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Abstract: The way of transferring or continuation of social life from ancient times to 

Islamic history is one of the most significant and key topics of Iranian history. One of the 

important aspects of this process is bilateral relations between Iranians and Arabs, both in 

form of peaceful interactions and tensions in which urban society played a key role. This is 

due to the fact that Iranshar (Iranian city) was regarded as centers of political power, decision-

making institutions and home-based of political, military and administrative officials.     

This research, based on original historical and geographical sources, studies deployment of 

Arab political officials in Iran. The paper argues that while this deployment led in forming of 

a number of new urban habitations, it also brought about decline of some centers in Iranshar 

realms. Moreover, these developments had an impact on growth of relationships between 

Iranian and Arab inhabitants in Islamic era.  
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�29  ي شهري زي و جامعهداران و كارگزاران عرب در ايران و تأثير آن بر شهرسا الگوي استقرار زمام

  مقدمه

 استوار يونديام پياال مي از قد، متالزمي اجتماعي هدي دو پدي  به مثابه،ياسيان شهر و قدرت سيم

 بروز با  شهريها  شكلني كه ظهور نخستيا به گونه؛  تنگاتنگ وجود داشته استيا و رابطه

ن بار در ي اولي شهرـ  دولت كه براي هديپد.  بوده استزمان هم ، حكومتيها ن شكلينخست

 ،ن شكل حكومتين شكل شهر و هم بر نخستين شكل گرفت، هم بر نخستيالنهر ني بي همنطق

 ، كه در درون آنمدآ ي به حساب مياسي مركز قدرت س، شهر،ن مفهومي در ا.داللت داشت

 را در قالب يا ژهي، كاركرد ويم اقتصاديد مستقي تولي ه با خروج از حوزييها ا گروهيفراد ا

  .ندردك يف ميتعرش يخو ي برا، در جامعهياسيت قدرت سيريمد

  دارد،ي بس طوالنيا نهيشي پيني كه شهر و شهرنشران باستاني اي و تمدني فرهنگي هدر حوز

ش از هر ي ب، در عصر باستانيرانيشهر ا. بودد  مشهو كامالًياسي شهر و قدرت سونديپ و يكينزد

 به ، شهري ه واژيدر تبارشناسرو،  نيازا.  است  و مركز قدرت بودهيـ  ادارياسي سي شهر،يزيچ

به » يخش «ي هشي كه از ر،ميرس يم» خشتر«و » شتر «يها  واژهيعني آن يمي قديها صورت

 كه ، شهر موجد نه تنهاياسيهاد قدرت سن ،در واقع.  كردن، گرفته شده استي شاهيمعنا

 ي برايگاه و كانوني پا،شهرها بود و زي ني شهريها گاه ستيز استمرار  و ضامن بقا وموجب

 تحت ي ه منطقي و فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، نظامياسي مناسبات سيت و ساماندهيريمد

 منشأ تمام  موجد و،ياسيمل س عاست كهين معنا نآ ه ب،نيالبته ا. رفتند يش به شمار مينفوذ خو

 و عوامل  كهاند وجود داشتهز ي نييبوده است، بلكه شهرها باستان ي هران در دوري ايشهرها

 به سرعت تحت نظارت و ، امابودها شده   آنيريگ موجب شكل ياقتصادا ي و يني دمالحظات

استفاده قرار  مورد ،م قدرتي تحكي برايگاهي پاي  درآمده و به مثابهياسيكنترل قدرت س

 ي شاهيها  حكومتياسيان اقتدار سيم ،همواره است كه يوندين پي چني هبه واسط. ندگرفت

   . استبرقرار بوده يميارتباط مستق، يني شهرها و رشد شهرنشيي رونق و شكوفا با،ران باستانيا

 اعراب مسلمان در ياسي قدرت ساتري تأثي بررس، حاضري ه مقال موضوعن اساس،يبرا

 . استي نخست هجري هدر سه سدرانشهر ي در قلمرو اي شهريها گاه  و افول سكونتظهور

ندگان ير نماي و سايكارگزاران ادار ، استقرار حاكماني هرات در ارتباط با نحوين تأثي اي همطالع

  .رديگ ي صورت ميراني ايها ني در سرزم مسلطياسيقدرت س

گر آن است  اني ب،ي نخست هجريها سدهران در يخ اي مربوط به تاريات پژوهشيمرور ادب

 ي و برخيران توسط اعراب، سقوط حكومت ساسانيفتح ا مانند يكه موضوعات و مباحث
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  ازيادي شمار زي از سو،رانيال عرب به يل مهاجرت قباي از قب؛مقوالت مرتبط با آن

 در يني شهر و شهرنش، محدودتريدر حجم ، و مستشرقان مطالعه شده استيرانيا پژوهشگران

 حاضر از ي ه مقال قرار گرفته است، امايز مورد بحث و بررسيران نيخ اي تاريه اسالميقرون اول

 ي روند در پرتوي نخست هجريها  در سده راراني ايع، فراز و فرود شهرهاي نو و بديمنظر

گر و حاكم   قشر حكومتيجا  بهيندگان خالفت اسالميكارگزاران و نما ينيگزيكه به جا

    .كند ي ميبررس، مطالعه و ديران انجامي اير شهرها ديقبل

  :ر استي زيها  حاضر براساس سئوالي ه مقاليسامانده

ندگان ي به نمايرانيا كارگزاران  حاكمان وران و انتقال قدرت ازيان فتح ايدر جر  ●

 يها گاه درسكونت  و وابستگان آنانعربداران  زمامروند استقرار  ،يخالفت اسالم

 ؟كرد يت مي تبعيي از چه الگو چگونه بود و ايرانيرشهري و غيشهر

 بر اثري چه ،يراني ايها ني در سرزميندگان خالفت اسالمياستقرار كارگزاران و نما  ●

 ؟گذاشتظهور و افول شهرها 

 فقط استقرار كارگزاران و ، حاضري هدر مقاليادآوري اين نكته نيز ضروري است كه 

  .رديگ ي قرار ميمورد بحث و بررسرانشهر ي اي ه در گستر مسلط ياسيندگان قدرت سينما

  ي شهريها گاه درون سكونتداران و كارگزاران عرب در  استقرار زمام.  1

.، شارستان و شار بيروني بود)دژ كهن(كالبد شهر ساساني، عموماً شامل دژ حكومتي ي  مجموعه
1

 

شدند؛ دژ حكومتي،  ديگر جدا مي ديوارهاي بلندي از يكي وسيله به ،هر يك از اين اجزاء

 شهر بود كه از ي هترين نقط مكاني مستحكم با برج و باروهاي بلند و معموالً واقع بر مرتفع

گاه و بناهاي اداري و نظامي، انبارها و سربازخانه  ساختمان و بناهاي مجللي مانند كاخ، آتش

. كان و وابستگانش بودگاه رأس حكومت شهري و نزدي  اين مجموعه، نشمين.شد تشكيل مي

ي نظامي و قشرهاي ممتاز شارستان نيز محلي براي سكونت ساير اعضاي سازمان قدرت سياس

ـ نظامي مسلط به شمار ،اينبنابر. بود  دژ حكومتي به همراه شارستان تبلور فضايي قدرت سياسي 

.رفت مي
2

 ازشتند و زيستند كه نقشي در نظام قدرت مسلط ندا  مردماني مي، در شار بيروني

_______________________________________________________________________________ 

دانشگاه :  تهرانتحليلي تاريخي از مفهوم شهر و سيماي كالبدي آن تفكر و تأثر،: از شار تا شهر) ش1378(محسن حبيبي    1

  . 34ـ32تهران، صص

�.399نشر ني، ص: ، تهرانشناسي شهري انسان) ش1387( فكوهي ناصر   2
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تفكيك فضايي شهر ساساني به سه بخش و الگوي . آمدند  ممتاز اجتماعي به حساب نميي هطبق

 فضاي كالبدي شهر، بازتاب و ي گانه هاي سه دهي سلسه مراتبي جمعيت شهري در بخش جاي

در پس بارو و .  عصر ساساني بودي هتجلي مناسبات اجتماعيـ  اقتصادي و روابط حاكم بر جامع

 نفوذ ناپذير، ديوارهاي ذهني و اجتماعي مستحكمي قرار داشت كه سه خارجيرهاي حصا

  . داشت بخش شهرنشين را از هم جدا نگاه مي

 فرايند انتقال قدرت سياسي و نظامي از كارگزاران ي هگرچه گزارش منابع تاريخي در بار

 ي ههاي مفقود  ناقص و آشفته است و حلقه،حكومت ساساني به نمايندگان خالفت اسالمي

هاي تاريخي متعدد و برخي شواهد ديگر، صراحت و داللت دارند كه  بسياري دارد، اما روايت

در جريان انتقال قدرت و حتي پس از آن، گروهي از صاحب منصبان نظامي، اداري و ديني 

ويژگي .  سكنا گزيدند،دژ عرب در درون تعدادي از شهرهاي ايران، مخصوصاً در بخش كهن

 كه استقرار بود اين ،لگوي استقرار حاكمان عرب مسلمان و افراد آنان در شهرهاي ساسانيمهم ا

 ، آهنگ و شكل متوازن و همساني نداشت؛ بلكه در هر منطقه،در تمام شهرهاي سرزمين ايران

 نسبت به حاكميت مردمهاي بعدي   فتح شهرها و واكنشي همتأثر از تركيب جمعيت، نحو

هايي بروز   تفاوت،ها گاه ت طبيعي و جغرافيايي و اهميت نظامي سكونت نيز موقعي وفاتحان

  .شود  بررسي و تحليل مي،اي بندي منطقه  در قالب دسته، اين استقراري هنحو. كرد

 شهرهاي سواد  .1 .1

 از اهميت اقتصادي، نظامي و سياسي زيادي ، در دوران فرمانروايي ساسانيانسواد ي همنطق

نفوذ و حضور قدرتمند حكومت مركزي در اين . شد مي يدهل ايرانشهر نام و د بودبرخوردار 

منطقه، به تكاپوهاي شهرسازي و زندگي شهري رونق بخشيد، از اين رو شمار زيادي از 

. واقع بودندسواد شهرهاي منسوب به شاهان ساساني، در 
1

 شهرهاي ، از حيث تركيب جمعيتي

، چرا كه بخش قابل توجهي از  محسوسي داشتشهرهاي ايران تفاوتاين منطقه با ديگر 

كردند و به ديني غير از آيين زرتشتي باور  جمعيت اين شهرها به زبان فارسي صحبت نمي

  شهري سواد را تشكيلي ه بخشي از جامع،هايي از افراد قبايل مختلف عرب گروه. داشتند

_______________________________________________________________________________ 

؛ 40توس، ص: ي تورج دريايي و شهرام جليليان، تهران ، ترجمههاي ايرانشهر شهرستان) 1388(ي ناشناس  نويسنده: به.ك.ر   1

؛ 149 و 41تراث، صص دارال: ، بيروت2، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، ج تاريخ االمم والملوك)ق1378(محمدبن جرير طبري 

پژوهشگاه علوم انساني و : ي عباس زرياب، تهران ، ترجمهها در زمان ساسانيان تاريخ ايرانيان و عرب) ش1378(تئودور نولدكه 

  .90مطالعات فرهنگي، ص
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ود آنان به سود خود بهره  تالش كردند از وج،دادند و اعراب مسلمان در جريان فتح سواد مي

 اكثريت ساكنان شهر بزرگ و پرجمعيت حيره را اعراب مسيحي تشكيل ؛ از جمله،گيرند

هاي خود را به روي اعراب مسلمان گشود  دروازه، از طريق پيمان صلح،اين شهر. دادند مي
1

 و 

سلمان قرار داران عرب م همواره به مفاد صلحنامه وفادار ماند، اما چندان مورد اقبال زمام

 وجودي و اهميت سياسي و نظامي خود را ي هنگرفت؛ زيرا حيره پس از سقوط ساسانيان، فلسف

نشانده، جهت مقابله با تهاجم  به عنوان پايگاهي مرزي و مركز فرماندهي حاكمان دست

 به تدريج ، شهر نوبنياد كوفهي ه از دست داد و در ساي،آباد سوادهاي  بدويان عرب به سرزمين

در قصر سپيد وقاص  سعدبن ابي - يتخت ساساني پا- سفونيپس از فتح ت. و به افول و ويراني نهادر

. و ايوان كسري را نمازگاه قرار داد شهر را ميان همراهانش تقسيم كردهاي منزل گزيده، خانه
2

 

 ،)مدائن(هرهاي سواد مانند تيسفون استقرار كارگزاران سياسي و نظامي طراز اول عرب در ش

 و ل داشت رزمندگان عربيتما)  دومي هخليف(عمربن خطاب  راي؛ زقت و محدود بودمو

ن منظور به يبه هم.  مستقر شوند،ي بومي ه مجزا از سكنييها  در اردوگاهشان  خانوادهياعضا

 مركز سواد جنوب و  دران عربي فرمانده سپاهبي، به ترتوقاص يبن غزوان و سعدبن اب عتبه

 ي محل،در جنوب. جو كنند و  جست،ي اردوگاه نظاميي برپاي براي مناسبيها  مكان؛دستور داد

 در ي مكان،، و در مركزري وهشتاباد اردشي شهر ساسانيها  خرابهيكيدر نزد بصره موسوم به

س يتأس ي بود، برا فراتي بر ساحل غرب،موسوم به كوفه يگزاري ر كهرهي حيمي شهر قديحوال

.ده شدياردوگاه برگز
3

مخالف بود  ها دوگاهردرآغاز با هر گونه ساخت و ساز در اين اخليفه،   

كرد خيمه و چادر براي سرپناه  سكنه مناسب و كافي است، اما به اصرار ساكنان  و تصور مي

اين  موافقت كرد و چون ي  از نيهاي هاي نظامي بصره و كوفه، با ساخت سايبان اردوگاه

هاي خود را با   به مسلمانان اجازه داد ساختمان، مكرر دچار حريق گشت و چادرهاها سايبان

. از سه اطاق نسازندبيش ولي از آنان خواست خشت بنا كنند
4

 وقتي خبر يافت سعدبن ،  او

.دنزنبكاخ سعد را آتش  دستور داد قصري براي خويش ساخته است، ،وقاص در كوفه ابي
5

 

 كامل شهر از اعراب ي هتخلياگرچه خروج سعد و سربازان تحت فرمانش از مدائن، منجر به 

_______________________________________________________________________________ 

  .131دار صادر، ص: ، بيروت2، جتاريخ] تا بي[؛ احمدبن ابي يعقوب يعقوبي 364، ص3طبري، ج   1

�.20 و 15ـ 14، صص4طبري، ج   2

  .41، ص4همان، ج   3

�.44، ص4همان، ج   4

�.47، ص4همان، ج   5
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 اداري، نظامي و ديني عرب به ي همنصبان دون رتب مسلمان نگرديد و پس از آن، همواره صاحب

همراه تعدادي سرباز در آن شهر مستقر بودند،
1

 اما انتقال پايگاه اصلي سازمان قدرت سياسي و 

.  پايتخت ساسانيان شدنظامي مسلمانان به كوفه و سپس بغداد، موجب زوال و ويراني تدريجي

شهرهاي ساساني اُبله
2

 به ي اگرچه انتصاب افراد. داشتندين سرانجاميچن ي تا حدود نيز و انبار

،ي نخست هجريها حكومت آن دو شهر در سده
3

در  اعراب يـ  ادارياسيگاه سي استقرار پابر 

ل رفتند و يتحل ،اورمجاد ي نوبني شهرهاي هير ساي ز،دارد، اما به مرور  داللت مذكوريشهرها

 ي باروها خارج ازيمكان استقرار پايگاه اصلي نمايندگان خالفت اسالمي در ،ين گونها. محو گشتند

  سواد، موجب نابودي تدريجي شهرهاي كهن و سر برآوردن شهرهايي هشهرهاي ساساني در منطق

  .   و فرهنگي شدهاي متفاوت اجتماعي، سياسي، اقتصادي  شهري جديدي با ويژگيي هنو و جامع

  شهرهاي فارس.  2 .1

واليت فارس به سبب آن كه خاستگاه خاندان شاهي و پايگاه اصلي موبدان زرتشتي به شمار 

هاي شهري اين واليت كه  گاه سكونت.  ساساني اهميت دو چنداني يافتي ه در دور،رفت مي

، در مقايسه با يد بنا شدتأسيس و يا تجدها به دستور شاهان ساساني  تعداد قابل توجهي از آن

 فارس و به خصوص ي ه شهرهاي منطقي هعمد.  و آبادتر بودند پرشمار،ساير واليات ايرانشهر

 مكرر بر ، از آن پسمناطق،ن مردم آ و هاي سخت و شديد گشوده شد  با جنگ،شهر استخر

 كه در ها هاي پياپي مسلمانان به منطقه براي فرونشاندن شورش لشكركشي. اعراب شوريدند

_______________________________________________________________________________ 

بعد از سلمان نيز اميراني عرب به . جا گماشت وقاص از مدائن، خليفه، سلمان پارسي را به حكومت آن پس از خروج سعدبن ابي   1

هنگامي كه علي. حكومت شهر مدائن رسيدند
)ع(

مندگان مستقر در مدائن را براي حضور در شد، رز  براي نبرد با معاويه آماده مي

در اين مساكن كه اهلش « : سپاه فراخواند و چون با تأخير حاضر شدند، از اقامتشان در آن شهر اظهار شگفتي كرد، از اين رو كه 

وفى امر، و نه از نه به معر) پرسيدم چرا اينان از خود مى. (ايد سپارند، مانده مردمانى ستمگرند و بيشتر ساكنانش راه هالك مى

اهللا  ي آيت كتابخانه: ، تحقيق عبدالسالم محمد هارون، قموقعة صفين) ق1382(نصربن مزاحم منقري (» كنند؟ منكرى نهى مى

بن يوسف ثقفي شوريد و شورش او به نواحي مركزي ايران از جمله همدان  بن مغيره كه بر حجاج مطرف). 143مرعشي نجفي، ص

بزرگان قوم و «ي طبري، در آن هنگام در مدائن از  كم منصوب حجاج بر شهر مدائن بود و به گفتهو اصفهان كشيده شد، حا

ي  منصور، خليفه). 284، ص6طبري، ج(و حاكم در قصر سپيد سكونت داشت » هاي شهر كسان بودند و جنگاوران بودند خاندان

ي مدائن استقرار داشت  عه شهرهاي تشكيل دهندهعباسي نيز قبل از آن كه بغداد ساخته شود، مدتي در روميه، از مجمو

  ).379 رضي، ص ي كتابخانه: ، تحقيق عبدالمنعم عامر، قم اخبارالطوال)ش1368(ابوحنيفه احمدبن داود دينوري (

 )ق1411(ابوعبداهللا  محمدبن احمد مقدسي . (ي كنوني و در مصب اروندرود واقع بوده است شهر بندري اُبله در جنوب بصره   2

  ).118مكتب مدبولي، ص: ، قاهره االقاليممعرفةاحسن التقاسيم في 

دارالكتب العلميه، : ، بيروت7، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، جالطبقات الكبري) 1990/ق1410) (ابن سعد(محمدبن سعد    3

�.323دار و مكتب الهالل، ص: ، بيروتالبلدان فتوح) 1988(؛ احمدبن يحيي بالذري 164 و 155صص
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 و كشتار گسترده همراه بود، مواردي با خشونت
1

 از بدبيني، كينه و نفرت را بر  آكنده فضايي

.  به شدت تحت تأثير قرار دادروي آنان را روابط فاتحان و مغلوبان حاكم كرد و مناسبات پيش

شهرهاي  استقرار پايگاه اداري و نظامي اعراب در درون ي هبار، كمتر خبر و نشاني دربراينبنا

حاكمان عربي كه به حكومت .  بيشابور وجود دارد وبزرگ و مشهوري چون استخر، گور

داري خويش را در مكاني  دادند مركز زمام شدند، ترجيح مي  فارس منصوب ميي هكل منطق

 مقاله مورد بحث قرار خواهد ي ه فارس قرار دهند كه در اداممهمبيرون از شهرهاي بزرگ و 

ن به فارس، ناتوج در جنوب فارس نيز كه در ابتداي تهاجم نظامي مسلماشهر كوچك . گرفت

 مورد استفاده قرار گرفت،ر مناطق فارسي تهاجم به ساي برايگاهيپا  محل استقرار وبه عنوان
2

 

به دليل نداشتن موقعيت مطلوب، هيچ گاه تبديل به پايگاه اصلي و دائم براي كارگزاران اداري 

منصبان نظامي   مهيا نبودن شرايط براي استقرار صاحب،بنابراين.  نشدو نظامي خالفت اسالمي

هاي  گاه هاي اساسي در سكونت و اداري عرب در شهرهاي اصلي فارس، موجب جا به جايي

  . شهري فارس شدي ههايي در جامع شهري و  دگرگوني

  شهرهاي جبال و آذربايجان  .3 .1

  داللتي،آورد  شهر جديدي سر برنمي،خستين اسالميهاي ن  غرب جبال در سدهي هاين كه در منطق

 حلوان، كرمانشاه ؛ آن منطقه مانندي ساساني شهرهايـ  ادارياسي استمرار كاركرد س برروشن

 مذكور استقرار پايگاه سياسي و اداري اعراب در شهرهاي  و، همدان، نهاوند و دينور)قرماسين(

ط ي خونبار پس از فتح، شرايها  و شورشمانينافر نبودو   با صلحفتح غالب آن شهرها. است

 فوق فراهم آورده ي شهرهاي ورود كارگزاران عرب به درون باروي برايمناسب و مساعد

 جمعيت تركيبي ايراني و عرب هاي سوم و چهارم هجري به  منابع جغرافيايي سدهي هاشار. بود

اين شهرها
3

هاي سواد، رز واليت در م،دژ شهر حلوان و نيز ساخت مسجد جامع در كهن 
4

 

_______________________________________________________________________________ 

) 1988(؛  بالذري 336داراالضواء، ص: ، بيروت2كتاب الفتوح، تحقيق علي شيري، ج) ق1411(ابومحمد احمدبن اعثم كوفي    1

  .378ـ 377صص

؛ مطهربن طاهر مقدسي 133؛ دينوري، ص 326 و 273بنياد فارس شناسي، صص :  شيرازفارسنامه،) ش1374(ابن بلخي    2

�.183 دينيه، صمکتبة ثقافة: ، بورسعيد5، جالبدء والتاريخ] تا بي[

المشرق الي  حدود العالم من؛ 83 و 76 و 75 و 72دارالكتب العلميه، صص: ، بيروتالبلدان) ق1422(احمدبن ابي يعقوب يعقوبي    3

 في المشهورةآكام المرجان في ذكر المدائن ) ق1408(بن حسين  ؛ اسحاق152 للنشر، صالثقافیةالدار : قاهره) ق1423 (المغرب

� .68عالم الكتب، ص: ، بيروتل مكانك

�.123ص) 1411(مقدسي    4
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  .  باشد،شده  حاكمان و كارگزاران عرب در شهرهاي ياداستقرارتواند داللت ديگري بر  مي

رفت و   پادگاني براي مقابله با هجوم ديلميان به شمار مي- قزوين در عصر ساساني، شهر

جا  آنهاجم ديلميان در  شماري از واحدهاي نظامي ارتش ساساني براي جلوگيري از ت،همواره

.مستقر بود
1

 ، اين شهر به صلح گشوده شد و تنها شهر ساساني بود كه ساكنان اكثراً نظامي آن

.جا به دين اسالم گرويدند يك
2

 با استقرار گروهي از رزمندگان عرب در قزوين، نقش و 

 فاتح ،بعازبن  براء.  در دوران پس از فتوح نيز استمرار يافت،كاركرد دفاعي و پادگاني شهر

 در شهر اسكان داد و ، خويلد اسدي�� �����وين، پانصد جنگجوي عرب را به فرماندهي قز

.، به اقطاع آنان دادنداشت آن حقي در يكسهايي را كه  زمين
3

عليحضرت  هنگامي كه 
)ع(

 

مهياي نبرد با معاويه شد، گروهي از مردم كوفه را كه شماري از قاريان قرآن در ميان آنان 

هاي عرب در شهرهاي قزوين و ري  ، به پادگانترديد داشتند با معاويه  جنگبرايبودند و 

.گسيل داشت
4

 در ،اي  عرب به صورت دورهي ه هزار رزمندنيچند همواره ، امويي ه در دور

شربن مروان، حاكم  عبدالملك مروان، به به72 در سال .پادگان آن شهر مشغول خدمت بودند

هاي  در پادگان«عرب به پادگان ري اعزام گردند و  دستور داد پنج هزار جنگجوي ،عراق

شان برسد و بازشان  خويش باشند و خراج اراضي غنيمتي خويش را بگيرند تا وقت بازگردانيدن

.»شان فرستي ايگرداني و كسان ديگر به جاي
5

را به يز همان تعداد از جنگاوران كوفيشر ن ب 

 پس ؛جنگ با خوارج كرد و به او دستور داد ي ه روان،بن محمدبن اشعث  عبدالرحمنيفرمانده

. او نوشتي به همراه افرادش به كوفه رود و فرمان حكومت آن شهر را برا،از نبرد با خوارج
6

 

 اعزام به كّرات جنگجويان خاطي و شورشي را به پادگان ري دوران مورد نظر، در ،چنين هم

.كردند مي
7

، ري را از نو بازسازي كرد، بر اش دي سوم عباسي، در زمان واليتعهي ه خليف، مهدي

_______________________________________________________________________________ 

. و.  پيراستار ني يورش تازيان، ايران در آستانه) ش1355(ي كولسنيكف .ا.؛ آ556ص) ق1422(؛ يعقوبي 105دينوري، ص   1

  .251 و 249ـ 248آگاه، صص: ي محمد رفيق يحيايي، تهران پيگولفسكايا، ترجمه

  .313ص) 1988(بالذري    2

�.314ـ 313همان، صص   3

  .165دينوري، ص   4

�.171، ص6طبري، ج   5

�.جا همان   6

بن عبده، او و تمامي افرادي را كه نامشان در  ي وقت، سعيدبن عاص، حاكم كوفه، براي تنبيه كعب به دستور عثمان، خليفه   7

 تحقيق احسان االشراف، انساب) 1979/ق1400(احمدبن يحيي بالذري (زام كرد ري اعپادگان  به ، شده بودديوان عطاء وي ثبت

بن يوسف ثقفي والي عراق نيز، گروهي از افراد حاضر در  ؛ حجاج)530 المستشرقين االلمانيه، صجمعیة: ، بيروت5عباس، ج

  ).374، ص6طبري، ج(شورش ابن اشعث را به شرط عزيمت به ري، امان داد 
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.آن نام محمديه نهاد و مدتي در آن شهر اقامت گزيد
1

 شد، ي كه بازسازييها  از جمله ساختمان

استقرار مسجد جامع . ز بنا شدي مسجد جامع شهر ن. بودينبدي شهر موسوم به دژ زيدژ اصل كهن

دژ،  آن شهر برگرداگرد كهني ه و داراالمارير
2

گر سكونت مستمر  اني آن كه ب عالوه بر

 شهر در دوران يدهد توسعه و نوساز ي است، نشان ميكارگزاران عرب در مركز شهر مهم ر

 ي و كانوني مركزي ه، بلكه از نقط)ربض(ران، نه از حومه ي ايشتر شهرهاي برخالف ب،ياسالم

ليو فص) شهر(نه ي را مدي شهر داخل،ي مردم ر؛رو ني ازا،شهر آغاز شد
3

حومه (شهر خارج  را 

.خواندند يم) ا ربضي
4

          

 مركز اداري ؛ظاهراً زمامداران عرب و نمايندگان خالفت اسالمي پس از فتح اردبيل

ندي در دوران خالفت بن قيس ك اند؛ زيرا هنگامي كه اشعثآذربايجان، در آن شهر مستقر شده

عثمان يا علي
)ع(

تر مردم اردبيل به دين اسالم  يش ب؛ به حكومت آذربايجان رسيد، مشاهده كرد

.اند درآمده
5

 البد پيش از آن، كساني از مسلمانان عرب در اين شهر سكونت گزيده بودند كه به 

اشعث نيز گروهي از اهل ديوان و عطا را در . اسالم آوردن گروهي از اهالي انجاميده است

ل را به مصرـ  مركز ي و اردبا توسعه داديكرد جا را بنا  اردبيل اسكان داد، مسجد  جامع آن

.ل كرديجانـ  تبديت آذرباي واليادار
6

 در بخش غربي آذربايجان، مسلمانان عرب پس از فتح 

.جا قصرهايي براي خويش بنا كردند رميه، به درون شهر راه يافتند و در آنوا
7

   

  شهرهاي خراسان و سيستان  .4 .1

 ي هاز مركز خالفت اسالمي و افزايش روحيهاي شرقي ايرانشهر   بسيار زياد سرزميني هفاصل

 هاي هاي اعراب را براي تأسيس مراكز و پايگاه هاي محلي، مالحظات و انگيزه طبي قدرت استقالل

بن عامر پس  به همين دليل، عبداهللا.  تشديد كرده بود،ثابت قدرت و سلطه در اين بخش از ايران

 كردميت را به چهار ربع تقسياز فتح خراسان، آن وال
8

 و چهار هزار جنگجوي عرب را در 

_______________________________________________________________________________ 

�.537عالم الكتب، ص: ، بيروتبلدانال) ق1416(احمدبن محمدبن اسحاق ابن فقيه همداني    1

�.538همان، ص   2

�.منظور قسمتي از شهر است كه درون باروي كوچك بوده است   3

  .537همان، ص   4

  .320ص) 1988(بالذري    5

  .321ـ 320همان، صص   6

�.322همان، ص   7

�.167، ص2ج] تا بي[يعقوبي    8
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نيشابور و مرو، دو مركز از چهار .  چهار ربع خراسان باقي گذاشت و خود به بصره بازگشت

 بود كه مورد يي از جمله شهرها،مرو. مركز اداريـ  سياسي مهم خراسان در عصر فتوح بودند

. كردند جا نماز دژ آن بر كهن ،آنانتوجه كارگزاران عرب قرار گرفت و 
1

ربن احمر، ي ام

 بعد از فتح خراسان، حاكم مرو شده بود، ي عرب كه در زمان خالفت عثمان و مدتي فرمانده

 نجات از ي برا، دهقانان مروي شهر برپا كرد، اما به تقاضاي هرون از دروازياردوگاه خود را ب

ن عرب را در افت و سربازاي شهر راه ي زمستان به همراه افرادش به درون باروهايسرما

. داديان جاي مرويها خانه
2

اران، مردم مرو قصد داشتند بر اعراب ي بازار و عيك اهالي به تحر

.ندگرديد از دهقانان، به شدت سركوب يكي شورش توسط ي ه نقشفاش شدنبشورند، اما با 
3

 

سان مرو در تمام دوران خالفت امويـ  به استثناي چند سالي كه اسدبن عبداهللا قسري بر خرا

بن طاهر، همچنان  ان تا زمان حكومت عبداهللايز در عصر خالفت عباسيكردـ  و ن حكومت مي

 به ،دژ شهر هان و زمامداران عرب از داخل كهناري و نظامي خراسان بود و فرماندمركز اد

 پادگاني مركب از رزمندگان قبايل مختلف ، مذكوري هدر دور. پرداختند تمشيت امور مي

نويسان مسلمان مرو را  رو، جغرافي ني ازا؛نان نيز در شهر استقرار داشتعرب و موالي آ

.خواندند» لشكرگاه اسالم«
4

 كه حدود دو قرن طول ي زماني هن فاصلي جالب توجه در اي ه نكت

دژ به ربض و   از كهن،ي و مقر اداري مركز فرماندهيعني شهر، ي عناصر اصلييد، جابه جايكش

 يها در سدهران ي ايـ  اقتصاديتحوالت اجتماع با روند  در تالزم،قالانتن يا.  شهر استي هحوم

 دو ر كرد وييز تغي نخت شهري و ريند شهرسازي فراان آن،ي است كه در جرينخست هجر

ت خود را در يت و موقعيدژ و شارستان، به مرور اهم  كهن؛يعني يراني شهر كهن ايبخش اصل

.داداز دست ) ربض(د در حومه ي جدي شهري ه منطقيي و شكوفايريگ برابر شكل
5

ت به ي با عنا

 ي شهرهايي در سازمان فضا، داراالماره، مسجد جامع و بازاريوحدت كالبدن كه يا

ن عناصر در ي اييجا حوقل از جابه  و ابنيف اصطخري داشت، توصي نمود بارز،نينش مسلمان

_______________________________________________________________________________ 

�.229دنياي كتاب، ص : ، تحقيق عبدالحي حبيبي، تهراناالخبار ينز) ش1363(بن محمود گرديزي  بن ضحاك ابوسعيد عبدالحي   1

�.167، ص2ج] تا بي[؛ يعقوبي 229همان، ص    2

�.168ـ167، صص2ج] تا بي[؛ يعقوبي 230ـ 229گرديزي، صص    3

 فارسي بن محمد ؛ ابواسحاق ابراهيم436دار صادر، ص: ، بيروت2، ج االرضصورة، )1938(ابوالقاسم محمدبن حوقل نصيبي    4

) 1984(؛ محمدبن عبدالمنعم حميري 149، صالثقافة لقصورة العامة الهیئة: ، قاهرهالمسالك والممالك] تا بي) [اصطخري(

  .533مكتب لبنان، ص: ، بيروتالرّوض المعطار في خبر االقطار

، شماره فرهنگ، »يخ ايراني تار هاي ميانه تأملي در شكل شهر و مناسبات شهرنشيني در سده«) ش1384(فر  شهرام يوسفي   5

  .223، ص56
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.دهد ي ربض را نشان مدژ به  از كهني شهريند انتقال عناصري فرا،يشهر مرو، به روشن
1

   

داران و كارگزاران عرب به درون   خراسان است كه زماميز از جمله شهرهايشابور نين

عامر   ابني نسبتاً سخت و طوالني از سوي ه به دنبال يك محاصر،ن شهريا. شهر وارد شدند

گاه خود قرار داد،  شهر را منزل، فاتح عربي  فرمانده،ي طبري هبه گفت. گشوده شد
2

 اما حاكم 

در آن  يي مسجد و سراي بناشابور وي شاهنبر ني هبن عامر در محل  عبداهللاز اقامت ،يشابورين

. سخن گفته است،محله
3

 ي هكد  آتش،عامر  گزارش شده اعراب تحت فرمان ابن،نيچن  هم

 ساختندي آن مسجديب و به جايدژ را تخر كهن
4

 اعراب مسلمان از دژ ي هانگر استفادي كه ب

 عناصر ،ي نخست هجري ه در طول دو سدجيمانند مرو، به تدرز يشابور نيدر ن. شهر استآن 

.افتنديانتقال ) ربض( به حومه ، مانند مسجد جامع، لشكرگاه و داراالمارهيشهر
5

   

كنند كه   هنگام توصيف فتوحات اعراب در سيستان، تصريح مي،سان مسلمانينو عيوقا

.رزبان، وارد شهر زرنگ، مركز سيستان شدبن زياد پس از مصالحه با م ربيع
6

 ي بعديها اشاره 

ا ورود مجدد آنان به آن شهر،يمنابع بر خروج كارگزاران عرب از زرنگ و 
7

دهد  ي نشان م

استقرار و سكونت اعراب در  . شهر قرار داشته استي در درون بارو،ياسيـ  سيكه مقر ادار

 ي ه دائم و ثابت نبود، بلكه در نتيج،شابوريو نمانند مرو  هم، دژ و شارستان زرنگ درون كهن

 جا به جايي عناصر اصلي شهري ،تغييرات اساسي در مناسبات اجتماعيـ  اقتصادي و در پي آن

نظامي اعراب در آن شهرها نيز عموماً از دژ ـ از بخشي به بخش ديگر، پايگاه قدرت سياسي 

.تقال يافت در حال گسترش و ترقي انِحكومتي و شارستان به ربض
8

   

_______________________________________________________________________________ 

  .435ـ 434، صص2؛ ابن حوقل، ج 147اصطخري، ص    1

� .317، ص4طبري، ج   2

�.206آگه، ص: ، تهرانتاريخ نيشابور، )ش1375(ابوعبداهللا حاكم نيشابوري    3

�.198، ص5ج] تا بي[؛ مقدسي 217همان، ص   4

�.146ـ 145اصطخري، صص    5

؛ 82 خاور، صي كالله: تصحيح محمد تقي ملك الشعراي بهار، تهران) ش1366 (تاريخ سيستان؛ 382ص ) 1988(بالذري    6

�.128دار صادر، دار بيروت، ص: ، بيروت3، جالكامل في التاريخ) 1965/ق1385) (اثير ابن(الكرم  بن ابي عزالدين ابوالحسن علي

رنگ گماشت، اما پس از چندي اهالي زرنگ، وي را از شهر حارث بن كعب را به حكومت شهر ز بن عامر، مردي از بني عبداهللا   7

، مدتي بعد، مردم زرنگ همين كار را با اميربن احمر، )382ص) 1988(بالذري (هاي شهر را به رويش بستند  راندند و دروازه

 و تميمي را در اواخر حكومت اموي، غوغائيان سيستان، دو رقيب و مدعي بكري). 383همو، ص(ديگر حاكم عرب شهر كردند 

ي ابومسلم راهي زرنگ شد، مردم آن شهر تا وقتي كه  و هنگامي كه نماينده) 132تاريخ سيستان، ص(از شهر اخراج كردند 

�).135ـ 134همان، صص (ي شهر را به روي حاكم جديد نگشودند ها براي حاكم اموي شهر امان نگرفتند، دروازه

�.224 - 223فر، صص  يوسفي   8
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  شهرهاي طبرستان  .5 .1

 تقريباً پس از حدود يك سده برخوردهاي نظامي پراكنده، ناچار از ، خزريي هساكنان ناحي

 كه يزيدبن ه 98ش از سال يرسد تا پ يبه نظر نم. پذيرش تسلط سياسيـ  نظامي اعراب شدند

ي بر پا كرد،مهلب شهر قديم گرگان را پس از كشتار گسترده، ويران و شهر جديد
1

 اعراب 

ان عرب در سال ي پس از آن كه سپاه،در مركز طبرستان .جا وارد شوند افته باشند به آنيامكان 

 ي و نظاميگاه ادارير كردند، دو شهر ساري و آمل را به عنوان پاي را تسخي ساحلينواحه 144

. بنا كردندييها  مساجد جامع و كاخ،دند و در هر دو شهريش برگزيخو
2

   

  داران و كارگزاران عرب در خارج از شهرها استقرار زمام.  2

 مكاني خارج از شهرها را به ؛دادند  ترجيح ،هان و حاكمان عرب در موارد متعدديفرماند

 هاي گاه ها و سكونت از اين رو، قلعه. عنوان پايگاه نظامي، مركز اداري و محل اقامت خويش برگزينند

 ،اي حاصلخيز و پرجمعيت هاي واقع در مركز منطقه  و ديهروستايي كنار شهرها و يا دژها

 و مراكز شهرهابه  نزديك اي  در نقطهسكونت فاتحان عرب. راب قرار گرفتمورد اقبال اع

 احساس ،از يك سو.  مزاياي بسياري براي آنان داشت،جمعيتي، از حيث نظامي و اجتماعي

 ،شد تر مي  براي آنان آسانها وب شورش متقابل و سركي هكردند و دفع حمل امنيت بيشتري مي

خواني معناداري با سياست  سويي و هم  اين شكل از استقرار اعراب در ايران، هم؛از سوي ديگر

 فاتح و مغلوب ي هدر جدا نگاه داشتن دو جامع)  و اموياناوليهعصر خلفاي (فرمانروايان عرب 

 ،و ارتباط اجتماعي دو جامعه محدوديت و موانع تماس ، هر چند كه در دراز مدت.داشت

ا  تبديل به شهرهاي نوبنياد ب،هاي اعراب در خارج از شهرها گاه رنگ باخت و سكونت

  . نق و آباداني انداختجوار را از رو  و شهرهاي قديمي همعرب و ايراني شدتركيب جمعيتي 

  )ها قلعه(دژها   .1 .2

ستايي، به ويژه شهرهايي كه كانون  روهاي جمعيتي ها و دژهاي نزديك شهرها و كانون قلعه

شديدترين پايداري ايرانيان در . هميت بيشتري براي مسلمانان داشتمقاومت و شورش بودند، ا
_______________________________________________________________________________ 

�.543، ص6طبري، ج   1

، تصحيح محمد حسين تاريخ طبرستان و رويان و مازندران) ش1345(بن نصيرالدين مرعشي  ؛ ظهيرالدين574همداني، ص   2

بنياد فرهنگ : ، تصحيح منوچهر ستوده، تهرانتاريخ مازندران) ش1352(؛ مال شيخ علي گيالني 125شرق، ص: تسبيحي، تهران

�.63 - 62ايران، صص 
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 خاستگاه خاندان ساساني و كانون ؛برابر مهاجمان عرب، در فارس و به ويژه در شهر استخر

 ييها ت، مخصوصاً قلعهين والي اي دژها،هان عربرو، فرماند نيازا. دين زرتشتي صورت گرفت

. دندي خود برگزي و مركز اداريگاه نظاميرا كه در مجاورت شهر استخر واقع بودند، به عنوان پا

ي حاكم فارس در دوران خالفت عل- هيادبن ابي، زي طبري هبه گفت
)ع(

 ي ه را كه به قلعيا  قلعه- 

.جا مستقر شد ن استوار و مستحكم كرد و در آ،ضاءيان استخر و بياد معروف شد، ميز
1

 

 اشاره ، استخري هار در كوري به نام اسفنديا اد در قلعهي زاستقرارز به ي و ابن حوقل نياصطخر

 دآبادي سعي هد و بعداً به قلعياد منتسب گردي به ز پس از آن، آن قلعه؛اند ح نمودهياند و تصر كرده

. گشتمعروف
2

كيم و تثبيت قدرت  در جريان فتح فارس و تالش براي تح،نيچن  اعراب هم

ها در مجاورت شهر   از آن اردوگاهيكي. جاد كردندي اي متعدديها ار، اردوگاهيخويش در آن د

 موسوم به دژ سفيد،يا ضاء كه قلعهيز بيخ استخر، در دشت حاصل
3

  در مركز آن واقع بود،

.برپا شد
4

ت  با گذشت زمان و مهاجرت اعراب و ايرانيان نومسلمان و غيرمسلمان به دش

ن شهر يتر  كه بزرگي شد، به طور هاي آن مبدل به شهري آباد و پرجمعيت بيضاء، قلعه يا قلعه

.رفت ي استخر به شمار مي هكور
5

، در درون و بيرون دژ دنبال؛ دو مسجديايآثار وبقا 
6

 در كنار 

 از بخشد كه مسلمانان  اين احتمال را قوت مي-  شاپورخُرهي ه مركز كور- )بيشابور(شهر شاپور 

  .اند كرده  استفاده مي، يك پايگاه نظامي براي اعمال سلطه بر شهري آن دژ به مثابه

  هاي روستايي گاه سكونت  .2 .2

مركز و پايگاه  اداري و نظامي خود را در  ، در موارد متعددي،هان و حاكمان عربفرماند

ز اداري و هاي استقرار مراك  و هدفانگيزه. هاي روستايي  مستقر كردندگاه سكونت

 ي هو دور) عصر فتوح( و اموي اوليه خلفايهاي ايران در دوران  هاي نظامي عرب در ديه پادگان

راشدين ( اول ي ههاي روستايي كه در دور گاه سكونت.  تفاوت محسوسي دارد،خالفت عباسيان

. شتند، پايگاه اعراب شدند، اغلب در نزديكي شهر يا شهرهاي مهم و بزرگ قرار دا)اميه و بني

_______________________________________________________________________________ 

�.138، ص5طبري، ج   1

�.273ـ272، صص2؛ ابن حوقل، ج73اصطخري، ص   2

نام فارسي آن نسايك ـ نساتك هم گفته شده است ـ  به معناي ساختمان و كاخ سپيد است و از آن رو به اين نام معروف شده كه    3

�).520 دار صادر، ص:، بيروت1، جالبلدان معجم) 1995(بن عبداهللا حموي  الدين ابوعبداهللا ياقوت شهاب(سپيدي آن از دور معلوم بود

  .281، ص2، ابن حوقل، ج77اصطخري، ص   4

�.جا جا؛ ابن حوقل، همان اصطخري، همان   5

�.433، ص)ق1411(مقدسي    6
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هاي محلي و  يي، سركوب نافرماني و شورشها  هدف اصلي فاتحان از سكونت در چنين آبادي

هاي روستايي كه در عصر  گاه  اما سكونت.جوار بود اعمال حاكميت بر شهر يا شهرهاي هم

ي امور اي عرب قرار گرفتند و مركزي براي سامانده عباسي مورد اقبال اميران و بزرگان قبيله

 ي ههاي كوچك و بزرگي بودند كه درون يك منطق ديه لشكري شدند، غالباً كشوري و

هاي  تأسيس پايگاه. پرجمعيت و پرظرفيت از حيث توليدات كشاورزي و دامي، جاي داشتند

هاي امنيتي و نظامي باشد، متأثر از  ضرورتبه  ناظرهايي، بيش از آن كه  قدرت در چنين مكان

 .طلبي سياسي سران قبايل و محتشمان عرب بود ي مناطق و جاهمالحظات خاص اداري و اقتصاد

  مورد نظر،  موفقي ه پس از استيالي سياسي و نظامي بر منطق،اين گروه از متنفذان عرب، اغلب

 - هاي قدرت سياسي برپايي چنين كانون. شدند  بغداد ميي هبه دريافت فرمان حكومت از خليف

  شباهت نزديكي با گرديد،گيري شهرهاي جديد شكلعت منجر به  كه به سراداري و نظامي

م با تغيير در  اغلب توأ، شهرهاي نوايجاد . تأسيس شهرهاي شاهي در عصر ساساني داشتروند

گر   بيان، اين پديده.تقسيمات اداري و تشكيل واليتي جديد به مركزيت شهر تازه تأسيس بود

  به دوران اسالمي تاريخ ايران، ساسانيي هان و به ويژه دوراي شهر از عصر باست تداوم مفهوم منطقه

هان و كارگزاران عرب و خيل وابستگان و ، روند و چگونگي استقرار فرمانددر ادامه. است

 مورد ، اموي و عباسي،اوليه خلفايدوران هاي روستايي ايران، در  گاه خادمان آنان در سكونت

  . گيرد بررسي قرار مي

  اميه  هاي روستايي ايران در دوران راشدين و بني گاه رار كارگزاران عرب در سكونتاستق.  1 .2 .2

 يي روستاي اعراب مسلمان در نواحي نظاميها گاه و اردوگاهي استقرار پاي هبار درييها گزارش

سواد وجود دارد
1

  . گذريم  از آن مي، كه چون به تأسيس شهري منجر نشد

 گاه  شاخص سكونتي ه در حد فاصل اهواز و شوشتر، نمون،)رستقباد(كواذ   رستمِ كهني هقري

جا، تبديل به شهري بزرگ و آباد با   استقرار سربازان عرب در آني هروستايي است كه در نتيج

.نام عسكر مكرم شد
2

غالم ؛ كارگزار زبيريان و به روايت ديگر؛م كه به روايتيكرَ م 

 ،هي نظامي اعراب مسلمان را در كنار آن قربن يوسف ثقفي در خوزستان بود، اردوگاه حجاج

بر اثر مهاجرت ايرانيان و اعراب به اطراف اين اردوگاه، در مدت . تأسيس و فرماندهي كرد
_______________________________________________________________________________ 

�).287، ص6ابن سعد، ج(ي راذان در حوالي بغداد كنوني وجود داشته است  در دوران خالفت امويان، پادگاني نظامي در منطقه   1

، الحیاة مکتبةدار : ، بيروتالصاله والسالم تاريخ سني ملوك االرض واالنبياء عليهم] تا بي) [مزه اصفهانيح( حسن اصفهاني بن حمزة   2

  .124ـ 123، صص4؛ ياقوت حموي، ج38ص
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هاي  هاي بزرگ، كارگاه خانه زمان كوتاهي آن قريه مبدل به شهري با بازارهاي روشن، تجارت

.بافندگي و دانشمندان باسواد شد
1

 يا هيان و كارگزاران عرب در ناح استقرار مستمر لشكري

 بود،يت شهري از واليت فارس كه فاقد موقعييروستا
2

گيري   مقدمات و شرايط را براي شكل

ه از همان آغاز فتوحات اعراب ين ناحيا. راز فراهم آورديگاه شهري مهمي همچون ش سكونت

بن مروان بود كه با ل به لشكرگاه مسلمانان شد، اما از زمان خالفت عبدالملكي تبد،در فارس

 شكل گرفتيدي جديگاه شهر ها در آن محل، سكونت فارس و ديوانِاستقرار حاكمان عرب
3

 

هاي اطراف به شهر  ساكنان استخر و ديه؛ از جمله، مهاجرت مردمان شهرهاي قديمي فارسو

  .   آغاز شد،تازه تأسيس

 فتح ي در ابتدا،ان عربچه در نيشابور و مرو رخ داد، كارگزاران و سرباز برخالف آن

 در سه فرسنگي شهر ،آباد خراسان.  شهرها مستقر نشدند  در داخل آن، هرات و بلخيشهرها

هان و كرگاه مسلمانان و پايگاه فرماند مديدي لشيها  تا مدت،هرات و بر سر راه پوشنگ

.حاكمان عرب منطقه بود
4

ه، اما  روستايي بوديگاه  سكونت،اري به احتمال بس،آباد  خراسان

. گرفته است يالماره مورد استفاده قرار ما به عنوان لشكرگاه و داريست تا چه زمانيمعلوم ن

شهر در اين  متعدد از فتح يها  گزارش. بيشتري از خود نشان دادي در برابر اعراب نافرمان،بلخ

. اعراب استي نظام- ياسيگر خارج شدن مكرر آن شهر از تسلط س اني ب، مختلفيها زمان
5

 

ا جنگاوران عرب در شهر بلخ نشده ي به سكونت كارگزاران يا چ اشارهي ه،ها ن گزارشيدر ا

 پايگاه اداري ؛ها بوده است كه اعراب تصميم گرفتند يقيناً در اثر همين نافرماني و شورش. است

 واعظ ي هبه گفت.  در نزديكي شهر بلخ بر پا كنند، به نام بروقانيا هيو نظامي خود را در قر

زك ترخان، بروقان را دارالملك كرد و مسجد جامع ي پس از قتال با ن، مسلم�� ���
	، يبلخ

. نماز جمعه كردي هجا را ساخت و اقام آن
6

 همچون ساير مراكز اداري و نظامي اعراب، سيل 

جا   اما از آن. رو به ويراني نهاد)بلخ(ه بروقان سرازير شد و شهر اصلي جمعيت ايراني و عرب ب

_______________________________________________________________________________ 
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روقان از حيث زمين و عرصه، در مضيقه و تنگنا قرار داشت، به تقاضاي اسدبن عبداهللا كه ب

 به همراه ساكنان بروقان به بلخ ه107 وقت، دارالعماره را در سال ي هقسري و موافقت خليف

ش يهاي شهر كهنه، شهري جديد بنا گرديد و خالدبن برمك كه پدرش پ  بر ويرانه.منتقل كرد

. معبد نوبهار بلخ بود، نظارت بر ساخت و ساز شهر را برعهده گرفتي متول،مسلمان شدناز 
1

 

 ي هدر ساي. از حيث مناسبات اجتماعي و فرهنگي به مراتب با بلخ قديم متفاوت بود،بلخ جديد

 زندگي ،آميز و همكاري اقتصادي و اجتماعي دو گروه قومي ايراني و عرب همزيستي مسالمت

  . شدشهري رونق گرفت و شكوفا 

   هاي روستايي ايران در عصر عباسي گاه هان عرب در سكونتاستقرار كارگزاران و فرماند.  2 .2 .2

 دهد كه نمايندگان سياسي و كارگزاران اداري خالفت گزارش ارزشمند ابونعيم اصفهاني نشان مي

 ي هاشار. اند شهر يهوديه مستقر بوده خُشينان، در مجاورت ي ه در قري،عباسيان در زمان منصور

يس اولين مسجد در زمان خالفت عليهمو به تأس
)ع(

 خُشينان،ي ه در قري
2

 آني  تواند نشانه  مي

 پايگاه نمايندگان ،جوار آن در دوران راشدين و اموي  مذكور يا قراء همي هباشد كه قري

مركز اداري ( شورش شهر جي ،كند چه اين گمانه را تقويت مي آن. خالفت اسالمي بوده است

 دوم ي هبر مسلمانان و قتل اعراب مستقر در شهر، در پي مرگ خليف) اصفهان در عصر ساساني

.است
3

هاي   احتماالً پس از آن ماجرا، ديگر كارگزاران عرب در جي اقامت نكرده و قريه

ويراني و متروك شدن تدريجي جي در قرون . اند نزديك يهوديه را براي سكونت برگزيده

 .اط با انتقال مركزيت اداري از آن شهر نيستارتبنخست هجري، بي

 در اوايل دوران ،بن ادريس عجلي يكي از محتشمان عرب، به احتمال بسيار زياد عيسي

 گاه روستايي نزديك به هم، ميان همدان و اصفهان مستولي خالفت عباسيان، بر چندين سكونت

هاي  ادگانش بر آبادي در طي حكومت وي، فرزند و نو.شد و اقدام به ساخت و ساز كرد

 با جمعيت تركيبي ايراني و عرب شكل گرفت ،)كرج ابودلف(مذكور، شهري موسوم به كرج 

.شد يشناخته مان ي لشكرگاه ابودلفكه
4

 اي حاصلخيز بن علي، وزير آل ابودلف نيز در ناحيه  حمويه
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.و پربركت، باني شهر بروجرد شد
1

  

مندان عرب يا رهان و زوماندقرار فرهاي دوم تا چهارم هجري حضور و است طي سده

 آذربايجان، به جريان خيز هاي روستايي واقع در مناطق زراعت گاه منسوب به عرب در سكونت

  .شهرسازي و رشد شهرنشيني در آن ديار شتاب بسياري داد

 ي هاچي دري واقع در ساحل شرق، افراه رودي هيقرپس از آن كه در اواخر دوران اموي، 

،هياورم
2

جان و ارمنستان به عنوان لشكرگاه انتخاب شد،ي آذربايط محمدبن مروان، وال توس
3

 

 مراغهي با نام عربيگاه شهر  سكونتيريگ  شكليط برايشرا
4

 كشاورزان آن . فراهم آمد

هاي خود را به حاكم و بزرگان عرب واگذار كردند و خود را در پناه آنان قرار  حدود، زمين

 مراغهدر الن او مردمان پراكنده را گرد آوردند و ي برپا شد و وكيي بناها، به امر محمد.دادند

ان، در يه درآمد، اما پس از سقوط امويام ي بني هبه عنوان خالص مراغه ،پس از آن.  دادنديجا

 حاكم ،ي عباسي هفين خلي خازم كه در زمان هم�� ���� .تملك دختران هارون قرار گرفت

 در يادي و سربازان ز كرد مراغه را برآورد، شهر را مستحكميوجان و ارمنستان شد، باريآذربا

.نمودآن مستقر 
5

 به حكومت آذربايجان ،ي يزيدبن حاتم مهلبي كه به فرمان منصور عباس

ار منتقل ي را از بصره به آن ديمني ِ عربيها فهي و طاها  از خاندانيمنصوب شده بود، شمار

 آنان بود كه در ي  از جمله،بن مثني ازدي رواد. داد اسكان ،تي مختلف آن واليكرد و در نواح

.افتي استقرار ،ز و بذيان تبري مي منطقه
6

ش ي بيا هيز را كه در آن زمان قري تبر، و پسرانشيو 

بر ،  هجي كردند كه در نتيساز  خود قرار دادند و اقدام به ساختماني و نظاميگاه ادارينبود، پا

. شديگاه شهر سكونتل به يز افزوده و تبديت تبريجمع
7

 به تدريج تبريز در ميان ، پس از آن

. شهرهاي آذربايجان اعتبار و اهميت يافت و مورد توجه خلفا و فرمانروايان قرار گرفت

 يگاه اداري پاي مدت زمان، از رهگذر آن كه تا دوران خالفت متوكل، كوچك مرندي هدهكد

 ابوالبعيث،يو نظام
8

گاه شهري معتبري   بود، مبدل به سكونت- دث و محمي بع- اش   پسر و نوه
_______________________________________________________________________________ 

  .368، ص2؛ ابن حوقل، ج118اصطخري، ص   1

عباس زرياب . ي اسبان و ستوران باشد ي از فرا ـ ده ـ اسپه به معناي چراگاه و پرورش دهندهاين نام به احتمال بسيار، تحريف   2

�.198 المعارف بزرگ اسالمي، صدائرةمركز : ، تهران1، ج بزرگ اسالميدائرةالمعارف، »آذربايجان«) ش1374(

�.335، ص2؛ ابن حوقل، ج108اصطخري، ص   3

� ).581همداني، ص(اه عرب در آن قريه، نام مراغه برآن اطالق شد ستوران سپ) غلت زدن(به سبب مرغ كردن    4

�.93، ص5؛ ياقوت حموي، ج321ص) 1988(بالذري    5

� .371، ص2ج] تا بي[يعقوبي    6

  .582؛ همداني، ص322ص) 1988(بالذري    7

  .اند نام او را جليس ثبت كرده) 110، ص5ج(و ياقوت حموي ) 321ص) 1988((بالذري    8



�45  ي شهري زي و جامعهداران و كارگزاران عرب در ايران و تأثير آن بر شهرسا الگوي استقرار زمام

.در شمال آذربايجان شد
1

 ميانه استقرار يافت و به فرمان ي ه در قري،بن جعفر همداني  عبداهللا

جا نهاده شد  منبري در آن، عباسيي هخليف
2

  .  تا موقع شهري بيابد

ران مهدي مراتع واقع در جنوب آذربايجان، در مرز واليات همدان و دينور، چراگاه  شت

براي جلوگيري از ناامني و مقابله با فعاليت راهزنان . بودهاي كردان و ديگر اقوام  عباسي و دام

 عباسي دستور داد در مكاني موسوم به سيسر، شهري با همين نام بر پا ي هدر آن ناحيه، خليف

 عالوه بر ،شهري كه در درون باروي آن. جا اسكان داده شدند كردند و هزار مرد جنگي در آن

.گرفتند حاكم و جنگاوران، چوپانان و چارپايان نيز جاي مي
3

 - افزون بر مالحظات امنيتي 

هم در تأسيس شهر سيسر ) ها  گردآوري مالياتايه شيوه(هاي اداري و مالي  نظامي، ضرورت

 در  نيزاي  گاه شهري سيسر، تغييرات عمده  چرا كه توأم با ايجاد سكونت،نقش داشته است

. انجام گرفت، اداري منطقهماتتقسي
4

   

گاه شهري   اصفهان و فاقد سكونتي هجا، بخشي از كور زمان با ورود اعراب به آن قم، هم

. بر جاي مكاني كه بعدها شهر قم به وجود آمد، چندين آبادي نزديك به هم قرار داشت. بود

هاي  هايي از عرب پيش از آن كه مأموران و كارگزاران عرب در قم مستقر شوند، خانواده

  به درخواسته، به آن جا مهاجرت كرد حكومت امويبه منظور رهايي از تعقيب و آزاراشعري 

آميز  همزيستي مسالمت عهد مودت و .داران زرتشتي محل، در آن ديار اسكان گزيده بودند زمام

مت و  مناسبات دو طرف به خصو، دير نپاييد و پس از مدتي،آغازين مهاجران با بوميان قم

 زرتشتي محل چيره گشتند، اشراف و ي ه اعراب طي يك درگيري خونين بر سكن.ستيز گراييد

.سران آنان را به قتل رساندند و بقيه را به اطاعت و يا ترك خانه و كاشانه واداشتند
5

 در پي 

هاي زيادي را مالك شدند و به جاي   متمكن و ضيعت،اين رويدادها، بزرگان اشعري در قم

رتشتي، مسئوليت دريافت خراج و جزيه و پرداخت آن به عامالن حكومت را بر سران ز

 كه جا آندر عهد خالفت عباسيان، نفوذ و قدرت اشعريان در قم باال گرفت تا . عهده گرفتند
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ـ . در نقش اميري عرب ظاهر شدند آنان چنان اعتماد به نفس و جسارتي يافتند كه از خليفه 

را كوره و شهري مستقل گرداندهارون ـ تقاضا كنند، قم 
1

 و اجازه دهد منبري در آن شهر قرار 

گيرد كه مردم به استقالل نماز جمعه و عيدين را به جا آورند؛ تقاضايي كه از سوي هارون 

.اجابت شد
2

   

 نتيجه

شهرهاي ساساني به سبب ماهيت سياسي و نقش و كاركرد شاخص اداري و نظامي كه داشتند، 

دژ .  قدرت سياسي و نظامي از ايرانيان به اعراب حائز اهميت بسيار بودنددر جريان  انتقال

آمدند،   كه تبلور فضايي قدرت سياسي و نظامي شهر ايراني به حساب مي،حكومتي و شارستان

 از قبيل موقعيت مستحكم مكاني، بناها و تأسيسات ،امكانات و ابزارهاي مادي و معنوي زيادي

ترديد  بي. ا براي تصدي و اعمال حاكميت در خود جاي داده بودنداقامتي، اداري و نظامي ر

 اما در .توانستند از چنين ظرفيت و امكاناتي چشم بپوشند خواستند و نمي اعراب مسلمان نمي

جريان انتقال و اعمال قدرت، عوامل ساختاري و غيرساختاري متعددي بر روند و شكل 

 سياسي، ،ي اجتماعهر جا كه شرايط. شاياني گذاشت اثر ،گيري از اين ظرفيت و امكانات بهره

دژ و  نظامي، اداري و طبيعي براي استقرار پايگاه قدرت سياسيـ  نظامي جديد در درون كهن

شارستان مهيا و مساعد بود، حاكمان عرب در درون برج و باروهاي شهرهاي ساساني سكونت 

ز متحول يخت شهرها ني، شكل و ردي مناسبات اجتماعي و اقتصا تحولياما به اقتضا ،گزيدند

 به  و شارستاندژ  سازمان قدرت سياسي، از كهن؛عناصر اصلي شهر از جمله ، هجيشد و در نت

د كارگزاران عرب به درون  ورويط و امكانات برايشراهر جا كه . افتيانتقال  ،ربض

اي خود را در نقطهپايگاه قدرت سياسيـ  نظامي  ، فاتحان، ا و مساعد نبودي مهي ساسانيشهرها

 ي ه هست،ها گاهي از آن پايبرخبه مرور .  بر پا كردنده ـيا قريـ  قلعه نزديك به آن شهر

در محاق فرو  را شهري كه به تدريج شهر كهن مجاور خود .د شدندي جدي شهريريگ شكل

 مناسبات  برآيندان و اعراب بودند،يراني از ايا زهي آن غالباً آمي ه سكن كه،شهر نوبنياد. برد

 باستان ي ه نقش بسزايي در جريان انتقال زندگي اجتماعي از دور و بود تازهاجتماعيـ  اقتصادي

  .به دوران اسالمي ايفا كرد

_______________________________________________________________________________ 

  ).28قمي، ص(ي جديد بود  زمان با جدا شدن آن از اصفهان و تشكيل كوره برپايي شهر نوبنياد قم، هم   1

�.جا همان   2
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  منابع

 دار صادر، دار :روتي،  بخي التاريالكامل ف )1965/ق1385( الكرم يبن اب ين ابوالحسن علير، عزالديابن اث  - 

  .روتيب

  .داراالضواء: كتاب الفتوح، تحقيق علي شيري، بيروت) ق1411 (حمد احمد كوفي، ابومابن اعثم  - 

  .شناسي بنياد فارس: ، شيرازفارسنامه) ش1374(ابن بلخي   - 

�.دار صادر:  بيروتاالرض، ����) 1938(ابن حوقل، ابوالقاسم محمدبن حوقل نصيبي   - 

دارالكتب :  عبدالقادر عطا، بيروت، تحقيق محمدالطبقات الكبري) 1990/ق1410(ابن سعد، محمدبن سعد   - 

  .العلميه

� .عالم الكتب: ، بيروتآكام المرجان في ذكر المدائن المشهوره في كل مكان) ق1408(بن حسين   اسحاق  - 


	�� ������: ، قاهرهالمسالك والممالك] تا بي[بن محمد فارسي  اصطخري، ابواسحاق ابراهيم  - �� ����� ��	����.  

  .سروش: ي نوراهللا كسايي، تهران ، ترجمهذكر اخبار اصفهان) ش1377(بونعيم اصفهاني، حافظ ا  - 

  .دار و مكتب الهالل: ، بيروتالبلدان فتوح) 1988( احمدبن يحيي ،بالذري  - 

  .هيلمانن االيالمستشرق ����
 :روتيق احسان عباس، بي، تحقاالشراف  انساب)1979/ق1400( ------   - 

  . خاوري  كالله: بهار، تهراني ملك الشعرايح محمد تقيتصح اريخ سيستان،ت )ش1366)(نويسنده ناشناس(   - 

  .راث مكتوبي م: تهران حافظ ابرو،يايجغراف )ش1375(، )حافظ ابرو (ن عبداهللايالد شهابخوافي،   - 

  . آگه:، تهرانشابوريخ نيتار )ش1375(، ابوعبداهللا يشابوريحاكم ن  - 

،  آن تفكر و تأثري كالبديماي از مفهوم شهر و سيخي تاريليتحل: از شار تا شهر )ش1378(، محسن يبيحب  - 

  . دانشگاه تهران: تهران

  .للنشر ������	� الدار :قاهره) ق1423( )نويسنده ناشناس( المشرق الي المغرب حدود العالم من  - 

� �����دار : وتري، بالصاله والسالم همياء علي ملوك االرض واالنبيخ سنيتار ]تا يب[  حسن������، ياصفهان  - ���	.  

  .مكتب لبنان: روتي، ب خبر االقطاريالرّوض المعطار ف )1984(، محمدبن عبدالمنعم يريحم  - 

  .دار صادر: ، بيروتالبلدان معجم) 1995(بن عبداهللا  الدين ابوعبداهللا ياقوت حموي، شهاب  - 

  .ي رضي  كتابخانه: عامر، قمق عبدالمنعمي، تحقاخبارالطوال )ش1368( فه احمدبن داودي، ابوحنينوريد  - 


�	���، »جانيآذربا «)ش1374(اب، عباس يزر  - ���� مركز :، تهراني بزرگ اسالم������!�	
  .ي بزرگ اسالم���

  . عالم الكتب:روتي، ب اختراق اآلفاقيف ���������� )ق1409( بن محمد ، ابوعبداهللايسيف ادريشر  - 

  . توس:ان، تهرانيلي و شهرام جليياي تورج دري  ترجمه)ش1388( )نويسنده ناشناس (نشهرراي ايها شهرستان  - 

  . دارالتراث:روتي، ب ابراهيم ق محمد ابوالفضلي، تحقخ االمم والملوكي تار)ق1378(ر ي، محمدبن جريطبر  - 

  .ي ن:، تهراني شهريشناس انسان )ش1387( ، ناصريفكوه  - 

ق ي، تحقيبن حسن عبدالملك قم يبن عل  حسني ه، ترجمخ قميتار )ش1361(بن محمدبن حسن  ، حسنيقم  - 

  . توس:، تهرانين تهرانيالد د جالليس

 محمد ي ها، ترجميگولفسكايپ. و. راستار نوي، انيورش تازي ي هران در آستانيا )ش1355( ي.ا.كف، آيكولسن  - 

  . آگاه:، تهرانييايحيق يرف
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: ، تهرانيبي حبيق عبدالحي، تحقخباراال نيز )ش1363( بن محمود بن ضحاك يد عبدالحي، ابوسعيزيگرد  - 

  . كتابيايدن

  .رانياد فرهنگ اي بن:ح منوچهر ستوده، تهراني، تصحخ مازندرانيتار )ش1352( يعلخ ي، مال شيالنيگ  - 

ن يح محمد حسي، تصحان و مازندرانيخ طبرستان و رويتار )ش1345( نيرالديبن نص نيرالدي، ظهيمرعش  - 

  . شرقيات مطبوعي ه مؤسس:، تهرانيحيتسب

  .ي مكتب مدبول:، قاهرهمياالقال ����� يم فياحسن التقاس )ق1411(، ابوعبداهللا محمدبن احمد يمقدس  - 

�.��$#� �"�	� ����� :دي، بورسعخيالبدء والتار ] تايب[، مطهربن طاهر يمقدس  - 

 يمرعش �& �#% ي  كتابخانه:ق عبدالسالم محمد هارون، قمي، تحقنيصف ���� )ق1382( بن مزاحم، نصريمنقر  - 

  .ينجف

: اب، تهراني عباس زري ، ترجمهنايها در زمان ساسان ان و عربيرانيخ ايتار )ش1378(ر نولدكه، تئودو  - 

  .ي و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم انسان

 ينين حسيبن محمدبن حس  عبداهللاي  ترجمه،فضائل بلخ )ش1350( بن عمر ، ابوبكر عبداهللايواعظ بلخ  - 

  .رانياد فرهنگ اي بن]جا يب[، يبي حبيح عبدالحي، تصحيبلخ

  .عالم الكتب: ، بيروتالبلدان) ق1416(، احمدبن محمدبن اسحاق )ابن فقيه(همداني  - 

  .هي دارالكتب العلم:روتي، بالبلدان )ق1422( عقوبي ي، احمدبن ابيعقوبي  - 

  . دار صادر:روتي ب،خيتار ] تايب[ -----   - 

، »رانيخ اي تاري هاني ميها  در سدهيني در شكل شهر و مناسبات شهرنشيتأمل« )ش1384 (فر، شهرام يوسفي  - 

   .56، شماره فرهنگ

  

  

�


