
  
  
  
  
   
 

  
  
  
  

 فرهنگیِ شهر -هاي تاریخیِ بنیادینِ دینی تحلیلی بر مولّفه
 1در قرون نخستین و قرون میانی  اسالمیایرانی 

  ***براتی ناصر  ،  **احمدي حسن  ، *عسکري محسن
  26/10/1396: تاریخ پذیرش     14/6/1396: تاریخ دریافت

  
  چکیده  

ي ها وز انسجام مشخصی بین یافته، هن»شهر اسالمی« مفهوم هوجودِ تکثري از متون در حوزبا 
این مهم، به نادیده گرفتن . شود میرویکردهاي آرمانشهري و تاریخی در این مطالعات دیده ن

انجامیده »  اسالمیهشهرهاي پیچیده دور«نقشِ عوامل موثر چندگانه و متفاوت در شکل گیري 
و تاریخی در ابعاد مختلف خوانشِ محتوایی شهر ایرانی اسالمی، نیازمند درکی واقع گرا . است

همچنین ابعاد . رویکرد تحقیقِ این پژوهش، کیفی و راهبرد آن پژوهش تاریخی است. آن است
محصول «از تولد و تحول شهر به جاي شناختی » فرآیندي«تحلیلیِ متن، ناظر به ادراکی 

؛ بیانگر وجود ها یافته.  صفویه را در بر دارده زمانی پژوهش نیز تا دورهباز. از آن است» محور
و » فرهنگ ایران«، »تاریخ اعراب «هفه کلیدي بنیادین در این زمینه و در سه الیؤلِم» شصت«
 و اعراب خاص »فرهنگِ –دین «، به تنهایی متعلق به ها فهؤلِم. باشد می» تمدن ایرانی اسالمی«
؛ امکان ها فهؤل مهموعنگاهی کالن به مج. اند  هم افزا بودهه نبوده و حاصل یک رابطها ایرانی یا

گیري فرآیند بیرونی پیدایش و رشد شهر و همچنین امکان تبیینِ  دركِ چگونگی شکل
را در قرون یاد شده   اسالمی، وقایع و تحوالت دینی و فرهنگیِ جامعه و شهر ایرانی ها پدیده
 .نماید میفراهم 
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  مسأله طرح -1
 رشد و توسعه شهر در اسالم با ههاي متعددي در خصوص چیستی و نحو تاکنون پژوهش
، » اسالمیهشهر دور«، »شهر ایرانی اسالمی«، »شهر اسالمی«همانند  میعناوین و مفاهی

ط مستشرقان توس» شهرهاي تاریخی مسلمانان«و یا » شهر سنتی اسالمی«، »شهر شرقی«
دسته از تفکرات استعالیی و  در این میان، دو. و اندیشمندان داخلی صورت گرفته است
اند که سهم مطالعات  ها بوده  مسیر این تحقیقهتفکراتی با راهبرد تاریخی جهت دهند

ها، منجر  وجود، این سطوح متکثر از اندیشه  این با. تر است رنگ تاریخی در ایران بسیار کم
دي وسیع از حضور عوامل چندگانه و چندضلعیِ دخیل در پیدایش این شهرها نشده و به دی

هایی ارزشی و غیرواقعی همانند حضور مطلق دین اسالم، حضور مطلق  گیري عمالً به جهت
ي تاریخی بر شهر و ها مؤلِّفههاي تاریخی، عدم اثرگذاري دین اسالم و عدم اثرگذاري  ویژگی

یوسفی (حضور یک عامل سازنده در این شهرها منجر گردیده است یا به مطلق اندیشی از 
). 21- 20: 1393زیاري و همکاران، ) (16: 1393خالدیان و همکاران، ) (145: 1389فر، 

 و چندوجهی پیچیده،  میمفهو انسانی؛ هایی پدیده عنوان به این در حالی است که شهرها
 محیطی اقتصادي و نگی، اجتماعی،فره طبیعی، عوامل از اي مختلف مجموعه از متشکل
گیري  دین و مذهب نیز عناصري سازنده و کلیدي در شکل. )2: 1392 لطیفی، (هستند

عموماً، ). See, Mumford, 1961: 33(اند  هاي انسانی در طول تاریخ بوده شهر و سکونتگاه
ختارهاي کالنِ تر آن قرار داد و اساساً سا توان بدون پیوند با اجتماعِ بزرگ نمی شهرها را

 تاریخی بر واقعیتِ شهر تأثیرگذارند و آن را هاقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر دور
ایمانی (  اجتماعی آن است- دهند و شناخت شهر در متن واقعیتِ کالن اقتصادي شکل می

  ). 39: 1393جاجرمی، 
 گرفته است؛ آنچه که بیش از همه حائز اهمیت است و کمتر مورد توجه و مداقه قرار

ضرورتِ توجه به هر دو خاستگاه غنی تاریخی فرهنگی و دینی شهر، قبل از ورود دین اسالم 
هاي  ها و ظرفیت گیري شهر بر اساس توانمندي شکل و نیز فرآیند تدریجی) شهر ایرانی(

 با یکدیگر و اثرات و ارتباطات متقابل عناصر موجود) شهري اسالمی(  اسالمیبالقوه و بالفعل 
؛ قربانی اندیشه دیگر )اسالمی(در این نگاهِ توأمان است که یک اندیشه . باشد ها می در آن
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؛ )اسالمی(و متعصبانه از یک اندیشه   میشود و از سویی دیگر نیز برداشتی جز نمی) ایرانی(
هاي  در این میان، گروهی از مستشرقان، اندیشه. گیرد را نادیده نمی) ایرانی( کهن هاندیش

 اي در رد تأثیرگذاري اسالم بر تشکیل شهر در قرون نخستین و میانی اسالم جانبه یک
 هو گروهی دیگر از محققان بومی، پیشین) 7-6: 1394پور جعفر و همکاران، (اند  داشته

ستاري ساربانقلی ) (156، 112-110: 1385نقی زاده، (اند  گرفته قبلی آن شهرها را نادیده
 بیشتر نیز؛  اسالمی شهر متفکران جدید آراء همجموع). 123، 115-114: 1388: و ذبیحی

 فرد منحصربه هاي ویژگی و ها پیچیدگی بتوانند که است محتوایی و نو هایی نگرش بر ناظر
 عثمان، (کُل با اجزاء ارتباطِ حفظ با را) Falahat, 2014: 27 (»اسالمی هدور شهرهاي«

توانند با  هاي این مطالعات محتوایی می یريگ جهت. دهند قرار بررسی مورد) 11: 1376
رجوع به سرمنشأهاي اولیه و آغازین ورود اعراب به ایران و در امتدادِ توجه به الزامات و 

 مبنی بر لزومِ توجه به متون "ریموند" و "الصیاد"هایی از متفکرانی همچون  توصیه
  .  باشند)41- 40: 1390فالحت، (اصلی عربی و فهم عملکرد شهر 

هایی از خاستگاه تاریخی شهر باشند که توجهی  پژوهش همچنین در امتدادِ طولی
شناختی ارگانیک ) 31: 1390لومبارد، (جدي به نقش مثبت و منفی اعراب پیش از اسالم 

بعد از ورود دین اسالم به   اسالمی ه شهرهاي دورهاز تحوالت، کُنشگران و نیروهاي سازند
 پیچیده و هو مجموع) 188: 1388منتظرالقائم و امینی، ( )10: 1353اشرف، (ایران 
را در ) See, Hodgson, 1974: 59(  اسالمی شهرهاي تمدن "هاسالمیزه شد" ههمبست

 و تاریخی اول دستِ متونِ و اسناد همجموع از تحلیلی تأکیدات، این با وجود. اند گرفته  پیش
 جزمیت بدون بایستی ترتیب؛ بدین. است هنشد انجام نظري لنز این با دسترس، در هثانوی یا
اسالم و اعراب  از قبل عربستان آیینِ هاي ویژگی اسالمی، فرهنگ اصول از شناختی وسیع با

 اسالم صدرِ دوران شهرسازي آیین نیز و اسالم بعدي قلمروهاي پیشین هاي فرهنگ اولیه،
 ایرانی شهر تاریخی يها مؤلِّفه و کلیت درك ساختار، براي ؛)45 ،20 ،16: 1373 مؤمنی،(

 تاریخ از اي دامنه در  این شهرهافرهنگی میراث به توجه میان، این در. اقدام نمود  اسالمی

                                                
1. Alsayyad 
2. Raymond 
3. Islamicate 
4. Cultural Heritage 
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اي از مراحل  رشته  با اتخاذ رویکردهاي بین)) Nasser, 2002: 173, 176فرهنگی
 .است می الزا)Alsayyad, 1996:  96(هاي فرهنگی  گیري و دوام آوري این هسته شکل
 اش، دینی و فرهنگی خاستگاه در و نظري بستر این از اسالمی؛ ایرانی ترتیب، شهر بدین

  .است مجدد می فه و بازخوانی نیازمند
  
   تحقیقهپیشین -2

هاي نخستینِ مستشرقان در تبیین شهر و تمدن  به دنبالِ زیر سؤال رفتن اعتبارِ دیدگاه
؛ تحقیقات داخلیِ اخیر نیز لزوم )See, Nasser, 2002: 173(  اخیرهدر دو ده  اسالمی

پوراحمد و  (ماکس وبر ها و آراء اندیشمندان کالسیک غربی همانند فرض نقادي در پیش
. اند را تأیید کرده) 11: 1393زیاري و همکاران،(و سایر مستشرقین ) 5: 1393وفایی، 

 تحلیلی ناظر بر هاي دهد؛ اندیشه مروري بر متون ِمطالعات شهري در این زمینه نشان می
ي جامع استقرایی از تاریخ شهر در ها فاقد انگاشت  اسالمی –شناخت شهر و شهر ایرانی 

» شهر و شهرنشینی ایرانی اسالمی«در واقع، کانون محوري . ایرانِ دورانِ بعد از اسالم است
ن میان، اما در ای. باشد مند در این مطالعات نمی  تاریخی؛ داراي یک ساختاري نظامهاز دریچ
نظر   اسالمی مطالعات موردي وجود دارند که از این خاستگاه به فهمِ شهر ایرانی همجموع
  . اند داشته

 شهرهاي نخستین جهان اسالم، بیشتر تحقیقات به شکل موردي هطورکلی، در حوز به
در این زمینه  میصورت گرفته است و براي شهرهاي سراسر جهان اسالم، تحقیقات منسج

 مطالعات تاریخی، تأکیدات غالب نیز بیشتر بر هدر حوز). 34: 1379توسلی، (رد وجود ندا
بحري مقدم و یوسفی ) (39 :1382شیخی، (هاي شهري مسلمانان قرار گرفته  ساختار محله

هاي اصلی شهر و  گیري درونی و بیرونی شالوده  شکلهو به کلیت و نحو) 101: 1392فر، 
در . بر این بسترهاي مکانی و زمانی توجهی کافی نشده استي بنیادي حاکم ها مؤلِّفهنیز 

 اي، عشیره -  اي قبیله اجتماعات همانند عواملی ، به حضور»محله محور«هاي  این پژوهش
 و نیز به نقشِ ساختار )113 :همان (اجتماعی فرهنگی نهادهاي و نیازها مذهب، و دین

                                                
1. Cultural History 
2. Max Weber 
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و نقشِ چند کارکردي محالت   یاسالماي پیش   قبیله-هاي روستایی اي، ویژگی قبیله
احمد اشرف، در بررسی . استناد شده است  اسالمیدر شهرهاي ) 65- 48: 1382شیخی، (

 اسالمی، ضمن استفاده از ههاي تاریخی شهرنشینی در ایران دور تاریخی خود از ویژگی
هاي کُتب تاریخی دست اول و منابع ثانویه؛ از ویژگی دوگانه تداوم و دگرگونی زندگی شهر

در آن پژوهش، ضمن توجه به روند . برد نام می»  اسالمیهشهر ایرانی دور«ساسانیان در 
گذاري شهرهاي جدیدي همانند شیراز و قم در ایران؛  شهرنشینی از آغاز ورود اعراب و بنیان

ها و طوایف در محالت شهري جداگانه، نقش دوگانه همبستگی اجتماعی و  به نقش قبیله
و » شهر و ِده«، اهمیت ربض، عدم تمایز مطلق بین »هاي دینی فرقه«اختالف مذهبیِ 

همچنین از حکومت، . از روابط شهر و روستا، استناد شده است» منطقه شهري «هترجیح واژ
اُمت، اصناف، محالت و کُنشگران مختلف در این عناصر همانند قاضی، محتسب، علماء 

 از عناصر کالبدي همانند مدارس و موقوفاتِ آن نیز هاي زندگی شهري و نیز عنوان بنیان به
  ). 49-10: 1353اشرف، (یادشده است 

 ه تحوالت سیاسی، اجتماعی و دینی منطقهدر یک پژوهش تاریخی دیگر، مجموع
در آن .  هجري قمري مورد بررسی قرار گرفته است127 تا 96در فاصله زمانی » خراسان«

هایی  مجموعه تحوالت مد نظر بوده و محقق؛ ویژگیپژوهش، برداشتی ارگانیکی از این 
امیه، امتیازهاي طبقاتی، مالکیت اراضی و حضور  همانند تضاد احکام اسالم با سیاست بنی

هاي سیاسیِ طالبِ تغییر  گیري جنبش  در تحوالت ورود اعراب به خراسان تا شکلها موالی
). 108- 6: 1357الخطیب، مهدي (را دنبال نموده است » خراسان«وضعیت اجتماعی 

، به چگونگی گردآمدن اعراب در آن شهر »جغرافیاي تاریخی کوفه« در کتابش ماسینیون
» کوفه«در آن مطالعه، در تحلیل چگونگی پیدایش شهر . از منظري تاریخی نگریسته است

پیمانی اعراب در تقسیم محالت شهر  به حضور عناصري همانند خویشاوندي نَسبی یا هم
 غنی اعراب اصیلِ جنوب، چند نقشی فضاهاي مذهبی همانند ه قبایل، اثرگذاري پیشینبین

 و اختالفات مذهبی، استناد شده ها و نیز به حضور نیروهاي اجتماعی همانند موالی» مقابر«
 شهرهاي جهان اسالم، ههاي اخیر در حوز از پژوهش). 41- 11: 1388ماسینیون، (است 

                                                
1. Massiignon 
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» هکوف«در شهر » شیعه« چگونگی پیدایش و رشد جنبش هباردر) Haider, 2011( همطالع
در آن مطالعه، قویاً بر متأثر بودن و هم پیوندي . قرون نخستین هجري درخور توجه است

 مناسک هواسط سو و تأثیر بی از یک» کوفه «هاي در شهر و محالت جداگان نیروهاي قبیله
آن به صورتِ یک فرآیند تدریجی و آیینی بر قُدسی و زیارتی شدن شهر و اماکن مذهبی 

در شهر ) Munt, 2014(توان در مطالعه  مشابه آن پژوهش را می. اي تأکید شده است مرحله
  .نیز رصد کرد» مدینه«
  
   سؤاالت تحقیق-3
و لزوم فهم ساختارِ بیرونی و » مفهوم شهر اسالمی«هاي اخیر از تحلیل  نگرش با پیوند در

 تاریخی تحلیلِ همتون ثانوی بازخوانی امکان قبول با و ي تاریخیعواملِ چندگانه آن از منظر
 و دینی منظر از بنیادینی ي تاریخیها مؤلِّفهچه  اسالمی؛ ایرانی شهرنشینی و شهر با مرتبط

  باشند؟ می رمزگشایی قابل فرهنگی
  
  چارچوب نظري -4

 از پیدایش و خاستگاه نظري این پژوهش بر اساسِ رویکردي استقرایی و خوانشی تاریخی
 خاستگاه از شهر پژوهش؛ این در. رشد شهر ایرانی در قرون نخستین و میانی استوار است

 بررسی آن در آفرین نقش مختلفِ نیروهاي متقابل اثراتِ به توجه با و فرهنگ و دین
  اسالمی ایرانی شهر پیدایش از مرحله هر در بنیادین يها مؤلِّفه نهایت در و گردد می

توجهی نیز براي تقویت  ها و عقایدِ قابل در این زمینه، دیدگاه. گردند می معرفی و شناسایی
بعد نظري مطالعه وجود دارند که تاکنون کمتر به شکلی یکپارچه مورد توجه محققان 

و یا » شهر ایرانی اسالمی«نخست بایستی توجه داشت که منظور از . ندا قرار گرفته میبو
لحاظ  از  اسالمیبا سایر شهرهاي تاریخی تمدن ایرانی » می اسالهشهر ایرانی در دور«

هاي موردي نظري در این زمینه نیز   لزوماً هماهنگی نداشته و کنکاش،ماهیت و چیستی
 هاز دیگر شهرهاي دور  اسالمی ه یک شهر دوره شرایط سازندهقویاً بر اعتباري بودن مجموع

توان در بین متفکرانی   و عقاید را نیز میخاستگاه نظري این آراء. حکایت دارند  اسالمی
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 "ژانت ابولُقُد" و "ژان کلود گارسین"، "بسیم سلیم حکیم"، "ایگن ویرث"همانند 
)Neglia, 2008: 14 (جستجو نمود .  

جهت رهیافت نظري مورد استفاده در این پژوهش، ناظر بر وجود تکثر معنایی  بدین
واحد در ممالک مختلف » شهر اسالمی «هودن ایدو یکسان نب  اسالمی هاز شهرهاي دور

از سوي دیگر، ). 39: 1393ایمانی جاجرمی، ) (76: 1390علیزاده و حبیبی، (است   اسالمی
، تولد و نیز تحول این » اسالمیهشهرهاي دور«بر انتخاب رویکرد تاریخی به متنِ بیرونی  بنا

این رهیافت، . شده است ظر گرفته در ن6»محصول« و نه یک 5»فرآیند«عنوان یک  شهرها به
    اسالمی در برداشتی تاریخی از شهر "ژانت ابولُقُد"هاي  از این نظر با حساسیت

)See, Abu-Lughod, 1987: 172 (هو محققانی دیگر مبنی بر لزوم توجه به روابط همبست 
  فرآیندهاي تحول شهر  گیري فرهنگ، محیط و تاریخ اجتماعی و اقتصادي در شکل

)See, Karimi, 2002: 199-200; Nasser, 2002: 183 (تمدنی و نیز لزوم درك آثار 
مکانی و فهم آن در قالب فرآیندها و  و زمانی شرایط مجموعِ به مسلمانان به شکلی وابسته

. ، مطابقت دارد)98: 1393کار و لبیب زاده،  نقره(ساز، جزئی و اعتباري  هایی انسان پدیده
شوند که با رویکرد   دیگري از تاریخِ شهرسازي در جهان اسالم دیده میهاي عالوه، نظریه به

 عوامل چندگانه بر پیدایش و تحول ارگانیکی هتاریخی این پژوهش و قائل بر مداخل
ها   به چند نمونه از این دیدگاه،در ادامه. هماهنگی دارند»  اسالمیهشهرهاي دور«

به دورانِ عرب قبل از اسالم و سایر   اسالمیرهاي  شهه، ریشاز دید پائولو کونئو. پردازیم می
در   اسالمیبندي شهرهاي  ، در بررسی استخوان"کونئو". گردد هاي شهري بازمی فرهنگ

 ارزیابی عوامل جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادي و بنیادهاي مذهبی؛ ضمن اشاره به جایگاه
نددهنده اعراب بدوي و ساکنان عنوان یک نظامِ پیو ، بر عاملِ دین به»جغرافیاي تاریخی«

  ). 61- 47، 48-38: 1384کونئو، ( کند شهرها استناد می

                                                
1. Eugen Wirth 
2. Besim Selim Hakim 
3. Jean Claude Garcin 
4. Janet Abu-Lughod 
5. Process 
6. Product 
7. Paolo Cuneo 
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کمتر به صورت یک موجودیت اجتماعی و  ، اسالمی، شهر "اُلِگ گرابار"از دید 
وي معتقد است این . شده است  شده تعریف  ریزي فیزیکیِ تعمدي، آگاهانه و اصطالحاً برنامه

هاي مختلف و بعضاً یکسره ناسازگار که  ها در میان قطب شاي است از تن شهر مجموعه
ها داراي  حال، این تنش بااین. اند همیشه در معرضِ متغیرهاي زمان و مکان بوده

 هجامع ایرانی نیز، ه جامعهنظری طبقِ بر). 46-44: 1390گرابار،  (ندا پذیري نیز بوده انعطاف
عوض  در و متفرق و متزاحم امري نه و است انحطاط به رو تُهی اي پدیده نه ایرانی؛
 ناشناخته اي پدیده ایرانی، هجامع نظریه؛ آن طبقِ حال بااین. است تاریخی و متکثر اي جامعه

 قدرتِ و سیاست هدریچ از تاکنون که است شده  معرفی زمینه این در اندك مطالعاتی با
 تحلیل یک تا است سیاسی هبیانی یک بیشتر، نیز آن از فهم. اند پرداخته آن تحلیل به صرف

 توجه ایرانی، هجامع فکري بنیادهاي شناختِ جهت در نظریه آن مقابل؛ در. علمی فهم و
 حیات پذیرشِ و اجتماعی نیروهاي گیري شکل در آفرین نقش اجتماعیِ تحوالت به اي ویژه

ی این مبان با در مجموع، مطابق ).401-368: 1391 آزاد ارمکی،(دارد  جامعه اجتماعی
 فرهنگ و تاریخ«  اثرپذیرِهمرحل سه در از نگاهی بیرونی» اسالمی ایرانی شهر« نظري؛
 متعامل و هصورت یک زنجیر به »اسالمی ایرانی تمدن« و »ایران تاریخ و فرهنگ« ،»اعراب

 با را بنیادین يها مولّفه توان می نظري چارچوب این با مطابق همچنین. شود پویا بررسی می
  اسالمی شهر در  مکانی- اجتماعی رویکردهاي و اجتماعی الزام سیاسی، تلفمخ رویکردهاي

  .کرد ردیابی رویکردها این از یکی به محدودیت الزام و بدون و) 1390 حبیبی، و علیزاده(
  

  
  گانه چارچوب استقرایی پژوهش  محورهاي سه-1شکل 

                                                
1. Oleg Grabar 
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  روش تحقیق -5
هاي مطالعه   بیانِ یافتههاریخی و شیورویکرد تحقیقِ این پژوهش؛ کیفی، داراي راهبردي ت

 متون هدامنه اسنادي پژوهش نیز محدود به بررسی مجموع. همراه با توصیف و تحلیل است
. است»  اسالمیهشهرهاي دور«و » شهر ایرانی«ثانویه تحلیلی و تاریخی مرتبط از 

 ناکالبدي شهر ي بنیادین کالبدي وها مؤلِّفهو هدف مطالعه نیز بازخوانی و فهم  گیري جهت
 نیز اگرچه تجلّی ها مؤلِّفهماهیت این .  دین و فرهنگ استهاز دریچ  اسالمیو تمدن ایرانی 

 دینی و فرهنگی آن مورد بررسی قرار هاند، اما با خاستگاه و ریش کالبدي نیز داشته
 به تحوالت» فرآیندي«هاي پژوهش و با توجه به نگرشِ  در مسیر حرکت به یافته. گیرند می

ي اکتشافی با یکدیگر؛ در بستري از وقایعِ عینیِ رخ داده ها مؤلِّفهشهر ایرانی اسالمی، روابط 
در روش تحلیل تاریخی، متن؛ محصولی کامالً تاریخی است . گیرند در تاریخ مد نظر قرار می

هم  توان به تحلیل محتواي آن هاي زمانی و مکانی آن، می که با بررسی و تحلیل زمینه
 )15- 14: 1358فراي، (شود  یافت که در این دیدگاه، تاریخ امري مداوم تلقی می دست

در این پژوهش از بستر ِتحلیلِ وقایع تاریخی، با نگاهی ). 11: 1392عمادي حائري، (
 بدون و اي مقدس مآبانه، افسانه هایی همانند نگاه آسیب گرا و غیر حسی و با پرهیز از واقع

 اصلی پژوهش ه، به دغدغ)20:1393و همکاران،  زیاري(  اسالمی شهر مفهوم خطا در موردِ
 زمانی مطالعه نیز شامل قرون نخستین و میانی تاریخ ایران تا دوره هباز. گردد توجه می

ي نهایی نیز مبتنی بر رویکرد استقرایی و ها مؤلِّفه استنتاج از هشیو. باشد متأخر صفویه می
 شهر و شهرنشینی ه ایرانی در حوزه به ساختار بیرونی جامعناظر بر درکی ارگانیک و محدود

  .در دوران بعد از اسالم است
  
  ها یافته -6
  ) فرهنگ اعراب–دین ( تاریخ و فرهنگ اعراب -6-1

  اعراب اولیه و عرب جاهلی:  اولهدور
 اقتصادي و اجتماعی مظاهر از بسیاري تبیین و تفسیر است که اي پایه همنزل به جاهلی، هدور

: 1383 سالم،(نیست  میسر ها، آن دیرینه منشأ و ریشه در پژوهش با جز  اسالمی عصر
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 مقتضاي عملِ به احتیاط و اعتدال در بیانِ تاریخ تمدن عربی آن است که مبدأ ).نوزده
: 1329تقی زاده، (بشماریم » قرنِ هشتمِ قبل از مسیح«تشکیلِ دولت متمدن عرب را از 

ها ازنظر قدمت به  ار، تقریباً بر روي این نکته اتفاقِ نظر دارند که عربراویان و اهلِ اخب). 12
: 1367علی، (شوند  تقسیم می» مستعربه«، و عربِ »عاربه«، عربِ »بائده« عربِ هچندطبق

 25یا قحطانی نیز در » عاربه« هزار سال پیش و اعرابِ 30 تا 50بین » بائده«اعرابِ ). 276
اعرابِ ). 30- 36: 1395مونس، (اند   عرب گذاردههجزیر هزار سال پیش، قدم به شبه

را از ایشان فرا » عربیت«پیوستند و » عاربه«هستند که به عربِ ) عدنانیان (،»مستعربه«
 صوري، نمایشی و هها در بین اعراب، تنها جنب بندي این تقسیم). 331: 1367 علی،(گرفتند 

ها سیالن داشته و هنوز   در متنِ زندگی آندهد که یا تاریخی نداشته؛ بلکه شواهد نشان می
ي بنیادین در ها مؤلِّفهبا این تاریخچه کوتاه، اکنون بایستی در جستجوي . جاري است
ویژه در  را در عرب، ارزشِ فراوان است که هنوز به» نَسب«.  این اعراب برآمدهتجارب زیست

فردي و حتی زندگی او استوار حقوقِ » نَسب«بر پایه . دهند ها، بدان ارزش می بیابان
دارد و اگر کسی  ؛ همان ملیت است که او را مصون نگه می»نَسب«گردد و براي اعراب،  می

د نکن وي هستند که از او پشتیبانی می» قومِ«داند که پشتِ سر او  روا کند، می میبر وي سِتَ
  ). 381:1367علی، (

 آن بود که در ها ند و از عاداتِ قدیم ِبدوياعرابِ بدويِ صحراگرد، اکثراً چادرنشین بود
هاي قبیله را به سِمتِ حکومت  یکی از خاندان» رئیسِ«ها  قبایلی کوچک به سر برده و آن

 هحلق» ها خاندان«بین؛  دراین). 66-63:1380لوبون، ( نمودند معین می» شیخ القبیله«
در بینِ این . اعراب هستند» سبنَ«اند که خود برخاسته از   بین فرد و جمع بودههواسط

از نوع » ریاست«همچنین . همراه با مفهومِ قبیله و خاندان بوده است» ریاست«اعراب؛ 
براي ). 248:1359ابن خلدون، (آمده است  عصبیت؛ تنها از راه قدرت و غلبه به دست می

؛ »قبیله«، ازنظر عربِ جاهلی.  جاهلی بوده؛ اساسِ نظام سیاسی در جامع»قبیله«اعراب، 
شد که انتساب به یک نیاي  عنوان یک واحدِ سیاسی، به گروهی از مردمان تلقی می به

تجلی مفهوم ). 309 :1383سالم، (گردید  ها می مشترك، عامل تجمع و وحدت آن
براي اموري همانندِ نیرو گرفتن، » پشت«نیز به همراهی یک خاندانی از یک » عصبیت«
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این ). 241-240:1359ابن خلدون، ( ترس در دیگران است شُکوه و قدرت و یا ایجاد
 آگاهی هی، ایجادکنندهمبستگ و اتحادمسبب  هاي تاریخی، مفهوم، محور تبیین حرکت

سالم، (نسبت به پیوند مسئولیتِ مشترك و منشأ قدرت سیاسی و دفاعی براي عرب بود 
یکی دیگر . )70- 69: 1394 ،يریام محتشم و زاده ینق() 46: 1389سنایی، ) (309:1383

اي   قبیلههدر جامع» والء«. باشد می» والء« عربِ جاهلی، مفهوم هاز عناصرِ اصلی در جامع
 خارجی؛ نیازمند شخص یا هدر بینِ اعراب، فردِ بیگان. تأکید داشت، پدید آمد» نَسب«که بر 
عنوان  به» موالی«ور حض). 9:1382جوده، ( ها بپیوندد آن» والء«) با(اي است که به  قبیله

قرابت، حِلف، » والءِ«.  عرب جاهلی داردهدر جامع» نَسب«یک طبقه نیز، نشان از اهمیت 
  ).52-19: همان(عصر جاهلی بودند » والء« انواعِ ،جِوار و عِتق

  
  جزیره عرب دوره آغازِ ورود دین اسالم به شبه:  دومهدور

در ) ص(همراه با وحی توسط پیامبر اکرم  مییعنوان یکی از ادیانِ ابراه دین اسالم، به
، از اوالدِ »عدنانی« قریش، هپیامبر از قبیل» نَسبِ«. گردد  عرب پدیدار میهجزیر شبه

نیز » عبدالمطلب«. بوده است» عبدالمطلب«است که جدش » عبداهللا«اسماعیل و فرزندِ 
» قُصی«. باشد می» قُصی«د فرزن» عبدِمناف«و » عبدِمناف«فرزند » هاشم«و » هاشم«فرزند 

کند  تبدیل می» یکجانشینی«و » مدنیت«به » بدویت«اولین کسی است که قریش را از 
و ) ص(در این میان، سنت پیامبر ). 162،126، 125:1395مونس، ) (2:1377ابن هشام، (

، وحدت عرب گیرد و با این آیین ازپیش مورد اقبال و توجه عموم قرار می قرآن کریم، بیش
» فرهنگِ«، »دین«وجود، عالوه بر   این با). 235، 203:1383کوب،  زرین( گیرد شکل می

در واقع در این دوره، با یک . گردد می» دین اسالم«جاري اعراب نیز کامالً درگیر با عنصر 
شان روبرو  رسوم و سنت بدوي و  تحولِ عمیق سراسر دینی و رجعت مطلق اعراب از آداب

 زمان پیامبر هدر دور» والء«ترین نمود این ادعا، تداوم استفاده از مفهوم  از مهم. نیستیم
 در اسالم به اشکال مختلفی از» والء«. ویژه در تمدن ایرانی است آن به از و بعد) ص(اکرم 

 هپیمان بودن ِاولیاء و موالیِ یکدیگر؛ جانشینِ اصلِ اندیش به شکلِ هم» والء عقیده«جمله 
قویاً مؤثر » قبیله«جهت بازشناسی از مفهوم » اُمت«شود و در ایجادِ مفهوم  می» ثتوار«
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و ) مکه(و به شکل عقدِ برادري مسلمین و بینِ مهاجرین ) 95-65، 9، 1382: جوده( است
  ).258:1383کوب،  زرین(یابد  می و حتی یهودیانِ مدینه تداوم) مدینه(انصار 

  
   حضورِ پیامبر اکرم ابتدایی بعد ازهدور:  سومهدور

  اسالمی حکومت قالبِ در اسالم دین هاي اندیشه تثبیتِ بر دوره این محوري هاندیش
 ،52: انعام (قرآن کتابِ ،)ص(پیامبر اکرم  سیرت مجموعه. باشد می عرب هجامع میان در
هایی از  ، آموزه»النبی مدینه «و خالفت مفاهیم ،)24: نور) (30: بقره) (126: مؤمن) (67

 »مظروفِ «این نیز بر عرب جامعه »ظرفِ «وجود؛  بااین.این حضور است سیاسی هاي اندیشه
 »اي قبیله ساخت«تغییرِ  عرب؛ در ه در این مرحله، جامع.است نبوده تأثیر بی جدید دینی
 به »قبیله «از مفهوم چرخش براي را »مسلمین «و »واحده امت «همانند تدابیري خود،

 عصبیت«جانشین  خدا؛ رسول حکمِ و »ایمان «که طوري به .کند یتجربه م »واحده امه«
؛ ضمنِ تغییر )ص( و در واقع مدینه الرسول )107-100:1383 برزگر، (گشته »اي قبیله

حفظ » امت«را در مفهوم » قبیله«، الگوي حیات »عقیده و ایمان«به » نَسب«از » عصبیت«
  ). 140: 1388فیرحی، (نماید  می

 هدور در آن، تداومِ و مدینه در )ص(خدا  رسول عملی و عینی اتاقدام همجموع
 مسجد، بناي شامل اقدامات، همجموع این. است توجه قابل راشدین در این زمینه خلفاي
-110:1383 برزگر،(است   اسالمیحکومتِ  عنصر ضامنِ عنوان به »بیعت «و اخوت ایجاد
 نهادهاي با همراه شهر هعرص در رحله،م این در که  آنچه).263:1383 کوب، زرین) (117

. گردد می ایران میانی قرون و نخستین قرون در شهر آتی تحوالت بسترِ دهد؛ می رخ جدید
 »موالی« و »حِلفاء« همانندعناصري  اجتماعی ترکیب از  اسالمی هدور در نیز »قبیله«مفهومِ 

 »اسالم موالیِ «حضور ؛»اه موالی« پررنگ نقش علت). 185:1382 جوده،(گردد  تشکیل می
 صنعت، شماردن زشت به شکلِ »ها موالی «با اعراب تعامل. است اعراب پیمانان هم و

 علی،) (22:1337 امین، (و مخصوصِ بردگان بود پست عنوان کاري به کشاورزي از روگردانی
 موالی و) آزادشده هبرد (اي عتاقه موالی دلیل؛ این به). 212:1383: کوب زرین) (87:1367

 کارهاي و صرافی یدي، تجاري، کارهاي دارِ عهده عموماً) هاي غیر عرب نومسلمان (اسالم
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 تمدن آغازِ در مهم و بسیار کلیدي مؤلفه). 148 ،115: 1382 جوده، (شوند می اداري
 از پس ویژه به عرب غیر هاي فرهنگ و ملل دیگر با اعراب رویارویی هنحو نیز  اسالمی

 بخشی وحدت در پیامبر اسالم اجرائی هاي سیاست میان، این در. است »میاسال فتوحات«
 آیه بقره، (کریم قرآن در »کتاب اهل «مفهومِ نیز و »والء «و »پیمان «شکل به اعراب هجامع
  .گیرد می اجرا قرار دستورِ در) 199 هآی عمران، آل) (46 هآی عنکبوت،) (185

  
  خلفاي راشدینهدور:  چهارمهدور

 هشد فتح هاي سرزمین پیامبر همراه با بدون اسالمِ دین عرب؛ هجامع دوره، این در
 در این میان، نخستین. کند جدید و مشکالت درونی و بیرونی ناشی از آن را تجربه می

 هدور فراگیر از الگوي استحالفِ تفاهمِ و نبودِ یک  اسالمی حکومت لزوم تداوم موضوع؛
 ظریفیان (حاکم تعیین خصوص در اساسی  و مناقشات)153:1383 برزگر،(راشدین  خلفاي

سنتی  در این مرحله، اقتدار . است»واحده امه «مدیریت هنحو و) 159:1376 شفیعی،
 گیري شکل گیرد و مقوم قرار می» سنت «محور مشروعیت بر ترین مبناي عنوان قدیمی به

 حِسِّ عامل سه ادامه نیز، در. )61- 52:1383 برزگر،(گردد  بدون پیامبر می  اسالمی حکومت
 هشیو به چادرنشینی از زندگی تغییر و »عرب غیرِ «و »عرب «چالش نژادي؛ گرایش و عرب

 عرب هو ثُبات جامع اجتماعی -  تاریخی روي  سبب دنباله)99:1392 أدونیس،(جدید 
اتکاي اي بود و  تنیده باز به شکل درهم دولت و دین راشدین، خالفت دورانِ در .گردد می

 ظریفیان(بر نقش و جایگاهی قُدسی  تا سیاسی قرار داشت بر مشروعیت مسلمین هخلیف
 عربی تاریخ فهم براي نخست کلیدِ خالفت، مسأله ،پس ).188-187:1376 شفیعی،

 موضوع. محدود نیست عرب هجامع به این بار، دیگر تنها که  است)43:1392 أدونیس،(
-260: 1392  أدونیس،(» قریش هقبیل«، تداوم قدرت »هقبیل« عنصر تداومِ و حضور دیگر؛
شکل  را داري دامنه اختالفات بود که خود» خالفت« در نهفته قدرتِ با  و ترکیب آن)147
 ه در این مرحله، اختالفات کُهن).666- 664:1395 مونس،) (296- 295:1337 امین،(داد 

 هحادث« و منازعات درونی قریش در اعرابِ قَحطانی و عدنانی، مدنی، مکّی، انصار، مهاجرین
» هاشم بنی«و » امیه بنی«، »آلِ عبد مناف«تشدید شده و نهایتاً در منازعات » سقیفه

 اختالفات این میانِ در دیگر مهم بسیار ویژگی). 146: 1388فیرحی، ( گردد متمرکز می
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 ین،ام(» مرجئه« ،»شیعه« ،»خوارج«مختلفی همانند  هاي گیري فرقه شکل عقیدتی،
 میان داخلی هاي و جنگ» خالفت«برداشت از مفهومِ   اختالف درهواسط به) 295:1337

. )22-21:1375 ولهوزن،() 299: همان(است » خوارج«سیاسی همانند  نظام کُنشگران
 نخستین هجامع دیگري، گریبان گیر از پس یکی ها، آشوب و اختالفات ،آنکه سخن کوتاه

 ها دیگر؛ و آن شده قبل از بیشتر »ها موالی «تعداد دوره، این همچنین، در. گردد می  اسالمی
 آنان هپیش و »نَسب« و »اصل« از متأثر آنان به نگرش و نیستند یکسانی اجتماعی هاي گروه
 عرب هجامع فرهنگِ از استخراجی مؤلفه نوزده ،1 جدول شماره ).10- 9:1382 جوده، (است

  .دهد می پوشش را
  

   فرهنگی اعراب-گانه دینی ي نوزدهاه مؤلِّفه -1جدول  
  هاي بنیادین مؤلفه     تاریخیهدورنام   ردیف

  نَسب، قبیله، عصبیت، والء   اولهدور  اعراب اولیه  1
  وحی و قرآن کریم، سیرت پیامبر، نَسب، قبیله، پیمان و والء   دومهدور
  والی، اهل کتابعقیده و امـه اسالمی، قبیله، م   سومهدور

  
2  

  بعد از اعراب
   اسالم

 ي داخلیها آشوبي دینی، ها تفرقخالفت، فتوحات اسالمی، قبیله، موالی،   چهارم هدور

  
 )فرهنگ و تمدن ایران بعد از اسالم( تاریخ و فرهنگ ایران 6-2

ایرانِ کهن با دین اسالم و فرهنگِ اعراب حامل بر آن، »  فرهنگ-دین«کِشاکِش 
»  فرهنگ و تمدن ایرانهمحرکعناصر «ین به صورت هایی بنیاد گیري مؤلفه سبب شکل

ویژه سرحدات مرزي ایران  با ورودِ اعراب به ایران، امنیت ملی سرتاسر ایران و به. شود یم
 مورد تهدید »نهاوند جنگ« و »قادسیه جنگ« ،»حیره جنگ«هایی همانند  طی جنگ

ازجمله اقدامات . )335- 295:1383کوب،  زرین) (34:1372صدیقی، (گیرد  جدي قرار می
ازجمله در خراسان، ماوراءالنهر، (اي صلح  ه هاي نخستین، انعقاد پیمان  اعراب در جنگهیاول

-381:1383کوب،  زرین( است» والءِ عقیده«مبتنی بر الگوي ) طوس، نیشابور و هرات
 و کتاب خدا) ص(ها و کردار محمد  عالوه، اعراب با تعصب خاصی نسبت به گفته به). 382

 نکته در خصوص تحلیلِ ترین مهم. داشتند وزیاد نمی کردند و بدواً چیزي از آن کم نگاه می
ها نسبت به سرزمین و ادیان موجود  ورودِ دین اسالم به سرزمین ایران؛ در نوعِ واکنش آن
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ازلحاظ تاریخی و در پیوند با بخش فرهنگ اعراب، این مواجهه، ناظر به . باشد یمدر آن 
با اقوام ) ص(بوده و استنادات قرآنی و نوع مداراي اولیه پیامبر اکرم »  کتاباهل«مفهوم 

 تساهل و مدارا از بعد ذهنی و انعقاد قرارداد بین طرفین را از بعد هغیرِ عرب، عمالً زمین
در این مرحله، پذیرشِ دین اسالم نیز به صورت تدریجی و به . نموده است عینی تقویت می

صدیقی، ( )164:1362 الف، - مطهري(ي اجتماعی بود ها گروهان شکلی متفاوت می
، این »جزیه«در ایران، عالوه بر اخذ خراج  ).59:1377اشپولر، ) (372، 66- 65:1372

، )337- 335: 1349اشپولر، (» اهل کتاب«عنوان  ها به پس از پذیرش ایرانی رویکرد فرهنگی
مورگان، ) (54:1372زیدان، (گردد  میهمراه  ی آنان مذهب عادات و رسومبا احترام به 

 باقی ماندن هاجازشواهدي همانند آیین تدفین و ). 128:1380لوبون، ) (21:1373-22
تا قرن چهارم هجري گویاي این تساهلِ مذهبی و تداوم »  شیزهآتشکد«، همانند ها آتشکده

 لوبون،) (86:1372صدیقی،  ()126:1362 الف، - مطهري (فتوحات مسلمانان است
 هغلبتدریج  ، به»تساهل مذهبی «هدوربعد از پایانِ ). 168: 1390پاکزاد، ) (759:1380

 -دین«هاي باالئی روابط  شده فرهنگِ اعراب؛ جانشینِ الیه  هاي بنیادینِ شناسایی مؤلفه
  . بود» دین اسالم«گردد که قبالً عمیقاً متأثر از  می» فرهنگ ایرانی و عربی

ها نسبت به  اعراب، دیدگاه ذهنی و عینی آن» نَسب« و ها شامل نژاد این مؤلفه
ها و اختالفات مذهبی دنیاي اعراب در سرزمین ایران  و انعکاس تدریجی آشوب» ها موالی«

 و برخورد هر دو فرهنگ با یکدیگر نیز در پررنگگسترش فتوحات اعراب و حضور . است
 سال بعد از ورود 250 تا 100هاي  سالوقایع این دوره مربوط به . توجه است این زمینه قابل

گذشت، خلوص نیت  طورکلی، هرچه که بر دین اسالم می به. نماید اسالم به ایران را بازگو می
... طلبی و طمع و یافت و عجب و نخوت و جاه و شور و شوق دینی و سادگی عرب نقصان می

نیازمند بازگشت به  می، کبراي فهم بهتر این جریان). 41-40:1372صدیقی،  (نمود یمغلبه 
» احمد امین« اثر» فجر االسالم« کتاب همقدمدر » طه حسین«. باشیم تاریخ اعراب می

 ساده نبود که بعضی هدیعقمعتقد است که زندگانی عرب در صدر اسالم مقرون به یک 
ر باشد؛ بلکه عقایدِ مختلف از عناص اند؛ اسالم عاري از هرگونه عقیده خارجی می تصور کرده

با » قَحطانی«اعراب » نَسب«دودستگی ). 10:1337امین، (متباین با آن، مختلط بوده است 
، یک امپراتوري »نژاد«رسد و ضمن توجه به   امویه به اوج خود میهدوردر » عدنانی«عرب 
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در واقع، آثارِ ). 108:1392أدونیس، ) (395:1367علی،  (ردیگ یماي شکل   عشیره- فئودالی
» امیه بنی «هدورهنگ اعراب قبل از اسالم؛ دوشادوشِ اسالم حرکت کرد و در جاهلیت و فر

ي فکري شیعه، ها نهضتدرگیر شدن کامل اُمویان با ). 113:1337امین، (بیشتر ظاهر شد 
و مهاجرت » اهللا خلیفه«به » اهللا خلیفه رسول«خوارج و مخالفان، جایگزین کردنِ تعبیر 

به قم » طالب یابآل «و » آل سائب«شیع ازجمله مهاجرت بخشی از اعراب به دلیلِ مذهب ت
-153:1383برزگر، ) (356،370-352:1383کوب  زرین( توجه است در این زمینه قابل

با مطرح سازي لزومِ پرداختِ جزیه توسط مسلمانانِ غیرِعرب ). 168: 1386نیومن، ) (164
 »نومسلمانان«حتی براي و ) 177:1383برزگر، (برخالفِ ادعاي معافیت از پرداخت آن 

خوانند و  می» دیو«و یا » اهریمن«ایرانیان؛ این بار مهاجرین عرب را ) 65:1372صدیقی، (
پذیرد  پرتاب سنگ، تجاوز به مساجد اعراب و نزاع محلی به همین دالیل صورت می

  ). 371- 320:1383کوب،  زرین(
برزگر، (  اسالمی مساوات ها مبنی بر رعایت و انتظار اولیه آن» موالی«گسترش قشرِ 

با »  برد- برد «هیدوسو هرابطنظر غالب نویسندگان بر جایگزینی این  و اتفاق ِ) 178:1383
سببِ ) 180: 1388فیرحی، ) (213:1382جوده، (غیر برابر  يا رابطهو » نژاد عرب« هدیا

 حجرات هسور 13 هیآ دینی همانندِ جنبشِ دینی شعوبی برگرفته از هاي جنبشگیري  شکل
وقایع ). 383:1383کوب،  زرین) (313:1382جوده، ( )73:1362 الف، -مطهري (گردد یم

 هجري 129 تا 102هاي  ، حوادث سال»)ع(حسین بن علی « هجري و شهادت 61سال 
ي علویان و خوارج، نمونه حوادثِ ها شورشویژه در ماوراءالنهر و شرق ایران در کنار  به

 فراي،( اصیل زرتشت و نیز دین اسالم در این دو فرهنگ است محرِّك جهت احیاء دینِ
 ب،-مطهري() 26: 1386فرنود، ) (292-47، 43- 42:1372صدیقی،  ()146- 144:1358

را »  فرهنگ اعراب- دین«و »  فرهنگ ایرانی-دین«سومین دوره از تعامل  .)35:1362
تضاد «و » تساهل اولیه«ن در واقع، از پسِ آ. نامید» تداوم فرهنگ ایران «هدورتوان  می

گیرد که  افزایی و دوسویه بین دین اسالم و فرهنگ ایرانی شکل می  همهرابط، نوعی »ثانویه
گمان  ایرانیان؛ بی. کند هاي دینی اسالم را به خود اضافه می نوعی فرهنگ ایرانی، مشخصه به

اي  ي ایشان پدیدهفرهنگ میهن خویش را نگاه داشتند، اما اسالم را نیز پذیرفتند که برا
در جزئیات ). 14-13:1358فراي، (بیشتر از یک دینِ شرعی بود و بدان چیزهایی افزودند 

این برداشتِ کلی؛ بایستی در جستجوي مختصات قبلی فرهنگ اعراب و چگونگی واکنش 
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. هاي فرهنگی تمدن کهن ایرانی پرداخت هر دو فرهنگ ایرانی و عربی نسبت به داشته
آفرینی بیشتر   نقشهبازگوکنند متون مرتبط تاریخی در این حیث، هموعمجمروري بر 

تر   تمدن نو و جواننسبتِتر ایرانی به  ویژه ایرانیان و نیز حضور تمدن غنی و به» ها موالی«
مدیریت یک تمدن «توجه در این زمینه، در نوعِ   ویژگی قابلترین مهم. باشد اعراب می

عدم آشنایی اعراب با . باشد  نخستین آن میهاي جنگو  میظانظر از ابعاد ن ، صرف»پهناور
هاي گوناگون سیاسی و اقتصادي در کشور متمدن ایران و نیز تفاوتِ  مسائل و فعالیت
بر طبقِ .  در تعریف مشاغل و نوع نگاه به آن، حائز اهمیت استها یرانیافرهنگ اعراب و 

 دوم همرحل؛ بعد از تسلط بر قبیله، در گانه مراحل دولت  در تحلیل پنج1»ابن خلدون«نظر 
اهل «پرورده جایگزینِ توجه به  و نیروهاي دست» موالی«از تشکیل دولت، توجه به 

 هویشو تقلید از » جوئی و خُرسندي مسالمت« چهارم نوعی همرحلشده و در » عصبیت
مردمِ واقعیت آن بود که ). 336- 333:1359ابن خلدون، (گیرد  هاي پیشینی شکل می دولت

شکست یافته، ازنظر میزانِ آموزش و فرهنگ؛ برتر از اعراب بودند و امور دیوانی و آموزش و 
  ). 87:1358فراي، (دانش را در اختیار خود داشتند 

 حوادث رخ داده و جایگزین شدن همجموعتر به موضوع بنگریم؛ با توجه به  اگر دقیق
تر ایرانی  هاي پیشینی فرهنگِ پیچیده یهتضاد فرهنگی و دینی بر تساهل اولیه؛ قاعدتاً ال

» مرتضی مطهري«ي است که ا نکتهاین همان . تر باشد بایستی دست گیرِ فرهنگ جوان
 و اولین خدمت ایرانیان به اسالم نامد یم» تمدن ایران«را » تمدن اسالمی«هاي  یکی از الیه
ب، -مطهري(کند  ارزیابی می» تمدن جوان اسالمی«به » تمدن کهن ایران«را خدمتِ 

تدریج به سمت پیچیدگی  ي فرهنگ عرب، بهها هیال در یک نگاه فرآیندي،). 5:1362-14
فرهنگ «اي، نگارشی و مدیریتی بیشتر شده و  رود و نیاز به کارهاي محاسبه بیشتر می

ویژه، حضور پررنگی در  ، به»دبیران ایرانی« و ها یرانیادر این دوره، . گیرد پیشی می» کهن
و » روش ایرانیان«کنند و از  ارت و سرپرستی شغل اداري و مدیریتی امپراتوري ایفا مینظ

، 20:1358فراي، (شود  به بعد سود جسته می» عمر بن الخطاب« خالفت هدورها از  دیوان
) 133- 132:1383برزگر، ) (23:1373مورگان، ) (466:1359ابن خلدون، ) (167، 122

هرحال، عالوه بر فرهنگ، عنصر دین نیز در تداومِ فرهنگ در). 447:1383کوب،  زرین(
در میانِ . ها که مسلمان شده بودند نیز؛ یک مذهبِ واحد نداشتند ایرانی. ایرانی مؤثر بود

                                                
1. Ibn Khaldun 
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نیز بودند که دو مورد » خوارج«و » ها عهیش«ي حنَفی و شافعی، ها فرقهبا » ها یسن«ها،  آن
 عالوه به). 155- 154: 1386نیومن، ) (323، 304: 1349اشپولر،(آخر در اقلیت قرار داشتند 

دادند و برزگران و کارگرانِ معتقد به   جمعیت ایران را تشکیل نمیههم، »ها نومسلمانان«
  ). 328:1372صدیقی، ( یی نیز وجود داشتندمزدادین 

 هدور«هاي دینی و اِصالحی را در   جنبشهتجربکه »  چندمذهبیهجامع«حضورِ این 
جستجو » ثبات سیاسی« مستقل محلی، تداوم خود را در هدورا خود دارد؛ در این ب» تضاد
هاي ایران را در اختیار  یی از حکومتها بخشکنند و هر یک به فراخورِ زمان و مکان،  می

 هاي دینی با ها با یکدیگر و اقلیت  اختالفاتِ کُهنِ اقلیتهشیرکه  درحالی. گیرند خود می
هاي اختالفات کهن با حضور  زنده مانده و ریشه»  ایرانیهجامع«همچنان در » اهل سنت«
به اوج رسیده و » هاي مختلف تشیع فرقه«و اختالفات » هاي مختلف اهل سنت فرقه«

در این شرایطِ .  ایرانی حضور دارندهجامعزرتشتی و دیگر ادیان نیز در » اهل ذمه«کماکان 
بایستی با یکدیگر » سرزمین ایران«هبی در ها و جریانات مذ  این فرقهههمپیچیده است که 

در این شرایط و » تداوم فرهنگ ایرانی«درهرحال، این . به زندگی خود ادامه دهند
هاي  را جایگزین اندیشه» تداوم «هشیاندمقتضیات فرهنگی و دینی است که در مجموع، 

  .کند طی میمسیر خود را »  ایرانیهجامع«نماید و کماکان  می» تضاد«و » تساهل«قبلی 
  

   فرهنگ ایرانی و عربی در قرون نخستین ایرانِ اسالمی–گانه متداخل دین  ي چهاردهها لِّفهؤ م-2جدول  
   فرهنگی ایرانی و عربی–ي متداخل دین ها مؤلِّفه

ف
ردی

  
  

 هدور
   و پیامدهاي ثانویهها مولّفه   و مختصات اولیهها مولّفه  تحول

تساهل   1
  فرهنگی

   چند دینیهجامعگیري  لشک*   اهل کتاب* 

  
2  

  
تقابل 
  فرهنگی

  نَسب* 
  والء* 
  يا فرقه و اختالفات ها آشوب* 

  نژادپرستی اعراب* 
  ها تقویت موالی* 
  هاي دینی و مذهبی گیري جنبش شکل* 
  ي اجتماعیها نهضتگیري  شکل* 

3  
  
  

تداوم 
  فرهنگی

  والء* 
  گذاري اعراب به حِرَف و مشاغل ارزش* 
  يا فرقهختالفات  و اها آشوب* 

  تقویت جایگاه دیوان و دیوانیان با حضور عناصر ایرانی* 
و   چند دینی، چند مذهبیهجامع گیري یک شکل* 

 ي همراه با اختالفات درونیا فرقهچند 
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   تمدن ایرانی اسالمی6-3
   تمدن ایرانی اسالمی-

 نظام فرهنگی فرهنگ و تمدنِ ایرانی اسالمی، برآیندِ دو قرن مواجهه و ارزیابی دو
جدید  میبا یکدیگر بود که سرانجام به وحدت و همسازي آن دو در نظا  اسالمیایرانی و 

گیري  شکل طور که در مسیر مطالعه اشاره شد، همان). 107: 1389سنایی، (منتج شد 
فرهنگ و تمدن ایران تا انتهايِ قرون نخستین هجري و اواسط آن عمیقاً برخاسته از کُنش 

. بعد از ورود اسالم بود»  فرهنگ ایران- دین«با »  فرهنگ عربی- دین« هوسویو واکنش د
ي جدید در این مرحله و تا انتهاي قرون میانی ها مؤلِّفهي قبلی و یا ها مؤلِّفهشناسایی تداوم 

 مطابق چارچوب نظري مطالعه،. باشند یمبررسی و توضیح  در پنج ساحتِ مستقلِ قابل
ي محوري تحولِ فرهنگ ها مؤلِّفهخ و فرهنگ اعراب و همچنین ي پیشینی تاریها مؤلِّفه

شکل شماره . ایران در قرون نخستین هجري در این بخش نیز بایستی حضورداشته باشند
  .دهد یمگانه یادشده را نمایش  هاي پنج ، ترکیب و شمایی از حدود ساحت2

  

  
  

   فرهنگی تمدن ایرانی اسالمی-تاریخی دینیي ها گیري مولفِّه گانه غالب در شکل  پنجهاي ساحت -2شکل 
  
  
  

 ساحت ذهنی جامعه

 

 ساحت عینی جامعه

 

 یريگ میمتصساحت 
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  حوزه قدرت:  اولهحوز ساحت یا -الف
  اسالمیدولتِ . است» خالفت «همقول، باز هم »ساحت قدرت« کلیدي در مؤلِّفهاولینِ 

 ظاهر» امرِ واقع«مثابه   و با ماهیتِ دولتی بهها سلسلهدر این دوره نیز شامل حکومتگران و 
 در جهان این کهصرف  خواه این دولت فاسد باشد یا صالح و به. استشده در جهان اسالم 

 که نیباوجودا). 13: 1383برزگر،  (شود یماسالم پدید آمده و استمرار داشته، دولت نامیده 
؛ با ورود رود یمو انتخابی جلو   اسالمیبر اساس اصول » خلیفه« نخست، ماهیتِ هدوردر 

ي آن و تداوم آن در ادوار بعدي ا هیپا رخش در مفاهیمدر بین اعراب، دچار چ» امیه بنی«
 خلفاي راشدین، خالفت؛ بیشتر به مقامات روحانی شباهت داشت، اما از هدوردر . میباش یم

به بعد، تقلیدي از دستگاه سلطنتی ایرانیان و رومیان، کرّ و فرّ سلطنتی با آن » معاویه «هدور
  ). 63- 61: 1372زیدان، ( شود یمآمیخته 

 موروثی، قدرتِ سیاسی در کنترل هسلط یا ، در پاتریمونیالیسم»ماکس وبر«از دید 
 و نظامِ دیوانساالرانه کامالً گردد یمسیاست، شخصی . شخصی و مستقیم فرمانروا قرار دارد

، در »خلیفه«در این میان، ). 61- 52: 1383برزگر، ( کند یموابستگی پیدا » شخصِ شاه«به 
: همان(است » اهللا خلیفه« نوعی  و بهکند یمیت خود را از خداوند اخذ معناي جدید؛ مشروع

هاي امویان و عباسیان،  از سوي دیگر با تحوالت درونی مِلَلِ مختلفِ تحت امر حکومت). 32
و » امارت استکفاء«قدرت یکپارچه؛ . گردد یمتدریج، مفهوم خالفت نیز دچارِ دگرگونی  به

؛ تنها در »امیر« که در آن کند یمرا ایجاب » ارت استیالییام« خلیفه؛ هکپارچقدرت غیر ی
 اکثرِ امارتِ.  و در امور سیاسی و اداري خودکامه بودکرد یم تیتبعدین و مذهب از خلیفه 

 نیچن نیا غزنویان بویه و آل زیار، آل صفاریان، همانند ایران؛ پادشاهانِ مهم يها سلسله
- 112، 74: 1372زیدان،  (کند یمادامه پیدا » ییالیاستسنت «بوده و تا زمانِ مغول این 

عنوان ابزار  ي بها لهیوس مغول، هدورحضور خالفت تا ). 488- 487: 1383کوب،  زرین) (115
 منصوب کردند یممشروعیت بخشی است و به مدتِ چهارصد سال، حکّام مسلمان سعی 

ز اوایلِ قرنِ سوم هجري در ایران، استقاللِ سیاسی ا). 26: 1373مورگان، (خلیفه باشند 
غالب .  ولی تا زمان حکومت مغوالن، ایران، فاقدِ وحدت سیاسی بودگردد یمشروع 

                                                
1. Patrimonialism 
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هاي روي کار آمده از قرون سوم به بعد نیز در ایران ازلحاظ قدرت، متکی بر سپاه  حکومت
ران به اتفاقِ مهمِ دیگر نیز حضور نیروي مزدوران و مزدبگی). 83: 1384راوندي،  (اند بوده

 قدرت، هم در میان اعراب و هم در میان ایرانیان است؛ چرا که هعرصشکل تدریجی در 
اعتماد » مزدور«با توجه به دشمنی با موالیان، به عناصر  اعراب در انتخابِ سپاه یا سپاهیان

در ادوار بعد نیز با چرخشِ قدرت از بیرون و ). 85،184: 1358فراي، (بیشتري داشتند 
 آل بویه روبرو هستیم هسلسل همانند ها یرانیاتُرك و » مزدبگیران«بینِ  زهاي ایراندرون مر

اهل «در بین کُنشگرانِ قدرت سیاسی، ). 25: 1373مورگان، ( )34: 1362الف، - متز(
، جمعیت و اقشار آن، قبیله، سرزمین و الگوي جغرافیاي سیاسی »قلم اهل«و » شمشیر
در این شکلِ دولت، مطابقِ نظریه نخبگانی ). 16: 1383برزگر، (کننده بودند  تعیین

 نخبگان سیاسی، موتورِ تغییرات جامعه هستند و تکیه اساسی هطبق، "تو ویلفردو پاره"
-61: همان(با یکدیگر بوده است » رفاه«و » مشروعیت«، »زور«گانه  هاي سه ها بر ویژگی آن
67.(  

  
   ساحت دین-ب

» دین «هعرص ایرانی، ساحت و هجامع تمدن ساز در دومین ساحتِ پرنفوذ غیرکالبدي
یی هستند که به مواردِ اصلی و شناسا قابلي متعددي ها مؤلِّفهدر این ساحت، . باشد یم

قبل از آن الزم است اشاره گردد که اختالفاتِ آغازین . گردد یمها اشاره  جریان ساز آن
 هاي جریان.  بودمؤثراي دینی نیز ه ها بر فرهنگ ایرانی، بر جریان اعراب و اثرگذاري آن

، خوارج و )امامی زیدي، اسماعیلیه، دوازده( عباسیان شامل فِرَقِ مختلف شیعی هدورفکري 
این موضوع، ابتدا . بود) حنبلی و شافعی مالکی، حنفی،( هاي غالب تفکر اهل سنت جریان

موازات این  به. یردگ درمی ها  مسلمین شده و در ادامه اختالفاتی بین آنهگستردسبب جذب 
 پدیدار» کاتبان«و » فقیهان«عرفا و نیز  و حضور، نیروهاي اجتماعی دیگري همانند محدثان

). 5-3: 1377اشپولر، ) (201-200: 1362الف، -متز) (241: 1362ب، -مطهري (شوند یم
تدریج، چرخشِ جایگاه اجتماعی علماي دینی از قرن سوم تا قرن پنجم هجري  همچنین به

                                                
1. Vilfredo Pareto 
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این ارتقاء جایگاه اجتماعی علماء بین مردم و ). 233- 232: 1358فراي،  (ردیگ یمکل ش
که علماء؛ نگهبانان  طوري به. گردد یمنوعی سبب هم پیوندي دین و سیاست نیز  سالطین؛ به
-626: 1372زیدان،  (گردند یم امور کشور شریک هادار و با خلفاء در شوند یمدین تلقی 

گونه استدالل نمود که دولتِ سالطین،   اینتوان یم نیز 1»دورسون «هینظربر طبق ). 627
هایی بر دولت دارد؛  ویژگی دولت نیمه دینی دارند و دین، ضمن آنکه تأثیرگذاري

  ). 51- 43: 1383برزگر،  (دیآ یمحساب   دولت بههرمجموعیز
الف، - متز(پس از تکوین و تحکیم مذاهب فقهی مستقل در قرن چهارم هجري 

 از ها فرقهي اعتقادي، لزوم پاسداري هر یک از ها هیال شدن تر قیعمو با ) 241- 239: 1362
شدن از سوي علماءِ فقهی همراه است و به همین دلیل  میاین الزا. شود یمیکدیگر احیاء 

در این تنظیم گیري است که اختالفات تشدید . ردیگ یمنیز شکل » تعصب عقیدتی«نوعی 
شک، عدم تحمل مخالفین  ماحصلِ همه این جریانات نیز بی). 235: 1358فراي،  (گردد یم

بوده   اسالمیي عقیدتی متنوع در سرتاسرِ سرزمین ها نهضتو عدم تساهل در رویارویی با 
ي مذهبی خونین بین کلیه ها فتنه آل بویه، حضور هدورنمودِ بارز و غالبِ آن در . است
: 1384راوندي، (اي مهم عراق ازجمله بغداد است ي در شهرها فرقهي دینی و درون ها فرقه
ي شیعی به دنبال همگرایی و یکپارچگی ها فرقهبا تضعیفِ جایگاه خوارج؛ ). 92-93

آمیز اُمویان  ها و اقدامات تُند و توهین معترضان از قرون اول و دوم هجري در برابر کنش
-متز (رندیگ یم هجري جان نسبت به امامان شیعی؛ آنان بارِ دیگر در قرون سوم و چهارم

-357: 1383کوب،  زرین) (43-42: 1372صدیقی، ( ) به نقل از مسعودي75: 1362الف، 
در ادامه، تشیع، به صورت یک ایدئولوژي ایده ). 103- 102، 95: 1386نیومن، ) (362

ز  نیها یرانیاو ) 213: 1375ولهوزن،  (گردند یمنیز جذب آن » ها موالی«آید و  آلیستی درمی
 پور، بهمن( ندینما یمدر این زمینه ایفا » اسماعیلی داعیان«نقش فعالی ازجمله در جریان 

وضوح هم پیوندي تمام  ، به» مکان- زمان«نیز در این » ها موالی «حضور. )123- 19:1386
از سوي دیگر، تکوین . دهند یمعناصر تاریخ محور دین و فرهنگ ایران و اعراب را نشان 

هاي مختلف دینی در  موازات تکامل حضور این جریان  و تدفین نیز، بهاعتقادات مذهبی
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 مردم همانند جهاد هعامکه در مجاورت با وظایف دینی توسط  طوري به. ردیگ یمایران شکل 
هاي  ؛ تکریمِ شخصیت)57، 26، :1362الف، - متز( در راه خدا، و رسیدگی به ایتام و صدقه

 ردیگ یممقابر از سوي شیعیان و نیز اهل تسنن شکل مقدس، تقویت آیینِ نیایش و تکریم 
 همچنین با ).87: 1362 الف،- متز) (300- 299: 1349 اشپولر،( )70: 1348 مظاهري،(

 هدیا؛ )123: 1392أدونیس، ) (21: 1369کیانی میرا، (» فرد« جریان تصوف بر هژیوتوجهِ 
رون چهارم هجري تقویت  قدرت، این ایده از قهیال تکوین و با حمایت» شخصیتِ مقدس«
  ).89: 1362الف، - متز) (66- 65، 37: 1348مظاهري،  (گردد یم

  
   ساحت فرهنگ-پ

گردد  به حالتِ قبل از فتح عرب بازمی  اسالمی امپراتوري هاداردر قرنِ چهارم هجري، 
 در شاهی سنن با آمیختگی و انتصاب شکل به مهم این انعکاسِ). 13: 1362الف، - متز(

 اشپولر،( )70- 69: 1372 صدیقی،) (70: 1372 زیدان، (است جامعه اسیسی مدیریت
 بدون »سلطنت هدیا« نهایتاً قدرت، ساحت با پیوند در  همچنین).146 ،43-44: 1377
ویژگی دومِ ساحت . )400: 1359 خلدون، ابن (گردد یم رایج  اسالمی امپراتوري در خلیفه

، »قبایل مضر«اهل حجاز و . را بودن آن استعلم محوري یا دانش گ فرهنگی تمدن اسالمی،
 یعل ازجمله اند بوده نفر باسواد 17 تنها ، قریشهلیقبسواد بودند و در بین  عموماً بدوي و بی

و   می اسالم در جنبش علریتأثاین در حالی است که در قرون بعدتر، ... ، عمر، عثمان و)ع(
: 1337امین، (ستلزم نوشتن و خواندن بود لزوم داشتن سواد به جهت انتشار دین اسالم، م

 میانکار است که بخش عظی  بدین علت غیرقابل» ها یرانیانفوذ « در این زمینه،). 193- 181
 اند بوده تصوف، ایرانی هحلقاز دانشمندانِ علم کالم، مورخان، عالمان صرف، علوم حدیث و  

  ). 46: 1377پولر، اش) (1150-1148: 1359ابن خلدون، ) (272: 1349اشپولر، (
سو و   شدن نفوذ اسالم از یکتر گستردهبعد از اوایلِ قرن سوم هجري، به دنبال 

الف، -مطهري(ایران »  چند دینیهجامع« شدن حضورِ فِرَقِ مذهبی دین اسالم؛ میرس
 در دیگر مهم العاده فوق هنکت. گذارد یمقدم » يا فرقه چند هجامع«به مرحله ) 105: 1362

 بوده غیرمسلمان مجاور هاي سرزمین مجموعه فرهنگِ با  اسالمی فرهنگ تضاد میان، این
 و) 200- 195: 1383 برزگر، (»مزدوران «از استفاده شدن عادي دنبال به تضادها این. است
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حضور این .  است)49: 1377 اشپولر،(  اسالمی ایرانی فرهنگ هحوز به »تُرکان «حضور
ایران به صورتی تدریجی و بدون  مرزي هاي کرانه نیروي جدید همراه با مهاجرت در

 و محلی هاي حکومت تشکیل هاي قدرت به ریزي بود و در ادامه با حضور الیه برنامه
همچنین نفوذِ . )323-303: 1389 سنایی،( )49: 1377 اشپولر، (انجامد اي می منطقه

حسنی و حسینی در تشیع ازجمله سادات  همانند اي فرقه عقایدِ پیروان اعراب و مهاجرت
 هاي و فرقه ، حضور خوارج)165-157: 1386نیومن، (ایران و در شهرهایی همانند قم 

هجري حائز  سوم و چهارم قرن از یکدیگر با ها آن درونی اختالفات و سنت اهل مختلف
فرهنگی و  تمایالت چندگونگی سبب عقیدتی و فکري انشعابات و تَعدد اهمیت است و این

  .گردد ر جامعه ایرانی میچندزبانی د
  
   ساحت مدنی و عمومی-ت

بخشِ نخست این حوادث مرتبط به حوادث . ، حوادث ناگوار تاریخی استمؤلِّفهاولین 
، و بخشی دیگر به عامل »بخارا«، »سیستان«، »ري«طبیعی در شهرهاي مختلفی ازجمله 

 قنوات بوده است همانند» حیات شهري«انسانی ازجمله براي از میان بردن ابزارهاي 
ي اقتصادي ها میرژابتدایی بودن ). 1343باستانی پاریزي، ) (429-417: 1384راوندي، (

و یا دالیلی همانند جنگ و جهاد با کفار و ) 416: 1384راوندي، (هاي مختلف محلی  دولت
هاي قدرت، فرهنگ و  ي حضور متعامل ساحتها نشانهعنوان  به» دارالحرب «هاي سرزمین
گیري و حضورِ نیروهاي اجتماعی  دومین ویژگی، شکل. شود یمدر این زمینه دیده مذهب، 

: 1391آزاد ارمکی، (است » نَسب«ي بنیادي تاریخ اعراب ازجمله ها مؤلِّفهمتعدد و حضور 
و » عیاران و فتیان«، »ها بینق«، »سیدها«، »ها خاندان«). 182: 1383برزگر، ( )454- 451

) 332- 325: 1349اشپولر، (نیروهاي مذهبی و اجتماعی هستند  این هجملاز » قاضیان«
: 1391ذاکري، () 172: 1390سلطانزاده، ( )255: 1384راوندي، ) (245: 1362الف، - متز(

ها، تکریم به شکل کالبدي  عالوه بر نفوذِ تاریخی این نیروها همانند خاندان). 85-96
مشاهده است  در قرون هفتم و هشتم قابلدر مساجد ازجمله » سیدها«براي » ها دارالسیاده«
  ). 494: 1371بیانی، (
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 شهري، نشانگر حضوري هعرصحال، وجود این عناصر کالن و خُرد دینی در  هر در
بسطِ این قواعد .  اداره و کنترلِ شهر استهعرصدر   اسالمیمند از سلسله قواعد دینی  نظام

 _یی دیگر همانند شهرهاي عربی ها اهخاستگ از نگاهی درونی و فقهی در توان یمرا نیز 
سومین ویژگی غالب در این ). 364 - 360، 157-29: 1381حکیم، (جستجو نمود   اسالمی

این .  مدنیت شهري استهعرصو  می عموهحوززمینه، حضور تأسیسات کالبدي در 
، ها کتابخانه، ها رباط، ها خانقاهي همانند مساجد، مدارس، ا عمدهتأسیسات، شاملِ موارد 

عنوان محل سجود، خضوع  مساجد به.  و کاروانسراها بوده استها مارستانیبانبارها،  آب
بیش از یک نقش را بر عهده  عمالً) 89: 1379بمانیان، (عبادت و ایجاد ارتباط با پروردگار 

 و خدمات شود یم دینی تبدیل - مسجد در روند طبیعی خود به کانونی اجتماعی. اند داشته
: 1377هیلن براند، (است ...  وسفرااخبار، پذیرش  میامل بر عبادت، اعالنِ عمو آن شهیاول

بوده است که جلبِ نظر » مساجد جامع«و » مساجد«شکل کلی مساجد به دو شکل ). 81
ي در بخارا تداوم داشته است ا نمونهخلیفه در برپایی مسجد جامع در شهرها تا قرن سوم با 

در » اختالفات مذهبی« پیشینی همؤلف). 81: 1377لن براند، هی( )404: 1364زاده،  سلطان(
ي ا فرقهي و حتی درون ا فرقهبین  خود عامل تَفرُّق» مساجد«. این ساحت نیز حضور دارد

و صوفیان براي خود؛ مساجد خاص خود ) 100، 81: 1377هیلن براند، (بوده ) اهل سنت(
 و فُرم مساجد نیز حضور الگوي در شکل). 79- 78: 1369کیانی میرا،  (اند داشتهرا 

 شود یمترین بناي عبادي اسالم دیده  گیري مهم چهارطاقی ایرانی قبل از اسالم در شکل
پور جعفر و آزاد، ) (140: 1377هیلن براند، ( )317: 1371گُدار، () 80: 1366پوپ، (

یران، و سرزمین ا  اسالمیبه دنبالِ تحوالت صورت گرفته بعدي در تمدن ). 157: 1379
به قرن » مدرسه «هواژ هشیر. گردد یممنتقل » مدارس«تدریج، نقشِ آموزش از مسجد به  به

: 1364سلطانزاده، (گردد  گیري عملی آن به قرن چهارم هجري بازمی شکل دوم هجري و
72 .(  

ترین  عنوان مهم  این شهر بههمدرسي شهر نیشابور، مراکز ها هینظام هتوسعقبل از 
وهشت مدرسه در قرن چهارم بوده است  سازي در شرق ایران به تعداد سی مستندات مدرسه

در پیوند با کارکردهاي مساجدِ تدفینی و یادبودي ). 214: 1377هیلن براند، ) (94:همان(
در » سنَّت تدفین «اندك اندكو جدایی تدریجی کارکردهاي مختلف آن، ) 101: همان(
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و مرجعیت بیشتر آنان براي مردم؛ » ماء دینیعل«مدارس، همگام با حضور و نقش بیشتر 
همچنین اختالف در تأسیس یا عدم تأسیس مدارس دینی نیز بینِ . شود یمپذیرفته 

» ها خانقاه« شامل گرفته شکلدیگر تأسیسات مدنیِ . ي مختلف وجود داشته استها فرقه
ها ارتباطی   آن نخستینهتوسعاند و  گرفته ، در قرن چهارم هجري شکلها خانقاه. باشد یم

. )28: 1377هیلن براند، ( )23- 22: 1362ب، - متز(داشت »  کرامیههفرق«نزدیک با 
در نهضتِ تصوف، پیروان این » فرد«ویژه حضور  موازات پیدایش فِرَق مختلف مذهبی به به

ي نخستین عزلت در قرن ها شهیربا پیدایشِ . گردند یم جذب اماکنِ جدیدتر دینی ها فرقه
. شود یمیی نیز براي آنان ساخته ها خانقاها مقبولیتِ تصوف در قرن ششم، دوم و ب

ي همراه با بناهاي ا وستهیپو مراکز » چند کاربردي« نیز مراکزي ها خانقاهدرهرحال، 
  ). 135-126: 1369کیانی میرا، ( آرامگاهی بوده است

هاي قدرت و  احت سیاست و دین و یا سهحوزبدواً به » ها کتابخانه«ي پیدایش ها شهیر
و » ري«ي ها کتابخانهي بارزِ آن در ایران، ها نمونه. گردد دین و فرهنگ در جامعه بازمی

هاي پیشین  در تکوین این مراکز دینی، ردپاهایی از تمدن). 50: 1392ساترن، (بود » بخارا«
ش، الع(ي مذهبی و نیز کارکردهایی براي تدفین وجود داشته است ا فرقههاي  گیري و جهت
 در مراکز رفاهی و فرهنگی همانند). 43-40: 1374ساعاتی، ) (393، 175، 38: 1372

: 1366 ورجاوند،(مطرح بوده است » آب داستقِ «هنِکُ اریبس مِیمفاهانبارها نیز ارتباط با  آب
فراي، ( بوده مؤثر  اسالمیهاي  گیري بیمارستان شاپور در شکل  الگوي ساسانی جندي).155

هاي سوم،   و شهرهاي مهمِ ري، نیشابور، بخارا و خوارزم نیز به ترتیب در قرن) 180: 1358
تأسیسات دیگر ). 88- 68: 1379بخش،  تاج (اند بودهچهارم و ششم هجري داراي بیمارستان 

هاي خانقاهی  یکی از کانون» ها رباط«. گرفته نیز رنگ و بوي فرهنگی مذهبی داشتند شکل
و سپس کاروانسرا و در نهایت محل تجمع  می نظاهقلعی خود، بوده است که در مسیر تاریخ

همچنین بخشی از اعتراضات ). 73، 66: 1369کیانی میرا، ( گردد یمدرویشان و صوفیان 
: 1366پوپ، ( معماري گذشته ایران هیابنو بسیاري از ) 328: 1377هیلن براند، (ي ا فرقه
 در راستاي سنت تکریم مقابر بوده )314: 1377هیلن براند، ( )172: 1371گُدار، ) (86

  .است



   
  
  
  

  63     ...هاي تاریخی بنیادین دینی  تحلیلی بر مؤلفه

   ساحتِ شهر-ث
ویژه در ایران روي   قبل از اسالم، بههدوري به نسبتِ ا گستردهدر این حوزه، اتفاقات 

 کالبدي شهر و بخشی دیگر برخاسته از سه ساحتِ هعرصبخشی از این تحوالت در . دهد یم
  اسالمی شهرهاي هدربارنِ منتشرشده از بسیاري از متو. بود می عموهحوزدین، فرهنگ و 

). 157: 1358فراي، (گرایش داشته است » شهر«سوي  آید که دین اسالم به گونه برمی این
و یا ) 114: 1337امین، ( میاین گسترش به اَشکال مختلفی در قالب نوشهرهاي نظا

دید ، و یا شهرهاي ج)152: 1362ب، -متز(  سکونت خُلفا همانند سامراهژیوشهرهاي 
گسترش تدریجی شهر از طریق توسعه . دهد یمپایتختی و یا گسترش جدید شهري رخ 

 تاریخی شهرها در شهرهایی همچون ههستگیري  ي از شکلا گونه و دهات موجود نیز ها ده
: 1362الف، -متز (گردد یمرا موجب » مرو«و » قزوین«، »بخارا«و نیز ) 1366سعیدنیا، (قم 

» ربض« شهر در جهت محور هتوسع شهري یا جهت هتوسعگويِ غالبِ در این دوره، ال). 234
 اعراب با محل تمرکز قدرت شهرهاي پیشینی هیاول همواجهاین امر، ریشه در نوع . بوده است

» ها شارستان«دهی اولیه به مساجد در   و همچنین شکلها قلعهو عدم سکنی گزینی آن در 
 هحوزبیرون و «که این بناها و تأسیسات به  طوري به. ها بود جاي محل تمرکز قبلی آن به

دهنده و هدایت شهر  ؛ نیروي شکل»ها ربض«دیگر  عبارت به. گردند یممنتقل » بیرونی شهر
 روستاها نیز در اسالم از .)61- 60: 1390یوسفی فر،  ()173: 1390پاکزاد، ( اند بوده

 مرتب ها اتیمالتا زمانی که   اسالمی ؛ چرا که حکومتاند بودهخودمختاري فراوانی برخوردار 
گذاري شهرهاي جدیدتر،  ها را آزاد گذاشته بودند و با پایه  آنشد یمسوي شهرها سرازیر  به
  .  استافتهی یمنیز افزایش »  روستاها- پیوند شهر«

 شهر بودند و این سازمان هعمد مسند هدارندیا حاکم، » رئیس«منصب  افرادِ صاحب
لِ ؤورئیس و شیخ، مس. بود میاداري کامالً وابسته به سطح محلی و مردبرخالف سازمان 

 شهر هبرجست هاي خاندانکنندگان مساجد و اعضاي   بودند و قاضی و ادارهها محلّهآموزش 
گفته شد، که حضور ). 125: 1358فراي،  (اند بودهگیري بسیار نافذ   تصمیمهعرصدر این 

 پایگاه شیوخ و اهل خاصِ دین نیز تدریجاً جایگزین سران مذهبی و علماء با قدرت یافتن
در این شرایط است که در مواقعِ تنزل دستگاه خالفت، . قدرتِ کاتبان و دانشمندان شدند

که هر چه بیشتر بر  طوري به. در شهرها فزونی داشته است» سران مذهبی محلی«نفوذ 
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 هعرص شرعی گوناگون در ؛ مکاتبِگردد یماضافه » مذهب«نیروي فعال و قوي اجتماعی 
پرقدرت ظاهر » مرو«و » ري«، »نیشابور«شهر و فِرَقِ مختلف در شهرهایی همانند 

موازات این حضورِ غیر کالبدي،  به). 155- 154: 1386نیومن، ) (125: همان (اند شده یم
  جامعه در نظم شهر را نیزهدهندقاعدتاً بایستی انتظارِ تبعات کالبدي این نیروي سامان 

شهر در این قرون، یک ویژگی بسیار محوري دیگري نیز دارد و آن تجلی . داشته باشیم
هاي دین و فرهنگ با  است که جامعه در ساحت» اختالفات درونی« پیشینی همؤلفکالبدي 

یی از حضور و اثرگذاري ها رگهطبق الگوي تحلیلی پژوهش نیز بایستی . آن روبرو بود
 از بعد اعراب انتسابِ. راب نیز در این زمینه وجود داشته باشد اعهیاولي فرهنگ ها مؤلِّفه

 سکونت براي مخصوص ییها محله یا »خطط «به شهر تقسیم و شان لهیقب به شهرنشینی
 خود مانانیپ هم بین »عبدمناف «توسط مکّه ، تقسیمِ)23: 1377 الرّفاعی،(قبیله  یک خاص

 يها نومسلمان انتساب نیز و) 130: 1395 مونس،(قریش  هلیقب جمعیتِ افزایشِ جهت به
) 71- 70: 1376 فریدنی، مشایخ (بلخ شهر در عرب قبایل از یکی نامِ به »ها موالی« یا ایرانی

 در 1»فوکو میشل« که است  کلیديهنکت همان  این.هستند دست ازاین شواهدي تاریخی
 یونان در دولت نظام «و »اعراب شبانی قدرت نظام «بین آن تمایز و قدرت  ازاش یتبارشناس

 و همؤلف هغلب مقابلِ در  اسالمی تمدن الگوي در »عرب هلیقب «تعلق و همؤلف هغلب به ؛»قدیم
-74: 1377فوکو، (است  نموده استناد غربی، تمدن الگوي در »سرزمین و شهر نظام «تعلق
  . )134- 125: 1388 فیرحی، ()107

ي و مفهوم ا لهیقباي  ه با سنت پیمانهدر واقع، یکجانشینی اعراب از همان ابتدا، همرا
 عبارت  به. نیز همراه آن بود» جدایی گزینی فضایی«بوده است که در آن عمالً نوعی » والء«
ی ابیرد قابلبا یکدیگر » آمیختگی قبیله و فضا«دیگر در این دوره از یکجانشینی اعراب،  

 هعرصدر » ادِ سیاسی فضاالگوي اقتص«و یا » نظامِ تقسیمِ سیاسی فضا«است و عمالً 
و » قبیله«ي کهن عرب همچون ها مؤلِّفه از هژمونی ریتأث یبیکجانشینی شهري اولیه اعراب، 

 هجامع« و»  چند دینیهجامع«ي ها مؤلِّفهدر کنار این پیشینه، اثراتِ . نبوده است» والء«
» محله« محوري شک، در این میان؛ رکن بی. ی استابیرد  قابلنیز در شهرها » چند مذهبی
بایستی دچار تغییرات کیفی محسوسی در ) 48: 1390حبیبی، (  اسالمی هدوردر شهرهاي 

                                                
1. Michel Foucault 
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 هجامع«همچنین، الگوي سکونت نیز قاعدتاً متأثر از الگوي سکونتِ . این زمینه شده باشد
 پذیرش مهاجرین اعراب و تُرك، مطابق الگوي هشد  يزیر برنامه و الگوي غیر» چند دینی

بدین ترتیب و در طی این روند و تحوالت . یادشده در قبل بوده است» فرهنگیِساحت «
ي، نژادي یا ا لهیقبي ها گروه که در آن بعضی با شوند یم است که شهرها به محالتی تقسیم

. )65: 1382شیخی، ( )58: 1362الف، - متز) (233: 1358فراي، ( اند بودهمذهبی مسکون 
را » علماء«وخ دینی نیز همراه با ناتوانی حکومت مرکزي، رشد تدریجی حضور علماء و شی

تدریج در  این امر به. داد یمجاي مأموران حکومتی در اداره و تنسیق شهرها قرار  عمالً به
، »مسیحیان«. گردد یم واقع مؤثري گوناگون دینی و صنفی نیز ها یهمبستگبندي و  تقسیم

بدین . شوند یمیی تقسیم ها گروهز مسلمانان به نیز به پیروي ا» ها یزرتشت«و » ها يهودی«
 شهر ایرانی اسالمی؛ نمودارِ تقسیمات شهري متشکل از عناصر شهر و هنقشترتیب است که 

در چنین شرایطی نیز، تأسیس ابنیه و یادگارهاي . تأسیسات مدنی خاص هر محله است
پنجم هجري به بعد، تلقی  از قرون ها فرقهفرهنگی به تفکیکِ هر مذهب؛ حقِّ هر یک از آن 

نظر  صرف» محالتِ در تضاد با یکدیگر«بنابراین، وجودِ ). 235- 233: 1358فراي،  (گردد یم
 که هر یک، شود یم  اسالمی هدوري بارز شهر ها صهیخصها، از  از موقعیت مکانی آن

بی، حبی (اند داشتهرا ... ، قنات وانبار آب جمله مسجد، بازارچه، تأسیسات خاص خود از
  اسالمی - ایرانی تمدن و شهر گانه پنج هاي ساحت کلیدي همؤلف 27 زیر جدول). 49: 1390
  .دهد یمنشان   دینی و فرهنگیهچیدررا از 

  



 
 
 
 
 
 
 

  1397، تابستان 81شماره ، 27، سال اعیفصلنامه علوم اجتم     66  

 در قرون   فرهنگی تمدن و شهر ایرانی اسالمی- گانه بنیادین دینی وهفت ستیبي ها مؤلفه -3جدول 
  منتهی به قرون میانی

ف
ردی

  

نام ساحت 
  و حوزه

  ي تاریخی بنیادي تمدن و شهر ایرانی اسالمیها ؤلِّفهم

قلم و اهل شمشیر،  ي، نیروهاي مزدبگیر و مزدور، اهلا منطقه مستقل محلی و هاي حکومتخالفت،   )5( قدرت  1
  دولت و حضور سلطان در رأس آن

ت جایگاه و پایگاه علماء و هاي مکمل تصوف، تقوی ي تسنن، تشیع و جریانا فرقههاي  گیري جریان شکل  )6( دین  2
قداست  مذهبی، اعتقادات تکوین تضعیفِ نقش کاتبان، تشدید اختالفاتِ بین مذهبی و درون مذهبی،

  آیین تدفین، شخصیت قُدسی و سنت آرامگاهی
  فرهنگ  3

)8(  
 مفهوم سلطنت با خالفت، علم محوري و دانش هدیاتقویت عنصر ایرانی در ساحت تمدنی، پیدایش 

هاي غیر  با فرهنگ سرزمین  اسالمیي، تضاد فرهنگ ا فرقه چند هجامع ایرانی، تشکیل یکگرایی 
 هجامععرب و تُرك به ساحت سرزمینی ایران، تشکیل یک  میمجاور، مهاجرت جمعیت غیربو  اسالمی

   دینی- نوظهور فرهنگیهاي جریانچند فرهنگی و چند زبانی، 
گیري تأسیسات کالبدي   دینی و غیردینی، شکلمؤثرنیروهاي اجتماعی حوادث ناگوار تاریخی، حضور   )3( مدنی  4

  مختلف چند کارکردي در عرصه مدنی و شهر
عنوان جهتِ جدید توسعه شهر، حضور روستاها در مجاورت  به» ربض« شهرگرایی، محوریت بخش   )5( شهر  5

 ي در تضاد اما خود اتکاءها همحلّیی کالبدي با محوریت گرا درون  قبیله،همؤلفشهر، آمیختگی فضا با 

  
  بندي  جمع-7
. است»  اسالمیهدورشهرهاي «هاي عینی مفهوم  یکی از ساحت» شهر ایرانی اسالمی«

هستی این شهر در درون خود چیستی دینی و فرهنگی خاص خود را در بستر تاریخ داشته 
 شهر و هحوزر  با بازخوانی متون ثانویه دتوان یمي پژوهش نشان داد ها افتهی. است

ي بنیادین دینی و فرهنگی ناظر بر هستیِ بیرونی آن را ها مؤلِّفهشهرنشینی ایرانی اسالمی؛ 
هاي دینی و غیردینی  یی کالبدي و غیر کالبدي برخاسته از ساحتها مؤلِّفه. جستجو نمود

در   اسالمی جامعه و شهر ایرانی هدیچیپکه قبل از هر چیز گویاي ساحتِ سرزنده و البته 
ها براي درك و تبیین   از آنتوان یمهایی که  ویژگی. قرون نخستین و میانی تاریخ ایران بود

ي دینی فرهنگی ها دهیپدسو و از سوي دیگر  پیدایش و رشد و تحوالت کلیت شهر از یک
؛ ناظر بر یک چارچوب نظري ها مؤلِّفهاین . استفاده نمود» وقف«مستتر در آن ازجمله 

و  » اسالمی هدور دین ایرانِ -  فرهنگ -تاریخ «، » دین اعراب-  فرهنگ - تاریخ«گانه  سه
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 هدورشهرهاي «و هماهنگ با ادبیات مفهوم   »اسالمی تمدن هدورفرهنگ ایران در کل «
ي استقرایی پژوهش نیز همراستایی ها افتهی. از منظر رهیافتی تاریخی است» اسالمی

  . اردتوجهی با مبانی نظري منتخب مطالعه د قابل
 دو عنصر دین و فرهنگ هچیدرحداقل از   اسالمیشهر ایرانی  گیري که شکل طوري به

یا ایرانی خالص در سیر پیدایش خود   اسالمیعنوان نشانگرِ حضور یک عنصر بارز  هیچ به
 ریتأثي بوده است که از هر دو ساحت ا چندگانهي ها مؤلِّفهنبوده و در عوض؛ این شهر داراي 

همچنین بسیاري . مالً با یکدیگر در یک ساحتِ تاریخی، مقوم هستی آن بودندپذیرفته و ع
» تداوم«و » تنش«، »تساهل«، »درون گزینی« ،»تنوع«، »تکثر«همانند   میاز مفاهی

نمایان   اسالمیشده شهر ایرانی  ي دینی و فرهنگی استخراجها مؤلِّفهوضوح در میان  به
همچنین .  جهان اسالم کامالً مطابقت داردهحوز هستند که با مطالعات نظري مرتبط در

از منظر دینی و فرهنگی در هر یک از ادوارِ پیدایش و رشد خود، شکل   اسالمیشهر ایرانی 
ي تکرارپذیري در هر دوره ها مؤلِّفهیکسانی با ادوار قبلی و بعدي خود نداشته، اگرچه 

ي ها هینظربه تفکیک، قابلیت تبیین با یی که خود، ها مؤلِّفه. تاریخی از آن وجود داشته است
، »ابن خلدون« قدرت و نیز آراء هحوزدر » میشل فوکو«و » ماکس وبر«مرتبطی همانند آراء 

و » گرابار«ازجمله   اسالمی شهر هحوزسو و متفکران  از یک» آزاد ارمکی«، و »پاره تو«
گانه؛ کلیت و   شصت همبستههمجموعرا از سوي دیگر دارا هستند و به شکل یک » کونئو«

را در قرون یادشده تشکیل داده   اسالمیساختارِ بیرونی دینی و فرهنگی شهر ایرانی و 
  .بودند

  
  گیري  نتیجه-8

قرون نخستین و میانی را از منظري   اسالمی هاین مطالعه، چیستی شهر در ایران دور
اي اخیر پژوهشگران ه این پژوهش در امتدادِ طولی یافته. تاریخی مورد بررسی قرار داد

 پیدایش و تکوین شهر ههایی نو و محتوایی به نحو داخلی و خارجی در باب ضرورت نگرش
در فرآیندِ استقرایی پژوهش، ضمن توجه به تحقیقات تاریخ . باشد بعد از اسالم می هدر دور

یی همانند ها مؤلِّفه اسالمی، مشخص گردید که همحور در مورد مفهوم شهرهاي دور
آفرینی  در این شهرها نقش» ها موالی«و یا عناصري همانند » هاي مختلف مذهبی فرقه«
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هاي بنیادین  ها و ریشه ها، شناسایی خاستگاه این مطالعه، ضمن بسطِ این مقوله. اند داشته
 - فرهنگ اعراب، دین -  را هدف قرار داد و در سه مرحله دین ها مؤلِّفه پیدایش این هاولی

.  را ردیابی نمودها مؤلِّفهتمدن ایرانی اسالمی، سیر پیدایش و تکوین این فرهنگ ایرانی و 
گانه پژوهش  ي شصتها مؤلِّفه، دقیقاً انعکاسِ تکرارپذیري »فرآیند محوري به شهر«نگرش 

  . را در هر سه مرحله نشان داد
ریشه در فرهنگ » عصبیت«و » والء«، »نَسب«یی همانند ها مؤلِّفهدر این میان، 

یی دیگرِ برخاسته از دین اسالم همانند حضور ها مؤلِّفهاي اعراب اولیه داشتند که با  یلهقب
در کنار .  جامعه و شهر متبلور شدندهدر عرص» )ص (سیرت پیامبر«و » اهل کتاب«معنایی 

ي ایرانی نیز همانند الگوهاي اولیه تأسیس مراکز عبادي و تأسیسات ها مؤلِّفهاین دو عنصر، 
  اسالمی تمدن و شهر ایرانی هآفرینی حوز و نیز دانش گرایی ایرانی در نقشبهداشتی 

 ایرانی در تبلور این شهرها هو هم اندیش  اسالمیدر این نگرش، هم اندیشه . اند حضورداشته
به نفی اندیشه دیگر ) ایرانی یا اسالمی(اند و حضور یک اندیشه  نقشی سازنده داشته

 هي تکرارپذیر در سه مرحلها مؤلِّفهتبلور این . شده استمنجر ن) یا ایرانی  اسالمی(
رغم  ؛ علیها مؤلِّفهشکل گرفتند که در هر مرحله، این » تداوم«و » تقابل«، »تساهل«

 بیرونی شهر هافزایی پیداکرده و ساختار پیچید شان، در نهایت خاصیتی هم ناهمگونی اولیه
در واقع، . اند نموده هصد سال هدایت میایرانی را به شکلی هماهنگ و ارگانیک در طول نُ

محله «شده و اصول شهرسازي حاکم بر این شهرها همانند  خصوصیات مختلف شناسایی
این نکته بسیار حائز . داشته است» فرآیندها«، ریشه در این »محصول«عنوان  به» محوري

را » سالمی اهشهرهاي دور«و یا » شهرهاي سنتی«که؛ اصول پایدار این  اهمیت است چرا
ها و نیز بدونِ شناسایی  گیري آن نبایستی بدون در نظر گرفتن فرآیندِ تاریخی شکل

. آن شهرها، براي شهرهاي امروزي مورد استفاده قرار داد ي بنیادین حاکم برها مؤلِّفه
نبایستی بدون در نظر » گرایی درون«همچنین این اصول کالبدي و یا معنایی همانند 

ریخی شهرنشینی آن شهرها براي شهروندان امروزي مدنظر قرار گیرد تا  تاهگرفتن پیشین
از سویی دیگر نیز بایستی در نظر داشت که شناخت . ها فراموش نگردد پیوستگی تاریخی آن

 اکتشافی پژوهش، خود همؤلف و بسط معانی و تجلیات موجود در هر یک از شصت تر قیعم
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 رویکردهایی متفاوت ازجمله وزن دهی به نقش هاي تاریخی دیگر و با نیازمند به پژوهش
بهتر ساختار  ها، جهت درك ي منتخب و شناسایی معانی مستتر در آنها مؤلِّفهها، جذب  آن

و تطبیق آن با شرایط امروزي   اسالمی هدوربیرونی و نیز درونی شهر و شهرنشینی ایران 
  .است

  تشکر و قدردانی
خبِ نشریه به جهت نظرات ارزشمندشان در ارتقاء  از دو داورِ ناشناس منتلهیوس نیبد 

 شماره یک و دو مجلس هکتابخانن محترم کیفیت فنی و نگارشی مقاله و همچنین مسئوال
  اسالمی دانشگاه آزاد هکتابخان ریزي کشور،  سازمان مدیریت و برنامههکتابخانشوراي اسالمی، 

  دانشگاه پیام نور مرکز دلیجانهانکتابخ وشهرستان دلیجان  می عموهکتابخانواحد محالت، 
به جهت در اختیار قرار دادن منابع این پژوهش در ادوار زمانی مختلفِ تدوین اولیه و 

  .گردد یمسپاسگزاري  و بازبینی نهایی مقاله، تشکر
  

 منابع
 کریم قرآن. 
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 انتشارات سمت، چاپ اول: ، تهرانتاریخ تحول دولت در اسالم و ایران). 1383. (برزگر، ابراهیم. 

 ،معماري المللی بین همایش دومین مساجد، معماري و الهی تقوي). 1379. (محمدرضا بمانیان 
 .اشانک اول، جلد آینده، افق ،مساجد

 انتشارات فرهنگ مکتوب، چاپ : ، تهراناسماعیلیه از گذشته تا حال). 1386. (بهمن پور، محمد سعید
 .اول

 ،دو میان نبرد: ایلخانی حکومت: دوم جلد مغول، عهد ایرانِ در دولت و دین). 1371. (شیرین بیانی 
 .اول چاپ دانشگاهی، نشر مرکز: تهران ،فرهنگ

 ،آرمانشهر: تهران ،قاجار دوران تا آغاز از: ایران در شهرنشینی و شهر تاریخ ).1390. (جهانشاه پاکزاد. 

 ،اول چاپ ارومیه، انزلی انتشارات افشار، صدري غالمحسین :هترجم ،ایران معماري). 1366. (آرتور پوپ. 

 ،هنظری بر یدتأک با (غربی شهر با  اسالمی شهر ساختار تطبیقی همقایس). 1393. (ابوذر وفایی، ؛احمد پوراحمد 
 .هجدهم سال پنجم، شماره ،میاسال ایرانی شهر مطالعات هفصلنام ،)وبر ماکس شهر

 ،ها آن تداوم و مساجد معماري در باستان ایران هاي چهارطاقی تأثیر). 1379. (میترا آزاد، ؛محمدرضا پورجعفر 
 جلد آینده، فقا ،مساجد معماري المللی بین همایش دومینهمسایه،  کشورهاي مساجد معماري در

 .کاشان اول،

 ،شاخص  هنحو به اشاراتی و  اسالمی شهر انواع). 1394. ( صفدري، سیما؛ پورجعفر، علی؛محمدرضا پورجعفر
 ..، سال سوم، شماره سومهاي معماري اسالمی پژوهشاسالمی،  -آرمانی شهري در راستاي سازي

 علوم پژوهشگاه: تهران ،حاضر عصر تا ازآغ از ایران؛ هاي بیمارستان تاریخ). 1379. (حسن بخش، تاج 
 .اول چاپ فرهنگی، مطالعات و انسانی

 مجموعه اوان ظهور اسالم و قبل از آن،  تاریخ عربستان و قوم عرب در). 1329. (تقی زاده، سیدحسن
 .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهرانها در دانشکده علوم معقول و منقول خطابه

 1018، سال هفتم، شماره پیاپی  هنرهاي زیباه، کانون فرهنگ، فصلنامشهر). 1379. (توسلی، محمود. 

 مصطفی زمانی و مسلم :ه، ترجماوضاع اجتماعی، اقتصادي موالی در صدر اسالم). 1382. (جوده، جمال 
 .نشر نی، چاپ اول: زمانی، تهران
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 البدي آن، تفکر از شار تا شهر، تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیماي ک). 1390. (حبیبی، محسن
 .انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم: ، تهرانو تأثر

 ،هترجم ساختمانی، و شهرسازي اصول اسالمی؛ عربی شهرهاي). 1381. (سلیم بسیم حکیم: 
 و چاپ سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران مقدم، میاقوا عارف و احمدي ملک محمدحسین

 .اول چاپ انتشارات،

 روند در اسالم جایگاه تبیین). 1393. ( مظاهریان، حامد؛ پوراحمد، احمد؛ کریمیان، حسن؛تارخالدیان، س 
، سال پنجم، شماره  مطالعات شهر ایرانی اسالمیهفصلنامایران،  شهري فضاي سازمان و شهرنشینی

 .هفدهم

 ،تاریخ). 1391. (مسعود سید رضوي،« در. آن درباره تحقیق منابع و جوانمردي). 1391. (محسن ذاکري 
 .اول چاپ اطالعات، انتشارات: افشار، تهران ایرج به پیشکش اي نامه سپاس جوانمردي، فرهنگ و

 ،امروز، تا آغاز از ایران مردم اقتصادي حیاتِ: پنجم جلد ،ایران اجتماعی تاریخ). 1384. (مرتضی راوندي 
 .روزبهان نشر: تهران

 انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم: ، تهرانبعد از اسالمتاریخ ایران ). 1383. (کوب، عبدالحسین زرین. 

 شناسانه آسیب بررسی). 1393. ( عمران زاده، بهزاد؛نژاد، حسین می حات؛ پوراحمد، احمد؛زیاري، کرامت اهللا 
 .42 شماره دوازدهم، ، سالجغرافیا هفصلنام اسالمی، شهر مطالعات بر حاکم ایرادات

 ،چاپ امیرکبیر، انتشارات: تهران کالم، جواهر علی :هترجم ،سالما تمدن تاریخ). 1372. (جرجی زیدان 
 .هفتم

 ،کیا فاطمه و ناصري عبداهللا :هترجم ،میانی قرون اروپاي در اسالم هچهر). 1392. (ویلیام ریچارد ساترن 
 .اول چاپ کویر، انتشارات: دربندسري، تهران

 ،فرهنگی میراث در کاوشی اسالمی، هاي کتابخانه ساختار و وقف). 1374. (محمود یحیی ساعاتی 
 .اول اسالمی، چاپ هاي پژوهش بنیاد رضوي، قدس آستان: شادمهري، مشهد امیري احمد :هترجم ،اسالم

 شرکت انتشارات :  باقر صدري نیا، تهران:ه، ترجمتاریخ عرب قبل از اسالم). 1383. (سالم، عبدالعزیز
 .و فرهنگی، چاپ دوم میعل

 اکرم رسول حضرت شهري مدیریت مفاهیم بر نگرشی). 1388. ( ذبیحی، حسین حسن،؛ستاري ساربانقلی 
، سال سوم، شماره مدیریت ، فراسوياسالمی شهر در شهري مدیریت زیباي تجلی شهر مدینه، در) ص(

10. 

 ،وزارت: تهران دوم، جلد ،ایران شهرهاي). 1366 (یوسف محمد کیانی، «در. قُم). 1366. (احمد سعیدنیا 
 .»اول چاپ اسالمی، ارشاد و فرهنگ

 ،انتشارات: تهران ،دارالفنون تأسیس تا باستان عهد از ایران مدارس تاریخ). 1364. (حسین سلطانزاده 
 .اول چاپ آگاه،

 ،ش.ه 1355 تا باستان هدور از ایران در شهرنشینی و شهر مختصر تاریخ). 1390. (حسین سلطانزاده، 
 .اول چاپ چهارطاق، انتشارات: تهران

 دانشگاه آزاد اسالمی، چاپ اول:  تهرانایرانی،  اسالمیاحیاي تمدن ). 1389. (نایی، مهديس. 
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 ه، دور علوم اجتماعیهفصلنامهاي اسالمی،  اي شهر در سرزمین ساختار محله). 1382. (شیخی، محمد 
 .22دهم، شماره 

 ،انتشارات: تهران ،ريهج سوم و دوم هاي قرن در ایرانی دینی هاي جنبش). 1372. (غالمحسین صدیقی 
 .اول چاپ پاژنگ،

 خالفت پایان تا آغاز از نظري پژوهشی اسالم، در دولت و دین). 1376. (غالمرضا شفیعی، ظریفیان 
 .اول چاپ ملل، میراث: ، تهرانراشدین

 انتشارات امیرکبیر، چاپ اول: ، تهران اسالمیهمدین). 1376. (عثمان، محمد عبدالستار. 

 ،بابل روحانی، محمدحسین :هترجم اول، جلد. اسالم از قبل عرب مفصل تاریخ. )1367. (جواد علی :
 .اول چاپ بابل، کتابسراي

 تاریخی مسلمانان، - شهرهاي اسالمیهدهند عوامل شکل). 1390. ( حبیبی، کیومرث؛علیزاده، هوشمند 
 .، سال اول، شماره سوم مطالعات شهر ایرانی اسالمیهفصلنام

 شناختی پدیدار تاریخی، تحلیل تحلیل ،4-متن تحلیل شناسی روش). 1392. (مدمح عمادي حائري، سید ،
 .، سال هفتم، شماره یکم و دوم دومهگزارش مکتوب، دور

 انتشارات سروش، چاپ اول:  مسعود رجب نیا، تهران:ه، ترجمعصر زرین فرهنگ ایران). 1358. (فراي، ریچارد. 

 ،اول چاپ نی، نشر: تهران ،سلجوقی دوران تا اسالم ظهور از: ایران تاریخی اطلس). 1386. (رضا فرنود. 

 اول،  ، سال مطالعات شهر ایرانی اسالمیهفصلنامبرساخت مفهوم شهر اسالمی، ). 1390. (فالحت، سمیه
 .شماره سوم

 انتشارات : تهران خِرد در سیاست، ).1377(اهللا  فوالدوند، عزت«، در سیاست و عقل). 1377. (فوکو، میشل
 .و، چاپ اولطرح ن

 نشر نی، چاپ هشتم: ، تهران) میانههدور(قدرت، دانش و مشروعیت در اسالم ). 1388. (فیرحی، داود. 

 ،عمران سازمان: تهران زنوزي، قلم تیز سعید :هترجم ،اسالم جهان شهرسازي تاریخ). 1384. (پائولو کونئو 
 .شهري، چاپ اول بهسازي و

 اول چاپ طهوري، کتابخانه: تهران ،ایران در نقاهخا تاریخ). 1369. (محسن میرا، کیانی. 

 ،بنیاد: مشهد مقدم، سرو ابوالحسن :هترجم دوم، و اول جلد ،ایران آثار). 1371. (همکاران و آندره گدار 
 .دوم چاپ رضوي، قدس آستان  اسالمی هاي پژوهش

 نشر بصیرت، چاپ : هران مهرداد وحدتی دانشمند، ت:ه، ترجمشهر در جهان اسالم). 1390. (گرابار، الگ
 .اول

 66، سال شانزدهم، شماره کتاب ماه علوم اجتماعیاندیشه،  گذار در شهر). 1392. (لطیفی، غالمرضا. 

 انتشارات افراسیاب، چاپ دوم: ، تهرانتاریخ تمدن اسالم و عرب). 1380. (لوبون، گوستاو. 

 عبداهللا :ه، ترجم قرن نخستینجغرافیاي تاریخی جهان اسالم در چهار). 1390. (لومبارد، موریس 
 .پژوهشکده تاریخ اسالم، چاپ اول: ناصري طاهري و سمیه سادات طباطبایی، تهران

 پژوهشگاه حوزه و :  عبدالرحیم قنوات، قم:ه، ترجمجغرافیاي تاریخی کوفه). 1388. (ماسینیون، لویی
 .سمت، چاپ اول: دانشگاه، تهران
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 هاول، ترجم جلد. اسالمی رنسانس یا هجري چهارم قرن در  اسالمی تمدن). 1362. (آدام الف، -متز 
 .اول چاپ امیرکبیر، انتشارات: تهران قراگزلو، ذکاوتی علیرضا

 ه، جلد دوم، ترجمدر قرن چهارم هجري یا رنسانس اسالمی  اسالمیتمدن ). 1362. (ب، آدام-متز 
 .انتشارات امیرکبیر، چاپ اول: علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران

 ترین شهر ایرانی آسیاي مرکزي در قرون نخستین  بلخ، کهن). 1376. (ایخ فریدنی، آزرمیدختمش
 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول :، تهراناسالمی

 چاپ صدرا، انتشارات: تهران اول، جلد. ایران و اسالم متقابل خدمات). 1362. (مرتضی الف، -مطهري 
 .دوازدهم

 انتشارات صدرا، چاپ : ، جلد دوم، تهرانخدمات متقابل اسالم و ایران). 1362. (ضیب، مرت-مطهري
 .دوازدهم

 ،سپهر، نشر: تهران راوندي، مرتضی :هترجم ،وسطی قرون در مسلمانان زندگی). 1348. (اکبر علی مظاهري 
 .اول چاپ

 هجري،  سوم قرن تا واسط شهر مدنی موقعیت بررسی و تحلیل). 1388. ( امینی، رقیه؛منتظرالقائم، اصغر
 .، سال دهم، شماره چهارماسالم تاریخ هفصلنام

 ،اول چاپ نو، طرح انتشارات: تهران مخبر، عباس :هترجم ،وسطی قرون در ایران). 1373. (دیوید مورگان. 

 بحثی در کاربرد روش . ( اسالمیبینی و آیین شهرسازي ایرانی  هاي جهان سرچشمه). 1373. (مؤمنی، مصطفی
 . تحقیقات جغرافیاییهفصلنام، )ع در شهر پژوهی جغرافیاییتتب

 هاي اسالمی، چاپ  بنیاد پژوهش:  حمیدرضا شیخی، مشهد:ه، ترجمتاریخ قریش). 1395. (مونس، حسین
 .اول

 انتشارات :  باقر موسوي، تهران:ه، ترجمامیه در خراسان حکومت بنی). 1357. (مهدي الخطیب، عبداهللا
 .توکا، چاپ اول

 معماري هنر، هاي حوزه موجود در هاي مغالطه نقد و ارزیابی). 1393. ( لبیب زاده، راضیه؛کار، عبدالحمید نقره 
 .شماره هشتم ، سال چهارم، مرمت و معماري ایرانهدو فصلنامشهرسازي،  و

 لانتشارات راهیان، چاپ او: ، اصفهانمعماري و شهرسازي اسالمی، مبانی نظري). 1385. (نقی زاده، محمد. 

 ایجاد در اصلی اي مؤلفه عصبیت؛). 1394. ( محتشم امیري، سعیده؛نقی زاده، محمد مطلوبیت و تعلّق حس 
سال پنجم، شماره  ، مطالعات شهر ایرانی اسالمیهفصلنامخلدون،  ابن دیدگاه زیستی از فضاي

 .نوزدهم

 دیثی میان بغداد و قمامامی، گفتمان ح گیري تشیع دوازده  شکلهدور). 1386. (نیومن، اَندرو، جی ،
 .چاپ اول انتشارات شیعه شناسی،:  مهدي ابوطالبی، محمد رضا امین، حسن شکراللهی، قم:هترجم

 ،اسالمی، تهران هدور. ایران معماري). 1366. (یوسف محمد کیانی،« در. انبارها آب). 1366. (پرویز ورجاوند :
 .»اول چاپ کشاورزي، جهاد و  اسالمی ارشاد

 زاده،   محمود افتخار:ه، ترجمتاریخ سیاسی در صدر اسالم، شیعه و خوارج). 1375 (.ولیوسولهوزن، ی
 .دفتر نشر معارف اسالمی، چاپ اول: قم
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 شرکت: اعتصام، تهران ایرج :هترجم ،معنی و عملکرد فرم، اسالمی، معماري). 1377 (.رابرت براند، هیلن 
 .اول چاپ شهري، ریزي برنامه و پردازش

 ،3، دوره مجله تاریخ ایرانایران،  تاریخ در شهرنشینی و شهر پیدایش الگوهاي). 1389 (. شهرامیوسفی فر ،
 .6شماره 

 انسانی علوم پژوهشگاه: ، تهرانایران تاریخ همیان هاي سده در روستا و شهر). 1390 (.شهرام فر، یوسفی 
 .اول چاپ فرهنگی، مطالعات و
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