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 چکیده

ترین وقایع تاریخ ایران است شکست و سقوط ساسانیان یکی از مهم

توان به تغییر در دین ای را در پی داشت، ازجمله میکه تحوالت عمده

و فرهنگ، ساختار سیاسی، ترکیب جمعیتی و مالکیت زمین در ایران 

ها که ارکان اقتصادی در مالکیت زمین اشاره کرد. در این میان، تغییر

شد و خراج و مالیات بر آن متکی بود از اهمیت امعه محسوب میج

زیادی برخوردار بود، زیرا بر ابعاد مختلف زندگی اقتصادی و اجتامعی 

گذاشت. در همین رابطه خراسان و ماوراءالنهر از مردم تأثیر می

های شامل رشق ایران بودند که از تهاجم اعراب در ترین ایالتمهم

شدت متأثر شدند. هرچند تاکنون ها بهدر مالکیت زمینرابطه با تغییر 

پیرامون پیامدهای تهاجم اعراب به ایران و ازجمله خراسان و ماوراءالنهر 

هایی انجام شده است، اما پژوهشی مستقل درباره علل و پژوهش

ها در خراسان و ماوراءالنهر، شیوه عوامل مؤثر بر تغییر مالکیت زمین

صورت نگرفته است. بنابراین در پژوهش حارض تالش تغییر و نتایج آن 

ای و روش بر منابع آن دوره و مطالعه کتابخانهشده است با تکیه

رسد های فوق پاسخ داده شود. به نظر میتحلیلی به پرسش-توصیفی

ها و انگیزه نوع مالکیت زمین قبل از فتح، چگونگی فتح رسزمین

در چگونگی تغییر مالکیت  استقرار اعراب در مناطق مفتوحه هریک

ها پس از فتوحات نقش داشتند که در این پژوهش موردبررسی زمین

 خواهند گرفت.

ساسانیان، خراسان، ماوراءالنهر، مالکیت زمین،  واژگان کلیدی:

 فتوحات مسلامنان

Abstract 

The fall of the Sasanian is one of the important 

events of Iran history which led to major 

developments such as change of religion, culture, 

political structure, demographic composition and 

land ownership. Meanwhile, the change in land 

ownership, which was considered the economic 

pillar of society and was based on tribute and taxes, 

was great importance because it affected various 

aspects of economic and social life of people. 

Khorasan and Transoxiana, the most important 

northeastern states of Iran, where most affected by 

the change in land ownership. So far, however, 

much research has been done on the consequences 

of the Arab invasion of Iran, including Khorasan 

and Transoxiana, but independent research on the 

causes and factors affecting the change of land 

ownership in Khorasan and Transoxiana, the 

method of change and its results has not been 

done. Therefore, in this research, an attempt has 

been made to answer the above questions by 

relying on primary sources and by descriptive-

analytical research method. It seems that the type 

of land ownership before the conquests, how to 

conquer the land and the motivation of the Arabs to 

settle in the conquered areas each played a role in 

how to change land ownership. 

Keywords: Sasanian, Khorasan, Transoxiana, 

Landownership, Muslim conquest 
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 مقدمه

ترین وقایع تاریخ ایران بود، سقوط ساسانیان یکی از مهم

ای که باعث تغییرات گسرتده ازجمله تغییر در مالکیت واقعه

های اراضی شد. طی چهار قرن حکومت ساسانی مالکیت

مختلفی نظیر امالک خاندان شاهی، وقفی و شخصی 

های اولیه فتوحات التثبیت شده بود، ولی از هامن س

ها دچار تغییر شد. پس از نربد قادسیه مسلامنان این مالکیت

تدریج سیاست مسلامنان در قبال اراضی مفتوحه و جلوال به

در زمان عمر خلیفه دوم تعیین و تثبیت شد. منطقه سواد 

پس از تجدیدنظر در تقسیم بین جنگجویان، وقف بر 

مالکان باقی ماند تا مسلامنان شد و همچنان در اختیار 

مند گردند. این خراجگذار باشند و مسلامنان از عواید آن بهره

اراضی به نام خراجی شناخته شدند. اراضی بدون مالک نیز 

عنوان صوافی شناخته شدند. مناطقی که مسلامنان از به

اراضی موات احیاء و آباد کردند یا صاحبانشان مسلامن 

شدند. با تداوم ناخته میعنوان اراضی عرشی ششدند به

لشکرکشی مسلامنان به سایر مناطق قلمرو ساسانی 

ناپذیر بود، ولی عوامل دیگری بر پیامدهای فتوحات اجتناب

تغییر مالکیت مؤثر بود. هر منطقه ازلحاظ مالکیت، ساختار 

 سیاسی و رشایط فتح متفاوت بود. درباره تغییر مالکیت زمین

م تاکنون چندان تحقیق نشده و از در ایران پس از ورود اسال 

صورت مشخص در خراسان و ماوراءالنهر شده بهاراضی فتح

کمرت سخن گفته شده است. ازآنجاکه زمین و تغییر مالکیت 

داد، اقتصاد جامعه و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می

-صورت مستقل موردبررسی قرار گیرد. از اینرضورت دارد به

بر منابع دوره کهن تالش شده است با تکیهرو، در این مقاله 

ها پاسخ داده شود که چه تغییراتی در مالکیت به این پرسش

ها در خراسان و ماوراءالنهر پس از فروپاشی ساسانیان زمین

ها در رشق رخ داد؟ عوامل مؤثر بر تغییرات مالکیت زمین

قلمرو ایران چه بود؟ تغییر مالکیت زمین در خراسان و 

 النهر چه تفاوت و تشابهی با یکدیگر داشتند؟ماوراء

 پیشینه پژوهش

های مختلفی درباره کشاورزی و همچنین تاکنون پژوهشی

گرفته، برداری از زمین در دوره ساسانی و اسالمی انجامبهره

طور تخصصی تغییرات مالکیت زمین پس از سقوط اما به

ساسانیان خصوصاً در شامل رشق ایران پژوهش مستقلی 

نگاهی انجام نشده است. جدیدترین اثر در این زمینه کتاب 

 داری در ایران از آغاز تا دوران مغوالنتازه به شیوه تولید زمین

بندی نوع زاده هروی، بیشرت به تقسیمنوشته محمد رحامن

های ها در دوره اسالمی پرداخته و زمینها و مالیاتزمین

دبررسی قرار داده خراجی، عرشی، صافی، اقطاع و طعمه مور 

است. در این کتاب متام قلمرو اسالمی موردنظر بوده و به 

خراسان و ماوراءالنهر توجه نشده است. حسین مفتخری و 

پیامدهای اجتامعی مهاجرت قبایل همکاران نیز در مقاله 

رصفاً به  عرب به خراسان در قرون نخستین اسالمی

-افراد اشاره کردهپیامدهایی نظیر تغییر جمعیت و رفتارهای 

اند. اصغر محمودآبادی و سید مسعود شاهمرادی نیز در 

مهاجرت اعراب به آسیای مرکزی و پیامدهای آن در مقاله 

بیشرت بر موضوع مهاجرت و پیامدهای آن  قرون اولیه هجری

اند تا تغییر در مالکیت اراضی. زهره صورت عام مترکز کردهبه

پیامدهای اجتامعی  پور و علی بیات در مقالهدهقان

صورت کلی به مسائل مختلف مهاجرت قبایل عرب به ایران به

همزیستی، تعامل و سپس تأثیرات جمعیتی و روابط 

اند و بحث تغییر مالکیت اجتامعی در کل ایران اشاره کرده

ها موردبحث قرار نگرفته است. حبیب زمانی محجوب زمین

ریخی سغد در دوره و کورش صالحی نیز در مقاله جغرافیای تا

اسالمی رصفاً به تاریخ سغد، ازجمله اوضاع اجتامعی، 

نوری نیز در اند. محمد امیر شیخفرهنگی، اقتصادی پرداخته

بیشرت  تاریخ اسالم در آسیای مرکزی تا حمله مغولکتاب 

ای به مالکیت اوضاع سیاسی و مهاجرت را بررسی و اشاره

آذر در مقاله ن ترکمنیزمین و تغییرات آن نکرده است. پروی

تحلیلی بر قراردادهای صلح مسلامنان با ایرانیان )دوره 

فتوحات اسالمی تا پایان دوره امویان( به برخی از قراردادها و 

شد، هایی که گاه به زمین و تغییر مالکیت مربوط مینامهصلح

ها است. امیر اکربی در مقاله نامهو مترکز آن رصفاً صلح اشاره

راسان و مهاجرت قبایل عرب به این رسزمین به روند فتح خ

فتح خراسان و علل مهاجرت اعراب مسلامن اشاره و به 

ها در خراسان و یا تأثیرات آن توجهی پیامدهای استقرار آن

نکرده است. سید احمد موسوی و علیرضا رحیمی نیز در 

بررسی تاریخی بخارا و سمرقند از ورود مسلمین تا پایان عهد 

، رصفاً به روند و چگونگی فتح ماوراءالنهر توجه کرده و ویانام
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ها نبوده است. مسئله تغییرات مالکیت زمین دغدغه آن

عرب تباران خراسان و آذر همچنین در مقاله پروین ترکمنی

به مهاجرت اعراب به مرو، بخارا  نقش آنان در سقوط امویان

ومیان پرداخته و سمرقند و به رابطه والیان عرب با اعراب و ب

که در آن تأثیر بر تغییر مالکیت زمین هدف نویسنده نبوده 

بخارا: دستاورد است. ریچارد فرای هرچند در کتاب 

تاریخ سیاسی بخارا را در زمان ورود اعراب  وسطی،قرون

خوبی موردبررسی قرار داده، اما تغییرات مالکیت زمین در به

ین الریس در کتاب این شهر مسئله او نبوده است. ضیاءالد

های اسالمی از آغاز تا نیمه دوم های مالی دولتخراج و نظام

بیشرت مسائل مالی شامل خراج، جزیه، عرش،  قرن سوم

ها را موردبررسی قرار داده و اشاراتی نیز به دارایی و دیوان

خراسان و ماوراءالنهر داشته، اما تغییرات مالکیت زمین 

ابراین رضوری است به یکی از موردتوجه او نبوده است. بن

پیامدهای تهاجم اعراب به ایران، یعنی تغییر مالکیت اراضی 

و خصوصاً خراسان و ماوراءالنهر که اعراب زیادی در آن نواحی 

اسکان یافتند، پرداخته شود که کمرت موردتوجه پژوهشگران 

 بوده است.

 روش پژوهش

-داده از آنجا که موضوع موردبحث یک موضوع تاریخی است

باشد و های پژوهش اطالعات منابع قرون اولیه هجری می

ای انجام شیوه گردآوری اطالعات بر پایه مطالعات کتابخانه

های تاریخی بندی و تطبیق دادهگرفته است. پس از طبقه

تحلیلی تصویر -منابع سعی بر این است به روش توصیفی

ءالنهر از روشنی از تغییرات مالکیت زمین در خراسان و ماورا

 زمان ورود مسلامنان تا پایان امویان ارائه شود.

 مالکیت اراضی در دوره ساسانی

پیش از پرداخنت به موضوع فتوحات و درک دگرگونی در 

ای مالکیت اراضی در خراسان و ماوراءالنهر الزم است اشاره

به وضعیت مالکیت زمین در ایران، خصوصاً خراسان در دوره 

یم، زیرا تغییر در مالکیت اراضی در دوره ساسانی داشته باش

فتوحات مسلامنان تحت تأثیر عوامل مختلفی بود که 

ها در دوره ساسانی، ها نوع مالکیت زمینترین آنمهم

ها و مهاجرت اعراب به مناطق مفتوحه چگونگی فتح رسزمین

رو نوع مالکیت اراضی بر اساس هویت مالکان بودند. از این

گیرد تا مشخص شود چه نوع دبررسی قرار میها مور پیشین آن

مثال، عنوانهایی بیشرت دچار تغییرات شدند. بهزمین

مناطقی که بدون مقاومت، تسلیم و در صلح با فاتحان 

ها با مناطقی که با عنوه قدم بودند، مالکیت اراضی آنپیش

یا زور فتح شده بود، تفاوت داشت. همچنین مهاجرت 

-طور طبیعی میا در مناطق جدید بههاعراب و اسکان آن

 توانست رسنوشت اراضی بایر و دایر را دچار تغییر کند.

در دوره ساسانی مالکیت زمین تنوع بیشرتی داشت و تعداد 

؛ 93: 1399رسید )ابویوسف، نوع می 10ها به بیش از آن

ها اراضی خرسوان یا ترین زمین(. مهم389: 1337بالذری، 

بطایح، تیول ارشاف و بزرگان درباری، ها، شاهی، آتشکده

های شخصی یا دستگردها بودند. برخالف سواد مالکیت

)عراق(، در خراسان و ماوراءالنهر وجود اراضی شاهی گزارش 

هایی ثبت نشده، هرچند از واگذاری تیول به ارشاف گزارش

مثال تیول مرزبان مرو به مناسبت عنوانشده است. به

ه شاهان به او واگذار شده بود خاصی از سوی خرسو شا

داران اراضی (. دهقانان نیز از تیول5/2168: 1375)طربی، 

فقط در تیول شاه مستقر بودند بلکه شاهی بودند. آنان نه

همزمان موظف به خدمات اسواری بودند. پس تیولی که شاه 

وظیفه رسبازی از کرد یک نوع پیوستگی با انجاماعطا می

: 1382داشت )آلتهایم و همکاران،  کنندهجانب دریافت

ای به واگذاری تیول در (. منابع غیر از مرزبان مرو اشاره165

اند. این مسئله احتامالً بیشرت در خراسان و ماوراءالنهر نکرده

ها به نرسی ترین تیولسواد )عراق( رایج بود. کسکر یکی از مهم

ا اعراب پرسخانه خرسوپرویز واگذار شده بود که در هامنجا ب

ها و معابد نیز اراضی . آتشکده(287: 1390بلعمی، جنگید )

طور دقیق محدوده و موقوفه خاص خود را داشتند. اگرچه به

شناسایی نیست، ولی ها در خراسان قابلوسعت آن

ها در رسارس قلمرو ساسانی امالک زیادی بر زرتشتی

بوان  توان از وقف دو قریهها وقف کرده بودند که میآتشکده

و جاجاه از روستای النجان اصفهان که وقف بر آتشکده 

و وقف قرایی بر آتشکده قریه بارمین « حروان»رسوش آذران ده 

(. 51، 58: 1367اصفهانی، از روستای کرمان یادکرد )حمزه

-معبد نوبهار بلخ نیز اراضی موقوفه و کشتزارهای وسیعی د

یه همدانی، فق؛ ابن173: 1349فقیه همدانی، اشت )ابن

1416 :618.) 
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های قابل کشاورزی در اختیار ارشاف بخش مهمی از زمین

داران خراسان و ترین زمیندار بود. دهقانان مهمزمین

تدریج به حاکامن محلی تبدیل شدند. ماوراءالنهر بودند که به

چکی در نزدیک امالک خویش برپا های کو دهقانان قلعه

های زیادی بااینکه گزارش (.373: 1377کردند )فرای، می

درباره نقش سیاسی و نظامی دهقانان وجود دارد ولی 

اطالعات کمی از اراضی این دهقانان ثبت شده و تنها 

-شناسی در این زمینه راهگشاست. قلعههای باستانتحلیل

های روستایی خوانده قرصهای ارباب های دفاعی که مزرعه

: 1364سکی، شدند، شکل یکسانی داشتند )بلینتمی

گونه اراضی در خراسان و ماوراءالنهر فراوان بود (. از این174

های ای محوطهو کوهستانی اندرزی و نیستانی در مقاله

صیدآباد و شهر خرابه در نزدیک طوس را از همین نوع امالک 

(. 94: 1397اندرزی و نیستانی، اند )کوهستانیدانسته

شد، در سایر نقاط یچنین مزارعی که دستگرد نیز گفته م

مثال ابن رسته درباره هرات عنوانخراسان نیز وجود داشت. به

قریه کوچک و بزرگ وجود داشته  400نوشته در روستاهایش 

تا  10دسکره بود که در هر دسکره  47و در میان این روستاها 

 (.202: 1365رسته، نفر سکونت داشتند )ابن 20

 تغییر مالکیت در دوره اسالمی

وحات اعراب نقش مهمی در تغییر مالکیت زمین در فت

خراسان و ماوراءالنهر داشت. نحوه فتح و تعامل فاتحان با 

مغلوبان و دیدگاه خلفا در این زمینه مؤثر بود. ابتدا سنت 

بندی مناطق مفتوحه بود، ولی پیامرب و خلفا معیار تقسیم

معیار ثابتی در این زمینه وجود نداشت و عملکرد خلفا 

تدریج به سنت تبدیل شد. مثالً در ابتدای فتح سواد بر به

هایی فتوح شده های اسالمی زمیناساس سنت جنگ

توسط مسلامنان بعد از قادسیه و جلوال متام سواد را بین 

خود تقسیم کردند. عمر نیز آن را تائید کرد. ولی سپس در این 

اضی زمینه تجدیدنظر شد و اراضی مفتوحه دارای مالک به ار 

 خراجی تبدیل شد.

عنوان صوافی شناخته شدند: هده نوع از اراضی نیز ب

های متعلق به خانواده های متعلق به کرسی، زمینزمین

های کشتگان جنگ، زمین گریختگان از کرسی، زمین

زارها، هر ملکی مسلامنان، زمین باتالقی، اراضی برید و بیشه

ها بودند آنترین که کرسی خالصه خود کرده بود، مهم

؛ 389 :1337؛ بالذری، 93-94 :1399)ابویوسف، 

(. این امالک که بدون مالک بودند در 283تا: عبیده، بیابی

اختیار خلیفه قرار گرفتند و نحوه استفاده یا واگذاری آن بر 

 عهده او بود.

بخش دیگر از اراضی که مالکیت آن تغییر کرد اراضی موات و 

گونه نان آن را احیاء کردند. اینفاقد مالک بود که مسلام

شد در مناطقی که قابلیت عمران اراضی که عرش خوانده می

و آبادانی داشت، به وجود آمد و احیاء اطراف برصه و بطایح 

های فوق در مناطق مختلف وجود سواد از آن جمله بود. زمین

داشت. مثالً با خرید اراضی خراجی توسط مسلامنان اراضی 

شد و یا اراضی صوافی با واگذاری به یل میبه عرشی تبد

های تغییر مالکیت در شد که از چالشاشخاص، عرشی می

دوره اموی و اوایل دوره عباسی بود. این مسئله به خاطر 

اهمیتش همواره موردنظر قضات و علام بود و نظرات 

های الخراج و مختلفی درباره آن وجود داشت که در کتاب

بندی از آن را در اند و ماوردی نیز جمعتهاالموال انعکاس یاف

(. بر اساس 284-286: 1383کتابش آورده است )ماوردی، 

این نظرات عامل مؤثر بر نوع تغییر مالکیت زمین در پذیرش 

اسالم، تسلیم شدن با صلح یا جنگ و مهاجرت اعراب به 

عنوان بخشی از مناطق مفتوحه بود. خراسان و ماوراءالنهر به

الم در دوره خلفای راشدین و اموی عرصه فتوحات جهان اس

عنوان یکی از پیامدهای آن مؤثر بر تغییر بود و مهاجرت به

 مالکیت زمین تا اواخر دوره اموی در آن مناطق بود.

 فتح خراسان

پس از جنگ قادسیه و نهاوند امپراتوری ساسانی سقوط کرد. 

رسمی اگرچه هنوز یزدگرد سوم زنده بود، ولی دیگر جنگ 

بزرگی روی نداد. مسلامنان در مسیرهای مختلف به فتوحات 

ادامه دادند و بعد از فتح فارس، کرمان و سیستان به خراسان 

های مهم شامل رشق قلمرو ساسانی رسیدند که از ایالت

بود. خراسان و ماوراءالنهر رشایط جغرافیایی و سیاسی 

ار ای وسیع با ساختمتفاوتی داشتند. خراسان منطقه

کردند ها بر آن حکمروایی میمنسجمی سیاسی بود که مرزبان

و رودخانه جیحون مرز آن با ماوراءالنهر بود. ماوراءالنهر 

ازلحاظ جغرافیایی بین دو رودخانه جیحون تا سیحون را شامل 

شد که رشایط سیاسی متفاوتی با خراسان داشت. می

ی شهرهای متعدد این منطقه در دورترین قسمت مرزها
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ها قرار داشتند و بیشرت مواقع ساسانی و همجوار قلمرو ترک

خارج از سلطه حکومت ساسانی بودند. ازلحاظ سیاسی در 

ها عالوه بر تشکیالت اداری و مالی بیشرت مناطق دهقان

قدرت سیاسی و نظامی را به دست گرفته بودند و قلمروشان 

برخالف کردند. ماوراءالنهر طور مستقل را اداره میرا به

خراسان ازلحاظ کشاورزی برای فاتحان مسلامن جذابیت 

خاصی داشت. مجموعه این رشایط ماوراءالنهر را به یکی از 

 مناطق مهم و پرچالش در دوره اموی تبدیل کرد.

خطاب وارد خراسان جنگجویان مسلامن از دوره عمر بن 

شدند و فتح آن در دوره خالفت عثامن تکمیل شد. برخی 

خراسان نظیر مرو و هرات با صلح فتح شد. شاید شهرهای 

های قرون اولیه همین امر باعث شد تا در ذهن خراسانی

اسالمی این موضوع نقش ببندد و به آن تفاخر کنند 

(. ولی برخی مناطق نظیر نیشابور 2/427: 1361)مقدسی، 

شدت مقاومت کردند و تنها پس از شکست نظامی و بلخ به

خی مناطق نظیر قهستان نیز پس از فتح تسلیم شدند. در بر 

شدت رسکوب شد. به اولیه قیام کارن انجام گرفت ولی به

رسد یکی از دالیل پیروزی اعراب مسلامنان در این نظر می

های حکومتگر خطه ناشی از اختالفاتی بود که بین خاندان

نظیر خاندان کارن، اسپهبدان، کنارنگیان و پارسیان وجود 

 (.361: 1398عتی، داشت )پوررشی

عثامن خلیفه سوم به عبدالله بن عامر والی برصه و سعید بن 

سوی خراسان عاص بن امیه والی کوفه دستور پیرشوی به

داد. فتح خراسان با برخی مناطق دیگر تفاوت داشت. چون 

ای در مقابل ورود اعراب انجام نگرفت های یکپارچهمقاومت

ت شد و پس از های محلی نیز دچار شکسو مقاومت

های مقدماتی بیشرت مناطق با صلح فتح شد. برخی از جنگ

حکام تالش کردند راهنامی فاتحان شوند و امتیازی برای 

خاندان خود و تضمینی برای آینده کسب کنند. کنارنگ 

جای قلعه ای کوچک بهمرزبان طوس با در نظر گرفنت قلعه

س کردن او طوس برای اسکان آخرین پادشاه ساسانی و مأیو 

( نشان 474: 1368نیشابوری، از اقامت در قلمروش )ثعالبی

خامنان ساسانی داد متایلی در همکاری با شاهنشاه بی

طور مستقیم وارد مذاکره با اعراب شد و ندارد. او سپس به

(. 2/59: 1382برای فاتحان جدید نامه نوشت )یعقوبی، 

ه نامه آورده و یعقوبی در البلدان جزئیات بیشرتی از نویسند

برده که عبدالله بن عامر را به خراسان دعوت از کنارنگ نام

کرد بدان رشط که او را حکومت نیشابور دهد )یعقوبی، 

ق چند 31(. عبدالله بن عامر در چنین رشایطی در 72: 1356

ناحیه از خراسان ازجمله بست، رخ، زاوه، خواف، اسفراین و 

ها در مدینه نیشابور بود، ماه ارغیان را گشود، اما ابرشهر که

(. در آستانه 2/563: 1337برابر او مقاومت کرد )بالذری، 

فتح این شهر مرزبان طوس از خاندان کنارنگی که با خاندان 

پارتی اسپهبدان مرتبط بود، نقش مؤثری در پیروزی اعراب ایفا 

کرد. او علیه اسوار کارن حاکم نیشابور، وارد عمل گردید و 

، 360: 1398صلح با اعراب شد )پوررشیعتی،  خواستار

(. عبدالله بن عامر پس از پیروزی، کنارنگ را امیر نیشابور 358

(. او 283: 1372اعثم کوفی، کرد و شهر را به او سپرد )ابن

برای متام نیشابور در برابر پرداخت هزار هزار درهم یا به روایتی 

(. 2/563: 1337هفتصد هزار درهم مصالحه کرد )بالذری، 

چون خرب فتح نیشابور به مرو رسید و کیفیت محاربه، کشتار 

و غارت آن معلوم شد از هر جانب امیری، َملِکی و بزرگی 

خواست. رسید و از او امان مینزدیک عبدالله ابن عامر می

بر همین اساس مرو، هرات، رسخس، نسا، باورد، فاریاب و 

: 1372کوفی، اعثم طالقان درخواست صلح کردند )ابن

(. عبدالله بن خازم به عنوه )زور و جنگ( وارد رسخس 285

شد. سپس زاذویه مرزبان رسخس طلب صلح کرد ولی تنها 

مرد امان داده شد و زنان به اسارت گرفته شدند  100به 

(. با سقوط رسخس راه ورود 564-2/563: 1337)بالذری، 

ز با عبدالله به مرو برای مسلامنان هموار شد. اهل سبزوار نی

ابن عامر جنگ نکردند و گفتند: چون اهل نیشابور ایامن آرند 

ما موافقت کنیم و در روی لشکر اسالم ابتدا تیغ نکشیدند 

 (.44: 1361فندق، )ابن

نشین بود. مرو مرکز ثقل سیاسی خراسان در این زمان، مرزبان

ماهویه سوری مرزبان شهر از آخرین شاهنشاه ساسانی 

ایانی نکرد و اهالی یزدگرد سوم را به خاطر گریخنت استقبال ش

(. به 260: 1372از فارس شامتت کردند )ابن اعثم کوفی، 

خاطر تحریکات ماهوی سوری، یزدگرد سوم مصمم شد 

دهقانی را از براز پرس ماهویه بگیرد و به سنجان برادرزاده 

مسکویه، ؛ ابن5/2150: 1375ماهویه بسپارد )طربی، 

وجود اعراب ابتدا در مرو با مقاومتی (. بااین1/387: 1369

جزئی مواجه شدند. مثالً قریه سنج به عنوه )زور و جنگ( 
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اش را همراه با ترصف شد. سپس مرزبان مرو برادرزاده

هزار درهم خراج  60فرستاد که با پذیرش  مرتجمی نزد اعراب

(. یکی از رشایط این 5/2168: 1375مصالحه کردند )طربی، 

ده صلح تأمین مسکن برای مسلامنان بود که مال خود را معا

تقسیم کنند و مسلامنان را کاری جز گرفنت سهم خود نباشد 

(. همکاری 2/60: 1382؛ یعقوبی، 2/565: 1337)بالذری، 

آمیز مرزبان مرو با فاتحان در زمان خالفت علی ابن صلح

 ها،ای به دهقاننامه)ع( ادامه یافت. علی )ع(طالبابی

اسواران و ده ساالران نوشت که جزیه را به ماهویه دهند. 

ای که تا زمان یعقوبی در مرو موجود بود )یعقوبی، نوشته

 (.2/568: 1337؛ بالذری، 72: 1356

هرات یکی دیگر از شهرهای مهم خراسان، پس از فتح نیشابور 

مقاومت نکرد. مهرت آن با فرمانربی از عبدالله ابن عامر 

وجود، برخی از (. بااین2/60: 1382کرد )یعقوبی، پذیرایی 

والیات هرات نظیر طاغون و باغون مقاومت کردند که به عنوه 

)زور و جنگ( فتح شدند. بادغیس و بوشنج نیز مصالحه 

(. بلخ یکی دیگر از مراکز 2/565: 1337کردند )بالذری، 

ها حائز ها و بودائیقدرت سیاسی خراسان که ازنظر زرتشتی

میت بود، پس از جنگی سخت توسط عبدالرحامن بن اه

سمره و عبدالله بن خازم سلمی گشوده شد )یعقوبی، 

(. مردم بلخ بارها دست به شورش زدند که با 2/145: 1382

های مکرر مواجه و شهر تخریب شد. باالخره قتیبه بن رسکوب

ها پیامن صلح منعقد مسلم پس از شکست شورشیان با آن

 (.9/3806: 1375کرد )طربی، 

پس از فروپاشی حکومت ساسانی، دهقانان در خراسان و 

تری در رویارویی یا تعامل با اعراب ماوراءالنهر نقش مهم

آوری خراج داشتند. آنان که پیشرت مسئولیت نظارت بر جمع

را بر عهده داشتند، نقشی فراتر از این مسئولیت مالی یافتند 

ر فقدان حکومت مرکزی و به حکام محلی تبدیل شدند که د

طور مستقل با فاتحان وارد جنگ یا مذاکره شدند. اگرچه به

-ابتدا شاید هر دهقانی خود را رستم یا سورن یا کارن می

آسای بیگانه را دفع تنه هجوم سیلتواند یکپنداشت که می

( ولی پس از مشاهده سقوط پیاپی 373: 1377کند )فرای، 

عراب به توافق رسیدند. دهقانان شهرها در خراسان بیشرت با ا

ترین عنوان مهمرا به با این تعامالت مالکیت خود بر زمین

 رسمایه حفظ کردند.

ها و معاهدات صلح به معنی فتح به صلح و بدون پیامن

جنگ نبود بلکه قبل و پس از جنگ با اهداف مختلفی 

شد. تجربه فتوحات سواد )عراق( نشان داد در منعقد می

توانستند شد جنگجویان میکه به جنگ فتح مناطقی 

مغلوبان را اسیر و اموال و امالک آن را بین خود تقسیم کنند. 

سیاستی که ابتدا در سواد )عراق( اجرا شد ولی عمر پس از 

ها را وقف بر سه سال در تقسیم اراضی تجدیدنظر کرد و آن

: 1399مسلمین کرد و اراضی خراجی قرار داد )ابویوسف، 

عنوان غنیمت به . بر اساس این تجربه دیگر اراضی به(57

فاتحان مسلامن داده نشد مگر موارد معدودی که به عنوه 

ترین اقدام پس از )زور و جنگ( فتح شد. از آن پس مهم

پیروزی تضمین دریافت خراج با معاهدات صلح بود. از سوی 

دیگر چون مسلامنان توان اداره متام مناطق مفتوحه را 

تند، برای سپردن آن به حکام محلی و بومیان و اجرای نداش

کردند. اصطالح تعهدات مالی معاهده صلح منعقد می

صلح مبنای تعهدات مالی مناطق در دوران اسالمی بود به 

 شد.همین جهت در متون بر آن تأکید می

 تغییرات مالکیت زمین در خراسان

درآمدند بیشرت شهرهای خراسان با صلح به ترصف مسلامنان 

حتی برخی مناطقی که مقاومت کردند و با جنگ گشوده 

شدند درنهایت معاهده و پیامن صلح برای اداره داخلی و 

پرداخت خراج منعقد شد و جزو مناطق مفتوحه با صلح 

شدند. به همین جهت گزارشی از تقسیم زمین و قلمداد می

تغییر مالکیت در آن هامنند آنچه در سواد )عراق( اتفاق 

افتاد، ثبت نشده است. عبدالله بن بدیل خزاعی که طبسین 

را فتح کرد به عمر بن خطاب پیشنهاد واگذاری حکومت 

اثیر، طبسین را کرد ولی خلیفه از پذیرش آن خودداری کرد )ابن

( و قهستان تا زمان بالذری متعلق به طایفه 9/72: 1371

 استفاده ( که احتامال2/562ً: 1337بکرین وائل بود )بالذری، 

 از عواید و مراتع آن موردنظر بوده است.

دهقانان خراسان حفظ مالکیت زمین را در اولویت داشتند. 

ترین مورد در این زمینه گنجاندن چنین موضوعی در مهم

های خراسان مربوط به مرزبان مرو است. او حفظ نامهصلح

اش به سبب هایی که خرسو شاهنشاه به جد پدریزمین

عنوان تیول داده بود، خواستار شد. نکته دیگر ری بهکشنت ما

نوعی تضمین استفاده از معافیت از پرداخت خراج بود که به
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شد. مرزبان مرو همچنین تضمین امالک محسوب می

خواست که پس از او حجت باشد تا بر او و مکتوبی می

کس از خاندان و خویشاوندانش خراج تعلق نگیرد هیچ

(. این معاهده در نوع خود 5/2168: 1375)طربی، 

 فرد بود.منحرصبه

نامه هرات نیز بیشرت مسئله پرداخت خراج را انعکاس صلح

داده است. عبدالله بن عامر، بزرگ هرات را به اصالح کار 

های تحت امرش فرمان داد تا جزیه را به عدالت میان رسزمین

(. این 2/565: 1337ها قسمت کند )بالذری، رسزمین

نامه نه تغییر مالکیت زمین بلکه تثبیت آن را در دست صلح

زاده هروی آن را منونه واگذاری دهد و رحامنمالکان نشان می

اقطاع یک شهر یا منطقه در برابر دریافت مبلغی به دهقان یا 

: 1396زاده هروی، مهرت آن منطقه تفسیر کرده است )رحامن

193.) 

ای بود که ترین واقعهترصف و تخریب بلخ و معبد نوبهار مهم

توانست تأثیر مستقیم بر تغییر مالکیت زمین در شهر و می

های زیادی مناطق اطراف آن بگذارد، زیرا در این منطقه زمین

فقیه همدانی از موقوفات زیاد وقف بر معبد نوبهار بود. ابن

فقیه است )ابنو کشتزارهای عظیمی در بلخ یاد کرده 

(. با 618: 1416فقیه همدانی، بن؛ ا173: 1349همدانی، 

تخریب بلخ احتامالً این موقوفات نابود و یا تغییر مالکیت 

دادند. قتیبه بن مسلم پس از تخریب بلخ توسط عطاء بن 

صائب، بروقان را دارامللک قرار داد و مسجد جامع را در آنجا 

بنا کرد. این مسئله نشانگر تخریب و غیرمسکونی شدن شهر 

گرفت. اجبار تحت تأثیر قرار مییت اراضی آن بهبود که مالک

ق ویران بود 90زودی قابل جربان نبود. بلخ در سال امری که به

ق که اسد بن عبدالله 107( و در 9/3827: 1375)طربی، 

القرسی بجلی والی خراسان شد، همچنان خراب بود و 

خواندند. این مسئله تائیدی بر تغییر بروقان را بلخ می

زمین در این شهر باستانی و راکد شدن ارزش آن بود.  مالکیت

اسد بن عبدالله مرکز لشکر و شهر را از بروقان به بلخ منتقل 

کرد و این کار را به یکی از بزرگان بلخ به نام ابوخالد بن برمک 

(. اسد بن 35: 1350الدین عبدالله،بن برمک سپرد )صفی

ای شبیه خانهعبدالله به هرکس که در بروقان خانه داشت 

ای در بروقان نداشت، اش بخشید و هرکس خانهخانه قبلی

(. او سپس 9/4078: 1375ای اختصاص داد )طربی، خانه

های شهر دیوان و ادارات را به آن شهر منتقل کرد و بیشرت کوی

: 1371اثیر، بلخ به نام اعراب ساکن در آن نامگذاری شد )ابن

(. درهرحال، 44: 1350الدین عبدالله،؛ صفی14/97

ارشاف، دهقانان و روحانیان خراسان به خاطر صلح امالک 

خود را حفظ کردند و تنها دو راه برای مالک شدن مهاجران 

های موات. ماند: خرید زمین و احیای زمینمسلامن باقی می

 این دو راه در پرتو مهاجرت اعراب انجام گرفت.

 مهاجرت اعراب و تغییرات مالکیت زمین

جرت اعراب به سواد )عراق( در دوره خالفت عمر و عثامن مها

باعث تغییرات گسرتده در مالکیت زمین شد و بسیاری از 

های بعد باعث ها صاحب زمین شدند. امری که در دههآن

: 1371اثیر، اختالف بین ساکنین این مناطق شد )ابن

ها و تداوم های کاهش این تنش(. یکی از راه9/176

تقال جنگجویان به رسحدات قلمرو اسالمی فتوحات، ان

ازجمله خراسان و ماوراءالنهر بود. ولی تأثیر مهاجرت بر تغییر 

مالکیت زمین در خراسان متفاوت با سواد )عراق( بود. 

ای دورتر و تا حدی در انتهای مسیر خراسان در فاصله

فتوحات قرارگرفته بود. عبدالله بن عامر قبائلی را که در برصه 

شده بودند، با خود به فتح سیستان و خراسان برد و  جمع

ها را در اراضی مفتوحه ساکن کرد. اگرچه اطالعات دقیقی آن

از نحوه اسکان این مهاجران در خراسان وجود ندارد ولی 

گزارشی از اعقاب حزور بن عبدالله، فرستاده عبدالله بن عامر 

مناز خواند، به هرات که اولین بار در آنجا بانگ مناز گفت و 

دهد، در دیهی نزدیک هرات ساکن بودند و به این نشان می

 (.1/183: 1961ورزیدند )اسفزاری، مسئله فخر می

های با توسعه فتوحات در برخی از شهرهای خراسان پادگان

ها در جانب رشقی اعراب مستقر شد، اما پادگان بزرگ آن

ر خالفت (. این پادگان تا اواخ87: 1363مرو بود )فرای، 

امویان فعال و مرکز عمده استقرار سواران عرب بود 

(. زیاد بن ابی سفیان، والی برصه، 208: 1340)اصطخری، 

ق امیر بن احمر را به والیت مرو گامشت و او 45نیز در 

نخستین کسی بود که اعراب را در مرو سکونت داد )بالذری، 

رو در شود امیر بن احمر بیرون م(. گفته می2/570: 1337

ها فرود آمده بود که رسمای سخت آمد و ها و خرپشتهخرگاه

دهقانان مرو ترسیدند امیر و سپاهیانش از رسما هالک 

های خویش جای دادند. اگرچه شوند. پس ایشان را در خانه
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بعد از چند روز پشیامن شدند و طرحی برای بیرون راندن 

عراب به کشتار ها ریختند ولی این نقشه به نتیجه نرسید و اآن

ای دست زدند که عثامن بن عفان نیز امیر بن احمر رحامنهبی

(. نتیجه این 2/61: 1382را به خاطر آن توبیخ کرد )یعقوبی، 

اقدام استقرار سپاهیان عرب در مرو بود. مرو از معدود 

شده شهرهایی بود که موضوع اقامت اعراب در آن مطرح

 است.

ق تعداد زیادی از اهالی برصه و 51ربیع بن زیاد حارثی نیز در 

هایشان به خراسان کوچ داد. علت این کوفه را همراه خانواده

کوچ تقریباً اجباری مشکالت داخلی برصه و کوفه و اختالفات 

بین اعراب بود. زیاد برای جلوگیری از دردرسهای احتاملی، 

هزار نفر را همراه با ربیع بن زیاد به خراسان  50تصمیم گرفت 

سوی نهر مرو اسکان داد )طربی، ها را در اینفرستد که آنب

(. گروهی دیگر از 2/571: 1337؛ بالذری، 7/2792: 1375

ق همراه سعید بن عثامن به خراسان کوچ 56مهاجران عرب در 

هزار  4کردند. مهاجرتی با منشاء و انگیزه متفاوت. او تعداد 

ت عرب و نفر از زندانیان، به خدمت گرفت و همراه سادا

سوی فارس و خراسان حرکت وجوه معارف والیت برصه به

(. ازآنجاکه مرو مانند برصه 781: 1372اعثم کوفی، داد )ابن

ها را در خارج از شهر و و کوفه شهر نظامی نشده بود، عرب

های اطراف واحه مرو منزل دادند. قرار گرفنت در قریه

ب آن برای غزا ماوراءالنهر در جوار خراسان و موقعیت مناس

و جهاد باعث شد خراسان بیشرت به یک معرب برای 

 ماوراءالنهر تبدیل شود تا یک توقفگاه پایانی.

تداوم فتوحات در ماوراءالنهر باعث ادامه مهاجرت مسلامن 

ای متفاوت های بعد شد که ازلحاظ قومی و طایفهدر دهه

بودند. در زمان حجاج بن یوسف و قتیبه بن مسلم شامر 

یشرتی از قبائل عرب به خراسان مهاجرت کردند. مهاجرانی ب

طور مستقیم و رسمی زمین دریافت نکردند ولی درگیر که به

ها و اختالفات شدند. ریچارد فرای تأکید کرده که رقابت

نباید از عامل اقتصادی در اختالفات قبایل در خراسان غافل 

رس عطایا و (. این اختالفات بیشرت بر 93: 1363بود )فرای، 

 گیری از عایدات خراج و جزیه بود.بهره

مهاجرت اعراب خیلی کُند به اسکان و تغییر مالکیت زمین در 

ها همچنان خراسان منجر شد و زندگی بدوی و شرتداری آن

ادامه یافت. علت این امر عالوه بر متایالت درونی و زندگی 

د برای سنتی متأثر از محیط جغرافیایی و فقدان رشایط مساع

که در سواد و مناطق غربی ایران اعراب کشاورزی بود. درحالی

در تالش و رقابت برای کسب زمین کشاورزی بودند، در 

ها گرایش بدوی خود را حفظ کردند. یزید خراسان برخی از آن

اش در مرو داشت ولی پس از اینکه بن ُمهلب باغی در خانه

را به محل  قتیبه بن مسلم باهلی والی خراسان شد آن

نگهداری شرتانش تبدیل کرد و در پاسخ مرزبان مرو که به او 

گفت: اینجا بستان بوده است که تو شرتانت را در آن 

کنی. پاسخ داد: پدرم اشرتبان یعنی شرتبان نگهداری می

بان )باغبان( بوده است و ابویزید )پدر یزید بن ُمهلب( بستان

(. 248: 1363دیزی، ؛ گر 261: 1365رسته، بوده است )ابن

ها و حتی برخی از اعراب مهاجر زندگی دامداری خود را دهه

ها ادامه دادند. جوزجان یکی دیگر از مناطق اسکان قرن

اعراب تا قرن چهارم هجری محل زندگی سنتی اعراب بود و 

-های آن زندگی میهزار مرد عرب هنوز در بیابان 20تعداد 

شرتان بسیار که توانگرترین کردند. مردمانی با گوسفندان و 

(. اعراب اطراف 98: 1362اعراب خراسان بودند )ناشناس، 

رسخس نیز طبق گزارش جیهانی خداوندان شرت بودند 

وجود برخی از والیان و روسای (. بااین169: 1368)جیهانی، 

صورت محدود اقدام به احیای اراضی موات کردند. قبایل به

منافع حکومت اسالمی وارد  ای بهتنها صدمهامری که نه

افزود. کرد بلکه به خاطر پرداخت عرشیه بر درآمدها میمنی

تدریج صاحب روستاهایی اعراب مهاجر در اطراف مرو به

ای متعلق به کنده و شدند. مثالً در ناحیه باالی مرو دهکده

عنرب بود. دهکده سفیدنج، الین و ای متعلق به بنیدهکده

؛ 9/4156: 1375مردم خزاعه بود )طربی، فنین نیز متعلق به 

10/4528 ،4517-4516 .) 

تدریج در مرو، طوس، هرات و درهرحال، مهاجران مسلامن به

بلخ مستقر و صاحب ِملک شدند و ترکیب جمعیتی برخی 

که در قرن دوم و سوم هجری طوریمناطق را تغییر دادند. به

ب قبائل ازد و در مرو ارشافی از دهقانان عجم و قومی از اعرا

متیم سکونت داشتند. در طوس قومی از عرب ازدی و جزء 

آن و در هرات قومی از عرب سکونت داشتند )یعقوبی، 

(. مقدسی نیز َخلَم را شهر ازدیان نوشته 53، 56-55: 1356

(. برخی از جنگجویان 2/440: 1361است )مقدسی، 

ب تدریج ساکن شهرها شدند و با کشاورزان و غیر اعرابه
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های زراعی را مالک وصلت کردند. این عده بعضی از زمین

شده و طبقه جدیدی به وجود آوردند که رشایط اقتصادی 

-خاصی داشتند و کشاورزان و بازرگانان از آنان حامیت می

(. گروهی از اعراب 38: 1357الخطیبی، کردند )مهدی

صورت های بدون مالک پیرامون شهرها را بهروستاها و زمین

(. بعضی نیز به 40: 1393هاجرنشین درآوردند )چوکسی، م

 تجارت و یا خرید زمین از اهالی رو آوردند.

طور خالصه، مهاجرت مسلامنان به خراسان باعث تغییر به

کُندی اتفاق مالکیت فراگیر و رسارسی نشد و این روند به

افتاد. علل آن فقدان اراضی خاندان شاهی، نحوه فتح 

عدم واگذاری اقطاع، عدم وجود منطقه مناطق با صلح، 

حاصلخیز و وجود منطقه ماوراءالنهر در همجوار آن بود. 

که جنگجویان اعزامی به خراسان بیشرت متامیل به طوریبه

فتوحات و استقرار در سمرقند و بخارا بودند و این مسئله 

 شد.درنهایت به زمیندار شدن اعراب در ماوراءالنهر منجر 

 لنهرفتح ماوراءا

فتح ماوراءالنهر تداوم جهاد و غزای مسلامنان خراسان بود که 

تا اواخر دوره اموی ادامه یافت. ماوراءالنهر در اواخر دوره 

ساسانی تقسیامت اداری منظمی نداشت و ازلحاظ 

ناحیت  4خوره و  6تقسیامت اداری در دوره سامانی به 

های فرغانه، اسبیجاب، شاش، شد: خورهتقسیم می

های ایالق، کش، نسف و وسنه، سغد و بخارا و ناحیهارش 

ترین ویژگی (. مهم2/382: 1361صغانیان )مقدسی، 

سیاسی و اقتصادی ماوراءالنهر در قرن اول هجری، حکمرانی 

شدند. دار بود که اصطالحاً دهقانان نامیده میارشاف زمین

برخالف قلمرو ساسانی که براثر اتحاد قدرت پادشاهی با 

نیان متنفذ از نفوذ و غلبه دهقانان جلوگیری شده بود، روحا

درباریان  منزله نخستیندر ماوراءالنهر فرمانروایان محلی به

مانند اتباع خویش  بودند و حتی نیرومندترین افراد ایشان هم

(. 401-1/402: 1366شدند )بارتولد، دهقان خوانده می

-امی نجیبمسلامنان معموالً حکمرانان آسیای مرکزی و مت

نامیدند و از عناوینی نظیر دار اصیل را دهقان میزادگان زمین

کردند َملِک، صاحب و خدیو معادل دهقان یاد می

داران (. ولی دهقانان تنها زمین80: 1381)زرشناس، 

های نرشخی درباره بازرگانان ماوراءالنهر نبودند، زیرا از گفته

ب امالک غیرمنقول آید که تّجار نیز صاحبخارا چنین برمی

کردند )نرشخی، ها زندگی میوسیع بودند و در کوشک

(. به خاطر ساختار پراکنده سیاسی، فاتحان 404: 1363

مسلامن در ماوراءالنهر مجبور بودند مقاومت هر شهر را 

ها را درهم شکنند و پس از انعقاد پیامن صلح بارها شورش

ا و تغییر مالکیت های که بر استقرار آنرسکوب کنند. مسئله

 گذاشت.تأثیر می

ق از 53اعراب اولین بار در زمان عبیدالله بن زیاد در آخر سال 

هزار تن از نهر  24نهر جیحون گذشتند. او اول کسی بود که با 

: 1383حموی، ؛ یاقوت2/172: 1382عبور کرد )یعقوبی، 

(. مقصدش بخارا بود. بعد از درگذشت پادشاه 1/455

جای شوهرش حکمرانی خاتونی به نام قبخ بهبخارا همرسش 

کرد که رسپرستی پرس خردسالش طغشاد را بر عهده می

(. عبیدالله با او جنگید، اما 52: 1363داشت )نرشخی، 

درنهایت با او صلح کرد. فتح بخارا خیلی راحت انجام 

کندند نگرفت. عبیدالله دستور داد در اطراف بخار درختان را 

اب کردند. شهر را نیز در خطر قرار دادند تا ها را خر و دیه

خاتون بخارا با هزار هزار درم صلح کرد. از دستاوردهای این 

لشکرکشی گرفنت ارسای بخاری بود که در برصه به گروه بخاریه 

: 1363؛ نرشخی، 7/2861: 1375معروف شدند )طربی، 

52.) 

جانشینان عبیدالله بن زیاد متایل زیادی به فتوحات 

اءالنهر نشان دادند. علت این امر ناپایداری معاهدات ماور 

صلح و عدم اجرای آن توسط مغلوبان، عدم تثبیت قدرت 

اعراب در مناطق مفتوحه، وجود مناطق وسیع فتح نشده و 

اشتهای فراوان فاتحان در کسب غنائم بود. سعید بن عثامن 

 برای فتح بخارا و سمرقند رفت. در دوره خالفت معاویه

بخارا برای جلوگیری از شکست نظامی با ارسال  خاتون

نامه آشتی»معارف شهر درخواست صلح کرد. اشاره به 

دهد او در رشایط سخت خود را خاتون نشان می« آوردن

داده است. متعهد به پیامن صلح عبیدالله بن زیاد نشان می

صلحی که موردپذیرش سعید بن عثامن قرار گرفت ولی 

یر رشایط به آن متعهد مناند، اما پس از خاتون بخارا با تغی

جنگی سخت و کشتاری عظیم و شکست آن را پذیرفت و 

؛ 2/172: 1382های معوقه را پرداخت کرد )یعقوبی، بدهی

-(. رشایط پیامن جدید سخت1/455: 1383حموی، یاقوت

هزار درم، لزوم راهنامیی سپاهیان  300تر و شامل پرداخت 
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(. این 785: 1372اعثم کوفی، د )ابناعراب در راه سمرقند بو 

لشکرکشی به بخارا و سمرقند تغییری در زمینه مالکیت زمین 

به وجود نیاورد و تنها به دنبال کسب غنائم و دریافت خراج 

 بود.

گرفت. ق(، والی خراسان فتوحات را پی62-64سلم بن زیاد )

ی ابتدا به خوارزم و سپس به بخارا لشکر کشید و غنائم فراوان

به دست آورد. پس از آن امیه بن عبدالله، تالش کرد فتوحات 

را از رس بگیرد ولی وضعیت مالی جنگجویان خراسان مساعد 

 نبود. برای لشکرکشی

تا روی کار آمدن قتیبه بن مسلم باهلی رسداران اموی هرچند 

گاهی برای مقاصد غارتگرانه و کسب غنیمت به شهرهای 

یدند و سپس به مرو کشبخارا و سمرقند لشکر می

ریزی منسجم و بلندمدت گشتند. فتوحات بدون برنامهبازمی

-و تنها با صالحدید و متایل حکام اموی خراسان انجام می

(. به همین جهت 177: 1388گرفت )موسوی و رحیمی، 

تغییری در مالکیت زمین در مناطق مفتوحه ایجاد نکرد. از 

جدیدی در فتوحات  ق. دوره86زمان قتیبه بن مسلم در سال 

 های جدید برنامهماوراءالنهر آغاز شد. او با اتخاذ شیوه

مهاجر وعده  ها را طراحی و اجرا کرد. به اعرابتثبیت پیروزی

-و خراسانی های گران داد و فتوحات را برای اعرابغنیمت

 (.96: 1363های بومی سودآور کرد )فرای، 

اد. فتح مکرر بخارا قتیبه چهار لشکرکشی به بخارا انجام د

ق 87نشانگر ناپایداری معاهدات صلح است. او در سال 

فتوحات را از بیکند آغاز کرد. دو ماه نربد کرد تا درخواست 

صلح شد. او با سوزاندن دیوارهای شهر و کشتار جنگاوران 

: 1375اش را بر بیکند تثبیت کند )طربی، توانست پیروزی

قدر غنیمت در آنجا آن (.2/585: 1337؛ بالذری، 9/3812

به دست مسلامنان افتاد که نظیر آن را در خراسان ندیده 

شد. های بعدی بودند و این غنائم محرک لشکرکشی

فتوحات تنها متکی بر قدرت نظامی و زور شمشیر نبود. 

برخالف بعضی شهرها و مناطقی که در مقابل اعراب 

رقابت  مقاومت کردند، در برخی مناطق نیروهای محلی در

ها دعوت با یکدیگر به فاتحان کمک منودند و حتی از آن

ای که در نقاط مختلف ایران ازجمله ری، نیشابور کردند. شیوه

و مرو اتفاق افتاد. در ماوراءالنهر نیز رقابت دهقانان در بخارا، 

صغانیان و خوارزم مورد استفاده قتیبه بن مسلم و برخی دیگر 

آن زمان بخار خدات و وردان خدات  از فاتحان قرار گرفت. در

کردند. قتیبه در اوج این بر رس حاکمیت بر بخارا رقابت می

( و در 45: 1363ها، با وردان خدات جنگید )نرشخی، رقابت

ق بر اساس نقشه ارسالی توسط حجاج بن یوسف، 90سال 

(. نرشخی تأکید 13/139: 1371اثیر، بخارا را فتح کرد )ابن

ردان خدات ُمرد و قتیبه بخارا را گرفت و کرده درنهایت و 

( که به 45: 1363پادشاهی آن را به طغشاد داد )نرشخی، 

سال  32دست او ایامن آورد و تا روزگار نرص بن سیار به مدت 

نامه بخارا نتایج مادی (. صلح14پادشاه بخارا ماند )هامن: 

هزار درم  200روشن و واضحی داشت، زیرا مقرر شد هرسال 

 هزار درم به امیر خراسان بپردازند. 10خلیفه و به 

پادشاه صغانیان قتیبه را علیه دشمن خویش یعنی پادشاه 

شومان و آخرون به یاری طلبید و یک کلید طال به وی اهدا 

(. خوارزم نیز به همین شکل 9/3805: 1375کرد )طربی، 

گشوده شد. شاه خوارزم با قتیبه بر رس ده هزار رس و مقداری 

رشط آنکه وی را یاری کند، صلح کرد )هامن:  و کاال بهطال

(. قتیبه سپس به سغد 13/175: 1371اثیر، ؛ ابن9/3853

ای طوالنی زد که اهالی را لشکر کشید و دست به محارصه

( و باالخره شهر را 9/3858: 1375بیمناک کرد )طربی، 

های ماوراءالنهر ترصف و در آن مستقر شد. بیشرت جنگ

د فتح و کشتار فراوان به پیامن صلح منجر شد که بر باوجو 

طور ای بهاساس تجربه فتوحات دوره عمر بود. اگر منطقه

شد متام ساکنین آن به برده کامل به عنوه یا زور گشوده می

تقسیم بین فاتحان بود. های آن قابلشدند و زمینتبدیل می

تبدیل  امری که پس از فتح سواد به یک چالش بین مسلامنان

گونه اراضی را وقف عام شد و عمر تصمیم گرفت این

 های خراجی قلمداد مناید.مسلمین کند و جزو زمین

 تغییرات مالکیت زمین در بخارا

ماوراءالنهر برخالف خراسان به خاطر رشایط فتح و وضعیت 

جغرافیایی مساعد زودتر دچار تغییر مالکیت زمین شد. در 

و نربد بود، رسعت این تحول  شهرهای بزرگ که میدان جنگ

بیشرت بود و احتامالً امالک حاکامن مغلوب و مدافعان 

گرفت. در بخارا دو خانواده بخارخدات شده را دربر میکشته

داران بزرگ بعد از سقوط هایی از زمینو وردان خدات منونه

ساسانیان بودند. وردان خدات در وردنه بخارا مستقر بود. 

با کهندژ، حصاری بزرگ و استوار از قدیم وردنه دیهی بزرگ 
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جای پادشاهان بود و در روزگار فتوحات قتیبه بن مسلم به 

فرزندان شاپور وردان خدات تعلق داشت که با طغشاد بخار 

 (.45: 1363کرد )نرشخی، خدات کشمکش می

با تسلط قتیبه بن مسلم بر بخارا مسلامً امالک و مستغالت 

لف دچار تغییر گردید. در معاهده داران مخابرخی از زمین

ولی سیاست  صلح بخارا به زمین و مالکیت آن اشاره نشده

مسلامن کردن ساکنین شهر پیامدهای جدی در زمینه تغییر 

ها برخالف ظاهر اسالمی در مالکیت برجای گذاشت. آن

باطن بر دین کهن باقی ماندند. قتیبه برای کنرتل مسلامنی و 

راب را در بخارا ساکن کرد. او اهل بخارا اش اعتثبیت پیروزی

های خویش به عرب دادند تا عرب نیمه از خانهیک»را گفت: 

رضورت با ایشان باشند و از احوال ایشان باخرب باشند تا به

(. یکی از نتایج استقرار اعراب در 66هامن: «)مسلامن باشند

صورت مستقیم و بخارا تغییر مالکیت زمین بود که به

ها زندگی تدریج اتفاق افتاد. برخی از بخارائیستقیم بهغیرم

ها و اسباب خویش را در جوار اعراب را نپسندیدند. خانه

برای اعراب گذاشتند و شهر را ترک کردند که آشکارا باعث 

کوشک بنا  700ها در بیرون شهر تغییر مالکیت زمین شد. آن

طقه کردند. ساخت و ساز در اطراف شهر باعث توسعه من

بخارا شد. هر یک از این مهاجران توانگر بر گرد کوشک خویش 

های جدیدی به وجود ها ساختند و کوشکها و بوستانخانه

(. بدین ترتیب شهر بخارا به خاطر 15، 42آوردند )هامن: 

اسکان اعراب توسعه پیدا کرد و اراضی موات تبدیل به 

 امالکی آباد شد.

نت اعراب در بخارا متلک یکی دیگر از نتایج مستقیم سکو 

برخی از مستغالت شهری و امالک نظیر کوی کاخ بود. این 

کوی در اصل متعلق به دهقانی به نام کدرخینه بود. ولی با 

توجه به نامگذاری آن به نام وزیر ابن ایوب که پدرش از 

رسهنگان قتیبه و اولین حاکم بخارا بود و در زمان والیگری اسد 

ر خراسان حاکم مرو نیز بود )طربی، بن عبدالله قرسی ب

(، این تغییر مالکیت باید طی 9/4037، 10/4216: 1375

دهه بعد از تسلط قتیبه بر بخارا اتفاق افتاده باشد. پس از 

کردند )نرشخی، آن امیران بخارا پیوسته در آن کوی زندگی می

ساله طغشاد  32(. این واقعه در دوره حکومت 74: 1363

یقین بهاحتامل قریبانجام گرفته بود و به خدات بر بخارا

کدرخینه از دهقانان طرفدار وردان خدات بوده که امالکش 

مصادره شده است. او در دوره اموی نتوانست آن را از 

فاتحان پس گیرد و تنها بعد از استقرار عباسیان فرصت 

ق نزد 150گیری آن فراهم شد. ورثه کدرخینه در بازپس

ی خلیفه عباسی رفت و نسبت به مالکیت ابوجعفر دوانیق

کوی کاخ ادعا کرد و قباله ارائه داد. در این قباله ذکر شده بود 

پاره دیه خاص به رود بخارا  75یک هزار دکان در شهر بخارا و 

و فراویز علیا امالک کدرخینه بوده است. مدعیان عالوه بر 

ه نیز ها عرضه کردند و گواهی دادند. خلیفادعای خود قباله

ضمن تائید آن فرمود تا سجل کردند و به بخارا بردند و همه را 

ترین منونه از (. کوی کاخ بزرگ75پس گرفتند )هامن: 

تغییرات مالکیت زمین در بخارا بعد از اسکان اعراب بود. 

چنین مواردی در سایر شهرهایی که با جنگ گرفته شدند، 

 نظیر سمرقند اتفاق افتاد.

ن بعد از فتح بخارا به خاطر اینکه از تسلط برخی از جنگجویا

ارشاف عرب و رسان خاندان اموی در مرو نجات یابند، در 

هایی از آنجا ساکن شدند و به کشاورزی، صنعتگری قسمت

تدریج ( و به68: 1357الخطیبی، و بازرگانی پرداختند )مهدی

از صورت رسبازان مزدور به کشاورزان و مالکان اراضی تبدیل 

یدند. این مسئله به تضعیف روحیه جنگی اعراب در گرد

خراسان کمک کرد. حاصلخیزی اراضی بخارا از عوامل اسکان 

اعراب در آنجا بود. زمین بخارا در حاصلخیزی چنان بود که 

کرد معیشت او و اگر مردی یک جریب آن را آباد می

 (.243: 1340کرد )اصطخری، پیوستگانش را تأمین می

توانست در جنگ به خاطر رشادت نیز می دریافت پاداش

از آن واگذاری قریه  ایباعث تغییر مالکیت زمین شود. منونه

(. تأکید 9/3805: 1375تنجانه به نرص بن سیار بود )طربی، 

ای را از رئیس بالفصل خود هدیه بارتولد بر اینکه نرص قریه

دهد فرماندهان (، نشان می1/423: 1366گرفت )بارتولد، 

امی در مناطق مفتوحه به عنوه آزادی عمل در تقسیم آن نظ

شد. بین جنگجویان داشتند که باعث تغییر مالکیت زمین می

در موردی دیگر، قتیبه بن مسلم برادر خوارزمشاه و مخالفان 

ها را کشت، اموالشان را دیگرش را به او تسلیم کرد که آن

اثیر، ؛ ابن9/3853: 1375مصادره کرد و به قتیبه داد )طربی، 

توانست باعث عام و اسارت نیز می(. قتل13/175: 1371

هزار اسیر گرفت  100سلب مالکیت شود. قتیبه از خوارزم 

که احتامالً بیشرت از مخالفان شاه خوارزم بودند. این تعداد 
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ها از جمعیت و اسیر به معنی خالی شدن روستاها و زمین

شد و فاتحان جدید یمالکان بود که تنها شامل فتح عنوه م

 توانستند در آنجا مستقر شوند.راحتی میبه

 فتح سمرقند و تغییر مالکیت زمین

ق ترصف منود و طبق 93قتیبه بن مسلم سغد را سال 

رفتند معاهده باید شهر تخلیه و مردان جنگی از آن بیرون می

ساختند تا وی مناز بخواند. همچنین و مسجدی در آنجا می

نامه ها در صلحهای بتکدهها، اموال و گنجدهواگذاری آتشک

گنجانده شد، اما وقتی قتیبه وارد شهر شد سپاهیانش را 

؛ 9/3860: 1375بیرون نربد و اهالی را بیرون کرد )طربی، 

( و جامعتی از مسلامنان را در شهر 13/179: 1371اثیر، ابن

جای نهاد که ضحاک بن مزاحم صاحب تفسیر از آن جمله به

نامه بر امان (. اگرچه در صلح2/586: 1337د )بالذری، بو 

ها و ماندن سمرقند و روستایش، کش، نخشب و زمین

کشتزارها تأکید شده بود ولی قتیبه بعد از بازگشت به مرو 

طی نامه به برادرش عبدالله بن مسلم تأکید کرد که هیچ 

زمان های سمرقند راه ندهد جز مدتکافری را از دروازه

شدن مهری گِلی که بر دست وی زده باشد. همچنین خشک 

هنگام در شهر دیده اگر کسی سالح داشته باشد و یا شب

: 1368؛ بلعمی، 9/3865: 1375شود او را بکشد )طربی، 

نشین کرد (. بدین ترتیب او سغدیان را منکوب و بیابان846

( و در 9/3865: 1375، طربی، 2/587: 1337)بالذری، 

های جنگجویان ق خانواده96شی به کاشغر در هنگام لشکرک

(. 13/199: 1371اثیر، عرب را در سمرقند مستقر کرد )ابن

این اجحاف بر سغدیان که به تغییر مالکیت خانه و کاشانه 

ها منجر شد، تنها در زمان عمر بن عبدالعزیز موردتوجه قرار آن

ها ها شاکی بودند قتیبه خیانت و خدعه کرده و آنگرفت. آن

هایشان بیرون رانده و مسلامنان را در آنجا را از شهر و خانه

ابی الرسح دستور اسکان داده است. خلیفه به سلیامن بن 

رسیدگی داد و تأکید کرد اگر قاضی به اخراج مسلامنان رأی 

داد بیرون رانده شوند و اهالی سمرقند به شهر خود بازگردند. 

داوری کرد و حکم به  جمیع بن حارض باجی این مناقشه را

های مردم داد تا به لشکرگاه اخراج مسلامنان از شهر و خانه

خارج شهر روند و دوباره جنگ کنند. اگر اعراب غلبه پیدا 

شد و اگر گرفتند متعلق به آنان میکردند و شهر را میمی

شدند شهر برای مردم شهرنشین مانند سابق مغلوب می

حق بودند از جنگیدن اکراه ماند. سغدیان بااینکه ذیمی

: 1337جای خود نهادند )بالذری، داشتند و مسلامنان را به

2/587.) 

سمرقند بر اساس توصیف ابن فقیه همدانی دوازده فرسخ 

شد ها و مزارع نیز میوسعت داشت که شامل بستان

( و با شبکه وسیع آبیاری 621: 1416فقیه همدانی، )ابن

اعراب تغییر مالکیت در شد. استقرار کشاورزی می

مستغالت شهری و مزارع کشاورزی به وجود آورد. شواهدی 

از اقامت برخی از جنگجویان در مناطق اطراف سغد ثبت 

ای بین شده است. استقرار عصام بن عبدالله باهلی در دره

ای از آن بود )طربی، سغد تا فرغانه به دستور قتیبه منونه

ءالنهر غنائم فراوانی برای (. فتوحات ماورا9/4032: 1375

ها ساز خرید زمین توسط برخی از آنفاتحان داشت که زمینه

شد. اگرچه اطالعات دقیقی از نحوه خرج کردن غنائم 

ای از آن ثبت شده که تأثیر جنگجویان وجود ندارد ولی منونه

کند. زبیر غالم درآمد غنائم بر تغییر مالکیت زمین را تائید می

جنگجویانی بود که یک جعبه مملو از گوهر  عباس باهلی از

از اموال نیزک به دست آورد و به خاطر محتویات آن جعبه 

توانگرترین مردم آن سامان شد، زیرا امالک بسیاری خرید و 

(. دوره 13/156: 1371اثیر، مالک چندین ِده گردید )ابن

قتیبه بن مسلم و فتوحاتش تأثیر عمیقی بر وضع جنگجویان 

حاظ زمیندار شدن گذاشت که البته بیشرتشان عرب ازل

مرشوعیت نداشت. او در خطبه خلع سلیامن بن عبدامللک 

بینی کرد یزید بن مروان بر جنگجویان مسلط از خالفت پیش

ها بگیرد ها را از آنبانشود و امالک فی یا خالصه و سایه

 (.13/209)هامن: 

خاص پیدایش مالکیت جدید توسط مسلامنان مشکالت 

های عرشیه متعلق به مسلامنان در خود را داشت. زمین

های خراجی متعلق به ساکنان خراسان و ماوراءالنهر با زمین

آمیخته شد. عمر بن عبدالعزیز سعی کرد این دو بومی، درهم

ها را پیرو قانون سازد را از هم تفکیک کند و انتقال مالکیت

الخطیبی، مهدیتا درآمد خالفت از این جهت تضمین شود )

(. قصد او در جلوگیری از فروش اراضی خراجی به 76: 1357

عنوان مسلامنان، حفظ منبع اصلی درآمد دولت و بقای آن به

ِملک عام دولت یا امت بود. به همین جهت زمین را فیء 

(. زمین و رشط متلک آن 244: 1373موقوف شمرد )الریس، 
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ءالنهر و بخصوص بخارا یکی از مشکالتی بود که ابتدا در ماورا

و سمرقند و سپس مرو پیدا شد. از وقتی اعراب به کشاورزی 

رو آوردند و روستاهایی را آباد کردند، این مشکل بیشرت منایان 

عراب در روستاها و پیدایش گشت، زیرا استقرار ا

را دگرگون  های احیاء زمینهای بزرگ، قوانین و روشمالکیت

جدید اجتامعی درآورد که از  صورت یک پدیدهساخت و به

سو باعث کاهش متایل به جهاد در جنگجویان شد و از یک

که طوریسوی دیگر به کاهش درآمد حکومت منجر گردید. به

عمر بن عبدالعزیز کوشش کرد این مشکل زمین را به شکل 

(. بنابراین 81: 1357الخطیبی، قابل قبولی حل کند )مهدی

را از اهل ذمه به مسلامنان گرفت  او جلوی انتقال قهری زمین

تا زمین خراجی به زمین عرشیه یا نیم عرشیه تبدیل نشود و 

عنوان یک منطقه کشاورزی تابع خراسان و ماوراءالنهر به

 (.85مالیات خراج شد نه عرشیه )هامن: 

 تغییرات مالکیت زمین پس از عمر بن عبدالعزیز

رات مالکیت زمین های مهم تغییسمرقند به دو دلیل از کانون

در ماوراءالنهر بود. یکی به دلیل نحوه ترصف و دوم به خاطر 

حاصلخیزی و جذابیت برای اسکان اعراب. سعید خذینه در 

اش شعبه بن ظهیر نهشلی را به حکومت دوره والگیری

ای اش برای سغدیان گوشهسمرقند منصوب کرد که در خطبه

اب ساکن در آنجا را از تغییرات مالکیت زمین را بیان و اعر 

ها را مردم َجبان خواند. او گفت: رسزنش و توبیخ منود و آن

-بینم و ناله یک دردناک منیمن میان شام یک مجروح منی»

ها عذر خواستند که امیرشان علباء ابن حبیب شنوم. آن

« ها را َجبان و بازنشسته از جنگ منوده استعبیدی آن

هامن نگرانی بود که عمر بن  (. این13/295: 1371اثیر، )ابن

خطاب در زمان تقسیم اراضی سواد اعالم کرد و معتقد بود 

تقسیم اراضی مفتوحه تأثیر منفی بر آینده فتوحات اسالمی 

گذاشت. مرزها از ازلحاظ کاهش بودجه جنگجویان خواهد 

شدند شد و سپاهیان برای جهاد تقویت منیمرزبانان پر منی

ه شهرهایشان برگردند )ابویوسف، و ممکن بود اهل کفر ب

1399 :60.) 

احتامالً یکی از علل عصبانیت سعید خذینه سوءاستفاده 

: 1371اثیر، یافته از امالک فیء بود )ابناعراب اسکان

تنها دهد سمرقند نه(. گفتار و رفتار او نشان می13/295

ازنظر اعراب مقیم و ساکن در آنجا بلکه برای خلیفه اموی نیز 

ها، بوده است. پس از شکست کورصول و هزیمت ترک مهم

کوشیدند، با خوردگان میمسلامنانی که در تعقیب شکست

تعقیبشان »گفت: ندای منادی سعید مواجه شدند که می

ها را مکنید که سغد بستان امیر مؤمنان است. شام آن

)طربی، « خواهید نابودشان کنید؟اید مگر میهزیمت کرده

(. این گفتار 13/301: 1371اثیر، ؛ ابن9/4023: 1375

اهمیت زمین و نیروی انسانی را برای فاتحان مسلامن نشان 

دهد. به همین جهت کشتار و بردگی ارسا در اولویت می

الخطیبی این سخنان والی تر بود. مهدینبود، زیرا زمین مهم

ها و خراسان را چنین تعبیر کرده که هدف محافظت از باغ

ی زراعتی بود که به خلیفه و ارشاف عرب تعلق هارسزمین

های زراعتی خراب ترسید زمینداشت و سعید خذینه می

یان به منابع آب صدمه بزند شود و تعقیب فرار

نویسانی نظیر (. جغرافی90: 1357الخطیبی، )مهدی

اند جوی ارزیز از روزگار اصطخری و جیهانی تأکید کرده

بازار سمرقند جاری بود. در شده و در میان جاهلیت ساخته

ها را جهت هر دو جانب این جوی مستغالت ساخته و دکان

بودند و گربکان در  عامرت و مصالح این جوی وقف کرده

ها کردند. از رود ارزیز آبتابستان و زمستان از آن نگهداری می

کرد ها را آبیاری میها و بوستانشد که باغها مجزا میو جوی

(. به همین 187: 1368؛ جیهانی، 247: 1340)اصطخری، 

جهت نگهداری آن برای حاکامن مسلامن در اولویت بود. 

ای که سعید خذینه با دهقانان مشورت و با هامن اندازه

مالیمت رفتار کرد حرشی جانشین وی رفتاری متفاوت در 

پیش گرفت. به همین جهت بسیاری از بزرگان و ساالران 

کرده بودند، از ترس حاکم جدید تصمیم سغد که ترکان را یاری 

کارانه های فریببه مهاجرت گرفتند. این مهاجرت با سیاست

حرشی در نهایت به کشتار عظیم مهاجران سغدی منجر شد. 

: 1375هزار نفر از کشتکاران را کشت )طربی،  7او 

های اجباری و گسرتده و کشتار گونه مهاجرت(. این9/4038

لکیت زمین به نفع فاتحان مسلامن وسیع موجب تغییر ما

 شد.می

مهاجرت اعراب ترکیب جمعیتی ماوراءالنهر را نیز تغییر داد. 

توان به آمار دقیقی از این مالکان جدید ثبت نشده ولی می

گزارش اصطخری اشاره کرد که وذار را روستایی آبادان و 

پرنعمت معرفی کرده که همجوار با کثیر بود و در هر دو جای 
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ها را سباعیان می عرب از بکر بن وائل ساکن بودند که آنقو 

ها داشتند ها و رسایها در سمرقند والیتخواندند. آنمی

خواندند ها میخانهها را دورالضیافات یعنی مهامنکه آن

 (.253: 1340)اصطخری، 

 گیرینتیجه

طور مستقیم تحت نفوذ خاندان ساسانی بود، اما خراسان به

ر به خاطر دوری از مرکز و همجواری با قلمرو قبایل ماوراءالنه

گرفت. به همین ها قرار میبرخی مواقع تحت سلطه آن ترک

جهت وضعیت مالکیت در دو منطقه متفاوت بود. خراسان 

تحت نظر چهار مرزبان در نیشابور، هرات، مرو و بلخ اداره و 

ساختار سیاسی منسجمی داشت، ولی ماوراءالنهر ساختار 

طور مستقل حکمروایی ای داشت و بیشرت دهقانان بهاکندهپر 

حال مالکان بزرگی نیز محسوب نکردند که درعیمی

عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تغییر شدند. شیوه فتح بهمی

مالکیت زمین در این دو منطقه متفاوت بود. برخالف 

فتوحات دوره عمر بن خطاب که مناطق مفتوحه در سواد 

رت با جنگ فتح بود، در خراسان برخی مناطق از )عراق( بیش

هامن ابتدا صلح کردند و برخی مناطق که مقاومت کردند و 

شکست خوردند و درنهایت معاهده صلح منعقد کردند. 

تنها تعداد معدودی از مناطق کوچک در هرات، مرو و برخی 

مناطق ماوراءالنهر به عنوه یا زور گشوده شدند. به همین 

ندرت زمین در مناطق مفتوحه بین جنگجویان بهجهت تقسیم 

اتفاق افتاد. تبدیل امالک مفتوحه به صوافی یا خالصه در 

خراسان و ماوراءالنهر گزارش نشده است، زیرا خاندان 

ساسانی امالکی در این منطقه نداشتند. فاتحان عرب نیز 

برخالف کوفه و برصه در اینجا بر رس امالک به رقابت 

ای خاص یرا زمیِن فاقد مالکی نبود که به عدهنپرداختند، ز

وجود، وضعیت در بخشیده یا اقطاع داده شود. بااین

ماوراءالنهر به دلیل حاصلخیزی با خراسان متفاوت بود. در 

چنین رشایطی مهاجرت و اسکان اعراب یکی از عوامل مؤثر بر 

تغییر مالکیت زمین بود. مرو یکی از معدود مناطق مفتوحه 

تغییر مالکیت زمین خاندان ماهوی در ن بود که عدم خراسا

معاهده صلح گنجانده شده است، اما استقرار نظامی 

اعراب مؤثر بر تغییر مالکیت زمین اطراف شهر بود. قبایل 

ها و سپس روستاها اسکان یافتند که بیشرت از عرب در بیابان

های زمان های موات آباد شدند. گزارشطریق احیاء زمین

ام ابومسلم تعدادی از روستاهای اطراف مرو متعلق به قی

اعراب مهاجر را ثبت کرده است. بلخ به خاطر موقعیت 

های مقاومت بود. با تخریب مذهبی معبد نوبهار از کانون

معبد نوبهار احتامالً اراضی موقوفه آن نیز از بین رفت و تغییر 

و سپس مالکیت داد. جابجایی شهر و اسکان اعراب در برقان 

شدت انتقال به بلخ مالکیت زمین در شهر را طی چند دهه به

ماندهان در مناطق فتح به عنوه دچار تغییر کرد. فر 

توانستند امالکی به زیردستان هدیه دهند. مناطق بیابانی می

نشینی قرار خراسان بیشرت مورد استفاده قبایل عرب بادیه

گاه با اسکان گرفت که به شرتداری و مالداری پرداختند و 

 روستاهایی به وجود آوردند. ماوراءالنهر به خاطر حاصلخیزی

ای برای هایش مقصد اصلی اعراب و مانع عمدهو جاذبه

های پرآب و خاک ها در خراسان بود. رودخانهاستقرار آن

حاصلخیز جذابیت بیشرتی برای جنگجویان مسلامن 

اخر دوره داشت. به همین جهت جهاد در ماوراءالنهر تا او 

اموی ادامه یافت و مؤثر بر کاهش اسکان اعراب و تغییر 

مالکیت زمین در خراسان بود. استقرار اعراب در ماوراءالنهر 

از بخارا رشوع و سپس بر سمرقند متمرکز شد. قرارگرفنت 

ها زمینه برای شورش و نقض ماوراءالنهر در همجواری با ترک

ن عرصه را برای استقرار کرد. رسکوب بومیاعهد آنان فراهم می

تدریج به یک کرد که بهاعراب و تغییر مالکیت زمین مهیا می

رویه تبدیل شد؛ نظیر آنچه در بخارا و سمرقند اتفاق افتاد. 

برخی از جنگجویان با استفاده از غنائم امالکی خریداری 

کردند و از جهاد دست کشیدند که مورد انتقاد شعبه بن 

قند قرار گرفت، زیرا باعث کاهش ظهیر نهشلی حاکم سمر 

شد. عمر بن عبدالعزیز تالش کرد این رویه را انگیزه جهاد می

متوقف سازد و دستور بازگشت سپاهیان را به مرو داد، اما 

-بسیاری از جنگجویان صاحب زمین در ماوراءالنهر به بهانه

های مختلف از این دستور رسباز زدند. خرید امالک خراجی 

ومی و تبدیل آن به امالک عرشی باعث کاهش از مالکان ب

گونه رو، حکومت با اینشد. از ایندرآمد حکومت می

ترین اقدام در این زمینه توسط کرد. مهمتغییرات مخالفت می

عمر بن عبدالعزیز انجام گرفت که مالکیت زمین و پرداخت 

خراج آن را در اختیار جمع روستاییان قرار داد. از طرفی 

ایرانی در دوره ساسانیان نقش مهمی در ساختار دهقانان 

سیاسی و اقتصادی خراسان و ماوراءالنهر داشتند و با 
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عنوان حلقه استیالی اعراب توانستند موقعیتشان را به

واسطه بین مردم و قدرت جدید حفظ و تقویت کنند. اگرچه 

با مسلامنان کشته شدند، اما  ها در کشاکشبرخی از آن

آوری جزیه و به خاطر نقش اقتصادی در جمعها بیشرت آن

خراج موقعیت بهرتی یافتند و موفق به حفظ امالک و اعتبار 

های تغییر مالکیت پیشین خود شدند. این نکته از ویژگی

ها، دهقانان و مالکان زمین در رشق ایران بود که خاندان

محلی موفق شدند باوجود تحوالت سیاسی و فرهنگی 

بخش کوچکی از نسل مهاجران عرب و ضمن گسرتده در کنار 

هایشان را حفظ کنند و در قرن دوم و ها، زمینتوافق با آن

سوم هجری نقش مؤثری در تحوالت سیاسی و اقتصادی 

خراسان و ماوراءالنهر ایفاء منایند و حتی موفق به تشکیل 

 های محلی نظیر سامانیان شوند.سلسله
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 نقی منزوی. تهران: رسوش.ترجمه ابوالقاسم امامی و علی

. ترجمه الخراج(. 1399ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم. ) .11

زاده. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و محمدرحیم ربانیسید 

 مطالعات فرهنگی.

(. 1961الدین محمدالزمجی. )اسفزاری، معین .12

. تصحیح محمد الجنات فی اوصاف مدینه هراتروضات

 اسحاق، مببئی: مطبعه رپا رسی.

مسالک و (. 1340اصطخری، ابواسحاق ابراهیم. ) .13

ران: بنگاه ترجمه و نرش اهتامم ایرج افشار. تهبه. املاملک

 کتاب.

ترکستان نامه، ترکستان در عهد (. 1366بارتولد و.و. ) .14

 ترجمه کریم کشاورز. تهران: آگاه. .هجوم مغول

ترجمه  .فتوح البلدان(. 1337بالذری، احمد بن یحیی. ) .15

 محمد توکل. تهران: نقره.

. تصحیح نامه طربیتاریخ(. 1368بلعمی، ابوعلی. ) .16

 ان، نرش نو.محمد روشن. تهر 

خراسان و ماوراءالنهر )آسیای (. 1364بلینتسکی، آ. ) .17

 ترجمه پرویز ورجاوند. تهران: گفتار. .میانه(

تحلیلی بر قراردادهای (. »1387آذر، پروین. )ترکمنی .18

صلح مسلامنان با ایرانیان )دوره فتوحات اسالمی تا پایان 

، (4)شامره  .جستارهای تاریخی )فرهنگ(«. دوره امویان(

58-110. 

عرب تباران خراسان و (. »1385آذر، پروین. )ترکمنی .19

 .جستارهای تاریخی )فرهنگ(«. نقش آنان در سقوط امویان

 .23-1(، 60)شامره 

افول و سقوط (. 1398پوررشیعتی، پروانه. ) .20

پارتی و فتح ایران به  -شاهنشاهی ساسانی اتحادیه ساسانی

 ران: نرش نی.. ترجمه آوا واحدی نوایی، تههادست عرب

 اشکال العامل.(. 1368جیهانی، ابوالقاسم بن احمد. ) .21

ترجمه علی بن عبدالسالم کاتب، با مقدمه و تعلیقات فیروز 

 منصوری، مشهد: به نرش.

ستیز و سازش (. 1393چوکسی، جمشید کرشاسپ. ) .22

زرتشتیان مغلوب و مسلامنان غالب در جامعه ایران نخستین 

 در میرسعیدی. تهران: ققنوس.ترجمه نا .های اسالمیسده
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حدود العامل من املرشق الی (. 1362ناشناس، ) .23

 کوشش منوچهر ستوده. تهران: کتابخانه طهوری.به. مغرب

نیشابوری، عبدامللک بن محمد بن اسامعیل. ثعالبی .24

تاریخ ثعالبی مشهور به غرر اخبار ملوک فرس و (. 1368)

 . ترجمه محمد فضائلی. تهران: نقره.سیرهم

ترجمه  .تاریخ طربی(. 1375طربی، محمد بن جریر. ) .25

 ابوالقاسم پاینده. تهران: اساطیر.

ترجمه  .فضائل بلخ (.1350الدین عبدالله. )صفی .26

فارسی عبدالله محمد بن محمد بن حسین حسینی بلخی. 

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

پیامدهای (. »1390پور، زهره؛ و علی بیات. )دهقان .27

تاریخ و متدن «. ت قبایل عرب به ایراناجتامعی مهاجر 

 .23-3(، 14. )شامره اسالمی

نگاهی تازه به شیوه (. 1396زاده هروی، محمد. )رحامن .28

 . تهران: اخرتان.داری در ایران از آغاز تا دوران مغولتولید زمین

القاب زنان ارشافی در (. »1381زرشناس، زهره. ) .29

 .76-84(، 4)شامره . نامه فرهنگستان«. های سغدینوشته

(. 1390محجوب، حبیب؛ و کوروش صالحی. )زمانی .30

پژوهشنامه تاریخ «. جغرافیای تاریخی سغد در دوره اسالمی»

 .77-53(، 2. )شامره متدن اسالمی

. ترجمه میراث باستانی ایران(. 1377فرای، ریچارد. ) .31

 نیا، تهران: علمی و فرهنگی.مسعود رجب

 .وسطیرا: دستاورد قرونبخا(. 1384فرای، ریچارد. ) .32

 ترجمه محمود محمودی. تهران: علمی و فرهنگی.

. ترجمه عرص زرین فرهنگ ایران(. 1363فرای، ریچارد. ) .33

 نیا. تهران: رسوش.مسعود رجب

تاریخ اسالم در آسیای (. 1388نوری، محمد امیر. )شیخ .34

. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه مرکزی تا حمله مغول

 یشه اسالمی.فرهنگ و اند

(. 1397اندرزی، حسین؛ و جواد نیستانی. )کوهستانی .35

اجتامعی بر روند سکونت توس -بازتاب ساختار سیاسی»

پژوهشنامه «. کهن در اواخر دوره ساسانی و اوایل اسالمی

 .104-58(، 2. )شامره تاریخ اجتامعی و اقتصادی

گردیزی، ابوسعید عبدالحی بن ضحاک ابن محمود.  .36

تصحیح عبدالحی حبیبی. تهران: دنیای  .االخبارزین(. 1363)

 کتاب.

. آیین حکمرانی(. 1383ماوردی، علی بن محمد. ) .37

 ترجمه و تحقیق حسین صابری. تهران: علمی و فرهنگی.

(. 1388موسوی، سید احمد و علیرضا رحیمی. ) .38

بررسی تاریخی بخارا و سمرقند از ورود مسلمین تا پایان عهد »

(، 16. )شامره پژوهشنامه تاریخ«. ه.ق.(132-41امویان )

173-194. 

محمودآبادی، اصغر؛ و سید مسعود شاهمرادی.  .39

مهاجرت قبایل عرب به آسیای مرکزی و پیامدهای »(، 1391)

(، 2. )شامره فصلنامه تاریخ اسالم«. رون اولیه هجریآن در ق

150-113. 

پیامدهای (. »1393مفتخری، حسین؛ و همکاران. ) .40

اجتامعی مهاجرت قبایل عرب به خراسان در قرون نخستین 

 .169-145(، 4. )شامره فصلنامه تاریخ اسالم«. اسالمی

التقاسیم احسن(. 1361مقدسی، محمد بن احمد. ) .41

ترجمه علینقی منزوی. تهران: رشکت  .قالیماال فی معرفه

 مؤلفان و مرتجامن ایران.

امیه در بنی(. 1357الخطیبی، عبدالله. )مهدی .42

 . ترجمه باقر موسوی. تهران: توکا.خراسان

. تاریخ بخارا(. 1363نرشخی، ابی بکر محمد بن جعفر. ) .43

 مصحح مدرس رضوی. تهران: توس.

-معجم(. 1383حموی، یاقوت بن عبدالله. )یاقوت .44

. ترجمه علینقی منزوی. تهران: سازمان میراث البلدان

 فرهنگی.

 .تاریخ یعقوبی(. 1382یعقوبی، احمد بن اسحاق. ) .45

 ترجمه محمدابراهیم آیتی. تهران: علمی و فرهنگی.

. ترجمه البلدان(. 1356یعقوبی، احمد بن اسحاق. ) .46

 کتاب.محمدابراهیم آیتی. تهران: ترجمه بنگاه ترجمه و نرش 

 


