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 فصلنامه تاريخ اسالم

  33-34، شماره مسلسل 8317 و زمستان پاييز، منهسال 

 

 

 دهقانان در ايران دوره اسالمي

 

 شهربانو دلبريدكتر 

 

هفاي متوفي ر       ظ فس  وفتاو  هاي     تمفا  قشف   جهاي مختلف    گروه

كووف    هشاقفا     ي فا مفر   ماقوف  ن   فرهوگر، مذهبر،  قتصا ي، وياور، قظامر و

قا (  ز طبشات برتر و با شر فت و  صالت     ير   پي  و پف   ز  وف     ) يهكا

هفا  قفر  ااصفر قفم  مفر   و  ولفت       وق  كه  ز  ظتفر   و     و به شما  مر

كر قف  تفا   براي     بي ق   نقا     قهايت وعه ص   و بم گ موشفر وفعر مفر   

هم بسفيا      فرهوگ  ير قر همي  ه پاي    بماق      و قع  هشاقا   ف وه بفر وف   

قيم  ز جمله كيشاترين  فر      پيشفرفت و شفكيفاير    ، اي ظ س فرهوگ  ير  

 فرهوگ و تم    ير   بي ق  

 

 ايران، فرهنگ، تمدن، دهقانان، اسالم. :هاي كليديواژه

                                                 

 

  وتا يا  گروه تا يخ و تم   ملل مسلما    قشگاه نز    و مر و ظ  مشه  
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 مقدمه

هاي زندگي اقوام پيشين بود، به طوري كهه نهو    قهر و غلبه از ويژگيو جنگ و گريز، 

بايست يا جزو قوم غالب و يا جزو قهوم مللهوب با.هد. در بررسهي تهاري       يبشر به ناچار م

.ود كه همواره گروهي بر سرير حاكميت بودند و بخشي ديگر هاي بزرگ رو.ن ميقدرت

آمدند. ايهران از جملهه كشهورهاي داراي    از طبقات عامه و زير مجموعه قدرت به .مار مي

رفت؛ به عبهارت ديگهر، قبهز از ورود    .مار مي هاي اجتماعي مردم بهنظام طبقاتي در اليه

اسالم به ايران، نظام طبقاتي به .دت بر مردم ايران حاكم بود و دهقانان از جمله طبقهات  

هايي با اصالت، .رافت و نسب كه پاسهبانان نييهي بهراي    رفتند؛ خاندانپايين به .مار مي

در اين مقاله سهيي .هده بها    بزرگدا.ت و نگاهدا.ت فرهنگ و تمدن ايران باستان بودند. 

باره دهقانان و جايگاه آنان در ايران قبز از اسالم و سپس  عنايت به منابع مختلف، ابتدا در

 در مورد نقش ايشان در دوره اسالمي بحث كنيم.

 

 واژه دهقان

تشييز .هده  « گان»و « ده»است كه از دو واژه « دهگان»دهقان ميرّب واژه فارسي 

بت است منسوب به ده و آن در قهديم بهه ايرانهي اصهيز صهاحب      پسوند نس« گان»است. 

رود كهه  .هده اسهت. احتمهاي مهي    ملك و زمين اعم از ده نشين و .هر نشين اطالق مهي 

 اند.ها ايرانيان را به سبب ا.تلاي به زراعت دهقان ناميدهعرب

از بهاب  انهد در اسهالم   .هده به اعتقاد دكتر ميين، چون ماليان ايراني دهقان ناميده مي

اند. همچنهين دهقنهت را نيهز بهه مينهاي      اطالق جزء بر كز همه ايرانيان را دهقان ناميده

هاي فارسي كلمه دهقان را به ميناي مورخ در برخي فرهنگ 1اند.كدخدا و رياست ده گفته

 ناقز اخبار، سنن و روايات ايراني در آغاز اسالم، بودند.  دهقانان ايراني چرا كه  2اند.نو.ته

هقان ه به كسره و ضم ه به ميناي قادر و توانا بر تصرف كهار بها سهبيي و چسهتي و      د

   3فروش نيز آمده است.داناي كار و بازرگان يا مي 

 الميارف عربي كلمه دهقان چنين مينا .ده است: ةدر دائر
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اسمي است كه بر ساكنان فارسي گوي بلوچستان و جنوب افغانستان اطالق   

مترادف آن ديهوار اسالت كاله  الر دو باله م نالاي روسالتايي       گردد. كلمه ديگر مي

باشد و در ايران قديم اين گالرو    ا ميباشد و برخي از آنها منتسب به تاجيكمي

 4دادند.ساكنان ثابت مناطق مختلف را تشكيل مي

نويسد: كدخدا يا سرپرسهت ده كهه   باره كلمه دهقان مي مستشرق انگليسي در ،لمبتون

ود به عنوان محصهز ماليهات و مهرمور وصهوي ماليهات ديهوان بهود. در        هايي بداراي زمين

بلوچستان به ميناي روستايي و زار ، در خراسان به ميناي زار  وابسته به يك جفت زمين 

 ،)اما نه صاحب حيوانات باركش( كه مسئوي .خم زدن و بذر افشاندن اسهت و سهردهقان  

 5جفت زمين است.هاي يك گفتند كه سرپرست دهقانهم زارعي را مي

 

 موقعيت دهقانان در ايران قبل از اسالم

 فالار  ناماله  دهقاني رسمي بوده كه از ديرباز در ايران رواج دا.ت. ابن بلخي در كتاب 

 نويسد:باره منوچهر بن ميشخوريار مي پردازد، درآنجا كه به ذكر پاد.اهان پيشدادي مي

و بالود و ريالالا ين  ... و آثالار او آن اسالت كالالي اوي كسالي كاله بالالا  سالاخت ا     

جمع كرد و بكشت و فرمود تا چهالار   ، ا رسته بودگوناگون بر كو سار ا و دشت

 ا، و د قاني ديواري گرد آن دركشيدند و آن را بوستان نام كرد ي ني م دن بوي

 6او پديد آورد و فرمود تا  ر د ي را رعيتي باشد و  ر شهري را رئيسي باشد...

گاه .هاه يها ييهي از    »هاي كوچك در ايران .يز گرفتند. از زمان هخامنشيان فئوداي

كرد و اين كهار  زميني را كه در گذ.ته بخشيده بود باز تقسيم مي ،وزيرانش يا گما.تگانش

 7.د.هاي كوچك ميموجب پديد آمدن فئوداي

بندي اجتماعي دوره ا.ياني به ساسانيان ههم رسهيد. اسهترابون از چههار كاسهت      طبقه

انهد: فرمانروايهان، روحانيهان، سهربازان و مهردم      زيستهدر گرجستان مي گويد كهسخن مي

دستگاه اداري .اهنشاهي ساساني بسيار وسيع بهود. در ايهن دوره هنهوز طريقهه و      8عادي.
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 اوسالتا گرديهد. در  كه جاميه را به سهه طبقهه تقسهيم كهرده بهود رعايهت مهي        اوستاروش 

البته اين   9شه وران )هتوخشان( جدا بودند.كشاورزان )در زبان پهلوي وستري او.ان( از پي

بندي بر حسب .رايط و روش جديدي به وجود آمده بود؛ از جمله وجود طبقه جديد تقسيم

بنهدي  مرموران و كاركنان دولت كه در قرون پنجم و .شم بيد از ميالد پيدا .دند و طبقهه 

نيان بودنهد كهه .هامز    اي به خود گرفت. طبقه اوي روحابين اصناف و طبقات، صورت تازه

قضات، موبدان، نظار و واعظان و در رأس همه آنان موبد موبدان قهرار دا.هت. طبقهه دوم    

ههاي بهزرگ   نظاميان بودند كه وسپوهرها نمايندگان خاندان سلطنت و احتمهاال  از خانهدان  

 ها ييني بازرگان هم جزو همين طبقهه بودنهد. آ.  ا.رافي به اين طبقه تيلق دا.تند. وزورگ

هها در ايهن بهود كهه وسهپوهرها از      وزورگو كريستن سن ميتقد است فرق بين وسپوهرها 

وسهپوهرها    10ها از طبقه مرموران عالي رتبه دولت.وزروگو ا.راف و ماليان اراضي بودند 

هها نيهز مالهك    غالبا  مقامات و مناصب عالي را در دستگاه اداري به عهده دا.تند و وزورگ

ها، ييني آزادها، تشهييز  بودند. قسمت اعظم طبقه نظاميان را آزات امالك و اراضي زيادي

ها و وسپوهرها بودند. از همهين آزادهها سهواره نظهام     دادند. آزادها تحت اطاعت وزورگمي

چريك به وجود آمده بود. اينان از لحاظ مالي با ييديگر فرق دا.تند. بيضي خرده مالك و 

سهاير كشهاورزان تفهاوت چنهداني      زندگاني آنان بها برخي كشاورزان آزادي بودند كه وضع 

كننهد.  ها و كاتاك خواتاي )كدخدا( تفييهك مهي  ها را به دهقانآزاد ،ندا.ت. منابع تاريخي

صهنيتگران )خوتهو    طبقه سوم، پيران بودند و طبقه چهارم )وستريو.ان( .امز كشهاورزان، 

وستريو.ان ساالر بود. مشاغز  باخشان( و بازرگانان )وچروكانان(  بودند. رياست اين طبقه 

 11موروثي بود. فاين طبقات و اصنا

در دوره ساساني نظام فئودالي بر ايران حيمفرما بود. با اين حاي اطالعات در اين مورد 

ههاي آنهان وابسهته    فراوان نيست. اما آنچه آ.يار است اين كه دولت به .دت بهه ماليهات  

 12.دند.ودند كه آزادگان ناميده ميداران متوسط بزمين ،است. بيشترين گروه

باره فايده اين نو  نظام زمينداري در ايران قبز از اسالم بايد اذعان دا.ت كهه ههر    در
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هاي درست رفت، اما در عوض سنتهاي فردي روستائيان از ميان ميچند بخشي از آزادي

اي در ت تهازه ها حفظ .د؛ در نتيجه ترقيات و تحوالو اصولي كشاورزي و نگاهداري زمين

توانسهتند  داران كوچهك و خهرده ماليهان نمهي    اين باره به وجود آمد. در اين راسهتا زمهين  

ها به صورت وسيع و تحت نظر ماليان بزرگ در آمهد.  هاي خود را حفظ كنند و زمينزمين

ها و .اهان ايران قبز از اسالم )ماننهد  برخي منابع قديم بر اين باورند كه همياري دهقان

منهدي دولهت و موجهب آبهادي روسهتاها و رفهاه       انو.يروان ساساني( باعث رضهايت  زمان

به اتفاق جهانيان او را عهادي لقهب   »... نويسد: روستائيان گرديد. ابن بلخي در فارسنامه مي

هها بودنهد. ماليهان    بزرگان و يا آتشهگاه  ،امالك دولت ،وابسته به اراضي ،زارعان 13«.دادند

مقتدرتر گرديدند و ماليان كوچك مجبور بودند كه بهراي رفهع    بزرگ اراضي بيش از پيش

بحران اقتصادي و تيديات دولت، خود را تحت حمايت ماليهان بهزرگ قهرار دهنهد. چهون      

آوري كنند، تيداد كساني كه تحت نظهارت  بايد ماليات را براي دولت جمعبزرگان مزبور مي

آوي ماليات و عوارض آسان .هده   آنان بودند افزايش يافت. براي دولت بدين صورت جمع

داران در ايران تا حدي رسيد كه پاد.اه از نظر مالي و نظهامي وابسهته بهه    بود. قدرت زمين

هاي مجلز روستاييان عالي رتبه از آنها اعياني سهاخته بهود   آنان .دند. ثروت فراوان و كاخ

اراي سهربازان و  كردنهد و د هاي خويش زندگي ميكه جداگانه در امالك وسيع خود و كاخ

طور كه ا.اره .هد،  قدرت يافت كه همان يخدمه و غالمان بسيار بودند. طبقه اوي به قدر

 14توانست جلو آنها بايستد.مين.اه نيز 

 

 موقعيت دهقانان در جامعه ايران اسالمي

در اواخر عمر پر آ.وب حيومهت ساسهاني، اعهراب مسهلمان ايهران را در مهدت زمهان        

هاي مختلف جاميه ايراني دچار در پي اين واقيه بزرگ، طبقات و گروهد. نردكتح فكوتاهي 

هاي ايراني همانند گذ.ته پابرجا و دست گرديد. اما .الوده اصلي برخي از خانواده تحوالتي

توان به دهقانان ا.اره كرد. دهقانان قبهز از اسهالم از طبقهه    نخورده ماند. از اين ميان مي

 .دند.مينجبا و ا.راف ايران محسوب 
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و اين پادشا ي به دست ايشان بود و از كار و رفتار و از نيك و بد و از كم 

 15و بيش ايشان دانند. پس ما را به گفتار ايشان بايد رفت.

آيد كه اين گروه از جاميه ايراني كمتر از اقوام ديگر بها  تاريخي چنين بر مي هايهنو.ت

ههاي  در ازدواج غها سيي بليه اند. اين خانوادهتهتازه واردان به ايران و بيگانگان آميزش دا.

ان و ايرانيان پهيش  نباره وضع نژادي اين دهقا اند. برخي درخانوادگي ميان خود.ان دا.ته

 اند، براي مثاي در دوگاه كلمه دهقان را به كار برده« ايراني واقيي»مله ملوي به جاي حاز 

 ني در برابر ترك و تازي به كار رفته است:بيت از فردوسي كلمه دهقان درست به مينا ايرا

 نژادي پديد آيد اندر ميان   ز ايران و از ترك و از تازيان

 ها به كردار بازي بودسخن  نه دهقان، نه ترك و نه تازي بود

نظامي، دهقان در برابر عهرب اسهتفاده .هده    « ليلي و مجنون»در بيت ذيز از منظومه 

 است:

 ز حال عرب چنين خبر دادا   دهقان فصيح پارسي زاد

ههاي زراعتهي و نحهوه    ق( در تركيب زمين 33ه   83مسلمانان در دوره خالفت عمر )

اداره آنان دخالت چنداني نيردند. دهقانهان همچنهان مهرمور جمهع آوري ماليهات رعايها و       

دادنهد. پهس از مهدتي ايهن     كشاورزان بودند و در دوره اسالمي نيز به اين كهار ادامهه مهي   

تهوان  .دند. در واقهع مهي  به عنوان عامز يا همان والي ناحيه خويش منسوب مي دهقانان

آمدند. از نخسهتين كارههاي   گفت ايشان واسطه ميان كشاورزان جزء و دولت به حساب مي

سيد وقاص، فاتح قادسيه، اين بود كه دهقانان را گرد آورد و آنها را به آنچه در نظام قهديم  

هد ساخت، ييني به آنها گفت كه همچنهان بهه كهار و انجهام     بر عهده دا.تند همچنان متي

گو بدانند. همهين امهر   وظايف خود ادامه دهند و از آن پس خود را در برابر نظام جديد پاس 

ههاي دورانهي كهه آن را دوران فتهو      هها و آ.هفتگي  گيهر و دار جنهگ   باعث گرديد كه در

ه همچنان زير نظر دبيران و ديوانيان هاي مختلف آن كاند به ديوان خراج و سازمانخوانده

هها پويها و اسهتوار    چندان آسهيبي نرسهد و ايهن دسهتگاه     ،دادندايراني به كار خود ادامه مي
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نيز نام دهقانهان را در رديهف اسهواران و ده     عليمنين ؤيرالمدر زمان حيومت ام 16بمانند.

 17بينيم.ساالران براي جمع آوري ماليات مي

  از قرن پنجم هجري و انحطاط طبقات زمين دار بهه تهدري    با گسترش سيستم اقطا

خهرده مالهك و   »اهميت و اعتبار دهقانان كاستي گرفت و واژه دهقان به تدري  از مينهاي  

يينهي مينهايي كهه در اصهز دا.هت تحهوي       « روستايي، زار  و كشاورز»به ميناي « مالك

رفهت. كهم   مالك به كار مهي يافت؛ اگر چه در قرن .شم و هفتم هنوز اين كلمه در ميناي 

ههاي بيهد از ورود اسهالم بهه     در دوره 18االني به نام جهبذ جاي دهقانان را گرفتنهد. كم دلّ

كم كم مقام دهقانان بزرگ و داراي مقام در جاميه ايران تنزي يافت، به نحوي كهه   ،ايران

مهد،  آهاي مزروعي به حسهاب مهي  ترين مرمور محلي زميناي( كه مهمذخذمقام كدخدا )ك

تحت نظر دولت گرديد و كلمه دهقان به ميناي زار  و روستايي در آمد. كدخدا در امهالك  

كم كار تا آنجها پهيش رفهت كهه     اربابي در واقع حيم نوكر يا مبا.ر مالك را پيدا كرد و كم

كدخدا همچنين سههم   19تشا.ات گرديد.غمسئووي انتظامات عمومي ده و رفع منازعات و ا

 20دا.ت.ات و محصوالت اخذ .ده را بر مياي از ماليو بهره

بسياري از دهقانان ايراني كه به دين زرتشت بودنهد از آن ديهن برگشهتند و اسهالم را     

ها، فرهنگ، آداب و رسوم نژاد خود بودند. اين در حالي است پذيرفتند؛ اما آنان حامز سنت

اي بودند كهه  د طبقهكه قبطيان مصر در طي قرون متمادي حيومت يونانيان تا بيزانس فاق

ها و فرهنگ خويش را حفظ كنند. وضييت كشاورزان و دهقانان بستگي بهه برخهورد   سنت

ههاي  ههاي بسهيار، زمهين   گيهري ها با آنان دا.ت. در روزگار بني اميه به سبب سختدولت

زراعي رو به خرابي گذا.ت و بسياري به .هرها پناهنده .دند؛ ولي در زمان بنهي عبهاس   

داران و امور كشت و زر ، وضهييت عمهومي ايهن    هاي جانبدارانه از زمينسياستبا اعماي 

 21هها كهامال  مشههود اسهت.    قشر به حالت خوبي بازگشت و اين جريهان از ميهزان ماليهات   

 گردد كه وضييت كشاورزان هميشه ييسان نبوده است.بنابراين مشاهده مي

 

آمدنهد كهه   اسالم به .همار مهي   دهقانان )ا.راف محلي( از ميدود طبقات ايران قبز از
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ايراني بودند. دانيز در اين باره چنين  مورد وثوق و اعتماد هم فاتحان مسلمان و هم جاميه

 نويسد:مي

 الاي  روستاييان امور خود را به طور كلي توسط تشكيقت محلالي  كومالت  

كردند و اين د الاقين در  ادار  مي« د قان»بلدي و به كمك يكي دو نفر از طبقه 

 22رابر  مايت اعراب پرداخت مبلغي را مت هد بودند.ب

از نو  ماليات  .دميجمع آوري و پرداخت مالياتي كه توسط دهقانان .ايان ذكر است 

زمين يا همان خراج بود. در ايران قبز از اسالم پرداخت ماليات سرانه )جزيه( نشان حقارت 

گشت. و ميموال  ويژه طبقات پايين جاميه بود؛ بهه همهين دليهز در دوره    و ضيف تلقي مي

 .دند.اسالمي بسياري از دهقانان مسلمان مي

ماليات سالرانه در نرالر    انه بود.قبوي اسقم فقط موجب م افيت از ماليات سر

ايرانيان عقمت ت لق به طبقه پايين اجتماع بود و اين طرز تفكر در دور   كومت 

 23 ا نيز ادامه داشت.عرب

اي را بها وجهود   دانستند و اگهر ناحيهه  ميموال  دهقانان را مايه خير و بركت و آباداني مي

هاي صاحب ه بود. اين نيته در نو.تهكردند حاكي از آباداني آن ناحيدهقانانش توصيف مي

از رسوم ايرانيهان قبهز از اسهالم كهه      24.ود.در قرن چهارم به كرات ديده مي  دود ال الم

زمهاني كهه    دهقانان به حفظ آن همت گما.تند، رسم هديه نوروز به خلفا بود. امام علهي 

بهت ماليهات ايشهان بهه     دهقانان ايراني هديه نوروز تقديم كردند دستور دادند تها آن را از با 

 25حساب بياورند.

 

 هاي علميدهقانان و پيشرفت

پس از ورود اسالم به ايران و مسلمان .دن اين سرزمين، زبان و خط عربي به سرعت 

ههاي فارسهي   هاي اوليه هجري در ايران كمتر به نگارشرواج يافت، به طوري كه در قرن

ق( كهه خهود اولهين سلسهله      344ه   354ن )اخوريم. حتي دولتمرداني چون طاهريبر مي
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روند، براي زبان فارسي اهميت چنداني قائهز  نيمه مستقز ايراني بيد از اسالم به .مار مي

نبودند. با اين حاي به وجود آمدن يك طبقه از رهبران سياسي محلي و .يفتن علم و ادب 

 26در زبان اصلي به حد قاطيي به حفظ و استقالي زبان ايراني خدمت كرد.

اي همهراه بهود.   ها پس از ورود اسالم به ايران كلمه دهقان با كاربرد محترمانهه ا مدتت

كهرد و در روايتهي وي خهود را    سلمان فارسي از آن رو كه پدرش دهقان بود. افتخهار مهي  

دهقانان از جمله قشرهاي مهورد توجهه    27اي از جي اصفهان ميرفي كرده است.دهقان زاده

ها مطالبي نگا.ته .ده است. نجهم الهدين رازي )دايهه( از عرفهاي     باره آن جاميه بودند و در

در »)باب پنجم، فصز .شم( به اين سلك با نام  مرصاد ال بادقرن هفتم هجري در كتاب 

ههاي اخالقهي را بهه    پرداخته است و امهر و نههي  « بيان سلوك دهاقين و رؤسا و مزارعان

 28ايشان گو.زد نموده است.

هها و  اند. مطمئنا  او از تاري  نياكان خود و از داسهتان ده دانستهفردوسي را نيز دهقان زا

ها و تاري  ايران اطال  يا به دانستن آنها .وق و عالقه دا.هت و تربيهت خهانوادگي    افسانه

وي را بر آن دا.ت كه به اين كار سترگ دست زند. فردوسي در آن هنگام از تمين مهالي  

خود را در اين راه مصرف كرد. بسهياري از .هاعران    خوبي برخوردار بود و زندگي و سرمايه

ورزيدنهد و  هاي اصيز ايراني بودند كه به حفظ فرهنگ فارسي عشق مهي ايراني از خانواده

 هاي ملي ايران بودند.در صدد حفظ ارزش

ايرانيان با تقويم خور.يدي آ.نا بودند )اعراب تقويم قمري دا.تند(، زيرا .هلز ايشهان   

هايي در مورد نجوم و به طهور كلهي   بايست اطالعات و آگاهياين رو مي كشاورزي بود؛ از

.ك دهقانان و طبقه كشاورزان ايراني توان گفت بيدا.تند؛ بنابراين مياجراي سماوي مي

آثالار  انهد. ابوريحهان بيرونهي در    نجوم و احيام آن به تمدن اسالمي سهم دا.ته يدر انتقا

 نويسد:مي الباقيه

فهمالد كاله آگالا ي     اي نجومي اعراب دقت كند مالي در كتاب... چه  ر كس 

ايشان در اين امر بيشتر از اطقعات كشاورزان جا اي ديگر در فهميالدن موسالم   
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  ر عمل و اوقات و آفات نيست.

سپس بيروني به تفصيز به توجه ايرانيان به خصوص دهقانهان بهه نگاهدا.هت ايهام و     

 29پردازد.اعياد مي

هاي فراوانهي از  توان نمونههاي تاريخي متون دوره اسالمي ميبه طور كلي در بررسي

توان به سخنان ييقهوب ليهث   هاي ايراني را ديد؛ براي مثاي ميزادههوش و ذكاوت دهقان

 30صفار با روستاييان سيستان ا.اره كرد.

 

 دهقانان و امور سياسي

ت از كيهان  هاي اعراب مسلمان در جبهه حمايه دهقانان در جنگ ،در قرن اوي هجري

ايران و ايرانيان كو.ش بسهيار كردنهد. پهيش از اسهالم، .ههرياران ايهران از دهقانهان در        

ترين نيروههاي كمهك   گرفتند. از آنجا كه دهقانان از بزرگهاي خود كمك بسيار ميجنگ

رفتنهد،  ها، چه از نظر مالي و چه پشتيباني سربازهاي جنگي، به .مار ميكننده به درگيري

 ها بر عهده دا.تند.ها و پيروزيسهم بسيار زيادي را در .يستبنابراين 

اي از دهقانان منهاطق مختلهف ايهران )در    در جريان فتح ايران به دست مسلمانان عده

.د رعاياي ديگر نيز به دنباي عراق كنوني( مسلمان .دند و زماني كه دهقاني مسلمان مي

برد؛ مانند جميهز بهن   اين خصوص نام ميآوردند. بالذري از چند دهقان در وي اسالم مي

بصبهري دهقان فاللي  و نهرين، بسطام بن نرسي دهقان بابز و خطرنيهه، رفيهز دهقهان    

دهقان نهرالملك و كوثي. به دستور عمهر جزيهه از آنهان بردا.هته .هد، ولهي        ،فيروز ،عاي

ههروذ در  كرد ماننهد دهقهان م  گاهي نيز دهقاني مقاومت مي 31پرداختند.همچنان خراج مي

.رق دجله كه با ها.م بن عتبه، سردار مسلمان، به قرار پرداخت مباللي صلح نمود، اما در 

 32نهان به مقاومت و درگيري با مسلمانان پرداخت.

رفتنهد. در  دهقانان در دوره اسالمي همچنان بخشي از طبقات ممتاز جاميه به .مار مي

و افهراد مختلهف متفهاوت بهود.      هها ميزان خراج بهراي گهروه   زمان حيومت حضرت علي

 نويسد:بالذري ضمن .ر  اين مطلب مي
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شالوند و انگشالتري طالق باله     و مرا بفرمود تا بر د قاناني كه بر يابو سوار مي

در الم در   48در م و بر بازرگانان ميانه  اي  الر نفالر    84كنند  ر نفر دست مي

 33م.ساي و بر مزدوران و ساير كسان  ر مردي دوازد  در م قرار د 

گردد كه دهقانان به مراتب از درجهات بهاالتر و ثهروت بيشهتري     از اين گفتار ميلوم مي

 نسبت به قشر بازرگان برخوردار بودند.

هاي سوم و چهارم هجري در ماوراءالنهر نقش دا.تند. فهتح طهراز بهه    دهقانان در قرن

سهالم و تبهديز   دست سامانيان و گرايش امير طراز و بسهياري از دهقانهان آن ناحيهه بهه ا    

كليساي آنجا به مسجد جامع، زمينه نفوذ اسالم را در آن ناحيه فهراهم آورد. بها ايهن حهاي     

اي نبود كه بتوان براي آنان در تحوالت سياسهي جاميهه نقهش و    وضييت دهقانان به گونه

تهوان بهه ايهن واقييهت،     سهم به سزايي را قائز .د. با بررسي مدارك و اسناد تاريخي مهي 

هاي سياسي قرون اوليهه اسهالمي،   ت كه در اكثر قريب به اتفاق حوادث و آ.وبدست ياف

كردنهد در  كردند و بيشتر سيي مهي دهقانان كمتر از سايرين در اين گونه مسائز دخالت مي

د. در نانجام ساير امور مانند زراعت و مسائز مربوط به زمين و گاه امور فرهنگي فياليت كن

در دربار ايشان از اعتبار و مقام برخوردار بودند. رودكي در اين بهاره  دوره سامانيان، دهقانان 

 سرايد:مي

 34يك صف حرّان و پير صالح دهقان يك صف ميران و بلعمي بنشسته

 

 گيرينتيجه

گروهي به نام دهگانان )دهقانان( به  ،پيش از اسالم در طبقات مختلف اجتما  ايرانيان

ههاي خهاص ارزيهابي    به لحاظ ثهروت يها برتهري    خورد. گاهي طبقات يك جاميهچشم مي

ههاي  ها و اصهالت .وند؛ اما در مورد طبقه دهقانان بايد گفت اين گروه به لحاظ .رافتمي

ذاتي و مناعت طبيي كه دا.تند مورد احترام و ارج و قرب خاصي بودند. اين احترام ميموال  

داراني بودند كه واسطه ميان  ينها بود. در واقع آنان خود زمهم از جانب مردم و هم دولت

 تر و مرمور وصوي ماليات بودند..اه و رعاياي پايين
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پس از فتح ايران به دست اعراب مسلمان، طبقات اجتماعي مردم دستخوش تحهوالت  

تر و نهاتوان آن چنهان   هاي باال و همچنين طبقات ضييفبسياري .دند. ثروتمندان و اليه

نمود؛ امها در ايهن بهين    ختن آنها از ييديگر بسيار سخت ميدر هم آميختند كه گاه جدا سا

ها همچنان استوار ماندند و از موضع و اصالت خانوادگي خويش دفا  كردنهد.  برخي از گروه

ها و رسوم خود از هيچ تال.هي فروگهذار نيردنهد.    آنها حتي در حفظ زبان، فرهنگ و آداب

باليدنهد و همهه اينهها    اده بودند بر خود مهي بسياري از بزرگان ايران زمين از اينيه دهقان ز

 ها دارد.نشان از بزرگي اين خانواده
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 هانوشتپي

                                                 

 

 ،تهر  :  ميركبير، چاپ  فر نگ فارسي  محم  معين(م، تشه7   ذيل  هشا )

تهر  :  ميركبيفر، چفاپ پفو م،     بر ان قاطع،   محم  ظسين ال  تبريمي(73  ذيفل )

  هگا   

( 737 قتشا  ت ايا ، چاپ  و ، جا: بر) فر نگ جامع فارسي آنندراج  محم  پا شاه، 7

 ذيل  هشا  و  يهشا   

  ،مشاله ليقگريرث   يمم   دايرة الم ارف عربي 

 ، چهر  ميفري )تهفر  :  لمفر و    ترجمفه موفي   مالالك و زارع در ايالران،    ن    كر  لمبتي

   77( ص 7فرهوگر، چاپ چها  ، 

   7( ص 737)تهر  :  قياي كتا ، چاپ وي ،  فارسنامه   بن بلخر، 3

  ،ص   مان73   

ترجمه مسعي   جب قيفا )تهفر  :  ميركبيفر، چفاپ      ميراث باستاني ايران،   يچا   فر ي، 7

   73( ص 7پو م، 

   73ص   مان،  3

   ، ترجمه  وظر   با  )تهر  :  لمر و فرهوگر،  تاريخ ايران باستان،ميخائيل  ياكيق

   7( ص 77چاپ وي ، 

  ،7ص   مان3   

،  قتشا  ت پيا ، چاپ جا: برترجمه كريم كشاو ز ) تاريخ ايران،   پيگيليوكايا و  يگر 

   7( ص 7چها  ،  

7 ،ص  پيشين،   بن بلخر7   
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ترجمه محمف  معفين )تهفر  :  لمفر و فرهوگفر،       ايران از آغاز تا اسقم،يرشمن،     گ

   ( ص 7چاپ پو م، 

ترجمه  ظم  ن   ، و كيكاووس جهاق   ي )تهر  :  لمر  بيست مقاله،ز  ه،   ظسن تشر

 (  77و فرهوگر، چاپ وي ، 

3 ،پيشين،  محم  محم ي    ص ،   

ترجمه محم  تيكلر )تهر  : قشفر قشفره، چفاپ     فتوح البلدان،،    ظم  بن يحير ب ذ ي

   37( ص 73 و ، 

7 ، ص  پيشين،      كر  لمبتي   

3  ،ص   مان73   

  ،ص   مان37   

 ،   ترجمه  لر جي هر كف   )تهفر  :  ميركبيفر، چفاپ      تاريخ تمدن اسقم،  جرجر زي

   7( ص 7ه تم، 

 ،ترجمه محمف   لفر ميظف      ات سرانه و تأثير آن در گرايش به اسقم،مالي    قيل  قت

   3( ص 77)تهر  : اي  زمر، چاپ وي ، 

7  ،ص   مان   

  ،تهر  : طهي ي،   دود ال الم( به كيش  مويچهر وتي ه73 ص )77   

 ،77ص  پيشين،  محم  محم ي   

3و مر، ترجمه جي   ف طي ي )تهفر  :     قرو  قخستين   تاريخ ايران،    شپيلر،ل  برتي

   ، ص 73   ) لمر و فرهوگر، چاپ  و ، 

  ،لفه افاو ،    قتشفا  ت ك  جفا:  برملك  لشعر  بها  ) حيحتص مجمل التواريخ و القصص

77 ص )   

7 به  هتما   ياظر )تهر  :  لمر و فرهوگر، چاپ  هم،  مرصاد ال باد،،   زي  ق م  ل ين
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777ص ) 7   

3 ،ترجمه  كبفر   قاورشفت )قفم:  ميركبيفر، چفاپ وفي ،        آثار الباقيه،   بي يحا  بيروقر

737 فصل قهم ) 

7  ،تهر  : ميوسه ااو ،  تاريخ سيستان(  تصحيح محم  تشر بها7 ص )   

7 ،7ص  پيشين،   ظم  بن يحير ب ذ ي3   

7  ،7ص   مان7   

     مان  77

7  ،7ص  تاريخ سيستان3  
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 .8385تصحيح محمد تقي بهار، تهران، موسسه خاور،  تاريخ سيستان، -

 ترجماه احماد ارام و كيوااووه جهاناداري، چااپ ساوم،       بيست مقاله،تقي زاده، حسن،  -

 .8318انتشارات علمي و فرهنگي، 

 .8333چاپ پنجم، تهران، انتشارات اميركبير،  بر ان قاطع،خلف تبريزي، محمد حسين،  -

باه كوشام مناوچهر ساتوده، تهاران، انتشاارات        لالي المغالرب،  ا  دود ال الم من المشالر   -

 .8333طهوري،

 تا.، دارالفور، بي4ج  الم ارف االسقميه، ةدائر -

ترجمه محمد علي موحد، چااپ   ماليات سرانه و تاثير آن در گرايش به اسقم،ل، دنت، داني -

 .8341سوم، تهران، انتشارات خوارزمي، 

ترجمه روحي ارباب، چاپ سوم، تهران، انتشارات  تاريخ ايران باستان،دياكونوف، ميخائيل،  -

 .8313علمي و فرهنگي، 

واهر كالم، چاپ هفتم، تهاران، انتشاارات   ترجمه علي ج تاريخ تمدن اسقم،زيدان، جرجي،  -
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 .8373اميركبير، 

ترجمه مسعود رجب نيا، چاپ پنجم، تهران، انتشارات  ميراث باستاني ايران،فراي، ريچارد،  -

 .8377علمي و فرهنگي، 

ترجماه محماد معاين، چااپ پانجم، تهاران، شاركت         ايران از آغاز تا اسقم،گيرشمن، ر،  -

 .8377، انتشارات علمي و فرهنگي

ترجمه مناوچهر امياري، چااپ چهاارم، تهاران،       مالك و زارع در ايران،لمبتن، ا. ك. ه،  -

 .8377انتشارات علمي و فرهنگي، 

 .8337چاپ سوم، تهران، انتشارات خوارزمي،  نقد  اي،مينوي، مجتبي،  -

 .8378چاپ هشتم، تهران، اميركبير،  فر نگ فارسي،معين، محمد،  -

 .8381تصحيح ملك الشعراي بهار، انتشارات كالله خاوري،  و القصص، مجمل التواريخ -

، فر نگ ايران پيش از اسقم و آثار آن در تمدن اسقمي و ادبيالات عربالي  محمدي، محمد،  -

 .8375چاپ سوم، انتشارات توه، 

 .8374چاپ اول، انتشارات توه،  تاريخ و فر نگ ايران،، ________ -

 .8333چاپ دوم، انتشارات خيام،  مع فارسي انندراج،فر نگ جامحمد پادشاه،  -

 تاريخ ايران از دوران باستان تالا پايالان سالد   جالد م ماليقدي،     ن، پيگولوسوايا و ديگران،  -

 .8345ترجمه كريم كشاورز، چاپ چهارم، انتشارات پيام، 

رات علماي و  به اهتمام دكتر رياحي، چاپ دهم، تهران، انتشا مرصاد ال بالاد، نجم الدين دايه،  -

 .8313فرهنگي، 

جاا، انتشاارات تاوه،    ، چاپ دوم، بيتصحيح مدره رضوي تاريخ بخارا،نرشخي، ابوبور،  -

8333. 


