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چکیده:

در تبیین مولفههای رفتاری اقتصادی به واکاوی اعمال و کنشهای هوشیارانهی امویان جهت دستیابی به اهدافی انتخاب
شده پرداخته میشود .در رفتارشناسیاقتصادی انسان اقتصادی و ویژگیهای رفتاری او مورد توجه قرارداده میشود.
هدف از این پژوهش بررسیوتبیین مولفههای رفتارهای اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهراست که از مناطق مهم
خالفت اسالمی بود .یافتههای پژوهشحاضر که به شیوهی توصیفیـ تحلیلی صورتگرفته است ،نشان میدهد هدف
امویان کسب حداکثری منافعمالی و تصرف سریع منابع اقتصادی مناطق یادشده بود .کنشهای اقتصادی آنان رفتارهایی
از طیف خشونتطلبی تا اصالحگرایی را در بر میگرفت که شامل قومگرایی ،منفعتطلبی ،خشونتگرایی و رفتارهای
اصالحی ـ حمایتی جهت کاستن از نارضایتی و شورشهای عمومی میشد .رفتارهای اقتصادی امویان حاصل عدول
از ارزشهای اسالمی ،تغییر احکام مالی و بهکارگیری شیوههای عرفی ،سنتی و قبیلهای بود.

واژگان کلیدی :خراسان ـ ماوراءالنهر ـ امویان ـ رفتارشناسی ـ اقتصاد.

تبیین مولفه های رفتاری اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهر
مقدمه

سرزمین خراسان و ماوراءالنهر به علت قرارگرفتن در مسیر شاهراه تجاری ابریشم ،وجود اراضی
حاصلخیز کشاورزی ،منابع آب و معادن ازموقعیت ممتازاقتصادی نسبت به سایر نواحی برخوردار
بود .با توجه به امتیازات یاد شده این سوال مطرح است که امویان چه رفتارهای اقتصادی در مناطق
یاد شده از خود بروز دادند؟ پاسخ به این پرسش نیازمند رفتارشناسی امویان در حوزه اقتصادی و
مسائل مالی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.
با توجه به اینکه خالفتاموی حکومتی اسالمی بود و یکی از اهدف حکومت اسالمی ترویج
رفتارهای اسالمی در مسائل اقتصادی و پرهیز از رفتارهای سرکوبگرانه جهت دستیابی به ثروت
میباشد در این پژوهش کوشش شده تا مولفههای رفتارهای اقتصادی خلفای اموی و رفتارشناسی
اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهر مورد ارزیابی قرار داده شود .اطالعات مربوط به حضور
امویان در خراسان و ماوراءالنهر غالبا به صورت پراکنده در کتب تاریخ عمومی آمده است ،گذشته
از منابع متقدم اسالمی که مهمترین اطالعات را در اختیار ما قرار میدهد در این موضوع پژوهشهایی
صورت گرفته است ،همچون مقاالتی تحت عنوان تأثیر اقتصادی ـ اجتماعی خراسان بر نحوهی
حکومت امویان در این سرزمین از عباسپناهی؛ منابع درآمدمالی امویان در خراسان از مریم
سعیدیانجزی؛ دستگاهمالی امویان با تکیه بر قلمرو شرقی خالفت از سیدمحمود سامانی و بازکاوی
فرایند فتوحاسالمی در ماوراءالنهر در عصر اموی از کورشصالحی و حبیبزمانی محجوب و
کتابهایی تحت عنوان تاریخ اسالم در آسیای مرکزی تا حملهیمغول از محمدامیر شیخنوری و
فتوحات اعراب در آسیای مرکزی از گیب و ایران در روزگاراموی از عبداهلل مهدیالخطیب .هیچ
یک از این پژوهشها در خصوص رفتارشناسی اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهر به واکاوی
نپرداختهاند بلکه به صورت پراکنده به بخشهایی از عملکردهای آنان در خصوص چپاولگریها و
اخذغنایم و جزیه و مواردی از این قبیل اشاراتی دارند از این رو پژوهش اخیر جهت روشنشدن
رفتارشناسی اقتصادی امویان در این مناطق ضروری میباشد.
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مبانی نظری:

رفتار به هر فعالیت وعملی که موجود زنده انجام میدهد و متضمن کارهایبدنی آشکار و پنهان،
اعمالفیزیولوژیک و عاطفی و نیز فعالیتعقلی است ،اطالق میگردد .گرچه هر حرکت یا پاسخ
انسانی ممکناست رفتار تلقی شود،اما بسیاری واژهی رفتار را به حرکتها یا پاسخهایی محدود
میکنند که مستلزم اموری در باب محیط یا موقعیت است( .مظاهری :1397 ،ص )230انسانها در
شرایط مختلف رفتارهای متفاوتی از خود بروز میدهند ،که غالبا متأثر است از عاملدرونی یا همان
نگرشهایی که در اعتقادها و باورهای افراد ریشه دارد و عاملبیرونی یا فشارهایمحیطی که به
اوضاع و موقعیتی وابسته است که افراد در آن قراردارند .مولفههای اصلی نگرش عبارتند از:
عنصرشناختی و احساس و تمایل به عمل .عنصرشناختی همان اعتقادها و باورهای افراد است که
در مواجهه با هر موقعیت ،متناسب با آن عمل میکنند( .ولوی :1391 ،ص )122رفتارشناسی بر این
اصلاساسی که افراد ،کنشهایی 1هوشیارانه را برای دستیابی به اهدافی انتخابشده انجام میدهند،
قرار گرفته است ،این مفهوم از کنش انسان در مقابل رفتار کامال انعکاسی یا غیرارادی که هدفی را
دنبال نمیکند ،قرار دارد به طور خالصه آنکه رفتار افراد ،هدفمند است و اهدافی خاص را دنبال
میکند .افزون بر آن ،کنش انسان به این نکته داللت دارد که او ابزارهای خاصی را به شکلی آگاهانه
برای دستیابی به اهداف خود برگزیده است .اهداف برگزیده شده از سوی فرد باید برای او ارزشمند
باشند ،چرا که میخواهد آنها را برآوردهکند و بر همین اساس ،باید ارزشهایی داشته باشد که بر
انتخابهایش اثربگذارند .اینکه فرد ابزارهایی را به کار میگیرد ،بدان معنا است که به باور خود این
ابزارهای مشخص ،اهداف مطلوب او را برآورده میکنند .باید متذکرشد که رفتارشناسی ،انتخاب
ارزشها یا اهداف توسط فرد را عاقالنه یا صحیح فرض نمیکند یا مسلم نمیگیرد که او روشی را
برای دستیابی به آنها انتخابکرده که صحیح است .تمام آنچه رفتارشناسی مورد تاکید قرار میدهد،
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این است که فرد کنشگر ،به درست یا غلط ،اهداف و باورهایی را اتخاذ میکند که میتواند با استفاده
از ابزارهایی معین به آنها دست یابد( .روتبارد :1392 ،ص )14
رقتارشناسیاقتصادی به توصیف عملکردهایاقتصادی انسان میپردازد .اقتصاد علم به مجموعه
وسایلی است که برای رفع نیازمندیهای مادی بشر از آن استفاده میشود(.دهخدا :1252 ،ذیل کلمهی
اقتصاد) یا در مفهومی دیگراقتصاد قوانین پدیدههایی در جامعه را دنبال میکند که از کارهای مختلف
نوع بشر برای تولیدثروت برمیخیزد( .قنادان :1389 ،ص )68اقتصاد به مثابة علمی انسانی ،برای
مدلسازی ،پیشبینی ،سیاستگذاری و تمام کارکردهای خود نیازمند شناختی مناسب از انسان ،به
عنوان محور تصمیمگیریهای اقتصادی است .مبنای بسیاری از رفتارهایاقتصادی انسان نفع شخصی
و رفتارعقالیی دانسته شده است هیچ عملاقتصادی ،بدون اشاره به یک کنشگراقتصادی قابل تصور
نیست ،کنشگر اقتصادی را میتوان مورد مطالعه قرارداد و تالشکرد که آنچه در ذهن او جریان دارد
را دریافت .در این صورت ،با اقتصاد نظری سروکار نداریم ،بلکه با رفتارها ،کنشها ،گرایشات و
عملکردهایاقتصادی افراد در دورههای تاریخیخاص مواجه میشویم( .روتبارد :1392 ،ص)75
بنابراین رفتارشناسی اقتصادی به بررسی نوع نگرشها و اعمال و رفتار افراد متناسب با شرایط
حاکم بر یک مکان یا جامعه جهت وصول ثروت و نیازمندیهای مادی بشر در شرایط زمانی و
تاریخی متفاوت میپردازد.
موقعیت اقتصادی خراسان و ماوراءالنهر

منطقهی خراسان و ماوراءالنهر به دلیل موقعیت خاص اقتصادی همچون واقعشدن بر مسیر جاده-
یابریشم ،حاصلخیزیاراضی ،وجود صنایع و معادن مورد توجه امویان قرار داشت .خراسان مجاور
خاک هندوستان و چین قرارگرفته بود و راه تجاری این دو کشور به داخل ایران از این ایالت
میگذشته(.مشکور :1372 ،ص )672کاروانها ابریشم و چینی که کاالهایلوکس شرقی بود را حمل
و با اجناس غربی مانند نقره ،طال ،لباسپشمی و نخی مبادله میکردند و در این رهگذر سود زیادی
نصیب بازرگانان میشد(.رید :1375 ،ص )10سرزمین بلخ مرکزتجارت با هندوستان بود(.بارتولد،
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 :1372ص )49عالوه بر این به نقل منابع معادنگرانبهایی در خراسان وجود داشت« :اندر وی
معدنهای زر و سیم و گوهرهایفراوان از کوه خیزد( ».حدودالعالم :1362 ،ص )88در خراسان
معادنی مانند معدن پیروزه و الجورد و معدن نقره پنجهیر وجود دارد و رکابهایی ساخت مرو نیز در
خراسان است(.ابنفقیه1416 ،ق :ص )517در بازارهای شهر مرو محصوالت فراوان همچون
اشترغاز(گیاهیدارویی) وجود داشت و ابریشم فراوان تولید و به بسیاری مناطق صادر میشد(ابن-
حوقل1938 ،م/2 :ص )6 43نیشابوریان جامههای ملحم و طاهری و تافته و رافته و این جز در
نیشابور نیست(.ابنفقیه1416 ،ق :ص )516از نظر کشاورزی نیز محصوالت فراوانی برداشت میشد
که عالوه بر مصرف داخلی صادرمیگردید .نیشابور شهری بزرگ بود و بازارهایی بسیار پررونق و
بازرگانان و صنعتگران فراوان در بازارهای آن بودند و مهمانسرا برای سکونت بازرگانان در بازارهای
آن وجود داشت( .ابنحوقل1938 ،م/2 :صص431ـ)432
منطقهی ماوراءالنهر نیز از نظر موقعیتاقتصادی در زمینههای کشاورزی و تجارت و وجود معادن
و رونق صنایع آنگونه که منابعاسالمی متذکر شدهاند« :از رونق قابل توجهی برخورداربود؛ ماوراءالنهر
روستاهای معتبر ،دیههای گرانمایه با درختان سر در همکشیده و رودخانههای روان و نعمت فراوان
و ناحیتهای گسترده دارد(».مقدسی1411 ،ق :ص« )260میوهها و انگور و بندگان و کنیزان همه
نیک ،کانهای آنجا گرانبهاست(».همان ،ص )261بسیاری از شهرهای ماوراءالنهر به علت واقعشدن
درمسیر تجاریابریشم عالوه بر دریافت حقعبور کاروانهایتجاری ،محصوالت و کاالهایخود را
صادرمیکردند ،بیکند(از توابعبخارا) از جمله شهرهای بسیار مهم از نظربازرگانی در ماوراءالنهر بود،
ساکنان این شهر از مرفهترین مردمان ماوراءالنهر بودند« .بیکند شهر بازرگانان میباشد(».ابنخردادبه،
1992م :ص )25عالوه بر تجارت شرق و غرب ،تجارت با شمال(نواحیروسیه) نیز درجریان بود«:در
رود خزر (ولگا) کشتیهای بزرگ با مالالتجاره و اقسام کاالهایخوارزم و غیره میرود و هم از دیار
برطاس (شهری در ناحیهی ترکستان) پوست روباهسیاه آرند که مرغوبترین و گرانترین پوست-
هاست ،و در همهی جهان روباهسیاه جز در این ناحیه و اطراف آن نباشد و ملوک اقوام عجم به
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پوشیدن این پوست سرافراز میکنند و پوست سیاه سخت گرانبهاست ،گاه باشد که پوست سیاه را
به والیتهای خراسان یا به طرف شمال و از آنجا به دیار فرنگ و اندلس برند(».مسعودی ،بیتا :ص)55
از شهرهای ماوراءالنهر محصوالت و کاالهای مختلفی صادر میشد«:از بخارا پارچههای نرم و
جانماز و فرش و پوستآهو و غیره؛ از خوارزم سمور و روباه و خرگوشرنگین و روغنماهی و
عسل و فندق و باز و شمشیر و زره و بردگان و گوسفند و گاو که همه را از بلغار آورند و
صادرمیکنند؛ همچنین عناب و فراوردههایشیر و کنجد و برد و لحاف و فرش و مقنعهیابریشمی
و قفل و بازوبند و کمان و ماهی و کشتی که میسازند و صادرمیکنند و همچنین از ترمذ؛ از سمرقند
جامهیسمرقندی و دیگهایبزرگ مسین و قمقمههای خوب و چادر و رکاب و لگام و تسمه؛ از
شاش زین چرمین نیکو و جعبه و خیمه (چادر) و پوستها که از ترکستان آرند و جانماز و تخمه و
کمانهای نیکو و پنبه که به ترکستان میبرند(».مقدسی1411 ،ق :صص324ـ )325هم چنین هر شهری
در ماورالنهر به تولید محصولی شهرت داشت .در بخارا کارگاهی بود که در آن چیزهای گستردنی
مانند سفره ،فرش و اثاثیه میبافتند و یزدیها (پارچهای منسوب به شهریزد) و بالشها و بردیهای
فندقی برای خلیفه میبافتند و هرچه خراج بخارا بود به جای نقد از این جامه میبرد؛ از آنجا جامهها
(لباسها ،پارچه) به شام و مصر و شهرهای دیگر میبردند صاحبمنصبان و شاهان و شاهزادگان از
این پارچه استفاده میکردند(.نرشخی :1363 ،صص28ـ)30
معادنگرانبهایی نیز در نواحیمختلف ماوراءالنهر وجود داشت«:در اسروشنه رودخانهی عظیمی
است در این رودخانه شمشهایطال بدست میآید(».یعقوبی1422 ،ق ،ص )125در برخی شهرهای
ترکستان ماوراءالنهر هم سنگآهن وجود داشت که ورقهایآهن گاهی به جای پول نقد دریافت
میشد و معدن در بُتم 1از مناطق نزدیک سغد و معدننمک در کِش ،در شاش نیز معدن نقره وجود
داشت(.ابنخردادبه1992 ،م :ص )27این ویژگیهای تجاری و اقتصادی خراسان و ماورالنهر موجب
اهمیت اینمناطق برای امویان شده بود.

قوم گرایی
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قوم و قبیلهگرایی ازخصال جاهلی پیش از اسالم بود که پیامبر(ص) به شدت با آن مخالفتمی-
کرد .قومگرایی ریشه بروز بسیاری از رفتارهایاقتصادی اعراب بود .قوممداری ،برتری و امتیاز قومی
بر قومدیگر یا گروهی برگروه دیگر است(.وثوقی :1385 ،ص )136تعصــبات قومگرایانــه بــا
نگــرش واقعبینانــه و علمــی متناقض است و واقعیات را نادیده میگیرد .تعصبات قوم مدارانـه
موجـب میشـودکـه جامعه از تواناییها ،استعدادها و شایستگیهای فراوانی محـروم بمانـد و تنهـا
کسـان خاصی از قوم و قبیلهایمشخص ،کارهای مهم را به دستگیرنـد وآنهـا را دسـت بـه دست
میان خودبگردانند( .همان ،ص )137قومگرایی نوعی حرکتجمعی است که بهصورت گروهی
انجاممیشود .افراد درحرکتهایگروهی مبتنی بر قومگرایی درمورد چرایی رفتارخویش پرسشنمی-
کنند از اینرو مجریان قابلاعتمادی برای حکومتها به شمار میایند .حاکمیتهایی که بر مبنای قوم و
قبیله استقراریافتهاند با تامینمنافع همقبیلگان خود میکوشند تا همواره آنان را به عنوان حامیان
خویش نگاهدارند ،رفتارهای قومگرایانه به شدت آسیبزاست وموجب نابرابری و محرومیتهای-
اجتماعی ،تسلط قوم حاکم و بروز شورشهای متعدد میگردد .نابرابری و ناهنجاریهای اقتصادی وجه
مهمی از قومگرایی است .انحصارات و امتیازاتاقتصادی قومغالب موجب تسلطاقتصادی آنان
بربخشهای مختلف جامعه و بروز رفتارهای سلطهطلبانه و خشونتآمیز میشود .امری که به وضوح
دررفتارشناسی اقتصادیامویان دیده میشود.
از زمان خالفت عثمان معادالت سیاسی و به دنبال آن ،معادالت اجتماعی و اقتصادی ،به گونهای
دگرگون شد که عدول از معیارهایاسالمی در جهت حاکمیت بخشیدن به قوم بنیامیه آشکارا
صورت میگرفت این روند در زمان حاکمیتامویان ادامهیافت ،آنان به منظوراستقرار هرچه بیشتر
حاکمیت بنیامیه ،معیارعزل و نصب والیان را برمبنای خویشاوندی و همخونی قراردادند ،به طوری
که قومیتگرایی و قبیلهگرایی سیاست غالب حاکماناموی بود .امویان هرکجا را فتح میکردند خود
اداره آن را به دست میگرفتند و فرماندهان سپاه ،والیان ،عامالن و استانداران را ازخویشاوندان،
نزدیکان و همپیمانان خانداناموی برمیگزیدند.
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در ابتدای خالفت امویان اداره امورشرق خالفت اسالمی و ادامه فتوحات تحت نظر حاکم عراق
بود ،با این وجود خلفا به علت اهمیت منطقه خراسان و ماورالنهر و جهت استحکام حاکمیت خویش
ازطریق انتصاب والیان مورداعتماد بر این منطقه اعمال قدرت میکردند.
حکامی که برمبنای چنین مالکهایی انتخابمیشدند از آزادیعمل برخورداربودند .در
رفتارشناسیاقتصادی امویان درمناطق ماورالنهر و خراسان ،نوعی آزادیعمل که ریشه در حمایت-
قومی خالفت و پشتوانههای قبیلهای دارد ،دیده میشود .سرکوب ،غارت ،چپاول به منظور جمعمال
و بهرهوری از منابعمالی رفتارهای معمول والیان به شمارمیرفت( .شیخنوری :1390،ص)80
با چنین نگرشی معاویه جهت متنعمکردن وابستگان و قبایل منتسب بهخویش ،زیاد بنابیسفیان
که به طور همزمان والیبصره وکوفه بود پنجاه هزارمرد جنگی همراه با خانوادههایشان را به خراسان
گسیلداشت ،حضور این نیروهایجنگنده درمرزهای شرقی کمک موثر برای فتوحات بعدی اعراب
شد(.شیخنوری :1388 ،ص)121
معاویه سعیدبنعثمان را نیز بدون توجه به شایستگیایشان ،به پاسداشت زحمات پدرش (عثمان-
بنعفان) درحق خلیفه به حکومت خراسان منصوب نمود(.طبری/7 :1375 ،صص2870ـ)2871
دیگر والیان زمان معاویه و دیگر خلفای اموی برخراسان نیز معموالً اینگونه انتخاب میشدند.
مهاجرتگروهی و قبیلهای به مناطقمفتوحه از سیاستهایاقتصادی امویان بود .زیرا بنیامیه
عالوه بر اینکه تعصب قبیلهای و خودبرتربینی نسبت به دیگرقبایل عرب و عجم داشتند بین
خودشان نیز رقابت بر سر دستیابی به منافع بود .امویان« :ایرانیان و سایرملل را عموماً موالی به معنی
بندگان وبردگان تلقیمیکردند و آنانرا خدمتگذار عرب میدانستند(».همایی :1366 ،ص77؛ زیدان،
 :1392ص )698شهرهای خراسان چون در زمان خلفا فتحشده بودند ،در زمان قدرتگیری امویان
مشکالتچندانی برای والیاناموی ایجاد نمیکردند .لشکریان و والیان اعزامی به خراسان و
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ماوراءالنهر در دورهیاموی پساز سلطه برشهرهای آنمناطق بهمنظور تملک آن نواحی و تثبیت
حضور ،قبایل وابسته به خویش را به نواحیمختلف آنجا خصوصاً شهرهایی با موقعیتکشاورزی و
بازرگانی کوچمیدادند زیرا حضورآنان در شهرهایمرفه خراسان هم هزینهی دربارمرکزی را کاهش-
میداد و هم با تثبیت حضورخویش و تملک آن نواحی منبعدرآمد دائمی با دریافت خراج و جزیه
و دیگرمالیاتها برای دربار خالفت بدست میآمد .از این رو در سالهای نخست قدرتگیریامویان
بیشتر مهاجرانعرب درشهرهای خراسان که اهمیتاقتصادی داشتند اسکان یافتند و پادگانهایی
احداثکردند مانند مرو که در ابتدای ورود مسلمانان پادگاننظامی آنان به شمار میرفت(.ابنحوقل،
/2 :1938ص )436پس از مدتی قبایل و افراد غیرنظامی را نیز به آن مناطق کوچدادند و بهتدریج
مانند بومیان در امور مختلف تجارت و کشاورزی و دیگر فعالیتهایاقتصادی اشتغالداشتند ،فرای
مینویسد«:ازدیان در داد و ستدهای محلی و سوداگری با مردم بومی کوشش فراوان داشتند(».فرای،
 :1393ص )93زیرا مهاجرین ،گذشته از قصد غزا و مجاورت «ثغر» دنبال «مجالزندگی» ،با رخت
و بنه و چادر و شتر از مساکنقدیم خویش به والیت تازهگشوده میآمدند( .زرینکوب:1383 ،
ص« )370درآغاز سال پنجاه ویک هجری ،پنجاه هزارمرد جنگی با خانواده و زن و فرزند از شهرکوفه
و بصره برگزیده شدند ،و درخراسان اقامت نمودند( ».ابناثیر/11 :1371 ،ص )29این افراد اولینگروه
از اعراب بودند که در مرو سکونت داده شدند(.بالذری1988 ،م :ص )296به علت قرارگرفتن
درمسیر تجاری راهابریشم و وجود رود دائمی«مرو شهرستانی ثروتنمند بود( ».مقدسی1411 ،ق:
ص )310به همین دالیل قبایل مختلف عرب درآنجا سکونتگزیدند .مرو دارای مساجد فراوان و
بازارهای پررونقی بود(.ابنحوقل1938 ،م/2 :ص« )434قومی از عرب ازد و تمیم و جز اینان درمرو
سکونت داشتند(».ابنرسته1892 ،م :ص )279مرو در آن هنگام پایگاه مهم اعراب به شمارمیآمد و
مرکز خراسان نامیده میشد ،در منابع نام دهکدههایی در نزدیکی مرو ذکرشده است که محلسکونت
برخی از عربها بوده است( .صالح :1384 ،صص74ـ )75قبایلی مانند بنیعدی و بنیتمیم از
بزرگترین قبایل عرب عدنانی در مرو و اطراف آن ساکن بودند که درگیریهای فراوانی با قبایل
بکربنوائل و وابستگان آن دراین مناطق داشتند( .طبری/7 :1375 ،ص)3174
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عالوه بر مرو در شهر نیشابور نیز«اقوامی از عرب سکونت داشتند(».یعقوبی1422 ،ق :ص)96
درطوس که ازتوابع نیشابور بود نیز اقوامی از عرب مانند بنوتمیم (بالذری1988 ،م :ص )401و
قبیلهی طیء و جز آنها زندگی میکردند(.ابنرسته1892 ،م :ص)277
در هرات نیز اقوام عرب سکونت داشتند(.یعقوبی1422 ،ق :ص )100مانند گروه بکربنوائل از
شاخهیربیعه و وابستگان آنان همچون بنیصهیب بودند ،به علت اختالفاتی که با بنیتمیم در نواحی
مرو بین آنها ایجاد شده بود بدینجا کوچ کرده بودند( .طبری/7 :1375 ،ص )3175در زمان کوچشان
به هرات نیز درگیریهایی بین آنان وجود داشت و پس از پیروزی بنیتمیم بر بنیبکر گروهی از
بنیتمیم هم درهرات ساکن شدند(.بالذری1988 ،م :ص )400به این ترتیب درمیان شهرهای خراسان
نیز آن مناطقی که از نظراقتصادی از رونق برخوردار بودند بیشتر قبایل عرب حضور داشتند و مرو،
نیشابور ،هرات و بلخ به صورت دژ استوار قدرت عرب درآمدند(.باسورث :1370 ،ص)77
در دورهی امویان درشهرهای آباد و مرفه ماوراءالنهر مانند سمرقند و بخارا قبایلی از عرب
سکونت یافتند چنانکه« :قتیبهبنمسلم اهلبخارا را فرمود تا یک نیمه از خانهها و زمینها ودرختان
خویش را به اعراب دادند( ».نرشخی :1363 ،ص )42پس از پیروزی بر سمرقند نیز جماعتی از
مسلمانان را در شهر سکونت داد(.بالذری1988 ،م :ص)406
مهاجرت گروهی و سیاستهای قومگرایانه امویان موجب ناآرامی و بیثباتی شهرهای خراسان و
ماورالنهر شد .همین امر مانع پیشرفت اقتصادی و آشوبهای اجتماعی مناطق یاد شده گردید که
تخریب زیرساختهای تولیدی ،تجاری و کشاورزی را به دنبال آورد.
منفعت طلبی:

منفعتطلبی از ویژگیهای ذاتی انسان است .این خصیصه ،او را به سوی جلب منفعت شخصی و
نیز دفع ضرر ،سوق میدهد .منفعتطلبی از یک سو انسان را به سوی فعالیت و تالش سوق میدهد
و از سوی دیگر میتواند منجر به زیر پا گذاشتن اصول اخالقی و ارزشهای دیتی و اسالمی شود .از
آغازین روز حکومت عثمان عدول از شیوهی پیامبر(ص) آغاز شد ،معاویه برخالف ادعای خود
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درعملکرد اقتصادی و شیوهانتخاب والیان بر مبنای الگویاسالمی عمل نکردند و از روش پیامبر(ص)
و حتی خلفا عدول نمودند ،پیوند ظاهری اندیشه سیاسی امویان با دین در همه ابعاد اثرگذاشت،
دراین زمان هرچند احکام فقهی مستخرج ازکتاب و سنت بود ،اما تصمیمات خلفا به عنوان رأس
هرم قدرت سیاسی نقش تعیینکنندهای در مسائل اقتصادی داشت به همین دلیل با دورشدن از زمان
پیامبر(ص) بدعتهای فراوان در امورمالی و اقتصادی پدید آمد .قومگرایی و رویآوردن امویان به
تجملگرایی ،کاخنشینی و اشرافیت موجب شد تا کسب ثروت اهمیت روزافزون یابد؛ احکام دینی
به کنار رود و جامعه به سمت و سوی مادیگرایی و ثروتاندوزی گرایشیابد.
منفعت طلبی از دیگر مولفههایاصلی در رفتارشناسیاقتصادی خلفایاموی و وابستگان آنان
است ،در زمان حضور والیان در منطقه توصیه یا بازخواستی درخصوص عمل بر طبق موازین اسالمی
یا کمکاری در این خصوص درمنابع ذکرنشده بلکه عملکرد آنان در دستیابی به اموال مورد تاکید
قرار میگرفت ،ابنعامر درگفتگو با خلیفه هدف خویش را از حکومت بر بصره دستیابی و حفظ
اموال آنجا ذکر نمود« :من در بصره اموال و سپردهها دارم ،اگر مرا به بصره نفرستی از میان میرود».
پس معاویه او را درسال چهلویکم والیتدار بصره کرد ،کار خراسان نیز با وی بود»(طبری:1375 ،
/7ص )2726پس از موافقت خلیفه ،وی قیسبنهیثم را عامل خراسان کرد اما چون در امر ارسال
خراج و هدایا غفلتی کرده بود او را عزل نمود( .ابنخلدون/2 :1383 ،ص )8چنین رفتارهایی درعزل
و نصب والیان خراسان با اندکی فراز و فرود در تمام دورهیبنیامیه دیده میشود .در زمان خالفت
معاویه هرچند حَکَم بنعمروغفاری که در سال  44والی خراسان شد (یعقوبی ،بیتا /2ص )222از
صحابه و فردی خوش اخالق بود که پس از دستیابی به غنایم فراوان آن اموال را برخالف خواست
خلیفه و ابنزیاد به مرکز خالفت ارسال نکرد بلکه آنان را بین لشکریان تقسیمنمود ،اما فرمان معاویه
جهت وصول غنایم گرانبهایی که وی به دستآوره بود بیانگر انتصاب وی جهت مشروعیت بخشیدن
به منفعتطلبی خویشبود(.کوفی1411 ،ق/4 :ص )315با اینوجود منابع درخصوص رفتارهای-
اسالمی و بخششهای مالی ایشان با مردم مناطق مفتوحه و دعوت آنان به اسالم سکوت کردهاند.
220

تبیین مولفه های رفتاری اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهر
با مسلط شدن بنیامیه گسیل سرمایهها به سود اشخاص توانمند سیاسی شروعشد و تا انقراض
بنیامیه ادامه یافت لذا معیار اصلی انتخاب والیان توانایی در کسب اموال و ارسال سرمایهها نزد
خلیفه و مقامات مهم حکومتی بود که همه از نزدیکان و وابستگان امویان بودند مانند عبدالرحمن-
بنزیاد از والیان خراسان زمان معاویه ،چنان اموالی از خراسان آورده بود که میگفت« :به اندازهای
با خودم مال آوردهام که صد سال مرا به قرار روزی هزاردرهم بس است(».یعقوبی ،بیتا/2 ،ص)237
سعیدبنعثمان(پسرخلیفهسوم) از دیگر والیان معاویه پس از دستیابی به اموال بسیار از امارت
خراسان استعفاء داد ،معاویه چون دانست که سعید به مراد خویش دست یافته موافقت نمود و سعید
با گروگانها به مدینه بازگشت(.کوفی1411 ،ق/4 :ص )314حتی «:شمشیرها و هرچه با ایشان بود
از جامهی دیبا و زر و سیم همه را از ایشان بگرفتند و به کشاورزی مشغولشان کردند(».نرشخی،
 :1363صص54ـ)57
در زمان یزیدبن معاویه(60ـ64ق) نیز تغییری در نگرشخالفت نسبت به عزل و نصب والیان
خراسان ایجاد نشد و همچنان رفتارهایاقتصادی آنان مالکعمل بود چنانکه سلم بنزیاد که از
جانب یزید حاکم خراسان و ماوراءالنهر بود ،به منظور ابقای خویش پس از دستیابی به غنایم فراوان
از آن غنایم هرچه پسندید گرفت و نزد یزید فرستاد(.ابناثیر/11 :1371 ،ص )220به همین دلیل در
زمان یزید در امارت خراسان ابقا شد.
خلفا و والیاناموی با تشویقهای مالی سعی در ترغیب لشکریان جهت حضور در نبردها و دستیابی
و ارسال غنایم داشتند .در زمان عبدالملک بنمروان65(،ـ86ق) حجاج والی عراق ،مهلب بنابیصفره
را والی خراسان کرد و گفت اینان اهل عملند و اموال حق آنهاست(.طبری/11 :1375 ،ص)3661
حجاج آنها را با انگیزهی مالی تشویق به فتوحات نمود ،یا در خصوص علت عزل یزید بن مهلب
از جانب حجاج اختالف آنان بر سر دستیابی به اموال و غنایم خوارزم ذکر شده است ،زیرا یزید
بدون اطالع حجاج به نبرد آنجا رفت و غنایم را برای خودش برداشت(.ابناثیر/13 :1371 ،ص)109
تشویقهای مالی و اهدایجوایز برای لشکریان در فتح شهرهایثروتمند بیشتر اعمال میشد
چنانکه قتیبه برای فتح شهرثروتند بیکند اعالم کرد«:هرکه بر این رخنه برآید ،دیت (خونبها) وی
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میدهم و اگر کشته شود به فرزندان وی میدهم(».نرشخی :1363 ،ص )61در فتح خوارزم نیز با
پیشنهاد« :دریافت کلیدهای طال به آن ناحیه رفت و پس از صلح با شاه خوارزم ده هزار سر و
مقداری طال و کاال نیزدریافت نمود( ».طبری/9 :1375 ،صص3852ـ )3854برای دست یافتن به
ثروتعظیم سمرقند قتیبه آیهای از قرآن خواند بدین مضمون« :وغنیمتهایی دیگر که بدان دست
نیافتهاید و خدا بدان احاطه دارد(».همان/9 ،صص3855ـ )3858با بیان چنین آیهای از قرآنکریم
سعی نمود به لشکرکشی خویش به سمرقند و دستیابی به سرمایههای هنگفت آنجا مشروعیت
بخشد .پس از پیروزی در صلحنامه قتیبه شرط کرده بود که آتشکدهها و اموال و گنجهای بتکدهها
باید به او واگذار شود و تمام آن ثروت را دریافت کرد ،بتها را سوزاند و در خاکستر آنها پنجاه
هزار مثقال زر از میخهای زرین به دست آمد(.ابناثیر/13 :1371 ،ص )180و جماعتی از مسلمانان
را در شهر سکونت داد(.بالذری1988 ،م :ص)406
خلفا و حاکمان اموی ابتدا سعی میکردند بدون درگیری به غنایم و اموال شهرها دستیابند مانند
شهرهای اخرون و شومان که حاکم آنجا فدیهای به قتیبه داد و صلح کرد( .طبری:1375 ،
/9ص )3805اما به علت رفتارهای غیراسالمی و زیادهخواهیهای مالی که حاکمان اموی در شهرهای
فتح شده درپیش میگرفتند ،کمتر مردم شهرها بدون مقاومت تن به صلح میدادند مگر نواحی که
رعب و وحشت بر اثر سرکوبی شهرهای همجوار آنان داشتند.
اینگونه رفتارهای منفعتطلبی تا آخر دورهیبنیامیه کمابیش دنبالمیشد؛ جنید از والیان زمان
هشام(105ـ125ق) چون به امحکیم ،زن هشام گردنبندهایی از گوهرهایگرانبها تقدیم داشت ،هشام
او را به امارتخراسان فرستاد(.ابنخلدون/2 :1383 ،ص )146ابنهبیره از والیان خراسان در زمان
یزیدبنعبدالملک(101ـ105ق) هدف از اعزام خویش را جمع اموال بیان کرد ،علت عزل مسلمه
برادر خلیفه در امورخراسان نیز کوتاهیکردن در جمعآوری اموال مورد نظر خلیفه بود(.ابناثیر،
/13 :1371ص)296
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به طورکلی سلوک و رفتار دنیاطلبی در دورهیبنیامیه جایگزین سادهزیستی شد که اسالم به
ارمغانآورده بود؛ در این دوره به جای آنکه مانند خلفای سابق تمام هم و غم خود را مصروف
بهسازی مذهباسالم نمایند ،به رفاه و تنعم ،جالل و شکوه دنیوی توجه کردند(.حورانی:1384 ،
ص)51
بیتجربگی عمال اموی و ناآشنایی اعراب به تولید محصوالتکشاورزی از یکسو و گرایش
خلفایاموی به کسب درآمد از سویدیگر موجبشد تا اعراب به جای تقویت زیرساختهای
تولیدثروت درجامعه ،به استفاده و چپاول هرچه بیشتر منابعمالی در دسترس بپردازند .به نوشته
ابنخطیب« :اشراف عرب در این زمان در سراسرخراسان ،دسترنج اهالیخراسان را مفت میخوردند
و بر این باور بودند که سروری از عربهاست و کار و خدمت از عجمها( ».مهدیالخطیب:1378 ،
صص75ـ)76
خشونتگرایی و رفتارهای سرکوبگرانه ،غارت و چپاول:

مولفهی شاخص رفتاری والیاناموی درخراسان ،استفاده از خشونت و رفتارهایی سرکوبگرانه جهت
دستیابی به منافعاقتصادی بود .خشونت حالتی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی یا
غیرفیزیکی فرد خشن خواسته خود را بهدیگران تحمیلمیکند .خشونت از نظر لغوی به معنای
خشکی ،تندی و سختی است(دهخدا ،ذیلواژه خشونت) هرگونه رفتاری که بااستفاده از زور و
تهاجم فیزیکی بر هستی انسان که با انگیزه وارد آوردن آسیب ،رنج و یا لطمهزدن همراه باشد و
بهمنظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خالف خواستشان ،خشونت اطالق میشود خشونت
باهدف آسیبرساندن به افراد صورت میگیرد و معموال با«کاربرد نیروی فیزیکی و یا تهدید ناشی
از کاربرد نیرویفیزیکی که میتواند لطمات جسمی ،معنوی ،بر شخص یا اشخاص بگذارد(.افتخاری،
 :1378ص )69در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده میشود.
خشونت ممکن است دراثر خشم اتفاق افتد .و از دیگرسوی خشونت ،عمل ،کنش و رفتاراست
مفهوم نیرو بیش از سایر مفاهیم با خشونت نزدیکتر است .زیرا ادوات و ابزاری که برای خشونت
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الزم است و بدون آنها خشونت امکان ندارد ،برای آن ساخته میشوند که نیروی طبیعی خشونتگرا
را فزونی ببخشد(.آرنت :1359 ،ص)71
از نظرشخصی و روانی ،خشونت ،تندخویی و منشسختگیرانه و یا بروز ناگهانی و انفجارگونه
نیرویی است که صورت تهدیدکننده ،مخرب و گاه قتال به خود میگیرد .از جنبه اجتماعی ،خشونت،
به نابردباری مذهبی« ،دگرناپذیری فکری» و یا «استفاده از زور و قدرت به شیوهای مخرب به وسیله
نهادها یا هویت اجتماعی درراستای تحصیلغایات مورد نظر این نهادها» تعریف میشود .در بعد
سیاسی ،خشونت ،یعنی «عدم مماشات با رقبایسیاسی ،قاطعیت و عدم چشمپوشی از خالف و
خطای متهمان و مجریان»« ،نوعی رفتار سیاسی که حاوی عنصر اعمال ناشایست قدرت
است(حناییکاشانی :1377 ،ص)123
کلمه خشونت طیفگستردهای از رفتارها مانند سرکوب ،غارت ،قتل و آزار را شامل میشود که
چنین رفتارهایی از سوی امویان جهت تصرف غیرقانونی اموال و منابعاقتصادی خراسان و ماورالنهر
دیده میشد .در آغاز خالفت معاویه(41ـ60ق) قیسبنهیثمسلمی که حاکم خراسان بود «نوبهار»
بلخ را ویران کرد ،تا آنکه مردم بلخ پیمان بستند که فرمانبردارباشند( .ابناثیر/5 :1371 ،ص)2033
از آنان که بر سرصلح بودند خراج دریافت نمود(.بالذری1988 ،م :ص )396عبیداهللبنزیاد پساز
نبرد با فتحخاتون حاکم طخارستان آنجا را هفت بار غارتکرد سپس با گرفتن مالی مصالحه
کرد(.مقدسی1411 ،ق/2 :ص )899شمار افرادی که به اسارت به بصره آورد دوهزار کس
بودند(.طبری/7 :1375 ،صص2861ـ )2862اسلم بن زرعهکالبی از دیگر والیان معاویه برخراسان
نیز بر مردم مرو بسیارسختگیری کرد و بر میزان خراج آنها صدهزار درهم افزود(.ابنطاهرمقدسی،
بیتا /6ص )4والیان معاویه درخراسان با ایجاد رعب و وحشت به منظور جلوگیری از اعتراضات
توانستند بر منابعمالی و اقتصادی قلمروشرقی تسلط یابند.
لشکریان همراه سعیدبنعثمان در فتوحاتماوراءالنهر گروهیاز بدویان که از کاروانیان حج
راهزنی میکردند بودند(.طبری/7 :1375 ،ص )2871حضورچنین افرادی درسپاه وی ازهمان آغاز
بیانگر اعمال و رفتارهای توأم با خشونت و غارتگری بود ،نه گسترش تعالیماسالم؛ هیچگونه
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مواخذهای در اینخصوص از نوع کردار والیان با بومیان منطقه جهت وصولاموال صورتنمیگرفت
بلکه بازخواستها از کمکاری یا تعلل دردریافت و ارسال اموال و غنایم صورت میگرفت مثال با
وجود رفتارهایغارتگرانهی سعیدبنعثمان در فتح بخارا و گروگانگیری از مردم سمرقند و عدم
پایبندی ایشان به تعهدخویش مبنی بر بازگرداندن گروگانها؛ (ابنطاهرمقدسی ،بیتا /6ص4؛ بالذری،
1988م :ص )398به علت همسوبودن اهداف اقتصادی معاویه با سعیدبنعثمان ودیگر والیان،
هیچگونه بازخواستی از جانب خلیفه درخصوص اعمال سرکوبگرایانه و چپاولگری آنها صورت
نمیگرفت .با چنین رفتارهایی معاویه زمان مرگ اموالی که اندوخته بود پنجاه هزار هزار درهم
بود(.ابنطاهرمقدسی ،بیتا/6ص)6
یزید بن معاویه(60ـ64ق) ،سیاستهای معاویه را درخراسان و ماوراءالنهر دنبالکرد ،یعنی در
صورت انعقاد پیماننامههای صلح توأم با پرداخت فدیه یا جزیه و دیگراموال شهرها از غارتگری
بیشتر معاف میشدند در غیر اینصورت قتل و ویرانی شهرها را در پیداشت؛ در ایندوره سلم
بنزیاد والیخراسان بود که در ابتدا به علت عدم تسلیم خاتون حاکم بخارا نبردهایی خونین بین
آنان رویداد و بسیاری به قتل رسیدند و سپس با پیروزی لشکریان سلم با غنایم فراوان به خراسان
بازگشتند( .نرشخی :1363 ،صص57ـ )60در فتح خوارزم نیز عالوه بر «:اخذ مبلغ چهارصدهزار
مالالصلح ،زن سلم بن زیاد زیور زن حاکم سغد را که به عاریت گرفته بود بربود( ».بالذری1988 ،م:
ص )399سلم از مردم آن مناطق جنس را بهجای نقد دریافت میکرد و اجناس و اشیاء و برده و
چهارپا را به نصف قیمت ارزیابیمیکرد و میبرد ،تا آنچه را که از آنهاگرفت بالغ بر پنجاه هزارهزار
درهمگردید ،سلم از آن غنایم هرچه پسندید گرفت و نزد یزید فرستاد(.ابناثیر/11 :1371 ،ص)220
وی به منظور جلب رضایت خلیفه و ابقای خویش در والیگری خراسان کاالهای مرغوب را نزد
خلیفه میفرستاد ،اینگونه رفتارها بود که شورشهایی پیاپی به دنبال داشت.
با روی کارآمدن عبدالملکبنمروان(65ـ86ق ).والیگری حجاج در عراق (یعقوبی1422 ،ق:
ص )132اعمال و رفتارهای سختگیرانه جهت وصول سرمایههای اقتصادی درخراسان و ماوراءالنهر
تشدید شد آنگونه که سپاهیان یزیدبنمهلب لباس اسیران خوارزم را پوشیدند ،درنتیجه آنان از سرما
بمردند(.طبری/9 :1375 ،ص )3769در این دوره تناقضی آشکار بین شعار و اعمال آنان وجود
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داشت« ،تناقض و تعارض بین احکام دینی و سیاست رژیم اموی در دو عرصهیاجتماعی و اقتصادی
مخصوصاً در بخششرقی امپراطوریعربی (خراسان وماوراءالنهر) همچنان ادامهداشت تا آنجا که
اوضاع این مناطق به شدت بحرانی و آشفته شد و اگر «حجاجبن یوسف ثقفی» استاندار نیرومند
رژیم اموی مسئولیت ادارهی این مناطق را برعهده نمیگرفت و با قهر و غضب و غلبه به کلیهی
عصیانها پایان نمیداد نزدیک بود که شورش فراگیرشود و بساط رژیم اموی را در تمامیت آن
برچیند( ».مهدیالخطیب :1378 ،ص )8آنچه شورشها و اختالفات را در این زمان تشدید نموده
بود مسائلاقتصادی بود که یا ریشه در زیادهخواهیهای حاکمان عرب منطقه از بومیان داشت و یا
در رقابتهای درونی قبایل عرب حاضر در منطقه بر سر دستیابی به اموال بیشتر.
رفتارهای خشونتآمیز جهت دستیابی به اموال و خزاین شهرهای ثروتمند ماوراءالنهر در طول
دورهی حکمرانی قتیبه بن مسلمباهلی بر ماوراءالنهر تکرارشد ،هرچند وی عدالت در پرداختهای
اقتصادی را در قبال مسلمانان درپیش گرفت ولی در خصوص دستیابی به غنایم از شهرهای
ماوراءالنهر همان رفتارهای خشن ،قتل و ویرانی را پیشه کرد قتیبه پس از فتح شهر ثروتمند بیکند
و پیمان شکنی مردم آنجا«:به لشکریانش فرمود که بروید و بیکند را غارتکنید ،و هر کسی که اهل
نبرد بود را بکشت و آنچه باقی بماند برده کرد(».نرشخی :1363 ،ص )61عالوه بر قتل و کشتار به
غارتگری شهر پرداخت و به خزائن مردم آنجا دست یافت و اموال بیشمار به دست آوردند که تا
این زمان نظیر آن را هیچ سرداری درخراسان به دست نیاورده بود(.ابناثیر/13 :1371 ،ص)133
«بتان زرین وسیمین فراوانی از بیکند به دست آوردند ،از آن جمله بتی زرین بود ،دویست و پنجاه
هزارمثقال ،همهی بتان را بگداخت و بر لشکر بخش کرد( ».مستوفی :1339 ،ص)278
رعب و وحشتی که والیان اموی با رفتارهای سرکوبگرانه درمیان مردم ایجاد کرده بودند موجب
میشد تا برخی شهرها با صلح ،دادن امتیازات مالی و پرداخت پیشکشها از قتل و خونریزی بیشتر
ممانعت به عمل آورند ،قتیبه هنگام فتح بخارا بانگ زد هرکه سری بیاورد یکصد میگیرد ،چندین
نفر سرهایی را نزد قتیبه آوردند( .طبری/9 :1375 ،صص3823ـ )3824پس از پیروزی پنجاه
هزارسوار از ایشان کشت و بخارا را گشود(.ابنطاهرمقدسی ،بیتا/6 :ص )38فرماندهان اموی هر
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زمان که منافع لشکریان و رضایت خلیفه تأمین میشد دست از فتوحات به طور موقت بر میداشتند
و در شهرهای پادگانی به استراحت میپرداختند و با کاهش ذخایر خزانه دوباره رفتارهای
سرکوبگرانه جهت دستیابی به اموال درپیش میگرفتند.
قتیبه به درخواست حاکم خوارزم جهت سرکوبی دشمنانش از جمله برادر حاکم خوارزم ،خرزاد،
با پیشنهاد« :دریافت کلیدهای طال به آن ناحیه رفت ،وی پس از صلح با شاه خوارزم ده هزار سر
و مقداری طال و کاال نیز دریافتنمود ،و چهارهزار اسیرگرفت و پیش قتیبه آنها را کشتند ،برادر
خوارزمشاه و دیگر مخالفان وی را نیز بکشت و اموالشان را مصادره کرد( ».طبری:1375 ،
/9صص3852ـ )3854چنین کشتارهای دسته جمعی در عملکرد آنان جهت دستیابی به منافع بارها
تکرار میشد.
در شهرهای شرق ماوراءالنهر نیز همین رفتارها را در پیش گرفتند و هرگاه مردم ساکن شهرها
صلح و پرداخت اموال را متقبل میشدند در امان بودند مانند شهرهای اخرون و شومان که حاکم
آنجا فدیهای به قتیبه داد و صلح کرد( .طبری/9 :1375 ،ص )3805و اگر مقاومت میکردند مانند
طالقان قتل و کشتار به راه میانداخت( .ابنخلدون/2 :1383 ،ص )104یا اهالی فاریاب که مقاومت
کردند آن شهر را آتشزد که نام آن محترقه شد(.طبری/9 :1375 ،ص )3845در این دوره برخالفت
زمان پیامبر(ص) که دریافت غنایم جهت پیشبرد دین صورت میگرفت ،بالعکس دین ابزاری جهت
دستیابی به اموال و غنایم شده بود.
پس از خالفت ولیدبنعبدالملک والیان حاکم بر منطقه رفتارهای تعصبگرایانه و جانبدارانه
درپیشگرفتند و سعی میکردند قبیلهها و همپیمانان خویش را متنعم کنند به همین دلیل دوباره آتش
اختالفات درونی را شعله ور نموده و فتوحات متوقف شد و به اخذ مالیاتهای بیشتر از بومیان منطقه
پرداختند که شورش بومیان را در پیداشت ،گاهی برای خاموش کردن این شورشها رفتارهای توأم
با کاهش مالیاتها و حذف جزیه را در پیش میگرفتند اما به علت کاهش ذخایر خزانه دوباره اخذ
جزیه و خراج اعمال میگردید ،از این رو نتوانستند حضور خویش را تداوم بخشند.
در دوران خالفت سلیمان(96ـ99ق) ،درمنطقهی خراسان لشکرکشیهای یزید بن مهلب و
برادرش مخلد درآغاز بیشتر با هدف انتقامگیری از بازماندگان قتیبه و کسب غنائم و ثروتهای آنان
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صورت گرفت( .یعقوبی ،بیتا/2 :ص )296یزید بنمهلب با رفتارهای سرکوبگرانه موفق شد چنان
اموالی بدست آورد که« :هزار هزار دینار زرسرخ ،خمس آن بود(».مستوفی :1339 ،ص)280
تا حدودی درزمان خالفت عمربنعبدالعزیز رفتارهای خشونتآمیز جهت وصول اموال فروکش
کرد اما پس از وی دوباره با اقتضای شرایط سیاسیـ اجتماعی حاکم بر منطقه والیان عمل میکردند،
زیرا نوع رفتارها باید به گونهای طراحی میشد که تأمینکنندهی منافع دربار باشد درغیر این صورت
عزل میشدند ،چنانکه یزید بن عبدالملک(101ـ105ق) برادرش مسلمه را چون در مدتی که والی
عراق و خراسان بود چیزی از خراج نپرداخت عزل نمود( .ابناثیر/13 :1371 ،ص)296
حکومت بنیامیه چون از آغاز با سلوک اشرافیگری و کاخنشینی شکل گرفت ،جهتگیری بیشتر
رفتارهای آنان به گونهای بود که دستاورد اقتصادی داشته باشد ،از این رو در فتوحات خراسان و
ماوراءالنهر نوع رفتار لشکریان اموی بستگی به نوع رفتار بومیان منطقه در برابر زیاده خواهیهای
مالی فاتحان عرب داشت و اگر درپرداخت پیشکشها و سایر اموال ،مردم از خود مقاومتی به خرج
نمیدادند در امان بودند در غیر اینصورت آنها را از دم تیغ میگذراندند و اموالشان غارت میکردند
و کاشانهی آنان نیز به آتش کشیده میشد.
رفتارهای اصالحی ـ حمایتی

تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم برمنطقه موجب میشد که جاکمان اموی در سیاستها و
روشهای خویش اصالحاتی اعمالکنند .با کوچ قبایل عرب در منطقهی خراسان و ماوراءالنهر
رقابتهای دیرین بین آن قبایل پدیدارشد  .ریشهی بسیاری از این درگیریها مسائلاقتصادی بود
چنانکه هنگام« :منصوب شدن عبداهلل بنخازم به عنوان والی خراسان گروهکثیری از طایفهی بکربن-
وائل و جز ایشان گردآمدند و گفتند :چه سبب دارد که اینان خراسان را بخورند و به ما چیزی
ندهند( ».بالذری )400 ،بنیصهیب از وابستگان بنوبکر نیز درپاسخ به نمایندهی مضریان بنیتمیم که
برای گفتگوی صلح آمده بود پاسخ دادند یا شما ازخراسان بروید و کس از مضریان نماند یا بمانید
و همه مرکب و سالح و طال و نقره را به ما واگذارید(.طبری/7 :1375 ،ص )3176زیرا بسیاری از
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قبایل مهاجر با انگیزهی دستیابی به منافعمادی و برخورداری از معیشتمرفه به منطقهی خراسان
کوچکرده بودند و زمانی که والیان اعزامی مطابق میلشان نبود و منافع قبایل رقیبشان تأمین میشد
این کشمکشها شدت بیشتری پیدا میکرد.
خلفا جهت کاستن از مخالفتها و مشروعیت بخشیدن به فتوحات گاه والیانی را که مقبولیت
اسالمی داشتند انتخاب میکردند؛ مانند« :حکم بنعمرو غفاری که مردی نیکرفتار و خوشرو و از
صحابه پیامبر(ص) بود در سال 44ه.ق .ازطرف معاویه حاکم خراسان شد و پس از دستیابی به غنایم
فراوان آنان را بین لشکریان تقسیم نمود( ».یعقوبی ،بیتا/2 :ص )222همچنین با اوجگیری
اختالفاتقبیلهای درخراسان حکومت مرکزی تصمیم به انتصاب فردی بدون وابستگیقبیلهای به
عنوان والیخراسان گرفت که رفتارهاییکجانبه را درمسائلاقتصادی کناربگذارد و از جانبداری قبایل
قدرتمند حاضر درمنطقه دوریکند ،با این نگرش درسالهای خالفت ولید بنعبدالملک قتیبه بن-
مسلم از طایفهی کوچکی به نام باهله که به عقیدهی برخی محققان از اعرابشمالی و برگرفته از نام
جد مادری ایشان بود(الجزری ،بیتا/1 :ص )116به عنوان والیخراسان انتخاب شد.
قتیبه توانست با رفتارهای توأم با عدالتاقتصادی بین قبایل عرب خراسان وحدت ایجاد کند؛ او
از نزدیکشدن به قبیلهای و دوری از قبیلهیدیگر و یا اختصاصدادن غنائم فتوحاتش به قبیلهای-
خاص خودداریکرد ،زیرا علت اصلی اختالفات قبیلهای در درجهیاول علت اقتصادی بود و
عواملدیگر پس از این علت قرارداشتتند(.مهدیالخطیب :1378 ،صص13ـ )15قتیبه چنین رفتارهایی
را با هدف جلوگیری ازتنشها و پیشبرد اهدافاقتصادی امویان درپیش گرفت و در این زمینه نیز
توفیقات فراوانی به دست آورد ،وی موفقشد پس از اتحاد مسلمانان شهرهای مهمی همچون
سمرقند و بخارا و خوارزم و دیگر شهرهای ماوراءالنهر را تحت فرمان خویش درآورد و قلمرو
مسلمانان را به نهایت توسعهی خویش تا همجواری چین برساند «:بسیاری مناطق مانند اخرون و
شومان بدون درگیری و با پرداخت فدیه با وی صلحکردند( ».طبری/9 :1375 ،صص3805ـ)3806
وی غنایم فراوانی به دربار سرازیرکرد .قتیبه برای جذب نومسلمانان غیرعرب منطقه نیز حمایتهای
مالی در برابر پذیرشاسالم درنظر گرفت و اعالم نمود« :هر آدینه هرکه به نمازآدینه حاضرشود ،دو
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درم بدهم ،بیشتر درویشان برای نمازآدینه میآمدند برای اینکه آن دو درم بگیرند( ».نرشخی:1363 ،
ص )67زیرا اینگونه تشویقهای مالی و پذیرشاسالم مانع بروز شورشهای داخلی میشد.
جنبشهای اجتماعی همزمان با خالفت عمربنعبدالعزیز(99ـ101ق) درخراسان شدت یافت از
این رو وی رفتارهای حمایت اقتصادی درپیشگرفت و به کارگزارخویش درخراسان نوشت«:همهی
کسانی که به قبلهی تو نماز میخوانند از جزیه آزادند( ».ابنخلدون/2 :1383 ،صص125ـ )126به
عاملخراج خراسان تأکید نمود« :هیچیک از مرزهای مسلمانان مهمتر و بزرگتر از مرزخراسان نیست،
خراسان را به تمام بگیر و بیستم به دستآر ،اگر برای مقرریشان بس بود که چنان شود و اگر نه
به من بنویس تا مال بفرستم که مقرریشان را کاملکنی ،عقبه آمد و معلوم داشت که خراج از
مقرریهایشان بیشتر است عمر نوشت مازاد را میان حاجتمندان تقسیمکن( ».طبری:1375 ،
/9صص3970ـ )3971تنها در زمان خالفت عمربنعبدالعزیز بود که رفتار یکنواختی در مسائلمالی
خراسان و ماوراءالنهر اتخاذ گردید و جهت رفع مشکالتمالی نومسلمانان و تألیف قلوب آنان فرمان
حذف جزیه و اعطای مقرری به اقشارضعیف آنجا صادرگردید .گرفتن خراج و جزیه از کسانی که
حتی اسالم آورده بودند را حجاج معمول کرده بود تا جبران کمبودهای بیتالمال بکند؛ زیرا با
مسلمان شدن تعداد زیادی از مردم و کاهشخراج ،او دچار مشکالت مالی شده بود ،اما عمربن-
عبدالعزیز با رفع جزیه از کسانی که مسلمان شده بودند سعیکرد تا از بوجود آمدن مجدد این
شورشها جلوگیری کند( .جعغریان/2 :1374 ،ص )596عمربنعبدالعزیز در آغاز خالفت در خطبه-
ای اعالم کرد«:یا مردمان ،کاری بزرگ مهم به گردن من اندرکردید و من ضمان کردم و جهد کنم تا
طریق و سنت مطصفی(ص) و آن خلفاء راشدین پیشگیرم( ».تاریخسیستان :1366 ،ص)122
اوعدالت و سیرت نیکو درپیشگرفت(.مجملالتواریخوالقصص ،بیتا :ص« )308خراج را از
خراسانیانی که مسلمان شده بودند برداشت و برای هر کسی که اسالم آورد عطائی تعیین-
کرد(».بالذری1988 ،م :ص )411فرمان داد تمام آنچه به ظلم گرفته شده بود بازپس داده شود؛
(ابنطاهرمقدسی ،بیتا ،6 :ص )46هم چنین غزوات را امر به تعطیل کرد زیرا میدانست این کار را
سرداران و همراهان آنها فقط به منظور استفاده و غارت پیشگرفتهاند نه به نیت پیشرفت دین و
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فرماندهان را مورد مواخذه قرار داد و اموالی را که خورده بودند مطالبه کرد(.فیاض :1390 ،ص)163
در نتیجه این رفتارها در بخشش و اعطای اموال از جانب عمربنعبدالعزیز هم شورشها را فروکش-
نمود و هم گرایش به اسالم فزونی یافت ،اما پس از پایان خالفت وی دوباره رفتارهای سابق در
چپاولگری و مالاندوزی اعاده گردید و نارضایتیها از سرگرفته شد.
هشام بن عبدالملک (105ـ125ق) نیز به علت بروز تنشهای داخلی و فعالیت داعیان عباسی
تالش کرد تا تنشهای درونی را با کاهش فشارهای مالی و حذف جزیه از افرادی که اسالم را
پذیرفته بودند خاموش کند اما به علت توقف فتوحات در ایندوره و کمبود ذخایرخزانه دوباره اخذ
جزیه و مالیاتها را از سرگرفت به همین دلیل هم نتوانست بر مشکالت منطقه فائق آید؛ او« :اشرس-
بنعبداهلل سلمی را برخراسان والیت داد و مردم ماوراءالنهر را به اسالم خواند و بفرمود تا هرکه
مسلمان شود جزیه از او بردارند ،پس مردمان به سرعت اسالم میآوردند و خراج کاهش پیدا کرد،
چون اشرس متوجه این موضوع شد بار دیگر به مطالبهی مالالصلح پرداخت اما مردم نپذیرفتند و
از وی دورشدند(».بالذری :1988 ،ص413؛ طبری/9 :1375 ،ص)4094هم چنین جنید بن عبداهلل
که مردی بخشنده و خردمند و از مردم یمن بود(.دینوری :1368 ،ص )335را بر امورخراسان و
ماوراءالنهر منصوب نمود .رفتارهای توأم با کاهش فشارهای اقتصادی که والیان دورهی هشام در
پیش گرفتند با هدف فروکشکردن شورشها جهت حفظ منافع بلند مدت آنها بود چنان که پس از
حذف جزیه و کاهش خراج  ،مجددا مالیاتها به شکل سابق برقرارمی شد.
در آخرین سالهای حضور امویان درخراسان نصر بن سیار(120ق ).با اصالحات گسترده
اقتصادی و اجتماعی کار را آغاز نمود تا شاید با پایاندادن به بحران داخلی موفق به تداوم حضور
امویان شود از جمله :سازماندهی گردآوری جزیه؛ به این صورت که مقرر شد تا احبار یهود از
یهودیان و رهبانان نصاری از مسیحیان و موبد مجوس از زرتشتیان جزیه بگیرند تا بدبینی نسبت به
اعراب کاهش یابد( .مهدیالخطیب :1378 ،ص )167وی همچنین «دریافت و پرداخت خراج را
هم سازماندهی و طبقهبندی نمود و برای دریافت خراج هر طبقه و هرچیز مسئولی مجزا انتخابکرد
و میزان پرداخت خراج را مطابق آنچه در قرارداد صلح ذکرشده بود اجرا نمود( ».طبری:1375 ،
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/10ص )4268دریافت جزیه را از مسلمانان لغو نمود و به منظور جبران کاهشدرآمد ،آن مبالغ را
بر مشرکان تحمیل نمود( .ابناثیر/14 :1371 ،ص)140
با انجام اصالحات اقتصادی نصر موفقشد سر و سامانی به اوضاع نامساعد منطقهی خراسان
دهد ،چنانکه« :هنوز یک جمعه بیشتر نگذشته بود که عدهی سیهزارنفر مسلمان که پیش از آن
جزیه میدادند و او جزیهی آنها را الغاء کرده بود نزد وی حاضر شدند( ».طبری:1375 ،
/10ص )4268امویان در واپسین روزهای حضور خویش درخراسان سعی نمودند با حمایتهای
اقتصادی نسبت به مسلمانان حاضر درمنطقه مانع سقوط خویش شوند اما به علت عمیق بودن
نارضایتیها نتیجه بخش نشد زیرا نصر هم سیاست قبیلهگرایی را درپیش گرفت .در دورهی نصربن-
سیار ،اختالفات شدید بین مضریها و یمانیها بود که جدیع بنعلی معروف به کرمانی ساالر
یمانیهای مقیم خراسان بود ،نصربنسیار حاکم خراسان بر یمانیها خشمگین بود و از هیچ یک از
ایشان درکارها کمک نمیگرفت ،بر سر همین موضوع میان کرمانی و نصربنسیار اختالف و درگیری
پیشآمد( .یعقوبی ،بیتا :ص333؛ طبری/10 :1375 ،ص )4418ریشهی این اختالفات چنان عمیق
بود که هیچگونه رفتاری ،حتی بخششها و اصالحات اقتصادی نصر نیز نتوانست موثر واقع شود و
فقط تا حدودی سقوط آنان را به تأخیر انداخت.

نتیجه

در تحلیل رفتارشناسی اقتصادی امویان در مناطق خراسان و ماورالنهر و در پاسخ به پرسش تحقیق
مبنی بر رفتارهایی که امویان در مسائلاقتصادی در مناطق یاد شده از خود بروز میدادند میتوان
بیان کرد قوم و قبیلهگرایانه امویان نگرش حاکم بر مسائل اقتصادی بود که با منفعطلبی ،کسب منافع
قبیلهای و تامین سود جمعی پیوند خورده بود و مهاجرت گسترده به این مناطق را دامن زد.
منفعتطلبی خلفای اموی در امور اقتصادی برخالف تعالیم اسالم ،با خشونت و اعمال سرکوبگرانه
همراه بود .در واقع خشونت مهمترین ابزار سلطه اقتصادی امویان بر مناطق خراسان و ماوراءالنهر
بود .خلفا هیچگونه مواخذهای از رفتارهای سرکوبگرانهی والیان و سرداران اعزامی نداشتند ،بلکه
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در عزل و نصب والیان ،وابستگی قبیلهای و توانایی دریافت و ارسال غنایم مهمترین مالک بود .خلفا
گاه به منظور کاهش مخالفت و شورشهایی که ناشی از مهاجرت گروهی ـ قبیلهای و غارت اقتصادی
همراه با خشونت بود ،رفتارهای اصالحی ـ حمایتی مانند کاهش خراج و لغو جزیه از خود بروز
میدادند .رفتارهای اقتصادی امویان در مناطق خراسان و ماوراءالنهر منجر به تخریب زیرساختهای
کشاورزی ،تجاری ـ تولیدی ،نزول روند گروش به اسالم و نیز توقف گسترش اسالم و عدم تثبیت
حضور امویان در مناطق مفتوحه شد.

منابع

.1ابناثیر ،عزالدین علی ،)1371(،کامل تاریخ بزرگ اسالم و ایران ،مترجم ابوالقاسم حالت و عباس
خلیلی ،تهران :ناشر موسسه مطبوعات علمی.
.2ابنحوقل ،محمد بن حوقل1938(،م) ،صوره االرض ،بیروت :دارصادر.
.3ابنخردادبه ،عبیداهلل بن عبداهلل1992(،م) ،المسالک و الممالک ،بیروت :نشر دارصادر افست لیدن.
.4ابنخلدون ،ابوزید عبدالرحمن بن محمد ،)1383(،العبرتاریخ ابن خلدون ،ترجمه عبدالمحمد
آیتی ،جلد ،1چاپ سوم ،تهران :انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
.5ابنرسته ،احمد بن عمر1892(،م) ،اعالق النفیسه ،بیروت :دارصادر.
.6ابنطاهرمقدسی ،مطهر(،بیتا) ،البدءوالتاریخ ،بورسعید :مکتبه الثقافه الدینیه.
.7اسحاق همدانی ابنالفقیه ،ابوبکر احمد بن محمد1416(،ق1996/م ،).البلدان ،تحقیق یوسف
الهادی ،بیروت :عالم الکتب.
.8افتخاری ،اصغر« ،)1378(،ظرفیت طبیعی امنیت ،مورد مطالعاتی :قومیت و خشونت در ایران»،
فصلنامه مطالعات راهبردی ،ش 5و ،6به نقل بهرام اخوانکاظمی ،امام علی ،عدالت و خشونت ،کتاب
نقد ،ش14و ،15ص.69
.9آرنت ،هانا ،)1359(،خشونت ،ترجمه عزت اهلل فوالدوند ،چاپ اول ،تهران :انتشارات خوارزمی.
.10بارتولد ،والدیمیر ،)1372(،تذکره جغرافیای تاریخی ایران ،ترجمه حمزه سردادور ،تهران:
انتشارات توس.
233

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال شانزدهم .شماره /60بهار1400
.11باسورث ،کلیفورد ادموند ،)1370(،تاریخ سیستان ،ترجمه حسن انوشه ،تهران :انتشارات سپهر.
.12بالذری ،احمد بن یحیی1988(،م) ،فتوحالبلدان ،بیروت :دار و مکتبه الهالل.
.13بینا ،)1362(،حدود العالم من المشرقالیالمغرب ،به کوشش منوچهر ستوده ،تهران :انتشارات
طهوری.
.14بینا (،بیتا) ،مجمل التواریخ و القصص ،تحقیق ملک الشعراء بهار ،تهران :انتشارات کالله خاور.
.15بینا ،)1366(،تاریخ سیستان ،تحقیق ملک الشعرای بهار ،چاپ دوم ،تهران :ناشر کالله خاور.
.16الجزری ،عزالدینابناثیر (،بیتا) ،اللباب فی تهذیب األنساب ،بیروت :دارصادر.
.17جعفریان ،رسول ،)1374(،تاریخ سیاسی اسالم ،2تاریخ خلفا از رحلت پیامبر تا زوال امویان،
تهران :ناشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
.18حناییکاشانی ،محمدسعید« ،)1377(،پرسش از تکنولوژی و خشونت» ،ماهنامه کیان ،ش،45
ص.123
.19حورانی ،آلبرت ،)1384(،تاریخ مردمان عرب ،ترجمه فرید جواهر کالم ،تهران :ناشر موسسه ی
انتشارات امیرکبیر.
.20دهخدا ،علیاکبر ،)1352(،لغتنامه دهخدا ،زیر نظر محمد معین؛ سید جعفر شهیدی ،تهران :ناشر
موسسه لغت نامه دهخدا.
.21الدینوری ،ابوحنیفه احمدبن داود ،)1368(،االخبارالطوال ،تحقیق عبدالمنعم عامر مراجعه جمال
الدین شیال ،قم :منشورات الرضی.
.22رید ،استرون ،)1375(،راههایابریشم و ادویه ،ترجمه عباس ملکی ،تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمی.
.23زرینکوب ،عبدالحسین ،)1383(،تاریخ ایران بعد از اسالم ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،چاپ
دهم.
.24زیدان ،جرجی ،) 1392(،تاریخ تمدن اسالم ،ترجمه و نگارش علی جواهر کالم ،چاپ چهاردهم،
تهران :موسسه انتشارات امیرکبیر.
234

تبیین مولفه های رفتاری اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهر
.25شیخ نوری ،محمد امیر ،)1390(،تاریخ تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جهان
اسالم از سال  40تا 227ه.ق ،.چاپ چهارم ،تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور.
.26شیخ نوری ،محمد امیر ،)1388(،تاریخ اسالم در آسیای مرکزی تا حملهی مغول ،تهران :انتشارات
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسالمی.
.27صالح ،احمدالعلی ،)1384(،مهاجرت قبایل عرب در صدر اسالم ،ترجمه هادی انصاری ،.تهران:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت.
.28طبری ،محمد بن جریر ،)1375(،تاریخ طبری ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،جلد ،2تهران :انتشارات
اساطیر ،چاپ پنجم.
.29فرای ،ریچارد ،)1393(،عصر زرین فرهنگ ایران ،ترجمه مسعود رجب نیا ،چاپ ششم ،تهران:
ناشر سروش.
.30فیاض ،علیاکبر ،)1390(،تاریخ اسالم ،چاپ هجدهم ،تهران .:ناشر انتشارات دانشگاه تهران.
.31قنادان ،محمود ،)1389(،کلیات علم اقتصاد ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
.32الکوفی ،ابومحمد احمد بناعثم1411(،ق1991/م) ،الفتوح ،تحقیق علی شیری ،بیروت:
داراألضواءِ.
.33متین مورای روتبارد ،مورای ،)1392(،قدرت و بازار دولت و اقتصاد ،مترجم متین پدرام و وحیده
رحمانی ،تهران :انتشارات دنیای اقتصاد.
.34مستوفی ،حمداهلل ،)1339(،تاریخ گزیده ،به اهتمام عبدالحسین نوائی ،تهران :ناشر امیرکبیر.
.35المسعودی ،ابوالحسنعلیبنحسین(،بیتا) ،التنبیه واالشراف ،تصحیح عبداهلل اسماعیلالصاوی،
القاهره :دارالصاوی.
.36مشکور ،محمدجواد ،)1372(،جغرافیای تاریخی ایران باستان ،تهران :انتشارات دنیای کتاب.
.37مظاهری ،اعظم؛ ترابیفارسانی ،سهیال و مصطفی پیرمرادیان« ،)1397(،تحلیل آماری رفتارشناسی
قبایل عرب ساکن حجاز در مقابل دعوت پیامبر اسالم(ص)» ،فصلنامه پژوهشهای تاریخی ،ش،1
ص 229تا .245
235

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال شانزدهم .شماره /60بهار1400
.38مقدسی ،ابوعبداهلل محمد بن احمد1411(،ق1991/م) ،احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم ،الطبعه
الثالثه ،بیجا :مکتبه مربولی.
.39مهدیالخطیب ،عبداهلل ،)1378(،ایران در روزگار اموی ،ترجمه محمدرضا افتخارزاده ،تهران:
انتشارات رسالت قلم.
.40نرشخی ،ابوبکر محمد بن جعفر ،)1363(،تاریخ بخارا ،ترجمه ابونصر احمد بن محمد بن نصر
القباوی ،تلخیص محمد بن زفر بن عمر ،تحقیق محمد تقی مدرس رضوی ،چاپ دوم ،تهران:
نشرتوس.
.41وثوقی ،منصور؛ نیکخلق ،علیاکبر ،)1385(،مبانی جامعه شناسی ،تهران :انتشارات بهینه ،چاپ-
پانزدهم.
.42ولوی ،علیمحمد و هدیه تقوی« ،)1391(،سنخ شناسی و تبیین رفتاری صحابه پیامبر(ص) در
غزوه تبوک» ،پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی ،ش ،1ص113تا .130
.43همایی ،جالل ،)1366(،شعوبیه ،اصفهان :بزرگمهر.
.44یعقوبی ،احمدبنابییعقوب1422(،ق) ،البلدان ،محقق/مصحح محمدامینضناوری ،بیروت:
دارالکتب العلمیه.
 .45یعقوبی ،احمدبنابییعقوب (،بیتا) ،التاریخ الیعقوبی ،بیروت :دارصادر.

236

