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  چكيده
ر بمهاجرت قبايل عرب به اين سرزمين، تأثيرات عميق و بنياديني  ورود اسالم به ايران و به دنبال آن 

هرچند تعداد اين مهاجران به نسبت . نهادساختارهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ايران 
به لحاظ سياسي و مذهبي در جهان اسالم،  سلطه آنانساكنان بومي اين سرزمين ناچيز بود، اما به دليل 

اي، معيشتي و  با سازمان و ساختار قبيله اينان در عين حال ،ه ايراني ديرپا و عميق بودشان بر جامعتأثير
هاي معيشتي، اجتماعي، فرهنگي و  دستخوش تحوالت عميق در جنبه كه داشتند خود يفرهنگي خاص

  .سياسي گرديدند
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  .12/11/1390 :تاريخ تصويب؛ 5/9/1390 :تاريخ وصول. 1

  dehghanpour@ut.ac.ir: پست الكترونيكنويسندة مسئول،  2.



 1390 پاييز و زمستان، چهاردهم، شماره هفتمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 4

  مهمقد
قابل توجه  از مسائل و مشكالتمهاجرپذير،  هايادغام مهاجران در ساخت اجتماعي كشور

مهاجران آداب و رسوم، زبان، مذهب و عقايد سياسي خود را به سرزمين جديد . استمهاجران 
چون  آورند و براي تطبيق خود با محيط جديد، همواره با موانع و مسائل زيادي هم مي

رو هستند، آنان با پيوستن به  روبه... ، قومي، اعتقادي، فرهنگي، سياسي وهاي نژادي ناهمگوني
در . گذارند بر جمعيت بومي نيز تأثير ميو در عين حال كنند،  هاي بومي تغيير مي عناصر و گروه

اين ميان، كشور مهاجرپذيري كه در آن ساخت اجتماعي محكم و مقاومي وجود ندارد و 
 1.كند دهد، به تسريع روند ادغام كمك مي در اختيار مهاجران قرار ميموقعيتي برابر با بوميان 

باالتري قرار داشته باشد، موفقيت يا   تمدني در مرتبه مغلوب از نظر فرهنگي و  وقتي جامعه
شكست فرايند ادغام به عوامل متعددي بستگي دارد؛ از آن جمله، طرز تلقي و فرهنگ مردمي 

  2.كنند و طرز تلقي و فرهنگ گروه مهاجر دگي ميكه مهاجران در ميان آنها زن
متعاقب فتوحات ، به روابط و تعامل اعراب و ايرانيان در بافت اجتماعي ايران قالهدر اين م

نظامي، اقتصادي و فرهنگي  -هاي اجتماعي، سياسي پردازيم و اين روابط را در جنبه مي اسالمي
  . كنيم بررسي مي

  
  و درك منافع مشتركتعامل اوليه /مواجهه نخستين

مردم   هرچند با فتح ايران و ورود اعراب به اين سرزمين، اعراب بر ايرانيان حاكم شدند، اما توده
گرداندند   در ابتدا نه تنها از حضور آنها استقبال نكردند، بلكه در مناطق مختلف از آنان روي

در قم هرچند در ابتدا حضور . خواندند 4و در سيستان اهريمن 3كه در مداين آنها را ديوان چنان
 5.ي كردندپران آنها را به گرمي پذيرا شدند، در ادامه و به هنگام نماز، به آنها دشنام دادند و سنگ

ناگفته نماند كه . آساي اعراب در آن دوره، همچنان ادامه يافت اين، مهاجرت سيل وجود با
. فتح مناطق نيز بستگي داشت  ه ي به نحوايرانيان با اعراب مهاجر، تا حد  واكنش و برخورد اوليه

تر  متقابل و سازگاري، راحت  مدت بود، امكان برقراري رابطه در نقاطي كه جنگ در آنها كوتاه
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شدند، همزيستي با  ها متضرر مي شد؛ در صورتي كه در مناطقي كه افراد از اين جنگ ممكن مي
  1.ودبهايي همراه  دشواري

اي آگاهانه از سوي كارگزاران  يز اعراب و ايرانيان، پيامد برنامهآم روابط دوستانه و مسالمت
  دنبال آميختگي اعراب و ايرانيان، در نتيجه هاي تدريجي به مسلمان نبود، بلكه دگرگوني

  در خراسان، برخورد اوليه 2.، در ايجاد اين فرايند مؤثر واقع شد...زيستي، مصاهرت، تجارت و هم
اعتنايي بود؛ با اين فرض منطقي كه اين مهاجران هم مثل بسياري از  بيب، اعراحضور  ابوميان ب

گاه كه اعراب بر پرداخت   زودي اين منطقه را ترك خواهند كرد؛ اما آن چادرنشينان بدوي، به
تفاوتي به دشمني و ستيز تبديل شد و در بسياري از  ماليات و جزيه پافشاري كردند، اين بي

زودي دريافتند كه آنها  در نهايت، ساكنان عرب و بوميان به 3.پا شدهايي بر هاي آن شورش بخش
را فروگذاشتند و در  نخستينهاي   رو، دشمني منافع و مصالح مشترك زيادي دارند، از اين

اختالف بوميان  باباز روايت طبري در  4.نظامي تاحد زيادي به همكاري پرداختند  عمليات
گاه كه  آن .برد به آميختگي عرب و عجم در شرق ايران پيتوان  اعراب مهاجر، مي باسمرقند 

به علت اسكان اجباري اعراب در شهر  سلمبن م ةيبتَقُبوميان سمرقند نزد عمربن عبدالعزيز از 
ها و بوميان داد  قاضي حكم به جنگ عرب. كند داوريشكايت كردند، عمر دستور داد تا قاضي 

اين قوم با ما « :رقند جنگ را نپذيرفتند و گفتندتا پيروز ميدان مشخص شود؛ اما مردم سم
توان احتمال داد كه اين  البته مي 5.»...آنها از ما و ما از آنها ايمن شده ايم ،اند و ما با آنها آميخته

تمايز بين   و دشواري  آميختگي شديد بين دو جامعه ازاين قضاوت قاضي نيز به علت آگاهي وي 
  .آنها بوده است

  
 جيهاي ميان گروه

هاي گروهي و جمعي در  زندگي  طبيعي، الزمه  طور در جريان اين آميختگي تدريجي كه به
عنوان واسطه و ميانجي  هايي كه به هاي مشترك است، نبايد از نقش مؤثر افراد و گروه محيط
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كلي شامل  طور توان به اين افراد را، اعم از ايراني و عرب، مي. نقش بزرگي ايفا كردند، غفلت كرد
  :سه گروه دانست

آشنايي اعراب و نياز به به لحاظ زماني، اولين گروه تأثيرگذار و حاصل  كه مترجمان. 1
در گفتگوي بين سرداران عرب و  هاي مربوطه فتح ايران، غالبا گزارشمنابع در  .اند بودهايرانيان 

   1.اند ايراني به اين موارد اشاره كرده
راف ايراني و از جمله دهقانان و دبيران نام برد كه به در سخن از گروه دوم، بايد از اش. 2

، در مسئوليت سابق اين طبقاتعلت عدم آشنايي اعراب با امور مالي و خراج و نيازشان به 
خويش ابقا شدند و بدين طريق نقش دومين گروه ميانجي ميان اعراب و ايرانيان را بر عهده 

حول طبقات اجتماعي از آنان بيشتر سخن خواهد ويژه در مبحث ت بحث و به  در ادامه. گرفتند
  .رفت

. دادند ايران آن روزگار را تشكيل مي  كه بخش بزرگي از جامعه اسالمي-ايرانيعلماي . 3
اين افراد كه در اندك زماني در نقش دانشمندان، عالمان و افراد بانفوذ جامعه مطرح شدند، در 

توان از  عنوان نمونه مي به. ظاهر شدندايرانيان واسطه بين اعراب و  در نقشبسياري از موارد 
چنين حيان نبطي نيز  هم 2.حسن بصري نام برد كه در سيستان دبير ربيع بن زياد حارثي بود

در آغاز، ارتباط ميان  3.در صلح قتيبه بن مسلم با پادشاه سغد، نقش ميانجي را به عهده داشت
هايي براي دستيابي به  و در ادامه، تالشدو جامعه به روابط سياسي و نظامي محدود بود 

استيالي سياسي از سوي ايرانيان به عمل آمد؛ اما پس از تحميل سلطه نظامي و اقدام سربازان 
وجود  4.هايشان نيز به آنها پيوستند هايي در مناطق مختلف، خانواده عرب به ساخت سكونتگاه

 اف شهرها، هرچند در ابتدا، روابط را تاهاي غيرنظاميان در اطر هاي نظامي و سكونتگاه پادگان
زيستي  ساز پيدايش روابط و ايجاد هم كرد، اما در درازمدت خود زمينه حد ممكن محدود مي

با بوميان  يروابطداشتن نيازمند   براي رفع نيازهاي روزمره كم دستشد؛ زيرا اين مهاجران 
  . بودند
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  توسعه روابط/روابط همه جانبه
گاه كه نوع روابط به آميزش خوني،  سياسي و نظامي داشت؛ اما آن  اعراب، جنبه  در آغاز، سلطه

زيستي داد، روابط  ، تغيير كرد و ستيز، جاي خود را به سازش و هم...تجاري، فرهنگي و 
هاي مذهبي و  هاي نظامي، سياسي و اقتصادي نيز آغاز شد و به حوزه اجتماعي دوجانبه در حوزه

  ديگر روابط اعراب و ايرانيان پيوندهاي سببي بود كه به واسطه  جنبه 1.داجتماعي نيز كشيده ش
دوم، عمر، ازدواج رزمندگان عرب را با زنان   در ابتدا خليفه. گرفت مي صورتازدواج بين دو قوم 

اين مممنوعيت  2؛كردپيوسته بودند، ممنوع  مسلمانان  هاي ديگر كه به تازگي به جرگه سرزمين
گرفتن رزمندگان از ساكنان نواحي فتح شده و در نتيجه ازدواج آنان با  به فاصلهاز طرفي منجر 
و از  آورد مي  جويي اعراب را در پي جنگ  شد و اين پيوندها حفظ سنن و روحيه زنان عرب مي

گمان زناشويي ميان عرب  بي 3.بخشيد طرف ديگر تالش آنان براي شركت در فتوحات شدت مي
ها فرزندان  عرب با زنان ايراني، سخت فراوان بود؛ حاصل اين ازدواجو عجم، البته مردان 

هرچند منابع كمتر به  .اي بودند كه در نهايت در ميان ايرانيان مسلمان مستحيل شدند دورگه
يافته هاي عالي دست  اند كه گاه به مقام اي نام برده اند، اما بارها از مردان دورگه اين امر پرداخته

   4.اند بوده
بالذري  آن روزگار، تعامل و روابط زنان عرب و ايراني نيز جالب توجه است؛  ر جامعهد

، صاحب فرزندي شد و براي جشن هـ61در سال  لم بن زياد در سمرقندهمسر س«: نويسد مي
وي اين فرزند را صغدي  5.»زايمان زيورهاي زن شهريار سغد را به عاريت گرفت و بازپس نداد

هاي ظهور تعامل بين مهاجران و بوميان بايد به توجه و حضور اعراب در  ر زمينهاز ديگ 6.نام نهاد
هاي مهم و بزرگ ايراني نظير نوروز،  آيين 7.هاي كهن ايراني اشاره كرد ها و آيين در جشن

بلكه با ورود به دستگاه خلفا رسميت ، گاه در ايران فراموش نشدند مهرگان و سده، نه تنها هيچ
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از آنجا كه توجه به ايران كهن رنگ  1.در سراسر قلمرو اسالم معمول گشتند تقريبايافتند و 
از  2.گرديد خطر تلقي مي گرفت، از نظر اعراب امري بي ستيزي به خود نمي ستيزي و عرب اسالم

گيري به  مالي داشت و نوعي ماليات  جنبه اموي، اساسا  ويژه نوروز در دوره طرفي برپايي اعياد به
بن يوسف  اولين كسي كه در اسالم هداياي نوروز و مهرگان را معمول كرد حجاج .آمد حساب مي

   3.بود، اما عمربن عبدالعزيز آن را منسوخ كرد
آميز ايرانيان و اعراب،  زيستي مسالمت هاي نخستين و آغاز هم گرفتن جنگ با پايان

اميد كسب غنيمت يا ترس از يابيم كه يا به  ها مي هاي بسياري از ايرانيان را به همراه عرب توده
منابع به مواردي از همكاري نظامي بين اعراب و ايرانيان . اعراب پيوستند  جان، به سپاه پياده

مسلمانان   دست رد به سينه ا كه كامالبه همين جهت اشپولر تعداد ايرانياني ر 4.اند اشاره كرده
وقايع تن دردادند و بسياري حتي در  تعداد بسياري به سير«: نويسد وي مي. داند زدند، ناچيز مي

آنان در مواردي حتي به تحسين عرب پرداختند؛ به  5.»ب پيوستنداعراها نيز به  لشكركشي
عنوان نمونه بايد به استقبال دهقان بلخ از قتيبه و تقديم هدايا و كليد زرين توسط پادشاه 

   6.به وي اشاره كرد )چغانيان( صغانيان
هرچند اين . هاي مالي و معيشتي نيز جريان داشت يان در زمينههمكاري اعراب و ايران

آن  اعتنايي با بيدو جامعه، از اهميت بسياري برخوردار است، اما منابع  زيستي همجنبه از 
زيستي اين دو  هم. باره اين گونه از روابط، بسيار ناچيز استي موجود در ها و گزارش گذشتند

ساز بسياري از روابط مالي و معيشتي و تالش براي رفع  زمينهطور قطع  گروه در شرق ايران، به
هاي  گرفتن بر سر راه خيزي و هم به علت قرار اين ناحيه، هم به علت حاصل. نيازهاي روزمره بود

در پي داشته هاي مشترك معيشتي دو قوم  هاي زيادي براي فعاليت توانست انگيزه تجاري مي
به بافندگي كه  ةرازد سبه خراسان، مانند اعضاي قبيله اَورود برخي از مهاجران عرب . باشد
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از اين  1.اشتغال داشتند، باعث رونق روابط مالي و ايجاد جو مناسب همكاري بين دو قوم گرديد
رو، يكي از داليل رونق تجارت منسوجات، خز، سفالينه، عاج و ديگر كاالهاي تجملي در 

هاي   دادوستد بازرگانان عرب و ايراني در سده هاي اسالمي ناشي از همكاري و نخستين سده
هاي تجاري و بازرگاني در  اهميت فعاليت 2.نخست حكومت اعراب در خراسان ذكر شده است

ها را نيز ضروري ساخت، امري  ابريشم، تالش براي امنيت راه  اين ناحيه، با توجه به وجود جاده
هاي مالي ايرانيان به  شاره منابع به كمكا ،از ديگر موارد 3.كه با كوشش قتيبه ممكن گرديد

. ها در دست است هايي از اين همكاري ها است، گزارش ها و جنگ اعراب در زمان لشكركشي
هاي  رونق تجارت، بهره  غنايم حاصل از فتوحات و در نتيجه  مبادله  بازرگانان ايراني كه به واسطه

هاي  لشكركشي  دند، بلكه گاهي اوقات هزينهكر بردند، نه تنها ايشان را همراهي مي فراوان مي
  ير بن وشاح، قصد لشكركشيكَكه عامل خراسان، ب. هـ77در سال . كردند اعراب را نيز تأمين مي

به ماوراءالنهر داشت و به اسب و سالح نيازمند بود تا لشكر بيارايد، از بازرگانان سغدي كمك 
  4.گرفت

  
  جمعيتي افزايش يا كاهش جمعيت و تغيير تركيب

گذارد و اين امر بسته به تعداد جمعيت مهاجران  بر رشد جمعيت تأثير مي مهاجرت مستقيما
ميزان  ي، معموالمهاجرت به علت مشخصات معين سني و جنسيت. ممكن است كم يا زياد شود

بودن تعداد مردان مهاجر،  به عالوه، زيادتر. دهد رشد جمعيت مناطق مهاجرپذير را افزايش مي
از طرفي بسته به نوع و تعداد . دهد مي رحدي تحت تأثير قرا  ل سني و جنسيتي را نيز تاتعاد

رو كند و از لحاظ اقتصادي،  هتواند جامعه مهاجرپذير را با افزايش تقاضا روب افراد مهاجر مي
  . با مشكالتي مواجه سازد آن را ،...اشتغال و تهيه سرپناه و  

و بركنار  6، مهاجرفرست5گونگي اثر مهاجرت به مهاجرپذيرامروزه كشورها را با توجه به چ
هاي  حلي براي بحران تواند راه مهاجرت مي 1.كنند  هاي مهم مهاجرتي تفكيك مي بركنار از جريان

                                                 
 .115؛ فراي، 55چوكسي، . 1

 .همان جا. 2

 .6/510ري، طب. 3

  .44مفتخري، : ؛ قس2/323يعقوبي، همان،:؛ همچنين نك6/312طبري، . 4
5. Immigration  
6. Emigration   
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مهاجرفرست باعث تعادل يا كمي  كه در منطقه هاي جمعيتي محسوب شود، چنان بحران
ها  و اين مهاجرت مهاجرپذير باعث افزايش و يا تعادل جمعيت شود  جمعيت و در منطقه

مهاجرت . ساز مسائل و مشكالتي به لحاظ سياسي، اجتماعي و اقتصادي باشد تواند، زمينه مي
تواند عالوه بر  يكي از عوامل اصلي تغيير و تحول جمعيت بوده و به دليل ماهيت خود مي

عيت هر دو مدتي را نيز در تعداد و ساختار جم  تغييرات درازمدت و طوالني، آثار سريع و كوتاه
 2.هاي جمعيتي را پديد آورد مهاجرپذير و مهاجرفرست ايجاد كند و تعادل يا بحران  منطقه

به دو صورت تغيير در تركيب جنسي و تغيير در تركيب سني  تغيير در تركيب جمعيت عمدتا
گيرد، تأثير چنداني بر سن و  ها خانواري انجام مي در مواردي كه مهاجرت. كند خودنمايي مي

گذارد ولي در بسياري از موارد نسبت مردان در بين مهاجران بيش از نسبت  نس جمعيت نميج
مهاجرت . توانيم بركنار از اين روال بدانيم مهاجرت قبايل عرب به ايران را نيز نمي 3.زنان است

هاي بعد، از طرفي مشكالت  زمان با آغاز فتوحات و تداوم آن در سال آساي اعراب، هم سيل
هم  رالعرب را تا حدي هموار ساخت و از سوي ديگر باعث ب ةي و اجتماعي آن روز جزيراقتصاد

ترين  كه يكي از مهم گو اين. خوردن تركيب جمعيتي بعضي مناطق ديگر و از جمله ايران گرديد
العرب و  ةرهاي فتوحات و به دنبال آن مهاجرت، رفع مشكل جمعيت روبه رشد جزي هدف

اين مشكل در شهرهايي مانند كوفه و بصره كه بناي آنها از همان . ن بودآاز هاي ناشي  دشواري
هاي شرقي ايران كه پذيراي مهاجران  چنين در بخش ابتدا نيز با همين هدف انجام شد و هم

شود كه چند مهاجرت بزرگ  ه آنگاه آشكار ميئلاهميت اين مس. بسياري شد، بسيار مشهود بود
از اين رو  4.بي دويست هزار نفر در هر مهاجرت را به خاطر بياوريماموي، با حدود تقري  در دوره

شهر و دياري نماند كه  ،جز در مناطقي بسيار محدود ،گستردگي آن  در سرزمين ايران، با همه
هاي  دانان قرن جغرافي  گير بود كه هايي از اعراب نباشد و اين امر چنان چشم نشين در آنجا كوچ

  5.اند م بيشتر مناطق ايران را نژادي آميخته از عرب و عجم دانستهسوم و چهارم هجري، مرد

                                                                                                                   
 .11زنجاني، . 1

 .171همو، . 2

 .انجاهم .3

 .Daniel, 213  :؛ قس5/226طبري،  ؛80،79،396بالذري،  :نك .4

 .3/312محمدي،  .5
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از سويي باعث رشد جمعيت  ،زمان با فتوحات و پس از آن مهاجرت اعراب به ايران هم
هم خوردن تركيب  رويژه مناطق شرقي گرديد و از سوي ديگر باعث ب برخي مناطق ايران به

مورد بحث را   غيير تركيب جمعيتي در دورهافزايش جمعيت و ت. جمعيتي در اين مناطق شد
خلفاي راشدين و آغاز   يكي در ابتداي فتوحات و دوره: بايد در دو مقطع زماني در نظر بگيريم

ويژه مناطق  مردان در قالب نيروي نظامي، ايران و به   ها كه به علت حضور گسترده مهاجرت
 ؛سني و جنسيتي مواجه ساخت شرقي را با مشكل افزايش جمعيت و هم با تغيير تركيب

هاي خانواري آغاز شد، آميختگي اعراب با بوميان در همه  امويان كه مهاجرت  ديگري در دوره
بين النهرين و خراسان بيشتر   شمار اعراب در ناحيه كه چنانجا يكسان و به يك اندازه نبود؛ 

كه را  عرب بخراسان و السوادنزول الهاي خود با عنوان كتاب  هيثم بن عدي، يكي از كتاب 1.بود
محمدي پرداختن به اين منطقه . به اين موضوع اختصاص داداكنون اثري از آن در دست نيست 

و نه تمام ايران را گذشته از كثرت جمعيت اعراب و اثري كه در زندگي اجتماعي، سياسي و 
اين مناطق با قيام داند كه حضور اعراب در  فرهنگي اين نواحي داشتند، بيشتر از اين جهت مي

آنها با اعراب كه طرفدار امويان بودند، چه  در خراسان و چه در عراق مرتبط   عباسيان و مبارزه
 2.بوده است

ويژه در مناطق خارج  جمعيتي عرب در خراسان و به  معتقد است كه اليه 3جرالد هاوتينگ
پاييني برخوردار بوده است و  سبتاناين ايالت، از توزيع   از شهرهاي اردوگاهي، با توجه به گستره

حال آنكه حضور  4،شد كه گاه مرز ميان ساكنان عرب و بوميان ايراني رنگ ببازد اين موجب مي
هاي چند هزار نفري در چند مورد مهاجرت اعراب به اين ناحيه را به لحاظ جمعيتي  و  گروه

اب در شهرهاي ايران و يا اري از اعرشمار بسيحضور . توان ناچيز انگاشت پيامدهاي آن نمي
آنها، از نظر اقتصادي نيز اين مناطق را با مشكل مواجه ساخت، به ويژه آنكه اين مناطق   حومه

سپاه يزدگرد را كه مشتمل بر چهارصد   وري ساسانيان بار مخارج روزانهتدر آخرين روزهاي امپرا
كونت آنان در اين مناطق نيز مهاجرت اعراب و س 5.به دوش كشيده بود ،هزار نفر مرد جنگي بود

نيز بر پريشاني اقتصادي دامن زد و بار مضاعفي را بر دوش ساكنان اين مناطق تحميل كرد، 

                                                 
 .3/312محمدي،  :قس  ؛5/157؛ ابن خلكان، 167ابن نديم،  1.

  .312-3/13همو، . 2
 3. Gerald R. Hawting  

 126هاوتينگ، . 4

 3/122ابن اثير،  :نك. 5
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ها و ستوران آنها را تقبل كنند، بلكه  سپاهيان و خانواده  بايست هزينه زيرا بوميان نه تنها مي
و اين، جدا از  1ذارنددر اختيار آنها بگبراي سرپناه خويش را نيز   بايست خانه گاهي مي

  2.، بود...هاي مضاعف خراج، جزيه، هداياي نوروز، مهرگان، ازدواج و هزينه
  

 تحول طبقات اجتماعي

، بايد به دين مردم آن توجه كرد، چراكه هر واحد اجتماعيبراي شناخت طبقات اجتماعي يك 
از  كند؛ مثال مشخص ميهاي اجتماعي را  بندي اي، رده هاي خود به گونه ديني با توجه به ارزش

آمده است، طبقات اجتماعي مردم شامل آذربان،  اوستاطور كه در  ديدگاه آيين زرتشت، همان
گفتن و  آنها درست انديشيدن، راست  شد كه تكليف همه گر مي پرور و صنعت رزمي، برزيگر، گله

 مواجهه باني به علت ايرا  در قرن اول هجري، جامعه به نوشته پورداود، 3.راست رفتار كردن بود
 عدم پيدا كردناز برخي از عناصر فرهنگي گذشته از يك سو و  افتادن امواج تفكر اسالمي و دور

هويت فرهنگي جديد، برخالف افزايش تعداد نومسلمانان ايراني، از سوي ديگر دچار از هم 
هاي   دهفتح ايران هرچند سقوط امپراتوري ساساني و حذف خانوا 4.پاشيدگي اجتماعي شد
زادگان ايراني به  سريع اشراف گروشداشت، اما با   نظامي را در پي  اشرافي و افراد برجسته

خلفا، تقريبا دست نخورده باقي ماند و بدين دگرگوني   اسالم، تركيب اجتماعي ايران در دوره
هرچند مدينه و دمشق پايتخت رسمي كشور شدند، . پديد نيامددر معيشت مردم عميقي 

جمعي زرتشتيان به  گرويدن دسته 5.راندند نان زورمندان بومي و محلي بر ايران فرمان ميچ هم
، باعث 6داند اسالم كه اشپولر آن را نه از سر اجبار و فشار، بلكه تالشي براي حفظ موقعيت مي

از همين زمان بود كه  7.حفظ سنن و اجراي قوانين باستاني و حفظ امتيازات طبقاتي گرديد
براي شناخت ساختار طبقات . كلي مسلمانان و اهل ذمه تقسيم شد  ايراني، به دو طبقه  جامعه

                                                 
 .73، 66نرشخي،  :نك. 1
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رگرديم و اين ساختار را در زمان با ورود اعراب به ايران، بايد كمي به عقب ب اجتماعي ايران، هم
  . ساساني نيز مورد توجه قرار دهيم  دوره

. 1: داند ها مي اين گروه بندي اجتماعي به دوران ساساني را كريستنسن شامل طبقه
گران و شهريان كه  و صنعت مردم  توده. 4مستخدمان اداري و دبيران . 3جنگاوران . 2روحانيون 

با ورود اسالم به ايران، از همان ابتدا موبدان جايگاه  1.شد هر طبقه به چند دسته تقسيم مي
ايفا نكردند و به طور كلي به اجتماعي خود را از دست دادند و در تاريخ جديد ايران نقش مهمي 

نظاميان نيز بيشترشان در همان ابتداي فتوحات، غير از افرادي كه در . حاشيه رانده شدند
هاي جنگ را رها كردند يا به صورت گسترده  ها از بين رفتند، ميدان ها و لشكركشي جنگ

لم كه پيش از مانند حمراء دي ،تسليم اعراب شدند و با آنها در فتوحات بعدي سهيم شدند
دبيران و دهقانان به خاطر نياز  2.تميم درآمدند  قبيله مواليِ در شمارقادسيه اسالم آوردند و 

در وضع كشاورزان نيز تغييري . اداري و ديواني حكومت به آنها، جايگاه خويش را حفظ كردند
به علت رشد نيز انان وران و بازرگ گران و پيشه صنعت و ايجاد نشد، فقط اربابان آنان تغيير كردند

 3.شهرها و رونق تجارت، اوضاع و احوالشان بهبود يافت

ها از فارسي به عربي و استقالل اداري  ديوان  با ترجمه اموي و مخصوصا  با آغاز دوره 
بندي اقشار جامعه  تقسيم ،اعراب از ايرانيان از يك سو، و بروز تعصب شديد عربي از سوي ديگر

. 1:اموي، به وجود آوردند  ويژه در دوره ها تقسيم اجتماعي جديدي، به ربع. حدي تغيير كرد تا
غيرمسلمانان و . 3مسلمانان غيرعرب يا موالي، . 2شده، مثل دهقانان و دبيران،  مسلمانان آزاد

داند،  ساساني نمي  بندي را در تعارض با طبقات جامعه فراي اين تقسيم 4.بندگان. 4اهل ذمه، 
واقع در دوره شدند؛ در  زرتشتي هم مردم به پيروان مؤمن و غيرمؤمن تقسيم مي  زيرا در جامعه

توان  با وجود اين، نمي 5.يافتنيز ناپديد نشد، بلكه تداوم نه تنها بندي ايراني  تقسيم اسالمي
جايي قشرها در سلسله مراتب سابق  هدر سطح جاب كم دستمنكر تغيير طبقات در اين دوره، 

روحانيون و موبدان كه در رأس هرم طبقاتي ساساني قرار   مان با ورود اعراب،ز كه هم شد، چنان
  داشتند كنار زده شدند و دهقانان و ساير اشراف با نفوذ ايراني، در كنار اشرافيت عرب، طبقه
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اهل ذمه به  شماربسياري از مردم نيز با پرداخت جزيه در . جديد اشراف را به وجود آوردند
 .موالي نيز به اين طبقات اضافه شد  امويان، طبقه  دوره حساب آمدند و در

مالياتي زمان ساسانيان در جايگاه خويش  نظامطبقات ديگري كه در اين دوره، با اتخاذ 
: نامه نوشت كهها  سواران، عمر به عربط و اَپس از شكست قوم ز. ابقا شدند، دهقانان بودند

خراج  برآنانرا نداريد، همه اسيران را آزاد كنيد و  ها كردن اين سرزمين شما خود ياراي آباد«
هجري هم كه ديوان عطا تأسيس شد، به فرمان عمر نام چند تن از  20در سال  1.»ببنديد

در خراسان، اعراب به اشراف ايراني متكي بودند و از  2.دهقانان ايراني در آن ديوان ثبت گرديد
كشورداري را از   سرعت شيوه گرفتند و به ميحكومت كمك   آنها در مسائل ماليات و اداره

اموي، امراي محلي در مناصب خود   در ماوراءالنهر نيز حتي تا اواخر دوره 3.ساسانيان اخذكردند
دهقانان به  4.كردند اعتراض ميخود باقي ماندند و حتي به اسالم آوردن ايرانيان و كسر درآمد 

، در بسياري از امور طرف مشورت اعراب واقع نعلوم گوناگو آگاهي بهعلت آگاهي به امور و 
براي انتخاب واليان با دهقانان ) هـ102( سعيدبن عثمان وقتي به خراسان آمد. شدند مي

تدريج از بين رفتند، اين طبقه از  اسالمي، ساير طبقات به  در حالي كه در دوره 5.مشورت كرد
يك طرف به علت اشتغال به امور ديواني و از طرف ديگر به علت وابستگي به زمين و زندگي در 

   6.تر يافتند زيستي با كشاورزان جايگاه خويش را حفظ كردند و حتي نقشي برجسته روستا و هم
ها اعتبار خويش  تا مدت 7بودند،مند  كه در دوره ساساني از جايگاه بااليي بهرهدبيران نيز 

ها به علت ناتواني در ثبت و ضبط مكاتبات اداري در پي يافتن افراد  را حفظ كردند، زيرا عرب
زيادبن ابيه كه مدت دوازده سال،  8.گشوده بودند هاي تازه سرزمين  اي براي اداره شايسته

سندگان خراج از رؤساي عجم سزاوار است كه نوي«: گفت استانداري عراق را برعهده داشت، مي
فرخ پيروز، يك زرتشتي گرويده به اسالم، در سال  زادان 9.»باشند كه به امور خراج دانايند
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دبيران عالوه بر  1.اموي به منصب دبيري حجاج بن يوسف رسيد  توسط عبدالملك خليفه. هـ77
پرداختند  مهم نيز ميبر ثبت و ضبط مكاتبات و اداره امور مكاتباتي، به ثبت رويدادها و حوادث 

اسالمي، حتي تا اواخر حكومت   بيشتر دبيران در دوره. و گاه خود دستي در رخدادها داشتند
 . چنان بر دين خود باقي بودند اموي در خراسان هم

. دادند امويان ظهور كردند و گروه بزرگي را تشكيل مي  گروه ديگر موالي بودند كه در دوره
از جمله رب، مالك، سيد و سرور، ولي نعمت،  ،بيان شده است مولي  معاني مختلفي براي واژه

اين اصطالح پس از فتوحات اعراب، بيشتر به  2... .آزادكننده، پيرو، پسر عمو، هم پيمان و 
تحت حمايت صاحبان اوليه خود باقي  »مولي«شد كه با نام  نومسلمانان غيرعرب اطالق مي

كند، بلكه  ريزي پييك امپراتوري را   تواند شالوده نها دين نميامويان دريافتند كه ت 3.ماندند مي
آنها خالفت را در وضع جديدي قرار . نوعي احساس ملي نيز براي بقاي اين امپراتوري الزم است

دادند و آن را به دولتي كه متكي به حمايت قبايل عرب بود مبدل ساختند و در اين دولت 
نخستين از ميان   چهار خليفهعصر آمد و سادگي نخستين  اي پديد نهادهاي تازه ها و آرمان

   4.برخاست
  

 جايي جمعيت در داخل و خارج ايران هتحرك و جاب

ك تحرك اجتماعي و تحر: دهند تحرك را در دو مفهوم متفاوت مورد بررسي قرار مي  مقوله
تماعي در با تكامل همراه است؛ به عبارت ديگر تحرك اج تحرك اجتماعي عموما. جغرافيايي

هاي گروهي، اعم از  يكي از داليل وقوع مهاجرت 5.گيرد روند تكامل اجتماعي صورت مي
هايي  ديگر و تأسيس كوچ نشين قوميبر  قوميمرزي را بايد پس از پيروزي  مرزي و برون درون

خورده بومي، اگر جذب جمعيت فاتح نشود،  جمعيت شكست .در سرزمين فتح شده دانست
كه اين خود نوعي مهاجرت  شود ميجديد و استقرار در آن ناحيه   رت به منطقهناگزير از مهاج

 :شود ميكه در اين جا از دوگونه مهاجرت بحث  استاين توضيح الزم   ارائه 6.جمعي است دسته
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دوم مهاجرت ايرانيان از ستاها به داخل يا خارج از مرزها؛ يكي مهاجرت ايرانيان از شهرها و رو
با ورود . حكام و واليان اموي  هاي ناعادالنه سياست نتيجههاي بعد در  ها در سالروستاها به شهر

دادند كه ديار خود را ترك كنند تا به  اعراب به ايران، در فارس و كرمان زرتشتيان ترجيح مي
ع بن جاشبا فتح سيرجان، كرسي كرمان، توسط م 1.واردان عرب بپردازند زيستي با تازه هم

گروهي از مردم به هرمز . ن عمربن خطاب مردم اين ناحيه دست به مهاجرت زدندمسعود در زما
در نتيجه،  .رفتنداي به سيستان  رفتند، قومي راه دريا در پيش گرفتند و برخي به مكران و عده

ها در آغاز قرن دوم به آسياي  پيشروي عرب 2.هايشان به دست تازيان افتاد ها و زمين خانه
در اصفهان پس از  3.بي در ميان ساكنان آن نواحي و مهاجرت آنان شدمركزي باعث اضطرا

صلح، پارسيان ذمي شدند، مگر سي كس از مردم كه خالف قوم خويش عمل   امضاي عهدنامه
 4.آنها جمع شدند و با كسان خود به كرمان رفتند تا به يزدگرد و همراهان وي بپيوندند. كردند

در زمان  5).هـ22(اي از پارسيان دست به مهاجرت زدند ز عدههنگام فتح ري، دماوند و قومس ني
 6.ها به ماوراءالنهر گريختند زمان خالفت امويان نيز برخي از ايرانيان در برابر پيشروي عرب

ها را، با توجه به وجود شواهد آشكار از حضور ايرانيان در ماوراءالنهر و چين،  فراي اين كوچ
 7.داند ي در مرزهاي چين ميعامل پراكندگي و رواج فرهنگ ايران

كه به آداب و مواريث و دين خود نيز اي  ، عدهبه اسالم زرتشتيان از برخي گرويدنپس از 
ها، مهاجرت تاريخي  اي از اين مهاجرت  نمونه. وفادار مانده بودند، ناگزير از جالي وطن شدند

ن بودند، پس از مدت زرتشتيان زحمتكش كه در رديف مردم عادي ايرا. ايرانيان به هند است
چنان به زندگي خود در ايران  هاي سريع اجتماعي فرونشست، هم كوتاهي كه جوشش دگرگوني

تصور  8.ادامه دادند، ولي زرتشتيان درباري و صاحب منصبان ساساني ناگزير به كوچ شدند
شاد ار. شود بخش عمده و اصلي زرتشتيان پس از گسترش اسالم ناگزير به ترك ايران شدند مي
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ويژه روحانيون زرتشتي حتي سال پيش از  بر اساس گواهي منابع، معتقد است كه ايرانيان و به
مهاجرت به آن ديار،   آن هم، براي تبليغ دين يا بازرگاني به هند رفته بودند و از آن زمان، انگاره

اكان پارسيان هند كه هنوز در شهرهاي مختلف، آيين ني 1.در ذهن ايرانيان نقش بسته بود
آنها در حدود قرن اول هجري به   اند، بقاياي اين مهاجرانند كه اولين دسته خويش را حفظ كرده

ابن  3.برخي از زرتشتيان نيز به چين و آفريقا مهاجرت كردند 2.ندبود  هخاك گجرات قدم نهاد
داده ه خبر زمان با ورود اعراب به اين ناحي از مهاجرت ساكنان بين النهرين به روم، هم حتياثير 
 4.است

امويان   مرزي، مهاجرت روستائيان به شهرها بود كه در دوره هاي درون نوع ديگر مهاجرت
در روستاها معناي گروش . يكي از داليل مهاجرت از روستاها، اجبار اجتماعي بود. شدت يافت

كه  حتي ممكن بودو قديم خود تعلق ندارد   به جامعه از آن پسبه اسالم آن بود كه فرد 
اسالمي   مرده انگارند و در نتيجه ناگزير به مهاجرت به جامعه كيشان سابقش او را قانونا هم

كيشان  توانست به داليل اقتصادي نيز صورت گيرد، زيرا هم اين عمل مي. شد تر مي بزرگ
در روستاها به علت  5.ساختند خود محروم مي  سابقش او را از شركت در حيات اقتصادي جامعه

ها جريان اسالمي شدن ديرتر آغاز شد و آنگاه كه اسالم به آن جاها  بندي مردم به سنت پاي
نومسلمانان براي دستيابي به منفعت بيشتر به شهرها و مراكز سكونت اعراب  ،رسوخ يافت

  6.سرزمين آنها به تأخير افتد  كه اسالمي شدن گسترده شد ها باعث مي اين كوچ. مهاجرت كردند
  6.افتد

اصول مقرر  7.ل مهاجرت روستائيان به شهرها، گرفتن جزيه از نومسلمانان بوداز ديگر دالي
گفت كه مسلمانان از هر قوم و نژادي كه باشند جز زكات و صدقات مالياتي  مقرر به صراحت مي

سياري از از اين رو، ب. ديگر نبايد بپردازند، اما در عمل اين امتياز خاص مسلمانان عرب بود
هاي خود را  دهكده ،مردم عراق و خراسان براي استفاده از اين امتياز امسلمانان و مخصوص تازه
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شتافتند تا به عنوان موالي به  كه در آنجا به كشاورزي اشتغال داشتند، رها كرده به شهرها مي
، زيرا پس از مسلمان دربرداشتت مضاعف ااين اقدام براي دولت خسار 1.خدمت سپاه درآيند

يافت و چون وارد سپاه مي شدند حق داشتند كه  ت كاهش بسيار ميشدن كشاورزان بومي ماليا
  رويه مهاجرت اين عده به شهرها عالوه بر افزايش بي. از مقرري مخصوص نيز استفاده كنند

در پي ديگر هم ناپذير  جمعيت شهرها و خالي شدن روستاها از نيروي كار، دو زيان جبران
كه منبع اصلي درآمد دولت را جزيه و خراج تشكيل  يكي از بين رفتن مزارع در حالي 2:داشت

ديگر پيوستن اين عده به نهضت  و شد دولت مي  خزانه  در نهايت متوجهكه داد و خرابي آنها  مي
براي  اج نهايتاجاز اين رو، ح. دادند ها كه مخالفين دولت را تشكيل مي موالي و ساير شورش

  3.مجبور به بازگشت به شهرهايشان كردجلوگيري از وخامت اوضاع، روستاييان را 
  

 تأسيس، رشد و گسترش شهرها

رشد جمعيت شهرها و به دنبال آن ايجاد و گسترش   ها يكي از عوامل برانگيزنده مهاجرت
. هاي نظامي آغاز شد اين تحول با مهاجرت اعراب و استقرار آنان در اردوگاه. شهرها هستند

سرعت به صورت مراكز شهري  شدند به شهرها ايجاد مي  حومهدر  ها كه در ابتدا معموال اردوگاه
 ردين اسالم ب. نام برد... و 4توان از بصره، كوفه، واسط، شيراز اين شهرها مي  درآمدند؛ از جمله

را مذموم دانسته  افتادههاي دور سكونت مسلمانان در شهرها تأكيد كرده و زندگي در مكان
كه  نشينان برتري داده است؛ چنان شهرنشينان را بر باديه  چنين در امارت بر مناطق، هم. است
به خدا سوگند صواب آن باشد كه شهرنشينان بر «: به هنگام تعيين امير بصره گفت عمر
افزون بر تأكيد تعاليم اسالمي بر پيدايي و تقويت حيات  5».فرمايي كنند نشينان حكم باديه

عناصر اساسي نظام سياسي در شرق ميانه بود شهري و شهرنشيني از آنجا كه نظام شهري از 
فاتحان مسلمان نيز مانند گذشتگان براي استقرار حكومت خود در سرزمين پهناور اسالمي 
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اين روند با حضور بسياري از ايرانيان در اين شهرها  1.را دنبال كردند) تمصير( سنت شهرسازي
جر به گسترش شهرهاي نوبنياد اسالمي پرداختند من كه به امور خدماتي مي »موالي« و با عنوان

هاي مشتركي بودند؛ هر شهري داراي مسجد،  داراي ويژگي اردوگاهي/ شهرهاي پادگاني 2.شد
المال و شايد  اي براي سكونت حاكم در كنار مسجد و در نزديكي آن محلي براي بيت خانه
از اين رو  ؛كردند دي بنا ميمسلمانان با ورود به هر شهر ابتدا در آن مسج 3.هايي نيز بود ديوان

در آن توان دليلي بر حضور و استقرار اعراب  در بسياري از موارد، بناي مسجد در هر ناحيه را مي
اعراب عالوه بر شهرهاي اسالمي، روستاهايي را نيز به وجود آوردند و در آنها  4.ناحيه گرفت

  5.اند نام برده ساكن شدند كه منابع از برخي از آنها به ويژه در شرق ايران
اين . از ديگر عوامل رشد شهرها بايد به فرار يا مهاجرت روستاييان به شهرها اشاره كرد

افراد پس از پذيرش دين جديد و محروميت از حقوق اوليه براي بازيافتن موقعيت اجتماعي و 
مسلمانان مراكز و شهرهاي محل استقرار قبايل عرب و نو  دست يافتن به شرايط بهتر مالي روانه

ترين تأثير  مهم. شدند كه پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مهمي را به دنبال داشت
رعايا با پذيرش دين اسالم از پرداخت جزيه كه  اين بوداسالم بر چگونگي روابط مالك و زارع 

ردند و آو ميشدند، از اين رو، فوج فوج به شهرها هجوم  ميمعاف و از بند وابستگي به زمين رها 
حضور اين افراد از يك طرف گسترش شهرها را در پي  6.پرداختند ميبه كارهاي خدماتي 

از طرف ديگر اين  7.دادند شهرهايي كه اكثر ساكنان آن را ايرانيان نومسلمان تشكيل مي ،داشت
افزون بر اين افرادي كه به اين . تحوالت اجتماعي اسالم تبديل شدند  اين شهرها، به گهواره

اصناف و   هاي مختلف بودند كه توسعه ييكردند داراي مهارت و توانا مهاجرت مي مناطق
   8.وران اين مراكز را در پي داشت پيشه

 اينساخت شهرهاي جديد و اسكان اعراب و ايرانيان در اين شهرها، منجر به رونق اقتصادي 
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عراق، بازارهاي حاكم ) هـ120 -105(كه در دوران خالد بن عبداهللا قسري چنان، مناطق شد
گذشته از  1.زيادي ساخته شد و براي هر صنفي از بازرگانان، سرا و دربندي درنظر گرفته شد

ازاين رو . سكونت اعراب و ايرانيان درشهرها، بسياري از اين افراد در حاشيه شهرها اسكان يافتند
هاي نظامي به شهر،  با روند فزاينده عملي شهرسازي در اسالم، عالوه بر تبديل اولين اردوگاه

در ابتدا و  2.ها و ايرانيان در حاشيه شهرهاي كهن و نوبنياد نيز سرعت بيشتر گرفت اسكان عرب
ها را مهاجران عرب  نشين هاي نظامي در حومه شهرهاي كهن، حاشيه زمان با ايجاد اردوگاه و هم

نظامي، اقتصادي و اما با گذشت زمان و دست يافتن اعراب به قدرت سياسي،  3دادند، تشكيل مي
و اجتماعي در ايران، عالوه بر اعراب، ايرانيان و ساكنان سابق شهرها نيز به اين  جمعيت 
پيوستند، زيرا با ورود اعراب به ايران و استقرار آنها در شهرها، بسياري از بوميان ناگزير به ترك 

يش شهرهاي جديد ساز پيدا شهر شدند و اين امر توسعه شهرها را به دنبال داشت يا زمينه
حضور اعراب در شهرها يا حاشيه آنها از يك طرف و فرار و مهاجرت روستاييان از  4.شد مي

چند در ابتدا باعث رشد شهرها و رونق تجاري و اقتصادي آنها شد، اما در  طرف ديگر، هر
 فرار روستاييان به شهرها، موجب خسارت بسيار به مزارع و. درازمدت مشكالتي را موجب شد

از طرف ديگر، حضور گسترده اين افراد در شهرها، عالوه بر به هم زدن تركيب . كشاورزي گرديد
در كنار اين . رو ساخت هها روب جمعيتي، اين شهرها را با بحران اقتصادي، تورم و افزايش قيمت

 نهر ويژه دوران قتيبه به مناطق ماوراءالو هاي پرهزينه اواخر دوره اموي و به مشكالت، لشكركشي
كه از زمان امارت قتيبه بر خراسان،  چنان ،زد مرزهاي چين نيز به اين اوضاع بحراني دامن مي

، بر اثر مشكالت اقتصادي، 115از اين رو، در سال  5.قيمت حبوبات به باالترين حد خود رسيد
به  ويژه مرو را فراگرفت، تا آنجا كه قيمت يك پاره نان خشك، سراسر خراسان به و غَال قحط
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  نتيجه 
. ايران دانست به يقبايل عرب ورود اعرابوري ساساني را تترين تأثير سقوط امپرا شايد بتوان مهم

و افكار و اغراض  آييني ديگراز قبايل مختلف و با  اين اعراب كه،مهاجرت قبايل عرب به ايران 
ازجمله . بسيار تأثير پذيرفتند برابرو در  نهادندتأثيرات بسياري بر جامعه ايراني  ،گوناگون بودند

توان به تعامل و روابط اجتماعي، افزايش و كاهش جمعيت و تغيير تركيب جمعيتي، تحول  مي
جايي جمعيت در داخل و خارج ايران و تأسيس، رشد و  هطبقات اجتماعي، تحرك و جاب

  .گسترش شهرها اشاره كرد
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