبت است

 دهکان است به معناي ةدهقان شکل عربي شد ۲.اند  ايرانيان را دهقان ناميدهةاتالق جزء به کل هم

تر از ساسانيان   اشراف فئودال کوچکة دوم طبقةيک روستا و عضوي از نجباي درج رئيس

  ۳.ايراني

ايراني ناميده  اي قوم هند و  ايرانيها و کساني که طبق فرضيه،نياکان هنديان در طرز فکر  

 -۲؛ اي که حکومت را در دست داشت طبقه -۱ :شد  سه طبقه خالصه ميبه اجتماع ،اند شده

ايران  .اي که به کار آباداني و فراواني مشغول بود طبقه -۳؛ مربوط به نيروي جنگي بوداي که  طبقه

عنوان يکي از  و دهقانان در رديف سوم به ها پذيرفته بودند م نيز اين سه طبقه را مانند هنديقدي

  ۴.طبقات اجتماعي قرار داشتند
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در اين  . چهارم قرار داشتندةشد که دهقانان در طبق  ساساني به چهار طبقه تقسيم ميعةجام  

 در عهد ۵.گفتند ا و روستاها دهيک يا ده ساالر ميه  قسمتي حاکمي داشت و به حکام ديهدوره هر

 با در نظر گرفتن معني ديهکانيه مسلماً ۶.باشد در دهيوپتها نيز همان دهقانان ميساسانيان منظور 

ريه نيز نشمندان اين کلمه را رئيس قدهگان به معني زارع و مالک است با اين حال بعضي از دا

  ۷.اند گفته

ز طريق لباسهايشان تشخيص اشدند که  ر ساسانيان به پنج دسته تقسيم ميدهقانان در روزگا  

در  .يان فرق زيادي نداشتند مگر در تعليم و تربيتيدر اکثر نقاط دهقانان با روستا ۸.شدند ميداده 

 و بالفاصله بعد از فئودالهاي بزرگ ۹ اشرافةتر از طبق  مراتب اجتماعي مقام دهقان پايينسلسله

 دولت و در واقع ةرسيد که عامل و نمايند طور موروثي به دهقانان مي ه بها ه امور دهکدةادار ۱۰.بود

همواره در تحکيم بنيان  توانستند  و مي۱۱رفتند ميشمار  هرابط بين روستاييان و حکومت مرکزي ب

و همين دهقانان مدتها پس از انقراض ساسانيان روايت و  ۱۲ند باشندقدرت دولتهاي ايراني سودم

عنوان  هعالقه از يکي از اين دهقانان بو که فردوسي با ميل   ملي ايران را حفظ کردند چنانةحماس

بزرگان شعر در اين مقطع مانند فردوسي و اسکافي مروزي در اشعار  ۱۳.کند ميراوي و گوينده ياد 

صورتي که ابوحنيفه اسکافي  هآوردند ب ميمعني ايراني در مقابل عرب ه  با مکرراً دهقان رةخود کلم

عرب در مقابل يکديگر قرار داده  معني وه  معروف خود تازي و دهقان را بةمروزي در قصيد

  ۱۴.است

همين جهت است که دهقاني در  به نان در ايران متفاوت بود و مسلماًثروت و اعتبار دهقا  

نها امتياز دهقانان ت. شود ميعنوان کشاورز ديده  هاي ديگر ب وان مردي معتبر و در ناحيهعن هاي ب ناحيه

  ۱۵.تر بودند ميبر ديگر کشاورزان اين بود که اينان نجباي خيلي قدي

زاده بودن دهقانان اين است که قباد پادشاه ساساني در نزديکي اهواز در  شاهدي بر نجيب  

 از فريدون داشت سکونت کرد و چون يک هفته در آنجا اطراق نمود  دهقاني که نژادةدهي به خان

دنيا آمد که ه قباد بر دختر دهقان فتنه شد و دهقان نيز بر اين پيوند رضا داد و از اين پيوند کسري ب

 ساساني مالکان بزرگ اراضي بيش از پيش مقتدر گرديدند و ةدر دور ۱۶.بعد از او جانشين وي شد

ر بودند براي رفع بحران اقتصادي و تعديات دولت خود را تحت حمايت مالکان کوچک مجبو
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آوري کنند تعداد  بايست ماليات را براي دولت جمع مي چون مالکان بزرگ .مالکان بزرگ قرار دهند

 آوري ماليات يافت و دولت که بدين صورت جمع ميافزايش  کساني که تحت نظارت آنها بودند

 و قدرت آنها به حدي رسيد که پادشاه ۱۷دي به فئودالها وابسته گرديدتا ح براي او آسان شده بود

که فرمانروايي  از نظر مالي و نظامي وابسته به آنها شد و اين پيشوايان دين و ديوانيان بودند

 و در حقيقت ۱۸نمودند ميکردند و شاه قدرتي نداشت و دهقانان از اين سران حکومت پشتيباني  مي

رسيده بود که حتي مدتي پس از سقوط دولت ساساني رعايا سقوط دولت را قدرت آنها به حدي 

  ۱۹.کردند ميچندان احساس ن

 اسالمي ةاي از طبقات اجتماعي ايران بوده که پيش از اسالم و چند قرن از دور  طبقهيدهقان  

ه بود که  اجتماعي آنان در نظام جديد بدان پاي-موقعيت سياسي ...« ۲۰.اند هاهميت و اعتباري داشت

. »کردند مي دهقانان از حکام عرب انتقاد ةگاه سران قبايل عرب در اعتراض به جايگاه برجست

و اين  ۲۱کردند ميتر از خود امتناع   نجبا بودند از خويشاوندي با طبقات پستةدهقانان که از طبق

که طبقات  در عهد تسلط تازيان بر ايران مشهودتر بود و به همين دليل بود حاالت مخصوصاً

 مغول همواره بر خصائص نژادي خود باقي ةدهقان تا آخرين لحظات وجود خويش يعني تا حمل

 دهقان تنها با گرويدن سريع به ةطبق ۲۲.ماندند و از بيگانگان به هيچ روي اثري در آن راه نيافت

نان و  و بديهي است که دهقا۲۳اسالم توانستند در موقعيت رهبري اجتماعي خويش باقي بمانند

اند و به اين  هدواير وابسته به آنها حفظ مقام اجتماعي خود را مديون رها نمودن دين زرتشت بود

در  .باقي ماند خود جايدر ن طبقات اجتماعي ايران حتي پس از قبول اسالم دليل بود که سازما

راضي بوده ايام اسالمي دهقانان به همان نحو قديم صاحب ضياء و مکنت و داراي نوعي اشرافيت ا

 ساساني حفظ کرده و اغلب ةشدند و نفوذ محلي خود را مانند دور ميو از طبقات ممتاز محسوب 

بعد از انقراض دولت ساساني در  ۲۴.نمودند ميدر کار حکام عرب و يا امرا و پادشاهان دخالت 

 طبقاتي اي در اصول اجتماعي و العاده از مرکز حکومت عرب بود تغيير فوقنواحي شرقي که دور 

علت نفوذ قوانين و احکام ه  بن از ورود اسالم به ايران تدريجاًساسانيان برجاي ماند و بعد از دو قر

اما آن قسمت از قواعد و آداب و اسالمي در سازمان طبقاتي و اجتماعي ايران تغييراتي پديد آمد 
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اري از آداب و رسوم سوم ملي کهن که با دين تازه مباينت آشکار نداشت دوام يافت و حتي بسير

  ۲۵.دست مديران و زمامداران دولت اسالمي اقتباس و تثبيت شد بهبور زم

  

  نقش دهقانان و موالي

اي که به اسالم گرويده بودند  اه عرب نوشت تا به آزادان بيگانهاز فتوح اوليه عمر به فرمانده سپ بعد

لمان بودند همچنان اسيران آزاد شده  خلفا و عمال آنها موالي را با آنکه مس۲۶.پايگاه موالي دهد

همواره ند و در جنگ ددا ميکردند و مسلمين غير عرب در معرض تهديد و تضبيق قرار  ميتلقي 

شد و حتي گاهي اوقات  مياز غنايم هم سهمي به آنها پرداخت ن .بردند ميعنوان پياده  آنها را به

  .شد ميمستمري عادي نيز از آنها مضايقه 

ا و حتي خودشان ب هم علم وهم معرفت آنه اموي اعراةق معنوي موالي در دوربا وجود تفو  

شد با يک زن عرب ازدواج کنند و اگر  ميکه به آنها اجازه داده ن نگريستند چنان ميرا با ديد تحقير 

کرد و همين روش تحقير  ميکردند چه بسا حاکم و والي عرب آنها را مجبور به طالق  ميازدواج 

الي حس مقاومت در برابر عرب را در آنها تقويت کرد و آنها را به فکر مباهات به نسبت به مو

  ۲۷. تاريخي و فرهنگي خويش انداختةاجداد خود و تفاخر به گذشت

شدند مورد  ميدر عهد خالفت اموي تفوق اعراب نسبت به ساير مسلمين که موالي خوانده   

فضليت را در تقوي اعالم کرده بود و  )ص(يامبر  وقت بود اما بايد دانست که پةتأييد هيئت حاکم

توانستند فضيلت واقعي خود را در  مياين موالي بودند که در علم و تقوي ونيز مراتب اداري 

آورد براي اينکه از لحاظ سياسي   چون يک نفر غير عرب اسالم مي۲۸.احراز کنند  مي اسالعةجام

شد و اگر فرد  ميبست و مولي  ميي از عرب ذمتنفاي يا فرد  بيلهق  بهاعتباري کسب کند خود را

باهوشي بود ممکن بود هم به ثروت و مال برسد و هم جاه و مقامي بيابد زيرا غالب رؤساي 

کارمندان و عمال حکومت عرب از موالي بودند و  مشاوران، ،زمانهاي اداري و نيز اکثر دبيرانسا

گذشته از اينها مورد حمايت ، گها شرکت داشتند ديگر از اين دسته که با اربابان خود در جنةعد

کردند و اربابان هم به نوبت خود يک مقرري اضافي از ديوان براي  ميآنها بوده و مزد نيز دريافت 

  ۲۹.گرفتند ميمخارج آنان 
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حساس تعلق به قوميت ايراني از بين برود و حتي در برخي موارد ادهقانان نگذاردند که   

موالي کوشش داشتند تا حق برابري ايرانيان با  .ا موالي همراه بودندجهت حفظ اين احساس ب

  ۳۰.تحقق بخشند...  اقتصادي و ي اداري،ها ه به سبب لياقت ايرانيان در تمام زمين رااعراب

 اسالم ده که مردم بومي آنها نيز تدريجاًجمع و وصول ماليات و خراج در واليات دور افتا  

 تيز تيغ را متوجه نوع ةگونه موارد غالباً لب اما حکام اموي در اينآوردند کار دشواري بود  مي

موالي بدين جهت به  ۳۱.نمودند ميکردند و با اعراب با مسامحه برخورد  ميمسلمانان و موالي 

 زمين مال آنها نبود، .آوردند که قبول اسالم موجب معافيت از ماليات ارضي نبود ميشهرها روي 

که آنها پس از قبول اسالم وابسته به زمين خود نبودند و با ترک زمين يگر آن د.بلکه مال دولت بود

شدند ولي مأمورين  ميو مهاجرت به شهر طبعاً از ماليات ارضي و هر نوع بدهي ديواني ديگر آزاد 

هاي خود بازگردند و ماليات سرانه بدهند و به همان  کردند که به آبادي ميحکومتي آنها را وادار 

در اين دوره ديوان عراق که  ۳۲.پرداختند و اين در زمان حجاج بود مي پيش از قبول اسالم قرار که

آمد در دست موالي بود و  ميشمار   حکومت بهة محرکة دخل و خرج مملکت و قوةکنند تنظيم

حجاج که از تسلط موالي و زبان فارسي بر ديوانها راضي نبود  .شدند ميديوانها به فارسي نوشته 

کار عناصر غير  به نقل ديوان از فارسي به عربي نمود تا بدين وسيله نظارت اعراب را در اقدام

نام صالح بن عبدالرحمن که از  هتر کرده باشد و اين کار را يک موالي ايراني ب عربي در ديوان قوي

ج  نارضايي مردم از حجاةموارد ياد شده اسباب عمد  و۳۳اهالي سيستان بود براي وي انجام داد

افزار  و دست ۳۵هاي ضد خالفت اموي حضور مستمري داشتند موالي هميشه در جنبش ۳۴.بود

اي که معموالً از طرف شورشيان به آنها داده  ي جهت مقاصد سياسي شورشيان بودند و عدهخوب

 عراق موالي از سياست خشن عمال در ۳۶.المال د از مساوات با اعراب در سهم بيتشد عبارت بو مي

ولي سياست مختار اين موالي را با وي  ۳۷دادند ميخشنودي نشان سبت به عناصر غير عربي نااموي ن

 بود که براي مبارزه با حکام همراه نمود و در حقيقت اين همراهي موالي با مختار به اين خاطر

ي  زيادي از موالي زبانشان عربة عد۳۸.نمودند صورت پذيرفت مياميه که ظلم فراواني به آنها  بني

که در کوفه زبان فارسي  کردند چنان ميبود ولي زبان مادري خود را از ياد برده و به فارسي تکلم 
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شاهد اين موضوع اين . گفتند مي داشت و در اردوي مختار نيز اکثراً به فارسي سخن اي رواج عمده

  ۳۹. فارسي بوده استيباشد که در بصره نيز زبان موال مي

  

   ضد ساساني آنها بود؟ة از روحيياب ناشآيا خدمات دهقانان و اعر

 ساختار اجتماعي ايران تغيير چنداني نيافت و...   نظامية ساساني و امراي برجستةحذف خانواد با«

برخي از  .راندند مي همانند روزگار ساسانيان بر ايران فرمان ي همچنين زورمندان بومي و محل و...

 امراي نظامي به رويارويي  اگرچه در ابتدا به تنهايي در کناراين حکام اعم از مرزبانان و دهقانان نيز

زودي به ه مان پرداختند و در اين راه کشته شدند يا به اسارت درآمدند اما به اعراب مسلابا سپ

در  ۴۰.»ناگزير به سازش با مسلمين شدند علت فقدان حکومت مرکزي و اتکا بر درآمدهاي ارضي

کردند دهقانان سواد به  ميحدات دولت ايران ساساني حمالتي  سرابتداي امر که سپاه اعراب به

طوري که وضع مسلمين در سواد و عراق  ناي حمله به اعراب را گذاشتند بهدستور رستم فرخزاد ب

اما بعد از جنگ جلوالء مسلمانان در نواحي سواد  .نشيني شدند ه خطر افتاد و آنها مجبور به عقبب

 صلح خواست و بر آن جا رسيدند و دهقان آندت زدند تا اينکه به مهرودست به تاخت و تاز و غار

  ۴۱.شد که به وزن يک جريب درهم بپردازد تا کسي از ايشان به قتل نرسد

آوري خراج جهت   امور محلي و جمعةعنوان متولي ادار  دهقانان به،بعد از فتح اعراب  

جوديت ملي و و به منظور حفظ مکوشش ۴۲.دادند ميمحافظت از جماعات به کار خود ادامه 

 با محافلي که در اين راستا در .گرفت مي دهقانان در فارس صورت ةوسيل هفرهنگ ايراني که ب

موجوديت به شد همکاري داشتند و در نهايت بايد گفت که در واقع اتکا  ميشرق ايران تشکيل 

  ۴۳.فرهنگي ايران بيشتر بدانها بود

ديدند با  ميي از شهرهاي خراسان و ماوراءالنهر که دهقانان و رؤساي دولتي بسيار  

عراق بر ساسانيان وارد شد ديگر اميدي به تجديد قدرت آن دولت  شکستهايي که در سواد و

ي ها هموجب عهدنامه درک کرده بودند و غالباً ببدون جنگ ت را مفايده بودن مقاو ينيست و ب

عنوان باج و  شد که اهل شهر ساليانه مبلغي به مير  مقرها هدر اين عهدنام .شدند ميجداگانه تسليم 

 اين . مهربانةبه نام خداي بخشايند «: مربوط به هرات چنين آمدهة مثالً در عهدنام۴۴جزيه بپردازند
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 او را امر کرد به ترس ، رئيس هرات و پوشنگ و باد غيس را امر کرده،است آنچه عبداهللا بن عامر

 اصالح سرزمينهايي که زير دست اوست و مصالحه کرد با او از خدا و خيرخواهي مسلمانان و

را روي موازين عدالت بر  مقرر که آن ةدر برابر پرداخت جزي  هرات اعم از دشت و کوه،ةدربار

شکن کند و هر کس از پرداخت سهم خود سر باز زند تعهدي و حمايتي در برابر او به اراضي سر

 با توجه ۴۵.»ربيع بن نهشل نوشت و اين عامر آن را مهر کرداين عهدنامه را  .گردن ما نخواهد بود

ارت اموال مردم و غي از تجاوز مهاجمان به شهرها و به مطالب ياد شده دهقانان براي جلوگير

کشتار آنها با اعراب از در سازش وارد شدند و به اين روش توانستند موجوديت ملي و فرهنگي 

 يک دهقان ة آخرين پادشاه ساساني به دست و توطئ، يزدگردمليت ايران را حفظ کنند و در نهايت

ايراني به نام ماهوي سوري که دهقان مرو بود به نيرنگ در آسيابي کشته شد و با مرگ او دولت 

و همين ماهوي سوري که در قتل  ۴۶د را نيز براي بازگشت از دست دادساساني آخرين اميد خو

او  ۴۷.به کوفه آمد و به خدمت وي شتافت )ع(فت علي اي داشت در زمان خال يزدگرد نقش عمده

که دولت ساساني را در پايان راه يافتند که تقربي نزد  انند ديگر نجبا و اهل بيوتات چوننيز م

 خود به ة بدين وسيله کساني از اهل بيوتات براي حفظ مقام و حيثيت گذشت،فاتحان داشته باشند

بعضي از دهقانها در اين دوره براي حکام عرب در بين  ۴۸.پادشاه و دولت خويش خيانت کردند

گرفت سريعاً به اطالع حکام  مياي صورت  کردند و زماني که فتنه ميايرانيان جاسوسي 

  ۴۹.کردند ميرساندند و بدين وسيله توجه و احترام آنها را نسبت به خود جلب  مي

  

  نان تا چه زماني توانستند موقعيت خود را حفظ كنند؟ادهق

 سپاه مسلمين نوشت و دهقانان را در پذيرفتن و يا نپذيرفتن اسالم آزاد ة فرماند،مر به سعدع

اورند و جزيه ي آنها را دعوت کرد که باز آيند و اسالم ب،گذاشت و سعد نيز به دهقانان نامه نوشته

ين باعث که زمتح سرزمينهاي ايران عمر براي اينبعد از ف ۵۰.بدهند و ذمي شوند و در پناه باشند

ها همچنان در دست کشاورزان   نگردد مقرر داشت که زمينمانصراف اعراب از جهاد و نشر اسال

 و عربها با اين دهقانان هيچ قراري نداشتند و هيچ تعهدي را در قبال ۵۱د بمانو دهقانان سواد باقي

د ولي به شرط انراضي همچنان در اختيار آنان بمبه گردن نگرفته بودند بلکه عمر اجازه داد اآن 
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به محض اينکه دهقانان خود را با حکام عرب موافق نشان دادند  ۵۲.آنکه ماليات آن را بپردازند

 و ماليات مورد بحث همان ماليات عهد ساسانيان ۵۳همگي به بازگشت به زمين فراخوانده شدند

نان پيمان  با مسلماشدند و ميبود که با اندکي اصالح به اجرا گذاشته شد و به شهرهايي که تسليم 

گذشته   ماليات توافق شده را همچنان بپردازند و گردآوري اين مالياتها همانندبستند اجازه داده شد

دهقاناني را که با آنها به جنگ نپرداخته بودند بر جاي خود   دهقانها نهاده شد و مسلمانانةبر عهد

  ۵۴.ه نهادندشتند و تنها بر آنهايي که مسلمان نشده بودند جزياگذ فرو

 حفظ نيزکردند  مياعراب نه تنها نظام اداري بلکه مأموراني را که براي دولت ساساني کار   

 دهقان ةپرداختند همان طبق ميآوري ماليات  در سواد از طرف اعراب به کار جمععمالي که  .کردند

و برقراري مواجب ت بلکه در تنظيم طرح و مخارج اآوري مالي اين عده نه تنها در امر جمع. دندبو

 و دهقانان با اين خدمات خود در بسياري از مواقع مورد توجه ۵۵جنگجويان نقش مهمي داشتند

 صفات  بقايةاي محفوظ داشتند و ماي  حفظ نفوذ و قدرت خود را تا درجهحکام عرب بودند و با

  ۵۶. ايرانيان شدندةو سجاياي خوب ملي در عام

تدا به شرط پرداخت خراج ب نظامي را بر عهده داشتند ابعضي از دهقانان که محافظت قالع  

سر به اطاعت عربها فرود آوردند اما بعدها که از پرداخت ماليات سرانه احساس شرم و حيا 

کردند به اسالم گرويدند زيرا پرداخت اين نوع ماليات در زمان ساسانيان دليل بر پستي و  مي

ران از پرداخت اين نوع ماليات معاف بودند اين حقارت اجتماعي بوده و چون اشراف از آن دو

  ۵۷.اهانت را در زمان عربها بر خود هموار نداشتند و به اسالم گرويدند

  

  راشدين و امويان چه تفاوتهايي داشت؟ نوع خدمات دهقانان در عصر خلفاء

  خلفاية اول دور:توان به دو بخش تقسيم کرد ميسير حاکميت اعراب در قرن اول هجري را 

 اول اکثر ايرانيان مسلمان نشدند و با پرداخت جزيه و ةدر دور . حکومت امويانة دوم دور،راشدين

ثر فتوحات در اين دوره بيشتر اک. آميزي داشتند مي مسلمانان زندگي مسالمت نظاةخراج با جامع

را نيز  نظامي عرب را پذيرفته بودنداما موجوديت خود ةسلط  ايراني گرچهةآميز بود و جامع صلح

  ۵۸.حفظ کرده بودند
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 نظام اداري براي ضبط و ثبت امور را ةگري و توسع ميگسترش فتوحات موجبات رشد نظا  

 با حذف خاندان اساني تغيير چنداني ندادند خصوصاًاعراب در ابتدا در نظام اداري س .ردفراهم ک

 ةفي که از قبل بر عهدساساني طبقات وابسته و دهقانان و کارگزاران عهد ساساني به انجام وظاي

 حکومت خلفا بودند و ةدر عهد خلفاي راشدين دهقانان نمايند ۵۹.آنها گذاشته شده بود پرداختند

المال يا عمال عرب  ت بود و تحويل آنها به بيتاآوري مالي ها جمع هريق و ها ه آنها در ديةکار عمد

  ۶۰.شدند ميالمال مسلمين محسوب   بيتةکه نمايند

وجود آمد و  ي در روابط اعراب با ايرانيان به کار آمدن امويان تغييرات زيادولي با روي  

ي اين دوره  ساختار سياس.حکومت آنها مبتني بر اشرافيت قبايلي بود که ريشه در جاهليت داشتند

ي مچنين نظا. اي عرب پيش از اسالم و متأثر از سنت سياسي ايران و روم بود ترکيبي از نظام قبيله

 فتوحات و ة خود به ثروت زيادي نياز داشت و تنها راه کسب ثروت بيشتر را توسعةاربراي اد

مع آوري ماليات ها نيز در اين دوره به کمک دهقانان و جدانستند و  ميها  افزايش ميزان ماليات

  ۶۱.گرفت ميدبيران ايراني منطقه انجام 

بود اما ديوان به معناي واقعي تا  هجري تشکيل داده ۲۰که اولين ديوان را عمر در سال با اين  

کرد اما  ميوجود آورد ظاهراً مداخل را ثبت  سازمان جديدي که عمر به . سال بعد وجود نداشت۲۵

صورتي که عبداهللا بن دراج عامل  هوجود آمد ب ويه اصالحات کلي در اين زمينه بهدر زمان معا

وافي که متعلق به خسرو و ه اراضي ص اطالعاتي راجع ب معاويه نوشت که دهقانها خراج عراق به

 اما چطور ممکن است دهقانها وجود صوافي که منبع درآمد آنها به اند هاش بوده به او داد خانواده

آوري ماليات را از دوش خود  خواستند بار جمع ميآيا . آمد به اين دراج خبر داده باشند ميحساب 

ا در مراجعه به ابن دراج هرگز درصدد  دهقانه عربها بگذارند؟ به هر تقديرةبردارند و به عهد

خواستند اين اراضي دوباره معمور  ميت شانه خالي کنند بلکه اآوري مالي نبودند که از زير بار جمع

  ۶۲.شده و مانند گذشته به آنها واگذار شود

 از طبقات رهبري عرب و ايراني خواست ترکيبي مي اموي تالشهاي عمر دوم که ةدر دور  

اعراب در عصر امويان با تحقير به بزرگان ايران يا همان دهقانان . د بياورد به جايي نرسيدوجو به

اميه در ايران از جمله نظام  ياستهاي اجتماعي، اقتصادي بني و اين موضوع به همراه س۶۳نگريستند مي
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د که والي و اهل ذمه باعث شآميز اعراب با م ان و نيز رفتار متعصبانه و تبعيضمالياتي ايش

ا راه شورشهايي بر عليه آنها صورت پذيرد و هر چند به علت فقدان انسجام اجتماعي اين شورشه

اي از حکام محلي و دهقانان به تحريکاتي عليه سيادت اعراب دست  به جايي نبردند و تنها عده

حت رغم سازش با فاتحان براي حفظ منافع و موقعيت خود ت  مهم اجتماعي علية اين طبق۶۴.زدند

آميز رفتار   با وجود خدماتشان با آنها حقارتعمال آنها قرار داشتند وو فشار حکومت اسالمي 

  ۶۵.اميه نقش مهمي را ايفا نمودند  دادند و سقوط بني به دعوت داعيان عباسي جواب مثبت.شد مي

  

  داد؟ آيا مسلمان شدن دهقانان آنها را در موقعيت برتري قرار مي

آيد بسياري از دهقانان و رهبران ايراني اسالم پذيرفتند و اين امر سالها  بي برميکه از منابع عر چنان

د و در اين روزگار هيچ موجبي براي تغيير دين در ميان نبود و چون سران حکومت دابعد روي 

رفت و نه پيشرفتي  ميشمار   دگرگوني بزرگي بهدست اعراب افتاد مت بهساساني برافتادند و حکو

ملت ايران زورمندان بومي و   بري مدينه و دمشق پايتخت کشور شد ول،جاي تيسفون بهبود و فقط 

  ۶۶.راندند همچنان که در زمان ساسانيان نيز چنين بود ميمحلي فرمان 

شرايط و اوضاع و احوال خود واکنشهاي  نشين متناسب با مردم هر منطقه از قلمرو ايراني  

 معاف شدن از جزيه ةدر ماوراءالنهر رعايا به واسط مثالً .ددادن ميمتفاوتي در برابر اسالم نشان 

  .آورند که اين امر مخالفت امراء محلي را در پي داشت ميگروه گروه به اسالم روي 

 و هر روز بيشتر از اين ۶۷ سواد و خراسان دهقانان پيشگامان تغيير کيش بودندةدر منطق  

باشد و دهقانان از اين  ميگرو همکاري با اعراب شدند که پيشرفت ايشان تنها در  ميحقيقت آگاه 

 و بدين وسيله براي خود حفاظي در برابر ۶۸راه سود جستند تا از راه سياست به ساالري برسند

  ۶۹.وجود آورده بودند هت ناشي از سياست مذهبي بواعد

جزيه را بعد از جنگ جلوالء چند تن از دهقانها اسالم آوردند و عمر زمين آنها را نگرفت و   

 اند هدهد که اين عده از ماليت سرانه معاف شد مي از گردن آنها نشان ةاز گردن آنها برداشت جمل

  ۷۰.شامل ماليات ارضي هم بوده است اما داللتي ندارد بر اينکه اين معافيت
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نها آ هالنهرين با دهقانان به خوبي رفتار کرد و با بخشش پول و زمين ب خليفه عمر در بين  

 و بدين طريق به ۷۱جحيت دادرعنوان مشاوران ا  آنها بههقائل شد و در مسئوليتهاي اداري باتي امتياز

  ۷۲.وجود آوردند ه جديدي از اشرافيت را در ايران بةاتفاق اشراف عرب طبق

 و اسالم آوردن ۷۳گرويدند ميهمه جا رهبران اشراف و اعيان بودند که به مذهب فاتحان   

عي ونيز پرهيز از خفت اجتما ي متفاوتي اعم از حفظ موقعيتها هانگيزتوانست  ميدهقانان که 

پذيرفت و اين از جمله عواملي بود  مي داشته باشد اغلب با پيشنهاد خود آنها انجام هپرداخت جزي

در مقابل عربها نيز قدرت و نفوذ  ۷۴.در گرايش به اسالم ترغيب کرد که در اين بخش اجتماعي را

ي با آنان برقرار نسبگذاشتند و حتي از طريق ازدواج خويشاوندي  ميد باقي جاي خو هآنها را ب

قوانين مالياتي تغيير پيدا کند در خواست  ميکردند و فقط در زمان عمر دوم يعني هنگامي که  مي

  ۷۵.بعضي از موارد اقداماتي ضد دهقانان به عمل آمده است

  

  اني شد؟ چه عواملي باعث نزديكي مسلمانان با دهقانان اير

يتخت مستقر نبودند بلکه در سراسر کشور پراکنده بودند و نزديکي بين اعربها در ايران فقط در پ

باري اعراب  ۷۶.دو عنصر غالب و مغلوب موجب شيوع سريع اسالم در ميان ايرانيان گرديد

ن با ن و دهقانامرزبانا . پيدا کردندي با ايرانيانخراسان از همان آغاز فتح رفته رفته روابط و عاليق

اندک اندک در . داب و رسوم ايرانيان آشنا شدندآکه اعراب نيز با  حکومت اعراب خو گرفتند چنان

ميان دو قوم خويشاونديهاي سببي پديدار شد و فرزنداني که در نسلهاي بعد متولد شدند تدريجاً 

ان تازه عالقه پيدا آن خشونت بدوي پدران خود را از ياد برده و به سرزمين جديد و خويشاوند

  ۷۷.کردند

ساني وجود آميز بود زيرا ديگر اميدي به بقاي نظام سا در خراسان اغلب فتوحات صلح  

 مقاومت و نيز حفظ پايگاه اجتماعي و ةدليل عدم انگيز انان بهويژه دهق نداشت و اشراف محلي به

 در برخي موارد به گذار اعراب شوند و  دهقان مصلحت ديدند که خراجةامتيازهاي شخصي طبق

دين جديد درآيند و پايگاه پيشين خود را در منطقه حفظ کنند و با سرکوبي اشراف بزرگ وابسته 

تري  انان بودند موقعيت بهتر و برجسته آنها از دهقةبه دربار ساساني طبقات متوسط اشراف که عمد
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ام ترک به سرعت راه ت اقويافتند و نيز به علت نيازشان به اعراب براي متوقف ساختن حمال

آميز با مسلمانان را در پيش گرفتند و حتي براي تسليم مناطق تحت نفوذ خود به آنها پيش  مسالمت

 رايط مسلمانان بود اما باعث شدقدم شدند و هرچند که سازش بزرگان خراسان با اعراب طبق ش

آوري  راب نيز در جمعو اع ۷۸رديفهاي خود در غرب ايران آسيب کمتري ببينند آنها نسبت به هم

خراج و ماليات به کمک دهقانها نياز داشتند زيرا با خشونتي که فاتحين در اخذ ماليات به خرج 

نتوانستند عايدات خود را به ميزاني برسانند که شاهان  دادند مادام که با دهقانان متحد نشدند مي

 اعراب مسلمان و فرماندهان ةجانبتوان گفت که نياز دو  ميبه هر ترتيب  ۷۹.ساساني رسانده بودند

  ۸۰.شد ميمحل چون مرزبانان و دهقانها موجب نزديکي هرچه بيشتر آنها با يکديگر 

  

  شد؟ آيا از دهقانان در رديفهاي سياسي استفاده مي

آنها امور خود را تماماً  .يورشهاي اوليه در فکر برقرار کردن نظام اداري مستمري نبودند عربها در

 ۸۱.کردند مي دهقان اداره ةت محلي حکومتهاي بلدي و به کمک يکي دو نفر از طبقتوسط تشکيال

 معتمدان محلي ،اين دهقانان. ب بر ايران ظاهر شداعرادر هنگام تسلط  اهميت دهقانان مخصوصاً

و آشنايان به حکومت محلي و گردانندگان واقعي اين حکومتها بودند و فاتحان نظم و ترتيب تازه 

  ۸۲.ا ايشان در ميان نهادنداراضي را ب

بايست بردارد ايجاد يک دستگاه اداري بود چراکه  ميبعد از فتوح اوليه قدم دومي که عمر   

 رؤساي محلي که ة بالد مفتوحه برعهدةبه موجب قراردادهايي که خالد با دهقانها بسته بود ادار

گونه مباشرت و نظارت مستقيمي  باشند گذاشته شده بود و اعراب هيچ ميهمان مرزبانان و دهقانها 

  ۸۳.در انجام اين امور نداشتند

در فارس رديفي از  ۸۴.شد ميها يا حکمرانان هر بلوک از ميان دهقانها برگزيده  شهريگ  

يراني شده بودند و حافظ فرهنگ و سنتهاي ملي ايران اها بودند که منشأ عربي داشتند ولي  خاندان

ترين مقامهاي  کردند و در ميان آنها مهم ميت حمايت تشر ز خاطر ازةآنها بدون دغدغ .بودند

ترين واحدهاي اداري تا حکمراني واليات در دست آنها  از رياست پايين .شد مياداري تقسيم 

  ۸۵.بود
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 آنها ستاندن ةي دولتي بودند و در اين صورت وظيفها هدهقانها نمايندگان دولت در خالص  

عات محلي دهقانان از اوضاع اراضي و نفوذ ايشان در ميان  و دولت به ياري اطال۸۶ماليات بود

 در ۸۷.دگين مخارج سنگين خود را تأمين کنشد با تحصيل عوايد و مالياتهاي سن ميرعايا موفق 

 دهقانان بومي گذاشته بر عهدة ديوانهاي محلي را ةزمان امويان اعراب غالباً امور مالياتي و ادار

 دشمني با درازدستان و ةوچک عليه حکومت اسالمي بيشتر جنبشورشهاي ک بسياري از. بودند

  ۸۸.بيدادگران بومي داشت تا حکومت عرب

  

   زبانيةمسئل

توان صرف نظر کرد موضوع تعلق آنان  مييکي از صفات و سجاياي مهم دهقانان که از ذکر آن ن

ز علل توجه پرستي و همين موضوع يکي ا مليت ايراني و حميت شديد در ميهناست به نژاد و 

اطالع دهقانها از تاريخ و داستانهاي ملي . ايشان به جمع و تدوين داستانها و روايات ملي بوده است

 اسالمي و روايات ة بزرگ دور تواريخةکه اين گروه در تهي منحصر به عهد اسالمي نبود چنان

ن در تأليف تواريخ و شايد به همان اندازه هم در عهد ساسانيا. اند هحماسي و ملي ايران دخيل بود

  ۸۹.ي درباري رنج برده باشندها هروزنام

م  ۶۹۷/ ق۷۸سال  شد ولي از ميدر آغاز ورود اسالم زبان ايراني براي انشاء فرامين حفظ   

نفوذ سنتهاي قديمي ديواني بدون   اين تغيير عمالًضعاما با و. زبان عربي جايگزين آنها گرديد

  ۹۰.طور عمده باقي ماندند ونه که کارکنان قديمي نيز بهگ دگرگوني همچنان باقي ماند همان

ر شديد اع زبان و ادب ايراني و تأثير بسينخستين تأثير فرهنگ ايراني در فرهنگ اسالمي شيو  

کردند خود را در را آغاز گرد شهرنشيني  که تازيان بيابان آن در زبان و ادب عربي است زماني

 امور حياتي آنان ةن خود الفاظي براي آنها نداشتند اين امر در کليبسياري از چيزها يافتند که در زبا

عنوان مثال در ديوانات و ادارات مملکتي مفاهيم مختلف راجع به امور کشاورزي  به .تعميم داشت

بايست آنها را از زبانهاي ديگر اخذ نمايند و بيشتر اين لغات  ميو لشکري وجود داشت که اعراب 

 نيز شروع به آموختن زبان فاتحان کردند و بسياري از ن و ايرانيا۹۱شد ميگرفته ها  ياز زبان ايران

 توانستند سخن بگويند و ميايشان عالوه بر زبان ايراني که زبان مادري آنها بود به زبان عربي نيز 
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سياي ميانه آدستان ايراني خويش و مردم و کار پيدا کردن با زير نيز جهانگشايان عرب به هنگام سر

بردند و تازيان در گسترش زبان فارسي در مشرق ياري زيادي  ميکار   را به همراه عربي بهزبان آنها

ان خود را رونق بخشيده و المللي شد ايرانيان زب مي که اسالم يک آيين و فرهنگ بينکردند و هنگا

  ۹۲.شيدندالمللي ساختن زبان عربي و نيز زنده نمودن زبان فارسي هر دو کو شگفت آنکه در بين

  

  نقش دهقانان در امور قضايي مسلمين

اي برخوردار بودند و ظاهراً کارهاي عادي قضاوت در  هژ ساسانيان از احترام ويةقاضيان در دور

اي براي اين کار نبود   ويژهة و اگر ادار۹۳انحصار موبدان بود که تنها امانتداران علوم شرعي بودند

 ساسانيان ةپرداخت و بدين ترتيب امور قضايي محل در دور ميرئيس ده يا دهقان به امر قضاوت 

  ۹۴. دهقان بودة طبقةبر عهد

وردن منصب قضاوت کوشش زيادي کردند زيرا آدست  ه دهقانان براي ب، اسالمةدر دور  

عمر نيز تصميم   و۹۵حفظ کنند توانستند حداقل بخشي از حق سرپرستي خود را ميبدين وسيله 

 ونيز بايد گفت در قانون اسالم کساني که ۹۶اين امر استفاده گردد چنان درگرفت که از دهقانان هم

اين دهقانان که به قضاوت مشغول بودند  بودند و يپرداختند بايد مسلمان م ميبه امر قضاوت 

  ۹۷.احتماالً به دين اسالم گرويده بودند

 خواست ايرانيان را يعنوان مثال حجاج يکي از حکام اموي که م هب بعد از اينکه امويان و  

ورد زيرا مسلماناني که بتوانند اين مناصب قضايي دست نيا هعموماً از ادارات کنار بگذارد موفقيتي ب

 امويان از دهقانان همچنان در مسند ةاين مسائل باعث شد که در دور، را اداره کنند کم بودند

  ۹۸.قضاوت استفاده گردد

  

  نقش دهقانان در امور مالي مسلمين

العاده مهمي بودند گرچه   فوقةآنها طبق. شد مي محلي ناشي ة دهقانان از حق موروثي ادارقدرت

کردند  ميشان کشت و زرع  ةتحت عنوان مالکيت موروثي خانوادمساحت واقعي زميني که آنها 

آوري   اصلي آنها جمعةاغلب کوچک بود اما آنها نمايندگان متقابل حکومت و رعايا بوده و وظيف
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ا داشتند دولت ينفوذ در بين رعا نظر به اطالعات محلي که دهقانان از اوضاع زمين و .بودماليات 

 جنگها و ةالعاد مصارف فوق از عهدة يزرع بودن اغلب نقاط کشور، با وجود لمشد  ميايران موفق 

  ۹۹.آيدبر گزاف دولتي عهد ساساني ةهزين

ام اجتماعي بومي همچنان مانند گذشته بعد از ورود اعراب به ايران اصول مالياتي محلي و نظ  

آوري  دار جمع  ساساني عهدهة و اين موضوع به اين دليل بود که دهقانان در دور۱۰۰جاي ماند هب

هر فرد  از ر خود بهتةهاي ضروري دولت بودند و به ميزان درآمد منطق  چرخةمنزله ماليات ب

 زيرا اين مقدار ماليات را قوم ۱۰۱ ابقا شدند اقتدار اعراب نيز بر مناصب خودةعمدتاً در دور ،آگاهي

 ةپس با توجه به اين موضوع خليف .آوري نمايند توانست جمع ميعرب بدون کمک دهقانها ن

عمول عهد کسري جمع و پرداخت  خود را مطابقه مة مقرر کرد که دهقانها خراج حوززمسلمين ني

چند تن از دهقانها را مايندگان خود دستور داد ر به ن عمر براي اطالع از ميزان ماليات مزبو۱۰۲.دنماي

اي را فرستاد تا اطالعات الزم را راجع به مساحت  ند تا از آنها تحقيق کند سپس عدهپيش او بفرست

و تعداد امالک گرد آورند ولي اين هيئت اراضي را جريب به جريب مساحت نکردند چون در اين 

ها به رياست عثمان بن حنيف به سواد  تئ از اين هييکي دالً توسط ايرانيها انجام شده بوقبكه کار 

اي از دهقانان نزد عثمان بن حنيف رفتند  گرفتند عده مي و زماني که خراج سواد را ۱۰۳فرستاده شد

 ،شود اي يک درهم فروخته مي ند و گفتند که انگور در مصر خوشهو به ميزان خراج اعتراض کرد

 است و وي اين موضوع را به عمر گزارش داد و عمر نيز در که در سواد قيمت آن کم در صورتي

  ۱۰۴.ن بنهدآ ر دو جا از اين بردارد و بةجواب گفت که به انداز

گرديد و  ميعنوان ماليات تعيين  ن شدند بر اساس عهدنامه مبلغي بهزماني که اعراب وارد ايرا  

مگي راهنمايي و ضيافت مهاجران پرداختند و ه ميتمام افراد اعم از کشاورزان و دهقانان جزيه 

شد بلکه يکي از  مي پول رفع نلةوسي ه و پرداخت اين جزيه فقط ب۱۰۵مسافر را بر عهده داشتند

 قشرهاي  پرداخت ميزاناساسدن و بيگاري بود و مقدار جزيه بر کار کراراههاي پرداخت آن ب

 به موجب عهدنامه شدند مي و اگر در شهرهايي که به صلح فتح ۱۰۶بندي شده بود مختلف درجه

شد و از خراج معاف بود و در هر  ميهاي آنها ارض عشر  شدند زمين ميمالکان اراضي مسلمان 

ديدند با  ميالنهر بودند زيرا ورامين حدود دهقانان  اراضي بيشتر در خراسان و ماوراءحال اين
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ميدي به تجديد حيات ابدون جنگ شکستهايي که در سواد و عراق بر ساسانيان وارد آمده ديگر 

آوري مبالغ ربطي به   جمع.شدند ميي جداگانه تسليم ها هآن دولت نيست و غالباً به موجب عهدنام

گونه در حقيقت ورامين اراضي دهقانان خراسان که به ساسانيان  فاتحان نداشت و کار دهقانان بدين

مچنان در دست گرفتند و  خود را هةخيانت کردند چون از اهل ذمه شدند امالک و اراضي گذشت

حال به هر. المال پرداخت کنند  خود را تحت عنوان خراج به بيتةمقرر شد که ماليات گذشت

موجب ه عنوان باج و ب آمد که ساکنان آن مبلغي مقطوع به ميخراسان جزء اراضي به حساب 

نها جزء اراضي  خودشان بود و اراضي آةآوري آن به عهد  جمع.پرداختند ميي جداگانه ها هعهدنام

رفت اين جزيه  مي و چون غالباً از جانب امراء مسلمان در کار آنها نظارتي ن۱۰۷شد ميخراج تلقي ن

کردند تا فشار  ميي گوناگون همچنان از اين نو مسلمانان وصول ها هي آنها را به بهانها هيا معادل

الفت با جريان اسالم آوردن  قابل توجه اينکه مخةنکت ۱۰۸.زيادي به همکيشان خود وارد نياورند

 مالي ةپذيرفت و اين بيشتر به خاطر جنب مياز طرف دهقانان صورت نب اعراب بلکه مردم نه از جا

 آن افرادي که هنوز مسلمان نشده بودند ةاي فشار ماليات بر عهد ن شدن عدهاآن بود چون با مسلم

 آوردن آنها دهقانان خراسان را که  هجوم مردم براي فرار از پرداخت جزيه و اسالم۱۰۹.افتاد مي

 به وحشت انداخت و از اشرس بن عبداهللا سلمي که مدتي والي ،آوري ماليات بودند معمأمور ج

 اين است که شمار ةخراسان شده بود پرسيدند که خراج را از چه کساني بايد بگيرند و اين نشان

 خراج را بايد از کساني که قبالً هم زيادي از مردم به اسالم گرويده بودند و اشرس پاسخ داد که

  ۱۱۰. وصول کننداند ه و جزيه را از کساني که اخيراً اسالم آوردنيز بگيرندپرداختند  مي

  

  گيري نتيجه

 اين سرزمين مجبور بودند از ةاعراب زماني که قدم به سرزمين وسيع ايران نهادند براي ادار

زيرا خود داراي روشهاي مديريتي ده کنند هاي اداري و تشکيالتي عصر ساسانيان استفا روش

 فرصت کافي براي ايجاد تشکيالت مديريتي وجود ،ت سريع بودن فتوحلعه بودند و يا اينکه بن

 حکومت ساسانيان اين ة کشور نيازمند همراهي کساني بودند که در دورةپس در امر ادار نداشت،

ترين اين  عايا قابل دسترسربين دولتمردان و عنوان رابط   دهقان بهةو طبق کردند نقشها را ايفا مي
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دادند  مي اسالمي با خدماتي که به اعراب فاتح ارائه ة دهقان در دورةطبق. رفتند ميشمار  اقشار به

شدند و بدين وسيله در حفظ ميراث باستاني ايران نقش  مي کشور ةمانع دخالت مستقيم آنها در ادار

  .مهمي ايفا نمودند

 خود را در نظام جديد نيز حفظ کنند آرام آرام به اسالم ةينکه موقعيت گذشتدهقانان براي ا  

 نيز در و گرايش به اسالم توانستند اراضي تحت اختيار خود را حفظ کنند ةگرويده و در ساي

 .يکي ديگر از داليل گرايش دهقانها به اسالم فرار از پرداخت جزيه بود .هاي خود ابقا شوند پست

دهقانان که از  رفت، ميشمار  ه حقارت بة ساسانيان نشانة نوع ماليات در دورچون پرداخت اين

  .حقير را تحمل نمايند پس به ناچار به اسالم گرويدندتتوانستند اين  مي اشراف بودند نةطبق

آوري ماليات بودند زيرا تا  ن جمعادر امور اقتصادي نيز دهقانان نقش مهمي داشتند آنها مأمور  

اب از وجود دهقانها استفاده نکردند نتوانستند عايدات خود را به سطح درآمدهاي زماني که اعر

دولت ساساني در اين زمينه برسانند زيرا دهقانها با شناخت کاملي که از کشاورزان و اراضي تحت 

  .رفتند ميشمار  هآوري ماليات ب خود داشتند بهترين عوامل جهت جمعنفوذ 

  

  ها نوشت پي
  .۹۹۵۳ ص دهقانان، مدخل ذيل ،دهخدا فرهنگ. ۱
 ،تاريخ ايرانيان و عربها در زمان ساسانيان  تئودور،،و نولدکه ۹۹۵۳ص  ذيل مدخل دهقان، فرهنگ لغت دهخدا، .۲

 .۳۲۷ ص ،۲، ج ۱۳۷۸ انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران،  عباس زرياب،ةترجم
  و ۴۷۶ -۴۷۵ ص ، همان تئودور،، نولدکه.۳

(The encyclopedia of Islam, new edition, V. ΙΙ , 1991, p. 235) 
ص  ،۱۳۴۶ بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،  عيسي بهنام،ةترجم ،تمدن ايراني جمعي از نويسندگان فرانسوي،. ۴
۵۲- ۵۴.  
  .۶۷ -۶۰ ، ص۹ة شمار ،۸ سال ،۸ جلد ، آموزش و پرورشةمجل ،»سازمان طبقاتي ايران «، نصراهللا،فلسفي. ۵
  .۷۷ ص ،۲ة شمار ،۸ سال ، مهرةمجل ،» ساسانيةاوضاع اجتماعي ايران در دور « سعيد،،نفيسي. ۶
 .۳۹ ص ،۱۳۲۶  يکم،ةشمار ،۲۲ سال ،پرورش  آموزش وةمجل ،»دهقانان «،اهللا  ذبيح،صفا. ۷
، ۱۳۵۴ نتشارات اميرکبير،ا هران،ت جلد يک، ،تاريخ اجتماعي ايران، راونديمرتضي  و ۴۰ ص ، همان،اهللا  ذبيح،صفا. ۸

   .۶۲۳ ص
(The encyclopedia of Islam, new edition, V. ΙΙ , 1991, p. 235) 

  .۱۶۷ ص ،همان كلمان،، هاوار. ۹
 .۴۹ ص ،۲ جلد ،ايران مردم تاريخ عبدالحسين، ،كوب زرين. ۱۰
 .۴۰ همان، ص اهللا، يحذب ،صفا و ۵۶ ص ،، همانك .س .ا لمتون و ۶۳۲ ص ،همان مرتضي، ،راوندي. ۱۱
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 .همان ،اهللا ذبيح صفا. ۱۲
 .۴۶۸ -۴۶۷ همان، ص تئودور، ،نولدكه. ۱۳
 .۱۳۷ ص ،۳ة شمار ،۸ سال ،مهر ةمجل ،»ساساني ةدور در ايران اجتماعي اوضاع« سعيد، ،نفيسي. ۱۴
 .۴۶۸ همان، ص تئودور، ،نولدكه. ۱۵
 ص ،۱۳۷۵ ،۳ چاپ توس، انتشارات ،تهران ،)نثر و نظم به -فردوسي ةشاهنام (دهقان زگفتار اقبال، يغمايي،. ۱۶
۵۶۷- ۵۶۹. 
 ص ،۱۳۷۵ ،۱۱ چاپ فرهنگي، علمي انتشارات تهران، معين، محمد ةترجم ،اسالم تا آغاز از ايران ،.ر ،گيرشمن. ۱۷
۴۱۱- ۴۱۲. 
 .۳۵۷ ص ،همان ،ايران باستاني ميراث ريچارد، فراي همان، ،.ر، گيرشمن. ۱۸
 .۱۰ صص ،همان ،زمانيحسين  و حسين ،مفتخري. ۱۹
 .۳۹ همان، ص اهللا، ذبيح ،صفا. ۲۰
 .۴۰ ص ،همان زماني،حسين  و حسين ،مفتخري. ۲۱
 .۴۲ همان، ص ،اهللا ذبيح ،صفا. ۲۲
 و ۳۸ ص ،همان ،۱ جلد ،اسالمي نخستين قرون در ايران تاريخ برتولد، ،اشپولر و ۲۸۸ همان، ص ريچاردن، فراي. ۲۳
۴۱۰. 
 .۴۱ -۴۰ص  همان، ،اهللا ذبيح ،صفا. ۲۴
 .۶۷ ص ،همان ،ايران طبقاتي سازمان ،نصراهللا ،فلسفي. ۲۵
 .۷۹ همان، ص ،ايران فرهنگ زرين عصر ريچاردن، فراي. ۲۶
 .۵۸ و ۳۴ همان، ص ،۲ جلد ،ايران مردم تاريخ عبدالحسين، ،كوب زرين. ۲۷
 .۱۳۵ ص ،۱۳۸۰ ،۸ چاپ بير،اميرك انتشارات تهران، ،اسالم كارنامة عبدالحسين، ،كوب زرين. ۲۸
 .۷۴ ص ،همان دانيل، ،دنت. ۲۹
 .۲۷۷ همان، ص ،۲ جلد ،اسالمي نخستين قرون در ايران تاريخ برتولد، ،اشپولر. ۳۰
 .۳۶ همان، ص ،۲ جلد ،ايران مردم تاريخ عبدالحسين، ،كوب زرين. ۳۱
 ايران تاريخ ،۵۳ -۵۲ همان، ص ،۲ جلد ،ايران مردم تاريخ كوب، زرين  و عبدالحسين۷۶ همان، ص دانيل، ،دنت. ۳۲
 .۳۸۱ ص ،همان ،اسالم از بعد
 .۵۳ -۵۲ ص ،۲ جلد ،ايران مردم تاريخ عبدالحسين، ،كوب زرين. ۳۳
 .۳۸۱ ص ،اسالم از بعد ايران تاريخ ـــــــــــــــــــــ ،. ۳۴
 .۳۷ و ۳۲ ص ،۲ جلد ،ايران مردم تاريخ ـــــــــــــــــــــ ،. ۳۵
 .۷۵ همان، ص دانيل، ،دنت. ۳۶
 .۴۰ همان، ص عبدالحسين، ،كوب زرين. ۳۷
 .۳۵۸ -۳۵۷ ص ،اسالم از بعد ايران تاريخ ـــــــــــــــــــــ ،. ۳۸
 .۵۸ ص ،۲ جلد ،ايران مردم تاريخ ـــــــــــــــــــــ ،. ۳۹
 انتشارات تهران، ،اسالم بامداد عبدالحسين، ،كوب زرين. ۳۹ -۳۸ همان، ص زماني، حسين و حسين ،مفتخري. ۴۰

 .۸۹ ص ،۱۳۷۶ ،۷ چاپ اميركبير،
 سروش، انتشارات تهران، آذرنوش، آذرتاش ةترجم ايران، به مربوط بخش ،البلدان فتوح يحيي، احمدبن ،بالذري. ۴۱

 .۲۷ ص ،۱۳۶۴ ،۲ چاپ
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۴۲.The encyclopedia of Islam, new edition, V. II, 1991, p. 253  زنديه ردكت آقاي همكاري با.  
 .۲۷۶ همان، ص ،۲ جلد برتولد، ،اشپولر. ۴۳
 .۱۶۸ ص دانيل، دنت و ۳۸۲ همان، ص ،اسالم از بعد ايران تاريخ عبدالحسين، ،كوب زرين. ۴۴
 .همان دانيل، دنت. ۴۵
 ،۱۳۶۸ ،۳ چاپ اساطير، انتشارات تهران، پاينده، ابوالقاسم ةترجم ،۵ جلد ،طبري تاريخ جرير، محمدبن ،طبري. ۴۶
 .۲۱۵۵ -۲۱۴۷ ص
 .۱۹۸ ص ،اسالم از بعد ايران تاريخ عبدالحسين، ،كوب زرين و ۱۶۳ همان، ص يحيي، احمدبن ،بالذري. ۴۷
 .، همانكوب زرين. ۴۸
 تهران، حبيبي، عبدالحي تصحيح به ،گرديزدي تاريخ محمود، بن ضحاك ابن عبدالحي ابوسعيد ،گرديزدي. ۴۹

 .۲۳۰ -۲۲۹ ص ،۱۳۶۳ كتاب، دنياي انتشارات
 .۱۸۰۷ همان، ص جرير، محمدبن ،طبري. ۵۰
 .۳۸۰ ، همان، صكوب زرين. ۵۱
 .۵۵ ص ،همان دانيل، دنت. ۵۲
 .۲۰۴ ص ،همان ،۲ جلد برتولد، ،اشپولر. ۵۳
 .۳۸۲ ص ،، همانكوب زرين و ۸۰ ص ،ايران فرهنگ زرين عصر ريچاردن، فراي. ۵۴
 .۴۵ و ۳۱ همان، ص دانيل، ،دنت. ۵۵
 .۴۰ همان، ص ،اهللا ذبيح ،صفا. ۵۶
 .۶۷ همان، ص دانيل، ،دنت. ۵۷
 .۶۵ ، همان، صزماني حسين و حسين ،مفتخري. ۵۸
 .۶۷ ص همان،. ۵۹
 .۴۹ ص ،۲ جلد ،ايران مردم تاريخ عبدالحسين، ،كوب زرين. ۶۰
 .۶۸ -۶۵ ، صزمانيحسين  و حسين ،مفتخري. ۶۱
 .۶۴ -۶۳ همان، ص دانيل، ،دنت. ۶۲
 .۲۷۷ همان، ص ،۲ جلد برتولد، ،اشپولر. ۶۳
 .۸۴ ، همان، صزماني حسين و حسين ،مفتخري. ۶۴
 .۹۸ -۹۷ ص همان،. ۶۵
 .۳۸۶ -۳۸۵ ص ،ايران باستاني ميراث ريچاردن، فراي. ۶۶
 .۴۱ -۴۰ ، همان، صزماني حسين و حسين ،مفتخري. ۶۷
 و ۴۱ -۴۰ ن، ص، همازماني و حسين مفتخريحسين  و ۳۸۶ -۳۸۵ ص ،ايران باستاني ميراث ريچاردن، فراي. ۶۸

 .۲۷۴ همان، ص ،۲ جلد برتولد، ،اشپولر
 .، هماناشپولر. ۶۹
 .۲۷ ، همان، صبالذرياحمد بن يحيي،  و ۶۶ همان، ص دانيل، ،دنت. ۷۰
 .، هماناشپولر. ۷۱
 .۴۱ -۴۰ حسين زماني، همان، ص و حسين ،مفتخري. ۷۲
 .۲۴۶ -۲۴۵ همان، ص ،۱ جلد ،برتولد ،اشپولر. ۷۳
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 ص ،، همانزماني  و حسينمفتخريحسين  و ۳۸۴ ص ،همان ،اسالم از بعد ايران تاريخ بدالحسين،ع كوب، زرين. ۷۴
۴۱. 
 .، هماناشپولر. ۷۵
 .۱۷۰ ص ،همان دانيل، ،دنت. ۷۶
 .۳۷۰ -۳۶۹ همان، ص عبدالحسين، ،كوب زرين. ۷۷
 .۴۰ -۲۸ ، همان، صزماني حسين و حسين ،مفتخري. ۷۸
 .۶۳۳  صهمان، ،۱ جلد مرتضي، ،راوندي. ۷۹
 .۴۰ -۳۹ ، همان، صزماني حسين و حسين ،مفتخري. ۸۰
 .۴۹ همان، ص دانيل، ،دنت. ۸۱
 .۴۶۸ ص ،همان تئودور، ،نولدكه. ۸۲
 .۵۱ همان، ص دانيل، ،دنت. ۸۳
 .۱۶۷ همان، ص كلمان،، هوار. ۸۴
 .۲۷۵ همان، ص، ۲  برتولد، جلد،اشپولر. ۸۵
 .۴۰ همان، ص قانان،ده ،اهللا ذبيح صفاهمان، و  كلمان،، هوار. ۸۶
 .۴۰ همان، ص ،اهللا ذبيح ،صفا. ۸۷
 .۸۹همان، ص  ريچاردن، فراي. ۸۸
 .۴۳ -۴۲همان، ص  ،اهللا ذبيح ،صفا. ۸۹
 .۱۵۷ همان، ص ،۲ جلد برتولد، ،اشپولر. ۹۰
 .۴۶ ص ،۱۳۷۵ هيرمند، انتشارات تهران، ،آن جهاني اثر و ايراني فرهنگ از دورنمايي ،اهللا ذبيح ،صفا. ۹۱
 .۳۸۹ ص همان،. ۹۲
 و ۱۸۱ ص ،۱۳۷۹ ،۳ چاپ اميركبير، انتشارات تهران، انوشه، حسن ةترجم ،ايراني و تمدن ايران كلمان، ،هوار. ۹۳

 اول، ويراست بيدي، باغ رضايي حسن ويراستار ياسمي، يدشر ةترجم ،ساسانيان زمان در ايران آرتور، سن كريستن
 .۲۱۶ ص ،۱۳۷۸ معاصر، صداي انتشارات تهران،
 در آن تأثير و سرانه ماليات دانيل، ،دنت و ۲۱۶ ص ،همان آرتور، سن كريستن و ۱۸۱ ص ،همان كلمان،، هوار. ۹۴

 .۵۵ ص ،۱۳۵۸ ،۳ چاپ خوارزمي، انتشارات تهران، موحد، محمدعلي ةترجم ،اسالم به گرايش
 علمي انتشارات تهران، ميراحمدي، مريم ةترجم ،۲ جلد ،اسالمي نخستين قرون در ايران تاريخ برتولد، ،اشپولر. ۹۵

 .۱۲۷ ص ،۱۳۷۹ چهار، چاپ فرهنگي،
 .۵۵ ص ،همان دانيل، ،دنت. ۹۶
 ص ،۱۳۶۳ ،۲ چاپ سروش، انتشارات تهران، نيا، رجب مسعود ةترجم ،ايران فرهنگ زرين عصر ريچاردن، فراي. ۹۷
۸۷. 
 .۱۲۷ ص ،همان ،۲جلد  برتولد، ،اشپولر. ۹۸
۹۹ .The encyclopedia of Islam, new edition, V. II, 1991, p. 253, )مالك لمتن، و) زنديه دكتر همكاري با 
 .۵۷ -۵۶ ص ،۱۳۷۷ چهار، چاپ فرهنگي، علمي انتشارات تهران، اميري، منوچهر ةترجم ايران، در زارع و

 پنجم، چاپ ي،فرهنگ علمي انتشارات تهران، نيا، رجب مسعود ةترجم ،ايران باستاني ميراث ريچاردن، فراي. ۱۰۰
 .۳۸۶ ص ،۱۳۷۷
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 ،۱۳۸۱ سمت، انتشارات تهران، ،طاهريان پايان تا مسلمانان ورود از ايران تاريخ زماني، حسين و حسين ،مفتخري. ۱۰۱
 و ۵۱ ص ،۱۳۷۷ پنجم، چاپ اميركبير، انتشارات تهران، ،۲جلد  ،ايران مردم تاريخ كوب، زرينعبدالحسين  و ۴۰ ص

 .۲۷۷ -۲۷۶ ص ،مانه ،۲جلد  اشپولر،برتولد 
 و ۵۱ ص ،همان ،۲جلد  ،ايران مردم تاريخ كوب، زرينعبدالحسين  و ۵۷ -۵۶ ص ،همان ،.ك. س .ا ،لمتون. ۱۰۲
 .۵۵ ص ،همان دانيل، ،دنت
 .همان دانيل، ،دنت.۱۰۳
 ،۶ چاپ فرهنگي، علمي انتشارات آيتي، محمدابراهيم ةترجم ،۲جلد  ،يعقوبي تاريخ يعقوب، ابي بن احمد. ۱۰۴
 .۴۰ -۳۹ ص ،۱۳۷۱
 ص ،۱۳۶۸ ،۳ چاپ اساطير، انتشارات پاينده، ابوالقاسم ةترجم ،۵جلد  ،طبري تاريخ جرير، محمدبن ،طبري. ۱۰۵
 .۳۰۵ -۳۰۳ ص ،همان ،۲جلد  اشپولر،برتولد  و ۱۸۳۶
 .همان برتولد، ،اشپولر. ۱۰۶
 .۱۳۸۲ -۱۳۸۰ ص ،۱۳۷۹ اميركبير، اتانتشار تهران، ،اسالم از بعد ايران تاريخ عبدالحسين، ،كوب زرين. ۱۰۷
 افتخارزاده، محمودرضا ةترجم ،اموي روزگار در ايران مهدي، عبداهللا الخطيب و ۳۸۲ ص ،همان ،كوب زرين. ۱۰۸
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