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چکیده:
قهســتان یکی از ایاالت مهم ایران در قرون نخســتین هجری به شــمار میرفت که نامش با خراسان 
درآمیخته بود. قهستان به دلیل موقعیت سوق الجیشــی، بافت جغرافیایی، دوری از دستگاه خالفت و حضور 
گروههای مختلف سیاســی، قومی و مذهبی از دیرباز مورد توجه بوده اســت. اهالی قهســتان به مانند سایر 
مناطق بخش عمدهای از زندگی خود را در گروه ها و قشرهای اجتماعی می گذراندند و در مقام عضو خانواده 
یا همســایه یا گروه خاص اجتماعی، اقتصادی، دینی و قومی با دیگر افراد هم نوع خود در ارتباط بودند. تاریخ 
زندگی مردم قهســتان در واقع به معنی شــرح حیات اجتماعی، اقتصادی و فکری مردم این منطقه است که 
متأســفانه با روش علمی مورد تحقیق و پژوهش قرار نگرفته اســت و مورخان و صاحبنظران در راه تدوین 
زندگی اکثریت مردم آنجا قدم موثری برنداشــته اند و اغلب مورخان توان خــود را در اختیار صاحبان قدرت 
گذاشــته اند و به خصوصیات زندگی اکثریت مردم که طبقه ی موثر و فعال جامعه را تشکیل می دادند، توجه 
نمی کردند. آنچه قهســتان را به نوعی از ســایر مناطق متمایز می ســازد، وجود گروه های مختلف است که 

شناخت این مسأله تا حدودی اوضاع اجتماعی این منطقه را روشن میسازد. 
این پژوهش در پی ترســیم تصویری کلی از بافت اجتماعی   و ویژگی ها و عناصر مختلف  این منطقه در پنج 
قرن نخست هجری است. در واقع این پژوهش پاسخی اســت به این پرسش که بافت اجتماعی در منطقه ی 
قهستان از ورود اســالم تا پایان قرن پنجم هجری چگونه و تابع چه مسائلی بوده است؟ مقالهی پیش و رو به 

شیوه  ی توصیفی  تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. 
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مقدمه:
تاریخ اجتماعی شاخهای مســتقل از علم تاریخ است که 
به تودهی مردم میپــردازد و موضوعاتی همچون ترکیب 
نژادی، خانواده، روابط و ســاختار خویشاوندی، گروههای 
اجتماعی، طرز معیشــت، شــرایط کار و چگونگی جریان 
زندگی مــردم و مواردی از این دســت را مــورد مطالعه و 

تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
قهستان ایالتی بود که نامش با خراســان عجین و همراه 
اســت. نام این ایالت معرب  کهستان  و مخفف  کوهستان  
است و شامل شــهرهایی چون قائن، گناباد، طبس عناب 
)مسینان(، طبس گیلکی )گلشــن(، ترشیز، خواف، باخرز، 
خور، خوســف، زام و زاوه بود. در واقع بخــش اصلی آن را 
استان خراسان جنوبی و شــهرهایی از استانهای خراسان 
رضوی، یزد و اصفهان کنونی تشــکیل میدادند و کرسی 

این ایالت قائن بود.
قهستان از ورود اسالم تا پایان قرن پنجم هجری روایتگر 
حضور گروههایــی مختلف نژادی، مذهبــی و اجتماعی 
بود. بافت اجتماعی چنین منطقهای از عوامل اساســی و 
شاخصی مهم برای بررسی تحوالت اجتماعی و فرهنگی 
در یک جامعه است. به همین جهت پرداختن به این قضیه 
در هر پژوهشی که پیرامون مسائل اجتماعی و فرهنگی و 

حتی سیاسی قهستان است، ضروری به نظر میرسد. 
این پژوهش کوششــی اســت برای پاســخگویی به این 
پرســش که بافت اجتماعی در منطقهی قهستان از ورود 
اسالم تا پایان قرن پنجم هجری چگونه و تابع چه مسائلی 
بوده است؟ فرضیهی ما هم به این ترتیب است که: به نظر 
میرســد که موقعیت ژئوپلیتیکی این منطقــه )واقع بودن 
بین سه ایالت مهم؛ خراسان، سیســتان و کرمان(، دوری 
از دستگاه خالفت و اقتصاد نسبتًا خوب از مهمترین عوامل 

جذب گروههای مختلف به این منطقه بوده است.
 در مورد پیشــینهی تحقیق باید گفت کار مستقلی در این 
زمینه صورت نگرفته اســت و  اثر حاضــر اولین کار جدی 
در این زمینه است. البته باید گفت اشارات بسیار مختصر و 
پراکندهای در این باره در کتابهای برتولد اشپولر با عنوان  
تاریخ ایران در قرون نخستین اســالمی  و گای لسترنج با 
عنوان  جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی  شده 
اســت. هدف از انجام این کار زدودن گــرد و غبار از تاریخ 
اجتماعی قهستان در پنج قرن اول هجری است که کمتر 
به آن توجه شده است. شــیوهی تحقیق توصیفی  تحلیلی 
میباشــد که با اســتفاده از کتب جغرافیایی، سفرنامهها، 
تواریخ محلی و عمومی، تحقیقات معاصر، دیوانهای شعر و 
... مطالب گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 

است.

1. ترکیب نژادی قهستان:
نژاد به  گروهی از افراد اطالق می شود که در طول نسلهای 
متوالی، ویژگیهای مشترک جسمی یا زیستی خود را حفظ 
کردهاند  )کوئــن، 347:1385(. قهســتان در دامن خود 
گروه های نژادی متنوعی را جــای داده بود که تحقیق در 
این زمینه می تواند در روشنتر شــدن اوضاع اجتماعی این 
منطقه راهگشا باشــد؛ مهمترین گروه های نژادی در این 

منطقه عبارت بود از:
1,1 بومیان منطقه: ما بیشــتر از آن که از بومیان قهستان 
اطالع داشــته باشــیم، از دیگر گروه های مقیــم در این 
منطقه با خبریم و شاید راه تشخیص این بومیان در منابع، 
در بحث گویش و زبان باشــد که در موقع مناســب بدان 

پرداخته میشود.
2,1 کردها: اصطخــری در کتاب خود مــردم این منطقه 
را کــرد خوانده و گفته اســت این ها به پرورش گوســفند 
مشــغولند)اصطخری، 1347: 216(. و به نظر می رسد هر 
جا صحبت از گوســفندداران کرده منظورش همان کردها 
اســت. ابنحوقل نیز می گوید: ]در آنجا[ اکــراد و دامداران 
سکونت دارند )ابنحوقل، 1366: 180(. جیهانی نیز در این 
زمینه آورده اســت که  در بیابانی که میان والیت قهستان 
است کردان و خداوندان چهارپایان از گوسفند و شتر و غیر 

ایشان ساکنند  )جیهانی، 1368: 171(.
نام  کرد  در بسیاری از منابع عربی به همه بیابانگردان قطع 
نظر از این که آن ها از لحاظ زبان بــا کردان امروزی پیوند 
داشته اند یا نه اطالق شده است. اشارات زیادی به راهزنی 
و تاخت و تاز آن ها در شــهرهای مختلف این منطقه شده 
است اما گویا  کرد  یک نام عام بوده برای همه بیابانگردان 
ایران، جز قبایل عرب که گروه هایی از آن ها در خراســان 
بودند. )فرای، 1363: 129  127؛ اشپولر، 1364: 435/2(. 
اظهار نظر قطعی در این باره متضمن تحقیقات بیشــتری 

است.
3,1 ترک ها: بالذری )بالذری، 1364: 158( و ابنخلدون 
)ابنخلدون، 1363: 2/  18( بــه وجود ترکان در این منطقه 
اشــاره داشــته اند. عنصر ترک به جنگجویی و چاالکی 
شهرت داشــت )یعقوبی، 1347: 1/ 221(. اشپولر اعتقاد 
دارد کــه ترک های آســیای صغیر در زمان هــای قدیم 
به ایــران آمده اند ولی تازه در قــرن دوم هجری آنان را به 
درســتی شــناختند و در قرن چهارم هجری به سرحدات 
مناطقی مثل قهستان رســیده اند )اشپولر، 1364: 2/ 454  
453(. ناگفته نماند که مورخان عرب و ایرانی بدون امتیاز 
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اقوام به اصطالح  وحشی شمالی  را که از نژاد هون بوده اند 
را ترک می خواندند. این اقوام از اوایل دوره ی ساســانی در 
سرحدات قلمرو ساســانیان از جمله خراسان مشکالتی به 
وجود آورده بودند1 )ثعالبی نیشــابوری، 1368: 317/1؛ 
کریستنســن، 1366: 380  379( که گاهی پیروز و گاهی 
مغلوب می شدند و خارج از تصور نیست که بخشی از آنان 
در مناطق کوهستانی خراســان ماندگار شده بودند، که در 
دوران اســالمی نیز اطالعاتی از وجود آنان در این مناطق 

در دست است.
4,1 خلجها: تنها منبعی که از حضور خلج ها در قهســتان 
خبر داده است، المسالک و الممالک اصطخری است. وی 
آنان را قومی از تــرکان قلمداد کرده کــه  در قدیم به این 
زمین افتادند. میان هندوســتان و نواحی سیستان آرامگاه 
ساختند. مردمانی باشند بر شکل ترکان، و زی جامه ترکان 
دارند و همه زبان ترکی گویند  )اصطخری، 1347: 196(. 
وی همچنین در جای دیگری نام آنان را در کنار کردان به 

عنوان دامداران این منطقه آورده است )همان: 216(.
5,1 اعراب: بــه احتمال فراوان قهســتان بــرای اعراب 
مسلمان منطقه ای ناآشنا نبوده اســت. بسیاری از اسیران 
عرب در زمان شــاپور دوم )379  309م.( به شــهرهایی 
فرستاده شــدند که با شــهرهای آنان همخوانی داشتند. 
از جملهی آنــان قبیله ی بکر بن وائل بــود که در کرمان و 
سرحدات آن اسکان داده شدند )ثعالبی نیشابوری، 1368: 
1/ 339  338؛ ابن بلخــی،1344: 81(. با توجه به نزدیکی 
کرمان از لحاظ مسافت و نوع آب و هوا دور از تصور نیست 
که تعدادی از بکر بــن وائلیها که بعد از اســالم از آنان در 
منابع بسیار یاد شده است، پیش از ورود اسالم در قهستان 
ساکن شــده بودند. البته این بدان معنی نیست که  عربان 
کاماًل مسلمان هنگام گشودن ایران با هم میهنان خود در 
سراسر این کشور برخورد کردند. این تبعیدیان قدیمی غالبًا 
در میان مردم بومی مستحیل گشته بودند  )فرای، 1363: 

.)41
پس از فتح قهستان مناطق شــرقی ایران توسط اعراب، 
طوایف کثیری از آنان از جمله تمیــم، مضر، طی، بکر بن 
وائل و ... در قهســتان و نواحی اطراف آن ســاکن شدند 
)دینــوری، 1381: 439؛ اشــپولر، 1364: 2/ 448(. بــه 
خصوص در ســال51 هجری که عامل خراسان؛ ربیع بن 
زیاد با50,000 تن از لشکریان بصره و کوفه با خانواده های 
خود وارد خراسان شدند )ابناثیر، 1350 :5/ 29(. که بالطبع 
در طبس که گذرگاه خراسان بوده و نواحی دیگر قهستان 
بخشی از آنان اســکان یافتند. ما امروزه شاهد بقایای این 
گروه ها در طبس، زوزن و نواحی دیگر قهســتان هستیم 

که هنوز هم به عربی تکلم می کنند. الخطیب تعداد اعراب 
خراســان را در زمان امویان 200,000 نفر دانســته است 
)الخطیــب، 1357: 48(. که اغلب آن هــا در پادگان هایی 
که در بســیاری از شــهرهای خراســان ایجاد شده بود 
اسکان داده شده بودند. اگر چه ارائه ی این رقم در حد یک 
حدس اســت اما این عدد به نظر می رسد که منطقی باشد 
و متأســفانه نمی توان آماری ولو بر پایــه ی حدس علمی 
از اسکان یافتگان در منطقه ی قهســتان به دست داد. در 
اواسط دوره ی امویان نیز ما شاهد حضور افرادی از قبایلی 
مثل  ازد  هستیم که با خانواده های خود به خراسان آمدند. 
مهلب بن ابیصفره از روئســای این قبیله به شمار می رفت 
)فرای، 1363: 95(. بــا زوال و تباهی امویان بخشــی از 
اعراب این منطقه به زادگاه خود بازگشــتند یا تا این زمان 
جذب بومیان شــده بودند )همان: 118(. اما در اواسط قرن 
چهارم نیز تعداد آنان کم نبوده اســت و گزارشــاتی مبنی 
بر حضور آنان در بیابان های اطراف خراســان وجود دارد 

)اصطخری، 1347: 184(.
6,1 زطها: برخــالف گروهی که به ُکرد موســوم بودند و 
تفاوت چندانی با دیگران نداشتند و شــاید گویش و زبان 
آن ها را از دیگران جدا می ساخت، زط ها چهره ای منحصر 
به فرد داشــتند. کولیان،  لولیان یا غربتی ها  )تاریخ شاهی، 
1355: 293(. را از نســل آن ها دانسته اند که  رنگ مفرغی 
صورت و خطوط منظم سیمای آن ها گواهی ]می دهد[ که 
اصل و نژاد آن ها هندی است  )رونه دالمانی، 1335: 658(. 
در کتاب عجائب المخلوقات از زط ها به عنوان قومی سیاه 
و زشت یاد شده است )طوسی ســلمانی، 1382: 429(. در 
منابع از این قوم با عنوان  جت  )Got( )بیرونی، 1362: 1/ 
305(. و  گات  )Gat( )امام شوشــتری، 1331: 1/ 305(.  
نیز یاد شده اســت. که البته زط معرب همین اسامی است 
و زط ها اصحاب مواش دانسته شــده اند )بیرونی، 1362: 
1/ 305؛ مجمل التواریخ و القصــص، 1318: 107؛ تاریخ 
شــاهی، 1355 :293(. اینان در زمان ساسانیان به نواحی 
ایران کوچ کــرده بودند و به صــورت گروه های منفردی 
تا قهســتان پیش رفته بودند. البته مناطقــی نیز با این نام 
شناخته می شدند. از جمله منطقه ی زط در هفت فرسخی 
رام یا رامهرمز )ابنحوقل، 1366: 24؛ مقدســی، 1361: 2/ 
627؛ ابوالفداء، 1349: 365؛ انصاری دمشقی، 1383: 282  
281(. امام شوشــتری در این زمینه می گوید:  گروهی از 
آنان در این نواحی نشــیمن گرفتــه و کلمه هندیجان هم 
بمناسبت نام آنهاست  )امام شوشــتری، 1331: 266/1(. 

و منطقه ی زط در حوالی بصره )یعقوبی، 1343: 496/2(.
حمزه ی اصفهانی در مورد آن ها آورده است:  ]بهرام گور[ 
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به پادشاه هند نامه نوشــت و نوای مطربان خواست. وی 
دوازده هزار تن مطرب فرســتاد. بهرام آنان را به شهرها و 
نواحی کشور خود پراکند، شــماره ی آنان به سبب تناسل 
بیشتر شــد و گروهی اندک از فرزندانشان هم اکنون باقی 
اســت و زط ها نامیدند  )اصفهانی، 1367: 53(. مسعودی 
علت مهاجــرت زط ها از هند را قحطی بی ســابقه ی آنجا 
دانسته است که بخشی از آن ها در مناطقی مثل بیابان بین 
کرمان و قهستان و بر سر راه های خراسان سکونت یافتند 

)مسعودی، 1365: 338(.
بعد از ورود اســالم به این مناطق برخی از آن ها، الاقل بر 
حسب ظاهر اسالم را پذیرفتند)طوســی سلمانی،1382: 
429(. و بقیه به  نهایــت تباعد و تنافر از مســلمین باقی 

ماندند  )بیرونی، 1362: 1/ 12(.
 )Ghoofos( قوفص ،)Ghofos( 7,1 قفصها: قفص
)بلعمــی، 1378: 547/3(، کــوچ )Koch(، کوفــج 
 )kofach( و یــا کفچ .)ابنفقیه، 1349: 20( )Kofoj(
)تاریخ سیستان، 1352 :86(. نام قومی بود که در کوه های 
کرمان ســکونت داشــتند )البکری االندلســی،1403 
ق:87/4(. البته در نزدیکی بغداد نیــز دهکده ای با این نام 
وجود داشــت )بنداری اصفهانــی، 1356: 30(. اما اغلب 
در منابــع هنگامی کــه از قفص و جبــل قفص صحبت 
می شود، منظور همان قوم ســاکن در کرمان است. آن ها 
مقیم حاشــیه ی غرب و جنوب غربی کویــر مرکزی و در 
مجاورت قوم بلوچ بودند )ناصر خسرو، 1354: 168  167(. 
محمد ابراهیم باستانی پاریزی در ارتباط با این قوم نوشته 
اســت:  امروز کوچ دو کرمان طایفه ای از کولی ها را گویند 
که دائمًا در حال نقل و انتقال هســتند و بســا احتمال که 
مصدر کوچیدن را هــم بتوان با این نــام ارتباط داد و وجه 
اشــتقاقی برای آن پیدا کرد. امروز هم طایفه ای کوچک 
به نام  کوچمی  در حدود جیرفت ســکونت دارد  )کرمانی، 

1326: حاشیهی 226(.
قفصها طایفه ای از صحرانشــینان بودند که کار و حرفه ی 
آن ها راهزنی، جنگ و خونریزی بود و در این کار شــدت 
عمل به خرج می دادند )مقدسی، 1361: 2/ 619؛ تبریزی، 

.)2055 /2 :1341
گر بپرد مرغ جان از کوفجان تن مرا

همچنان اندر هوایت تا قیامت پر زند 
)تبریزی، 1341: 2/ 2066(.

تا اواخر قرن چهارم هجری آن ها کشــاورزی و برزگری 
هم می کردند )حدودالعالــم ...، 1362: 127(. اما رفته رفته 
خوی خشونتطلبی آن ها شــدت گرفت. از جمله مناطقی 
که با حضور آن ها ناامن شــد منطقه ی قهستان بود. بیابان 

طبس معبری برای جوالن قفصها از کرمان به خراســان 
بود )کرمانی، 1326: 127؛ اشپولر، 1364: 2/ 264(. تعداد 
آن ها زیاد بود و  قمع ایشــان میســر نه . به این خاطر که 
اســتراتژی آنها جنگ و گریز بــود و محدودهی عملیات 
آنها از جیرفت تا فارس و اطراف خراســان گســترده بود 
)کرمانــی، 1326: 5(. به همین جهت عماًل بســیاری از 
راه های منطقه ی قهســتان بال استفاده مانده بود. مقدسی 
آن ها را  زشت رو، سنگ دل و چاالک  توصیف کرده است 
)مقدسی، 1361: 2/ 619(. ناصر خســرو در سفری که از 
تون به گناباد داشته اســت، از خرابکاری های این طایفه 
صحبت می کنــد و از فرار اهالی گنابــاد و انداختن خود در 
کاریز بــزرگ و معروف آنجــا، از ترس قفص ها ســخن 
گفته است )ناصرخســرو، 1354: 168(. به نظر می رسد از 
خشونت طلبی آن ها تا زمان یاقوت حموی نیز کاسته نشده 
بود و چنان کــه وی همچنان آن هــا را راهزن، آدمکش و 

موذی دانسته است)حموی بغدادی، 1995م: 1/ 492(.
8,1 بلوچ ها: بلوچ یا  بلوص  از شــهرهای کرمان )ابنفقیه، 
1349: 20( و به مانند قفص طایفه ای بود که در آن حوالی 
ســاکن بودند. ابنخردادبه قدرت آنان را زیاد و تعدادشان را 
بسیار دانسته اســت. همچنین آن ها را گوسفنددار معرفی 
کرده که از آدم کشــی و راهزنی بدور هستند  )ابنخردادبه، 
بیتا: 49(. مقدســی برخالف ابنخردادبه آنها را خطرناکتر 
از قفص ها دانســته اســت و آنها را شــکیباترین مردم به 
گرســنگی توصیف کرده و در ادامه آورده است که  اینان 
مدعی مسلمانی هستند ولی بر مســلمانان از روم و ترک 
ســختگیر ترند ... ایشــان عالقه به چارپا ندارد  )مقدسی، 
1361، 2/ 619(. آن هــا بــه مانند قفص هــا از منطقه ی 
قهســتان به عنوان دروازه اســتفاده می کردند )اشــپولر، 

1364: 2/ 178(. و راه های قهستان را ناامن کرده بودند.
فردوسی در شاهنامه از این طایفه در کنار قفص ها نام برده 

است و از خصلت جنگاوری آن ها سخن گفته است:
 ز کـوه بلوچ و دشت سروچ

گرازان برفتند گـردان کوچ )فردوسی، 1387: 2/ 1524(.
 

  سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ
سگالیدهی جنگ مانند قوچ )همان: 1/ 531(.

ناصرخســرو نیز در کنار قفص ها از این قــوم نام برده که 
اقداماتشــان موجبات هراس اهالی گناباد را فراهم آورده 
بود )ناصرخسرو، 1354: 171  170(. یاقوت حموی آن ها 
را تیره ای از کردان دانسته که تعدادشان فراوان است. او نیز 
برخالف ابنخرداد به بلوچ ها را خشن توصیف کرده و آورده 
است:  قفص]ها[ ... از کســی جز این بلوچ ها نمی هراسند  
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)حموی بغدادی، 1995م: 4/ 492(. انصاری دمشــقی نیز 
در کتاب نخبهالدهر آن ها را خشــنتر، تندخوتر و سختگیر 
تر از کردان توصیف کرده )انصاری دمشقی، 1383: 227(. 
و این نشان دهنده ی این است که در روحیات خشونتطلب 
آن ها تا قرن هشــتم هجری نیز انعطافی صورت نگرفته 

است.

2. گروه های اجتماعی قهستان:
شکل و هویت اجتماعی قهســتان از ورود اسالم تا پایان 
قرن پنجم هجری، این منطقه را از مناطق اطراف متمایز 
میکرد و به نظر می رســد یکی از عوامل بسیار مهم در این 
مسئله ساختار طبیعی آن بود. گروه های اجتماعی مختلف، 
این منطقه را برای فعالیت خود انتخاب کردند که توانستند 
نقش بزرگی در معادالت اجتماعی داشــته باشند که این 

گروه ها عبارتند از: 
1,2 عیاران: عّیــار )Ayyar( به معانــی مختلفی به کار 
رفته اســت. از جمله؛ رذل، ولگــرد، در بــدر )آذرنوش، 
1379: 472، ذیل  عیر (  اندر ابتدا عیــاری بود، و راه زدی  
)هجویــری،1380: 74(، کام روا و بــی پــروا )انوری و 

دیگران، 1382: 5/ 5125(. 
         نیســت در بازار عالــم خوش دلی ور ز آن که هســت       
شیوه ی رندی و خوشباشــی و عیاران خوش است )حافظ 

شیرازی، 1385: 84(.
چابک و حیلهگر )انــوری و دیگــران، 1382: 5/ 5124(  
عیاری به دیر راهبی نزول کــرد و خود را بدان راهب چنان 
نمود که بر دین و اعتقاد اوســت  )آقسرایی، 1362: 69( و 
جوانمرد و اهل فتوت به کار رفته اســت  عیاری بود ... میل 
به صالح داشتی و پیوسته همتی و فتوتی اندر طبع وی بود  

)هجویری، 1380: 74(.
عیاران گروهی اجتماعی متشــکل از افراد روســتایی و 
شــهری بودند که خصلت هایی چون شــجاعت، ذکاوت 
و جوانمردی داشــتند و با هدف تعدیل ثــروت و برقراری 
عدالت اجتماعــی، در راه ها به کاروان هــای تجاری و در 
داخل شهر به منازل ثروتمندان دســتبرد می زدند و اموال 
بدست آمده را منصفانه میان فقرا تقسیم می کردند.  چنان 
که اگر اندر قافهای ]قافله ای[ زنی بودی گرِد او نگشــتی، 
و کسی را که ســرمایه اندک بود کاالیش نســتدی، و با 
هرکس به مقدار ســرمایه ی وی چیزی بماندی  )همان: 
74(. عیاران  نیاز چندانی به تغییر ظاهر و لباس را احساس 
نمی کنند و گهگاه در قالب روستایی یا بازرگان در می آیند  
)طرسوسی،1380: 2/ 144(. آنان پی در پی جنگ های تن 
به تن می کردند و شانه از این کار خالی نمی کردند )همان: 

142(. صفاریان از جمله خاندانی بودند که خاستگاه عیاری 
داشتند.  ]لیث[ بسالح و رندی و عیاری و راهزنی ]مشغول 
شــد[، اما در آن راه طریــق انصاف ســپردی و مال کس 
بیکبارگی نبردی و بودی که بعضی باز بدادی  )مســتوفی 
قزوینــی، 1362: 370(. در زمانی که یعقوب فتوحات خود 
را آغاز کرده بود، بســیاری از ناراضیان خراســان و  رنود و 
عیاران  که ظاهــراً در ایام حکومت طاهریــان به کوه زده 
بودند و در کوهستان های خراســان و حوالی قهستان دم 
از خودسری می زدند، دسته دســته به حضور یعقوب آمدند 
اظهار تســلیم و بندگی کردند )باســتانی پاریزی، 1344: 
213(. یعقوب خود از عیاران بنام بود )آملی، 1348: 95( و 

زمینه ی این پیوند را فراهم آورده بود.
عیــاران در واقع یک ســازمان اجتماعــی و یک جنبش 
اجتماعی به حساب می آمد، که پایگاهی برجسته داشتند. 
پیشه عیاری و صفات پهلوانی از این دست را باید تا دوران 
ساسانی و حتی پارتی بررســی کرد. که در اینجا مجال آن 

نیست)فرای، 1363: 212(.
2,2 مطّوعه: مطّوعه از ریشــه ی طوع و به کسانی اطالق 
می شــد که داوطلبانه گروه های نظامی تشکیل می دادند 
و به خواســت خود به پیکار دشــمنان اســالم )کفار( بر 
میخواستند. آنان ضمن دعوت مردم به فروع دین اسالم، 
در مرزهای جهان اســالم حضور فعالی داشتند و چون این 
عمل، جهاد در راه خدا محســوب می شــد غازیان نیز به 
آنان اطالق شده اســت )ابنحوقل، 1366: حاشیهی 299؛ 
ترکمنیآذر و پــرگاری،1377: 11(. از جمله گروه هایی که 
مورد حمالت چریکی مطّوعه قــرار گرفتند خوارج بودند 
)ابنحوقل، 1366: 156؛ فرای، 1366: 212(. این گروه نیز 
همچون عیاران به ســپاه یعقوب پیوستند، اما چون عقیده 
برای این گروه اولویت داشــت اطاعت از خلیفه را بر خود 
واجب می دانســتند و به همین جهت هم بــود که یعقوب 
نتوانســت از نیروی آنان در مقابله با خلیفــه بهره بگیرد 

)ترکمنیآذر و پرگاری، 1377: 11(.
 )Soluk( صعلوک )Salak( 3,2 صعالیــک: َصعلَــک
یا ســالوک )Salok( به معنی ولگرد، راهزن )آذرنوش، 
1379: 365(، درویش، بی چیز )انوری و دیگران، 1382: 
5/ 4731؛ ســیاح، 1372: 57( و معانی از این دست است. 
البته برای آن هــا خصلت های جوانمردی هم ذکر شــده 
اســت. چنانکه در معنــی صعالیکالعرب آمده اســت:  نام 
دزدیست در عرب که هر چیز غنیمت می یافت فقرا را جمع 
کرده میخورانید آنها را  )ســیاح، 1385: 870(. اما همواره 
صعالیــک در منابع به راهزنی شــهره بودند تــا از عیاران 
تفکیک شوند. گفته می شــود که حرف  ص  در صعلوک 
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در اصل  چ  فارسی بوده، یعنی صورت اصل کلمه  چاالک  
بوده و بعداً صاالک معرب شــده اســت )کرمانی، 1326: 

حاشیهی 467(.
دســته هایی با این عنــوان خصوصًا در کوهســتان های 
خراسان ســکونت داشــتند و از آن جمله احمد بن عبداهلل 
خجســتانی بود که در مناطقی مثل ترشــیز و نواحی آن 
فعالیت خود را شــدت بخشــیده بود )باســتانی پاریزی، 
1344: 214  213(. صعالیــک در اواخر حکومت طاهریان 
موجب ناامنی راه ها و هرج و مرج در والیات شــده بودند 
)زرینکوب، 1380: 531( و ســال ها ارتفاعات قهستان را 
از آن خود کرده بودنــد و اطاعتی از حکام و امرا نداشــتند 
)کرمانی، 1326: حواشی 467  466(. آنان غالبًا کاروان ها 
را می زدند و مســافران و بازرگانان را لخــت می کردند و 
ادعا می کردند که حق خویــش را از بیت المال می گیرند. 
ضعف طاهریان باعث گسترده شدن فعالیت های آنان شد. 
قدرتگیری یعقوب لیث باعث تغییر رویه در آنان شــد و به 
سمت وی گرایش پیدا کردند.  مخصوصًا که می دیدند در 
خدمت او ]یعقوب[ بی آنکه خود را به دزدی و راهزنی متهم 
دارند از غارت والیات و تاراج خزائن امراء غنیمت بیشتری 

به دست می آورند  )زرینکوب، 1380: 531(.
انقیاد صعالیک نه تنها خراســان را امن کــرد بلکه تقریبًا 
تمامی گروه های جنگجوی خراسان را تحت لوای یعقوب 
درآورد و جزء لشکر یعقوب شــدند که از عناصر گوناگون 

پدید آمده بود )همان(.

3. تحوالت جمعیتی قهستان:
جمعیت به مجموعه ای از افراد انسانی گفته می شود که به 
طور مستمر در سرزمین معینی مانند روستا، شهر و یا ... به 
شکل گروه های خانوادگی، خویشــاوندی، طایفه ای یا به 
صورت خانوار و یا گونه های دیگری بــه حیات خود ادامه 
می دهند. بر اثر تحرک زمانی و جا به جایی و وضعیت های 
مهاجر فرســتی، مهاجرپذیری و تحرک مکانی چون زاد و 
ولد، مرگ  و میــر، ازدواج، طــالق و ... جمعیت همواره در 
حال دگرگونــی اســت )نیکخلــق، 1381: 55(. امروزه 
جمعیتشناســی )Demography( )همــان: 5( بــه 
عنوان یکی از مهم ترین مســائل اجتماعــی، مورد توجه 

اندیشمندان اجتماعی و جامعه شناسان است. 
مهاجرت )Migration( به عنــوان یکی از مهم ترین 
عوامل موثر در تحوالت جمعیتی اســت که خود بسته به 
عوامــل دیگر اســت. مهاجرت؛ تحــرک جمعیت از یک 
محل جغرافیایــی به محــل دیگر گفته می شــود که به 
دالیل گوناگونــی از جمله، ناکافی بودن مــواد غذایی در 

یک منطقه، عدم امنیت )جنگ ها، خصومت ها، اختالفات 
مذهبی و ...( و ... صورت می گیرد)کوئن، 1385: 284(.

چنان که در منابع آمده اســت پیش از ورود اســالم به این 
منطقه ســاگارتی ها، هون ها و ... در قهســتان و در کنار 
بومیان این منطقه حضور داشتند )پیرنیا، 1375: 3/ 2190؛ 
زنگویی، 1388: 34  18(. بعد از ورود اسالم نیز این منطقه 
پذیرای جمعیت زیادی از اعراب بود که قصدشان مهاجرت 
به شهرهای مختلف خراسان بود. آن ها از طبس به عنوان 
گذرگاه اســتفاده کردند و در این مسیر بســیاری از آن ها 
مقیم شــدند. چنان که امروزه نیز بقایای آن ها را می توان 
در شهرهای مختلف از جمله طبس، قاین، زوزن و ... دید. 

پیش از این در این زمینه صحبت بسیاری رفته است.
عالوه بر ایــن به علــت تبعیض هــای نــژادی، برخی 
از اقلیت هــا؛ از جمله زرتشــتی ها با وضــع موجود چند 
راه بیشــتر، پیــش رو نداشــتند:2 1. فرهنــگ پذیری 
)Acculturation(؛ که طی آن زرتشتی ها می بایست 
به عنوان گروهــی از اقلیت ها، فرهنگ و ســبک زندگی 
مسلط را بپذیرد. آن ها میان فرهنگ مادر زادی و فرهنگ 
 Self( جدید ســرگردان می ماندنــد 2. خود جداســازی
Segregation(؛ که زرتشتی ها و یا هر اقلیت دیگری 
از طریق جداســازی داوطلبانه خود را از بقیه ی جامعه جدا 
می کــرد. 3. جداییطلبــی )Separatism(؛ کــه طی 
آن زرتشــتی ها می بایســت از طریق جدایی طلبی، یک 
جامعه ی جدید ایجاد می کردند که این امر واقعًا عملی نبود. 

زرتشتی ها توان رفتن این راه را نداشتند.
برخی از زرتشتی ها مسلمان شــدند و به نوعی از دایرهی 
اقلیِت اکثریت، وارد طیف اکثریت شــدند. به نظر می رسد 
که عالوه بر وجود زمینه های مشــترک اســالم و دین و 
فرهنگ زرتشتی که این شرایط را فراهم آورده بود، ترس 
از نابودی یا معدوم شدن )Annihilation( نیز بیتأثیر 
نبوده اســت. و برخی طریق مهاجرت یا خود جداســازی 
داوطلبانه را انتخــاب کردند. آن ها از طریق قهســتان و 
سیستان رهســپار هند شــدند. فرای اکثر آن ها را افرادی 
از طبقات باال دانســته اســت )فرای، 1363: 112(. گویا 
این مهاجرت ها در قرن چهارم هجری شــدت بیشــتری 
یافته اســت. اعراب از ملل تابع خواســته بودنــد که یا به 
اسالم بگروند یا جزیه بپردازند. شــرح این مهاجرت ها در 
داستان منظومه ای به نام  قصه ی سنجان  ذکر شده است 
که راوندی بخشــی از آن را در کتاب تاریخ اجتماعی ایران 
آورده اســت. ســراینده ی آن فردی به نام  بهمن کیقباد  
بوده است. قهستان برای مدت نسبتًا طوالنی میزبان این 

مهاجران بود که بعد از آن مدت رهسپار هند شدند. 
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مقـــام و جای و بـاغ و ایـــوان
هـم بگذاشتند از بهره ی دینشان

به کوهستان همی ماندند صدسال
چه ایشان را بدینگونه شده حال )راوندی، 1382: 9/ 31(.

ازدواج به عنوان منشــأ باروری و والدت، طالق ها، مرگ 
و میرها و ... نیــز در افزایش و کاهــش جمعیت موثر بوده 
اســت. عوامل اقتصادی را به عنوان دالئل تراکم جمعیت 
نباید نادیــده گرفت. وجــود بازار، مبــادالت اقتصادی و 
... این فضــا را فراهم می کــرد. ضمن این که قهســتان 
یک جاده ی ترانزیتی به حســاب می آمــد و باعث تطمیع 
گروه های زیادی از جمله راهزنان قفص و بلوچ شــده بود. 
وجود عوامل طبیعی از جملــه آب و هوا نیز نقش مهمی در 
این بــاره دارد. گروه های زیادی از جملــه خوارج به علت 
دوری این منطقه از دستگاه خالفت و شرایط ژئوپولتیکی 
خاصش امکان جنگ و گریز  که شــیوهی آن ها بود  بود را 
فراهم می کرد. عیاران و گروه هــای اجتماعی دیگر نیز بنا 
به دالیلی از این دست وارد این منطقه شده بودند. بنابراین 
تأثیر متقابلــی بین جمعیت قهســتان و محیط زیســت 

قهستان وجود داشته است.
وجود حــوادث طبیعی و انســانی تغییرات عمــده ای در 
قهســتان این دوره ایجاد کــرد. از آن جایی کــه ارتباط 
تنگاتنگی بین این حوادث وجود داشته است تقسیمبندی 

آن ها را دشوار می کند:
زلزله مهم ترین حادثه ی طبیعی است که قهستان گریبان 
گیر آن بوده اســت و متأسفانه در گزارشــات تاریخی به 
سادگی از کنار آن رد شــده اند. زلزله ها در جمالتی کوتاه 
بیان شــده اند که آن ها را نیز در ذیل خراســان آورده اند. 
این حوادث آســیب های گســترده و تلفات سنگین در پی 
داشته اند و عجیب است که به این مسئله به ندرت پرداخته 
شده است. در تاریخ زمین لرزه های ایران آمده است:  منبع 
تنها زمینلرزه ی ثبت شــده در قهستان ]تا[ این دوره )قرن 
هفتم هجری( روایت های شــفاهی محلی است اگر چه از 
زمین لرزه های دیگری نیز ممکن اســت زیر عنوان کلی  
خراسان  یاد شده باشد)اَمبرِسز و ِملویل، 1370: 45(. منابع 
محلی احتمااًل تنها سرچشــمه ی اطالعات مهلرزهای در 
قهستان هســتند و در نبود چنین منابعی در دوره ی اولیه 
داده های ما آشکارا ناکامل است  )همان(. یک نکتهی هم 
در باب این موضوع این اســت که کمی یا نبود اطالعات 
زمین لرزهای نشــان دهنــده ی آرامش ایــن منطقه در 
این دوره نیست. ما برای روشنتر شــدن این موضوع باید 
دست به دامان اطالعاتی شــویم که به گونه ای می توانند 
به این مبحث کمک کنند. در کتــاب عجائب المخلوقات 

از وقوع زلزله ای شــدید در سال 42 هـــجری خبر داده 
است که قومس، خراسان و نواحی اطراف را لرزاند و تعداد 
کشــته های دامغان  چهل هزار و نود و شــش آدمی  ذکر 
شده است )طوسی ســلمانی، 1382: 299(. و خراسان که 
قهســتان را نیز شامل می شــده با توجه به جمعیتش طبعًا 

تلفاتش بیشتر بوده است.
در حد فاصل ســال های 120  111 هجری زمین لرزهای 
بسیار سنگین، سیستان را به لرزه درآورد )اَمبرِسز و ِملویل، 
1370: 464(. و در حــدود 142 هجــری خراســان دچار  
زمین لرزه فاجعه باری در خراســان ]شــد[ ... که کوه ها را 
از جای خود حرکت داد و هیچ درختی و ســنگی را بر جای 
خویش اســتوار باقی نگذاشــت . محل های احتمالی این 
زمین لرزه ها،که راه های ارتباطی مهمی از آن می گذشتند، 
می تواند منطقه قهســتان )خواف، قاین، طبس و ...( بوده 
باشد. در حدود 199 هجری نیز زلزله ای ویرانگر سیستان 
را ویران کرد که گفته می شــود که رودخانــه ی هیرمند 
خشــکید و قحطی و طاعونی ســخت به دنبال داشــت 
)همان(. یعقوبی از وقــوع زلزله ای در حدود ســال 242 
هجری خبر داده اســت و رقم قابل تأمل 200,000 کشته 
را درج کرده است و می نویســد:  پس از این شهرهایی در 

خراسان بزمین فرو رفت  )یعقوبی، 1343: 2/ 521(.
در تاریخ بیهق نیز آمده اســت که حــدود 444 هجری در 
بیهق و نواحی اطــراف زلزلــه ای به وقوع پیوســت که 
بســیاری از مردمان مهاجرت کردند و حدود چهل شبانه 
روز به همین حالت بود و مردم از ترس به صحرا می رفتند. 
ابنفندق در ادامه می گوید:  بســیاری پیران را دیدم که این 
حادثه را به مشــاهده دریافته بودند و از این واقعه تاریخی 
ساخته و این سال را سال زلزله نام نهاده  )ابنفندق، 1361: 
267 و 52(. نیشــابور که چسبیده به قهســتان بود تا قرن 
پنجم از شــدت زلزله بیش از 18 بار ویران شد )نیشابوری، 
1375: 221(. و در حدود ســال 458 هجری در قهستان 
زلزله ای به وقوع پیوست که  کوه ها شکافته شد و شماری 
از روستاها بکلی ویران شــد. بسیاری کسان جان خود را از 
دست دادند و بازماندگان در فضای بیرون ماندند  )اَمبرِسز 

و ِملویل، 1370: 140(.
حمداهلل مســتوفی در مــورد منطقــه ی کشــمر آورده 
اســت که هرگز در آنجا زلزله نیامده اســت، این در حالی 
اســت که نواحی اطرافش زلزله بسیار اســت )مستوفی 
قزوینــی، 1362: 143(. در ایــن زمین لرزه هــا قطعًا به 
دلیل آســیبپذیری خانه ها و منازل میزان تلفات بسیار باال 
بوده اســت. نزدیک به همه ی زمین لرزه های ثبت شــده 
در مناطقی روی داده که شــاهراه اصلی خراســان از آن 

15 تحلیلی بر بافت اجتماعی قهستان از ورود اسالم...



می گذشته است و قهســتان نمی تواند جدا از این موضوع 
باشد )در این زمینه رک به: اَمبرِسز و ِملویل، 1370: 39(.

قحطی و خشکســالی و وقوع جنگ ها و کشمکش ها نیز 
بالی جان اهالی قهســتان شــده بود. در حدود سال 115 
هجری بر اثر جنگ های بســیار روســتاییان کوچ کردند 
و کسب و کار کساد شــد. پیشــه وران و صنعتگران را به 
ســربازی بردند و قحطی به وجود آمد و بســیاری از مردم 
تلف شــدند )الخطیب، 1357: 103(. در حدود سال 140 
هجری کمی غله و قحطی باعث وحشت مردم این منطقه 

شده بود )بلعمی، 1378: 4/ 1103(.
زمــان حکومت ابوالفــوارس عبدالملک ســامانی )350  
343 هـ( در قهســتان وبایی عظیم رخ داد  چنان که اکثر 
خالئق وفات یافتند  )خواندمیر، 1353، 362/2( و  ســفره 
وجد از مطعومات چنان خالی کــه دانه ای در هیچ خانه ای 
نماند )کرمانــی، 1326: 44(. ســال 401 هجری گرانی 
آن چنان شــدت یافت که از  نبود قوت و غذا مردم بعضی 
بعضی دیگر را می خوردند و گویی انســان فریاد می کرد: 
نان، نان و می مــرد و به دنبال آن وبــای بزرگی روی داد 
چنان که مــردم از دفن اموات در ماندنــد  )ابناثیر، 1350: 
15/ 333(. در همین زمان بود که ســلطان محمود قدرت 
گرفته بــود و قحطی امان رعیت را بریده بود که ســلطان 
محمود  دویست هزار دینار ســرخ به غله داد و به درویشان 
داد  )شــبانکارهای، 1381: 2/ 68(. اینگونــه اقدامــات 
باعث اســتحکام پایه های حکومت غزنویــان و مقبولیت 
آنان در نزد مردم شــده بود. در این چنیــن مواردی مثلث 
سلطان، دســتگاه خالفت و مردم، ســلطان محمود را به 

خواستههایش نزدیکتر میکرد.
با حمله ی طغرل ســلجوقی به خراســان، در سراسر آنجا 
قیمت  منی نان به ســه درم  رســید، در تاریخ بیهقی آمده 
اســت که قحطی چنان شــدت یافت که مــردم نظیر ان 
را به یاد نداشــتند. در این زمان مســعود غزنوی در حوالی 
قهســتان به ســر می برد )431هـ( )بیهقی، 1383: 527؛ 
بیهقــی، 1365: 295(. ربع آخر قرن پنجــم هجری نیز 
کشاکش اسماعیلیان و مخالفانشان باعث ناامنی و خرابی 
در قهســتان شــد که قطعًا در تحوالت جمعیتی قهستان 

تأثیرگذار بوده است.
از نظر حجم جمعیت قهســتان باید گفت هیچ گونه آماری 
نمی تــوان از منابع اســتخراج کرد، جمعیت در شــهرها 
و روســتاها به صورت پراکنده توزیع شــده بــود. ترکیب 
جمعیتی عبارت بود از نژادها و عناصر مختلف بومی، ترک، 
قفص، بلوچ، عرب و ... مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، 
اقتصــادی و جغرافیایی اعم از جنگ ها، کشــمکش های 

سیاســی و مذهبی، حوادث طبیعی و انســانی )زلزله ها، 
قحطی ها، بیماری هــا، گرانی هــا و...(، ازدواج ها )درون 
نژادی و بیرون نژادی(، مرگ و میرها، نقل و انتقال کاالها، 
وجود بازارها و ... در مهاجرفرســتی و مهاجرپذیری نقش 

تعیین کننده ای داشته است.
بنا به آنچه گفته شــد اســتنباط می شــود که جمعیت در 
قهستان هیچ گاه وضعیت ثابتی نداشــته بلکه همواره در 
حال تغییر و دگرگونی بوده است و این تغییرات به صورت 
مهاجرت هــا، ازدواج هــا، زاد و ولدها و ... خود را نشــان 

می دهد.
4. نهاد خانواده:

نهاد خانواده نهادی زیســتی   اجتماعی است که به عنوان 
یکی از بنیادیترین نهادهای جامعه به شمار میآید و در واقع  
اصلی ترین هسته حیاتی و واحد زیستی  )شعبانی، 1381: 
114( است که از دیرباز  صورتی منسجم و معتبر و مقدس  
)همان( داشته است. ساختار خانواده در قهستان در برههی 
زمانی مورد مطالعه به مانند ســایر مناطق بر روابط میان 
زن و شوهر و پدر و مادر و فرزندان نهاده شده بود. تشکیل 
خانواده امری ضروری بوده و در این امــر عالوه بر تداوم 
نسل، دالیلی مثل تقسیم کار داشته است. با شناخت نقش 
و جایگاه زن که عضوی مهم در خانواده به حساب می آید، 
می توان به یک نتیجه در زمینه شکل و ساختار خانواده در 

منطقهی قهستان دست یافت.
در سفرنامه ی ناصر خسرو آمده اســت که در طبس  هیچ 
زن را زهره نباشــد که با مــرد بیگانه ســخن گوید و اگر 
گفتی هر دو بکشتندی  )ناصرخســرو، 1354: 168(. این 
امر در قرن های بعد نیز به وضوح دیده می شــود. چنانکه 
در تاریخنامهی هرات آمده اســت:  هــر عورتی که به روز 
بیرون آید ... ]محتسب[ چادر او را سیاه کند و او را سر برهنه 
به محلتها و کوی ها برآرند تا تجربه دیگران باشــد  )سیفی 

هروی،1381: 464(.
با همه ی توجهی که زن به عنوان مــادر در داخل خانه از 
آن بهره مند بود، به ندرت در انظار عمومی ظاهر می شــد و 
چنان که در گفته های پیش آمد، با وجود حرمت وی که نام 
و مفهومش با ناموس مرد و خانواده همراه بود، اگر خالف 
این عمل می کرد عاقبِت دردناکی در انتظــار او بود. مادر 
منابعی مواردی را خالف این نیــز دیده ایم که از جمله ی 
آن ها گفتگوی حســن صباح با یک زن اهل زوزن بود که 
اســفزاری در کتاب خود به آن پرداخته است )برای آگاهی 
از این گفتگو رک به: اسفزاری، 1338: 1/ 187؛ خسروی، 
1366: 162(. اما واقعیت امر این اســت کــه به طور کلی 
اســالم از مالقات زن با مرد نامحرم سخت بیمناک است 
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تا جایی که در این باره آمده اســت کــه:  نابینائی در خانه 
رسول علیه السالم آمد. عایشــه و زنی دیگر نشسته بودند 
و برنخواســتند و گفتند نابیناست. رســول گفت: اگر وی 
نابیناست شما نیز نابینائید؟  )راوندی، 1382: 6/ 212(. به 
نظر می رسد در چنین مناطقی حمایت از ناموس خانواده نه 
تنها بر عهده ی پدر و برادر و شوهر است، بلکه تمام  مردان 
خویشــاوند نســبت به این قضیه تعهد دارند. از مختصات 
دیگر چنین جامعه ای قطعیت اقتــدار مرد در تمامی امور و 
رد واقع مردساالری یا پدرساالری است که  مردان ]در آن[ 
خود را مجاز به تنبیه زنانشان می دانند )بلوکباشی، 1382: 

.)60
به طور حتم با وجود تمام این محدودیت ها زنان مثل سایر 
مناطق ایران برای تأمین ضروریات زندگی در فعالیت های 
کشاورزی و اقتصادی از جمله کار در باغ ها و مزارع، بافتن 

پارچه، قالی و ... نقش پررنگی داشتند.
از مباحــث مهم در مورد نهــاد خانواده، ازدواج اســت که 
پیوندی بر پایه ی عرف و یا مذهب میان مرد و زن اســت. 
ازدواج پایهگذار خانــواده اســت. ازدواج از این نظر مورد 
توجه است که منشــأ باروری و تداوم و بقای جامعه است 
)نیکخلــق، 1381: 95(. ازدواج عالوه بــر این که باعث 
نزدیکی دودمان ها به همدیگر می شــد و میان آن ها یک 
اتحاد اجتماعی به وجود می آورد. اکثر ازدواج ها  دروننژادی  
بود و در مواردی پیوند  برون نژادی  نیز دیده می شود. چنان 
که سعید بن عثمان بن عفان پسر خلیفه ی سوم با دختری 
از  بیشک  قهستان ازدواج کرد )ثعالبی نیشابوری، 1368: 
1/ 241(. در منابع به مواردی مثل چند همسر گزینی، مهر 
یا کابین، تشریفات عروسی در قهســتان و مواردی از این 
دست اشاره ای نشده اســت. راوندی از مختصات عروسی 
ایران در ادوار مختلف را یکی رعایت عدم تناســب ســنی 
مرد و زن و یکی وصلت با خویشان هم خون دانسته است 
)راونــدی، 1382: 6/ 261(. که اگر در منطقه قهســتان 
چنین نباشــد، عجیب به نظر می رســد. معمواًل در چنین 
جامعه ای آوردن فرزند پســر از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است و وارث اصلی اقتدار و اموال پدر شمرده می شود.
 در بــاب نام های خانوادگــی هم باید گفــت اغلب بعد از 
ورود اسالم به صورت اســالمی درآمدند. با نگاهی به نام 
مشاهیر قهستان این نکته آشکار می شود. بیشتر نام های 
خانوادگی از پیشــه ی پدری، یا از ده و شهر محل تولد فرد 
گرفته می شد. اغلب نام ها هم با  ابن  آغاز می شد. احتمااًل 
مســیحیان و یهودیان و دیگر اقلیت ها بدون اینکه تغییر 
مذهب بدهند عالوه بر داشتن اســم خود که در جمع های 
درون خانوادگی استعمال می شــد، دارای اسامی اسالمی 

نیز بودند )همان: 189(.
5. دین و مذهب  مردم قهستان: 

دین و مذهب از مهم ترین نمودهای اجتماعی و فرهنگی 
یک جامعه محســوب میشــود و نقش تعییــن کننده ای 
در الگوهای رفتــاری عامه ی مردم دارد کــه در مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی غالبًا شــاخصی مهم تلقی می شــود. 
در منطقه ی قهســتان گروه های مذهبی متنوعی حضور 
داشتند و از این جهت بافت بسیار جالب و متمایزی دارد. در 

ذیل به این گروه ها اشاره خواهیم کرد:
1,5 مسلمانان:

با ورود اسالم به قهستان رفته رفته مردم این منطقه جذب 
این دین شدند. به طوری که در اواخر قرن چهارم اکثریت 
اهالی این منطقه پیرو آیین اســالم شدند )همان: 9/ 37(. 
البته در این مورد انگیزه های مختلفی وجود داشته است که 
خود تحقیق جداگانه ای را می طلبد.3 شیعیان و اهل سنت 
در تحوالت این منطقه نقش مهمی داشتند که به بررسی 

آن خواهیم پرداخت.
  1,1,5 شــیعیان: اکثر مورخیــن و جغرافیدانــان بر این 
اعتقادند که اکثر قهســتانیان پیرو مذهب تشــیع بودند. 
اصطخــری مردم این منطقه را شــیعه دانســته اســت 
)اصطخری، 1347: 215(. در منابع عمومًا از شــیعیان با 
عنوان مغرضانه ی  رافضی  یاد شــده اســت.4 دسته های 

مختلف شیعیان این منطقه عبارت بود از:  
1,1,1,5 شــیعیان اثنی عشــری: اثنیعشــریه یا  قطعیه  
)التمیمیالبغــدادی، 1367: 36  35(. مهم تریــن مذهب 
مورد حمایت میانهروها بود )کرومر، 1357: 109(. این ها 
از دســت زدن به اعمال انقالبی برای براندازی نظام سنی 

حاکم اجتناب می ورزیدند )همان(.
2,11,5 شیعیان غالی: غلو در اصطالح ادیان و ارباب ملل 
و نحل  اعتقاد به الوهیت بشــر اســت در جهتی از جهات 
خدایی یا صفات الهی و یا اعتقــاد به حلول خداوند در افراد 
و یا اعتقاد به این که ارواح به تناسب در جسم یکدیگر رفته 
... و غیر این هــا ... منظور از غلو در بیــن ائمه معصومین، 
اعطای مقام الوهیت به آنان و یا شراکت آنان در معبودیت، 
خلق و رزق با خداوند می باشــد، به طوری که موجب انکار 

ضروری گردد 5 )حلی، 1386: 16(.
نویســنده ی مجهواللمولف هفت کشــور یا صوراالقالیم 
بیشتر طوایف قهستان را غالی دانسته است:  امیرالمومنین 
علی)ع( خدا دانند و منکر نماز و روزه باشند  )هفت کشور یا 
صور االقالیم، 1353: 87(. و محتمل است دیدی مغرضانه 

نسبت به این قضیه داشته است.
3,1,1,5 شــیعیان زیدیه: شــیعیان زیدیه در خراســان و 
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اطراف آن به صورت بقایای سری و ناپیدایی بر جای مانده 
بودند. اشپولر دلیل کم رنگ بودن نقش آنان را عدم پیوند 
با ماهیت ایرانی دانسته است6 )اشــپولر، 1364: 2/ 312  

.)311
4,1,1,5 شــیعیان اســماعیلیه: شــیعیان اســماعیلی از 
مهم ترین و پرتعدادترین گروه های مذهبی در قهســتان 
بودند که قبل از تشکیل حکومت نزاریان نیز در این منطقه 
حضور داشتند. آنان رفته رفته در میان دهقانان و پیشه وران 
نفوذ کردند و  و همچون خاری در چشــم خلیفگان بغداد 
می خلیدند  )ابنمسکویه، 1369: 5/ 9(. اسماعیلیان دعوت 
رسمی خود را از اواخر قرن سوم هجری در خراسان توسط 
شخصی به نام ابوعبداهلل خادم آغاز کرده بودند. سامانیان 
که برپاکنندگان فضای تسامح و تساهل فکری در دنیای 
اســالم و ایران بودند، این شــرایط را به وجــود آوردند و 
داعیان اسماعیلی از این فضا استفاده کردند و افراد مهمی 
از طبقه ی حاکمه چون نصر بن احمد و ابوعلی ســیمجور 
را به این مذهب درآوردند )طوســی، 1344: 244؛ کریمی 
زنجانی اصل و دیگران، 1381: 199(. آنــان با این که از 
سوی غزنویان و در دوران ســلطان محمود مورد آزار قرار 
گرفتند )باسورث، 1385: 51(. اما همچنان به فعالیت خود 

ادامه دادند.
اســماعیلیان در قرن پنجم هجری و در زمان ســالجقه 
تبلیغات خود را در خراســان گســترش دادند و به عنوان 
نمونه می توان به کوشــش های ناصر خسرو در این راستا 
اشــاره کرد )برتلــس، 1346: 134(. در اواخــر این قرن 
انشعابی در آیین اســماعیلیه صورت گرفت که گروهی از 
اسماعیلیان نزار؛ فرزند المســتنصر خلیفه ی فاطمی را به 
عنوان جدید به رسمیت شناختند و گروهی دیگر، مستعلی 
پســر دیگر المســتنصر را جانشــین قانونی پدر دانستند 
که گروه دوم در دربار قاهره پیروز شــد و نزار بعداً کشــته 
شــد. تعداد زیادی از دســته ی اول )نزاریــان( به رهبری 
حسن صباح و جانشــینانش در قهستان سکنی گزیدند که 
نه تنها در قهســتان بلکه در ایران و قلمرو خالفت منشــأ 
تحوالت بســیاری در قــرن پنجم تا اواســط قرن هفتم 
شدند. اســماعیلیه فعال ترین فرقه ی مذهبی در قهستان 
بود به گونــه ای که در منابــع این منطقــه را  دار االلحاد  

خوانده اند7)منشی کرمانی، 1362: 35(.
2,1,5 اهل سنت و جماعت: در این دوران در قهستان اهل 
ســنت نیز کم نبوده اند. ولی جالب اینجاست که در منابعی 
که از قهستان سخن به میان آورده اند، چندان از اهل سنت 
نامی نبرده اند، امــا مطمئنًا علمای اهل ســنت در مقابل 
فعالیت های داعیــان اســماعیلی و ... موضع گیری هایی 

کرده اند.
خلفای اموی و عباســی و امرایی که از سوی آنان گمارده 
شده بودند، موافق مذهب ســنت بودند. از این مذهب در 
عموم منابع با عنوان  فرقه ی ناجیه  یاد شده است و پیروان 
آن را تنهــا گروه رســتگار دانســته اند )التمیمیالبغدادی، 
1367،262(. کــه بالطبــع اینگونــه نظرات از ســوی 
نویسندگان سنی مذهب بوده است و پیروان سایر مذاهب 
را فریب خوردگان شیطان می خوانده اند )ابنجوزی، 1368: 
9  7(. مهم تریــن فرقه های تســنن موجود در قهســتان 

عبارت بودند از:
 1,2,1,5 حنفی هــا: خــواف از جمله شــهرهایی بود که 
بیشترین ســنی را داشت که بیشــترین آن ها حنفی بودند 
و به گفته ی مســتوفی  در آن مذهب بغایت صلب ]بودند[  
)مستوفی قزوینی، 1362، 154(. جوئل کرومر می گوید:  از 
میان اهل سنت مذهب حنفی مورد حمایت خلفای عباسی 
بود  )کرومــر، 1375: 103(. از مهم تریــن حامیان بانفوذ 
این فرقه که از اهالی این منطقه نیز محســوب می شــد، 
عمیدالملک کندری بود. که در زمــان او مذهب ابوحنیفه 
مورد توجه و از رونق کافی برخوردار بود )بنداری اصفهانی، 

.)66 :1356
 2,2,1,5 شــافعی ها: خواجه نظامالملک طوسی با ایجاد 
مدارسی که موســوم به نظامیه بودند در راستای گسترش 
این مذهب   که نســبت بــه مذهب ابوحنیفــه کم رنگتر 
می نمود  گام برداشت. از جمله نظامیه هایی که ایجاد شد، 
نظامیه خرگرد در خواف بود که خاص شــافعیه بود و باعث 
جذب علما و پیروان این مذهب شد )صفا، 1378: 2/ 234؛ 

سلطان زاده، 1364: 116(.
3,1,5 کرامّیه: یکی از فرق مهم این عهد کرامیه بود که از 
پیروان ابوعبداهلل محمد بن کرام  شــیخ الکرامّیه )حسینی 
خاتونآبــادی، 1380: 180(. )م. 255هـــ( کــه از اهالی 
سیستان بود به شمار می رفتند. در تحقیق راجع به این فرقه 
مشــکالت و موانعی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به 
این موارد اشاره کرد: 1. در دسترس نبودن نوشتههای آنان 
که احتمااًل توسط افراد فرقههای مخالف از بین رفته است 
و محققان برای بررســی عقاید آنها ناگزیرند به آثار نوشته 
شده توســط مخالفان یا  افراد فرق دیگر مراجعه کنند و با 
وجود این مطالب ارائه شــده در مورد ایــن فرقه یه آن حد 
نیست که محقق را قانع سازد 2. بیشتر از آنکه به عقاید این 
فرقه پرداخته شود به تاریخ این فرقه و رهبران و پیروان آن 

پرداخته شده است.
در اکثر منابع آمده اســت که محمد بن کرام برای خداوند، 
صفات جســمانی قائل بود و خداونــد را در حالی توصیف 
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می کردند که بر تخت خویش در عرش تکیه داده اســت8 
)التمیمیالبغدادی، 1367: 169؛ بیات، 1370: 415(. مطهر 
بن طاهر مقدســی این فرقه را ذیل فرقه ی مرجئه آورده 
که بنیاد مذهب ایشــان این اســت:  از اظهار نظر قطعی و 
یقینی در مورد عذاب یا بخشــایش اهــل کبائر هنگامی 
که بی توبه بمیرند، خودداری می کنند و کار ایشــان را به 
خدای عزوجل واگذار می کنند )ارجاء( و از این روی ایشان 
را مرجئه خوانده اند  )مقدســی، مطهر بن طاهر، 1374: 2/ 
829(. آن ها همچنین می پنداشــتند که اگر فردی کلمات  
الالهاالاهلل  و  محمد رسوالهلل  را بگوید، خواه این سخن از 
روی پاک دلی باشــد یا خالف آن، می توان وی را مسلمان 
نامید )التمیمیالبغدادی، 1367: 169(. این دست اعتقادات 
باعث شــده بود که موج اعتراضات به سوی پیشوای این 
فرقه و پیروان آن روانه شــود که البته بررسی این موارد با 
دیده علمی و جدا از غرضــورزی نیازمند تحقیقی جداگانه 

است.
کرامیه به 3 دسته تقسیم می شــدند:  حقائقیه ،  طرائقیه  و  
اسحاقیه  و برخالف ســایر گروه های مذهبی همدیگر را 
کافر نمی خواندند. از این جهت است که اکثر منابع آنان را 

در یک گروه آورده اند9 )همان: 14(.
بعد از مرگ پیشــوای این فرقــه پیروانش افــکار او را در 
ســوریه، مصر، حجاز و ... پراکندند. گرچه در کوتاه مدت 
این فرقه حامیــان بزرگ ســنی مذهبی مثــل محمود 
غزنوی داشت، که آن هم از ســر صدق نیت نبود بلکه به 
خاطر پیشبرد اهداف سیاســی از جمله در تنگنا قرار دادن 
اسماعیلیان و جلب حمایت خلیفه ی عباسی بود )برتلس، 
1346: 132(، لیکن اهل ســنت و جماعت بــه این فرقه  

چندان توجهی نداشتند )فرای، 1363: 159(.
سیستان پایگاه معنوی و خراسان هستهی مرکزی فعالیت 
این فرقه بود و مقر آنها در نیشابور خراسان بود. نفوذ عقاید 
ابنکرام و پیروان وی نه تنها در خراسان و سیستان بلکه تا 
مصر، ســوریه، حجاز و ... را هم در بر می گرفت )السبکی، 
1992م: 2/  304؛ الذهبــی، 1413م: 11/  524؛ ابنکثیــر 
دمشــقی، 1408ق: 11/ 20(. بنابرایــن به طــور قطع و 
یقین اگر در اینگونه مناطق فرقهی کرامیه توانســته بود 
پیروانی جذب کند، در قهســتان که چســبیده به مقر آنان 
که نیشــابور بود به مراتب قویتر و فعالتــر بودند. به خاطر 
رفتار صوفیانه، ظاهر ساده و ســلوک زاهدانه ابنکرام وی 
و پیروانش با اقبال رو به رو شدند )ابنجوزی، 1412ق: 12/ 
98؛ مشکور، 1372: 364( و البته رخدادهای این مقطع، در 
عرصه ی سیاســی نیز به آنان کمک کرد. مواردی از جمله 
ضعف و بی کفایتی واپسین امیر طاهری؛ محمد بن طاهر 

)جوزجانــی،1342: 1/ 191( )259  248 هـ( و نارضایتی 
مردم کــه کرامیه را حتــی در مقاطعی به قــدرت مطلقه 
عصر تبدیل کرد )همــان:400  393(. آنان نوعی زندگی 
پرهیزگارانه را ترویج می کردند، هم از مذهب رسمی سنی 
و هم از غلو کاریهای بعضی از فرق شیعه رویگردان بودند 

)فرای،1363: 159(.
ذکر این نکته اهمیت دارد که گرچه کرامیه در کوتاه مدت 
حامیان بزرگ ســنی مذهب همچون ســلطان محمود 
غزنوی داشــت که آن هم از ســر صدق نیت نبود بلکه به 
خاطر پیشبرد اهداف سیاســی از جمله در تنگنا قرار دادن 
اســماعیلیان و جلب حمایت خلیفه عباسی بود، لیکن اهل 
ســنت و جماعت به این فرقه چـــندان توجهی نداشتند 

)همان(.
از مهمترین شهرها و نواحی قهســتان که پیروان مذهب 
کرامیه نفــوذ قابــل توجهی داشــتند میتوان بــه تون، 
بجســتان10، جــام و بوزجان اشــاره کرد: اســتاد احمد 
بجســتانی )م 315هـ( که قبــر وی در نیشــابور بوده از 
شیوخ این فرقه بوده اســت )غزنوی، 1345: 197(، شیخ 
ابوالحسن تونی که در واپسین سالهای عمرش از طریقت 
کرامی دست کشید از شهر تون بود که یکی از خانقاههای 
معروف خراسان به نام وی بود. وی که در اواخر عمر مرید 
شــیخ ابوســعید ابوالخیر )440  357هـ( عارف و صوفی 
نامی قرون چهارم و پنجم هجری شــد )محمد بن منور، 
1366: 1/ 94  93(، شیخ احمد جام نیز که از شیوخ معروف 
خراسان و قهســتان بوده اســت با کرامیان در جام و سایر 
شهرهای خراســان در ارتباط  بوده و به پیشوای این فرقه 
ارادت میورزیده است )غزنوی، 1345: 196(، و همچنین 
ابوذر بوزجانی کــه اهل بوزجان؛ یکــی از مراکز عمدهی 
کرامیه در قهستان و حتی خراســان بود، از پیشوایان این 

فرقه بود )همان: 120(.
در ایاالت خراسان و قهستان، در اواخر قرن پنجم و اوایل 
قرن ششم هجری عنوان  هیاصمه    که منسوب به پیروان 
علی بن هیصم رهبر کرامیه میشــد )نیشــابوری، 1375: 
301  300(  برای کرامیه به کار میرفت. این در حالی است 
که پیش از این برای آنها تعابیر دیگــری از جمله  ولیان  و  

اولیاء  نیز به کار میرفت )غزنوی، 1345: 250 و 113(.
با توجه به آنچه گفته شــد میتوان اینگونه استنباط کرد که 
از جنبههای تاریخی، کرامیه با قهستان در ابعاد گوناگونی 
پیوند داشته اســت؛ از یک ســو حضور اعتقادی و فکری 
کرامیه بــه عنوان یک مذهب قدرتمند در قهســتان قابل 
توجه بود و از ســوی دیگر قهســتان برای این فرقه، یک 

پایگاه مهم   در کنار نیشابور  شمرده می شد.
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4,1,5 خوارج: سیســتان و ســرحدات شــرقی خراسان 
مرکز خوارج در ایران بود. تضاد آن ها با ســایر دسته های 
مســلمانان آن قدر زیاد بود که نبرد یعقوب با آن ها باعث 
تحسین کردن او از ســوی مردم )چه شیعه و چه سنی( شد 
)اشپولر، 1364: 1/ 307(. و به همین جهت است که ما آن 
را جداگانه آورده ایم. خــوارج در منابع با عناوین مختلفی از 
جمله  حروریه ،  محکمه و  شراه  آمده است )بیات، 1370: 
407(. در بین خوارج دســته های مختلفی ظهور کردند که 
هر دسته به مناسبت نام پیشــوای خود عنوان خاصی پیدا 
کرده بود. این فرق که در قهســتان نیز فعال بودند عبارتند 

از: 
1,4,1,5 ازارقــه: پیــروان نافع بــن ارزق بودنــد. اینان 
نیرومندتریــن گروه های خــوارج بودند و در سیســتان، 
قهســتان، بصره، فــارس، کرمــان و ... مســتقر بودند 
)التمیمیالبغــدادی، 1367: 50  47؛ ترکمنیآذر و پرگاری، 

.)9 :1377
2,4,1,5 حمزیه: این دســته پیروان حمــزه بن آذرک11؛ 
سردســته و رهبر خوارج سیســتان بودند. پیروان وی بعد 
از مرگش معتقد بودند که بعد از 120 ســال نزد ایشان باز 
می گردد )مقدســی، مطهر بن طاهر،1374: 825/2(. این 
فرقه در معادالت سیاســی، اجتماعی و فرهنگی سیستان، 

خراسان و قهستان نقش بسیار پررنگی داشت.12
3,4,1,5 عطوّیه: پیروان عطّیه بن أســود ]یمامی[ حنفی 
بودند )شهرســتانی، 1361: 155/1(. شهرستانی در کتاب 
خود آورده است:  و اهل سجســتان، و خراسان و کرمان و 
قهستان از  خارجیان  بر مذهب عطیه اند 13 )همان: 157(.

4,4,1,5 ثعلبی: این دســته در نواحی مختلف قهستان از 
جمله بست بسیار فعال بودند. حمزه آذرک در حمالتی که 
به این ناحیه داشت بسیاری از پیروان این فرقه را به خاک و 

خون کشید14 )التمیمیالبغدادی، 1367: 60  59(.
5,4,1,5 ســایر فرق: گروه های دیگــری از خوارج در این 
منطقه حضور داشتند. َصفریه و َجهریه از این دسته ها بودند 
که در قهســتان پیروانی را جذب کرده بودند. مســعودی 
بیشتر خوارج ساکن سیستان و قهستان را از پیروان این دو 

فرقه دانسته است )مسعودی، 1365: 2/ 104(.
مرگ حمــزه و پیدایش عیاران و صفاریــان موجب زوال 
تدریجی آن ها شــد )مفتخری و زمانــی، 1384: 167(. 
در زمان یعقــوب لیث بســیاری از آنها به وی پیوســتند 
)اصطخــری، 1347: 198(. تعداد خوارج در ســنوات بعد 
تقلیل یافت و رفته رفته به طور کلی محو شــدند )اشپولر، 

.)390 /1 :1364

2.5 غیر مسلمانان:
 عالوه بر مســلمانان گروه هایی نیز یافت می شــدند که 
بر آیین نیاکان خود پای می فشــردند. همچنین شرایط و 
موقعیت طبیعی قهستان باعث می شــد تا کسانی از دیگر 
مناطق ایران نیز که حاضر به دست کشیدن از آیین خویش 
نبودند و تحت فشار قرار داشــتند، به این ناحیه مهاجرت 

کنند. از جمله این گروه ها عبارتند از:
1,2,5 بوداییان: اشپولر از وجود این گروه در قهستان سخن 
به میان آورده و گفته است که ظاهراً آن ها اسالم را پذیرفته 
بودند، اما همچنان بر آیین خــود باقی مانده بودند )همان: 
400(. از مهم تریــن فرقه های بودایی که در خراســان تا 
حدودی فعال بودند مهایانــه )Mehayane( و هینایانه 
بودند )فــرای، Hinayane( .)60  61 :1363( و وجود 
آن ها در منطقه ی قهستان در حد احتمال است و شواهدی 

که این احتمال را به یقین تبدیل کند، در دست نیست.
2,2,5 مسیحیان: مســیحیان در خراسان فعالیت بسیاری 
داشتند. آن ها تحت نفوذ مطران نشــین مرو قرار داشتند 
و تا قرن چهــارم هجری هنــوز بقایای ایــن جمعیت در 
مناطقی مثل قهســتان وجود داشته اســت. متأسفانه در 
مورد روابط و مناسبت مســیحیان با محیط اطراف و تعداد 
آنان اطالعاتی در دست نیست )اشپولر، 1364: 1/ 390(. 
به نظر می رســد آن ها در قیام های محلی که در قهستان و 
نواحی آن صورت گرفته است همکاری کرده باشند. آن ها 
طبعًا مانند سایر مردم متحمل مصایبی شده بودند )همان: 
388؛ کرومــر، 1375: 122(. جمعیت هایی از آنان در مرو، 
بلخ، و هرات حضور داشتند)اصطخری، 1347: 210(. که 
نمی توانسته بر اهالی قهســتان بی تأثیر بوده باشد. بیشتر 
مسیحیان خراسان نسطوری و منســوب به  نسطوروس  
بودند. از اولین کســانی که مســیحیت را در این مناطق 

گسترش داد  سیس جاثلیق  بود15)بیرونی، 1363: 447(.
3,2,5 یهودیان: جمعیت های مذهبــی یهودیان در ایران 
آن جایگاهی کــه در بین النهرین یا بخــش غربی قلمرو 
خالفت داشتند، را دارا نبودند )فرای، 1363: 152(. یکی از 
مناطقی که جمعیت پراکنده ای از یهودیان را در خود جای 
داده بود، قهستان بود. به نظر می رســد تعداد یهودیان آن 
جا در قرن چهارم هجری از مســیحیان بیشتر بوده است. 
یهودیان در هر شــهر محله ی ویژه ی خود کــه  یهودیه  
نامیده می شد، داشتند )اشپولر، 1364: 393/1(. در همه ی 
مراکز سوداگری در شــرق ایران جامعه ی یهود نیز مانند 

مسیحیان پیدا می شد )فرای، 1363: 60(.
بنیامین تودالیی در گزارشــی که از یهودیــان ایران دارد 
تعداد یهودیان نیشابور را 5000 نفر ذکر کرده است. این در 
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حالی است که تعدادی از شهرهای قهستان را ذیل نیشابور 
آورده است )التطیلی، 1423 ق: 61  60(.

ســابقه ی اقامت یهودیان در ایران به بیش از دو هزار سال 
پیش بر می گــردد. و دوام جمعیت های کوچک یهودی در 
این جامعه ی یکپارچه )آریایی( حاکی از فردیت قوم یهود 
است )کاتم،1371: 95(. بازسازی تاریخ یهود در منطقه ی 
قهستان مثل دیگر مذاهب غیر اسالمی بسیار دشوار است 

و ناگزیریم به حدسیات متوسل بشویم.
4,2,5 زرتشــتیان: در این عصر زرتشــتیان بــا عناوینی 
همچــون گبــر، گبــرک، مغــان، و مجــوس خوانده 
می شــدند)حبیبی، 1367: 300(. قهســتان در آغاز ورود 
اســالم یکی از واپســین پناه گاه های زرتشــتیان بود و 
جمعیت کثیری از آن ها در این منطقه ســکونت داشــتند 
)لوئیس،1362: 90(. وجود آتشکده هایی که در این منطقه 
بوده است گواه این امر اســت )سایکس، 1363: 1/ 121(. 
این منطقه از دیر باز یکی از مراکز آیین زرتشت بوده است. 
سرو کشمر یکی از یادمان های زرتشــتیان در این منطقه 
بود که مورخان داستان هایی برای آن ساخته اند. این سرو 
در زمان پادشاهی گشتاســب کیانی و زمان گرایش او به 
دین زرتشت در کشــمر کاشته شــد و به همین جهت به 
سرو کشمر معروف شد. این ســرو تا زمان خالفت متوکل 
عباســی پابرجا بود. متــوکل علیرغــم اصرارهای اهالی 
خراسان، دستور قطع این سرو و انتقال آن به بغداد را صادر 

کرد16 )ابنفندق، 1361: 83  281(.
در شــاهنامه در مورد این سرو ابیات نســبتًا زیادی آمده 

است:
     نخست آذر برزین مهر نهاد
به کشمر نگر تا چه آئین نهاد

    یکی سرو آزاده بود از بهشت
به پیش در آذر آن را بکشـت

    نبشتــی بـِر زاد سـرو سهی
که پذرفت گشتاسب دین بهی

 چو چندی برآمد برین سالیان
مر آن سرو استبر گشتش میان

چنان گشـت آزاد سرو بلنـد
که بر گـرد او برنگشتی کمنـد )فردوسی، 1387: 1/ 891(.

در لباب االلباب عوفی هم ابیات زیادی از شاعران آمده که 
به این سرو اشاره شده. از جمله این بیت از ابوالحسن علی 

سرخسی شاعر قرون سوم و و اوایل چهارم هجری:
نه دیدی، نه بینی چو روی و چو قدش

نگـاری بکشمیر و ســرو بکشمر )عوفی، 1335: 2/ 289(.

از مهم ترین فرقه هایی که در اواســط قرن دوم هجری و 
با تأسی از آیین زرتشــتی به وجود آمد فرقه ی بهآفریدیه 
بود. بهافریــد در آغاز دولت عباســیان ظهــور کرد. وی 
مدعی نبوت شــد و کتابی به نثر فارسی که حاوی اصول و 
عقایدش بود، برای پیروانش نگاشت )بیرونی، 1363: 315  
314(. با توجه به اطالعــات ابوریحان بیرونی از این کتاب 
می توان احتمال داد که تا سال تألیف آثارالباقیه )391 هـ( 
این کتاب هنوز وجود داشته اســت. پیروان وی، پیشوای 
خود را  بهترین آفریده  می دانســتند و به پیامبری او ایمان 
کامل داشتند )مقدسی، مطهر بن طاهر، 1374: 1/ 415 و 
253(. بهآفرید بر امت خود هفت نماز واجب کرد، نمازهایی 
که در یگانگی خدا، آفرینش آسمان و زمین، خلق حیوان، 
مرگ، بعثت و حساب، اهل بهشت و دوزخ و چیزهایی که 
برایشــان آماده شــده بود و یک نماز هم در ستایش اهل 
بهشت بود، به پیروان خود دســتور داد تا به سمت خورشید 
نماز بخوانند، موهای خود را رها نمایند )ارســال شــعور  
فروهشــتن موها(، در موقع طعام زمزمه نکنند، چهارپایان 
را نکشند مگر آن که پیر شده باشند، خوردن شراب و ازدواج 
با محارم را حــرام اعالم کرد، همچنیــن وی در مهریه به 
چهارصد درهم اکتفا کرد، پیروان خــود را به تعمیر راه ها، 
پل ها و مواردی از این دســت فراخوانده اســت )بیرونی، 
1363: 315  314؛ شهرســتانی، 1361: 1/ 397؛ همان: 

.)266  267
اتباع بهآفرید به  سیسانیه  نیز شهرت داشتند)شهرستانی، 
1361: 397/1(. که مــا از علت این نام گــذاری  بیاطالع 
هســتیم. بهآفریدیه که به نوعی اصــالح و تجدید نظری 
در آیین زرتشــت بود و مواردی را که باب میل مسلمانان 
بود نیز در آن بود، بــرای موبدان زرتشــتی واهمه ایجاد 
کرده بود. آن ها رواج بهافریدیــه را لطمه و اهانتی به خود 
می دانستند و باکی نداشــتند که حتی به ابومسلم مسلمان 
برای سرکوبی او متوسل شــوند. بدیهی است که ابومسلم 
این موقعیــت را مغتنم بشــمارد. ابومســلم بهافرید را به 
بهانه ی فالگوییهایش دستگیر و او را به قتل رساند )همان: 
615(. )132هـــ(. بنابراین چیز عجیبی نبود که از ســوی 
سایر مذاهب شــخصیتی  بوذاسف 17گونه نمایانده شود و 
او را فردی فریبکار معرفی نمایند )ابنجوزی، 1368: 62(. 
ابنندیم در سالی که مشــغول نگارش الفهرست بوده تعداد 
زیادی از پیروان بهافرید در خراسان زندگی می کردند)ابن 
ندیــم، 1381: 615(. از اصول عقاید آن هــا می توان به 
غیبت، رجعت، اعتقاد به بعضی اعداد مانند هفت و ... اشاره 

کرد)بیات، 1370: 226(.
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نتیجه گیری:
قهســتان یکی از ایاالت مهم ایران در قرون نخســتین 
هجری به شــمار می رفت که به دلیل گســتردگی و قرار 
گرفتن در موقعیت تالقی شــاهراه شرق به غرب و شمال 
به جنوب و حضور گروههای نــژادی و مذهبی گوناگون از 
دیرباز مورد توجه بوده اســت.اقلیم، مذهب، اقتصاد، نژاد 
و موارد این چنینی تأثیر قابل توجهی در شــوون مختلف 
زندگی اهالی این منطقه داشته اســت. چنانچه باید گفت 
در کمتر منطقــه ای  در ایران به اندازه ی قهســتان  تنوع 
قومی و مذهبی در قرون نخستین اســالمی وجود داشته 
است.درقهســتان به غیر از بومیــان از  نژادهای گوناگون 
مانند ترک،کرد ،بلوچ،قفص،عــرب ،زط و خلج  هرکدام با 
ویژگی هاو آداب و رســوم  خاص خود ســاکن بودند . به 
علت موقعیت جغرافیایی قهستان و دوری از مرکز حکومت 
اســالمی مذاهب وگروههای دینــی مهاجری همچون 
خوارج،زردتشتیان،شــیعیان و گروههــای اقلیتی مانند 
یهود،مسیحی و بودایی در قهســتان رشدو نمو  پیدا کردند 
که باعث تغییر و  تحوالت  اساســی در بافــت اجتماعی 

قهستان شدند. 
ارجاعات:

1. همچنین برای اطالع بیشتر در این زمینه رک به: ثعالبی 
نیشابوری،1384: 285  277؛ همدانی، 1338: 110  108؛ 

پیرنیا، 1375: 4/ 2257  2225.
2. این تقســیمبندی با اندکی تغییــرات از  مبانی جامعه 
شناسی  بروس کوئن گرفته شده است )کوئن، 1385: 355  

.)325
3. بــرای آگاهی بیشــتر در این زمینه رک بــه: )راوندی، 
1382: 9/ 37 به بعد؛ فرای، 1363: 143 به بعد؛ الخطیب، 

.)51 :1357
4. برای آگاهی از مشــروح ایــن گونه عناویــن رک به: 

)قزوینی رازی، 1331: 338  320(.
5. همچنیــن برای آگاهی بیشــتر در مــورد واژهی غلو، 
مهمترین فرقههای غالیان و افــکار و عقاید آنان رک به: 
)التمیمیالبغدادی، 1367: 173  171؛ شهرستانی، 1385: 

1/ 253  231؛ حلی، 1386: 130  1(.
6. برای آگاهی بیشــتر از فرقه زیدیه و اصول آن رک به: 

)شهرســتانی، 1361: 1/ 212  202؛ التمیمــی البغدادی، 
.)16  19 :1367

7. همچنین برای آگاهی بیشــتر از فرقهی اسماعیلیه رک 
به: )شهرســتانی، 1361: 1/ 262  259؛ طوسی، 1344: 
244  232؛ ابن جــوزی، 1368: 90  81؛ التمیمی بغدادی، 
1367: 24؛ خواندمیر، 1355: 228  222؛ راوندی، 1382: 

.)80  167 /9
8. در مورد صحــت و ســقم اینگونه اظهــارات رک به: 

زاهدی، 1383: 68  57(.
9. بــرای آگاهــی بیشــتر از ایــن فرقههــا رک بــه: 

)التمیمیالبغدادی، 1367: 14 به بعد(.
10. بجستان: امروزه شهری است در خراسان رضوی، که 
با مشــهد 300 کیلومتر و با بیرجند مرکز خراسان جنوبی 

267 کیلومتر فاصله دارد. م
11. برای اطالعات بیشــتر در مورد حمزه آذرک رک به: 
طبری، بیتــا، 12/ 5281؛ گردیــزی، 1363: 290؛ تاریخ 
سیســتان، 1352: 156؛ ابناثیر، 1350: 7/ 94؛ صدیقی، 

.74 75 :1372
12. برای آگاهی بیشتر در این زمینه رک به: )شهرستانی، 

1361: 1/ 147؛ التمیمیالبغدادی، 1367: 61  59(.
13. برای آگاهی بیشــتر در این زمینه رک به: شهرستانی، 

1361: 155/1 به بعد.
14. بــرای آگاهــی بیشــتر در ایــن زمینــه رک بــه: 

التمیمیالبغدادی، 1367: 62  59(.
15. برای آگاهی از فرق مســیحیت موجود در خراسان در 

این زمان رک به: بیرونی، 1363: 46  446.
16. برای آگاهی بیشــتر در این زمینه رک بــه: ابنفندق 
)بیهقی(، 1361: 83  281؛ قزوینی، 1373: 520؛ مستوفی 

قزوینی، 1362: 143؛ لسترنج، 1364: 381.
17. نخستین شخصی که پیغمبری را به خود بست فردی 
با نام بوذاســف بود که در روزگار طهمورث و در هند ظاهر 
شد و کتابی برای پیروانش نوشت. گروه بسیاری از مردم به 
وی پیوستند و به آیین صابئین درآمدند. در منابع اسالمی 
آمده اســت که ابلیس مرکب او بود که بوذاسف بر او زین 
نهاده و به گردش در آفاق پرداختند و مردم را گمراه کردند 

)مقدسی، مطهر بن طاهر، 1374: 1/ 297 و 293(. 
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