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رو شه  هه     با شروع فتوحات مسلمانان، دنیای اسالم با مشکالتی روبه  

ههای خایهی شهیر ترفت ه       خلفای نخستین برای برطرف هردن آن، روش

سهاه ان   سرازیرش ن غ ایم ب  شایتخت خالفت، تصاحب اراضی هشهاورزی 

شهر و مهاجرت مسلمانان عرب ب   ش ه، تأسیس شادتان های تازه فتح سرزمین

ایران، از جمل  شیام های فتوحات بود ه  با وجود م افعی ه  برای مسلمانان 

هایی را هم برای جامع  نوشای اسالمی از یه  سهو، و م هاط     داشت، آسیب

ههایی وهونک ه هار    بش ه ایران از سوی دیگر، همراه داشت؛ آسهی  تازه فتح

اشهراف،    تذاشت  ش ن یحاب  بزرگ، تقسیم نامساوی غ هایم، ایاهاد طهقه    

شهرها، احیای تعصهات قومی و نهاادی،   ترهیب ناهمگون جمعیت در شادتان
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ع م تهلیغ اسالم ب  یورت ب یهادی، عه م نرهارت بهر رفتارههارتزاران در      

ز  شاوهر حاضهر،  ای از مالکان بزرگ در حاادریافت خراج و ایااد دست 

های فتوحات به  روش ویهفی ه تحلیلهی      ب  بررسی و نق  شیام ها و آسیب

 شردازد می
 

 .یامبرگسترش اسالم، صحابه پ یران،ا ین،نخست یفتوحات، خلفا :کلیدواژگان

  مقدمه

ترین ادوار حکومت اسالمی پس از رحلت ق(، یکی از مهم04ـ33دوران خلفای نخستین )

اسـت. یکـی از ااـااماتی تـه تهایربـای بسـیاری بـر وتـایت انت ـا ی  ن           پیامبر

ق( سیاسـت توسـاه اسـالم در    31روزگارگذاشت، فتوحات بود. با روی تار مان ابوبکر)م. 

بای دیگر مورد تونه ارار گرفت و با تونـه بـه ایهکـه خالفـت شـیخین، نـو ی       سرزمین

ـ بهابراین،  3ه امر خاا بود و بم نهگ ما ـ ته در  ن، بم صلح بش ار می حکومت الهی به

خلفا از این ااتاار در نهت مصلحت ناماه مسل انان استفاده تردنـا. شـروف فتوحـات در    

بای درخشهاه و نالب سپاه مسل انان و نزیره، ناشی از این تفکر بود. موفقیتخارج از شبه

ت وسیای در اختیار خود توساه امپراتوری  رب نیز در این زمان، با ث شا ته خلفا، امکانا

گذاشـت و از نااتـه ت ـام اـارت در     بایی بر  هاه  نها میببیهها. این امکانات، مسئولیت

با را بر هاه بگیرد؛ مگر شخص خلیفه مت رتز بود، تسی دیگر حق نااشت این مسئولیت

 سر ت غلبه مسل انان وگسترش متصرفات  نـان  2 هوان والیت از طرف  نها. با انازه و به

شان از  ن اوتاف و احوال  مردم مبهی بر  االت و ربایی ته  لت  ن، و اه اسالم به  امه

فرسای انت ا ی بود، چهان بود ته با ث اختالف  ظی ـی میـان نظـر و    بار و طااتنکبت
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بای مفتوحه   ل شا؛ زیرا اغلب تص ی اتی ته خلفا در مورد مسائل م لکتی، در سرزمین

اصول و اوا ا تلی نبود و بیشتر نهبه اختصاصـی داشـت و ما ـو      گرفتها، مبتهی برمی

ب ـین اارت هـای،    3شـا. خصوص و در یک موتوف خاص انرا می برای یک موتوف به

بای متفاوت اداره خالفت اسالمی توسط خلفـای راشـاین، در   گرفتن روشبا ث در پیش

تبـ   اـار و نتـایت متفـاوتی      موانه با فتوحات و تغییرات و اتفااات ناشی از  ن شا تـه بـه  

 داشت. 

ق( بود ته در راستای گسترش اسالم و تهمین مهاف  31-33بار در زمان ابوبکر)نخستین

 لـت  سیاسی و ااتصادی مسل انان، فتوحات مورد تونه ارار گرفـت. سـرزمین ایـران بـه    

ل انان در این بربـه زمـانی، مسـ    2نزیره، تانون تونه مسل انان ارارگرفت.نزدیکی با شبه

تهها توانستها به مرزبای ایران نزدیک شونا و مهاطقی توچک را به تصرف خود در ورنا؛ 

ق( بود ته فتوحات به ا ر نشست و تغییـرات بزرگـی در سـاختار    21-31اما در دوره   ر)

ای دوره   ـر را دوره طالیـی   حکومت و ناماه اسالمی ایااد شا. به ب ین دلیـل،  ـاه  

ار ایااد بسیاری از رسوم و ترتیبات رانـ  بـه حکومـت و سیاسـت     فتوحات اسالم و روزگ

ق(،  الوه بر ادامه فتوحات، به  لـت  13-21در دوران خالفت  ث ان ) 1دانها.اسالمی می

حکومـت، تغییربـای    امیه در بانـه تارگیری نیروبای بهی بای خاصّ  ث ان در بهسیاست

ر چگونگی شیوه اداره ایران تهایربـای  بسیاری در امور انرایی و اداری صورت گرفت ته ب

ای در میان بای  ث ان ته با ث زراناوزی و بروز تاصب ابیله مه ی گذاشت. نتایت اااام

بـرای  ق(، خود را نشـان داد.  04)م.  در دوران خالفت امام  لی ناماه مسل انان شا،

و وابستگانشـان از  امام، مسئله مهم، برتهارتردن تارگزاران  ث ان و بیرون رانان امویـان  
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ونود ماه بود و ب ین امر، با ث ناخرسـهای سـران    دستگاه حات یت و اصالح وتایت به

ایـن اوتـاف تـه     3.میان ناماه مسل انان شـا اختالف و دودستگی ابایل توفه و بصره و 

بای داخلی ترد. درگیـری  خلیفه را گرفتار نهگ، نتیاۀ شیوۀ زمامااری خلفای پیشین بود

بای داخلی نهت اصالح وت  داخلی، با ث تواف فتوحـات، و در  به نهگ امام  لی

 نتیاه،  ام توساه ال رو حکومت اسالمی شا.

بای خلفای راشاین در امر فتوحات، چه تهایربـایی   پرسش اساسی، این است ته اااام

بر مسائل انت ا ی، سیاسی و ااتصـادی مسـل انان و مهـاطق مفتوحـه گذاشـتد در دوره      

مات خالفت ابوبکر، از نااته دامهه فتوحات بهوز به سرزمین اصلی ایران نرسـیاه و  توتاه

ال ال( وارد نشاه بود و از سویی دیگـر، سـربازان سـرگرم    بای بهگفتی به خزانه )بیترام

تغییری در وتایت انت ا ی مسل انان پایا نیاما؛ بلکه  2فرونشانان طغیان مرتاان بودنا،

بای این خلیفه و  انت ا ی و ااتصادی، از زمان   ر  غاز شا. اااام بایتغییربا و دشواری

بای بسـیاری فـتح   خلفای پس از وی، در امر فتوحات ایران نتایت فراوانی داشت. سرزمین

افرادی با فربهگ و  داب و رسوم متفاوت  1ش اری به خزانه سرازیر گردیا. شا و غهایم بی

اـه اسـالمی شـانا. در دوره  ث ـان بـا پیگیـری       نزء نام العرب، جزیرةبا فربهگ مردم 

 بـا گسـترش پیـاا تـرد و ناماـه از      بای   ر به صورت تالن، تغییربا و  سـیب سیاست

 بای دین اسالم، فاصله اابل تونهی گرفت ته  اـار  ن، خـود را در زمـان خالفـت      رمان

 نشان داد.  امام  لی

غالـب و   نتایت بسیاری بر ناماـه بای خلفای راشاین در امر فتوحات،  اار و  اااام

انا، اوّل و متقامی ته فتوحات را شرح داده در مورد مهاب  دستمغلوب برنای گذاشت. 
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 تاریخ یاقوبی، (ق204)م.  خیاطبنتاریخ خلیفة: توان به تتب تاریخ   ومی چونمی

ق( اشاره ترد و تتب فتوحی ته در بخش مربـو   134)م.  تاریخ طبریق( و 280)م. 

 البلـاان فتـوح انا از:  ترتیب تقام زمانی،  بارت توان از  نها استفاده ترد، بهه ایران میب

بـای تـاریخ   ق(. در مـورد تتـاب  130تـوفی )م.  ا ثمابن الفتوحق( و 272بالذری )م. 

ذتـر  بلخی،  ابن فارسهامه، تاریخ نیشابور، تاریخ بیهقانا، مثل: محلی ته بر نای ماناه

ا ثم و بای بالذری، ابن توان گفت ب گی باا از تتابمی ،اریخ بخاراتو  اخبار اصفهان

تـاریخ  خصوص از  از این مهاب ، به با،انا و بیشتر مطالب این تتابطبری نگاشته شاه

با ته باضی به ذتر تلیات و باضی به ذتـر  انا. ب گی این تتاب برگرفته شاه طبری

انا، باون دیاگاه تحلیلی و تهها در ایران پرداختهبای خلفا در  نزییات فتوحات و اااام

باشها و متهسفانه این ایرادی است ته بر بیشتر تتب تاریخی تـه   حاّ ذتر موتوف می

الی  انا، وارد است و پژوبشگر بایـا خـود از البـه   در ارون اوّلیه اسالمی نگارش شاه

 ئل تــاریخی روایــتح حــواد  از زبــان مــوری، بــه دالیــل و چرایــی و چگــونگی مســا

 پی ببرد.

باـری دوران خالفـت    04تـا   33بای از نظر زمانی، موتوف این تحقیق، بین سال 

خلفای راشاین است و از نظر مکانی، محاوده نغرافیایی حکومت ساسانیان در زمان ح له 

 شود ته از این ارار بود:مسل انان را شامل می

 . کور عراق1

گشت و اسـامی باضـی از  نهـا چهـین اسـت:      تر )طسوج( میمهطقه توچک 08شامل 

بادوریا، انبار، بهرسیر، زاب )ا لی، اسفل و اوسط(، میسان، توای، بابـل، نلـوال، نهـروان و    

 3گفتها.می« اسپهبا مغرب»ماائن. به  امل این ناحیه، 
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 . کور فارس و اهواز2

فسـا،   شامل شهربای: اصطخر، شـیراز، رنـان، نوبهـانان، گور)فیروز بـاد(، تـازرون،     

شـاپور، شـوش، نهرتیـری، مهـاذر،     دارابارد، اردشیرخُره و شاپور از مهطقه فارس و نهـای 

 « اسـپهبا فـارس  »شوشتر، ایذه و رامهرمز از مهطقه ابواز تـه بـه  امـل بـر دو ناحیـه،      

 3گفتها.می

 . کور جبل )جبال(3

دیهـور،   شامل شهربای: طبرستان، ری، ازوین، زناان، ام، اصفهان، ب اان، نهاونـا، 

حلوان، ماسبذان، مهرنانقـذق، شـهر زور، صـامغان و  ذربایاـان. اسـتاناار ایـن ناحیـه را        

.نامیانا می« اسپهبا  ذربایاان و ترمان»
2 

 . کور خراسان4

شامل شهربای: نیشابور، برات، مرو، مرورود، فاریاب، طالقان، بلـخ، بخـارا، بـادغیس،    

اسـپهبا  »رد(. بـه اسـتاناار ایـن ناحیـه،     غرنستان، طوس، سرخس، نرنان و باورد )ابیـو 

 1گفتها.می« خراسان

 پژوهش پیشینه

ای ته به صـورت تخصصـی و مسـتقل و مهسـام بـه      نامهتاتهون تتاب، مقاله و یا پایان

 اسـت؛ امـا بـه صـورت پراتهـاه، در مهـاب  و        موتوف مورد بحـث بپـردازد، نوشـته نشـاه    

با و مقاالت با است. بیشتر تتابن شاه بای مختلف در این خصوص، مطالبی بیاپژوبش

بـا و پیامـابای  ن   نهـگ  گیـری به ریشه،  لل، انگیزه و ابااف شـکل  موتوفِ فتوحات،

                                              

 . همان.1
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بامـااد  دتتر نافریـان،   تاریخ سیاسی اسالمو  تاریخ خلفابایی چون: در تتاب انا.پرداخته

مطـالبی در   3ااـر مادلونـگ،   نانشیهی حضرت مح ـا توب و تتاب دتتر زرین اسالم

بـایی نیـز بـا موتـوف     نامـه بای ناشی از  ن  ماه است. پایـان خصوص فتوحات و  سیب

انا یـا ایهکـه فقـط    با و نتایت فتوحات پرداختهباشا ته بیشتر به انگیزهفتوحات مونود می

 انــا. یــک نهبــه از تهایربــای فتوحــات در ایــران را مــورد بررســی و تهکــاش اــرار داده 

اار سـیا غفـور   « بای فتوحات اسالمی تا پایان امویانتبیین انگیزه»چون:  بایینامهپایان

 وامل مؤار در مهانرت اَ راب به خراسـان و پیامـابای سیاسـی  ن از    »موسوی امیری، 

 بررسـی تطبیقـی   »نامـه  نیـا، پایـان  نوشته زیهـب ایـزدی  «  غاز فتوح تا پایان دوره امویان

« نقا سیاست داخلی و خارنی خلیفه دوم»بایهی، اار صادق  ا« بای خلفای راشایننهگ

نوشـته  « بررسی سازمان اداری و مالی در  صر خلفای نخسـتین »تهلیف حلی ه مقصودلو، 

 ااـر  الیـه شـهبازی، و    « فتوحات اسالمی در شـرق بـالد اسـالمی )ایـران(    »نادر متولی، 

بـای  ر سـرزمین خطاب و فتوحات اسالمی روزگـار وی د  بررسی زناگی   ربن»نامه پایان

 باشها. نوشته مریم بگلری نیز از ن له این مهاب  می« شرای

نوشـته دتتـر رتـا    « باوم اَ راب مسل ان و ساختار ناماـه ایرانـی  « »مقاالتی چون

ی ـ فربهگی ایران در دوران فتوحات و نقش دبقانـان و    شابانی، تحلیلی از حرتت انت ا

دبـا. مقالـه   یـن ااشـار پـایین ناماـه ارائـه مـی      اشراف در تحوالت انت ـا ی و تغییـر د  

پـور و  لـی   اار مشترک زبره دبقان« پیامابای انت ا ی مهانرت ابایل  رب به ایران»

بیات، مهانرت ابایل  رب به ایران و تهایربـای   یـق و بهیـادیهی تـه بـر سـاختاربای       

توان بـه مقالـه    ز میپردازد و نیسیاسی، انت ا ی، فربهگی و ااتصادی ایران وارد  ورد، می

نوشته یوسف غالمی اشاره ترد؛ امـا در مقالـه   « با و پیامابافتوحات دوران خلفا؛ انگیزه»

 بای خلفا، در راستای فتوحات سرزمین ایران درناماـه  است تهایر اااامرو، سای شاه پیش

                                              
1. Madelung.  
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رت صـو  بـای انت ـا ی و ااتصـادی بـه    مسل ان درگیر فتوحـات، از نهبـه   ایرانی و ناماه

 زمان مورد تحلیل و بررسی ارارگیرد.  بم

 غالب و مغلوب های خلفا در امر فتوحات و تأثیرهای اجتماعی آن بر جامعه اقدام. 1

 الف. نخستین فتوحات و عملکرد خلفا

با شروف فتوحات در دوره ابوبکر، حکومت اسالمی وارد مرحله نایای از تـاریخ خـود   

مسل انان و نواحی مفتوحه تهایر گذاشت. برای خلیفه بای زناگی شا ته بر ت ام نهبه

و فرمانابان مسل ان، ر ایت مقرراتـی در اولویـت بـود تـه براـارت دیـن و دولـت        

مات ابوبکر، با تونه بـه مشـکالت داخلـی حکومـت     در دوران خالفت توتاه 3بیفزایا.

در ایـن   اسالمی ته خلیفه درگیر  نها بود، فتوحات چهاان مورد تونـه اـرار نگرفـت.   

زمان، رونا فتوحات گرچه  بسته بود، اما با مرگ خلیفه به پایان نرسیا؛ زیرا سیاسـت  

ترین ابااف   ر، خلیفه نانشین ابوبکر بود. ح له به توساه نغرافیایی اسالم، از مهم

ایران و تصرف  ن، در راستای تحقق ایـن سیاسـت بـود؛ امـا ایـن فتوحـات، شـروف        

تاریت بـه تصـرف    ل انان شا. از نااته سرزمین ایران بهای برای مسمشکالت  ایاه

ای تـه دارای   هـوان مهطقـه   اَ راب در ماه بود. با ث شا اَ راب به ایـن مهطقـه بـه   

بـای مسـل انان رانـ  بـه     حکومتی مستقل و اائم به خود بوده باشا، نهگرنا. دیاگاه

یکـایگر متفـاوت    ایرانیان، تحت تهایر وتایت بر مهطقه، حتی بر شهر و ناحیـه، بـا  

بای خلفـا در مـورد شـیوه اداره ایـران، مقـاار      توان در سیاستاین تفاوت را می 2بود.

 خراج، نزیه، ت لک اراتی و... مشاباه ترد. 

                                              

 .39، صهایی درباره اسالم درس. گلدزیهر، 1

 .11، ص2، جتاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی. اشپولر، 2
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نویسا: امروز نای تردیا نیست ته دین یکتاپرستی، پایاارترین با اط یهان می 3اشپولر

زح ـت   ونو در متون تاریخی به ا با نستام 2 لت محرک تشورگشایی تازیان بوده است؛

توان مواردی را یافت ته پیش از ح له و باوم به شهر یا روسـتایی، مـردم بـه دیـن     می

 تـه در زمـان پیـامبر    گونـه اسالم د وت و این دین برای  نها تبیین شاه باشا؛ بـاان 

خـش اَ ـراب   بگرفت. به ب ین نهت، شایا بتوان گفت در ابتاا دین، تهها الهامصورت می

دستی و گرسهگی،  امل اارت های در برانگیختن  نها بـه  است. تهگ در فتوحاتشان نبوده

ای از ق(، فرماناه مسل انان، به بر ابیلـه 31است. ابو بیاه )م. خوابی بوده نهگ و فزون

در غیـر ایـن    1تـرد.  رسیا،  نان را به نهاد و تسب غهایم فراوان تحریـک مـی  اَ راب می

 0شـا. هادت و تسب فیض الهی بود ته پیوسته در گـوش سـربازان تکـرار مـی    صورت، ش

داشت. در اوایـل تـه بـاف از    فتوحات، ب چهین اَ راب را از فکر ارتااد و اختالف باز می

بای دنیوی بود، با گذشت زمان، باضی از فرمانابان باون تونـه   فتوحات، نهاد و انگیزه

صرفاً با تونه به شایستگی و توانـایی در نهـادگری و    ای وبه پیشیهه ای انی و ریشه ابیله

با، به فتوحات روی  وردنا. البته در ب ین زمان است ته اسالم به دورتـرین  فتح سرزمین

تها. در اوایل، گرایش به اسالم، بیشتر نهبه ااتصادی یا سیاسی مهاطق ایران نفوذ پیاا می

با اسالم، مهاطق بسیاری با میل و رغبـت بـه    اما به مرور زمان، با  شهایی ایرانیان 3داشت؛

 دین اسالم گرویانا.

                                              
1. Spuler. 

 .3، ص1، جتاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی. اشپولر، 2

 .211، صفتوح البلدان. بالذری، 3

 .211، ص1، جالفتوح اعثم،. ابن4

 .121، صاألخبار الطوالدینوری،  .1
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 ب. فتوحات و تعیین فرماندهان و امیران آن

توان به ایـن نکتـه پـی بـرد تـه خلفـای       با و فتوحات، میبا بررسی فرمانابان نهگ

 نخستین، بیشتر این افـراد را نـه از صـحابه بـزرگ، بلکـه از نسـل دوم صـحابه انتخـاب         

ابوبکر ته به وفاداری انصار اط یهانی نااشت، برای رببری لشکربای مسل ان،  تردنا.می

گفتهـا: چـرا    بر اشرافیت اایم مکه )مهانرین( تکیه ترد. وی در نـواب تسـانی تـه مـی    

گ اری و از  لی،  باس، طلحـه و زبیـر    بستها، بر سر تار می مؤلفة قلوبهمتسانی را ته 

اس  ن دارد ته این افـراد در شـهربا پراتهـاه شـاه،     داد: بر تهید نواب می استفاده ن ی

 3فسادی برپا تهها.

نریان سقیفه و از صحهه رانان انصار، در امر فتوحات نیز تکرار شا. انگیزه و تصـ یم  

ق( 23ولیـا )م.   اطای ابوبکر در ردّ تقاتابای   ر برای  زل یا حااال سـرزنش خالـابن  

اوصاف برتر نظامی او نبود؛ بلکه ابوبکر ا ت اد اش، فقط به سبب برای اَ  ال تا اسالمی

ن ود  نان از داشت ته رببران مکه، ب یشه با او ب کاری خوابها ترد؛ چراته احساس می

در بـین تـارگزاران    ب ه بیشتر از خالفت اریش ته به نام اسالم باشا، سود خوابها بـرد. 

ویـژه از انصـار    ، بهخاا مه ی از اصحاب رسول ابوبکر و فرمانابان نظامی وی، چهره

 ، تههــا از بــای رده، از صــحابه نخســتین پیــامبرشــود. ابــوبکر در نهــگدیــاه ن ــی

  2ق( استفاده ترد.38حسهه )م.  بنشرحبیل

تـرد.    ر نیز ب انها ابوبکر، در اداره امور، بیشـتر از نیروبـای اریشـی اسـتفاده مـی     

ق( اارتی در  راق به بم زده و ظـابر  مـورد   30حاراه )م.  بن رو، با ونود  نکه مثهی ازاین

ا ت اد   ر نیز بود، خلیفه او را به فرمانابی در نهـگ بـا ایرانیـان مهصـوب نکـرد. وی،      

                                              

 .31ا29ص، 21، جح نهج البالغهشرالحدید،  ابی ابن .1

 .131، ص2، جتاریخ الیعقوبی. یعقوبی، 2
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شـابا   3شاه بود، به  ـراق ا ـزام تـرد.    ای شهاختهای از ابیلهابو بیاه اقفی را ته فرماناه

ق( 38)م. غزوان بنعتبةدر خصوص ا تقاد   ر در استفاده از نیروی اریش، مانرای دیگر 

 2ق( اریشی است ته با برخورد تها   ر موانه شا.30وااص)م.  ابی و شکایت او از ساابن

گیرد تـه چـون ت ـایز بـین اـریش و غیراـریش       الاوری با تبیین خالفت   ر نتیاه می

ب ین سیاست با ث تحکم اریش بر مسها  1ر بود،بای مالی   گرفته از سیاست نشئت

 اارت و انحصار اروت در میان  نها و ا تراض ابایلی شا تـه بـار   ـاه فتوحـات و     

تهـا،  اب یـت نلـوه مـی    بایش بر دوش  نان بود. چیزی ته در این میـان بـا  سختی

 ته در شیوه مایریت امور سیاسـی و  0شخصیت تها و از نظر فکری افراطی خلیفه بود

طرز تفکر، با ث شاه بـود  انرایی و اداره سرزمین ایران تهایر بسیاری گذاشت. ب ین 

ایـن   3در انتخاب فرمانااران و فرمانابان خود، مایار خشونت را در اولویت ارار دبـا. 

ویژه در امور مالی بـود. وی ب چهـین،    موتوف، اولویت   ر در انتخاب فرمانابان، به

گرایی و ته تا ل ترد؛ چهانالن حکومتی خود، نلوگیری میگرایی  امشات از رفاه به

با ث  زل و تهزل شغل  6ق( در مهطقه حکومتی خود، 24غهم )م. بنطلبی  یاضرفاه

 7او تا حاّ چوپانی بود.

                                              

 .113، صاألخبار الطوال؛ دینوری، 141، ص1، جالفتوحاعثم،  . ابن1

 .431، ص1، جمعجم البلدان. حموی، 2

 .1۳ا11، صمقدمة فی تاریخ صدر اإلسالم. الدوری، 3

 .1۳3، ص1ج ،شرح نهج البالغه د،یالحد ابی ابن .4

 .11، ص1، جالعقدالفریدعبدربه، . ابن1

 .۳13، ص3، جتاریخ المدینة المنورة. النمیری، 4

 .13۳، ص1، جالبالغهشرح نهج الحدید، ابی. همان؛ ابن3
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سیاست برتری مهانر بر انصار و اریش بر غیراریش، و در ما وف، برتری  ـرب بـر   

اما تفاوت این دوره با زمان   ر، در  3شا؛ی انرا خوب ق( نیز به13ـ21 ام، توسط  ث ان )

داد و تهتیا وی بر وتایت مراابت و بازخواستی بود ته   ر از اُمرا و فرمانابان اناام می

ته  ث ان  درحالی 2نوشت؛ بایی ته به  نها میبا و نامهر ایت  االت و انصاف، طی فرمان

 1امیـه  از خود نشان داد، تار به دسـت بهـی  به  ن پایبها نبود. با تاف و سستی ته  ث ان 

 گونـه، انصـار و سـایر مسـل انان را نومیـا و تاحـاودی       دش هان اایم پیامبر افتاد و بـاین 

 0ناراتی ترد.

نظر داشت و شات ایشان را تحت مشاوران  ث ان، امویان و اریشیانی بودنا ته   ر به

تلـی   د؛ اما در زمان  ث ان، اوتـاف بـه  داامور تشور دخالت ن ی  نها را در سیاست و اداره

تغییر ترد. نهتیاه دخالت  نان، به رانان انصار، فرزنـاان انصـار و نومسـل انان از صـحهه     

از خالفـت راشـاه تـا    »ق( ذیـل  هـوان   3122سیاست و خالفت مهتهی شا. مودودی )م. 

تهـا.  می، بحث را از سپردن والیات مهم از سوی  ث ان به خویشاوناانش  غاز «ملوتیت

 مانا، تح یل نـو ی  به ش ار می 3به نظر مودودی، حکومت این  هاصر ته   اتاً از طلقا

 6ای بر ناماه مسل انان بوده است.حکومت ابیله

                                              

 .333ا332، ص2، جالجوهرالذهب ومعادن مروج . مسعودی، 1

 .194ا 194، ص12، جشرح نهج البالغهالحدید، ابی. ابن2

 .241ا244، ص4، جتاریخ األمم والملوک؛ طبری، 139، صاخبار الطوال. دینوری، 3

البدایاة   کثیار،  ابان  ؛114، ص3، جالکاملاثیر،  ابن ؛333، ص3ج ،الرسل والملوک طبری، ر.ک: .4

 .131، ص3ج، والنهایة

شود که پس از فتح مکه، مسلمان  به کسانی همانند ابوسفیان، معاویه و عموماً اهل مکه گفته می .1

 آنها را آزاد کرد. رسول اکرمشدند و سپس، 

 به بعد. 43، صالخالفة والملک. مودودی، 4
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بای  ث ان ته  سیب بسیاری به وحات ااوام  ـرب وارد تـرد، اسـتفاده از    از سیاست

ود.   ر در دوره خالفـت خـود،   با( ببا )احطانینیروبای ایسی )ش الی( در مقابل ی انی

با را از مهاصـب  تیره حفظ تها؛ اما  ث ان دست ی انی مرااب بود ته تاادل را بین این دو

دار  سخهان نیش 3فرستاد.امیه را به حکومت شهربای مهم حکومتی توتاه ترد و فقط بهی

 اشـاری  ق(، با ث شـا  ث ـان، ابوموسـی    337خرشه تبی )م. بنو پُر از سرزنش غیالن

با  2ق( را حاتم  ناا تها.38 امر )م.  بن ق( را از حکومت بصره  زل ن ایا و  بااهلل32)م. 

بای  ث ان، دوران ا تالی خاناان امیه و حزب اشراف و ا یان مکه  غاز گردیـا؛  سیاست

بایی ته بر حسب ترورت سیاسی، اسالم  ورده بودنا.  ث ان، ت امی مشاغل دولتی ب ان

انـاوزی   افیان و ااوام خود واگذار ترد. این واگذاری، نز تصاحب اراتی و اـروت را به اطر

دیگری در بر نااشت. ایاـاد طبقـه بزرگـان و طبقـه فئـودالی، از نتـایت        این طبقه، نتیاه

با و سرازیرشان غهایم، اروت ها شانا و نه بای  ث ان بود. این طبقه، بر اار نهگسیاست

 1ک مفتوحه شانا، بلکه غهایم فراوانی نیـز بـه دسـت  وردنـا.    تهها صاحب اراتی در م ال

بای افراطی و بـا نـرمش ما ـولی     ث ان در نی ه نخست خالفت به دلیل بذل و بخشش

بای   ر مبایهت داشت، توانست صحابه نخسـتین  خود ته شایااً با خشونت و سختگیری

 ث ـان بـرخالف   ـر بـه     بـراین،   را  رام نگه دارد و مخالفتی نای ایااد نکهـا.  ـالوه  

درپـی امیـران و    اما تغییر پـی  0نا شونا؛ شاه نابه ات فتحیشیان انازه داد  زادانه در والیار

بای تازه و ادامه یافتن گسترش ای اروت ها، گشودن سرزمین امالن مهاطق، ایااد طبقه

                                              

 .244، ص4، جالرسل والملوک، طبری .1

 .244، ص4، جتاریخ األمم والملوک. همو، 2

 .43، صاسالم در ایران. پطروشفسکی، 3

 .244ا 241، ص4، جتاریخ األمم والملوک. طبری، 4
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 و نظامی، مهانرت گسترده باویان به  ـراق و ایـران بـه امیـا دسـت یـافتن بـه غهـایم         

 3.بای  خر خالفت  ث ان را رام زدنویی در مخارج حکومت، بحران ااتصادی سالصرفه

حـل فـوریِ   بای خود با ث گرفتاری و شورش شـاه بـود، راه   برای  ث ان ته با اااام

ناات از این اوتاف بغرنت، فرستادن ماترتان و شورشگران بـه مرزبـای خالفـت بـرای     

 ای نز اتل  ث ان در پی نااشت.تاری ته نتیاه 2نهاد با دش ن بود؛

با مرگ  ث ان، مرتز خالفت از مایهه به توفه ته نی ی از مردم  ن غیر ـرب بودنـا،   

، بـرخالف دیگـر خلفـا، میـان اَ ـراب ی هـی و مسـل انان        انتقال یافت. حضرت  لی

بـای خـانگی   بروز ستیزه 1شانا، بواخوابان بسیاری داشت.غیر رب ته موالی خواناه می

بای داخلـی در میـان خـود اَ ـراب و     ، با ث  غاز تش کشدر ایام خالفت امام  لی

شا. غالب اَ راب توفه در اصل از مردم ی ن بودنا و مـوالی  طورتلی در میان مسل انان  به

داشتها، اما را گرفتها. با ونودی ته مسل انان بر موالی تحقیر روا می توفه، نانب  لی

بای ایهان، حضورشان در میان اَ راب سودمها بود. بیشتر مـوالی در ایـن   رتبه نهت مها

  ور مرحله، به مشاغل پستی اشتغال داشـتها تـه  ـرب، اناـام  نهـا را بـرای خـود شـرم        

با موالی و برابر دانستن  نان بـا اَ ـراب، با ـث نلـب      دانست. رفتار مهربانانه  لیمی

  0اَ راب شا. مهای الاه موالی و البته خشم وگله

در  غاز خالفت، تارگزاران اموی  ث ان و وابستگانشان را از  بر ن، امام  لی  الوه

ال ال به یکسان بین ب ـه  در دادن بیت مساواتی ته خلیفه 3مهاصب حکومتی برتهار ترد.
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داران اصلی ترد، با ث ناخرسهای سران ابایل توفه و بصره ته سهاممسل انان ر ایت می

گـرفتن  شهر و در دسـت  ب ان ابایلی ته در گذشته با ایااد پادگان 3 ال بودنا، شا؛البیت

رایب تبایل شاه بودنا و نبض ااتصاد ناماه اسالمی را بایی بیرببری فتوحات، به اارت

 در دست داشتها.

سپابیان با مـردم محلـی و  مـاده      ُ َر برای اداره سرزمین ایران و نلوگیری از ت اس

ن  نها برای مقابله با بر پیشاما ناگهانی و تـهمین نظـم داخلـی، بـه تهسـیس دو      نگه داشت

بای صورت مراتز ماناگاری و پایتخت زودی به ته به 2شهر بصره و توفه دستور داد پادگان

رفته تاـااد   نفس ایااد شا؛ اما رفتهایالتی در مانا. در ابتاا توفه برای ذخیره نیروبای تازه

تردنا، افزایش یافت. سـاا بـه   بایشان به این ناحیه مهانرت میخانوادهمسل انانی ته با 

ای بای شهر، بر اساس ابایل و نظام ابیلهمهظور تهترل اوتاف، ن ایت اَ راب را در محله

گرفتهـا  ای، برای فرمانااران ته سران ابایل را به خامت مـی این نظام ابیله 1مستقر ترد.

فرمانابان،  0تهها و مرااب انرا شان  نها باشها، سودمها بود.تا دستوربای ایشان را ابالغ 

بایسـتی بـرای خلیفـه فرسـتاده     تار گرد وری خراج و تقسیم غهایم و خ س را  ن ته می

تـاریت   دادنا. به دلیل دوری مایهه از سرزمین اصلی ایـران، بـه  شا، خودشان اناام می می

امـر، سـر غاز    ب ـین  3شهر واگذارگردیـا. مرتز فرمانابی فتوحات و سپابیان، به این دو 

بای تازه و گرفتن خراج بیشتر از مردم شـا. خـراج   راابت بصره و توفه درگرفتن سرزمین

الکوفه(، صرف تهمین نیازبای البصره(، مختص ابل بصره بود و خراج دیهور )ماهنهاونا )ماه
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شـا تـه   ادی استفاده مـی شا. طبق ما ول، در اداره امور این مهاطق، از افرابل توفه می

 3نو ی وابسته به دستگاه خالفت بودنا. به

 ج. فتوحات و دهقانان

تشـکیل  « گـان »و « ده»اسـت تـه از دو واژه   « دبگـان »دبقان، مارّب واژه فارسی 

گان، پسونا نسبت است، مهسوب به ده و در اایم به ایرانی اصیلِ صاحب ملک  است.شاه

در بـاره   1م(2448ل بتون )م.  2شاه است.شین، اطالق مینشین و شهرنو زمین، ا م از ده

 هوان محصل  بایی بود و بهنویسا: تاخاا یا سرپرست ده ته دارای زمینتل ه دبقان می

ایهان از طبقات نابا و اشرافی  0.تردمالیات و مهمور وصول مالیات دیوان، اناام وظیفه می

دار بودنا ته رابط و واسطی برای انتقال اارت از شاه به ر یت و از این نهـت تـه  هـاه   

در  3 مانا.ش ار میبای تروری دولت ساسانی به مهزله چری ن   و نبایت خراج بودنا، به

ذشته پابرنا و اَ راب مسل ان و فتح ایران، شالوده اصلی این طبقه، ب چون گ اار ح الت

تردنا،  امور محلی ایفا می  ز نااته دبقانان، نقش مه ی در اداره. انخورده باای مانا دست

امـور     ایـن اشـر از ایرانیـان در اداره    در طول فتوحات، مسل انان به دلیل نیـازی تـه بـه    

 رده،داشتها، به اب یت ب کاری با  نان پی ب و میزان در ما و اراتی شاه بای فتح سرزمین

در وااـ ، دبقانـان بـرای حفـظ مهـاف ،      دبقانان را در مهاصب ابلی خود بـاای گذاشـتها.   

حکومت و امتیازات و مواایت طبقاتی خود، صلح را بر نهگ ترنیح دادنا و از نااته  نان 

نیروی نظامی، از دسـت دادن اـروت و     تههاه بم دارای زمین و امالک بودنا و بم تهمین

                                              

 .۳9ا  ۳4همان، ص .1

 «.دهقان»، فرهنگ معین، ذیل واژه 1331معین، . ر.ک: 2
3. Lambton. 

 .33۳، صمالک و زارع در ایران. لمبتون، 4

 .132، صایران در زمان ساسانیان. کریستن سن، 1
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در این زمان، یک نیاز متقابـل میـان دبقانـان و     3ن ود. یار مشکل میمکهت برای  نان بس

حکومت خلفا بین تشاورزان شانا و با تقسـیم مالیـات     نها ن ایهاه حات ان به ونود  ما.

 بـا شـانا. تـار   ـاه  نـان،      نامهبین افراد  ن شهر یا محل، مسئول ادای تاهاات پی ان

ال ال یا ن ایهـاه مسـل انان بـود و    به بیت و تحویل  نبا با و اریه وری خراج از دیهن  

 2دادنا؛دات و اط یهان بهتر و بیشتری نسبت به اَ راب اناام می ما والً  نها این تار را با

اما ب ین تونهات و دادن امتیازات به این گروه، با ث نارتایتی ابایل  رب و ا تراض و 

بر اساس گزارش ، از تونه خلفا به این گروه نکاست. البته این انتقادات 1انتقاد به خلفا شا.

بای خویش باای  را فتح ن ود، مردمان سواد را بر سرزمین 0مهاب  اسالمی، چون   ر سواد

گذاشت و بر بر شخص نزیه مقرر ن ود و بر زمین نیز خراج نهاد. وی  نها را تقسیم نکرد 

تهها. این اااام   ر، تهایر بسـزایی   وری  و به صاحبان اراتی دستور داد ته خراج را ن  

 3با بر نای گذاشت. در رونا تصرف سایر سرزمین

حفظ مواایت انت ا ی و پربیز از تحقیر و تسر شهنی ته با دادن نزیـه بـر دبقانـان    

با به اسالم روی بیاورنا و در مهاطقی شا، با ث شا ته  نها ابل از دیگر گروهتح یل می

                                              

 .344ا343، ص3، جالرسل والملوکطبری،  .1

 .1۳4، ص3، جتاریخ األمم والملوک. همو، 2

 .244ا243. همان، ص3

شد و از شش ناحیه تشکیل  . سواد، نامی است که برای جنوب عراق به کار برده می4

است و دلیل آن، حاصلخیزی و سرسابزی  « زمینِ سیاه»شده بود. این کلمه، به معنای 

هاای کاشاته شاده باود؛ بارخالا صاحرای        بسیار این منطقه از نظر درختان و زماین 

مر به دست مسلمانان فتح شاد )حماوی،   وعلف عربستان. این ناحیه، در زمان ع آب بی

لبلدان  (.232، ص3، جمعجم ا

 .244ا24، ص3، جالرسل والملوک. طبری، 1
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چون سواد و خراسان، پیشگامان تغییر تیش شونا. در وااـ ، دبقانـان نخسـتین تسـانی     

 بودنا ته بیش از بر تسی، متونه این موتوف شانا تـه در پرتـو پـذیرش دیـن اسـالم،      

بای تحت حات یت خود ا  ـال تههـا و بـه ایـن     توانها تسلط خود را بر ر ایای زمینمی

البته با  3ونود  وردنا.نایای از اشرافیت را در ایران بهترتیب، به اتفاق اشراف  رب، طبقه 

شا، ونود پذیرش دین اسالم، با تونه به اوانین اسالم ته نزیه از نومسل انان برداشته می

تـرد.  دبقانان، راتی به اسالم  وردن ر ایا نبودنا؛ زیرا میزان در مابا تـابش پیـاا مـی   

شا، تشاورزان نزء ان )اربابان زمین( رسیاگی میرو ته امور تشاورزان از طریق دبقاناز ن

ب ین امر،  شهایی  نـان   2بای انت ا ی بودنا ته با اَ راب ت اس پیاا تردنا. خرین گروه

 لت سختگیری دبقانان در امر ستانان خراج، ارتبا  با دین اسالم را به تهخیر انااخت و به

تهای صورت گرفت. دبقانانی ته از ب کاری بـا اَ ـراب خـودداری      نان با دین اسالم به

 1دادنا، یا مابور به فرار شانا یا نان خود را از دست دادنا.ورزیانا و مقاومت را ترنیح 

 د. پیامدهای اجتماعی فتوحات در مناطق مفتوحه

بایشان، چه از نظر نژادی و چه از نظر انت ـا ی،  تح ایران و ورود اَ راب و خانوادهبا ف

تحوالت  ظی ی در ناماه ایران و ناماه اسالمی پایـا  مـا. اَ ـراب تـه  داب و رسـوم      

انبار با زناگی انت ـا ی و اشـرافی نایـای در مهـاطق      ای داشتها، اتهون بهخشک ابیله

بسیاری بر زناگی  نها گذاشت. درب ان اـرن اوّل باـری،    مفتوحه موانه شانا ته تهایر

اطراف ب اان، اصفهان و فارس محلّ تونه اوم  ـرب شـا. اـم، تاشـان،  ذربایاـان و      

 خراسان به سبب تهاسـب االـیم و توافـق بـا طبـ  بـاوی، مـورد تونـه و سـکونت ایـن           

دارایی شـانا و بـا   تاریت صاحب ملک و  با بهنشینبا گشت. اَ راب در این توچنشینتوچ

                                              

 .41، صتاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان. مفتخری و زمانی، 1
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ابالی ارتبا  و مااشرت پیاا تردنا و از راه تااد زونات و تثرت اوالد، اارت و  ات نیـز  

شاه در اوایـل فتوحـات، تاصـبات     از دالیل اارت اَ راب در مهاطق فتح 3 وردنا.به دست 

ب ـین ارتباطـات    2ای و ح ایت  ربی، ابل از بـروز اختالفـات دیریهـه اـومی بـود.     ابیله

نانبه، با ث بروز نو ی دوگانگی فربهگی در بیشتر بالد مفتوحه شـا. چهـین بـه نظـر     دو

رسا ته ناماه ایرانی به  لت پذیرش امواج تفکـر اسـالمی و دوری از برخـی  هاصـر      می

فربهگی گذشته از یک سو، و تسب نکردن بویت فربهگی نایا، با ونود افزایش تاـااد  

  ـر نیـز تـه     1پاشیاگی انت ا ی شاه بـود. ار ازبمنومسل انان ایرانی از سوی دیگر، دچ

 تاصبات شایا  ربی داشت، ت ایلی به ارتباطات انت ـا ی میـان دوگـروه از خـود نشـان      

شان بـازدارد.  ته اَ راب را از تقلیا و  ا یته به فکر   ر رسیا، این بود داد. رابی ن ی

چون: برتری  هصـر  ربـی فـاتح،      میز   ر در مورد ایرانیان،بسیاری از دستورات تبایض

به مایهه، نهی از ازدواج زنـان   0پربیز از  میختگی اَ راب با ایرانیان، م هو یت ورود  لوج

با توسط حکـام و فرمانـابان و نیـز م هو یـت      رب با غیر رب،  ام  زار و تحقیر  رب

د بای فربهگی   ـر بـود.   ـر دسـتور دا    پوشش لباس شبیه  ا ان، ب گی از سیاست

 3تسی حقّ سخن گفتن به زبانی غیر از  ربی ناارد.

اإلنراء بود، اما در ایـران،  خصوص مایهه، الزم دستورات   ر شایا در حوزه حااز و به

بای مسل ان از ایرانیان، با تونه به ارتباطـات  به نهت روابط دوطرفه و رونا ناایی  رب

                                              

 .14۳و143، ص4، جالرسل والملوک ،یطبر .1

 .29، ص2، جتاریخ مردم ایرانکوب، رین. ز2
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ها به همه کفاار، علاوج    شد و گاهی نیز عربگفته می« عجم علوج»هیکل کفار،  . به مردان قوی4
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توانسـت  ب مسل ان در ایران، ن ـی دونانبه گروه غالب و مغلوب و مهانرت و اسکان اَ را

بـا و  نشـین  چهاان ادامه پیاا تها؛ زیرا از نتایت فتوحات، مهـانرت اَ ـراب و ایاـاد تـوچ    

شهربای  ربی در مهاطق مفتوحه بود.   ر، سیاست انرایی خـود را در توسـاه فتوحـات    

گـام بـرای    ناوّلیرا به شام و  راق توچ داد.  العربجزیرةمت رتز ترد و ابایل بسیاری از 

شـاه و سـکونت و    تبلیغ و نشر دین اسالم، بهای شهربای نوبهیاد و مسانا در مهاطق فتح

 3ای از صحابه و تاباین و سپس  حاد مسل انان در ایـن مهـاطق بـود.    حضور و استقرار  اه

این افراد، ابتاا در شهربای نوبهیاد توفه و بصره استقرار یافتها و طی فتوحـات، بـه سـایر    

ق( در توفه به دسـتور   ـر، بـه    12مساود )م. بنحـضور  بااهللایران وارد شانا.  مهاطق

بایی از حضور تااادی صحابه در سایر شـهربا، از ن لـه   گزارش 2ب ین مهظور اناام شا.

 است.در مهاب   ماه  0و سیستان 1اصفهان

شـویق  بای مسل انان  لیه خلیفـه در  هـا  ث ـان، ت    بای تابش ا تراضیکی از راه

بای سری  در تشوری رویاَ راب به ادامه فتوحات بیشتر در نقا  دوردست بود. این پیش

طورته گفته شا، برای ونود  ورد.   ر و  ث ان، ب ان بایی برای اَ راب بهبیگانه، دشواری

بـای  رف  این مشکل، به تهسیس شهربایی با محوریت  ربی دست زدنـا. اسـتقرار ابیلـه   

 نها، در تثبیت مواایت خالفت اسالمی و تسلط  نان بر شهربا و نـواحی   رب و مهانرت 

 هوان یک سیاست نظامی در تثبیت فتوحـات و   مفتوحه نقش بسزایی داشت. این شیوه، به

شا. اَ راب در  ذربایاان بـه  تارگرفته توساه  نان توسط دیگر خلفا و فرمانابان اسالم به

انی خریااری ن ودنا و سکونت خود را در  ناا  غـاز  بای فراومهظور گسترش اسالم، زمین
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تردنا. ب ین امر، سبب ایااد شهربای اصیل  ربی در این مهطقه شا. تاااد اَ رابی ته به 

ته به  هوان ق( زمانی04ایس )م. بناار زیاد بود ته اشاث ذربایاان مهانرت تردنا،  ن

انـا و   ته بیشتر ابالی  ن مسل ان شاهوالی  ذربایاان به این شهر وارد شا، مشاباه ترد 

تـه فرمانـاار    خود اشـاث در اوایـل خالفـت  لـی     3راحتی ار ن بخوانها. توانها بهمی

  ذربایاــان بــود، ن ا ــت بزرگــی از ابایــل ی هــی را بــه  ذربایاــان توچانــا و در  ناــا 

  2اسکان داد.

ناذبه االی ی این نواحی واسطه  اما ابایل  رب بیشتر در: اومس، خراسان و سیستان به

با و سازگاری بـا شـرایط   نشینته با طرز مایشت و روحیه  رب موافق بود، در ایااد توچ

تر   ل تردنا. بیشتر این مهانران، از ابالی بصره بودنـا. در ب ـین دوره   محیطی، موفق

مهانرت  ویژه خراسان، ای به شرق ایران، بهصورت ابیله بود ته ش ار بسیاری از اَ راب به

نهگ با تفار در نقا  دوردست شرای و استفاده از  تردنا. باف  نها از این سکونت، ادامه

، گرچه سربازان مسل ان در دوران امام  لی 1امکانات مالی مونود در این مهاطق بود.

بایشان سکونت در شهربای اصلی تحت مااباه را  غاز تردنا، امـا درحقیقـت،   و خانواده

خراسان، از لحاظ سیاسی و ن ایتی تحت سلطه تامل و مط ئن اَ راب ارار  سراسر ایالت

شـانا، در ایـن زمـان، تههـا     نااشت. نقش حکّام  ربی ته بر نواحی شـرای گ اشـته مـی   

ای ته از دیرباز میان اَ ـراب  تاصب و اختالف دیریهه 0 هوان  امل گرد ورناه خراج بود. به
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 نها  خورد.ن این مهانران نیز ب چهان به چشم میاحطانی و  انانی ونود داشت، در میا

خصوص به خراسـان  ورده بودنـا تـه     ای مرسوم میان خود را بهاختالفات سیاسی و ابیله

 بـای  ـرب بـا    ق(، مونب اتحـاد برخـی گـروه   636 ـ312ظابراً باابا در دوره  باسیان )

بای گسترده، د مهانرتبای بومی در تایت با اتحادبای مشابه دیگر گردیا. با ونوگروه

ای در ایران ایااد تهها؛ زیرا طب   نها مگر در بای   اهنشیناَ راب برگز نتوانستها توچ

مهانرت مرتز و نهوب ایران، با شرایط االی ی دیگر نقا  این سرزمین سازگاری نااشت. 

 ـوار  را تـا حـای ب   العارب جزیرةاَ راب، با ایهکه مشکالت ااتصادی و انت ا ی  ن روز 

 نچه در  3خوردن ترتیب ن ایتی باضی مهاطق ایران شا. ساخت، اما از طرفی، با ث بربم

شـود،  ـام پـذیرش   ـومی     مقوله تحوالت فربهگی ایران پـس از اسـالم مطـرح مـی    

مایاربای بویتی فربهگ اوم غالب از نانب ایرانیان است. ایرانیان، مهان ان را به دیوان 

بهابراین، اب یت وت  مقررات اساسی نوین از نظر حقـوای   2نا.تردو یا ابری ن تشبیه می

بـایی تـه   خورده، تروری بود. یکی از راه برای روابط میان اَ راب مسل ان و ملل شکست

بـه مهظـور نزدیـک    «  طا»به فکر   ر رسیا، ح ایت از اشراف و دبقانان ایرانی با دادن 

 ر در رسیان به این بـاف، چهـاان موفـق    تردن مردم ایران با اَ راب مسل ان بود؛ اما  

تـازگی تسـخیر    ته بهبایی ته نخستین ساتهان  رب به سرزمین  ل نکرد؛ زیرا بهگامی

شا. این امـر،  ای دیگر میای  رب نانشین ابیلهتردنا، اغلب ابیلهشا، نقل مکان میمی

تـرد.  محـاود مـی  با فرصت براراری ارتبا  مسل انان و زرتشتیان را بـا یکـایگر   تا مات

تردنـا. در سراسـر   دست رفتار ن ـی  براین، در پذیرش ساتهان  رب، ب ه ایران یک  الوه

فارس، ستیز و  ام ب کاری و ناایی میان انت اف مسل انان و زرتشـتیان ونـود داشـت.    
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اَ راب نیز با تونه به اختالفات ب یشگی میان خـود، نتوانسـتها اتحـادی موفـق در برابـر      

 3ااد تهها.ایرانیان ای

 غالب و مغلوب های خلفا در امر فتوحات و تأثیرهای اقتصادی آن بر جامعه اقدام. 2

 الف. اراضی و امالک مناطق مفتوحه

بای بسیاری به سلطه مسل انان در ما. در مسئله اراتی، البتـه  با فتح سواد و ایران، زمین

تقسیم ن ایها.   ر متونه ایـن   انا، بین خودتوا   رب فاتح  ن بود ته  نچه را فتح ترده

امر بود ته زمین بایا تشت شود و م کن نبود  رب باوی را یکروزه بـه تشـاورز تبـایل    

با را در دست مالکان سابق گذاشت و تهها ابـالی را موظـف بـه دادن    ترد. بهابراین، زمین

یت مالحظات نهت ر اشایا   ر در  غاز چهاان با این تار مخالف نبود؛ اما به 2خراج ترد.

نظـر  از این تـار صـرف   داشت، با امام  لی و مصالح نظامی و دیهی و در مشورتی ته

)فتح به نهگ( را در زمان   ر چهین  العنوهمفتوحةباى  خراج زمین امام  لی 3.دتر

دربم براى فقرا.   ـر   32دربم براى افراد متوسط و  20دربم براى اغهیا،  08وت  ترد: 

ــز در دوران    ــام نی ــر ب ــین اســاس   ــل تــرد. خــود ام ــذیرفت و ب  ایــن پیشــههاد را پ

سـت  بـه د  3برب ین اساس، در فتح اُبله 0خالفتش ب ین شیوه تقسیم خراج را به تار برد.

ق(،   ر دستور داد اسرا را ته بیشتر تشاورز بودنا،  زاد تهها؛ چراته 37)م.  غزوانبنعتبة

ب چهین، اگر اراتی سواد بین  6ماتقا بود مسل انان توان تارتردن بر روی زمین را ناارنا.
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مانانـا، ادامـه فتوحـات و دفـاف از  ن ـ تـه       شا و  نها در  راق مینهگاویان تقسیم می

اش ونود اوای  ماده برای نهگ بود ـ دیگر امکان نااشت و اارت تربتی سپاه ته  الزمه

خورد. تقسیم زمین در بین فاتحان، مان  از وصول ب ه چیز باان بستگی داشت، لط ه می

 3 مـا. شا ته در  یهاه برای تقسیم بین مستحقان مسل ین پـیش مـی  در ما مست ری می

واد با ث  بادانی  ناا گشته بود و سالیانه وصول خرانی بر ن، نظام دیوانی و مالی س  الوه

ساخت و نظام  بیاری و شیوه تقسیم  ب بین تشاورزان ته بـا نظـم و   بهگفت را میسر می

 ورد تـه در  ونود مـی  ناخواه این نگرانی را در خلیفه به ترتیبی دایق سامان یافته بود، خواه

ان نظـم و ترتیبـی، گذشـته از ایهکـه دولـت      صورت تقسیم اراتی بین اَ رابِ نا شها با چه

گردیا اَ راب، بم بر سـر تقسـیم   ساخت، مونب مینوبهیاد را از چهان  ایااتی محروم می

 ب به نان بم بیفتها، بم  ن سرزمین  باد را به ویرانی تشها و بم با اختالف و نهگ و 

انها. ب ه این مـوارد، از  ستیز با یکایگر به تبابی تشیاه شونا و از تار نهاد و نهگ باز م

سای   ر بر  ن بود تـا بـا حفـظ     2رفت.  وامل مهمّ  ام تقسیم اراتی سواد به ش ار می

وحات اَ راب، مسل انان را از درگیرشان با افراد بومی، حتی در مورد اراتی ته مسل انان 

 1تصرف ترده بودنا، پربیز دبا.

 ب. فتوحات و منابع درآمد مسلمانان

به مایهـه رسـیا، مسـل انان     0رام بزرگ در ما از فتوحات مهطقه حیره واتی نخستین

بـای مفتوحـه،   برگز چهان مالی به خود نایاه بودنا. در مابای ناشی از خـراج سـرزمین  

ال ال( را امالک خالصه، زتات، خ س، نزیه و مالیات سرانه، خزانه   ومی مسل انان )بیت
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شـا، اب یـت    ای ته بـر غیرمسـل انان وتـ  مـی     یهاز این میان، خراج و نزبود. غهی ترده 

گرفتها، در ابتاا موارد خاصی را بیشتری داشت. خرانی را ته مسل انان از اراتی مفتوحه می

تردنا، محصوالتی تشـت تههـا تـه مشـ ول خـراج      شا. روستاییان نیز سای میشامل می

ال ـال  تابش در ما بیـت  نشونا. این نکته، سبب ماافیت اس تی از اراتی سواد از مالیات و

ق(، حاتم توفه،   ـر را متونـه ایـن     33ـ   08)مرگ بین  شعبهبنملیرةق، 22شا. در سال 

بایی را برای تحقیق رانـ  بـه مسـاحت و تاـااد     برای این مهظور،  ُ َر بیئت 3موتوف ترد.

در بـاب  ای امر، مونب وتـ  مقـررات تـازه    مزارف و امالک، به  راق و ایران فرستاد. ب ین

مالیات بر ب ه محصوالت و اراتی شا ته ابالی   ااً و برای  مادگی تشت نایـا،  نهـا را   

شـانا، چهـاان در مـورد    تارگزارانی ته از سوی خلیفه به مهاطق ا ـزام مـی   2تردنا.ربا می

تردنا بای اسالمی پایبها نبودنا و خود غالبه در مبلغ و مقاار خراج تصرف میمالیات به گزاره

گرفتهـا؛  افزودنا و حتی از محصوالتی دیگر ته مش ول خراج نبودنا، خـراج مـی  بر  ن می و

  1.تردناحتی خود خلفا نیز برنا الزم بود، از تصرف در مبلغ خراج خودداری ن ی

گذاری نزیه، یکی دیگر از احکام اسالمی بود ته بر ن ایت بومی بر محل باون فرق

شا. مقادیر نزیه، بسـتگی بـه شـرایط تسـلیم، اختیـارات      نژاد، تح یل می از لحاظ دین و

در یک متن  0بریک از فرمانابان  رب و اروت گروه تحت سلطه، تفاوت بسیاری داشت.

مسل انان  رب، مالیات »دبا: زردشتی با شکایت از مالیات غیرمهصفانه چهین گزارش می

 رح انـه مبلـغ زیـادی    ز بـی ای تایین تردنا و به ایرانیان اختصاص دادنـا.  نـان بـا   سرانه

 3«خوابها.می
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بگیران و شـیوه اداره  ن را ایاـاب    این حام از در ما، لزوم ابت و تبط اسامی حقوق

ال ال، مال شخصی او نیسـت، بلکـه امـوال خااونـا     ترد.   ر ته ماتقا بود اموال بیتمی

ها دخـل و تصـرف   توانا برگونه خواست در  ناست و ن یاست ته در اختیار او ارارگرفته 

به ایااد دفتر و مقرری برای مسل انان دستور داد. باین سان، نظام مـالی و دیـوانی    3تها،

اار  نی و فوری ته از این اااام در نظـر بـوده،    2ایرانی، مورد استفاده مسل انان ارارگرفت.

 این بود ته با حفظ وت  مونود، از  شفتگی امر خراج و تابش  ایاات ته رتن اصـلی و 

مات بسیاری بهای بر دولت است، نلوگیری شود؛ اما ایااد دیوان گرچه در توتاهاستخوان

نگـری  نام و رام در ما برای افراد،  یهاهبا را رف  ن ود، اما چون در ابتاز مشکالت  رب

با و بروز مشـکالتی اساسـی در نظـام    صورت نگرفت، در درازمات با ث وارد مان  سیب

 ویـژه در دوره  ث ـان شـا؛ زیـرا در زمـان  ث ـان،        مسـل انان، بـه   انت ا ی و ااتصـادی 

تلی فرامـوش گردیـا و بسـیاری از ایـن اراتـی، بـه       بای   ر در مورد اراتی بهسیاست

تـرد.  بـایی مـی  ای بود ته چهین بخشـش وی نخستین خلیفه 1نزدیکان خلیفه واگذار شا.

بـای شـابی و حکـومتی بـه     زمـین پیامابای سیاست  ث ان درباره دادن امالک خالصه، 

بای مفتوحه به تصرف در ورده بـود ـ وخـیم بـود. ایـن      نزدیکان خویش ـ ته در سرزمین 

طورته گفته شا، در زمان   ر بین فاتحان تقسیم نشا و در اختیار حکومت  با ب انزمین

ی در اسالمی ارارگرفت؛ اما در دوره  ث ان، به فیء دائم تبایل شا؛ یاهی به اموال   ـوم 

با واا  شاه بـود، تبـایل گردیـا.  ث ـان     نهت مصالح شهربای نظامی ته در این زمین

دانست؛  با را در اختیار خلیفه خاا میچگونگی استفاده و شیوه دخل و تصرف در این زمین

توانست ملک شخصی در  راق و حتی اد ـای مالکیـت    اما او بر اساس اوانین اسالم ن ی

                                              

 .234ا 231، ص3، جطبقات الکبریسعد، . ابن1

 .14، صالمسالک والممالکخرداذبه،  . ابن2

 .234ا233، صفتوح البلدان؛ بالذری، 234، ص2، جریخ الیعقوبی. یعقوبی، تا3
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الصه داشته باشا؛ زیرا در فتوحات شرتت نکـرده بـود؛ ولـی    سه ی شخصی از فتوحات خ

تـرد یـا   بـای شـابی را بـه اختیـار خـود، بـه دیگـران واگـذار مـی          ث ان در  ل، زمین

برداری از محصول این اراتی در بیرون از حااز، برای مسل انان دشوار بهره 3فروخت. می

برای برداشت محصـوالت بـه  ناـا     تردنا یابا تار میبود؛ زیرا یا بایا خود بر روی زمین

شاه تا   ن ایها. پیشههاد  شا افراد بسیاری در مهاطقِ فتحن ودنا و این، با ث می سفر می

با را با سه یه تسانی ته در حاـاز، ی ـن یـا نابـای      ث ان،  ن بود ته مسل انان زمین

ا در ایـن صـورت،   دیگر داشتها، مبادله تهها. مردم مایهه از این فکر استقبال تردنـا؛ زیـر  

این تار، با ـث انتقـال مالکیـت     2ترد.تر بود، تصرف می برتس زمیهی را ته به او نزدیک

ای از مالکان بـزرگ در حاـاز شـا؛    ونود مان طبقه ای خاص و بهبای فیء به  اهزمین

مـرور زمـان،    ته   وم مردم از چهین امکاناتی برخوردار نبودنا و ایـن رونـا، بـه   درصورتی

بایی در ناماه اسالمی شا و یکی از  وامل اصلی شورش  لیه  رانگیختن ا تراضمونب ب

 3رود.  ث ان به ش ار می

، اموال باونود روشی ته  ث ان در پیش گرفته بود، اما خلیفه باا از وی، امام  لی

ال ال را ترد. او غهایم و بیت  حق بودنا، تقسیم  نان ته ذی طور مساوی در میان ب ه را به

طور مساوی بین ت امی مسل انان تقسیم ن ـود. در حکومـت    از انحصار اشراف در ورد و به

تـه  ای طوالنی در اسالم داشـتها و چـه  نـان    وی، ت امی مسل انان، چه  نهایی ته سابقه

ای یکسـان از   ای، بهـره  تازگی مسل ان شاه بودنا، باون لحاظ تاصبات اـومی و ابیلـه   به

به فتوحات، با دیگر خلفا متفاوت بود. با تونـه   ویکرد امام  لیر 0بردنا. ال ال می بیت

                                              

 .3۳1، ص2، جالفتوح اعثم، . ابن1

 .3۳4، ص4، جمعجم البلدان. حموی، 2

 .3۳4، ص2، جالفتوحاعثم،  ابن .3

 .431، ص4، جتاریخ األمم والملوک. طبری، 4
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ای بـه مالـک   در نامه  یا، امام تشاورزی به دست می توساه به ایهکه خراج در نتیاه

دبا ته اولویت را بر  بادانی سـرزمین اـرار دبـا؛ نـه گـرد وری       ق( دستور می12اشتر)م. 

دی زمین باشی ته خراج حاصل نشـود، مگـر   بیش از تحصیل خراج، در انایشه  با»خراج. 

به  بادانی زمین و برته خراج طلبا و زمین را  باد نسازد، شهربا و مردم را بـالک تـرده   

 بر اساس ب ـین دستورباسـت تـه ل بتـون،     3«است و تارش استقامت نیابا، مگر اناتی.

به حکومـت  ای از نگرش اخالای اسالم  به گرد وری خراج را ن ونه رویکرد امام  لی

 2.دانا ای متشکل از تشاورزان و چادرنشیهان می در ناماه

 نتیجه

بررسی رونا تاریخی تحوالت انت ا ی، سیاسی، ااتصادی و فربهگی  صر فتوحات،  اار و 

ای برای بر دو گـروه  دبا. با ایهکه فتوحات نتایت مثبت و ارزناهنتایت بسیاری را نشان می

این تفـاوت را   بر دو انت اف وارد  ورد. بایی نیز به پیکرهغالب و مغلوب داشت، اما  سیب

بای خلفا در مورد اداره ایران، تقسیم یا  ام تقسیم اراتی، مقاار خراج توان در سیاستمی

و نزیه، رفتار با اسیران و... مشاباه ترد. خلفای نخستین، بیشتر فرمانابان فتوحات را نه 

تردنا. تکیه ابوبکر بر اشرافیت اایم صحابه انتخاب میاز صحابه بزرگ، بلکه از نسل دوم 

مکه و تکیه   ر بر نیروبای اریشی در اداره امور، با ث به حاشیه رانـاه شـان انصـار و    

بای متفاوت و صحابه بزرگ شا. وسات امپراتوری اسالمی با مردمانی از نژادبا و فربهگ

می،  ام اسـتفاده از ایرانیـان در   دبی این تشکیالت بر اساس بویت  ربی ـ اسال سازمان

بـای نظـامی   بای تاّ ایرانی   ر، ایااد و تهسـیس پایگـاه   داری به نهت ت ایلحکومت

تب   ن نابودی تاریای حیـره و از دسـت رفـتن اب یـت ایـن شـهر در        بصره و توفه و به

                                              

 .13، نامهنهج البالغهسید رضی، . 1

 .13، صمالک و زارع در ایران. لمبتون، 2
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 با و اراتـی، صحهه سیاست و ااتصاد، تشایا فتوحات و راابت اَ راب در تصاحب سرزمین

نام و رام در ما نگری در ابتظلم و ستم مضا ف به تشاورزان، ایااد دیوان و  ام  یهاه

بای اساسی بـه نظـام انت ـا ی و ااتصـادی مسـل انان، از      برای افراد و وارد  مان  سیب

 بای   ر در امر فتوحات بود. بای سیاست سیب

ادن امالک خالصـه و  تغییر سیاست تقسیم اراتی مزرو ی در دوره خالفت  ث ان و د

بای گوناگون، تبایل روستاییان بـه  با به بهانهحکومتی به نزدیکان خویش، مصادره زمین

با در  ای از مالکان بزرگ در حااز، برانگیختن ا تراضبرده، پایا  مان دسته ر ایای نی ه

 بای  ث ان بود. بای سیاستناماه اسالمی و شورش  لیه خلیفه، از  سیب

تافی مسل انان برای شهاسانان دین اسالم به مردم مهاطق مفتوحه پـیش   ام تالش 

بای مااوم اَ ـراب بـه مهظـور دراختیـارگرفتن     از ح له و باوم، اسارت مردم، لشکرتشی

داری، مسئله نگهااری اسـرای نهگـی،   مردم شهربا و دبات به سوی برده برده، تحریک

و شهربای  ربی در مهاطق مفتوحـه، بـروز    بانشینمهانرت اَ راب به ایران و ایااد توچ

نو ی دوگانگی فربهگی میان مسل انان و ایرانیان در اار ارتباطات دونانبه، بروز تاصـبات  

اَ راب احطانی و  انانی در میان مهانران،  ـام پـذیرش    بای دیریهه ای و اختالفابیله

وشـایهای ماـاورت بـا      ومی مایاربای بویتی فربهگ اوم غالب از نانب ایرانیان، ناخ

خوردن تاادل انت اف مسـل انان، دنیـاگرایی    بم اَ راب و مهانرت ایرانیان از  ن نواحی، به

 طایـا، از   به مردم زناگی وابستگی اشراف و طبقۀ گیریشکلاَ راب پس از دیان غهایم، 

 بای خلفای راشاین در خصوص فتوحات بود. با و اااامدیگر  اار و نتایت سیاست
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