
 
 
 
 
 

فرهنگى دهقانان ـاجتماعى  ـنقش سياسى 
 

 هاى نخستين دوران اسالمىدر سده   

    

 دكتر احمد تفضلى

 

ش هاى نخستين دوران اسالمى نقش  سياسشىا امتعشا ى دهقانان در سده

هاى آنان ازسويى ها و از خودگذشتگىاند. فداكارىفرهنگى مهعى در ايران داشته

و  هشاريشىىا از سوى ديگرا مومش  موشوگيرى از خشونو تدابير خردمندانه آنان

آنشان  مندىدوستى و  القههاى تازيان در بسيارى از نقاط ايران شد. وطنتخري 

ماند و  به آداب و رسوم و زبان ايران بود كه فرهنگ اين سرزمين پايدار و مستقل

كتبى  واياتزبان فارسى ماى خود را به زبان  ربى نسپرد و تعهّد آنان به حفظ ر

 وتشاريخى  باستان بود كه ضامن دوام و بقاى داسشتاهاى حعاسشىاو شفاهى ايران

ه يشا ناششناخت باستان شد. تاريخ ايران دِين فراوانى به اين مردان غالباً  شقى ايران

نگارنده در دست شناخته شده دارد. اين مقاله فشرده كه خالصه كتابى است كهكم

خردمندانشه و  دوسشتىششود كشه مشيهنىرگوارى تقديم مىتدوين داردا به روان ب

 .خدمت به فرهنگ ايران با ومود او  جين بود

                                                 

. 590-579نامها سال پانىدهما صص ايران. 
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 تريا صورت قديم (dehgan) دهقان صورت  ربى شده كوعه پهووى دهگان

طريق  ا است كه از«دارزمين»ا «منسوب به ده يا زمين»به معنى  (dehigan) دهيگان

ساسانى به  فارسى راه يافته. دهقان در اواخر دوره به  ربى و از آنجا به (1)سريانى

نظشر اهعيّشت  كشه از (2)شده استدار درمه دوّم اطالق مىاى از نُجباى زمينطبقه

روايشت  انشد. بشهقشرار داششه (4)و كدخشدايان (3)تر از طبقه آزادان و بىرگشانپايين

قرار  (شهريج) ندهقانان در دوره ساسانى از نظر مقام پس از شهريگا (5)مسعودىا

مهعشى بشر  نقش  رسيده و در ايشن كشاراند. اداره امور محوى ارثاً به آنان مىداشته

امشال  زرا شى  اما (6)اند و روستاييان موظّف به اطا ت از آنان بودند. هده داشته

نداشت. ايشن  دارا چندان وسعتآنانا در مقايسه با امال  نُجباى درمه اول زمين

رسشيد كشه عاينده دولت در ميان روستاييان بودند و بشه نظرمشىطبقه در حقيقت ن

دهقانشان بنابراهعيّشت مرتبشه  (7)آورى ماليشات بشوده اسشت.شان مععوظيفه اصوى

بشر ايشن اسشاس هاى آنانشدند و لباسشان خود به پنج گروه تقسيم مىامتعا ى

بينيم بوكشه نعى ساسانى نوان دهقان را در اسناد رسعى اوائل دوره (8)متفاوت بود.

نهايى آنها در قرون نخستين هاى پهووى زردشتىا كه تدوينگاه در كتابآن را گاه

اسالمى كه وضشع امتعشا ى و يابيم و نيى در منابع دوراندوران اسالمى استا مى

خوريم. بنابر سازندا مكرراً بدان برمىمى سياسى دوران متأخر ساسانى را منعكس

يش  طبقشه امتعشا ى از  « نشوان»صورت داد كه اين كوعه به توان احتعالاين مى

و پيدايى آن نتيجشه اصشالحات  (م579 تا 531)ابدا ات دوره خسرو انورشيروان 

كرد كه به هعان انشدازه كشه ديگر توصيه مىاين پادشاه به شاهان (9)ارضى او باشد.

زيرا اين دو به منىله  دهقانان نيى پاسدارى كنندا كنندا از طبقهاز شاهى پاسبانى مى

نامشه كه بيشتر بر خداى (12)و آثار دوران اسالمىا (11)اما درمنابع پهووى (10)برادرند.
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متكى هستندا براى اهعيت دادن به طبقشه دهقانشانا هاى  ربى آنپهووى و ترمعه

گرددا گرچه اى باز مىبرادر هوشنگ شاه افسانه (13)اصل آنان به ويكرد ياويكرتا

انشدا را مبدع اين طبقه دانسشته (15)يا منوچهر (14)خود هوشنگ هاى روايتدر بعض

طبقات چهارگانه ساسانى معشيد شاه پيشدادى به شعار آمشده گونه كه مبدعهعان

در روز دوم نوروز به حضشور  (17)البيوتساسانى دهقانان و اهلدر دوره (16)است.

روز يا نَوَد روزا كه در نخستين روز  و مشن خرّم روز يا خرّه (18)يافتندشاه بارمى

شد؛ مشن خاص دهقانان بود. در اين روز شاه متواضعانه بشا برگىار مىاز ماه دى

ا شراب در نخسشتين  (19)نوششيد.خورد و مىنشست و مىدهقانان وكشاورزان مى

قوعشرو دهقانشان  (. قه 13تا  11)پراكنده خود به ايران در زمان ابوبكر تجاوزهاى

بعشد در زمشان  (20)كردنشد.مرزى را كه از ثروت برخوردار بودند غارت مى حىنوا

هاى ششديدترى دسشت زدنشد و و مانشينان ا كه به حعوه (. قه 23 تا 13) عر 

گوناگون را فتح كردندا و با پاشيده شدن قششون و از ميشان رفشتن نجبشاى نواحى

اى در تعيين سرنوششت ساسانىا دهقانان نق  سياسى و امتعا ى  عدهطراز اول

يا شهرو روستاى خود داشتند. بعضى از آنشان بشا تسشويم و پرداخشت مىيشه ناحيه

 ريىى و غشارت حفشظسرداران مسوعانا قوعرو خود را از تهامم ا راب و خونبه

كشه بشا  ُشرون بشن زيشد سشردار  شرب  (در  شراق)زوابشى كردند مانند دهقشانمى

يا  (21)  از افراد خوي  چهار درهم بپردازداكرد كه به وى در ازاى هر يمصالحه

هعچنين هنگامى  (22)دهقان بُرس كه با زَهره پيعان بست و براى او پوها زد. بسطام

 سپاه ا راب به ناحيه مَهروذ نىدي  بغداد رسيدا دهقان اين ناحيه با هاشم بشن كه

 از اهشالى ُتبه قرار گذاشت كه در برابر پرداخت ي  مري  درهما وى كسشى را 

 (اى نىديش  مشداينقريشه)شيرزاد دهقشان سشاباط  (24)به روايت طبرىا (23)نكشد.
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 توانست مان ي  صد هىار كشاورز را كه در محاصره ا راب افتاده بودندا نجات

ه. 30بن زياد در سال دهد. در نواحى ديگر ايران نيى وضع به هعين گونه بود. ربيع

وانه سيستان شد و به ناحيه زالق كه دژى استواربودا بن  امر ر ق از سوى  بدالوَّه

رسيد و دهقان آن را اسير كرد. دهقشان در برابشر مقشدارى زر و سشيم مشان خشود 

هعچنشين  بدالوَّشه  شامر بشا  (25)راخريد و ربيع  هد كشرد كشه خشون او را نريشىد.

 بشن مسشوم بشاهوى ازچشون قتيبشه (26)هرات به پنجاه كيسه درم صشوح كشرد.دهقان

بن يوسف امارت خراسان يافتا دهقانان بوخ در طالقان بشه خشدمت حجاجطرف

 (27)رفتند و در ركاب او از رود گذشتند.وى

 كردنشد ودادند و مقاومت مشىاما دهقانانى نيى بودند كه تن به مصالحه نعى

 كردنشداشدند يا فرار مشىدادند و كشته مىبار ترميح مىمرگ را بر زندگى مذلّت

 (28)داد شهريار يكى از دهقانان ناحيه تيسفون كه منگيد و سرانجام كششته ششمانن

 كشه مشتّهم بشه خيانشت ششد و بشه فرمشان (شهركى نىدي  دموه)يادهقان دَسكَره 

 تبة بن غَىوان چشون بشه دششت ميششان رسشيد و  (29) تبه بن قتل رسيد.بنهاشم

هقانان دبه منگ پرداخت و اهالى آنجا قصد مقابوه با ا راب را دارندا دريافت كه

نيشده و كه از اسالم روى برگردا (ميشان)بعدها نيى دهقان ميسان  (30)كشت آنجا را

 (31)كافرشده بودا به فرمان مُغيرن بن شُعيَه والى بصره كشته شد.

هجرى هنگشامى كشه  تبشة بشن غشىوان از  16و آغاز سال  15در آخر سال 

ن آنجا به منگ او آمد. سپس در برابر مشالى االهواز حعوه بردا دهقابه سوق بصره

و ابوموسى كه از مانش   آشتى كرد. اما پس از چندى دهقان  هدشكنى كرد با او

 االهواز و نواحى نهرهجرى سوق 17به ماى مُغيره والى بصره شدا در سال   عر

ابوموسى با مشردم ششوج منشگ كشرد و سشرانجام  (32)را به منگ فتح كرد. تيرى
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طو  صوح كرد و بر آن شد كه دروازه شهر را بگشايد بدين شرط كشه اندهقان آن

صد تن از اهل وى را امان دهد. ابوموسى پذيرفت و  هدى بسشته ششد.  ابوموسى

بشن  بدالوَّشه موسشى (33)آن صد تن را رها كردا اما خود دهقان را كشت. ابوموسى

ا پذيرفت و بعد كه بشا خازم به ترمذكه دژى استوار بودا رفت. نخست دهقان او ر

از اين روايات و روايات مششابه  (34)رسيدا دهقان به تركستان گريخت.او به توافق

 دوسشتريىىا دهقانان ايرانآيد كها در آن دوران دشوار منگ و خونبرمى چنين

اند با تدبير و صالحديد مشان بسشيارى از مشردم خشود را از مشرگ توانسته ايرانى

ود را از غارت و ويرانى به دور نگاه دارند. حتى براى يىدگشرد برهانند وقوعرو خ

پادشاه ساسانى دهقانان تنها موجاء و پناه بودند. وى پس از گشريختن سوم آخرين

  (35)از تيسفون وپس از منگ نهاوندا به اصفهان رفت و دهقان آنجا به نشام مطيشار

نخسشت بشه ششاه و شده  مبارزه با ا راب ا تبارى به دست آورده بوداكه به سب 

كع  دادا امابه  ووى به اين و ده وفا نكرد. آنگاه يىدگرد به كرمان گريخت و از 

اى نگرفت سپس به مشرو رفشت و از ماهويشه دهقان آنجاكع  خواستا اما نتيجه

 (36)ما كشته شد.دهقان آنجايارى طوبيد و سرانجام در هعان

 آورىيفشه دهقانشان معشعهعچون دوره ساسانىا در دوران اسالمى نيى وظ

 اهنعشايىماليات از ر اياى خوي  بود.  الوه بر آنا پرداختن به كار آبشادانى و ر

 (غنائم منگشى)ء ور از فَىسبيالن را بر  هده داشتند و ضيافت كسانى كه بهرهابن

 ر حعوشههاى دهقانانى كه داما زمين (37)بودندا خصوصاً در ميان آنان موروثى بود.

 نشانآوردندا به فرمشان  عشر خويفشه بشه آاسالم مى ( راق)ه نواحى سواد ا راب ب

 انشاننام تنى چند از اين دهق (38)شدند. بالذرىشد و از مىيه معاف مىواگذار مى

 .را ذكر كرده است
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 آيد كه در اوايل دوره اسالمىا خصوصاً در ششرقاز روايات مختوف برمى

 خصاند و گاه هر شمراى كوچ  محوى بودهايرانا بعضى از دهقانانا در  علا ا

 لششد. گشاهى دهقشان معشادبا ثروت و مكنت و ا تبار امتعا ى دهقان ناميده مى

 اى كه در يش  منبشع شخصشى دهقشان بشه نوان مرزبان به كار رفته است به گونه

از  آمده و در منبع ديگر هعو مرزبان خوانشد ششده اسشت. مشدالً در روايتشى شعار

تشى شخاصى به  نوان مرزبان كرمان و مرزبان مرو يشاد ششده و در روايا (39)طبرى

انشد. نويس هعان اششخاص بشا  نشوان دهقشان ذكشر گرديشدههعين تاريخ ديگر از

ان بشدو  نشوان مرزبش (41)ازدهقان شوج ياد كردها در حالى كه دينورى (40)بالذرى

ان ششاه   بار با  نوابرويى پسر رستم ي (42)داده است. درروايتى از تاريخ سيستانا

سيسشتان و بششارديگر بشا  نششوان دهقششان ذكشر شششده و هعشين شششخص در روايششت 

ا آخشرين (Dewastic) سيستان به شعار آمشده اسشت. ديواششتي مرزبان (43)بالذرى

سشتا اكه در اسناد سغدىِ كوه مغ با لق  سرور يا شاه هعراه فرمانرواى پنجكنت

تعششدادى از  (45)نويسششنده حششدودالعالملقشش  دهقششان دارد.  (44)در تششاريخ طبششرىا

هجرى  كند و در اشعار فارسى تا قرن ششمماوراءالنهر را ياد مىهاى نواحىدهقان

 خراسشان و)نيى دهقان درمفهوم حاكم و امير و سرورا خصوصشاً در ششرق ايشران 

 نشوان  سوزنى چندين تن از امراى محوى را بشا (46)كار رفته است.ا به(ماوراءالنهر

 هعچنشين (47)الدهاقين داشته است.است و يكى از آنان لق   ينن مدح گفتهدهقا

بشا  گشاه هعشراه (48)ا و مهتشران«زادگشانبىرگ» «زادگانمو »هعراه با  دهقانان گاه

و  و موش»و گاه هعشراه بشا  «موو  و مرزبان»و گاه هعراه با  «موو  ودانشعندان»

 (50)اند.ياد شده «مندساالراناَسواران و »وگاه هعراه با  (49)«مرزبانان

سياسى  شد كه اينان گاه در حوادثاهعيّت و نفوذ محوى دهقانان سب  مى
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خود در  و گاه (51)گرفتند.و امتعا ى طرف شور فرمانروايان  رب نواحى قرار مى

ماننشد  خاسشتندااختالفات ميان حكّام  شرب بشه طرفشدارى از متخاصشعان برمشى

بشن   اصشم اب و مرو و غيره از حارث بن سُريَج در برابرمانبدارى دهقانان فاري

قوعشه  بن سنباط كه بابش  خشرّم ديشن را درسهل (52)هجرى. 116 بدالوَّه در سال 

 (53)خوي  پناه داد و سپس او را بشه حيوشه تحويشل افششين دادا از دهقانشان بشود.

را بشه بغشداد هعچنينا ابن شروين طبرىا كه مأموريت بردن  بدالوَّه برادر بابش  

بر هده داشتا دهقان بود و  بدالوَّه در راه از وى خواست كه به روج دهقانان با 

دهقانان در دربار سامانيان از اهعيّت  (54)اورفتار كند و ابن شروين بدو شراب داد.

 اى در توصشيفدر قصشيده (330/329متشوفى )احترام برخوردار بودند. رودكى  و

را  مكان پير صالح دهقان (.قه 331تا  301)ير سامانى مجوس بار نصربن احعد ام

 (55)در صف آزادان در مقابل صف اميران و بوععى وزير ذكر كرده است.

 رهبسيارى از رمال سياسى مهم قرون نخستين اسالمى در شرق ايران از زم

 عشدبنرسيده است ماننشد احهاى دهقانان مىدهقانان بوده يا نس  آنان به خاندان

و  (مشرو)بن هاشم از اميران معروف  هشد سشامانى كشه از دهقانشان ميشرنج هلس

 هعچنشينا پشدر (56)رفتشه اسشت.ازنوادگان يىدگرد سشوم ساسشانى بشه ششعار مشى

 مشدهالعو  وزير معروف سوجوقى از دهقانان متعوّل ناحيه بيهق بشه ششعار آنظام

 (57)است.

را  ىى از پادشاهان ساسانكوشيدند كه حتى بعضدهقانان با نقل رواياتى مى

 دختشر نيى از نسل دهقانان بدانند مانند داستانى كه بر طبشق آن مشادر خسشرو دوم

 (58)دهقانى از تخعه فريدون به شعار آمده است.

 دهقانان كه بازمانده طبقات اشراف دوره ساسانى بودنشدا در دوره اسشالمى
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در مشورد آداب غشذا  (59)كوشيدند بشه هعشان روج زنشدگى كننشد. مشاحظنيى مى

آورد كه خود بازتابى از ذوق اشرافى زمان ساسانى در دهقانان مطالبى مى خوردن

 نويسد كه دهقانان بوعيدن ي  باره غذا و به دندان كشيدنمورد است. وى مى اين

 استخوان را براى مدا كردن گوشت آن و مكيدن استخوان را براى بيشرون آوردن

خورنشد و گوششت را بشا كشارد مشى (60)ند. غذا را بشا چنگشالدانمغى آن ناپسند مى

پوشش  و آرايش  زنشان دهقشان  (61)كننشد. در مشوردو زير ل  زمىمه مى برندمى

آورده است كه سعيدبن  بدالعىيى والشى خراسشان  (62)ماوراءالنهر بالذرى (دهقانه)

ا هعاننشد زنشان بودا زير (63)موق  به خُذينه (. قه 105تا  101)يىيد دوم در زمان

هششت. هعچنشين وى كرد و موى خود را فرو مشىاى رنگين به تن مىمامهدهقان

 داشت. هاى رنگينبست و در اطراف خود بال داشت و كاردى بر آن مى كعربند

هاى نوروز و مهرگشان هعچشون دوره ساسشانى بشراى خوفشا يشا دهقانان در مشن

. ه 120هدايايى كه دهقانان در سشال از  (64)آوردند. طبرىمحوى پيشك  مىامراى

مناسبت مهرگان در شهر بوخ براى اسشدبن  بدالوَّشه قسشرى حشاكم خراسشان ق به

 .كندتفصيل ياد مىآوردند به

 هشاى كوتشاههاى  ربى و فارسى قرون نخسشتين اسشالمى داسشتاندر كتاب

 طافشتآميىى درباره دهقانان نقل شده كه هعه حكايت از ظرافشت طبشع و للطيفه

 اسد به سوى اصفهانذوق آنان دارد. مدالً آمده است كه دو مرد  رب از قبيوه بنى

 روانه شدند و در راوندا شهركى ميان اصفهان و كاشانا دهقانى با آنان دوسشت و

 هعراه شد. يكى از آن دو مرد  رب درگذشت و مرد ديگر به هعراه دهقان بر سر

افشادند نوشيدند و مامى بر گور او مىمىرفت و هر دو مامى شراب گور او مى

 شد وسرانجام دهقان نيى درگذشت و آن مرد  رب بر گور آن دو تن حاضر مى و
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 آورد كه بر طبشق آن هشارون خويفشهروايتى را مى (66)ابن فندق (65)خواند.شعر مى

 بر سر راه خود به طوس در دهى از دهات بيهق بيعار (. قه 193تا  170) باسى 

 و در آنجا چهار ماه ميهعان دهقانى بود كه از خويفه به خوبى پذيرايى كشرد و شد

 خويفه با هداياى گرانبهايى از آنجا خارج شد. اين روايت ماننشد بعضشى روايشات

 .ديگر داللت بر ثروتعندى بعضى از دهقانان دارد

 امتعشا ىا نقش  فرهنگشى مهعّشى نيشى شدهقانانا  الوه بر نق  سياسى 

 اند. اينان از هعان قرن اول هجشرى و اسشتقرار حكومشت  شرب در منشاطقداشته

 هشا و بعشداً بشه دربارهشاى ششاهانهشا و داراالمشارهمختوف ايرانا بشه دارالخالفشه

 هاى ايرانى شرق ايران به  نوان دانشعندان و خردمندانى ككشه از تشاريخ وسوسوه

متوفى ) آورد كه زيادبن ابيهمى (67)يهقىفرهنگ ايران قديم آگاه بودندا راه يافتند. ب

پادششاه  خسشرو)والى اموى  راقا در بصره سه تن از دهقانان كسشرى  (ه. ق 56

را در خدمت خود داشت كشه بشراى او از دولشت ساسشانى و ظعشت و  (ساسانى

را كعتشر اى كه وى از اين مهت حكومت  ربگفتند به گونهشكوه آن سخن مى

 سشخنان (68)يافشت. در تشاريخ سيسشتاناسشانيانا مشىتشر از حكومشت سو كوچ 

 آميىىا هعانند اندرزهاى پهووىا از قول رستم بن هُرمىد زردشتى كشه بشاحكعت

 بدالعىى  نوان دهقان ياد شدها نقل گرديده است. وى اين سخنان را به خواست

سى غالبشاً بن  بدالوَّه والى سيستانا از سوى  بدالوَّه بن زيبرا بيان كرده است.فردو

اطال ات  عومى ماحظ بعضى (69)اين گونه سخنان را از دهقانان نقل كرده است.

 (70)كند.داردا ازدهقانان نقل مى (فولكوور) صر خود را كه گاه منبه فرهنگ مردم 

دانشعندان و ادباى بسيارى  هاى  ربى و فارسى دوران اسالمى به نامهاىدر كتاب

انشد يشا از خشانواده ياد شدهو چهارم با  نوان دهقان خوريم كه از قرن سومبر مى
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اسشالمى نيشى بشر انشد و در ميشان آنشان بشه دانششعندان  وشوم دينشىدهقانان بشوده

از دهقشان  (72)فنشدقاند. ابنبعضى از آنان نيى حامى  ووم دينى بوده (71)خوريم.مى

بشراى ابشن ه.ق  418كنشد كشه در سشال ثروتعندى از اهالى قصبه سبىوار يشاد مشى

اى بنا كرد. بسيارى ازآنشان مششوّق الطي  كه از زاهدان و مفسّران بودا مدرسهابى

آورده است كشه اىاند. رودكى در قصيدهفرهنگ و ادب ايرانى و زبان فارسى بوده

دهقشانى از  فرّخشى در خشدمت (73)انشددادهدهقانان نامور بدو سشيم و مركش  مشى

فردوسى نيشى بشه  (74)كرد.او مستعرى دريافت مى دهاقين سيستان بودو هر ساله از

 (75)روايتى خود از دهاقين طوس بود.

از دهقانان حافظ روايات حعاسى و تاريخى و داستاهاى  شقى ايران پشي 

بشه تأليف ششده)اند. ابومنصور مععرى گردآورنده شاهنامه ابومنصورى اسالم بوده

تأليف ن در دست استا آورده كه براىاى كه اكنون از آدر مقدّمه (. قه 346سال 

مقدمشه در هعشين (76)اثر خوي  دهقانان شهرهاى گوناگون را پي  خشود خوانشد.

انشدا مأخشذ معتبشر گفتار دهقانان كشه بازمانشدگان ششاهان قشديم بشه ششعار آمشده

 فردوسى در موارد مختوف مأخذ روايشت خشود را (77)شاهنامه ذكر شده است.اين

 واحتعاالً منظور او روايات ششفاهى آنشان بشوده اسشت. (78)تادهقان ذكر كرده اس

 (79)اند ماننشد اسشدى طوسشىاهاى دهقانان اشاره كردهشا ران ديگر نيى به روايت

هششاى روا يكششى از معششانى دهقششان در فرهنششگاز ايششن (81)و نظششامى. (80)ايرانشششاها

دوسشتى آنشان است.  القه دهقانان بشه فرهنشگ ايشران و ايشران «دانتاريخ»فارسى

در تقابل بشا  «ايرانى اصيل»خصوصاً  «ايرانى»تحوّل كوعه دهقان در مفهوم  موم 

ششده  «غيشر ايرانشى»و  «خشارمى»و غيره و  عوماً  «رومى»و  «تر »يا با  « رب»

نويسشد در مورد مَروَزان حاكم يعن در زمان خسرو انوشيروان مى (82)طبرى است.
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خُرّه خسرود كه زبان  ربى را دوست داشت و  دو پسر داشت يكى به نام كه وى

 گفت و بشر روجخواند و ديگر كه اَسوار بودا به فارسى سخن مى ربى مى شعر

 فردوسى و ديگر ششا ران قشرن چهشارم و پشنجم (83)(بندهقن)زيست دهقانان مى

 گاهى نيشى دهقشان در مفهشوم (84)اند.مكررّاً اين كوعه را در اين مفهوم به كار برده

 بشه سشب  ششناختى كشه (85)رفته است.به كار مى «مسوعان»در تقابل با  «زردشتى»

 پرداختندا دهقاندهقانان از شراب و انواع آن داشتند و به تهيه و فروج آن نيى مى

كننده به معناى تشخيص دهنده شراب و تهيه (87)و اشعار فارسى (86)در ادب  ربى

 .آن به كار رفته است

 داراتم اقطاع از قرن پنجم هجرى و انحطاط طبقات زمشينبا گسترج سيس

 ز معنشىبه تدريج اهعيت و ا تبار دهقانان كاستى گرفت و واژه دهقان به تدريج ا

 در يعنشى معنشايى كشه «روستايىا زارع و كشاورز»به معنى  «خرده مال  و مال »

كوعشه گرچه در قشرن شششم و هفشتم هنشوز ايشن  (88)اصل داشته بود تحوّل يافت.

 (89)رفت.به كار مى «مال »درمعنى 

 

 :هايادداشت

 :ن. . به. 1

J.P. Margoliouth, supplement to the thesauius syriacus of R.Payne smith, 

S.T.P., Pxford, 1927, p. 84a. 

بشود. معنشاى اگر كوعه مستقيعاً از پهووى به فارسى رسشيده بشودا بايسشتى بشه صشورت دهگشان مشى

د ماننش (نسشبت)بشوده اسشت يعنشى تركيش  ده ن گشان  «منسوب به دها روستايى»ه ظاهراً كوعاصوى

 .بازرگان

 .420ا ص 1318التواريخا به كوش  بهارا تهرانا مجعل. 2

 18صا 54و  7بند  4ا فصل 1957ا بعبئىا (B.T.Anklesaria) زند وهعن يسنا به كوش  انكوساريا. 3

 .33و 
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ا بعبئششى و (M.Haug and E.W.West) ا بشه كوشش  هشوگ و وسشت(نامشهارداويراز)ارداويرافنامشه . 4

ا 15ا فصشل 1984ا پاريسا (Ph. Gignous) ا به كوش  زينيو40ا ص 10بند 15ا فصل 1872لندنا

ا ا به كوشش  فريشدون وهعشن5ا ص 1372و ترمعه و تحقيق ژاله آموزگارا تهرانا  66اص 5بند 

 .113و  112ا ص 6اس 19لندنا برگ 

وبى يعق ا662ا بند 327ا ص 1965ا بيروتا 1ا ج(Ch. Pellat) الذه ا به كوش  پالىا مروجمسعود. 5

 هرتسعا معنى كرده است. ن. . به: نعقوبىا تاريخا به كوش  (الكوررئيس)شهريج را رئيس ناحيه 

(M.Th. Houtsma) نيى ن. . به203ا ص 1ا ج1883ا ليدنا .: 

   A.Christensen, LصIran sous les sassanides, copenhagen, 1944, p. 140. 

تشاريخا  ؛ بوععشىا434ا ص 1901-1879يكما ليدنا  (اDe Goeje) طبرىا تاريخا به كوش  دوخويه. 6

 يسشترانجالبوخىا فارسنامها به كوش  گاى ل؛ ابن345ا ص 1341به كوش  بهار و گنابادىا تهرانا 

 .37ا ص 1921نا ا لند(G.Le Strange, R.N. Nicholson) و نيكوسون

 .113و  112كريستن سنا هعانا ص . 7

 .مسعودىا هعان ما. 8

 (كرديشر)هشاى كرتيشر هاى اوايل دوران ساسانى مانند كتيبه شاپور در كعبه زردشت يا كتيبشهدر كتيبه. 9

 .امده استها چنين  نوانى نيوكتيبه نرسى و پايكوى و نيى در منابع خارمى هعىمان با اين كتيبه

 .6ا ص 1900ا پاريسا (Zotenberg) عالبىا غررا به كوش  زوتنبرگث. 10

 .438و   594و   688ا ص 1928-1874ا بعبئىا (D.M. Madan) دينكردا به كوش  مدن. 11

 عشالىاا ث220- 221و   225ا ص 1878ا اليپشىگا (E.Saehau) بيرونىا آثارالباقيها به كوش  زاخو. 12

 :هعان ما. نيى ن. . به

A. Christensen, Les types du premer homme et du premier roj dans I’ histoirejإgendajre des 

Iraniens, I, stockholm, 1917, pp. 68, 134, 151, 156. 

ريخ و ترمعه فارسى آن: احعد تفضوىا ژاله آموزگشارا نخسشتين انسشان و نخسشتين ششهريار در تشا

 .و غيره 139و  165 ا ص1363ا تهرانا 1ايرانيانا ج اىافسانه

13. Wekard.t, Waykard/t 

 .ثعالبىا هعان ما. 14

 .البوخىا هعان ماطبرىا هعان ماا ابن. 15

مرامع و 435و  434ا ص 1368ا تهرانا 2ن. . به: كتاب مذكور از كريستن سنا ترمعه فارسىا ج. 16

 .مذكور در آنجا
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 .516البودانا ص فتوح. 27
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 .420البودانا ص فتوح. 30

 .422البودانا ص فتوح. 31

 .464بالذرىا هعانا ص . 32

 .140كنيد با اخبارالطوالا ص  ا مقايسه466البودانا ص فتوح. 33

 .514البودانا ص فتوح. 34

 .اصل ايرانى آن احتعاالً مهريار بوده است. 35

 .2877تا  2875تاريخ طبرىا يكما ص . 36
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 .140اخبارالطوالا ص . 41

 .81ا ص 1314تاريخ سيستانا به كوش  محعدتقى بهارا تهرانا . 42

 .485اخبارالطوالا ص . 43

 .1446تاريخ طبرىا دوما ص . 44
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 .239و  137ا ص 1342كوش  محعد دبير سياقىا تهرانا ديوانا به

؛ فرخششىا ديششوانا 2106ا بيششت 134ا ص 9ا ج1483ا بيششت 97ا ص 9شششاهنامها چششاپ مسششكوا ج. 85

نا ىا ديشوا؛ خاقشان238؛ نظامىا ششرفنامها ص 294ا ص 1343كوش  محعد دبير سياقىا تهرانا به
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