
 

  چه مختصر اعراب جنوب خراسانتاريخ

  )منطقة عرب خانه(

  
يوسف آموزگار                    ∗ 

  

  چكيده 
هـاي گذشـته و مهـاجرت    در اين مقاله نخست به روابط اعراب با ايرانيان در زمان

آنان به سوي مناطقي از ايران، چگونگي و كيفيت ورود اعـراب بـه ايـران بـويژه منطقـة      
ح اين منطقه در قرن اول هجري و جنگ و گريزهايي كه ميان آنـان بوقـوع   خراسان و فت

  .پيوسته، پرداخته شده است
در بخشي ديگر از اين مقاله به رابطة اعراب با ايرانيان پس از فتح ايـران در عهـد   

هاي ملوك الطوايفي، صفويان و نيـز وضـعيت   خلفاي راشدين، امويان، عباسيان، حكومت
ترين قبايل و طوايف عرب در ايـن خّطـه   ن در جنوب خراسان و مهمسكونت و توطن آنا

  .اشاره شده است
در بخش پاياني منطقة عرب خانه كه اكثريت سـاكنان آن بـه زبـان عربـي تكّلـم      

كنند، معرفي شده و وضعيت آنان از جهات مختلف بويژه زبان و گويش و نيز نظـرات  مي
  .ي قرار گرفته استمختلف دربارة اعراب اين منطقه، مورد بررس

  

  كليد واژه

رابطة اعراب با ايرانيان ـ ورود اعراب به ايران ـ فـتح خراسـان در قـرن نخسـت ـ        
  .هاي اعراب به خراسان ـ عرب خانهسكونت اعراب در خراسان ـ قبايل عرب ـ مهاجرت

  
  

                                                      
 .گاه آزاد اسالمي ـ واحد رودهن، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربمدرس مدعو دانش ∗
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  مقدمه
ـ   بدون ترديد در رابطه با فتوح اعراب در ايران و جنگ ان هايي بسيار كـه ميـان آن

چنين چگونگي و كيفيت ورود اعراب به ايـران و خراسـان و ديگـر    روي داده  است و هم
  .ها و رواياتي بسيار متعدد از جانب مورخان عنوان شده استبالد سخن

چگـونگي ورود و   و اي از تـاريخ اعـراب در خراسـان   در اين پژوهش تنها به شـمه 
رداختـه شـده اسـت، چـه آن كـه      توطن آنان در اين منطقه به صورت مختصر و گـذرا پ 

پرداختن به تاريخ اين خّطه و پيشينة تـاريخي اعـراب جنـوب خراسـان مسـتلزم صـرف       
  .ها وقت و تحقيق جامع استسال

پيشينة تاريخي اعراب جنوب خراسان بويژه منطقـة عـرب خانـه چنـدان روشـن      
ه برخي آنـان  هاي مختلف دربارة اعراب اين منطقه كوجود اقوال و روايت. رسدبنظر نمي

پندارند، از يك طـرف و عـدم   را اعراب نادري و بعضي ديگر از اعراب عربستان و بصره مي
نامـه  نامـه و شـجره  اريخي قديم در مورد اين منطقة خاص و فقـدان نسـب  تتصريح كتب 

مستند از سوي ديگر، كار تحقيق دربارة اين قوم و روشن نمودن زواياي مـبهم و تاريـك   
با اين وجود براسـاس مـدارك موجـود از ورود و     .سازدنان را دشوار ميپيشينة تاريخي آ

مهاجرت اعراب به خراسان و سكونت آنان در اين منطقه سعي كرديم تا به نقطـه نظـري   
  .دست يابيم) عرب خانه(واحد در خصوص اعراب اين منطقه 

ـ با مطالعه و دقت در كتب تاريخي مي ب بـه  توان به اين نتيجه رسيد كه اكثر قري
اتفاق مورخان در مورد حوادث اين خّطه از زمان اسالم و ورود اعراب اتفـاق نظـر نسـبي    
دارند و تنها اختالف در ارقام، سنين يا اسامي اشخاص است، بنـابراين سـعي شـده تـا از     

هاي مختلف پرهيز و در ذكر مختصر تـاريخ اعـراب بـه چنـد كتـاب مشـهور       بيان روايت
  .بسنده كنيم

  با ايرانيان قبل از اسالم رابطة اعراب
هايي كوچك النهرين متوجه شده و دولتاعراب از ديرزمان به طرف شامات و بين

در عربستان شمالي، مجاور شامات و فرات بوجود آورده بودند، چنان كه در دورة اشكاني 
  .شودو ساساني نام حيره و پادشاهان آن و ملوك غسان بكرّات شنيده مي

  هـاي  النهـرين هـم محـل   نيز دالّ بر اين اسـت كـه در خـود بـين     اّطالعاتي ديگر
هـايي كـه بعـدها ميـان     ها و جنـگ نشين متعددي بوده، حتي در بعضي از درگيريعرب

ها نشان اين. اي از اعراب در سپاه ايران وجود داشتنداعراب و ايرانيان بوقوع پيوست، عده
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جاورت و روابطي تنگاتنگ وجـود داشـته    در آن زمان بين اعراب و ايرانيان، مكه  دهدمي

» نعمـان بـن منـذر   «را نزد ) بهرام گور(بهرام  ،پسر خود» يزجرد االئيم«است، چنان كه 
شود و بعدها به كمك نعمان و بهرام نزد نعمان تربيت مي. فرستديكي از  امراي عرب مي

  1.نشيندچهارهزار مرد عرب بر تخت سلطنت مي
ها تر مهاجرتبيش. به سمت ايران جريان داشته است به هر حال مهاجرت اعراب

گرفتـه و  مـي انجـام  آب و علف بودن شبه جزيرة عربستان صعودي و بيبه سبب خشكي 
در زمـان ساسـانيان   . انـد كـرده هـاي آبـادتر كـوچ مـي    طوايف مختلف به سوي سـرزمين 

هـر وسـيلة    كردنـد بـه  هايي بسيار در مرز ايران صورت گرفته و اعراب سعي ميدرگيري
  2.تر براي سكونت خود بيابندهايي مناسبممكن به داخل ايران نفوذ كرده و محل

در دورة سلطنت خسروپرويز اعراب در يك برخورد مـرزي در جـايي موسـوم بـه     
  راه بودنـد،  اي از اعـراب نيـز بـا آنـان هـم     اي از لشكريان ايران كه عدهبا دسته» ذي قار«

اثناي جنگ، سپاه ايران را رها كرده، اعراب توانسـتند سـپاه    هرچند كه در. رو شدندروبه
  3.ايران را شكست دهند

آلود بعـد از عهـد خسـروپرويز ـ كـه در فاصـلة       هاي كوتاه وخوندر دورة سلطنت
چهار سال تقريباً ده شاهنشاه در ايران برتخت نشستند ـ ايـران دچـار آشـوب و هـرج و      

طوايف عرب چون تغلب، بكر، نمر و تنـوخ كـه در   مرج شده بود، به همين دليل برخي از 
هـاي مجـاور سـرحد تاخـت و     هـا و ده زيستند، به آباديهاي مرزي ايران ميكنارة بيابان

زيستند، چنان كـه در  اين اعراب از خيلي پيش در مجاورت ايران مي. تازهايي آغاز كردند
از حيـره تـا ابّلـه و    . بودنـد ها و اعراب فراواني ساساني در اطراف عراق نبطي داخل قلمرو

گذشـته از آن در تمـام فراخنـاي    . هاي اعراب برپا بوداهواز غالباً در مجاورت بيابان خيمه
هايي براي خود ساخته بودنـد و بـدين   عرصة واقع در بين دجله و فرات نيز اعراب، آبادي

  .گونه عربستان در آن زمان گويي تا به نزديك شط پيش آمده بود
هـاي  عهد يزدگرد نيز اعراب شيباني با فراغ خـاطر بـه شـهرها و آبـادي    در اوايل 

هـاي عـرب و ايرانـي بودنـد،     تر ساكنان آن نبطي و برخي از خانوادهمرزي ايران كه بيش
هاي مجاور مرز ايران كه در واقع متعلق به در آبادي. دست بردهاي خويش را آغاز كردند

در ميـان آنـان دو   . كردنـد ها زندگي مـي كنار ايرانيها و اعراب در قلمرو ايران بود، نبطي
تـرين طوايـف   بـاك ترين و بيدسته از قبايل بكر بن وائل بودند كه در آن زمان از گستاخ

  زدنـد و هرچـه بدسـت    هاي مرزي دسـت بـرد مـي   اينان بر آبادي. آمدندعرب بشمار مي
يل كه به سبب جسـارتش  يكي از سركردگان اين قبا» مثني«. بردندآوردند بغارت ميمي

تر از سايرين يافت در خفّان واقع در كرانة صـحرا  ي بيشاهدر اين تاخت و تازها نام و آواز
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اسـالم آورد و  » مثنـي «مقارن با پايان جنـگ رده  . و نزديك حيره چادر و خرگاه زده بود

زمان سپاه در واقع در اين . بدين گونه به مسلمانان پيوست تا از حمايت اعراب بهره ببرد
گـويي  . اسالم به دنبال قلع و قمع اهل رده و مشركان عرب تا حدود فرات پيش آمده بود

بعد از آن كه اهل رده در بالد يمامه و تميم و بحرين مقهور و مغلوب شده بودند، اينـك  
  4.به عراق آمد» خالدبن وليد«در اين زمان . نوبت الحاق حيره به قلمرو اسالم رسيده بود

را ) اهل رده(ترديد خليفه، خالدبن وليد را به عراق فرستاد تا متمردان آنجا  بدون
اي بـراي  گويا نقشـه . سركوب نمايد و در آنجا از سوي خليفه، حكومتي اسالمي را بنا نهد

هـا و سـركوب اعـراب متمـرد     رويارويي با ايرانيان در كار نبوده، اما در حين اين درگيري
ان بوقوع پيوست و باعث شد كه خالد با كارگزاران دولت ساسـاني  هايي نيز با ايرانيجنگ
  5.رو گرددروبه

به هر حال نهضت واقعي و بزرگ اعراب به خـارج شـبه جزيـرة عربسـتان بعـد از      
اسالم شروع شد و مسلمانان در اين نهضـت بـزرگ بـا دو دولـت نـامي آن زمـان يعنـي        

  .امپراطوري روم و شاهنشاهي ايران مواجه شدند

  ود اعراب به ايرانور
چنان كه اشاره شد از ديرزماني قبـل از اسـالم، زد و خوردهـايي بـين ايرانيـان و      

يافتنـد بـر نـواحي و    گرفت و اعراب هر گاه فرصتي مياعراب در نواحي مرزي صورت مي
در ابتـدا  .كردند، تا اين كه خالدبن وليـد بـه عـراق آمـد    هاي مجاور تاخت و تاز ميآبادي
هايي با نواحي مجاور بويژه اعراب نصـارا در عـراق بـوده    درگيري ،هاي خالدتر جنگبيش
  .است

ها بود كه جنگ و رويارويي اعراب با ايرانيان بطـور  در حقيقت بعد از اين درگيري
هايي متعدد ميان آنان درگرفت كه در اغلب آنهـا غلبـه   رسمي و منسجم آغاز شد وجنگ

هجـري بـه    13و  12در سـال  ) ذات السالسـل (يـر  جنگ زنج: از آن جمله. با اعراب بود
دهـي  بـه فرمـان  ) جسـر (جنگ پل  ؛فرماندهي خالدبن وليد كه به پيروزي اعراب انجاميد

ابوعبيد مسعود ثقفي كه در آن ايرانيان موفق شدند اعراب را شكسـت دهنـد و در واقـع     
ـ     س از آن در اين جنگ تنها و اولين شكست اعراب از ايرانيان بود، هرچنـد كـه مثنـي پ

 14جنـگ قادسـيه در سـال     ؛جنگي ديگر در همان موضع شكست جسر را جبران كـرد 
هجـري بـه رهبـري سـعد      16جنگ جلوالء در سـال   سعد وقاص؛دهي هجري به فرمان

الفتـوح مشـهور   دهي نعمان كه به فـتح هجري به فرمان 21جنگ نهاوند در سال  ؛وقاص
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ها فتوحات اعراب در همه بـالد ايـران   عضي روايتشد و تقريباً بعد از اين فتح به موجب ب

  .بدون مانعي جدي پيش رفت
بـراي آن كـه يزدگـرد را از خيـال     » عمربن خّطـاب «پس از واقعة نهاوند، خليفه، 
هايي از اعراب كوفه و بصره را به تسخير بـالد ايـران   حمله و مقاومت منصرف دارد، دسته

شكريان بصره را بـه فـارس، كرمـان و اصـفهان     نامزد كرد، چنان كه برخي از سرداران و ل
احنـف بـن   «. بعضي از اعراب كوفه را به اصفهان، آذربايجان و ري گسـيل داشـت   وروانه 
اي از سپاه بصره در خراسان و هرات تا حدود نيشـابور و سـرخس و مـرو    با دسته» قيس
اخت و تـاز  فارس عرصة ت. راند) رود جيحون(روي كرد و يزگرد را بدان سوي آموي پيش

سارية بـن رنـيم   «و » عثمان بن ابي العاص«و » مجاشع بن مسعود«سرداران بصره چون 
فـتح  » ابـن عتبـان  «و » سهيل بـن عـدي  «شد، چنان كه كرمان و بالد قفص را » كناني

اگرچـه  . گشـودند » عبداهللا بـن عميـر  «و » عاصم بن عمر و تميمي«كردند و سيستان را 
  ته جمعـي منظمـي در برابـر اعـراب صـورت نگرفـت، امـا        بعد از فتح نهاوند مقاومت دس

اين فتح در واقـع آغـاز يـك    . هاي عمدة عرب و ايران برشمردتوان آن را پايان جنگنمي
در داخل فـالت ايـران در    ،ها بعد از عمراست كه تا سال دهسلسله زد و خوردهاي تازه بو

  6.اندرو بودههر شهر و واليت، اعراب با آن روبه
تك منازلي كه قبايل عرب هنگام ورود خود بـه ايـران طـي    حال درباره تك به هر

هاي اول اغلـب بـه   سيل كلي مهاجران از دهه. اند، موارد تاريخي دقيقي وجود نداردكرده
فـارس و  (منطقـة جنـوبي ايـران    . سوي سه منطقة فارس، كرمان و خراسان جـاري بـود  

حل مقابل مثالً بحرين و عمـان بـه ايـران    تر هدف مهاجراني بود كه از سوا، پيش)كرمان
 يهـا عـرب . اين امر در درجة اول منحصر به نواحي واقع در امتداد ساحل بـود . آمدندمي

هـايي كـه از اربابـان ايرانـي مانـده بـود       اغلب به زراعـت زمـين   ،اهتازه وارد در اين مكان
  .ر نمودندهاي آن را با حفر كاريزها بارورتاي از قسمتمشغول شدند و پاره

راه آن  اصـفهان، قـم و    ها در آغاز اسالم، خراسان و سـر دومين هدف اصلي عرب
ق طوايفي بسيار از .هـ 63يا  61و  51هاي حدود بويژه در سال. بود) قهستان(كوهستان 

تمـيم، ربيعـه،   (هاي شـمالي متعلـق بودنـد    قبايل مختلف عرب كه در درجة اول به عرب
از در كنار آنان هـم مردمـي كـه    . به اين مناطق وارد شدند) ئلمضر، طي، ازد، وبكربن وا

  7.شدندمشاهده مي ،اندساكنان بين النهرين بوده پيش
گويـا خراسـان   ) فـارس، كرمـان و خراسـان   (به هر صورت از بين اين سه منطقه 

تر مورد توجه اعراب بوده اسـت، زيـرا شـرايط طبيعـي ايـن منطقـه بـا طبـع آنـان          بيش
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  توانسـتند براحتـي در   مـي ) شـتر (ناپـذير خـود   نمود و اعراب با يـار جـدايي  سازگارتر مي

  .هاي اين منطقه رفت و آمد كنندبيابان

  )فتح خراسان(ورود اعراب به خراسان 
  مورخان در بـاب فـتح خراسـان و ورود اعـراب بـه ايـن خّطـه، خاصـه قهسـتان،          

از همان قرون اولية هجـري   اند، اما روشن است كه قهستان هايي متعدد ذكر كردهروايت
اين ناحيه در مسير اعرابـي بـود كـه    . داران حكومت اسالمي بوده استشاهد ورود طاليه

  .گذاشتندسر ميشبه جزيرة عربستان را به قصد نواحي خراسان بزرگ و ماوراءالنهر پشت
اند و در حـال حاضـر هـم    محققان، انتخاب اين مسير را بوسيله اعراب تأييد كرده

در بيرجند مؤيـد ايـن   » عرب خانه«نشين و حتي دهستاني به نام د روستاهاي عربوجو
  8.گفتار است

عمـربن  «و در ايـام خالفـت   ) ق.هــ  22(اكثر مورخان، فتح خراسـان را در سـال   
راهـي كـه از   . انـد و ابتداي فتوح خراسان را طبسين و واليـت قهسـتان دانسـته   » خطّاب

ين، سپس به جنوب قهستان و از آنجا به هـرات،  به طبس) در شرق كرمان فعلي(خبيص 
  .شده استنيشابور، مرو و بالد ديگر ماوراءالنهر منتهي مي

» عثمان بـن عفـان  «در ايام خالفت ) ق.هـ 29(برخي نيز فتح خراسان را در سال 
اند، زيرا بعد از وفات عمـربن خطـاب، مـردم خراسـان در سـال دوم خالفـت       عنوان كرده

كـه در آن زمـان والـي    » عبـدالرحمن بـن سـمره   «ه و عرصـه را بـر   عثمان شورش نمود
. اي به عثمان وي را از اين امر آگاه سـاخت عبدالرحمن در نامه. خراسان بود تنگ نمودند

. را مأمور كرد كه با سپاه بصره به خراسان روانه گردد» عبداهللا بن عامر بن كريز«عثمان، 
ن شد و پس از اندك زماني بـالد آنجـا را فـتح    عبداهللا از طرف يزد و طبسين وارد خراسا

  9.كرد
: گويـد در كتاب معجم البلدان در مورد طبسين مـي » الدين ياقوت حمويشهاب«

اند، چون هنگامي كه قصد خراسان كردند در ايـام  عرب، طبسين را باب خراسان ناميده«
آن را در » ءعبـداهللا بـن بـديل بـن ورقـا     «خالفت عثمان، اول فتوح ايشان طبسين بود و 

  10»...گاه داخل خراسان شدندفتح كرد، آن) ق.هـ 29(سال 
 29و  28(هـاي  در فتوح البلدان در ذيـل وقـايع مربـوط بـه سـال     » بالذري«نيز 

ق عثمان واليت بصره را به عبداهللا بـن عـامر بـن    .هـ 29يا  28در سال : نويسدمي) ق.هـ
زيـادبن ابـي   «سـپس  . و آنجا را فتح كـرد عبداهللا به سوي بالد فارس روانه شد . كريز داد
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قـولي  هيا ب» احنف بن قيس«و . را بر بصره گماشت و خود به جنگ خراسان شد» سفيان

  11.را به فرماندهي طالية سپاه به سوي قهستان روانه كرد» عبداهللا بن خازم«
به هر حال چنان كه اشاره شد بعضي فتح خراسان را در عهـد عمـربن خّطـاب و    

نمايد كـه در صدراسـالم   اند، اما چنين مير در زمان عثمان بن عفان ذكر كردهبرخي ديگ
هايي بسيار ميان اعراب و ايرانيان صورت گرفتـه  و عهد خلفاي راشدين در خراسان جنگ

انـد و خلفـاي راشـدين افـرادي را     شوريدهو هرازچندگاهي، مردم خراسان عليه عرب مي
به همين دليل اسـت كـه در   . اندداشتهگسيل ميبراي سركوبي ايشان به جانب خراسان 

ها متعدد شده  است، اما به هر صـورت اغلـب مورخـان در ورود    باب فتح خراسان روايت
يعني خالفـت عمـربن خّطـاب اتفـاق نظـر دارنـد،       ) ق.هـ 22(اعراب به خراسان در سال 

ل عهد امويان هرچند كه فتح كامل در اين زمان صورت نگرفت و اين زد و خوردها تا اواي
ادامه يافت و در اين زمان بود كه اعراب فتح خراسان را كامل كردند و ديگر مقـاومتي در  

  .اين حدود باقي نماند

  )صدراسالم(عهد خلفاي راشدين 
هنگامي كه لشكر عرب سپاه عجم را شكست داد، يزدگرد تاب مقاومـت نيـاورده،   

ها نوشت و حكّام بالد و امصـار  ن نامهاز مداين گريخت و به مرو آمد و به شهرهاي خراسا
احنف بن قيس را بـا  ، چون اين اخبار به عمربن خطّاب رسيد. به سلطنت او گردن نهادند

پـس احنـف راه   . دوازده هزار مرد جنگي روانة خراسان نمود، تا يزدگـرد را تعقيـب كنـد   
حـدود   از آن جا به سـمت طـبس رفتـه،   . خراسان را در پيش گرفت تا به اصفهان رسيد

در نزديكي هـرات لشـكرگاه كـرد و بـدون      سپس. طبس، قاين و قهستان را تصرف نمود
را در آن جـا بـه   » صـحارعبدي « ،ريزي هرات را تحت فرمـان خـود درآورده  جنگ وخون

جانشيني خود گماشت و خود در تعقيب يزدگـرد بـه سـوي مـرو روان شـد، يزدگـرد از       
احنـف كـه   . د درخواست كمك كردغگزار سپادشاه چين و سلطان  ترك و تبت و فرمان 

سـپاه كوفـه   . اي به عمربن خطّاب نوشته، از وي كمك خواسـت اوضاع را چنين ديد نامه
احنـف بـا سـپاه كوفـه     . مركب از چهارهزار مرد جنگي براي كمك به  احنف روانـه شـد  

بلـخ   پس احنف سپاه كوفه را به .اي جز فرار به بلخ نيافتيزدگرد چاره و آهنگ مرو كرد
فرستاد و چون سپاه بلخ نتوانست در مقابل آنان مقاومت كنـد، بناچـار درخواسـت صـلح     

  12.و به پرداخت جزيه راضي شدند هكرد
يزدگرد كه مستأصل شده بود، با همراهان خود به سوي خاقان چـين رفـت و تـا    

در ايـن وقـت   . زيسـت ايام عثمان كه مردم خراسان بر عرب شورش نمودند، در آنجا مـي 
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تمـامي بزرگـان عجـم    . به خراسان آمد، اما آسياباني در نزديكي مرو وي را كشت يزدگرد

احنف خبر فتح خراسان را بـه عمـر   . خزانة يزدگرد را به احنف دادند و با وي صلح كردند
  .عمر نيز به وي فرمان داد كه هم چنان فرمان گزار خراسان باشد. ارسال داشت

در اواخر خالفـت   ،در زمان خلفاي راشدين بويژهها ها و درگيريبه هر حال جنگ
چنـان  . چنان وجود داشتعثمان كه دستگاه خالفت دست خوش ضعف و تزلزل بود، هم

كه بعد از كشته شدن عثمان اهل فارس و به دنبال آن خراسان شـورش نمودنـد و اهـل    
راسـان  بـه خ ) ع(علـي . از پرداخت جزيه و خراج خودداري كردند ه،نيشابور پيمان شكست

  13.لشكر فرستاد و نيشابور را گرفت چنان كه مرو را نيز به صلح باز گشود
و احيانـاً  ) ع(چنين بعد از كشته شدن عثمان و عليدر واقع بعد از قتل عمر و هم
هاي محلـي روي  در نقاط مختلف ايران جنبش شد،هربار كه والي كوفه و بصره عوض مي

ها بعـد از روزگـار خالفـت عمـر و عثمـان و تـا       مدت بالد ايران خاصه خراسان تا. دادمي
كرده است و بسط فتـوح  گه گاه در مقابل اعراب مقاومت مي مدتي از اوايل عهد اموي باز

اسالمي به هيچ وجه بالفاصله بعد از فتح نهاوند و هم در دورة خالفت عمر پايان نيافته و 
  14.تا اوايل عهد امويان ادامه داشت

  عهد امويان
منـازع  خالفت معاويه سرگرفت و تقريبـاً بـي  ) ع(شته شدن علي بن ابي طالببا ك

شـد،  اميه، كه در حقيقت يك دولت عربي محض محسـوب مـي  خالفت موروثي بني. شد
ايرانيان پـس از اسـالم   . هيچ شباهتي با خالفت معنوي و انتخابي خلفاي راشدين نداشت

پـيش از اسـالم در خـدمت شـاهان     هـا  كارگزار خلفاي عرب شدند، همان گونه كه عرب
ها را بنـده و  ايراني بودند و همان طور كه ايرانيان پيش از اسالم خود را آقا و آزاد و عرب

  15.ها نيز پس از اسالم با آنان همين رفتار را انجام دادنددانستند، عربخدمت گزار مي
خراسـان و  دورة خالفت امويان براي ايـران دورة ادامـه فتـوح اسـالمي بـويژه در      

از عهد معاويه به بعد . چنين دورة مهاجرت اعراب به داخل بالد ايران بودماوراءالنهر و هم
امرا و عمال عرب در داخل فالت ايران بويژه نواحي مشـرق پـيش رفتـي قابـل مالحظـه      

  16.كردند
تـرين وقـايع دورة   شايد مهاجرت گستردة اعراب به داخل خراسان را بتوان از مهم

در ادامة فتوح اسالمي وحتـي گـاهي مقـارن آن مهـاجرت طوايـف      . حساب آوردامويان ب
رسيدند هايي از اين مهاجران كه با بار و بنه از راه ميدسته. عرب به بالد ايران شروع شد

بعد به خويشاوندان و نزديكان خـود نامـه و   . آمدندكنار چشمه يا نزديك شهري فرود مي
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از انـدك انـدك همـة اطـراف     . كردنـد زد خـود دعـوت مـي   فرستادند و آنها را نپيغام مي

البته از عهد ساسانيان و در دورة پيش از اسالم نيز طوايـف عـرب از   . شدمهاجران پر مي
از  .انـد كردهجانب بحرين و خليج فارس و عمان به بنادر و بالد جنوب ايران مهاجرت مي

انـد، امـا در   رب وجود داشـته اين رو مقارن پيدايش اسالم در اين نواحي بعضي طوايف ع
ادامة فتوح اسالمي مهاجرت و انتشار اعراب در داخل بالد ايران از طريـق كوفـه و بصـره    

در همان قرن اول هجري شهرهايي چون همدان، اصـفهان و كاشـان محـل    . انجام گرفت
هاي عرب گشت؛ بويژه قم از مراكز مهم عرب شـد و در آن جـا اعـراب    توجه و تردد كوچ

و مكنتي بدست آوردند، اما خراسان بيش از ساير نقاط مورد توجـه طوايـف عـرب    قدرت 
نمـود، چنـان كـه در    اين سرزمين با شيوة معيشت و زندگي اعراب سازگارتر مي چهبود، 
پنجاه هزار مرد جنگي از اعراب به خراسان آمدند كـه نيمـي از بصـره و    ) ق.هـ 52(سال 

اد جنگجويان اين قوم در آن زمـان ايـن مقـدار بـوده     نيمي از كوفه بودند و البته اگر تعد
است پيداست كه تعداد ساير طبقات از زن و كودك و افراد غيرجنگي در آن ميان از سه 

 ،با اين حساب تعـداد اعـراب خراسـان را در ايـن كـوچ     . برابر اين مقدار كمتر نبوده است
  17.انددويست هزار نفر تخمين زده

: نويسـد عنوان كرده و مي) ق.هـ 51(اين كوچ را در سال بالذري در فتوح البلدان 
را بر خراسان گماشت » ربيع بن زياد حارثي«، »زيادبن ابي سفيان«در سال پنجاه و يك 

و همراه وي قريب پنجاه هزار تن از اهل بصره و كوفه را با زن و فرزند بدان سـوي روانـه   
» اميـربن احمـر  «كند كه ين اضافه ميچنهم. ربيع آنان را در پايين رود مسكن داد. كرد

  18.نخستين كسي بود كه عرب را در مرو مسكن داد
اي ديگـر از  دسـته ) ق.هــ  61(يا به قولي ) ق.هـ 64(گذشته از اين كوچ، در سال 

) ق.هــ  61(در سال «: نويسدابن اثير در كتاب الكامل مي. طوايف عرب به خراسان آمدند
ت خراسان برگزيد و حدود شش هزار سوار را بـا وي همـراه   يزيد، سلم بن زياد را به امار

اند، اما بسياري نيز همـان زنـدگي   زيستهبعضي از اين مهاجران در شهرها مي» 19.ساخت
هـا و صـحراهاي   انـد، در واحـه  العرب داشته ةبدوي و خانه به دوشي سابق را كه در جزير

هـايي مخصـوص خـويش    رها، محلهاين اعراب در شه. انددادهخراسان هم چنان ادامه مي
در هـر حـال   . انـد پرداختـه داري مـي داشته و در خارج از شهرها نيز بـه كشـاورزي و دام  

در سيسـتان و  . انـد قسمت عمدة اين مهاجران كه به خراسان وارد شـدند از بصـره بـوده   
مشرق خراسان غلبه با طوايف بكر و تميم بود، در صورتي كه در مغرب خراسان و حـدود  

اي ديگر كه در اين زمان قدري ديرتر از ديگـران  طايفه. قيس غلبه داشتندمس طوايف قو
هايي كهنه كـه از قـديم ميـان    ها و اختالفتعصب. بود» ازد«به خراسان آمده بود طايفة 
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اعراب قحطاني و عدناني وجود داشت، در ميان اين مهاجران نيز هم چنـان بـاقي مانـده    

ميان بكر و تميم در نزديك هرات جنگي روي داد كـه  ) ق.ـه 64(چنان كه در سال . بود
ادامـه  ) ق.هــ  81(هاي آنـان هـم چنـان تـا سـال      حدود يك سال طول كشيد و اختالف

  20.يافت
رسيد، زيرا هر حـاكمي  ها در ميان اعراب طبيعي بنظر ميظهور اين گونه اختالف

و قرابتـي داشـتند بـا     شد، با اعرابي كـه بـا وي نسـبت   كه به واليت خراسان منصوب مي
بـه هـر   . نهادكرد و با ديگران بناي خصومت و دشمني ميمهرباني و عطوفت برخورد مي

تعدد زوجات و كثـرت  . شدحال در دورة امويان هر روز بر قدرت و عدت اعراب افزوده مي
  .بخشيداوالد از عواملي بود كه اين امر را شدت مي
. نيـان روابـط و عاليقـي نزديـك پيـدا كردنـد      اعراب خراسان از همان آغاز بـا ايرا 

مرزبانان و دهقانان خراسان با حكومت اعراب خو گرفتند، چنان كه اعراب نيز بـا آداب و  
هاي سـببي پيـدا   اندك اندك در ميان دو قوم خويشاوندي. هاي ايرانيان آشنا شدندرسم
تعصـب پـدري    هاي بعد پديد آمدند بتدريج خشـونت بـدوي و  فرزنداني كه در نسل. شد

  21.به سرزمين جديد و خويشاوندان تازه عالقه پيدا كردند ،خويش را فراموش كرده

  هاي ملوك الطوايفيعهد عباسيان و حكومت
پيدايش اسالم و برپايي دولت عربي، ايرانيان بسيار آزرده شدند، بويژه كـه  از پس 

شوريدند ز اين رو بر امويان ميا. رساندندداشتند و به آنان آزار ميامويان آنان را خوار مي
آوردند، شهرهايشان را ويران كرده و بسـياري  و آنان نيز بسختي ايرانيان را از پاي در مي

هـاي كهـن ايرانـي نـابود     رساندند، تا آن جا كه بسياري از خانـدان از مردم را به قتل مي
  22.گشتند

شـر دعـوت سـري    اين حس نفرت از عرب در اواخر عهد اموي، خراسان را براي ن
آمدنـد غالبـاً بـا جامـة بازرگانـان و      شيعه كه از عراق مي ةدعا. شيعه كانوني مناسب كرد

گشتند و مردم را پنهاني دعوت بـه پيـروي   سوداگران در شهرها و روستاهاي خراسان مي
هـا و  بدين گونه در روزهايي كه اعـراب خراسـان از اخـتالف   . كردندمي) ص(از آل محمد

يش مجال دفاع و حمايت از خالفت امويـان را نداشـتند، شـورش سـياه     هاي خوعصبيت
  23.جامگان به رهبري ابومسلم ـ كه سقوط خالفت اموي را در پي داشت ـ آغاز شد

مهـري  اگرچه بعد از پيروزي ابومسلم و روي كار آمدن عباسيان، اعراب مـورد بـي  
هـي از آنـان كـه دسـت      قرار گرفته و اكثرشان بيرون رانده شـدند، امـا بـدون شـك گرو    
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به سوي ابومسلم و خلفاي عباسي دراز كرده بودند در اين نواحي بـاقي ماندنـد و   دوستي 
  .حكّام عرب بر اين سرزمين واليت داشتند ،ها در دولت عباسيانتا مدت

ضـربتي كـه   . در نتيجة پيروزي عباسيان، اوضاع ايران رنگي تازه بـه خـود گرفـت   
در اثـر اخـراج مكـرر و متعـدد     ) ق..هـ 132تا  129(ي سال هاعنصر عربي پس از انقالب

از اين پـس صـبغة ايرانـي ايـن     . داد تغيير ها از ايران ديد، اوضاع خراسان را بشدتعرب
بـه موجـب   ) ق.هــ  224تا  140( ميانهاي ايالت مورد حمايت قرار گرفت، بويژه در دهه

اسـان، عنصـر سـامي بـيش از     ايالت هم جـوار خر  ،هاي مكرر در طبرستانقيام و شورش
سلطه و چيرگي قبايل عرب در خراسان از ميـان رفـت و اساسـاً    . پيش به نابودي گراييد

يعنـي پايـان دولـت    ) ق.هــ  132(از سال . قسمت عمدة آنان از اين سرزمين رانده شدند
آن سيادت گذشته را نداشتند، بلكه رياست به دسـت خـود    ، ديگرها در ايراناموي، عرب

البته دليل اين امر تنها تغيير وضعيت سياسي و اخراج يا برانداختن طوايف . يان افتادايران
ــم      ــزش و ه ــروي آمي ــور، ني ــن ام ــار اي ــه در كن ــود، بلك ــرب نب ــاني، ازدواجع ــاي س   ه

  24.آمددونژاد ـ عرب و ايراني ـ از عوامل ديگر در اين زمينه بشمار مي
كردنـد  بر ايران حكومت مي) ق.هـ 656(تا سال ) ق.هـ 132(عباسيان كه از سال 

از . بر ايران تفوق و تسلط كامـل داشـتند  ) ق.هـ 250تا  200(هاي در واقع تا حدود سال
 ،اين حدود تا پايان عهد عباسيان و سقوط دولت آنان به دست مغوالن در گوشـه و كنـار  

هـاي محلـي و مسـتقلي بوجـود آمدنـد، از جملـه طاهريـان،        بويژه در خراسان حكومـت 
بـديهي  ... صفاريان، آل زيار، آل بويه، سـامانيان، غزنويـان، سـلجوقيان، خوارزمشـاهيان و    

ها اعراب بيش از پيش در انزوا قرار گرفتـه و از آنهـا نـام و    است كه با وجود اين حكومت
  .نشاني نبود

هـايي  با اين حال عنصر عربي توانست در تعدادي از نـواحي كـه  مركـز جمعيـت    
ـ  هـايي چنـد از   ود برجـاي بمانـد و قسـمتي از قبايـل خـود را در محـل      متراكم از آنان ب

در موارد ديگر هـر چـه   . ماوراءالنهر و خراسان و قم و در سواحل جنوبي فارس حفظ كند
  25.گشتتر از لحاظ زبان در ايراني بودن منحل ميگذشت اين عنصر نيز بيشزمان مي

لت آنان به اهتمام و كوشـش  اند، چه دوعباسيان توجهي خاص به خراسان داشته
شمردند عباسيان آن جا را عمدة مملكت خويش مي. ها ثبات يافت و بوجود آمدخراساني

ــي   ــاب م ــان بحس ــت آن ــع دول ــان مطل ــدان   و خراس ــه ب ــر عالق ــا نظ ــن رو ب ــد، از اي   آم
. در آن زمان خراسان واليتي بزرگ بود و ادارة آن اهميتـي فـراوان داشـت   . نگريستندمي

ي مشهورترين جغرافي دان روزگـار اسـالمي، مرزهـاي خراسـان را از عـراق،      ياقوت حمو
. رسـاند پيوسـته، مـي  جوين و بيهق آغاز و به تخارستان، غزنه و سيستان كه به هند مـي 
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ابرشـهر يـا نيشـابور،    : مقارن اين ايام خراسان چهار واليت عمده داشت كه عبارت بـود از 

عمدة ديگـر آن هـم عبـارت بـود از اسـفراين،       شهرهاي. مروشاهجان يا مرو، هرات و بلخ
جوين، ابيورد، نسا، سرخس، اسفزار، بيهق، طوس، بادغيس، بوشنج، جوزجانان، مـرو رود،  

  .باميان، غرجستان و تخارستان
در اوايل فتوح اسالمي مرو و بلـخ، كرسـي خراسـان بـود، امـا در عهـد طاهريـان        

همة خراسان به آبادي شد در ز خوانده ميابرشهر كه نيشابور ني. ابرشهر، مركز امارت شد
خيزي شهره بود، اما مرو كه پيش از نيشابور مركز خراسان بود، در آن لصو خوشي و حا

هاي اطراف آن از اوايل فتوح و بـويژه در  در شهر و واحه .زمان هنوز اهميت بسيار داشت
وره شهري بـزرگ و  عهد امويان قبايل و طوايف عرب سكونت داشتند، اما هرات در اين د

در شمال آن بادغيس بـود  . پر رونق بود و قلعه و باروي محكم با چهار دروازه داشته است
آمده، در تجمع اعراب بحساب ميكه در آن ايام واليتي وسيع و آباد بوده و يكي از مراكز 

 واليت بلخ كه چهـارمين ربـع مهـم   . صورتي كه امروزه تقريباً بياباني خالي از سكنه است
ايـن شـهر در دورة قبـل از    . رفت از شهرهاي آباد و قديم خراسان بودخراسان بشمار مي

اسالم از مراكز مهم بودائيان بود و معبد نوبهار در آن جا پرستش گـاهي مشـهور بشـمار    
 ،هـا هـا و سـتيزه  در عهد فتوح اسالم و اوايل عهد امويان، بلخ به سبب كشـمكش . آمدمي

  26.خرابي بسيار يافت
صر عربي كه از همان شروع دولت عباسـيان قـدرت و اعتبـار سـابق خـود را از      عن

شـد، بـويژه   دست داده بود، در زمان مأمون و معتصم هر روز از قدر و منزلتش كاسته مي
اعتنا بود و به تمـام كـارگزاران خـود در كشـورها و     كه معتصم نسبت به اعراب بسيار بي
. را از دفترها بيندازند و حقـوق آنهـا را قطـع كننـد     هاشهرها فرمان داده بود كه نام عرب

طبيعي است كه در چنين اوضاع و احوالي طوايف و اعراب باقي مانده، پراكنده و در انـزوا  
اند، تا اين كه دولـت صـفوي   بردهبس، قاين و قهستان بسر ميطدر نواحي مختلفي چون 

  د عنايـت سـالطين واقـع    سربرآورده و آب رفته دوبـاره بـه جـوي آمـده و گـه گـاه مـور       
  27.اندشده

  عهد صفويه و بعد از آن
هاي متعدد، خاصه در خراسان كـه  بعد از استيالي آل طاهر و بوجود آمدن دولت

خـود درآورده بودنـد و حكومـت بيگانگـاني چـون       ةتحـت سـيطر  اي را هر كدام منطقـه 
مختلـف ايـران    غزنويان، سلجوقيان، مغوالن، تيموريان، كه حدود پانصد سـال بـر نقـاط   

هايي خونين كه هراز چندگاهي ميان آنان ها و درگيريرغم جنگراندند و عليفرمان مي
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هـاي قـدرت قهسـتان    داد، اعراب بويژه طايفة خزيمه كه از سدة دوم يكي از قطبرخ مي

در گوشه و كنار اين نواحي به  لطه و نفوذ گذشته را از دست داده،آن س ،آمدندبشمار مي
ها قهستان بدليل واقع شدن در حاشيه كوير از اين جنگ. اندبردهراكنده بسر ميصورت پ

در صورتي كه شهرهاي ديگر چون نيشابور، سبزوار، تـوس و هـرات    آسيب چنداني نديد،
توان ادعا كرد كه طوايـف عـرب   برهمين اساس مي. هاي بسيار شددچار تخريب و ويراني

، هرچنـد كـه از   انـد و به زندگي خود مشـغول بـوده   در گوشه و كنار اين منطقه پراگنده
ها در تـاريخ نيسـت، امـا ترديـدي     هاي سوم تا دهم هجري تقريباً نام و نشاني از آنسده

هـا  هاي باب طبع اعراب بـوده و عمـدة آن  گاههاي قهستان يكي از اطراقنيست كه بيابان
داري ثابـت و  ي و دامهاي حاشـيه كـوير لـوت بـه شـتردار     ها و شهرها و شهركدر وادي

  .تا اين كه كوكبة دولت صفويه طلوع كرد اند،متحرك اشتغال داشته
حكـومتي بـا    شيعه مذهب ايراني بود كه توانسـت  حكومت صفويه اولين حكومت

ثبات و وسيع را در ايران بنيان گذارد و قلمرو خود را تا سيستان و هرات و مرو گسترش 
كثراً شيعي مذهب بودند، با روي كار آمدن صفويان بـه  در نتيجه مردم قهستان كه ا. دهد

قرن، در آرامش بسر بردنـد و اعـراب بـويژه     5/2مراد خود رسيدند و مدتي مديد، حدود 
  28.گرفتندطايفة خزيمه گاه مورد توجه و عنايت سالطين قرار مي

تا اواخر دورة صـفويه اسـم و   ) خزيمه(آنچه مسلم است اين است كه طايفة عرب 
ي نداشتند و در اواخر سلطنت شاه حسين و شـاه طهماسـب دوم صـفوي بـود كـه      رسم

اسـت كـه بـار ديگـر نـام      ) ق.هــ  995(بزرگان اين طايفه قد علم كردند و از حدود سال 
چنان كه مؤلـف كتـاب   . كندطوايف عرب بويژه طايفة خزيمه در تاريخ نمود بارز پيدا مي

بـه دسـت   » ميرعلم خـان «به اسير شدن ) ق.هـ 995(احياء الملوك در ذيل وقايع سال 
آيـد  از اين مطلب چنين برمـي  29.كندسپاه ازبك و كشته شدن وي توسط آنان اشاره مي

كه طايفة خزيمه در آن زمان از طوايف صاحب نفوذ و قدرت در نـواحي قهسـتان بشـمار    
  .آمده استمي

وش هـرج و  بكلي دست خـ ) خراسان(بعد از انقراض دولت صفويه احوال آن ديار 
با زحمت فراوان ) ق.هـ 1145(مرج شد، تا اين كه سرانجام نادرقلي افشار در حدود سال 

گرچه صفويه تا چند سال پس از سربرآوردن نادرقلي افشار . بر آن واليت مستولي گرديد
شـد، امـا در حقيقـت پـس از پيوسـتن نـادر بـه شـاه         بازهم حاكم صلي ايران تلقي مـي 

بايد نادر را صاحب قـدرت اصـلي در ايـران بحسـاب      ،ريساالسپهطهماسب دوم و يافتن 
  .آورد
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به عنوان يكي » اسماعيل خان خزيمه«است كه نام خزيمه بويژه از زمان نادرشاه 

هـا بـا طايفـة    از سرداران لشكر نادر در كتب تاريخي بكرّات ذكر شـده و در اكثـر جنـگ   
ان او بـود كـه نادرشـاه    خويش حضوري فعال داشته است و بسبب همـين خـدمات شـاي   

حكومت قاين را به اسماعيل خان واگذار نمـود و پـس از مـدتي صـاحب نفـوذ و قـدرت       
  .فراوان گرديد

ها، ديگـر  اند، بجز خزيمهاز ميان طوايف عرب كه در جنوب خراسان سكني گزيده
 سابقة. ها هستندها و اللوئيها و نخعيو ميش مست) شيباني(ها طوايف مشهور، زنگويي

حضور فعال دو طايفة زنگويي و ميش مست در خراسان را عموماً به زمان نادرشاه نسبت 
ها از اعراب ييها از طايفة عرب عامري و زنگوشود ميش مستدهند، هرچند گفته ميمي

انـد، امـا هـر دو طايفـة     بني شيبان هستند كه در زمان عباسيان در خراسان ساكن بـوده 
اند، چنان كـه  عراب خزيمه از زمان نادرشاه حضور بارز يافتهي مانند ايميش مست و زنگو

هـا نيـز از   هـا و اللـوئي  نخعي. شوددر تاريخ جهان گشاي نادري بارها از آنان نام برده مي
نامشـان در تـاريخ   ) ق.هــ  1135حـدود  (ملك محمود سيستاني بر خراسان  مان سلطةز

  30.شوداين خّطه فراوان ديده مي
امراي ايـران در نقـاط مختلـف طريـق      ،ادري و اوايل دولت قاجارولت نددر اواخر 

در كتاب رياض السـياحه  » شيروانيميرزا زين العابدين «. ملوك الطوايفي را پيش گرفتند
امـرا طريـق ملـوك    ) ق.هــ  1237(بعد از انقراض دولت نادري تا حدود سـال  : نويسدمي

نخسـت  . آوردنقياد ديگري فرو نميالطوايفي را پيش گرفتند و هيچ يك سر به اطاعت و ا
جماعـت افغـان در هـرات و توابـع آن،      بعـد از آن اولياي دولت قاجار از بسطام تا مشهد، 

طايفة ازبك در بلخ و نواحي آن، گروه افشار در اندخود و شبرغان، فرقة جالير در كـالت،  
در قـاين،   حاكم بخارا در مرو و توابع آن، تركمانان در سرخس و بـادغيس، قبيلـة عـرب   

كيائيان در سيستان، جماعت هزاره در باخرز، طوايف اكراد در خبوشان، ايالت قرائـي در  
كه در گوشـه و كنـار سـر از اطاعـت     بودند تربت، قبايل خزيمه در طبس و جمعي ديگر 
  31.آوردندبيرون كرده و در مقابل هيچ كس سرفرود نمي

ايـن خـانواده   : نويسـد مـي در سفرنامة خود راجع به خزيمه » ي سايكسسرپرس«
پس از انقراض سلسلة صفويه نيمه استقاللي براي خود پيدا كرد، اما بتدريج پـس  از آن  
كه دامنة قدرت و نفوذ دولت ايـران گسـترش يافـت و متمـردان خراسـان يكـي پـس از        
ديگري تسليم نيروي ايران گرديدند، امير قاين نيز مجبـور شـد تـا در مقابـل سـالطين      

  32.طاعت فرود آوردقاجار سر ا
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به هر حال سلطه و نفوذ خاندان خزيمه تا اواخـر دورة قاجاريـه ادامـه يافـت، تـا      

ي كه در اواخر اين دوره همة قهستان و حتي سيستان نيز به زيـر سـلطه و حكومـت    يجا
تر ادامه داشـته  اين خاندان درآمد، حتي در رژيم پهلوي نيز اين سيادت هرچند كم رنگ

دان حازم بن خزيمه كه پس از نادرشاه به واليت قهستان رسيدند تا چندي و بقايا و فرزن
  .اندپيش در اين خّطه صاحب نفوذ و قدرت بوده

  سكونت اعراب در جنوب خراسان
آنچه مسلم است اين است كه بعد از اسالم و پس از حملة اعراب به ايران، اولـين  

بومي آن هم زيست گرديد، قوم عرب  قوم كه به قهستان روي آورد و با اقوام فارسي زبان
  .بود

تـرين  عمـده . سيل گستردة مهاجران عرب از همان قرون اولية اسالمي شروع شد
هـا طوايـف   عـالوه بـراين  . بودند» بكربن وائل«قوم ساكن در قهستان در آن زمان اعراب 
يا  51(چنان كه در سال . جا ساكن شده بودندعرب ديگري نيز به خراسان آمده و در آن

پنجاه هزار مرد جنگي از اعراب به خراسان آمـده كـه نيمـي بصـري و نيمـي      ) ق.هـ 52
عـالوه  . انـد اي تعداد اعراب را در اين كوچ، دويست هزار نفر تخمين زدهعده. كوفي بودند
اي ديگر از اعراب به خراسان آمدند كه قسمت نيز دسته) ق.هـ 64(در سال  براين كوچ، 

توان از قبيلة بني تميم، بنـي قـيس و   از جملة اين طوايف مي .بودند ها از بصرهعمدة آن
ازد نام برد كه در سيستان و مشرق خراسان طوايـف بكـر و تمـيم و در مغـرب خراسـان      

  33.طايفة قيس غلبه داشتند
اعراب خزيمـه بـدنبال سـركوبي    ) ق.هـ 150(چنين در نيمه سدة دوم هجري هم
از آن : كنـد اند، چنان كه مؤلف بهارستان عنوان مـي دهبه قهستان آم» سيس«قيام استاد 

مند شدند و تاكنون در ايـن  اين طايفه در قهستان جاي گرفته و بدان عالقه ،به بعد نزما
اند و حتي از زمان صفويه به بعـد نيـز مـورد توجـه سـالطين قـرار گرفتـه و        خّطه مانده

  34.اندحكومت محلي قهستان را برعهده داشته
ها طوايف عرب ديگري از جملـه خزاعـي، زنگـويي، شـيباني، نخعـي،      اينعالوه بر

اللوئي، رمضاني، خنجري، هامري، عناني، ساالري، بني اسد، فالحـي و مـيش مسـت، در    
هـا حـاكم حـدود طـبس، مـيش      يياز ميان اين طوايف زنگـو . اندآن حدود پراگنده شده

عرب صاحب قدرت در قهستان و ترين طايفة ها مهمو خزيمه) كاشمر(ها در ترشيز مست
  35.اندحدود بيرجند بوده
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قـدر  به هر صورت كثرت و تجمع قبايل و طوايف مختلف عرب در ايـن حـدود آن  

» عـرب خانـه  «و جنوب آن را » كردخانه«بوده است كه در زمان قاجار شمال خراسان را 
دو گونـه   واليـت خراسـان بـر   : گويدالصفاي ناصري مي روضةچنان كه مؤلف . گفتندمي

  36.است كه يكي را عرب خانه و ديگري را كردخانه دانند
 1263(در كتاب مـرآت البلـدان در ذيـل وقـايع سـال      » صنيع الدوله«چنين هم

  را مـرادف بـا قاينـات عنـوان كـرده اسـت و       » عـرب خانـه  «مربوط به عهد قاجـار  ) ق.هـ
به مشهد مقـدس آمـد   ) پسر محمدشاه(» حمزه ميرزا«پس از اين كه شاهزاده : گويدمي

ابراهيم خليـل خـان   «بر مسند واليت مستقر شد، حكومت عرب خانه يعني قاينات را به 
سـرتيپ  » محمـد علـي خـان مـاكوئي    «را به ) بجنورد(و كردخانه يعني بوزنجرد » خوئي

  37.مقرر داشت
آيد كه در آن زمـان جمعيـت اعـراب جنـوب خراسـان      از اين مطلب چنين برمي

ـ   بسيار فراوان بو نـام عـرب   هده و گويي غلبه با طوايف و قبايل عرب بوده كـه از قاينـات ب
به هر حال اكثر اين اعراب در حدود شـهر بيرجنـد، سربيشـه،    . شده استخانه تعبير مي

  .اندخوسف، خور، مختاران و ساير روستاها سكونت داشته
ابـع و  در شهر بيرجند و تو: نويسددر سفرنامة خود مي» سرپرسي سايكس«ژنرال 

  وي تعـداد  . كننـد ميان ايالت و عشاير اطراف، جماعتي كثير بـه زبـان عربـي تكلـم مـي     
هاي شهرستان بيرجند را حدود چهارصد خانوار ذكر كـرده كـه اغلـب در روسـتاها     عرب

  38.منزل دارند
و خـور را مسـكن   ) خوسـف (در مرآت البلدان دو بلوك خوسـيب  » صنيع الدوله«

ي، نخعي و زنگـويي نوشـته   ئاليت را شامل سه طايفة عرب اللواعراب نخعي و ايالت آن و
  39.است

اغلـب مـردم   ) ق.هــ  1294-5(هـاي  در سـال » ميرزا خانلر خان اعتصام الملك«
خوسف كـه جـايي   : نويسدوي مي. و زنگويي بشمار آورده استخوسف را از اعراب نخعي 

، دهـي بـزرگ   هج قلعـ در خـار . معتبر است، آب و سبزه و درختش از بيرجند بهتر اسـت 
خـور نيـز قريـة    . است كه ششصد، هفتصد خانه دارد و اغلب رعيتش عرب نخعي هستند

هـا از اعـراب زنگـويي و    بزرگي است كه دويست و هشتاد و سه خانه دارد كـه نصـف آن  
نصف ديگر از اعبار نخعي هستند، اما اعراب نخعي غلبه دارند، چه خودشـان هـم خيلـي    

  40.رشيد و شجاعند
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از : نيز در نيمه اول سدة سـيزده هجـري نوشـته اسـت    » ن العابدين شيروانيزي«

انـد،  آمـده ) خراسـان (عشاير عرب كه در زمان ملوك امويه و خلفاي عباسي بدين واليت 
  41.باشندتر از شصت هزار خانواده ميتاكنون بيش

هـاي  هجـري دربـاره عـرب    1285تـا   1275هـاي  در سـال » محمد خدابنده لو«
هـزار و پانصـد خـانوار سربيشـه را اعـراب خزائـل       : و حدود بيرجند نوشته استقهستان 

بلـوك  . اعراب نخعي و فالحـي هسـتند  ) خوسف(ساكنان بلوك خسب . دهندتشكيل مي
كننـد و  خانه محل سكونت اعراب فالحي است كه اكنون به زبـان عربـي تكلـم مـي    عرب

  42.دانندفارسي نمي
هـ به چاپ رسـيده، جمعيـت ناحيـه     1328ال هاي ايران كه در سفرهنگ آبادي

ها نوشته كه غلبـه بـا   هاي نخعي، زنگويي و فارسنفر شامل عرب 6680خوسف را حدود 
اهالي خور را هم نيمي عرب زنگويي و نيمي عرب نخعي اعالم كـرده  . ها بوده استنخعي
  43.هزار خانه و چادر نوشته است 12هاي قاينات را همين منبع جمع عرب. است

  طوايف عرب در خراسان
بدون ترديد سيل عظيم مهاجران عرب كه در قرون اولية اسالمي به داخل ايـران  
و بويژه خراسان وارد شد، باعث توطن و سكونت بسياري از اين طوايف در نقاط مختلـف  

اي كه تاكنون بقاياي اين قبايل و طوايف در جاي جاي ايران خاصه ايران گرديد، به گونه
اعـراب  (انـد كـه ايـن اعـراب     اگرچه برخي از مورخان براين عقيده .مشهود است خراسان

انـد، امـا   در زمان نادرشاه از جنوب ايران به اين نـواحي كوچانـده شـده   ) جنوب خراسان
هاي تر اين اعراب از همان سدهاند، بيشچنان كه اكثر مورخان ذكر نمودهبدون شك، آن

به هر حال طوايفي بسيار از اعـراب در خراسـان   . اندهنخستين در اين مناطق ماندگار شد
. انـد پراكنده شده كه برخي از آنان در شمال و اكثريت در جنوب خراسان متـوطن شـده  

  :اند عبارتند ازترين عشاير عرب كه در شمال خراسان سكونت نمودهمهم
  .اندكه در نواحي درگز و بجنورد اسكان يافته: عرب اسكندري -1
رود نادرشاه پـس  اي از اعراب در لطف آباد درگز كه احتمال ميايفهط: عرب خدري -2

 .از تسخير مرو آنان را به ابيورد و اطراف آن انتقال داده باشد
كه در نواحي قوچان و درگـز  ) ع(از اعقاب زيدبن امام حسن مجتبي: سادات حسني -3

 .اندسكونت يافته
نادرشـاه پـس از سـركوبي    كه از بندرهاي خوزسـتان و بـه فرمـان    : هاي درگزعرب -4

 .اندبه درگز انتقال يافته) قـ ـ ه 1145(شورش شيخ احمد مدني در سال 
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كه در مشهد، تهـران و نقـاط ديگـر    ) ع(از بازماندگان اوالد امام رضا: سادات رضوي -5

 .كنندكشور زندگي مي
ن رود از اعراب مرو باشند كه بـه فرمـا  اي از اعراب كه احتمال ميطايفه: عرب دشتي - 6

 .اندنادرشاه به ابيورد، كالت و بجنورد انتقال يافته
اي از اعراب مرو كه مانند اعراب دشتي و اسـكندري از مـرو بـه    طايفه: عرب ساربان -7

 .اندكالت و درگز كوچانده شده
اي از اعراب مرو كـه در كالتـه ابـراهيم شـاه بجنـورد سـكونت       طايفه: عرب عضدي -8

 .دارند
 .ز سكونت دارندردر مشهد، جام و باخكه امروزه : عرب سيد كالل -9

كسـه  «احتماالً از اعراب مرو هستند كـه اكنـون در دهسـتان    : عرب شيخ تيموري  -10
 .اندميان مانه و سملقان بجنورد اسكان يافته» باير

اوالد اين طايفه در مشهد، كاشمر، بجنورد، قوچان، اسفراين، قاين : سادات موسوي  -11
 .كنندو غيره زندگي مي

كـه   هسـتند بندي بخارايي اين طايفه از پيروان خواجه بهاءالدين نقش: ديبننقش  -12
 44.بين طوايف كرد و تركمن خراسان وجود دارند

اكثر اين طوايف و قبايل عرب با گذشت ساليان متمادي و به سبب مجاورت، بـه   
 انـد، بـه حـدي كـه    اي با بوميان فارسي زبان آميخته كه تقريباً در آنـان محـو شـده   گونه

خود را بكلي فراموش كرده و اكنون بـه زبـان فارسـي    ) عربي(بسياري از آنان زبان اصلي 
كنند، اما اعراب جنوب خراسان به نسبت ساير اعراب اصالت عرب بودن خـود را  تكلم مي

شايد علت اين امر، تجمع گستردة اعراب و در حاشـيه بـودن ايـن     .اندتر حفظ كردهبيش
  .اج اعراب با فارسي زبانان را كندتر نموده استمناطق بوده كه روند امتز
دليل شرايط طبيعي، محل مناسبي براي سكونت اعراب بشمار  جنوب خراسان به

بنابراين از همان قرون اولية اسالمي شاهد ورود اعراب و سـكونت آنـان در ايـن    . رفتمي
از . انـد برگزيـده از اعراب، آن جا را به عنوان موطن خـود   ايفي عمدهطو منطقه هستيم و

  :توان به قبايل ذيل اشاره نمودترين قبايل اعراب جنوب خراسان ميمهم
در ايام خالفـت  ) قـ ه 150(از طوايف عمدة عرب است كه در سال  :اعراب خزيمه -1

حازم بن «. منصور عباسي براي سركوبي قيام مردم خراسان به اين منطقه وارد شد
سـال توانسـت خراسـان را بتصـرف خـود       سركردة اين طايفه پس از يـك » خزيمه

درآورد و لشكريان وي در نواحي خراسان، بويژه قهسـتان و قاينـات تـوطن اختيـار     
 .نمودند
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  در سفرنامة خود به خراسان و سيسـتان  دربـارة خانـدان خزيمـه چنـين      » كلنل بيت«

تـه  از طايفة عرب خزيمـه اسـت كـه گف   » ميرعليخان«گذار اين خانواده بنيان: نويسدمي
اش از عربسـتان  همراه قبيله) قـ ـ  ه 170حدود (الرشيد شود در زمان خليفه هارونمي

دار اين خانواده گلـه . به خراسان كوچ داده شده و در منطقة قاينات آنان را اسكان دادند
  45.بوده، ثروتي زياد در اختيار داشتند و توانستند بتدريج برقدرت خود بيفزايند

در ايـام خالفـت   ) قـ ـ  هـ  150(ي از اعراب است كه در سـال  اطايفه: عرب خزاعي -2
منصور عباسي به همراه سـپاهيان حـازم بـن خزيمـه بـراي سـركوبي قيـام مـردم         
خراسان و سيستان به خراسان آمدند و تعدادي از آنـان در جنـوب خراسـان بـاقي     

ند و سكونت دار) قهستان(تر اين طايفه در شهرستان بيرجند و قاينات بيش. ماندند
صد و پنجاه خانوار به سـرخس انتقـال و اسـكان داده    يك) قـ ـ  ه 1294(در سال 

 .شدند
همـراه بـا   اي از اعراب شيباني است كه همانند عـرب خزيمـه   طايفه: عرب زنگويي -3

ــد و در      ــران آمدن ــه اي ــان ب ــردم خراس ــام م ــركوبي قي ــراي س ــازم ب ــپاهيان ح   س
 .باقي ماندندهاي جنوبي خراسان چون قاينات و طبس شهرستان

ب است كـه در زمـان منصورعباسـي جـزو سـپاهيان      اعرااي از طايفه: عرب شيباني -4
حازم به خراسان آمدند و مانند ساير طوايف عرب در منطقة خراسان جنـوبي بـاقي   

 .اين طايفه در بيرجند و طبس سكونت گزيدند. ماندند
  سـان سـاكن   اين طايفـه نيـز از سـپاهيان حـازم هسـتند كـه در خرا      : عرب عامري -5

 .كنندبازماندگان اين طايفه در بيرجند و اطراف آن زندگي مي. اندشده
شود مانند يا جمالي يكي ديگر از طوايف عرب است كه گفته مي: عرب ميش مست - 6

. انـد ساير طوايف عرب جنوب خراسان به همراه سپاهيان حازم وارد خراسـان شـده  
 .فتنداسكان يا) كاشمر(اين طايفه در منطقة ترشيز 

اين طايفه نيز مانند ساير طوايف عرب بـه همـراه سـپاهيان حـازم بـه      : عرب نخعي -7
بازمانـدگان  . خراسان آمدند و در مناطق جنوب خراسان بويژه خوسف ساكن شدند
 .انداين طايفه امروزه در بيرجند و اطراف آن، مشهد و تهران پراگنده شده

رب در مناطق جنوبي خراسـان در  اين طايفه هم مانند ساير طوايف ع: عرب نخوري -8
بازماندگان اين طايفه امروزه در بخش شوسـف شهرسـتان   . اندمنطقة بيرجند مانده

 .نهبندان به كشاورزي مشغولند
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» سيد عالءالدين محمد نـوربخش «اين طايفه از بازماندگان اوالد : سادات نوربخشيه -9

اندگان اين طايفه در بازم. رسدمي) ع(كه به هفده واسطه به امام موسي كاظم است
 .كنندقاين، بيرجند، مشهد و تهران زندگي مي

هاي اين منطقه كـه در دهسـتان عـرب خانـه از     عرب: هاي عرب خانة بيرجندعرب -10
كننـد، از بازمانـدگان اعرابـي    توابع بخش شوسف شهرستان نهبنـدان زنـدگي مـي   

اكنـون  . انـد هبه خراسان آمد) قهـ ـ   150(جزو سپاهيان حازم در سال  هستند كه
تر روستاهاي اين دهستان عرب نشين هسـتند و بـه كـار كشـاورزي، دام     هم بيش

 46.داري و قالي بافي اشتغال دارند و زبان غالب مردم اين منطقه زبان عربي است

  عرب خانه
چنان كه اشاره شد اولين بار در دورة قاجاريه است كه با نام عرب خانـه برخـورد   

  اي بسـيار وسـيع را شـامل    ديد در آن زمـان عـرب خانـه محـدوده    كنيم، اما بدون ترمي
  47.اندكردهرا به نام عرب خانه عنوان مي) قاينات(شده كه جنوب خراسان مي

گر اين مطلب است كه گستردگي و كثرت طوايف و قبايل مختلـف  اين نكته بيان
ب خانـه بكـار   نام عر ،عرب در جنوب خراسان به حدي بوده است كه گاه به جاي قاينات

  .آوردندشده و آن را هم رديف با قاينات بشمار ميگرفته مي
توان نـام بـرد كـه اعـراب بـراي سـكونت قبايـل مهـاجر خـود          چند منطقه را مي

و ديگـري شـمال و شـمال    ) خانـه عـرب (يكي در جنوب قاين، حومة بيرجنـد  : برگزيدند
در حومـة بيرجنـد قبيلـة    . و اطراف بزن آبـاد زيركـوه  ) دشت بياض(شرقي قاين، خذري 

هـايي از آنـان   خزيمه و بستگان حازم سكونت داشتند كه تاكنون نيز ادامه يافتـه و تيـره  
هـا  در دشت بيـاض قبيلـة ثقفـي   . اندمنشعب گرديده و مصدر امور سياسي ـ نظامي بوده 

كردند كه تا زمان طاهريان و قدري بعد از آن نـام و يادشـان در تـاريخ ديـده     زندگي مي
  48.شودمي

چنان كه خراسان بزرگ براثر گذشت زمان محـدود شـد، عـرب خانـه نيـز      اما هم
بتدريج محدود و محدودتر شد تا اين كه امروزه به منطقة جغرافيـايي محـدودي اطـالق    

هـاي بخـش   ، عـرب خانـه را يكـي از دهسـتان    »فرهنـگ جغرافيـايي ايـران   «. گـردد مي
ف شمال شرقي به دهستان مـؤمن آبـاد،   شهرستان بيرجند برشمرده كه از طر» درميان«

موقعيـت  . شـود از غرب به دهستان قيس آباد و از شمال به دهستان گل فريز محدود مي
اين دهستان را جلگه و كوهستاني، هواي آن را معتـدل، محصـول عمـدة آن را غـالت و     

. دكنـ سبزيجات، مذهب مردم آن را شيعه و سني و زبان آنان را عربي و فارسي عنوان مي
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آبـادي بـزرگ و كوچـك تشـكيل     ) 91(كند كه دهستان مزبـور از  همين منبع اضافه مي

) 503(نفر است و روسـتاهاي مهـم آن را دهـك بـا     ) 10598(شده و مجموع نفوس آن 
  49.كندنفر جمعيت عنوان مي) 736(نفر و مختاران با ) 382(نفر، سهل آباد با 

هـاي  خانـه يكـي از دهسـتان    اكنون عـرب اما براساس تقسيمات جديد كشوري، 
كيلـومتر مربـع وسـعت    ) 2811(باشد كه در حدود بخش شوسف شهرستان نهبندان مي

  50.دارد
اين دهستان از شمال و شمال غربي به شهرستان بيرجند، از جنوب بـه دهسـتان   

طبـق سرشـماري عمـومي سـال     . شـود ميغان و از شرق به دهستان شوسف محدود مـي 
آبادي كوچك و بزرگ تشكيل شده و جمعيـت آن حـدود   ) 109(اين دهستان از  1375

  51.نفر برآورد شده است) 7156(

  شغل
برخي نيز بويژه زنان بـه  . داري استشغل عمدة مردم اين منطقه كشاورزي و دام

و كمي نزوالت آسـماني باعـث شـده كـه      كار قالي بافي اشتغال دارند، اما شرايط اقليمي
از طرفي روند روبـه رشـد   . صادي مناسبي برخوردار نباشندمردم اين منطقه از شرايط اقت

گـوي  داري ايـن منطقـه نتوانـد جـواب    جمعيت موجب شده كـه ديگـر كشـاورزي و دام   
تـر راهـي شـهرهاي    نيازهاي مردم باشد، از اين رو اكثر مردان براي كسـب درآمـد بـيش   

رها بـا آن  هاي زندگي شهرنشيني و رفاه نسـبي كـه در شـه   جلوه ةمشاهد. مختلف شدند
كردند، باعث شد كه برخي از آنان زن و فرزندان خويش را نيز با خود همـراه  برخورد مي

هاي اخير سـرعتي  همين امر روند مهاجرت آنان را به سوي شهرها، بويژه در سال. سازند
  .تر بخشيده استبيش

  مهاجرت
مشكالت محيط طبيعي جنوب خراسان و كمبودي كـه در زمينـة آب و خـاك از    

نشـيني و حركـت بـه دنبـال يـافتن      ديرباز در اين ناحيه وجود داشته است، زندگي كوچ
با وجود اين، محيطـي نسـبتاً دسـت    . كرده استتر و زندگي بهتر را ايجاب ميمراتع تازه

هاي اقوام بيگانه بـوده و نيـز عـدم    نخورده كه كمتر از شمال خراسان دست خوش حمله
جنوب خراسان موجب شده است كه بافت اجتماعي نيـز   هاي ارتباطي عمده دروجود راه

از اين رو زندگي اجتماعي بخشي از ساكنان اين ناحيـه و  . كمتر دست خوش تغيير شود
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اند برمبناي عشـيره و خـانواده پابرجـا    هم چنين اعرابي كه در اين نواحي سكونت گزيده

  .مانده است
پيروزي انقالب اسـالمي، سـيل    چنان كه اشاره شد در روزگاران اخير بويژه بعد از

كـه البتـه علـت    مهاجرت اعراب اين منطقه به سوي شهرها جريان شديدتري يافته است 
عـدم وجـود   . چنين وضع طبيعي منطقه اسـت و هم تصادي مردمآن وضعيت نامناسب اق

درپـي از عللـي   هاي پـي ساليداري و وقوع خشكهاي مناسب براي كشاورزي و دامزمين
  .ه را براي مهاجرت مساعدتر نموده استاست كه زمين

ها براي هميشه موطن خـويش را رهـا كـرده و بـه     به هر حال بسياري از خانواده
بخشي قابل . اندشهرهايي چون مشهد، تهران، كرمان، زاهدان و ساير شهرهاي ايران رفته

ي اتوجه از اين مهاجران در شهرهاي مختلف كشور به مشـاغل اداري و فرهنگـي و عـده   
  .اندهم به كارهاي فني و خدماتي پرداخته

دربارة توزيع جغرافيايي اين مهاجران بايد گفـت، اگرچـه در تمـامي نقـاط ايـران      
هـايي خـاص را در شـهرهاي مختلـف     توان محلـه اند ليكن در بعضي از موارد ميپراگنده

  :مانند. اندها تجمع يافتهعنوان كرد كه مهاجران به نحوي مشخص در آن محله
هاي مهرآباد، گلشور، محله. تهران) هاشم آباد و شهرك كاروان(هاي خاوران محله

  ...هاي مختلف شهر كرمان ومحله. و سيدي مشهد) پايين خيابان(مصلي 

  زبان
گويش غالب در منطقة عرب خانه زبـان عربـي اسـت، هرچنـد كـه در بعضـي از       

اينك زبان  ،آمداعراب بشمار ميكه زماني از مراكز عمدة تجمع و سكونت  ،روستاهاي آن
با وجود اين در روستاهاي عـرب  . فارسي در آنها غلبه يافته و عنصر عربي محو شده است

نشيني كه تعداد آنها هم اندك نيست، زبان عربي به عنـوان زبـان اصـلي در مكالمـات و     
سـاير   رود و اكثر مردم با وجود گذشت ساليان متمادي برخالفمحاورات روزمره بكار مي

چنان زبان و گويش عربي خـود  اند، هممناطقي كه زبان عربي خود را به فراموشي سپرده
اي كه تا چندين سال پيش آشنايي چنـداني بـا زبـان فارسـي     به گونه. اندرا حفظ نموده

  .اندنداشته
كـه از مراكـز عمـدة سـكونت     ... مناطقي چون خور، خوسف، سربيشه، مختاران و

آمدند، امـروزه از عنصـر   زنگويي، نخعي، خزائلي و فالحي بشمار مي طوايف و قبايل عرب
  عربي تهي گشته و زبان عربي در آنهـا از ميـان رفتـه اسـت، امـا منطقـة عـرب خانـه از         

. ترين مراكزي است كه تاكنون اصالت زبان و گويش عربي در آن برجاي مانده اسـت مهم
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ره كرديم آميزش و اختالط نسـبتاً كمتـر   نيز اشاعمدة اين امر چنان كه قبالً شايد دليل 

  .مردم اين منطقه با فارسي زبانان مجاور و در حاشيه قرار داشتن آنان بوده است
هـاي آن  از ويژگـي . آيدبه هر حال زبان عربي، زبان غالب در اين ناحيه بشمار مي

بـه   هايي فراوان از لغات و كلمات اصيل در اين گويش است كـه در ايـن جـا   وجود نمونه
  .كنيمها در قرآن و اشعار عربي بسنده ميذكر چند نمونه از اين كلمات و بسامد آن

 داً(رفت = غغَدا، غُدو(  
ــد ــا ْ و َق هكُنَاتــي و ــرُ ف ــدي و الطَّي   أغَت

  

  )امـرؤ القـيس  (بِمنجرِد قَيد األوابِد هيكَلِ  
 

اسـب بادپـاي وحشـي و    هنوز پرندگان در آشيانة خويش هستند كه من سوار بر (
  52).رومكوه پيكر شده، صبح زود بيرون مي

  
  )وَقف(ايستاد = ، وجف )عرَف(شناخت = عرَف 

ــرينَ   ــد عش ــن بع ــا م بِه ــت ــةًوقَف جح  
  

  )زهيـر (فَلَأيـاً عرَفـت الـدار بعـد َتـوهمِ       
 

د و قـوة تخيـل   بعد از بيست سال دوري در منزل يار توقف كردم و با زحمت زيا(
  53.)آن را بازشناختم

  
  )دم(خون = ، دم )َلحم(گوشت = ، َلحم )لسان(زبان = لسان 

  ــف ــي نص ــانُ الفََت سل ــف ــؤَادهو نص   ُف
  

 وربقَ إِالّصمِ    ةُفَلَم يالـد زهيـر (اللَّحـمِ و(  
 

  54.)مرد دو بخش است؛ زبان و دلش، ديگر جز شكل گوش و خون باقي نيست(
  

  )رطب(تر، مرطوب= ، رطب )ياِبس(خشك = ياِبس 
إِالَّ يعَلمهـا   ٍورَقةو عنده مفاتح الغَيبِ ال يعَلمها إِالَّ هو و يعَلم ما في البرِّ و البحرِ و ما تَسُقطُ من 

  .نٍفي ُظُلمات األرضِ وال رطبٍ و ال ياِبسٍ إِالَّ في كتابٍ مبي حبةٍوال 
دانـد، و آن چـه در   آن را نمـي  ]كسـي [جـز او  . و كليدهاي غيب، تنها نزد اوست(

دانـد، و  آن را مـي  ]ايـن كـه  [افتد مگـر  داند، و هيچ برگي فرو نميخشكي و درياست مي
در كتـابي   ]ايـن كـه  [هاي زمين، و هيچ تر و خشكي نيست مگـر  اي در تاريكيهيچ دانه
  55.)است ]ثبت[روشن 

  )حَلف(ند خورد سوگ= حَلف 
 و يحلفُونَ بِاللَه إِنَّهم لَمنكُم و لكنَّهم قَوم يفرَقُونَ
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كنند كه آنان قطعاً از شمايند، در حالي كه از شما نيستند، و به خدا سوگند ياد مي(

  .)ترسندليكن آنان گروهي هستند كه مي
  

  )َقام(برخاست = ، گام )َقعد(نشست = ُگعد 
ضَيتُم الصالةَ فَاذكُرُوا اللَّه قياماً و قُعوداً و علـي جُنـوبِكُم َفـإِذَا اطمـانَنتُم َفـأقيموا الصـالةَ إِنَّ       فَإذا َق

 .الصالةَ كانَت علَي المؤمنينَ كتاباً موقُوتاً
ايستاده و نشسته و بر پهلو  ]در همه حال[و چون نماز را به جاي آورديد، خدا را (

به پا داريد، زيـرا   ]به طور كامل[پس چون آسوده خاطر شديد، نماز را . ده، ياد كنيدآرمي
  57.)نماز بر مؤمنان، در اوقات معين مقرّر شده است

  
 بازگشت = َفي)فيءي ،فاء(  

خـري فَقـاتلُوا   و إِن طائفَتانِ منَ المؤمنينَ اقتَتَلُوا فَأصلحوا بينَهما فَإِن بغَت إِحداهما عَلـي األ 
   ـبحي طُوا إِنَّ اللَّـهأقس دلِ وما بِالعينَهوا بحت فَأصلفَإِن فاء إِلي أمرِ اللَّه تِّي تَفيءالَّتي تَبغي ح

 .المقسطينَ
 ]بـاز [و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند، ميان آن دو را اصالح دهيد، و اگر (

كنـد بجنگيـد تـا بـه     كه تعدي مي ]ايطايفه[كرد، با آن  يكي از آن دو بر ديگري تعدي
پس اگر بازگشت، ميان آنها را دادگرانه سازش دهيد و عدالت كنيـد،  . فرمان خدا بازگردد

  58.)داردكه خدا دادگران را دوست مي
  

  )غَسلَ(شست = ، غسل )مَطر(باران = مَطر 
الَّذي يغسلُ االَنقَاض و الخَرَائب، اَيها المطَرُ الَّذي يغسـلُ الجِيـف،    و أنت اَيها المطَرُ، اَيها المطَرُ

 )ادونيس(تَرَفَّق اَيضاً و اغسل تَاريخَ شَعبِي 
شويي، اي باران كه مردارهـا را  ها را ميو تو اي باران، اي باران كه آوارها و ويرانه(

  59.)را بشوي شويي، نيز مهربان باش و تاريخ ملتممي
  

البته بسياري از كلمات با گذشت زمان و براساس قاعدة تسهيل در گفتار و يـا بـه   
  انـد، امـا بـا وجـود ايـن      سبب عوامل بيروني از جمله تأثير زبان فارسي، تغيير شكل داده

توان صدها نمونة ديگر از كلمات اصيل كه داراي بسـامدي فـراوان در اشـعار عربـي و     مي
هـا  ر گويش مزبور يافت كه به خاطر جلوگيري از اطالـة كـالم از ذكـر آن   قرآن هستند د
  .كنيمخودداري مي
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هاي اين گويش كه تا حدودي فاصلة آن را با عربي كالسـيك  يكي ديگر از ويژگي

هـا و كلمـات جديـد،    ايـن امـر در واژه  . هاي فارسي در آن استتر نموده، وجود واژهبيش
هـا  سازي براي ايـن واژه آن كه اين گويش قادر به معادل كند چهتر پيدا مينمودي بيش
  .بنابراين كلمات جديد بدون تغيير محسوسي، وارد اين گويش شده است .نبوده است

  مذهب
السـالم  دار اهل بيت و ائمه اطهار علـيهم مردم اين منطقه شيعي مذهب و دوست

و » سـيدعلي «مـزار  ، »سيدالحسـين «ايي متعـدد چـون مـزار    ههوجود زيارت گا. هستند
چندين زيارت گاه ديگر كه از ديرباز مورد توجه مردم اين منطقه بوده، مؤيد اين مطلـب  

اما نكتة قابل توجه، وجود اعراب اهل تسنن در نزديكي منطقة عرب خانه است كه . است
  . هايي بسيار ميان آنان وجود دارداز لحاظ زبان و گويش، شباهت

در : نويسـد د دربارة اعـراب اهـل تسـنن چنـين مـي     در سفرنامة خو» كلنل ييت«
. گفتنـد مـي » سـني خانـه  «اي وارد شديم كه به زبان محلي به آن به جلگه» ماخونيك«

در تعدادي كلبة حقير، تعدادي خانوار عـرب  . ساكنان اين جلگه همگي اهل تسنن بودند
رسيد كـه از  ر ميبنظ. اينان مردمي فقير بودند. كردندكه پوستي تيره داشتند زندگي مي

نظر خصوصيات نژادي و فرهنگي، اصالت خود را حفظ كرده و در طول زمان تحت تـأثير  
تر نزديكي به مرز افغانسـتان  علت اين امر نيز بيش. محيط اطراف خود قرار نگرفته باشند

توانستند در امور آنان دخالـت  رسي نداشته و نميبدين ترتيب ايرانيان به آنان دست .بود
عمال نفوذ كنند و آنان را وادار سازند تا از مذهب خـود دسـت برداشـته و بـه مـذهب      و ا

مركز ناحية سني خانه در وسط دشـت همـواري بنـا    » طبس مسينا«. تشيع ايمان آورند
از ظـاهر قلعـة طـبس    . گرفـت كده تقريباً صد و پنجاه خانوار را در بر مياين ده. شده بود

-بناهاي بسيار مستحكم و از مواضع دفاعي قابل مالحظه معلوم بود كه در روزگار خود از

  60.اي برخوردار بوده است
رسد كه اعراب اهل تسنن از نواحي مرزي افغانستان كه قـبالً  به هر حال بنظر مي

وجود اعـراب  . رفت، به سمت قهستان كوچ كرده باشندجزئي از خراسان بزرگ بشمار مي
توانـد مؤيـد ايـن گفتـار     اهل تسنن هستند نيز مـي  فراوان در افغانستان كه اكثريت آنان

  .مستند دال بر كوچ آنان از افغانستان وجود ندارد يمدرك ،باشد، اما با وجود اين
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  گيرينتيجه

  هاي مختلف دربارة اعراب جنوب خراسانديدگاه
هـاي مختلفـي وجـود دارد،    دربارة تاريخ سكونت اعراب اين ناحيه نظرها و ديدگاه

فرهنـگ  . دهنـد خي تـاريخ سـكونت آنـان را بـه زمـان نادرشـاه نسـبت مـي        چنان كه بر
جغرافيايي ايران ـ كه دايرة جغرافيايي ستاد ارتش آن را منتشر كرده است ـ اعراب عرب   

سـاكنان دهسـتان عـرب خانـه از     : نويسـد و مـي  هكردخانه را از طوايف خوزستان عنوان 
 61.دـانافشار به اين محل كوچانده شده طوايف اعراب خوزستان بوده كه در زمان نادرشاه

  62.خدا نيز اعراب اين منطقه را اعراب نادري دانسته استبرهمين اساس مرحوم ده
ميـرزا غـالم علـي خـان     «چنين مؤلف محتـرم بهارسـتان، بـه نقـل از مقالـة      هم
: دنويسـ اعراب عرب خانة بيرجند را به زمان نادرشاه افشار نسـبت داده و مـي  » محمودي

چنـدين خـانواده از اعـراب خوزسـتان بـه كوهسـتان        ،نامعلوم دورة نادرشاه به دليلي در
جنوبي قاينات كوچانده شده و اكنون هم آن بلوك به نام عرب خانه موسوم است و هنوز 

  63.كنندزبان خود را حفظ كرده و كمابيش به زبان عربي صحبت مي
ان بـه خراسـان بـه دسـتور     البته كوچاندن اعراب خوزستان و بندرهاي جنوب اير

نادرشاه افشار باثبات رسيده، اما علت اين كوچ برخالف آن چه در بهارسـتان ذكـر شـده،    
هـاي تـاريخي مربـوط بـه دورة نادرشـاه      آن چنان كه از كتاب .روشن و معلوم بوده است

بنـدرهاي جنـوبي و   در اي از سـران اعـراب   آيد به دنبال سركشـي و شـورش عـده   برمي
و هم كـاري آنـان بـا شورشـيان، تعـدادي بسـيار از       » شيخ احمد مدني«يژه خوزستان بو

اعراب به خراسان انتقال داده شدند، چنان كه جهان گشاي نادري و نادرنامه به اين كوچ 
و انتقال اعراب به خراسان اشاره دارد، اما از محل اسـكان اعـراب مـذكور ذكـري بميـان      

  64.اندنياورده
ادري نيز محل اسكان آنـان را بـه صـراحت بيـان داشـته      مؤلف كتاب عالم آراي ن

بندرهاي جنوبي (درشاه چنان شد كه سكان آن قلعجات احسب االمر ن«: گويداست و مي
را كوچ داده، روانه شيراز نمايند كـه ايشـان را بـرده در محـال خراسـان در قلعـة       ) ايران

معي را تعيين فرمـود كـه   نظر به اين فرمان ج. دهند جاي) باال مرغاب(ماروچاق مرغاب 
بعد از طي منـازل عـرض راه، آورده   . خانوارهاي مذكور را كوچ داده، روانه خراسان نمايند

  65.»در قلعة ماروچاق كنار رود مرغاب جاي دادند
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از طوايـف  ) عرب خانـه (توان پذيرفت كه اعراب جنوب خراسان به چند دليل نمي

هـايي چـون   تصريح كتابچنان كه عدم . نداعراب خوزستان و بندرهاي جنوبي ايران باش
جهان گشاي نادري و نادرنامه به محل اسكان ايـن مهـاجران و از طرفـي تصـريح كتـاب      

نيز مؤيد ايـن مطلـب   ) مروالرود سابق(عالم آراي نادري به جاي دادن آنان در باالمرغاب 
  .است

اعراب در  وجود و سكونت) اعراب نادري(به هر صورت يكي از داليل رد اين مدعا 
باشد، چه آن كه در اواخر عهد صـفويه نـام و حضـور    اين نواحي قبل از زمان نادرشاه مي

مؤلـف احيـاء   . بويژه خاندان خزيمـه در تـاريخ ثبـت شـده اسـت      ،اعراب جنوب خراسان
  66.به اين نكته اشاره داردنيز الملوك 

پاه نـادر  به س) سرسلسلة خاندان خزيمه(چنين پيوستن اسماعيل خان خزيمه هم
به عنوان يكي از سركردگان سپاه وي قبل از كوچ ياد شده و نيز كمـك اعـراب زنگـويي    

آبي شده بودند و نجات آنان از هالكت ـ  به سپاه نادر كه در كوير لوت دچار بي) شيباني(
آن چنان كه در افواه جاري است ـ از داليل ديگر بر وجود اعراب در اين منـاطق قبـل از    

  67.باشداين كوچ مي
چنان كه يادآور شديم كثرت قبايل و طوايف عرب در جنوب خراسان آن قدر بود 

بنابراين كوچ چندين  .كه در دورة قاجاريه، جنوب خراسان به عرب خانه معروف شده بود
وسـيع را   ايتوانسته در مدت نسبتاً كمي چنـان محـدوده  خانوار از اعراب خوزستان نمي

همين امر دليلي ديگر بر وجود اعـراب از  . عرب خانه تعبير شود دربرگيرد كه از آن به نام
  .هاي بسيار دور در اين نواحي استزمان

هاي عمده ميان لهجه و گـويش منطقـة مزبـور بـا گـويش      چنين وجود تفاوتهم
اعراب خوزستان نيز از ديگر داليلـي اسـت كـه مسـألة عـدم ارتبـاط آنـان را بـا اعـراب          

خانـه را اعـراب نـادري    بنابراين برخالف برخي كه اعراب عـرب  .كندخوزستان تقويت مي
يعني آمدن سپاه حـازم بـن   ) قـ ـ  ه 150(اند، بايد قدمت آنان را حداقل به سال دانسته

و  51(هاي گستردة اعـراب در سـال   خزيمه به خراسان و حتي قبل از آن يعني مهاجرت
  .دانست) قـ ـ ه 64
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