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  چه مختصر اعراب جنوب خراسانتاریخ
  )منطقۀ عرب خانه(

  
∗یوسف آموزگار                     

  

  چکیده 
های گذشـته و مهـاجرت      در این مقاله نخست به روابط اعراب با ایرانیان در زمان          

آنان به سوی مناطقی از ایران، چگونگی و کیفیت ورود اعـراب بـه ایـران بـویژه منطقـۀ                    
ح این منطقه در قرن اول هجری و جنگ و گریزهایی که میان آنان بوقـوع                خراسان و فت  

  .پیوسته، پرداخته شده است
در بخشی دیگر از این مقاله به رابطۀ اعراب با ایرانیان پس از فتح ایـران در عهـد       

های ملوک الطوایفی، صفویان و نیـز وضـعیت         خلفای راشدین، امویان، عباسیان، حکومت    
ترین قبایل و طوایف عرب در ایـن خطّـه          ن در جنوب خراسان و مهم     سکونت و توطن آنا   

  .اشاره شده است
در بخش پایانی منطقۀ عرب خانه که اکثریت ساکنان آن بـه زبـان عربـی تکلّـم                  

کنند، معرفی شده و وضعیت آنان از جهات مختلف بویژه زبان و گویش و نیز نظـرات                 می
  .ی قرار گرفته استمختلف دربارۀ اعراب این منطقه، مورد بررس

  

  کلید واژه
رابطۀ اعراب با ایرانیان ـ ورود اعراب به ایران ـ فتح خراسـان در قـرن نخـست ـ       

  .های اعراب به خراسان ـ عرب خانهسکونت اعراب در خراسان ـ قبایل عرب ـ مهاجرت
  
  

                                                      
 .گاه آزاد اسالمی ـ واحد رودهن، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربمدرس مدعوّ دانش ∗
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نامه فرهنگ و ادبپژوهش 18

  

 

  مقدمه
ـ     بدون تردید در رابطه با فتوح اعراب در ایران و جنگ           ان هایی بسیار کـه میـان آن

چنین چگونگی و کیفیت ورود اعراب به ایـران و خراسـان و دیگـر               روی داده  است و هم     
  .ها و روایاتی بسیار متعدد از جانب مورخان عنوان شده استبالد سخن

 چگـونگی ورود و      و ای از تـاریخ اعـراب در خراسـان        در این پژوهش تنها به شمه     
رداختـه شـده اسـت، چـه آن کـه           توطن آنان در این منطقه به صورت مختصر و گـذرا پ           

پرداختن به تاریخ این خطّه و پیشینۀ تاریخی اعـراب جنـوب خراسـان مـستلزم صـرف                  
  .ها وقت و تحقیق جامع استسال

پیشینۀ تاریخی اعراب جنوب خراسان بویژه منطقۀ عـرب خانـه چنـدان روشـن                
ه برخی آنـان    های مختلف دربارۀ اعراب این منطقه ک      وجود اقوال و روایت   . رسدبنظر نمی 

پندارند، از یک طرف و عـدم       را اعراب نادری و بعضی دیگر از اعراب عربستان و بصره می           
نامـه  نامـه و شـجره    اریخی قدیم در مورد این منطقۀ خاص و فقدان نـسب          تتصریح کتب   

مستند از سوی دیگر، کار تحقیق دربارۀ این قوم و روشن نمودن زوایای مـبهم و تاریـک       
 با این وجود براسـاس مـدارک موجـود از ورود و             .سازدنان را دشوار می   پیشینۀ تاریخی آ  

مهاجرت اعراب به خراسان و سکونت آنان در این منطقه سعی کردیم تا به نقطه نظـری                 
  .دست یابیم) عرب خانه(واحد در خصوص اعراب این منطقه 

ب بـه  توان به این نتیجه رسید که اکثر قریـ با مطالعه و دقت در کتب تاریخی می 
اتفاق مورخان در مورد حوادث این خطّه از زمان اسالم و ورود اعراب اتفـاق نظـر نـسبی           
دارند و تنها اختالف در ارقام، سنین یا اسامی اشخاص است، بنابراین سـعی شـده تـا از                   

های مختلف پرهیز و در ذکر مختصر تـاریخ اعـراب بـه چنـد کتـاب مـشهور                   بیان روایت 
  .بسنده کنیم

   با ایرانیان قبل از اسالمرابطۀ اعراب
هایی کوچک النهرین متوجه شده و دولتاعراب از دیرزمان به طرف شامات و بین 

در عربستان شمالی، مجاور شامات و فرات بوجود آورده بودند، چنان که در دورۀ اشکانی               
  .شودو ساسانی نام حیره و پادشاهان آن و ملوک غسّان بکرّات شنیده می

  هـای  النهـرین هـم محـل     نیز دالّ بر این اسـت کـه در خـود بـین             اطّالعاتی دیگر 
هـایی کـه بعـدها میـان        ها و جنـگ   نشین متعددی بوده، حتی در بعضی از درگیری       عرب

ها نشان این. ای از اعراب در سپاه ایران وجود داشتنداعراب و ایرانیان بوقوع پیوست، عده
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   19 های تاریخ ادب پارسیگل گشتی در کوچه باغ

  

  
جاورت و روابطی تنگاتنگ وجـود داشـته    در آن زمان بین اعراب و ایرانیان، م  که   دهدمی

» نعمـان بـن منـذر     «را نزد   ) بهرام گور ( بهرام   ،پسر خود » یزجرد االئیم «است، چنان که    
شود و بعدها به کمک نعمان و بهرام نزد نعمان تربیت می . فرستدیکی از  امرای عرب می     

  1.نشیندچهارهزار مرد عرب بر تخت سلطنت می
ها تر مهاجرت بیش.  به سمت ایران جریان داشته است      به هر حال مهاجرت اعراب    

گرفتـه و  مـی انجـام  آب و علف بودن شبه جزیرۀ عربستان صعودی        و بی به سبب خشکی    
در زمـان ساسـانیان     . انـد کـرده هـای آبـادتر کـوچ مـی       طوایف مختلف به سوی سرزمین    

 هـر وسـیلۀ     کردنـد بـه   هایی بسیار در مرز ایران صورت گرفته و اعراب سعی می          درگیری
  2.تر برای سکونت خود بیابندهایی مناسبممکن به داخل ایران نفوذ کرده و محل

در دورۀ سلطنت خسروپرویز اعراب در یک برخورد مـرزی در جـایی موسـوم بـه                 
  راه بودنـد،  ای از اعـراب نیـز بـا آنـان هـم     ای از لشکریان ایران که عدهبا دسته » ذی قار «

 اثنای جنگ، سپاه ایران را رها کرده، اعراب توانـستند سـپاه   هرچند که در  . رو شدند روبه
  3.ایران را شکست دهند

آلود بعـد از عهـد خـسروپرویز ـ کـه در فاصـلۀ       های کوتاه وخوندر دورۀ سلطنت
چهار سال تقریباً ده شاهنشاه در ایران برتخت نشستند ـ ایـران دچـار آشـوب و هـرج و      

طوایف عرب چون تغلب، بکر، نمر و تنوخ کـه در           مرج شده بود، به همین دلیل برخی از         
هـای مجـاور سـرحد تاخـت و         ها و ده  زیستند، به آبادی  های مرزی ایران می   کنارۀ بیابان 

زیستند، چنان که در    این اعراب از خیلی پیش در مجاورت ایران می        . تازهایی آغاز کردند  
از حیـره تـا ابُلّـه و    . بودنـد ها و اعراب فراوانی     ساسانی در اطراف عراق نبطی     داخل قلمرو 

گذشته از آن در تمـام فراخنـای        . های اعراب برپا بود   اهواز غالباً در مجاورت بیابان خیمه     
هایی برای خود ساخته بودنـد و بـدین   عرصۀ واقع در بین دجله و فرات نیز اعراب، آبادی   

  .گونه عربستان در آن زمان گویی تا به نزدیک شط پیش آمده بود
هـای  عهد یزدگرد نیز اعراب شیبانی با فراغ خـاطر بـه شـهرها و آبـادی               در اوایل   

های عـرب و ایرانـی بودنـد،        تر ساکنان آن نبطی و برخی از خانواده       مرزی ایران که بیش   
های مجاور مرز ایران که در واقع متعلق به        در آبادی . دست بردهای خویش را آغاز کردند     

در میـان آنـان دو      . کردنـد ها زندگی می  کنار ایرانی ها و اعراب در     قلمرو ایران بود، نبطی   
تـرین طوایـف   بـاک ترین و بیدسته از قبایل بکر بن وائل بودند که در آن زمان از گستاخ           

  زدنـد و هرچـه بدسـت       های مرزی دسـت بـرد مـی       اینان بر آبادی  . آمدندعرب بشمار می  
یل که به سبب جـسارتش  یکی از سرکردگان این قبا   » مثنی«. بردندآوردند بغارت می  می

تر از سایرین یافت در خفّان واقع در کرانۀ صحرا          ی بیش اهدر این تاخت و تازها نام و آواز       
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اسـالم آورد و    » مثنـی «مقارن با پایان جنگ ردّه      . و نزدیک حیره چادر و خرگاه زده بود       

زمان سپاه  در واقع در این     . بدین گونه به مسلمانان پیوست تا از حمایت اعراب بهره ببرد          
گویی . اسالم به دنبال قلع و قمع اهل ردّه و مشرکان عرب تا حدود فرات پیش آمده بود                

بعد از آن که اهل ردّه در بالد یمامه و تمیم و بحرین مقهور و مغلوب شده بودند، اینـک                    
  4.به عراق آمد» خالدبن ولید«در این زمان . نوبت الحاق حیره به قلمرو اسالم رسیده بود

را ) اهل ردّه( تردید خلیفه، خالدبن ولید را به عراق فرستاد تا متمردان آنجا        بدون
ای بـرای   گویا نقشه . سرکوب نماید و در آنجا از سوی خلیفه، حکومتی اسالمی را بنا نهد            

ها و سـرکوب اعـراب متمـرد        رویارویی با ایرانیان در کار نبوده، اما در حین این درگیری          
ان بوقوع پیوست و باعث شد که خالد با کارگزاران دولت ساسـانی             هایی نیز با ایرانی   جنگ
  5.رو گرددروبه

به هر حال نهضت واقعی و بزرگ اعراب به خارج شـبه جزیـرۀ عربـستان بعـد از                   
اسالم شروع شد و مسلمانان در این نهـضت بـزرگ بـا دو دولـت نـامی آن زمـان یعنـی                  

  .امپراطوری روم و شاهنشاهی ایران مواجه شدند

  ود اعراب به ایرانور
چنان که اشاره شد از دیرزمانی قبل از اسـالم، زد و خوردهـایی بـین ایرانیـان و                   

یافتنـد بـر نـواحی و       گرفت و اعراب هر گاه فرصتی می      اعراب در نواحی مرزی صورت می     
در ابتـدا  .کردند، تا این که خالدبن ولیـد بـه عـراق آمـد    های مجاور تاخت و تاز می  آبادی
هایی با نواحی مجاور بویژه اعراب نصارا در عـراق بـوده             درگیری ،های خالد تر جنگ بیش
  .است

ها بود که جنگ و رویارویی اعراب با ایرانیان بطور          در حقیقت بعد از این درگیری     
هایی متعدد میان آنان درگرفت که در اغلب آنها غلبـه           رسمی و منسجم آغاز شد وجنگ     

 هجـری بـه     13 و   12در سـال    ) ذات الـسالسل  (یـر   جنگ زنج : از آن جمله  . با اعراب بود  
دهـی  بـه فرمـان   ) جسر( جنگ پل    ؛فرماندهی خالدبن ولید که به پیروزی اعراب انجامید       

ابوعبید مسعود ثقفی که در آن ایرانیان موفق شدند اعراب را شکـست دهنـد و در واقـع                    
س از آن در    این جنگ تنها و اولین شکست اعراب از ایرانیان بود، هرچنـد کـه مثنـی پـ                 

 14 جنـگ قادسـیه در سـال         ؛جنگی دیگر در همان موضع شکست جسر را جبران کـرد          
 هجـری بـه رهبـری سـعد         16 جنگ جلوالء در سـال       سعد وقاص؛ دهی  هجری به فرمان  

الفتـوح مـشهور    دهی نعمان که به فـتح      هجری به فرمان   21 جنگ نهاوند در سال      ؛وقاص
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   21 های تاریخ ادب پارسیگل گشتی در کوچه باغ

  

  
ها فتوحات اعراب در همه بالد ایـران        عضی روایت شد و تقریباً بعد از این فتح به موجب ب         

  .بدون مانعی جدی پیش رفت
بـرای آن کـه یزدگـرد را از خیـال           » عمربن خطّاب «پس از واقعۀ نهاوند، خلیفه،      

هایی از اعراب کوفه و بصره را به تسخیر بالد ایـران            حمله و مقاومت منصرف دارد، دسته     
شکریان بصره را به فـارس، کرمـان و اصـفهان           نامزد کرد، چنان که برخی از سرداران و ل        

احنـف بـن    «.  بعضی از اعراب کوفه را به اصفهان، آذربایجان و ری گسیل داشـت             وروانه  
ای از سپاه بصره در خراسان و هرات تا حدود نیـشابور و سـرخس و مـرو                  با دسته » قیس
اخت و تـاز  فارس عرصۀ ت. راند) رود جیحون(روی کرد و یزگرد را بدان سوی آموی      پیش

ساریۀ بـن رنـیم   «و » عثمان بن ابی العاص«و » مجاشع بن مسعود«سرداران بصره چون  
فـتح  » ابـن عتبـان   «و  » سهیل بـن عـدی    «شد، چنان که کرمان و بالد قفص را         » کنانی

اگرچـه  . گـشودند » عبداهللا بن عمیـر   «و  » عاصم بن عمر و تمیمی    «کردند و سیستان را     
  ته جمعـی منظمـی در برابـر اعـراب صـورت نگرفـت، امـا                بعد از فتح نهاوند مقاومت دس     

این فتح در واقع آغـاز یـک        . های عمدۀ عرب و ایران برشمرد     توان آن را پایان جنگ    نمی
 در داخل فالت ایـران در       ،ها بعد از عمر    است که تا سال    دهسلسله زد و خوردهای تازه بو     

  6.اندرو بودههر شهر و والیت، اعراب با آن روبه
تک منازلی که قبایل عرب هنگام ورود خود به ایـران طـی              حال درباره تک   به هر 

های اول اغلب بـه     سیل کلی مهاجران از دهه    . اند، موارد تاریخی دقیقی وجود ندارد     کرده
فـارس و  (منطقـۀ جنـوبی ایـران     . سوی سه منطقۀ فارس، کرمان و خراسان جـاری بـود          

حل مقابل مثالً بحرین و عمـان بـه ایـران           تر هدف مهاجرانی بود که از سوا      ، پیش )کرمان
 یهـا عـرب . این امر در درجۀ اول منحصر به نواحی واقع در امتداد ساحل بود            . آمدندمی

هـایی کـه از اربابـان ایرانـی مانـده بـود              اغلب به زراعت زمـین     ،اهتازه وارد در این مکان    
  .ر نمودندهای آن را با حفر کاریزها بارورتای از قسمتمشغول شدند و پاره

راه آن  اصـفهان، قـم و    ها در آغاز اسالم، خراسان و سـر     دومین هدف اصلی عرب   
ق طوایفی بسیار از    . هـ 63 یا   61 و   51های حدود   بویژه در سال  . بود) قهستان(کوهستان  

تمـیم، ربیعـه،    (های شمالی متعلـق بودنـد       قبایل مختلف عرب که در درجۀ اول به عرب        
از در کنار آنان هـم مردمـی کـه          . به این مناطق وارد شدند    ) ئلمضر، طی، ازد، وبکربن وا    

  7.شدند مشاهده می،اند ساکنان بین النهرین بودهپیش
گویـا خراسـان    ) فـارس، کرمـان و خراسـان      (به هر صورت از بین این سه منطقه         

تر مورد توجه اعراب بوده است، زیـرا شـرایط طبیعـی ایـن منطقـه بـا طبـع آنـان                      بیش
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  توانـستند براحتـی در     مـی ) شـتر (ناپـذیر خـود     نمود و اعراب با یار جـدایی      سازگارتر می 

  .های این منطقه رفت و آمد کنندبیابان

  )فتح خراسان(ورود اعراب به خراسان 
  مورخان در بـاب فـتح خراسـان و ورود اعـراب بـه ایـن خطّـه، خاصـه قهـستان،           

 از همان قرون اولیۀ هجری      اند، اما روشن است که قهستان       هایی متعدد ذکر کرده   روایت
این ناحیه در مسیر اعرابـی بـود کـه          . داران حکومت اسالمی بوده است    شاهد ورود طالیه  

  .گذاشتندسر میشبه جزیرۀ عربستان را به قصد نواحی خراسان بزرگ و ماوراءالنهر پشت
اند و در حال حاضـر هـم        محققان، انتخاب این مسیر را بوسیله اعراب تأیید کرده        

در بیرجند مؤیـد ایـن      » عرب خانه «نشین و حتی دهستانی به نام       د روستاهای عرب  وجو
  8.گفتار است

عمـربن  «و در ایـام خالفـت       ) ق. هــ  22(اکثر مورخان، فتح خراسان را در سـال         
راهـی کـه از     . انـد و ابتدای فتوح خراسان را طبسین و والیت قهـستان دانـسته           » خطّاب

ین، سپس به جنوب قهستان و از آنجا به هـرات،           به طبس ) در شرق کرمان فعلی   (خبیص  
  .شده استنیشابور، مرو و بالد دیگر ماوراءالنهر منتهی می

» عثمان بن عفـان   «در ایام خالفت    ) ق. هـ 29(برخی نیز فتح خراسان را در سال        
اند، زیرا بعد از وفات عمربن خطـاب، مـردم خراسـان در سـال دوم خالفـت                  عنوان کرده 

کـه در آن زمـان والـی        » عبـدالرحمن بـن سـمره     «ه و عرصـه را بـر        عثمان شورش نمود  
. ای به عثمان وی را از این امر آگاه ساخت         عبدالرحمن در نامه  . خراسان بود تنگ نمودند   

. را مأمور کرد که با سپاه بصره به خراسان روانه گردد» عبداهللا بن عامر بن کریز  «عثمان،  
ن شد و پس از اندک زمانی بالد آنجـا را فـتح             عبداهللا از طرف یزد و طبسین وارد خراسا       

  9.کرد
: گویـد در کتاب معجم البلدان در مورد طبسین می       » الدین یاقوت حموی  شهاب«

اند، چون هنگامی که قصد خراسان کردند در ایـام    عرب، طبسین را باب خراسان نامیده     «
آن را در   » ءعبداهللا بـن بـدیل بـن ورقـا        «خالفت عثمان، اول فتوح ایشان طبسین بود و         

  10»...گاه داخل خراسان شدندفتح کرد، آن) ق. هـ29(سال 
 29 و   28(هـای   در فتوح البلدان در ذیـل وقـایع مربـوط بـه سـال             » بالذری«نیز  

ق عثمان والیت بصره را به عبداهللا بـن عـامر بـن    . هـ29 یا  28در سال   : نویسدمی) ق.هـ
زیـادبن ابـی    «سـپس   . و آنجا را فتح کرد    عبداهللا به سوی بالد فارس روانه شد        . کریز داد 
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قولی هیا ب » احنف بن قیس  «و  . را بر بصره گماشت و خود به جنگ خراسان شد         » سفیان

  11.را به فرماندهی طالیۀ سپاه به سوی قهستان روانه کرد» عبداهللا بن خازم«
به هر حال چنان که اشاره شد بعضی فتح خراسان را در عهـد عمـربن خطّـاب و                   

نماید که در صدراسـالم     اند، اما چنین می   ر در زمان عثمان بن عفان ذکر کرده       برخی دیگ 
هایی بسیار میان اعراب و ایرانیان صورت گرفته        و عهد خلفای راشدین در خراسان جنگ      

انـد و خلفـای راشـدین افـرادی را          شوریدهو هرازچندگاهی، مردم خراسان علیه عرب می      
به همین دلیل اسـت کـه در        . اندداشتهگسیل می برای سرکوبی ایشان به جانب خراسان       

ها متعدد شده  است، اما به هر صـورت اغلـب مورخـان در ورود                باب فتح خراسان روایت   
یعنی خالفت عمـربن خطّـاب اتفـاق نظـر دارنـد،            ) ق. هـ 22(اعراب به خراسان در سال      

ل عهد امویان هرچند که فتح کامل در این زمان صورت نگرفت و این زد و خوردها تا اوای 
ادامه یافت و در این زمان بود که اعراب فتح خراسان را کامل کردند و دیگر مقاومتی در                  

  .این حدود باقی نماند

  )صدراسالم(عهد خلفای راشدین 
هنگامی که لشکر عرب سپاه عجم را شکست داد، یزدگرد تاب مقاومـت نیـاورده،        

ها نوشت و حکّام بالد و امصار       ن نامه از مداین گریخت و به مرو آمد و به شهرهای خراسا          
احنف بن قیس را با     ،  چون این اخبار به عمربن خطّاب رسید      . به سلطنت او گردن نهادند    

پـس احنـف راه     . دوازده هزار مرد جنگی روانۀ خراسان نمود، تا یزدگرد را تعقیـب کنـد             
 حـدود   از آن جا به سـمت طـبس رفتـه،         . خراسان را در پیش گرفت تا به اصفهان رسید        

 در نزدیکی هـرات لـشکرگاه کـرد و بـدون            سپس. طبس، قاین و قهستان را تصرف نمود      
را در آن جـا بـه       » صـحارعبدی  «،ریزی هرات را تحت فرمان خـود درآورده       جنگ وخون 

جانشینی خود گماشت و خود در تعقیب یزدگـرد بـه سـوی مـرو روان شـد، یزدگـرد از                    
احنف کـه   . د درخواست کمک کرد   غگزار س پادشاه چین و سلطان  ترک و تبت و فرمان           

سـپاه کوفـه    . ای به عمربن خطّاب نوشته، از وی کمک خواسـت         اوضاع را چنین دید نامه    
احنـف بـا سـپاه کوفـه        . مرکب از چهارهزار مرد جنگی برای کمک به  احنف روانـه شـد             

 بلـخ    پس احنف سپاه کوفه را به      .ای جز فرار به بلخ نیافت      یزدگرد چاره   و آهنگ مرو کرد  
فرستاد و چون سپاه بلخ نتوانست در مقابل آنان مقاومت کند، بناچـار درخواسـت صـلح                 

  12. و به پرداخت جزیه راضی شدندهکرد
یزدگرد که مستأصل شده بود، با همراهان خود به سوی خاقان چـین رفـت و تـا                  

در ایـن وقـت     . زیـست ایام عثمان که مردم خراسان بر عرب شورش نمودند، در آنجا می           
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تمامی بزرگـان عجـم     .  به خراسان آمد، اما آسیابانی در نزدیکی مرو وی را کشت           یزدگرد

احنف خبر فتح خراسان را به عمـر        . خزانۀ یزدگرد را به احنف دادند و با وی صلح کردند          
  .عمر نیز به وی فرمان داد که هم چنان فرمان گزار خراسان باشد. ارسال داشت

 در اواخر خالفت    ،در زمان خلفای راشدین بویژه    ها  ها و درگیری  به هر حال جنگ   
چنـان  . چنان وجود داشتعثمان که دستگاه خالفت دست خوش ضعف و تزلزل بود، هم   

که بعد از کشته شدن عثمان اهل فارس و به دنبال آن خراسان شـورش نمودنـد و اهـل        
راسـان  بـه خ  ) ع(علی.  از پرداخت جزیه و خراج خودداری کردند       ه،نیشابور پیمان شکست  

  13.لشکر فرستاد و نیشابور را گرفت چنان که مرو را نیز به صلح باز گشود
و احیانـاً   ) ع(چنین بعد از کشته شدن عثمان و علی       در واقع بعد از قتل عمر و هم       

های محلی روی    در نقاط مختلف ایران جنبش     شد،هربار که والی کوفه و بصره عوض می       
ها بعد از روزگـار خالفـت عمـر و عثمـان و تـا                مدت بالد ایران خاصه خراسان تا    . دادمی

کرده است و بسط فتوح     گه گاه در مقابل اعراب مقاومت می       مدتی از اوایل عهد اموی باز     
اسالمی به هیچ وجه بالفاصله بعد از فتح نهاوند و هم در دورۀ خالفت عمر پایان نیافته و     

  14.تا اوایل عهد امویان ادامه داشت

  عهد امویان
منـازع  خالفت معاویه سرگرفت و تقریباً بـی      ) ع(شته شدن علی بن ابی طالب     با ک 

شـد،  امیه، که در حقیقت یک دولت عربی محض محـسوب مـی           خالفت موروثی بنی  . شد
ایرانیان پس از اسـالم     . هیچ شباهتی با خالفت معنوی و انتخابی خلفای راشدین نداشت         

پـیش از اسـالم در خـدمت شـاهان          هـا   کارگزار خلفای عرب شدند، همان گونه که عرب       
ها را بنـده و  ایرانی بودند و همان طور که ایرانیان پیش از اسالم خود را آقا و آزاد و عرب         

  15.ها نیز پس از اسالم با آنان همین رفتار را انجام دادنددانستند، عربخدمت گزار می
خراسـان و  دورۀ خالفت امویان برای ایـران دورۀ ادامـه فتـوح اسـالمی بـویژه در              

از عهد معاویه به بعد . چنین دورۀ مهاجرت اعراب به داخل بالد ایران بودماوراءالنهر و هم
امرا و عمال عرب در داخل فالت ایران بویژه نواحی مشرق پـیش رفتـی قابـل مالحظـه                   

  16.کردند
ترین وقـایع دورۀ    شاید مهاجرت گستردۀ اعراب به داخل خراسان را بتوان از مهم          

در ادامۀ فتوح اسالمی وحتـی گـاهی مقـارن آن مهـاجرت طوایـف               . حساب آورد امویان ب 
رسیدند هایی از این مهاجران که با بار و بنه از راه می     دسته. عرب به بالد ایران شروع شد     

بعد به خویشاوندان و نزدیکان خود نامـه و         . آمدندکنار چشمه یا نزدیک شهری فرود می      
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از انـدک انـدک همـۀ اطـراف     . کردنـد زد خـود دعـوت مـی   فرستادند و آنها را ن   پیغام می 

البته از عهد ساسانیان و در دورۀ پیش از اسالم نیز طوایـف عـرب از             . شدمهاجران پر می  
 از  .انـد کردهجانب بحرین و خلیج فارس و عمان به بنادر و بالد جنوب ایران مهاجرت می              

انـد، امـا در     رب وجود داشـته   این رو مقارن پیدایش اسالم در این نواحی بعضی طوایف ع          
ادامۀ فتوح اسالمی مهاجرت و انتشار اعراب در داخل بالد ایران از طریـق کوفـه و بـصره     

در همان قرن اول هجری شهرهایی چون همدان، اصفهان و کاشـان محـل              . انجام گرفت 
های عرب گشت؛ بویژه قم از مراکز مهم عرب شد و در آن جـا اعـراب                 توجه و تردد کوچ   

و مکنتی بدست آوردند، اما خراسان بیش از سایر نقاط مورد توجه طوایـف عـرب                قدرت  
نمود، چنـان کـه در       این سرزمین با شیوۀ معیشت و زندگی اعراب سازگارتر می          چهبود،  
پنجاه هزار مرد جنگی از اعراب به خراسان آمدند که نیمـی از بـصره و                ) ق. هـ 52(سال  

اد جنگجویان این قوم در آن زمـان ایـن مقـدار بـوده     نیمی از کوفه بودند و البته اگر تعد   
است پیداست که تعداد سایر طبقات از زن و کودک و افراد غیرجنگی در آن میان از سه            

 ،با این حساب تعداد اعـراب خراسـان را در ایـن کـوچ             . برابر این مقدار کمتر نبوده است     
  17.انددویست هزار نفر تخمین زده

: نویسدعنوان کرده و می   ) ق. هـ 51(این کوچ را در سال      بالذری در فتوح البلدان     
را بر خراسان گماشت » ربیع بن زیاد حارثی «،  »زیادبن ابی سفیان  «در سال پنجاه و یک      

و همراه وی قریب پنجاه هزار تن از اهل بصره و کوفه را با زن و فرزند بدان سوی روانـه                     
» امیـربن احمـر   «کند که   ین اضافه می  چنهم. ربیع آنان را در پایین رود مسکن داد       . کرد

  18.نخستین کسی بود که عرب را در مرو مسکن داد
ای دیگـر از    دسـته ) ق. هـ 61(یا به قولی    ) ق. هـ 64(گذشته از این کوچ، در سال       

) ق. هـ 61(در سال   «: نویسدابن اثیر در کتاب الکامل می     . طوایف عرب به خراسان آمدند    
ت خراسان برگزید و حدود شش هزار سوار را بـا وی همـراه              یزید، سلم بن زیاد را به امار      

اند، اما بسیاری نیز همان زنـدگی       زیستهبعضی از این مهاجران در شهرها می      » 19.ساخت
هـا و صـحراهای     اند، در واحـه    العرب داشته  ۀبدوی و خانه به دوشی سابق را که در جزیر         

هایی مخـصوص خـویش     رها، محله این اعراب در شه   . انددادهخراسان هم چنان ادامه می    
در هـر حـال     . انـد پرداختـه داری مـی  داشته و در خارج از شهرها نیز به کـشاورزی و دام           

در سیـستان و  . انـد قسمت عمدۀ این مهاجران که به خراسان وارد شـدند از بـصره بـوده            
مشرق خراسان غلبه با طوایف بکر و تمیم بود، در صورتی که در مغرب خراسان و حدود                 

ای دیگر که در این زمان قدری دیرتر از دیگران          طایفه. قیس غلبه داشتند  مس طوایف   قو
هایی کهنه کـه از قـدیم میـان        ها و اختالف  تعصب. بود» ازد«به خراسان آمده بود طایفۀ      
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اعراب قحطانی و عدنانی وجود داشت، در میان این مهاجران نیز هم چنـان بـاقی مانـده                  

میان بکر و تمیم در نزدیک هرات جنگی روی داد کـه    ) ق.ـ ه 64(چنان که در سال     . بود
ادامـه  ) ق. هــ  81(های آنان هـم چنـان تـا سـال           حدود یک سال طول کشید و اختالف      

  20.یافت
رسید، زیرا هر حاکمی    ها در میان اعراب طبیعی بنظر می      ظهور این گونه اختالف   

 و قرابتـی داشـتند بـا        شد، با اعرابی که بـا وی نـسبت        که به والیت خراسان منصوب می     
بـه هـر    . نهادکرد و با دیگران بنای خصومت و دشمنی می        مهربانی و عطوفت برخورد می    

تعدد زوجات و کثرت    . شدحال در دورۀ امویان هر روز بر قدرت و عدّت اعراب افزوده می            
  .بخشیداوالد از عواملی بود که این امر را شدت می
. نیـان روابـط و عالیقـی نزدیـک پیـدا کردنـد            اعراب خراسان از همان آغاز با ایرا      

مرزبانان و دهقانان خراسان با حکومت اعراب خو گرفتند، چنان که اعراب نیز بـا آداب و                 
های سـببی پیـدا     اندک اندک در میان دو قوم خویشاوندی      . های ایرانیان آشنا شدند   رسم
 تعـصب پـدری   های بعد پدید آمدند بتدریج خـشونت بـدوی و        فرزندانی که در نسل   . شد

  21. به سرزمین جدید و خویشاوندان تازه عالقه پیدا کردند،خویش را فراموش کرده

  های ملوک الطوایفیعهد عباسیان و حکومت
پیدایش اسالم و برپایی دولت عربی، ایرانیان بسیار آزرده شدند، بویژه کـه      از  پس  

شوریدند ز این رو بر امویان میا. رساندندداشتند و به آنان آزار می    امویان آنان را خوار می    
آوردند، شهرهایشان را ویران کرده و بـسیاری        و آنان نیز بسختی ایرانیان را از پای در می         

هـای کهـن ایرانـی نـابود        رساندند، تا آن جا که بسیاری از خانـدان        از مردم را به قتل می     
  22.گشتند

ـ              شر دعـوت سـری     این حس نفرت از عرب در اواخر عهد اموی، خراسان را برای ن
آمدنـد غالبـاً بـا جامـۀ بازرگانـان و            شیعه که از عراق می     ۀدعا. شیعه کانونی مناسب کرد   

گشتند و مردم را پنهانی دعوت به پیـروی         سوداگران در شهرها و روستاهای خراسان می      
هـا و   بدین گونه در روزهایی که اعراب خراسـان از اخـتالف          . کردندمی) ص(از آل محمد  

یش مجال دفاع و حمایت از خالفت امویـان را نداشـتند، شـورش سـیاه                های خو عصبیت
  23.جامگان به رهبری ابومسلم ـ که سقوط خالفت اموی را در پی داشت ـ آغاز شد

مهـری  اگرچه بعد از پیروزی ابومسلم و روی کار آمدن عباسیان، اعراب مورد بـی             
هـی از آنـان کـه دسـت          قرار گرفته و اکثرشان بیرون رانده شدند، امـا بـدون شـک گرو             
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به سوی ابومسلم و خلفای عباسی دراز کرده بودند در این نواحی باقی ماندنـد و                دوستی  
  . حکّام عرب بر این سرزمین والیت داشتند،ها در دولت عباسیانتا مدت

ضـربتی کـه    . در نتیجۀ پیروزی عباسیان، اوضاع ایران رنگی تازه به خـود گرفـت            
در اثر اخـراج مکـرر و متعـدد         ) ق.. هـ 132 تا   129(ی سال   هاعنصر عربی پس از انقالب    

از این پـس صـبغۀ ایرانـی ایـن          .  داد  تغییر ها از ایران دید، اوضاع خراسان را بشدّت       عرب
بـه موجـب    ) ق. هـ 224 تا   140 (میانهای  ایالت مورد حمایت قرار گرفت، بویژه در دهه       

اسـان، عنـصر سـامی بـیش از      ایالت هم جـوار خر ،های مکرر در طبرستانقیام و شورش 
سلطه و چیرگی قبایل عرب در خراسان از میـان رفـت و اساسـاً               . پیش به نابودی گرایید   

یعنـی پایـان دولـت      ) ق. هـ 132(از سال   . قسمت عمدۀ آنان از این سرزمین رانده شدند       
 آن سیادت گذشته را نداشتند، بلکه ریاست به دست خـود            ، دیگر ها در ایران  اموی، عرب 

البته دلیل این امر تنها تغییر وضعیت سیاسی و اخراج یا برانداختن طوایف . یان افتادایران
ــم     ــزش و ه ــروی آمی ــور، نی ــن ام ــار ای ــه در کن ــود، بلک ــرب نب ــانی، ازدواجع ــای س   ه

  24.آمددونژاد ـ عرب و ایرانی ـ از عوامل دیگر در این زمینه بشمار می
کردند بر ایران حکومت می   ) ق.هـ 656(تا سال   ) ق. هـ 132(عباسیان که از سال     

از . بر ایران تفوق و تسلط کامل داشـتند       ) ق. هـ 250 تا   200(های  در واقع تا حدود سال    
 ،این حدود تا پایان عهد عباسیان و سقوط دولت آنان به دست مغوالن در گوشه و کنـار                 

هـای محلـی و مـستقلی بوجـود آمدنـد، از جملـه طاهریـان،              بویژه در خراسان حکومـت    
بـدیهی  ... صفاریان، آل زیار، آل بویه، سامانیان، غزنویـان، سـلجوقیان، خوارزمـشاهیان و            

ها اعراب بیش از پیش در انزوا قرار گرفتـه و از آنهـا نـام و    است که با وجود این حکومت 
  .نشانی نبود

هـایی  با این حال عنصر عربی توانست در تعدادی از نـواحی کـه  مرکـز جمعیـت      
ـ     هـایی چنـد از   ود برجـای بمانـد و قـسمتی از قبایـل خـود را در محـل      متراکم از آنان ب

در موارد دیگر هر چـه      . ماوراءالنهر و خراسان و قم و در سواحل جنوبی فارس حفظ کند           
  25.گشتتر از لحاظ زبان در ایرانی بودن منحل میگذشت این عنصر نیز بیشزمان می

لت آنان به اهتمام و کوشـش       اند، چه دو  عباسیان توجهی خاصّ به خراسان داشته     
شمردند عباسیان آن جا را عمدۀ مملکت خویش می. ها ثبات یافت و بوجود آمدخراسانی

ــی   ــان بحــساب م ــت آن ــع دول ــان مطل ــدان   و خراس ــه ب ــر عالق ــا نظ ــن رو ب ــد، از ای   آم
. در آن زمان خراسان والیتی بزرگ بود و ادارۀ آن اهمیتی فـراوان داشـت              . نگریستندمی

ی مشهورترین جغرافی دان روزگـار اسـالمی، مرزهـای خراسـان را از عـراق،           یاقوت حمو 
. رسـاند پیوسـته، مـی   جوین و بیهق آغاز و به تخارستان، غزنه و سیستان که به هند مـی              
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ابرشـهر یـا نیـشابور،      : مقارن این ایام خراسان چهار والیت عمده داشت که عبارت بود از           

 عمدۀ دیگر آن هـم عبـارت بـود از اسـفراین،             شهرهای. مروشاهجان یا مرو، هرات و بلخ     
جوین، ابیورد، نسا، سرخس، اسفزار، بیهق، طوس، بادغیس، بوشنج، جوزجانان، مرو رود،            

  .بامیان، غرجستان و تخارستان
در اوایل فتوح اسالمی مرو و بلخ، کرسـی خراسـان بـود، امـا در عهـد طاهریـان                    

همۀ خراسان به آبادی    شد در   ز خوانده می  ابرشهر که نیشابور نی   . ابرشهر، مرکز امارت شد   
خیزی شهره بود، اما مرو که پیش از نیشابور مرکز خراسان بود، در آن              لصو خوشی و حا   

های اطراف آن از اوایل فتوح و بـویژه در           در شهر و واحه    .زمان هنوز اهمیت بسیار داشت    
وره شهری بـزرگ و  عهد امویان قبایل و طوایف عرب سکونت داشتند، اما هرات در این د            

در شمال آن بادغیس بود     . پر رونق بود و قلعه و باروی محکم با چهار دروازه داشته است            
آمده، در تجمع اعراب بحساب میکه در آن ایام والیتی وسیع و آباد بوده و یکی از مراکز   

 والیت بلخ که چهارمین ربـع مهـم       . صورتی که امروزه تقریباً بیابانی خالی از سکنه است        
ایـن شـهر در دورۀ قبـل از         . رفت از شهرهای آباد و قدیم خراسان بود       خراسان بشمار می  

اسالم از مراکز مهم بودائیان بود و معبد نوبهار در آن جا پرستش گـاهی مـشهور بـشمار                   
 ،هـا هـا و سـتیزه    در عهد فتوح اسالم و اوایل عهد امویان، بلخ به سبب کشمکش           . آمدمی

  26.خرابی بسیار یافت
صر عربی که از همان شروع دولت عباسیان قـدرت و اعتبـار سـابق خـود را از                   عن

شد، بـویژه   دست داده بود، در زمان مأمون و معتصم هر روز از قدر و منزلتش کاسته می               
اعتنا بود و به تمـام کـارگزاران خـود در کـشورها و              که معتصم نسبت به اعراب بسیار بی      

.  را از دفترها بیندازند و حقوق آنهـا را قطـع کننـد             هاشهرها فرمان داده بود که نام عرب      
طبیعی است که در چنین اوضاع و احوالی طوایف و اعراب باقی مانده، پراکنده و در انزوا                 

اند، تا این که دولت صـفوی       بردهبس، قاین و قهستان بسر می     طدر نواحی مختلفی چون     
  د عنایـت سـالطین واقـع       سربرآورده و آب رفته دوباره بـه جـوی آمـده و گـه گـاه مـور                 

  27.اندشده

  عهد صفویه و بعد از آن
های متعدد، خاصه در خراسان کـه       بعد از استیالی آل طاهر و بوجود آمدن دولت        

 خـود درآورده بودنـد و حکومـت بیگانگـانی چـون             ۀتحـت سـیطر   ای را   هر کدام منطقه  
 مختلـف ایـران     غزنویان، سلجوقیان، مغوالن، تیموریان، که حدود پانصد سـال بـر نقـاط            

هایی خونین که هراز چندگاهی میان آنان       ها و درگیری  رغم جنگ راندند و علی  فرمان می 
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های قـدرت قهـستان     داد، اعراب بویژه طایفۀ خزیمه که از سدۀ دوم یکی از قطب           رخ می 

 در گوشه و کنار این نواحی به لطه و نفوذ گذشته را از دست داده، آن س،آمدندبشمار می
ها قهستان بدلیل واقع شدن در حاشیه کویر از این جنگ  . اندبردهراکنده بسر می  صورت پ 

 در صورتی که شهرهای دیگر چون نیشابور، سبزوار، توس و هـرات             آسیب چندانی ندید،  
توان ادعا کرد که طوایف عـرب       برهمین اساس می  . های بسیار شد  دچار تخریب و ویرانی   

، هرچنـد کـه از      انـد  و به زندگی خود مـشغول بـوده        در گوشه و کنار این منطقه پراگنده      
ها در تـاریخ نیـست، امـا تردیـدی     های سوم تا دهم هجری تقریباً نام و نشانی از آن  سده

هـا  های باب طبع اعراب بوده و عمـدۀ آن        گاههای قهستان یکی از اطراق    نیست که بیابان  
داری ثابـت و    ی و دام  های حاشیه کـویر لـوت بـه شـتردار         ها و شهرها و شهرک    در وادی 

  . تا این که کوکبۀ دولت صفویه طلوع کرداند،متحرک اشتغال داشته
 حکـومتی بـا      شیعه مذهب ایرانی بود که توانـست       حکومت صفویه اولین حکومت   

ثبات و وسیع را در ایران بنیان گذارد و قلمرو خود را تا سیستان و هرات و مرو گسترش                   
کثراً شیعی مذهب بودند، با روی کار آمدن صفویان به          در نتیجه مردم قهستان که ا     . دهد

 قرن، در آرامش بسر بردنـد و اعـراب بـویژه            5/2مراد خود رسیدند و مدتی مدید، حدود        
  28.گرفتندطایفۀ خزیمه گاه مورد توجه و عنایت سالطین قرار می

تا اواخر دورۀ صـفویه اسـم و        ) خزیمه(آنچه مسلم است این است که طایفۀ عرب         
ی نداشتند و در اواخر سلطنت شاه حسین و شـاه طهماسـب دوم صـفوی بـود کـه                    رسم

اسـت کـه بـار دیگـر نـام          ) ق. هـ 995(بزرگان این طایفه قد علم کردند و از حدود سال           
چنان که مؤلـف کتـاب   . کندطوایف عرب بویژه طایفۀ خزیمه در تاریخ نمود بارز پیدا می   

بـه دسـت    » میرعلم خـان  «به اسیر شدن    ) ق. هـ 995(احیاء الملوک در ذیل وقایع سال       
آیـد   از این مطلب چنین برمی     29.کندسپاه ازبک و کشته شدن وی توسط آنان اشاره می         

که طایفۀ خزیمه در آن زمان از طوایف صاحب نفوذ و قدرت در نواحی قهـستان بـشمار                  
  .آمده استمی

وش هـرج و    بکلی دست خـ   ) خراسان(بعد از انقراض دولت صفویه احوال آن دیار         
با زحمت فراوان ) ق. هـ1145(مرج شد، تا این که سرانجام نادرقلی افشار در حدود سال 

گرچه صفویه تا چند سال پس از سربرآوردن نادرقلی افشار        . بر آن والیت مستولی گردید    
شـد، امـا در حقیقـت پـس از پیوسـتن نـادر بـه شـاه                  بازهم حاکم صلی ایران تلقی مـی      

 باید نادر را صاحب قدرت اصـلی در ایـران بحـساب             ،ریساالسپهطهماسب دوم و یافتن     
  .آورد
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به عنوان یکی   » اسماعیل خان خزیمه  «است که نام خزیمه بویژه      از زمان نادرشاه    

هـا بـا طایفـۀ    از سرداران لشکر نادر در کتب تاریخی بکرّات ذکر شـده و در اکثـر جنـگ       
ان او بـود کـه نادرشـاه        خویش حضوری فعال داشته است و بسبب همین خـدمات شـای           

حکومت قاین را به اسماعیل خان واگذار نمود و پـس از مـدتی صـاحب نفـوذ و قـدرت                     
  .فراوان گردید

ها، دیگر  اند، بجز خزیمه  از میان طوایف عرب که در جنوب خراسان سکنی گزیده         
 سابقۀ. ها هستند ها و اللوئی  ها و نخعی  و میش مست  ) شیبانی(ها  طوایف مشهور، زنگویی  

حضور فعال دو طایفۀ زنگویی و میش مست در خراسان را عموماً به زمان نادرشاه نسبت                
ها از اعراب ییها از طایفۀ عرب عامری و زنگوشود میش مستدهند، هرچند گفته میمی

انـد، امـا هـر دو طایفـۀ         بنی شیبان هستند که در زمان عباسیان در خراسان ساکن بوده          
اند، چنان که   عراب خزیمه از زمان نادرشاه حضور بارز یافته       ی مانند ا  یمیش مست و زنگو   

هـا نیـز از     ها و اللـوئی   نخعی. شوددر تاریخ جهان گشای نادری بارها از آنان نام برده می          
نامـشان در تـاریخ     ) ق. هــ  1135حدود  ( ملک محمود سیستانی بر خراسان       مان سلطۀ ز

  30.شوداین خطّه فراوان دیده می
 امرای ایران در نقـاط مختلـف طریـق          ،ادری و اوایل دولت قاجار    ولت ن ددر اواخر   

در کتاب ریاض السیاحه    » شیروانیمیرزا زین العابدین    «. ملوک الطوایفی را پیش گرفتند    
امـرا طریـق ملـوک      ) ق. هــ  1237(بعد از انقراض دولت نادری تا حدود سال         : نویسدمی

نخست . آوردنقیاد دیگری فرو نمی   الطوایفی را پیش گرفتند و هیچ یک سر به اطاعت و ا           
 جماعـت افغـان در هـرات و توابـع آن،            بعد از آن  اولیای دولت قاجار از بسطام تا مشهد،        

طایفۀ ازبک در بلخ و نواحی آن، گروه افشار در اندخود و شبرغان، فرقۀ جالیر در کالت،                 
 در قـاین،    حاکم بخارا در مرو و توابع آن، ترکمانان در سرخس و بـادغیس، قبیلـۀ عـرب                

کیائیان در سیستان، جماعت هزاره در باخرز، طوایف اکراد در خبوشان، ایالت قرائـی در               
که در گوشـه و کنـار سـر از اطاعـت            بودند  تربت، قبایل خزیمه در طبس و جمعی دیگر         

  31.آوردندبیرون کرده و در مقابل هیچ کس سرفرود نمی
ایـن خـانواده    : نویـسد مـی در سفرنامۀ خود راجع به خزیمه       » ی سایکس سرپرس«

پس از انقراض سلسلۀ صفویه نیمه استقاللی برای خود پیدا کرد، اما بتدریج پـس  از آن                  
که دامنۀ قدرت و نفوذ دولت ایران گـسترش یافـت و متمـردان خراسـان یکـی پـس از                     
دیگری تسلیم نیروی ایران گردیدند، امیر قاین نیز مجبـور شـد تـا در مقابـل سـالطین                   

  32.طاعت فرود آوردقاجار سر ا
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به هر حال سلطه و نفوذ خاندان خزیمه تا اواخـر دورۀ قاجاریـه ادامـه یافـت، تـا                    

ی که در اواخر این دوره همۀ قهستان و حتی سیستان نیز به زیر سـلطه و حکومـت                   یجا
تر ادامه داشـته    این خاندان درآمد، حتی در رژیم پهلوی نیز این سیادت هرچند کم رنگ            

دان حازم بن خزیمه که پس از نادرشاه به والیت قهستان رسیدند تا چندی         و بقایا و فرزن   
  .اندپیش در این خطّه صاحب نفوذ و قدرت بوده

  سکونت اعراب در جنوب خراسان
آنچه مسلم است این است که بعد از اسالم و پس از حملۀ اعراب به ایران، اولـین                 

 بومی آن هم زیست گردید، قوم عرب قوم که به قهستان روی آورد و با اقوام فارسی زبان
  .بود

تـرین  عمـده . سیل گستردۀ مهاجران عرب از همان قرون اولیۀ اسالمی شروع شد          
هـا طوایـف    عـالوه بـراین   . بودند» بکربن وائل «قوم ساکن در قهستان در آن زمان اعراب         
 یا  51(چنان که در سال     . جا ساکن شده بودند   عرب دیگری نیز به خراسان آمده و در آن        

پنجاه هزار مرد جنگی از اعراب به خراسان آمـده کـه نیمـی بـصری و نیمـی                   ) ق. هـ 52
عـالوه  . اندای تعداد اعراب را در این کوچ، دویست هزار نفر تخمین زده           عده. کوفی بودند 
ای دیگر از اعراب به خراسان آمدند که قسمت         نیز دسته ) ق. هـ 64( در سال    براین کوچ،   

توان از قبیلۀ بنی تمیم، بنـی قـیس و           از جملۀ این طوایف می     . بودند ها از بصره  عمدۀ آن 
ازد نام برد که در سیستان و مشرق خراسان طوایف بکـر و تمـیم و در مغـرب خراسـان                     

  33.طایفۀ قیس غلبه داشتند
اعراب خزیمه بـدنبال سـرکوبی      ) ق. هـ 150(چنین در نیمه سدۀ دوم هجری       هم
از آن  : کنـد اند، چنان که مؤلف بهارستان عنوان می      دهبه قهستان آم  » سیس«قیام استاد   

مند شدند و تاکنون در این       این طایفه در قهستان جای گرفته و بدان عالقه         ، به بعد  نزما
اند و حتی از زمان صفویه به بعـد نیـز مـورد توجـه سـالطین قـرار گرفتـه و                      خطّه مانده 

  34.اندحکومت محلی قهستان را برعهده داشته
ها طوایف عرب دیگری از جملـه خزاعـی، زنگـویی، شـیبانی، نخعـی،               اینعالوه بر 

اللوئی، رمضانی، خنجری، هامری، عنانی، ساالری، بنی اسد، فالحی و مـیش مـست، در               
هـا حـاکم حـدود طـبس، مـیش          ییاز میان این طوایف زنگـو     . اندآن حدود پراگنده شده   

عرب صاحب قدرت در قهستان و ترین طایفۀ ها مهمو خزیمه) کاشمر(ها در ترشیز مست
  35.اندحدود بیرجند بوده
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قـدر  به هر صورت کثرت و تجمع قبایل و طوایف مختلف عرب در این حـدود آن               

» عرب خانـه  «و جنوب آن را     » کردخانه«بوده است که در زمان قاجار شمال خراسان را          
 دو گونـه    والیـت خراسـان بـر     : گوید الصفای ناصری می   روضۀچنان که مؤلف    . گفتندمی

  36.است که یکی را عرب خانه و دیگری را کردخانه دانند
 1263(در کتاب مـرآت البلـدان در ذیـل وقـایع سـال              » صنیع الدوله «چنین  هم

  را مـرادف بـا قاینـات عنـوان کـرده اسـت و              » عـرب خانـه   «مربوط به عهد قاجار     ) ق.هـ
به مشهد مقـدس آمـد      ) پسر محمدشاه (» حمزه میرزا «پس از این که شاهزاده      : گویدمی

ابراهیم خلیـل خـان     «بر مسند والیت مستقر شد، حکومت عرب خانه یعنی قاینات را به             
سـرتیپ  » محمد علـی خـان مـاکوئی      «را به   ) بجنورد(و کردخانه یعنی بوزنجرد     » خوئی

  37.مقرر داشت
آید که در آن زمـان جمعیـت اعـراب جنـوب خراسـان              از این مطلب چنین برمی    

ـ               بسیار فراوان بو   نـام عـرب    هده و گویی غلبه با طوایف و قبایل عرب بوده که از قاینـات ب
به هر حال اکثر این اعراب در حدود شـهر بیرجنـد، سربیـشه،              . شده است خانه تعبیر می  

  .اندخوسف، خور، مختاران و سایر روستاها سکونت داشته
ابع و  در شهر بیرجند و تو    : نویسددر سفرنامۀ خود می   » سرپرسی سایکس «ژنرال  

  وی تعـداد   . کننـد میان ایالت و عشایر اطراف، جماعتی کثیر بـه زبـان عربـی تکلـم مـی                
های شهرستان بیرجند را حدود چهارصد خانوار ذکر کـرده کـه اغلـب در روسـتاها                 عرب

  38.منزل دارند
و خـور را مـسکن      ) خوسـف (در مرآت البلدان دو بلوک خوسیب       » صنیع الدوله «

ی، نخعی و زنگویی نوشـته      ئالیت را شامل سه طایفۀ عرب اللو      اعراب نخعی و ایالت آن و     
  39.است

اغلـب مـردم    ) ق. هــ  1294-5(هـای   در سـال  » میرزا خانلر خان اعتصام الملک    «
خوسف که جـایی    : نویسدوی می . و زنگویی بشمار آورده است    خوسف را از اعراب نخعی      

، دهـی بـزرگ     هج قلعـ  در خـار  . معتبر است، آب و سبزه و درختش از بیرجند بهتر است          
خور نیـز قریـۀ     . است که ششصد، هفتصد خانه دارد و اغلب رعیتش عرب نخعی هستند           

هـا از اعـراب زنگـویی و        بزرگی است که دویست و هشتاد و سه خانه دارد کـه نـصف آن              
نصف دیگر از اعبار نخعی هستند، اما اعراب نخعی غلبه دارند، چه خودشـان هـم خیلـی            

  40.رشید و شجاعند
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از : نیز در نیمه اول سدۀ سـیزده هجـری نوشـته اسـت            » ن العابدین شیروانی  زی«

انـد،  آمـده ) خراسـان (عشایر عرب که در زمان ملوک امویه و خلفای عباسی بدین والیت       
  41.باشندتر از شصت هزار خانواده میتاکنون بیش

هـای   هجـری دربـاره عـرب   1285 تـا   1275هـای   در سـال  » محمد خدابنده لو  «
هـزار و پانـصد خـانوار سربیـشه را اعـراب خزائـل              : و حدود بیرجند نوشته است    قهستان  

بلـوک  . اعراب نخعی و فالحـی هـستند      ) خوسف(ساکنان بلوک خسب    . دهندتشکیل می 
کننـد و  خانه محل سکونت اعراب فالحی است که اکنون به زبـان عربـی تکلـم مـی           عرب

  42.دانندفارسی نمی
 هـ به چاپ رسـیده، جمعیـت ناحیـه          1328ال  های ایران که در س    فرهنگ آبادی 

ها نوشته که غلبه بـا      های نخعی، زنگویی و فارس     نفر شامل عرب   6680خوسف را حدود    
اهالی خور را هم نیمی عرب زنگویی و نیمی عرب نخعی اعالم کـرده     . ها بوده است  نخعی
  43. هزار خانه و چادر نوشته است12های قاینات را همین منبع جمع عرب. است

  طوایف عرب در خراسان
بدون تردید سیل عظیم مهاجران عرب که در قرون اولیۀ اسالمی به داخل ایـران               
و بویژه خراسان وارد شد، باعث توطن و سکونت بسیاری از این طوایف در نقاط مختلـف                 

ای که تاکنون بقایای این قبایل و طوایف در جای جای ایران خاصه             ایران گردید، به گونه   
اعـراب  (اند کـه ایـن اعـراب         اگرچه برخی از مورخان براین عقیده      . مشهود است  خراسان

انـد، امـا    در زمان نادرشاه از جنوب ایران به این نـواحی کوچانـده شـده             ) جنوب خراسان 
های تر این اعراب از همان سده     اند، بیش چنان که اکثر مورخان ذکر نموده     بدون شک، آن  

به هر حال طوایفی بسیار از اعراب در خراسـان          . اندهنخستین در این مناطق ماندگار شد     
. انـد پراکنده شده که برخی از آنان در شمال و اکثریت در جنوب خراسان متـوطن شـده        

  :اند عبارتند ازترین عشایر عرب که در شمال خراسان سکونت نمودهمهم
  .اندکه در نواحی درگز و بجنورد اسکان یافته: عرب اسکندری -1
رود نادرشاه پس   ای از اعراب در لطف آباد درگز که احتمال می         ایفهط: عرب خدری  -2

 .از تسخیر مرو آنان را به ابیورد و اطراف آن انتقال داده باشد
که در نواحی قوچان و درگز      ) ع(از اعقاب زیدبن امام حسن مجتبی     : سادات حسنی  -3

 .اندسکونت یافته
نادرشـاه پـس از سـرکوبی       که از بندرهای خوزسـتان و بـه فرمـان           : های درگز عرب -4

 .اندبه درگز انتقال یافته) قـ ـ  ه1145(شورش شیخ احمد مدنی در سال 
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که در مشهد، تهـران و نقـاط دیگـر          ) ع(از بازماندگان اوالد امام رضا    : سادات رضوی  -5

 .کنندکشور زندگی می
ن رود از اعراب مرو باشند که به فرمـا        ای از اعراب که احتمال می     طایفه:  عرب دشتی  -6

 .اندنادرشاه به ابیورد، کالت و بجنورد انتقال یافته
ای از اعراب مرو که مانند اعراب دشتی و اسکندری از مـرو بـه               طایفه: عرب ساربان  -7

 .اندکالت و درگز کوچانده شده
ای از اعراب مرو کـه در کالتـه ابـراهیم شـاه بجنـورد سـکونت       طایفه: عرب عضدی  -8

 .دارند
 .ز سکونت دارندردر مشهد، جام و باخکه امروزه : عرب سید کالل -9

کـسه  «احتماالً از اعراب مرو هستند کـه اکنـون در دهـستان           :  عرب شیخ تیموری   -10
 .اندمیان مانه و سملقان بجنورد اسکان یافته» بایر

اوالد این طایفه در مشهد، کاشمر، بجنورد، قوچان، اسفراین، قاین          :  سادات موسوی  -11
 .کنندو غیره زندگی می

 کـه   هـستند بندی بخارایی   این طایفه از پیروان خواجه بهاءالدین نقش      : دیبن نقش -12
 44.بین طوایف کرد و ترکمن خراسان وجود دارند

 اکثر این طوایف و قبایل عرب با گذشت سالیان متمادی و به سبب مجاورت، بـه     
 انـد، بـه حـدی کـه       ای با بومیان فارسی زبان آمیخته که تقریباً در آنان محـو شـده             گونه

خود را بکلی فراموش کرده و اکنون به زبـان فارسـی            ) عربی(بسیاری از آنان زبان اصلی      
کنند، اما اعراب جنوب خراسان به نسبت سایر اعراب اصالت عرب بودن خـود را   تکلم می 

 شاید علت این امر، تجمع گستردۀ اعراب و در حاشیه بـودن ایـن               .اندتر حفظ کرده  بیش
  .اج اعراب با فارسی زبانان را کندتر نموده استمناطق بوده که روند امتز
 دلیل شرایط طبیعی، محل مناسبی برای سکونت اعراب بشمار          جنوب خراسان به  

بنابراین از همان قرون اولیۀ اسالمی شاهد ورود اعراب و سکونت آنـان در ایـن                . رفتمی
از . انـد برگزیـده  از اعراب، آن جا را به عنوان موطن خـود     ایفی عمده  طو منطقه هستیم و  

  :توان به قبایل ذیل اشاره نمودترین قبایل اعراب جنوب خراسان میمهم
در ایام خالفـت  ) قـ  ه 150( از طوایف عمدۀ عرب است که در سال          :اعراب خزیمه  -1

حازم بن  «. منصور عباسی برای سرکوبی قیام مردم خراسان به این منطقه وارد شد           
 سـال توانـست خراسـان را بتـصرف خـود            سرکردۀ این طایفه پس از یک     » خزیمه

درآورد و لشکریان وی در نواحی خراسان، بویژه قهستان و قاینـات تـوطن اختیـار                
 .نمودند
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  در سفرنامۀ خود به خراسان و سیـستان  دربـارۀ خانـدان خزیمـه چنـین                 » کلنل بیت «

تـه  از طایفۀ عرب خزیمه اسـت کـه گف        » میرعلیخان«گذار این خانواده    بنیان: نویسدمی
اش از عربـستان  همراه قبیله) قـ ـ   ه170حدود (الرشید شود در زمان خلیفه هارونمی

دار این خانواده گلـه   . به خراسان کوچ داده شده و در منطقۀ قاینات آنان را اسکان دادند            
  45.بوده، ثروتی زیاد در اختیار داشتند و توانستند بتدریج برقدرت خود بیفزایند

در ایـام خالفـت   ) قـ ـ   هـ 150(ی از اعراب است که در سال اطایفه: عرب خزاعی -2
منصور عباسی به همراه سپاهیان حـازم بـن خزیمـه بـرای سـرکوبی قیـام مـردم                   
خراسان و سیستان به خراسان آمدند و تعدادی از آنان در جنـوب خراسـان بـاقی                  

ند و سکونت دار) قهستان(تر این طایفه در شهرستان بیرجند و قاینات بیش. ماندند
صد و پنجاه خانوار به سـرخس انتقـال و اسـکان داده    یک) قـ ـ   ه1294(در سال 

 .شدند
همـراه بـا    ای از اعراب شیبانی است که همانند عـرب خزیمـه            طایفه: عرب زنگویی  -3

ــد و در      ــران آمدن ــه ای ــان ب ــردم خراس ــام م ــرکوبی قی ــرای س ــازم ب ــپاهیان ح   س
 .باقی ماندندهای جنوبی خراسان چون قاینات و طبس شهرستان

ب است که در زمـان منـصورعباسی جـزو سـپاهیان            اعراای از   طایفه: عرب شیبانی  -4
حازم به خراسان آمدند و مانند سایر طوایف عرب در منطقۀ خراسان جنوبی بـاقی               

 .این طایفه در بیرجند و طبس سکونت گزیدند. ماندند
  سـان سـاکن   این طایفـه نیـز از سـپاهیان حـازم هـستند کـه در خرا      : عرب عامری  -5

 .کنندبازماندگان این طایفه در بیرجند و اطراف آن زندگی می. اندشده
شود مانند یا جمالی یکی دیگر از طوایف عرب است که گفته می: عرب میش مست -6

. انـد سایر طوایف عرب جنوب خراسان به همراه سپاهیان حازم وارد خراسان شـده            
 .فتنداسکان یا) کاشمر(این طایفه در منطقۀ ترشیز 

این طایفه نیز مانند سایر طوایف عرب به همـراه سـپاهیان حـازم بـه                : عرب نخعی  -7
بازمانـدگان  . خراسان آمدند و در مناطق جنوب خراسان بویژه خوسف ساکن شدند          
 .انداین طایفه امروزه در بیرجند و اطراف آن، مشهد و تهران پراگنده شده

رب در مناطق جنوبی خراسان در      این طایفه هم مانند سایر طوایف ع      : عرب نخوری  -8
بازماندگان این طایفه امروزه در بخش شوسف شهرسـتان         . اندمنطقۀ بیرجند مانده  

 .نهبندان به کشاورزی مشغولند
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» سید عالءالدین محمد نوربخش   «این طایفه از بازماندگان اوالد      : سادات نوربخشیه  -9

اندگان این طایفه در    بازم. رسدمی) ع( که به هفده واسطه به امام موسی کاظم        است
 .کنندقاین، بیرجند، مشهد و تهران زندگی می

های این منطقه که در دهـستان عـرب خانـه از            عرب: های عرب خانۀ بیرجند   عرب -10
کننـد، از بازمانـدگان اعرابـی       توابع بخش شوسف شهرستان نهبنـدان زنـدگی مـی         

اکنـون  . اندهبه خراسان آمد) ق هـ ـ  150( جزو سپاهیان حازم در سال هستند که
تر روستاهای این دهستان عرب نشین هـستند و بـه کـار کـشاورزی، دام                هم بیش 

 46.داری و قالی بافی اشتغال دارند و زبان غالب مردم این منطقه زبان عربی است

  عرب خانه
چنان که اشاره شد اولین بار در دورۀ قاجاریه است که با نام عرب خانـه برخـورد                  

  ای بـسیار وسـیع را شـامل        دید در آن زمـان عـرب خانـه محـدوده          کنیم، اما بدون تر   می
  47.اندکردهرا به نام عرب خانه عنوان می) قاینات(شده که جنوب خراسان می

گر این مطلب است که گستردگی و کثرت طوایف و قبایل مختلـف             این نکته بیان  
ب خانـه بکـار    نام عر،عرب در جنوب خراسان به حدی بوده است که گاه به جای قاینات         

  .آوردندشده و آن را هم ردیف با قاینات بشمار میگرفته می
توان نام بـرد کـه اعـراب بـرای سـکونت قبایـل مهـاجر خـود                  چند منطقه را می   

و دیگـری شـمال و شـمال        ) خانـه عـرب (یکی در جنوب قاین، حومۀ بیرجنـد        : برگزیدند
در حومـۀ بیرجنـد قبیلـۀ    . و اطراف بزن آبـاد زیرکـوه   ) دشت بیاض (شرقی قاین، خذری    

هـایی از آنـان     خزیمه و بستگان حازم سکونت داشتند که تاکنون نیز ادامه یافته و تیـره             
هـا  در دشت بیاض قبیلـۀ ثقفـی  . اندمنشعب گردیده و مصدر امور سیاسی ـ نظامی بوده 

کردند که تا زمان طاهریان و قدری بعد از آن نـام و یادشـان در تـاریخ دیـده                  زندگی می 
  48.شودمی

چنان که خراسان بزرگ براثر گذشت زمان محدود شـد، عـرب خانـه نیـز                اما هم 
بتدریج محدود و محدودتر شد تا این که امروزه به منطقۀ جغرافیـایی محـدودی اطـالق      

هـای بخـش    ، عـرب خانـه را یکـی از دهـستان          »فرهنـگ جغرافیـایی ایـران     «. گـردد می
ف شمال شرقی به دهستان مؤمن آبـاد،        شهرستان بیرجند برشمرده که از طر     » درمیان«

موقعیـت  . شوداز غرب به دهستان قیس آباد و از شمال به دهستان گل فریز محدود می              
این دهستان را جلگه و کوهستانی، هوای آن را معتـدل، محـصول عمـدۀ آن را غـالت و                   

. دکنسبزیجات، مذهب مردم آن را شیعه و سنی و زبان آنان را عربی و فارسی عنوان می                
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آبـادی بـزرگ و کوچـک تـشکیل         ) 91(کند که دهستان مزبور از      همین منبع اضافه می   

) 503(نفر است و روسـتاهای مهـم آن را دهـک بـا         ) 10598(شده و مجموع نفوس آن      
  49.کندنفر جمعیت عنوان می) 736(نفر و مختاران با ) 382(نفر، سهل آباد با 

هـای   خانـه یکـی از دهـستان       اکنون عـرب  اما براساس تقسیمات جدید کشوری،      
کیلـومتر مربـع وسـعت     ) 2811(باشد که در حدود     بخش شوسف شهرستان نهبندان می    

  50.دارد
این دهستان از شمال و شمال غربی به شهرستان بیرجند، از جنوب به دهـستان               

طبـق سرشـماری عمـومی سـال        . شـود میغان و از شرق به دهستان شوسف محدود می        
آبادی کوچک و بزرگ تشکیل شده و جمعیـت آن حـدود        ) 109( این دهستان از     1375

  51.نفر برآورد شده است) 7156(

  شغل
برخی نیز بویژه زنان بـه      . داری است شغل عمدۀ مردم این منطقه کشاورزی و دام       

 و کمی نزوالت آسـمانی باعـث شـده کـه      کار قالی بافی اشتغال دارند، اما شرایط اقلیمی       
از طرفی روند روبه رشـد      . صادی مناسبی برخوردار نباشند   مردم این منطقه از شرایط اقت     

گـوی  داری ایـن منطقـه نتوانـد جـواب        جمعیت موجب شده کـه دیگـر کـشاورزی و دام          
تـر راهـی شـهرهای      نیازهای مردم باشد، از این رو اکثر مردان برای کسب درآمـد بـیش             

رها بـا آن    های زندگی شهرنشینی و رفاه نسبی کـه در شـه           جلوه ۀمشاهد. مختلف شدند 
کردند، باعث شد که برخی از آنان زن و فرزندان خویش را نیز با خود همـراه                 برخورد می 

های اخیر سـرعتی    همین امر روند مهاجرت آنان را به سوی شهرها، بویژه در سال           . سازند
  .تر بخشیده استبیش

  مهاجرت
مشکالت محیط طبیعی جنوب خراسان و کمبودی که در زمینـۀ آب و خـاک از                

نـشینی و حرکـت بـه دنبـال یـافتن           دیرباز در این ناحیه وجود داشته است، زندگی کوچ        
با وجود این، محیطـی نـسبتاً دسـت         . کرده است تر و زندگی بهتر را ایجاب می      مراتع تازه 

های اقوام بیگانه بـوده و نیـز عـدم    نخورده که کمتر از شمال خراسان دست خوش حمله 
 جنوب خراسان موجب شده است که بافت اجتماعی نیز          های ارتباطی عمده در   وجود راه 

از این رو زندگی اجتماعی بخشی از ساکنان این ناحیـه و            . کمتر دست خوش تغییر شود    
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اند برمبنای عـشیره و خـانواده پابرجـا         هم چنین اعرابی که در این نواحی سکونت گزیده        

  .مانده است
 پیروزی انقالب اسالمی، سـیل      چنان که اشاره شد در روزگاران اخیر بویژه بعد از         

که البتـه علـت     مهاجرت اعراب این منطقه به سوی شهرها جریان شدیدتری یافته است            
عـدم وجـود    . چنین وضع طبیعی منطقه است     و هم  تصادی مردم آن وضعیت نامناسب اق   

درپـی از عللـی     های پی سالیداری و وقوع خشک   های مناسب برای کشاورزی و دام     زمین
  .ه را برای مهاجرت مساعدتر نموده استاست که زمین

ها برای همیشه موطن خـویش را رهـا کـرده و بـه              به هر حال بسیاری از خانواده     
بخشی قابل  . اندشهرهایی چون مشهد، تهران، کرمان، زاهدان و سایر شهرهای ایران رفته          

ی اتوجه از این مهاجران در شهرهای مختلف کشور به مـشاغل اداری و فرهنگـی و عـده              
  .اندهم به کارهای فنی و خدماتی پرداخته

دربارۀ توزیع جغرافیایی این مهاجران باید گفت، اگرچـه در تمـامی نقـاط ایـران                
هـایی خـاص را در شـهرهای مختلـف     توان محلـه اند لیکن در بعضی از موارد می پراگنده

  :مانند. اندها تجمع یافتهعنوان کرد که مهاجران به نحوی مشخص در آن محله
های مهرآباد، گلشور،   محله. تهران) هاشم آباد و شهرک کاروان    (های خاوران   محله

  ...های مختلف شهر کرمان ومحله. و سیدی مشهد) پایین خیابان(مصلی 

  زبان
گویش غالب در منطقۀ عرب خانه زبـان عربـی اسـت، هرچنـد کـه در بعـضی از                    

 اینک زبان ،آمداعراب بشمار می که زمانی از مراکز عمدۀ تجمع و سکونت ،روستاهای آن
با وجود این در روستاهای عرب      . فارسی در آنها غلبه یافته و عنصر عربی محو شده است          

نشینی که تعداد آنها هم اندک نیست، زبان عربی به عنـوان زبـان اصـلی در مکالمـات و            
 سایر  رود و اکثر مردم با وجود گذشت سالیان متمادی برخالف         محاورات روزمره بکار می   

چنان زبان و گویش عربی خود      اند، هم مناطقی که زبان عربی خود را به فراموشی سپرده        
ای که تا چندین سال پیش آشنایی چنـدانی بـا زبـان فارسـی               به گونه . اندرا حفظ نموده  

  .اندنداشته
کـه از مراکـز عمـدۀ سـکونت         ... مناطقی چون خور، خوسف، سربیشه، مختاران و      

آمدند، امـروزه از عنـصر      زنگویی، نخعی، خزائلی و فالحی بشمار می       طوایف و قبایل عرب   
  عربی تهی گشته و زبان عربی در آنهـا از میـان رفتـه اسـت، امـا منطقـۀ عـرب خانـه از                

. ترین مراکزی است که تاکنون اصالت زبان و گویش عربی در آن برجای مانده است              مهم
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ره کردیم آمیزش و اختالط نـسبتاً کمتـر         نیز اشا عمدۀ این امر چنان که قبالً       شاید دلیل   

  .مردم این منطقه با فارسی زبانان مجاور و در حاشیه قرار داشتن آنان بوده است
هـای آن  از ویژگـی . آیدبه هر حال زبان عربی، زبان غالب در این ناحیه بشمار می        

 بـه  هایی فراوان از لغات و کلمات اصیل در این گویش است کـه در ایـن جـا          وجود نمونه 
  .کنیمها در قرآن و اشعار عربی بسنده میذکر چند نمونه از این کلمات و بسامد آن

  )غَدا، غُدوّاً(رفت = غِدَ 
ــد ــا  ْوَ قَ ــی وُکُنَاتِهَ ــرُ فِ ــدِی وَ الطَّی  أغتَ

  

 )امـرؤ القـیس  (بِمُنجَرِدٍ قَیدِ األوَابِدِ هَیکَلِ   
 

اسب بادپـای وحـشی و      هنوز پرندگان در آشیانۀ خویش هستند که من سوار بر           (
  52).رومکوه پیکر شده، صبح زود بیرون می

  
  )وَقَفَ(ایستاد = ، وُجَف )عَرَفَ(شناخت = عِرَف 

ــشرینَ   ــدِ عِ ــن بَع ــا مِ ــتُ بِهَ ــۀًوَقَف حِج 
  

 )زهیـر (فَلَأیاً عَرَفـتُ الـدارَ بَعـدَ تَـوَهمِ           
 

د و قـوۀ تخیـل   بعد از بیست سال دوری در منزل یار توقف کردم و با زحمت زیا       (
  53.)آن را بازشناختم

  
  )دَمّ(خون = ، دَم )لَحم(گوشت = ، لَحم )لِسَان(زبان = لِسَان 

ــصفٌ   ــی نِ ــسَانُ الفَتَ ــصفٌ لِ ــؤَادُهُوَ نِ  فُ
  

 )زهیـر ( اللَّحـمِ وَ الـدمِ       ۀُفَلَم یَبقَ إِالّصُورَ   
 

  54.)مرد دو بخش است؛ زبان و دلش، دیگر جز شکل گوش و خون باقی نیست(
  

  )رَطب(تر، مرطوب= ، رطب )یابِس(خشک = یابِس 
 إِالَّ یَعلَمُهـا    ٍوَرَقَـۀ وَ عِندَهُ مَفاتِحُ الغَیبِ ال یَعلَمُها إِالَّ هُوَ وَ یَعلَمُ ما فِی البَرِّ وَ البَحرِ وَ ما تَسقُطُ مِن                    

  .نٍ فی ظُلُماتِ األرضِ وَال رَطبٍ وَ ال یابِسٍ إِالَّ فی کِتابٍ مُبیحَبۀٍوَال 
دانـد، و آن چـه در        آن را نمـی    ]کـسی [جز او   . و کلیدهای غیب، تنها نزد اوست     (

دانـد، و    آن را مـی    ]ایـن کـه   [افتد مگر   داند، و هیچ برگی فرو نمی     خشکی و دریاست می   
در کتـابی   ]ایـن کـه  [های زمین، و هیچ تر و خشکی نیست مگـر           ای در تاریکی  هیچ دانه 

  55.) است]ثبت[روشن 
  )حَلَفَ(ند خورد سوگ= حِلَف 

 وَ یَحلِفُونَ بِاللَهِ إِنَّهُم لَمِنکُم وَ لکِنَّهُم قَومٌ یَفرَقُونَ
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کنند که آنان قطعاً از شمایند، در حالی که از شما نیستند، و به خدا سوگند یاد می(

  .)ترسندلیکن آنان گروهی هستند که می
  

  )قَامَ(برخاست = ، گام )قَعَدَ(نشست = گُعَد 
ضَیتُمُ الصالۀَ فَاذکُرُوا اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِکُم فَـإِذَا اطمَـانَنتُم فَـأقیمُوا الـصالۀَ إِنَّ                   فَإذا قَ 

 .الصالۀَ کانَت عَلَی المُؤمِنینَ کِتاباً مَوقُوتاً
 ایستاده و نشسته و بر پهلو ]در همه حال[و چون نماز را به جای آوردید، خدا را (

 به پا دارید، زیـرا  ]به طور کامل [پس چون آسوده خاطر شدید، نماز را        . ده، یاد کنید  آرمی
  57.)نماز بر مؤمنان، در اوقات معیّن مقرّر شده است

  
 فاءَ، یَفیءُ(بازگشت = فَی(  

خـری فَقـاتِلُوا    وَ إِن طائِفَتانِ مِنَ المُؤمِنینَ اقتَتَلُوا فَأصلِحُوا بَینَهُما فَإِن بَغَت إِحداهُما عَلَـی األ             
                  الَّتی تَبغی حَتِّی تَفیءَ إِلی أمرِ اللَّهِ فَإِن فاءَت فَأصلِحُوا بَینَهُما بِالعَدلِ وَ أقسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِـب

 .المُقسِطینَ
 ]باز[و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند، میان آن دو را اصالح دهید، و اگر                  (

کنـد بجنگیـد تـا بـه         که تعدّی می   ]ایطایفه[ کرد، با آن     یکی از آن دو بر دیگری تعدّی      
پس اگر بازگشت، میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید،            . فرمان خدا بازگردد  

  58.)داردکه خدا دادگران را دوست می
  

  )غَسَلَ(شست = ، غِسَل )مَطَر(باران = مُطَر 
 الَّذِی یَغسِلُ االَنقَاضَ وَ الخَرَائِبَ، اَیهَا المَطَرُ الَّذِی یَغـسِلُ الجِیَـفَ،     وَ أنتَ اَیهَا المَطَرُ، اَیهَا المَطَرُ     

 )ادونیس(تَرَفَّق اَیضاً وَ اغسِل تَاریخَ شَعبِی 
شویی، ای باران که مردارها را      ها را می  و تو ای باران، ای باران که آوارها و ویرانه         (

  59.) را بشویشویی، نیز مهربان باش و تاریخ ملتممی
  

البته بسیاری از کلمات با گذشت زمان و براساس قاعدۀ تسهیل در گفتار و یا بـه                 
  انـد، امـا بـا وجـود ایـن          سبب عوامل بیرونی از جمله تأثیر زبان فارسی، تغییر شکل داده          

توان صدها نمونۀ دیگر از کلمات اصیل که دارای بسامدی فـراوان در اشـعار عربـی و                  می
هـا  ر گویش مزبور یافت که به خاطر جلوگیری از اطالـۀ کـالم از ذکـر آن                قرآن هستند د  
  .کنیمخودداری می
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های این گویش که تا حدودی فاصلۀ آن را با عربی کالسیک            یکی دیگر از ویژگی   

هـا و کلمـات جدیـد،       این امـر در واژه    . های فارسی در آن است    تر نموده، وجود واژه   بیش
هـا  سازی برای ایـن واژه     آن که این گویش قادر به معادل       کند چه تر پیدا می  نمودی بیش 
  . بنابراین کلمات جدید بدون تغییر محسوسی، وارد این گویش شده است.نبوده است

  مذهب
الـسالم  دار اهل بیت و ائمه اطهار علـیهم       مردم این منطقه شیعی مذهب و دوست      

و » سـیدعلی «مـزار   ،  »سیدالحـسین «ایی متعدد چـون مـزار       ههوجود زیارت گا  . هستند
چندین زیارت گاه دیگر که از دیرباز مورد توجه مردم این منطقه بوده، مؤید این مطلـب                 

اما نکتۀ قابل توجه، وجود اعراب اهل تسنن در نزدیکی منطقۀ عرب خانه است که               . است
  . هایی بسیار میان آنان وجود دارداز لحاظ زبان و گویش، شباهت

در : نویـسد د دربارۀ اعراب اهـل تـسنن چنـین مـی          در سفرنامۀ خو  » کلنل ییت «
. گفتنـد مـی » سـنی خانـه   «ای وارد شدیم که به زبان محلی به آن          به جلگه » ماخونیک«

در تعدادی کلبۀ حقیر، تعدادی خانوار عـرب        . ساکنان این جلگه همگی اهل تسنن بودند      
رسید که از   ر می بنظ. اینان مردمی فقیر بودند   . کردندکه پوستی تیره داشتند زندگی می     

نظر خصوصیات نژادی و فرهنگی، اصالت خود را حفظ کرده و در طول زمان تحت تأثیر                
تر نزدیکی به مرز افغانستان     علت این امر نیز بیش    . محیط اطراف خود قرار نگرفته باشند     

توانستند در امور آنان دخالـت      رسی نداشته و نمی    بدین ترتیب ایرانیان به آنان دست      .بود
عمال نفوذ کنند و آنان را وادار سازند تا از مذهب خود دسـت برداشـته و بـه مـذهب                     و ا 

مرکز ناحیۀ سنی خانه در وسط دشـت همـواری بنـا            » طبس مسینا «. تشیع ایمان آورند  
از ظـاهر قلعـۀ طـبس       . گرفتکده تقریباً صد و پنجاه خانوار را در بر می         این ده . شده بود 

- بناهای بسیار مستحکم و از مواضع دفاعی قابل مالحظهمعلوم بود که در روزگار خود از      
  60.ای برخوردار بوده است

رسد که اعراب اهل تسنن از نواحی مرزی افغانستان که قبالً           به هر حال بنظر می    
وجود اعراب  . رفت، به سمت قهستان کوچ کرده باشند      جزئی از خراسان بزرگ بشمار می     

توانـد مؤیـد ایـن گفتـار         اهل تسنن هستند نیز می     فراوان در افغانستان که اکثریت آنان     
  . مستند دال بر کوچ آنان از افغانستان وجود نداردی مدرک،باشد، اما با وجود این
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  گیرینتیجه
  های مختلف دربارۀ اعراب جنوب خراساندیدگاه

های مختلفـی وجـود دارد،      دربارۀ تاریخ سکونت اعراب این ناحیه نظرها و دیدگاه        
فرهنـگ  . دهنـد خی تاریخ سـکونت آنـان را بـه زمـان نادرشـاه نـسبت مـی                چنان که بر  

جغرافیایی ایران ـ که دایرۀ جغرافیایی ستاد ارتش آن را منتشر کرده است ـ اعراب عرب  
سـاکنان دهـستان عـرب خانـه از         : نویـسد  و می  هکردخانه را از طوایف خوزستان عنوان       

 61.دـان افشار به این محل کوچانده شده      طوایف اعراب خوزستان بوده که در زمان نادرشاه       
  62.خدا نیز اعراب این منطقه را اعراب نادری دانسته استبرهمین اساس مرحوم ده

میـرزا غـالم علـی خـان        «چنین مؤلف محتـرم بهارسـتان، بـه نقـل از مقالـۀ              هم
: دنویـس اعراب عرب خانۀ بیرجند را به زمان نادرشاه افشار نسبت داده و مـی             » محمودی

 چنـدین خـانواده از اعـراب خوزسـتان بـه کوهـستان              ، نامعلوم  دورۀ نادرشاه به دلیلی    در
جنوبی قاینات کوچانده شده و اکنون هم آن بلوک به نام عرب خانه موسوم است و هنوز                 

  63.کنندزبان خود را حفظ کرده و کمابیش به زبان عربی صحبت می
ان بـه خراسـان بـه دسـتور      البته کوچاندن اعراب خوزستان و بندرهای جنوب ایر       

نادرشاه افشار باثبات رسیده، اما علت این کوچ برخالف آن چه در بهارستان ذکـر شـده،                 
هـای تـاریخی مربـوط بـه دورۀ نادرشـاه       آن چنان که از کتاب     .روشن و معلوم بوده است    

بنـدرهای جنـوبی و     در  ای از سـران اعـراب       آید به دنبال سرکـشی و شـورش عـده         برمی
و هم کاری آنـان بـا شورشـیان، تعـدادی بـسیار از              » شیخ احمد مدنی  «یژه  خوزستان بو 

اعراب به خراسان انتقال داده شدند، چنان که جهان گشای نادری و نادرنامه به این کوچ                
و انتقال اعراب به خراسان اشاره دارد، اما از محل اسـکان اعـراب مـذکور ذکـری بمیـان                    

  64.اندنیاورده
ادری نیز محل اسکان آنان را بـه صـراحت بیـان داشـته              مؤلف کتاب عالم آرای ن    

بندرهای جنوبی (درشاه چنان شد که سکان آن قلعجات احسب االمر ن«: گویداست و می  
را کوچ داده، روانه شیراز نمایند کـه ایـشان را بـرده در محـال خراسـان در قلعـۀ                     ) ایران

معی را تعیین فرمـود کـه       نظر به این فرمان ج    .  دهند جای) باال مرغاب (ماروچاق مرغاب   
بعد از طی منازل عـرض راه، آورده        . خانوارهای مذکور را کوچ داده، روانه خراسان نمایند       

  65.»در قلعۀ ماروچاق کنار رود مرغاب جای دادند
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از طوایـف   ) عرب خانه (توان پذیرفت که اعراب جنوب خراسان       به چند دلیل نمی   

هایی چـون   تصریح کتاب چنان که عدم    . نداعراب خوزستان و بندرهای جنوبی ایران باش      
جهان گشای نادری و نادرنامه به محل اسکان این مهـاجران و از طرفـی تـصریح کتـاب                   

نیز مؤید ایـن مطلـب      ) مروالرود سابق (عالم آرای نادری به جای دادن آنان در باالمرغاب          
  .است

 اعراب در وجود و سکونت) اعراب نادری(به هر صورت یکی از دالیل رد این مدعا  
باشد، چه آن که در اواخر عهد صـفویه نـام و حـضور            این نواحی قبل از زمان نادرشاه می      

مؤلـف احیـاء    .  بویژه خاندان خزیمـه در تـاریخ ثبـت شـده اسـت             ،اعراب جنوب خراسان  
  66.به این نکته اشاره داردنیز الملوک 

پاه نادر  به س ) سرسلسلۀ خاندان خزیمه  (چنین پیوستن اسماعیل خان خزیمه      هم
به عنوان یکی از سرکردگان سپاه وی قبل از کوچ یاد شده و نیز کمـک اعـراب زنگـویی                    

آبی شده بودند و نجات آنان از هالکت ـ  به سپاه نادر که در کویر لوت دچار بی) شیبانی(
آن چنان که در افواه جاری است ـ از دالیل دیگر بر وجود اعراب در این مناطق قبـل از   

  67.باشداین کوچ می
چنان که یادآور شدیم کثرت قبایل و طوایف عرب در جنوب خراسان آن قدر بود        

 بنابراین کوچ چندین .که در دورۀ قاجاریه، جنوب خراسان به عرب خانه معروف شده بود
 وسـیع را    ایتوانسته در مدت نسبتاً کمی چنـان محـدوده        خانوار از اعراب خوزستان نمی    

همین امر دلیلی دیگر بر وجود اعراب از        .  عرب خانه تعبیر شود    دربرگیرد که از آن به نام     
  .های بسیار دور در این نواحی استزمان

های عمده میان لهجه و گویش منطقـۀ مزبـور بـا گـویش              چنین وجود تفاوت  هم
اعراب خوزستان نیز از دیگر دالیلـی اسـت کـه مـسألۀ عـدم ارتبـاط آنـان را بـا اعـراب                        

خانـه را اعـراب نـادری    بنابراین برخالف برخی که اعراب عـرب  .کندخوزستان تقویت می  
یعنی آمدن سپاه حـازم بـن   ) قـ ـ   ه150(اند، باید قدمت آنان را حداقل به سال دانسته

 و  51(های گستردۀ اعراب در سـال       خزیمه به خراسان و حتی قبل از آن یعنی مهاجرت         
  .دانست) قـ ـ  ه64

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
نامه فرهنگ و ادبپژوهش 44

  

 

  هانوشتپی
، ص  )1370دنیـای کتـاب،     : تهـران  (های قدیم ایـران   باستانی و داستان  ایران  پیرنیا، حسن،    -1

  احیـاء التـراث العربـی، الطبعـۀ الرابعـۀ،         دار: بیـروت  (الکامـل فـی  التـاریخ      و ابن اثیر،     . 356
  .259، ص 1، ج)قـ ـ  ه1414

 .429، ص 9، ج )1378اطلس، : تهران (گنجینۀ تاریخ ایرانضایی، عبدالعظیم، ر -2
، ص  )1379امیرکبیر، چاپ هشتم،    : تهران (تاریخ ایران بعداز اسالم   حسین،  زرین کوب، عبدال   -3

 .356، ص های قدیم ایرانایران باستانی و داستانو پیرنیا، حسن، . 278
 .291-286، صص تاریخ ایران بعداز اسالمزرین کوب، عبدالحسین،  -4
 .429، ص 9، ج گنجینۀ تاریخ ایرانرضایی، عبدالعظیم،  -5
 .337-335، صص تاریخ ایران بعداز اسالمحسین، زرین کوب، عبدال -6
انتـشارات علمـی و     (، جواد فالطوری    تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی     شپولر، برتولد،   ا -7

، 584، ص 2، ج الکامل فی التاریخ و ابن اثیر، 449-447، صص   )1373فرهنگی، چاپ سوم،    
 .165ص ) 1364وش، سر: تهران(، آذرتاش آذرنوش، فتوح البلدانو بالذری، . 500

، )1374آسـتان قـدس رضـوی،       : مـشهد  (جغرافیای شهرستان بیرجند  احمدیان، محمدعلی،    -8
 .66، 67صص 

بهارسـتان در   و آیتـی، محمـد حـسین،        158، آذرتاش آذرنـوش، ص      فتوح البلدان بالذری،   -9
، 49صـص   ) 1371دانش گاه فردوسی مشهد،     : مشهد (تاریخ و تراجم رجال قاینات و قهستان      

48 ،39 ،38. 
ــاقوت،  -10 ــدانحمــوی، ی ــروت(، معجــم البل ــی، الطبعــۀ: بی ــراث العرب ــاء الت ــی،دار احی    االول

بهارستان در تـاریخ و تـراجم رجـال    و آیتی، محمد حسین، . 250، ص 3، ج )ق هـ ـ  1417
 .39، ص قاینات و قهستان

ش، ، آذرتـاش آذرنـو    فتـوح البلـدان    و بـالذری،     258، ص   2، ج الکامل فی التاریخ  ابن اثیر،    -11
 .158، 159، 164صص 

و . 40،  41، صـص    بهارستان در تاریخ و تراجم رجال قاینات و قهستان        آیتی، محمدحسین،    -12
، تـاریخ طبـری    و طبری، محمدبن جریـر،       198،  202، صص   2 ج   الکامل فی التاریخ  ابن اثیر،   

 .1998، 2001، صص 5، ج )1368اساطیر، چاپ چهارم، : تهران(ابوالقاسم پاینده 
 .350، ص تاریخ ایران بعداز اسالم عبدالحسین، زرین کوب، -13
 .351-348همان، صص  -14
 .545، ص 9، ج گنجینۀ تاریخ ایرانرضایی، عبدالعظیم،  -15
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 .367، ص تاریخ ایران بعداز اسالمزرین کوب، عبدالحسین،  -16
 .367، 368همان، صص  -17
 .164، 165، آذرتاش آذرنوش، صص فتوح البلدانبالذری،  -18
 .584، ص 2، ج تاریخالکامل فی الابن اثیر،  -19
 .368، 369، صص تاریخ ایران بعد از اسالمزرین کوب، عبدالحسین،  -20
 .370همان، ص  -21
 .545، ص 9، ج گنجینۀ تاریخ ایرانرضایی، عبدالعظیم،  -22
 .387، ص تاریخ ایران بعداز اسالمزرین کوب، عبدالحسین،  -23
، 452، صـص    1ری، ج   ، جواد فالطـو   تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی     اشپولر، برتولد،    -24

451 ،450 ،75. 
 .همان مأخذ، همان صفحات -25
 و حمـوی،    .492،  493،  494، صـص    تاریخ ایـران بعـد از اسـالم       زرین کوب، عبدالحسین،     -26

 .220،218 ص، ص2یاقوت، معجم البلدان، ج 
و آیتـی، محمـد حـسین،       . 463زرین کوب، عبدالحسین، تـاریخ ایـران بعـد از اسـالم، ص               -27

 .100، ص و تراجم رجال قاینات و قهستانبهارستان در تاریخ 
 .100، ص بهارستان در تاریخ و تراجم رجال قاینات و قهستانآیتی، محمدحسین،  -28
 و  .152، ص   )1369نـسل دانـش،     (،  های عشایری خراسان  ها و طایفه  ایلمیرنیا، سیدعلی،    -29

بنگـاه  : انتهـر  (احیاء الملوک سیستانی، ملک شاه حسین بن غیاث الدین محمدبن شاه محمود،           
 .267، ص )1344ترجمه و نشر کتاب، 

، 582، صص   )1341چاپ بهمن،   : تهران(،  جهان گشای نادری  استرآبادی، میرزامهدی خان،     -30
 .163-151، ص های عشایری خراسانها و طایفهایلو میرنیا، سیدعلی، . 101

، )1339،  سـعدی (، تصحیح اصغر حامد ربـانی       ریاض السیاحه شیروانی، میرزا زین العابدین،      -31
 .146ص 

ابـن  : تهـران (، حسین سـعادت نـوری       سفرنامۀ ژنرال سرپرسی سایکس   سایکس، سرپرسی،    -32
 .398، ص )1336سینا، 

 و زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ ایـران        .159، آذرتاش آذرنوش، ص     فتوح البلدان بالذری،   -33
 .368بعد از اسالم، ص 

 .100، ص ینات و قهستانبهارستان در تاریخ و تراجم رجال قاآیتی، محمدحسین،  -34
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، پژوهش طرح جامع مطالعات احیاء و توسعه کشاورزی در جنوب خراسـان           سیدی، مهدی،    -35
 .36، ص )1377بخش پیشینه تاریخی، (
 .328، ص 10ج ) 1339حکمت، (، تاریخ روضۀ الصفای ناصریرضا قلیخان،  -36
انـش گـاه تهـران،      د: تهـران (،  مرآت البلدان ،  )صنیع الدوله (محمدحسن خان اعتماد السلطنه      -37

 .947، ص 1، ج )1367
، 402، حسین سـعادت نـوری، صـص    سفرنامۀ ژنرال سرپرسی سایکس   سایکس، سرپرسی،    -38

398. 
 .816، ص 1، ج مرآت  البلدان، )صنیع الدوله(محمدحسن خان اعتماد السلطنه  -39
صـص  ) چـاپ فردوسـی   : تهـران (،  سفرنامۀ میرزاخانلرخـان  میرزاخانلرخان اعتصام الملک،     -40

217 ،216 ،214. 
 .143، تصحیح اصغر حامد ربانی، ص ریاض السیاحهشیروانی، میرزا زین العابدین،  -41
، پژوهش طرح جامع مطالعات احیاء و توسعه کشاورزی در جنوب خراسـان           سیدی، مهدی،    -42

 .40ص 
 .همان مأخذ، همان صفحه -43
 .163-151، صص های عشایری خراسانایل ها و طایفهمیرنیا، سیدعلی،  -44
یـزدان،  : تهران(، قدرت اهللا روشنی و مهرداد رهبری،        فرنامۀ خراسان و سیستان   سکلنل ییت،    -45

 .64، ص )1365
 .163-151، صص ها و طایفه های عشایری خراسانایلمیرنیا، سیدعلی،  -46
و محمدحـسن خـان اعتمـاد       . 328، ص   10، ج   تاریخ روضۀ الصفای ناصری   قلیخان، رضا،    -47

 .947، ص 1 ، جمرآت البلدان، )صنیع الدوله(السلطنه 
و سعیدزاده، سیدمحـسن،    . 68،  69، صص   جغرافیای شهرستان بیرجند  ان، محمدعلی،   یداحم -48

 .103، 104، صص )1371چاپ اول، : قم(، دایرۀ المعارف قاین
 .266، ص 9، ج )1329(، فرهنگ جغرافیایی ایراندایرۀ جغرافیایی ستاد ارتش،  -49
، عه کشاورزی در جنوب خراسـان     پژوهش طرح جامع مطالعات احیاء و توس      سیدی، مهدی،    -50

 .41ص 
، براسـاس سرشـماری     های کـشور  فرهنگ آبادی مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه،         -51

 .1375عمومی سال 
 .40، ص )1382سروش، : تهران(، شرح معلقات سبعترجانی زاده، احمد،  -52
 .101همان مأخذ، ص  -53
 .124همان مأخذ، ص  -54
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دفتر مطالعات تـاریخ    «دارالقرآن الکریم   : تهران( مهدی،   فوالدوند، محمد : ، ترجمه قرآن مجید  -55

 ).59انعام، (، )1373، »و معارف اسالمی
 ).56توبه، (همان،  -56
 ).103نساء، (همان،  -57
 )9حجرات، (همان،  -58
سخن، : تهران(،  پیشگامان شعر امروز عرب   : از سرود باران تا مزامیر گل سرخ      اسوار، موسی،    -59

 .298، ص )1381
، 117، صـص     خراسان و سیستان، قدرت اهللا روشنی و مهـرداد رهبـری           سفرنامۀکلنل ییت،    -60

116. 
 .266، ص 9، ج فرهنگ جغرافیایی ایراندایرۀ جغرافیایی ستاد ارتش،  -61
 .148، ص 34، ج )1341گاه تهران، دانش: تهران(، نامۀ ده خدالغتخدا، علی اکبر، ده -62
 .27، ص ت و قهستانبهارستان در تاریخ و تراجم رجال قایناآیتی، محمدحسین،  -63
و قدوسـی، محمدحـسین،     . 230، ص   جهـان گـشای نـادری     استرآبادی، میرزامهدی خـان،      -64

 .243، ص )1339چاپ خانۀ خراسان، : مشهد(، نادرنامه
، ج  )1364نقش جهان،   (، تصحیح محمد امین ریاحی،      عالم آرای نادری  مروی، محمد کاظم،     -65

 .363، ص 1
 .267، ص احیاء الملوکن محمدبن شاه محمود، سیستانی، ملک شاه حسین بن غیاث الدی -66
 .152، 154، 155، صص های عشایری خراسانها و طایفهایلمیرنیا، سیدعلی،  -67
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  مشخصات مراجع
دفتر مطالعات تـاریخ و  «فوالدوند، محمدمهدی، تهران، دارالقرآن الکریم : ، ترجمه قرآن مجید  -1

  .1373، »معارف اسالمی
الدین محمدبن شاه محمود، تهران، بنگـاه       ه حسین بن غیاث   ، سیستانی، ملک شا   احیاءالملوک -2

 .1344ترجمه و نشر کتاب، 
پیشگامان شعر امروز عرب، اسوار، موسی، تهران، سخن،        : از سرود باران تا مزامیر گل سرخ       -3

1381. 
 .ق.ـ ه1414، ابن اثیر، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعۀ الرابعۀ، فی التاریخ الکامل -4
 .1370، پیرنیا، حسن، تهران، دنیای کتاب، های قدیم ایران باستانی و داستانایران -5
 .1369، میرنیا، سیدعلی، نسل دانش، های عشایری خراسانها و طایفهایل -6
گـاه  ، آیتی، محمدحسین، مشهد، دانـش     بهارستان در تاریخ و تراجم رجال قاینات و قهستان         -7

 .1371فردوسی مشهد، 
، سیدی، مهـدی،    ات احیاء و توسعه کشاورزی در جنوب خراسان       پژوهش طرح جامع مطالع    -8

1377. 
 .1379، زرین کوب، عبدالحسین، تهران، امیرکبیر، چاپ هشتم، تاریخ ایران بعداز اسالم -9

، اشپولر، برتولد، جواد فالطوری، انتـشارات علمـی و          تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی      -10
 .1373فرهنگی، چاپ سوم، 

 .1339، رضا قلیخان، حکمت، فای ناصریتاریخ روضۀ الص -11
 .1368، طبری، محمدبن جریر، ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر، چاپ چهارم، تاریخ طبری -12
 .1374، احمدیان، محمدعلی، مشهد، آستان قدس رضوی، جغرافیای شهرستان بیرجند -13
 .1341، استرآبادی، میرزامهدی خان، تهران، چاپ بهمن، جهان گشای نادری -14
 .1371، سعیدزاده، سیدمحسن، قم، چاپ اول، رۀ المعارف قایندای -15
 .1339، شیروانی، میرزا زین العابدین، تصحیح اصغر حامد ربانی، سعدی، ریاض السیاحه -16
، کلنل ییت، قدرت اهللا روشنی و مهرداد رهبری، تهـران، یـزدان،             سفرنامۀ خراسان و سیستان    -17

1365. 
رپرسی، حسین سـعادت نـوری، تهـران، ابـن          ، سایکس، س  سفرنامۀ ژنرال سرپرسی سایکس    -18

 .1336سینا، 
 .، میرزا خانلرخان اعتصام الملک، تهران، چاپ فردوسیسفرنامۀ میرزا خانلرخان -19
 .1382، ترجانی زاده، احمد، تهران، سروش، شرح معلقات سبع -20
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 .1364، مروی، محمدکاظم، تصحیح محمدامین ریاحی، نقش جهان، عالم آرای نادری -21
 .1364، تهران، سروش، )بخش مربوط به ایران(، بالذری، آذرتاش آذرنوش، فتوح البلدان -22
، مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجـه، براسـاس سرشـماری             های کشور فرهنگ آبادی  -23

 .1375عمومی سال 
 .1329، دایرۀ جغرافیایی ستاد ارتش، فرهنگ جغرافیایی ایران -24
 .1378ان، اطلس، ، رضایی، عبدالعظیم، تهرگنجینۀ تاریخ ایران -25
 .1341گاه تهران، ، ده خدا، علی اکبر، تهران، دانشلغت نامه ده خدا -26
گـاه تهـران،    ، تهـران، دانـش    )صـنیع الدولـه   (، محمدحسن خان اعتماد السلطنه      مرآت البلدان  -27

1367. 
ـ ـ   هـ 1417، حموی، یاقوت، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعۀ االولـی،  معجم البلدان -28
 .ق
 .1339، قدوسی، محمدحسین، مشهد، چاپ خانۀ خراسان، نامهنادر -29
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