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  چکیده

شناسی شـهر،   هاي تاریخی جامعه دهند، توجه به رویکرد هایی که اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی صورت می در پژوهش
از ایـن  . شناسـی اسـت   شناسـی وباسـتان   شناسی با علوم دیگري نظیر تاریخ، جغرافیا، انسان مطالعات جامعهنقطه اشتراك 

منظر مطالعه سیر تحول تاریخی شهر در بستر زمان و بررسی تغییرات اجتماعی، سیاسـی، اقتصـادي و فرهنگـی جامعـه     
شناسـی محسـوب    لعـات اجتمـاعی و باسـتان   اي چـون مطا  رشـته  شهري، زمینه مناسبی براي انجام تحقیقات علوم میان

شناسیاز جمله علـومی هسـتند کـه بـه بازسـازي تحـوالت اجتمـاعی و         طور اخصباستان شناسی و به عموماًانسان. شود می
  .پردازند شناسایی رفتارهاي پیچیده انسانی براساس بقایاي مادي و ملموس گذشته می

سـنگی جدیـد تـا بـه امـروز همـواره        در شمال ایران، از دوران پارینهعنوان یکی از مراکز مهم تمدن  دشت گرگان به پهن
دشت فرهنگـی   ترین بخش این پهن شهر قدیمگرگان واقع در بخش مرکزي دشت گرگان، مهم. زیستگاه انسان بوده است

و از قرون اولیه  اي نظامی با برج و باروهاي بلند آرایش یافته بود این شهر در عصر ساسانی به صورت قلعه. آید به شمار می
هـاي اسـالمی زیاریـان، علویـان، سـامانیان و       از مراکز مهم سلسـله  "شهر"طور مداوم در قالب  اسالمی تا دوره ایلخانی به

  .آمده است سلجوقیان به شمار می
را در فضاهاي شهري شناسی و روش تحلیل تاریخی، بازتاب تحوالت اجتماعی  هاي باستان مقاله حاضر برآناست تا با استفاده از یافته

ها برحسب موقعیت اجتماعی، اقتصادي وفرهنگـی   بندي آن گرگاندوران اسالمی مطالعه کند و از ترکیب جمعیتی محالت و طبقه
  .سخن بگوید

  .شناسی شهر، تحوالت اجتماعی، شهر قدیم گرگان، دوران اسالمی، رویکرد تحلیل تاریخی جامعه:واژگان کلیدي
  

  ضرورت تحقیقطرح مسئله، اهداف و 
شناسـان و از جملـه    شناسـان، انسـان   هاي حوزه علوم اجتماعی، محل بحث بسـیاري از جامعـه   از دیرباز، مفهوم شهر در پژوهش

کننـدة شـکل    کنندة شرایط اقلیمی و طبیعـی و ارائـه   اي اجتماعی، نمایان عنوان پدیده شهر به. شناس بوده است محققان باستان
رو، پـرداختن بـه مقولـه شـهر از      از ایـن ). 229: 1384فر،  یوسفی(فرهنگی و اجتماعی جامعه است مناسبات سیاسی، اقتصادي، 

هاي متعددي   طوریکه منجر به ظهور نظریه به. هاي خاص آن افزوده است هاي تعریف و تبیین ویژگی ابعاد گوناگون بر پیچیدگی
ین پیوستگی، ماهیت مطالعاتی میان علوم یاد شده است که از دالیل اصلی ا. درباره پیدایش و چگونگی تکامل شهرهاشده است
هـاي علـوم    یافـت  بـه همـین منظـور، اسـتفاده از ره    ).18: 1384کـوئن، (دهـد  محور اصلی آنرا انسان و رفتارهاي وي تشکیل می

ملی شـهر مفیـد   تواند در تحلیل دقیق و مستند سیر تطوري نقش انسان در فرآیند تکا شناسی، می چون باستان اي هم رشته میان
جا که هر شهري در بستر زمان و مکان شکل گرفته، گسترش یافته و در نهایت بـه نقطـه زوال رسـیده اسـت،      از آن. واقع گردد

سو بـه فهـم    گیري از رویکرد روشمند تحلیل تاریخی به سیر تحوالت اجتماعی و تاریخی شهر در بستر زمان و مکان، از یک بهره
کنـد و از سـوي دیگـر در     اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگـی جامعـه مـورد مطالعـه کمـک مـی      و درك منطقی از ساختار 

ایم با محوریت مطالعه بر روي شـهر   رو در این مقاله، کوشیده از این. بینی شهرهاي نوبنیاد آینده راهنمایی مفید خواهد بود پیش
  .دست یابیممندي از این رویکرد به نتایج متقن و مستند  قدیم گرگان و بهره

هـاي   هاي میانی اسالم و نقش شهرها در تحوالت اجتماعی و نیز تبیین ویژگـی  موقعیت خاص سیاسی و ژئوپولیتیکی ایران در سده
جغرافیـاي سیاسـی شـمال ایـران بـا توجـه بـه        . ترین موضوعات مورد بحث دراین مقاله است شناختی شهرهاي این دوره از مهم جامعه
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هاي محلی اسالمی و حضور شـهرهاي مهـم و تأثیرگـذار در ایـن      هاي سیاسی و حکومت رد و کشمکش گروهقرارگرفتن در محل برخو
دوام فرهنگـی و حیـات اجتمـاعی از    . منطقه، فضایی مناسب را براي بررسی تحوالت اجتماعی این حوزه جغرافیایی فراهم کـرده اسـت  

ات تاریخی و جغرافیایی، دلیل منطقی براي مطالعـه مـوردي بـر روي شـهر     قرون اولیه اسالمی تا هجوم ویرانگر مغول و نیز انبوه اطالع
شناسان اعم از بقایاي مادي انسانی و بقایاي معمـاري و شهرسـازي،    هاي متنوع باستان افزون بر این،وجود یافته. قدیم گرگان بوده است

  . هاي این نوشتار به آن اختصاص یابد اي از تحلیل موجب شد که سهم عمده
به طور کلی، هدف اصلی مقاله حاضر تبیین سازمان اجتماعی شهر قدیم گرگان در بازه زمانی قـرن اول تـا هفـتم هجـري     

  . قمري بر اساس رویکرد تحلیل تاریخی است
  

  پیشینه و سؤاالت تحقیق. 2
معماري و شهرسـازي   هاي انجام شده در حوزه شهر و شهرنشینی ایران در دوران اسالمی معطوف به مباحث فنی اغلب پژوهش
طوري که نسـبت بـه بافـت کهـن شـهرهاي دوران       به. هاي ساختاري و تحلیل کالبدي فضاهاي شهري بوده است و بیان ویژگی

؛ 1365زاده، ؛ ســلطان1352اشــرف،(اســالمی تحقیقــات انــدکی از منظرمبــانی و اصــول علــوم اجتمــاعی صــورت گرفتــه اســت
هـاي اجتمـاعی جوامـع باسـتانی      شناسی اجتماعی بر سـاختار و شـاخص   در باستان جا که تمرکز مطالعات از آن).1381ممفورد؛

شناسـان در شـناخت    هـاي باسـتان   و از سوي دیگـر، پـژوهش  ) 108: 1379عبدي،(ها و بقایاي مادي انسان است  براساس یافته
تـوان بـه نـوعی،     ین تحقیق را مـی شهرهاي تاریخی ایران، جایگاه حیاتی شهر را بیش از پیش مهم دانسته است، از این روانجاما

زیـرا انطبـاق بسـیاري از    . شـناختی در شـهرهاي اسـالمی قلمـداد کـرد      شناسی و تحقیقات جامعـه  پوشانی مطالعات باستان هم
حـال بـا آگـاهی از    . هاي اجتمـاعی و فرهنگـی منجـر شـود     تواند به بازشناسی ساختارها و پیچیدگی هاي این دو حوزه می یافته

هـاي زیـر    شناسی  پرسش شناسی و باستان توان از دو منظر جامعه هاي موجود در بررسی تحوالت اجتماعی، می چگونگی ظرافت
  .را مطرح کرد

شناسان، آیا شهر قدیم گرگان بر پایـه سـاختار اجتمـاعی شـهرهاي قـرون       هاي باستان با توجه به منابع مکتوب و یافته .1
 میانی اسالم بنیان نهاده شده است؟

 شود؟ شهر چیست و یا به تعبیري دیگر،گرگان جزء کدام دسته از شهرهاي ایران محسوب می عملکرد اصلی .2
 اند؟ متغیرهاي مؤثر در تکوین، توسعه و زوال شهر گرگان در دوران اسالمی کدام .3

 

  شناسی روش. 3
زمـان بـا حیـات شـهر      گیري از منابع مکتوب تـاریخی و جغرافیـایی هـم    شک مطالعه شهري تاریخی و کهننظیرگرگانبه بهره بی

شود، نقش مهمی در بازسازي و شناخت هرچـه بیشـتر فضـاي     ها به منابع دسته اول تعبیر می این منابع که از آن. نیازمند است
هـا   هاي عمومی و محلی، متون جغرافیایی قرون اولیه و میانی دوران اسالمی و سـفرنامه  تاریخ. اجتماعی و سیاسی آن دوره دارد

شناسـی از شـهر    هاي جدیـد باسـتان   از سوي دیگر، استفاده از یافته. آیند مورد مطالعه در این تحقیق به شمار میاز دیگر موارد 
شـناختی ایفـا    هـاي جامعـه   هاي معماري و شهرسازي، اشیا و آثار مکشوفه سـهم زیـادي در تحلیـل    چون داده قدیم گرگان، هم

تحلیل تاریخی به درك منطقی از تحوالت اجتماعی شهر در قرون اولیـه و   کند با استفاده از رویکرد نگارنده تالش می. کنند می
ها و تغییرات اجتماعی در شـهر   در این رویکرد، هریک از عناصر اصلی فضاهاي شهري، شاخص جریان. میانی اسالمی دست یابد

رآینـدهاي دگرگـونی در سـاختارهاي    اي که با توسعه و بروز تغییر در کالبـد شـهر در ادوار مختلـف، ف    به گونه. شوند قلمداد می
جایی در هریک از عناصر، تـابعی از تغییـرات    بنابراین جابه. اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی جامعه شهري رخ خواهد داد

هـاي تـاریخی، جغرافیـایی و     توان مقاله حاضـر را ترکیبـی از یافتـه    رو می از این. اساسی در مناسبات مختلف جامعه خواهد بود
  .2شناسی شهرتدوین شده است شناسی از یک شهر دانست که در چارچوب تحوالت جامعه ستانبا
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 .شناختی نیست جامعه



  
 نظري اجمالی به تحوالت اجتماعی ایران در قرون اولیه و میانی اسالمی.4

با فروپاشی شاهنشاهی ساسانی و فتح مناطقی از ایران بـه دسـت اعـراب، تغییـرات بنیـادي در سـاختار سیاسـی، اقتصـادي و         
بینی اسالمی و تبلیـغ آن در ممالـک مفتوحـه، بخـش اعظـم منـاطق        اعراب با به اجرا درآوردن جهان. عی ایران پدید آمداجتما

بردي و حساس ایران در فرآینـد مبـادالت اقتصـادي، بـه      موقعیت راه. شرقی از جمله ایران را به پذیرش دین اسالم سوق دادند
بـار، در دوران   بـه طوریکـه نخسـتین   . یان کشورهاي مستعمره عرب منجر شدهاي جدي در زمینه توسعه روابط تجاري م تالش

اگرچـه مناقشـات   ). 58: 1364راونـدي، (در جهان اسـالم را شـاهدیم   ) داري سرمایه(زمامداري خالفتامویان،آغاز رشد بورژوازي 
انـدك زمـانی موجـب حیـات     سیاسی و حمالت پی درپی اعراب به ایران آسیب زیادي به شهرهاي عصر ساسانی وارد کـرد، در  

هاي اقتصادي با تولیدات کشـاورزي و صـنعتی زمینـه را بـراي پویـایی اجتمـاعی جغرافیـاي         زیرا فعالیت. دوباره شهرها گردید
هاي محلـی در خراسـان بـزرگ و شـمال ایـران همـراه شـد، اوضـاع          این رخداد که با ظهور حکومت. سیاسی ایران مهیا ساخت
هـا در جهـت    هاي اخذشده به مصارف زیرساختی کشور نظیر حفر قنـات  ها و مالیات بسیاري از خراج .اقتصادي را بهبود بخشید

تجهیز شبکه ارتباطی و حمل و نقل دریـایی در بنـادر جنـوبی چـون سـیراف، توسـعه       . آبیاري و آبادانی شهرها اختصاص یافت
هاي اسالمی سـامانی،   ن از دیگر اقدامات عمرانی حکومتهاي نساجی در شهرهاي شیراز و اصفها زیربنایی صنایع با ایجاد کارگاه

ایران در قرون اولیه اسـالمی بـه دلیـل نداشـتن یکپـارچگی      ). 82 -88: 1365زاده، سلطان(آید  آل بویه و سلجوقی به شمار می
فت عباسی نیـز بـا   خال. هاي مختلف مواجه بوده است دار میان سلسله هاي دامنه سرزمینی و نظام سیاسی مستقل همواره با نزاع

هـاي محلـی گسـیل     هـایی از قلمـرو حکومـت    سنگین به واسطۀ والیانی که در قرون دوم و سوم بـر بخـش    اخذ مالیات و خراج
هاي مردمی علیه خالفـت عباسـی منجـر بـه شـورش حکومـت شـیعی         مخالفت. افزود داشت، بر بحران سیاسی این دوره می می

ولی طولی نکشید که با به قدرت رسیدن ترکان غز در ماوراءالنهر و تشکیل حکومـت  . دمذهب آل بویه و در نتیجه فتح بغداد ش
ساالري و تشـکیالت اداري و   هاي وسیعی از جغرافیاي تحت تسلط عباسیان، ساختارهاي جدید دیوان سلجوقیان و تصرف بخش

همـی نظیـر احیـاي مـذهب تسـنن و      سالجقه به دنبال آن براي مشروعیت بخشیدن به حکومت، اقـدامات م . سیاسی ایجاد شد
ایجاد تشکیالت نظامی، تجدید پیوند دین و دولت، نظـارت جـدي بـر نظـام آموزشـی،تجدید نظـر در سـازمان اداري کشـور و         

بـه عبـارت   ). 15: 1363کلـوزنر،  (کردن با ایدئولوژي اسالمی خالفت عباسیان در پیش گرفتننـد   ساالري را براي همراهی دیوان
تجلـی  » خلیفـه «و » سلطان«که در مفهوم ) خالفت عباسی(و دینی ) حکومت سلجوقی(هاي سیاسی ویه نهاددیگر تعامل دو س

بـه طوریکـه در دوران اوج حکومـت    . هاي اداري سـلجوقیان و خالفـت عباسـی گشـت     یافت، سرانجام موجب تقویت زیرساخت
حوزه فرهنگ و علوم اسالمی با تأسـیس مـدارس    الدین ملکشاه، تحوالت عظیمی در ایشان، یعنی پادشاهی آلب ارسالن و جالل

الملک طوسی به عنوان مؤسس این مـدارس، سـهم قابـل     خواجه نظام. هاي شرقی جهان اسالم رخ داد دینی نظامیه در سرزمین
هـایی از   وي با احداث مراکز علمی فوق در بخـش . توجهی در رشد و گسترش علوم شرحی و کالمی مذهب شافعی داشته است

بزرگ و عراق توانست بخش اعظمی از جامعه اسالمی آن روز را تحت پوشش عقاید و باورهاي مذهبی خود قرار دهد و  خراسان
نظـام فئـودالی   ). 211: 1381لمبتـون،  (یافته در درون طبقـات مـذهبی را فـراهم سـازد      ساالري سازمان موجبات وحدت دیوان

کشیاز کارگران و سـود مالکانـه و پـولی منجـر بـه قشـربندي        د، با بهرهاقتصاد که بر اساس کشاورزي و دامداري شکل گرفته بو
هـاي اصـلی در بازسـازي     از مؤلفـه ). 49 -51: 1354ادیبـی،  (اجتماعی ناعادالنه در سطح وسیعی از شهرهاي ایـن دوره گردیـد  

ن بسـتري بسـتري مسـتعد و    شهربه عنـوا . توان به شهرهاي این دوره اشاره کرد حیات اجتماعی ایران در قرون میانی اسالم می
هـاي   زیرا با مطالعه آثار و بقایاي شهر از طریق کـاوش . شود هاي اجتماعی محسوب می پویا، منشأ و جایگاه مناسبی براي تحلیل

  .توان به نقش هریک از نهادهاي مدنی در تحوالت اجتماعی پی برد شناسی و متون تاریخی و منابع جغرافیایی، می باستان
  اجتماعی شهرهاي ایران در قرون اولیه و میانی اسالمیتحوالت . 1.4

گونه اول شهرهایی هستند که بـر  . توان به دو گونۀ متمایز اشاره کرد شناسی شهر ایرانی در دوران اسالمی می در بحث از ریخت
دژ، شارستان و ربـض   شکل گرفته بودند و به سه بخش کهن) عصر ساسانیان(بندي و سازمان اجتماعی قبل از اسالم  اساس رتبه
بخشی شکل گرفته و در ادامه با توسعه فیزیکی منطقه ربض  شدند و گونه دوم شهرهایی هستند که با همان ساختار سه تقسیم می

قرن اول (در قرون اولیه اسالم .به ساختاري مستقل با تمامی عناصر شهري شامل ارگ، مسجد جامع، محالت و بازار تبدیل شدند



کننـد و مسـجد جـامع از اجـزاي اصـلی نظـام        هاي دینی در شالوده زندگی شهري اهمیت زیادي پیدا می زمانسا) تا چهارم ق
خوردنـد و   اي پیونـد مـی   هاي منطقـه  چنین شهرهاي این دوره با روستاهاي پیرامون در نظام هم. شود اجتماعی شهر قلمداد می

ناپـذیر میـان صـنایع دسـتی و بازرگـانی بـا        ا همبسـتگی جـدایی  اساس این پیوند ر. آوردند اي را به وجود می مجموعه همبسته
شـد   دهـی مـی   محالت شهر بیشتر بر اساس نوع مذهب، قومیت و یا حرفـه افـراد سـازمان   .داد هاي کشاورزي تشکیل می فعالیت

ختلفی چون هاي م طور که اشاره شد، شهرهاي ایران در گوناگونی عناصر و کالبد شهري از بخش همان).10 -12: 1352اشرف،(
ارگ مقر حکومتی و جایگاه مدیریت سیاسی و سـازمان اداري شـهر بـه    . شده است دژ، شارستان و ربض تشکیل می ارگ یا کهن

هاي مسکونی یا شارستان نقطه اتصال زندگی شهري با نظام  محله. آمده که ساختار دفاعی و امنیتی، ویژگی بارز آن است شمار می
داده اسـت   زیرا قرارگیري بازار در این بخش به فضاهاي شهري موجودیت کاربردي و کالبدي می .شده است حکومتی قلمداد می

نمایی اقتصادي  چنین احاطه فضاي مسجد به وسیله بازارـ مرکز اقتصادي شهر و محلی براي قدرت هم). 11-13: 1366فالمکی،(
بخش ربض یـا سـواد هـم شـامل     ). 46 - 47:1384حبیبی،(شد  گرفتن سازمان فضایی می حکومت ـ و میدان اصلی موجب نظم 

فریـور  (یافتـه شارسـتان درآمـد     وران بود که پس از مدتی به شکل بخش توسعه هاي کشاورزان و گاه پیشه روستاها و سکونتگاه
ها و تجدید حیات علمی و ادبی در ایران با به قـدرت رسـیدن    قرن چهارم هجري مصادف با اوج دگرگونی). 618: 1380صدري،

بازگشت و احیاي مجدد . حکومت محلی زیاریان در شمال ایران به مرکزیت ري و گرگان و تشکیل حکومت شیعی آل بویه است
هـاي اجتمـاعی و    مراسم کهن ایرانی در چارچوب ایدئولوژي مذهب شیعه در برابر خالفت مقتدر عباسی، تحولی کلی در زمینـه 

هاي ماوراءالنهر انقالب فرهنگی دیگري به راه انداختند که موجب تبـدیل   ر بخشاز سویی دیگر سامانیان د. اقتصادي پدید آورد
دار به همراه  هاي دامنه هاي صنفی و پیچیدگی فعالیت رونق انجمن. شهر به مکانی متعلق به تمامی اقشار و طبقات اجتماعی شد

  ).68 -71: 1384حبیبی،(آید  توسعه تجارت و شکوفایی اقتصادي، از دستاوردهاي این دوره به شمار می
تري به خود گرفـت و منطقـه ربـض بـه      بندي در شهرهاي عصر سلجوقی شکل پیچیده طور که اشاره شد، این تقسیم همان

ور و بازرگـان   یـافتن طبقـه پیشـه    دلیل این امر، قدرت. صورت جداگانه، نقش اصلی را در حیات اجتماعی ساکنان شهر ایفا کرد
بنابراین، علت اصلی رشـد فضـاهاي مـرتبط بـا ربـض و گـاه شارسـتان را در        . قتصاد شهري بوده استعنوان دو بازوي اصلی ا به

تـوان تحـوالت جامعـه شـهري عصـر       شهرهاي عصر سلجوقی چون دقیانوس جیرفت، بلقیس اسفراین، ري و گرگان قدیم، مـی 
: 1384فـر،   یوسـفی (اري دانسـت  جایی قدرت دینی با قدرت اقتصـادي و گسـترش مناسـبات اقتصـادي و تجـ      سلجوقی و جابه

واسطه جاده استراتژیک ابریشـم، باعـث رشـد و توسـعه اقتصـادي       چنین حجم انبوه مبادالت تجاري در قرون میانی به هم).226
گفتنی است که قرارگیري گرگان در مسیر .شهرهاي مهمی چون نیشابور، گرگانو ري در مناطق شمال و شمال شرقی ایران شد

  ).39: 1375بارتولد،(ابریشم، توسعه و رونق اقتصادي شهر رادر قرون میانی به همراه داشت فرعی تجاري راه 
هـاي سـنتی    اي و تبدیل حرفـه  اي و فرامنطقه هاي حضور بازرگانان و تجار در بخش تجارت منطقه استفاده بهینه از ظرفیت

المللی در دو سوي شـرق دور و   ئن در تجارت بیناي مطم کشاورزي و صنایع دستی به صنایع سودآور، موجب شد ایران به حلقه
توان به شهرت شهرهایی چون  نیشابور کـه مرکـز اصـلی محصـوالت صـنعتی از       براي مثال، می. غرب قرون وسطی تبدیل شود

ر در دوره سلجوقی، اقتصاد مبتنـی بـ  ). 263: 1365راوندي،(هاي ابریشمی و زربافت و سنگ فیروزه بوده،اشاره کرد  قبیل پارچه
در این روش سازمان اقتصادي و تولیدي جامعه تحت سـلطه دولـت و در   . داري شد کشاورزي موجب احیاي روش اقطاع و تیول

کشیاز طبقه فرودست جامعه و پـذیرش سـلطه و    کاران به عنوان بازوي تواناي حکومت در بهره رأس آن شاه قرار گرفت و مقطع
هـاي   تـرین زمـین   داران با شناسایی بهتـرین و مرغـوب   تیول. مهمی ایفا کردندها نقش  تقویت حیات سیاسی دولت از جانب آن

گذاشـتند و بـا نظـارت و کنتـرل درامـر تولیـد        اي را در اختیار کارگران و کشاورزان مـی  هاي یکپارچه کشاورزي و مراتع، زمین
شـد و خزانـه دولـت سرشـار از      قر مـی جا که دولـت در شـهرها مسـت    از آن. پرداختند محصول به امور تجاري و بازرگانی نیز می

آسـیب  . درآمدهاي مالیاتی و اخذ عوارض زمین بود، شهرهاي زیادي بر مبناي سلطه سازمان اجتماعی حاکم بنیان نهاده شـدند 
یابی شهرها، اختالفات فرهنگی، مذهبی و قومی است که در جامعه عصر سلجوقی به خوبی قابل مالحظه  جدي این نوع سازمان

سـاز رونـق اقتصـادي     هاي فئـودالی حاکمـان سـلجوقی، زمینـه     گیري از نظام اعطاي اقطاع در سیاست سویی دیگر بهرهاز . است
هاي تحت سلطه آنان شد؛ ولی در درازمـدت موجـب بـروز انحصـارگرایی و      شهرهاي ایران و تغییر در ترکیب اجتماعی سرزمین

هاي سنگین بر طبقه دهقانان توسـط سـپاهیان سـلجوقی و     حمیل خراجزیرا با ت. فساد مالی در دستگاه دیوانی و لشکري گردید



سـاز   داري، بر مشکالت استفاده از روش مالکیت تیول افزود و زمینه هاي نظامی و دربار از راه زمین تأمین بخش وسیعی از هزینه
  ).120-122: 1377لمبتون،(تري در جامعه سلجوقیان شد  شکاف طبقاتی عمیق

اي بازگشت به شهرسازي دوران ساسانی را به خاطر  تماعی در ساختار فضایی شهرهاي این دوره، به گونهبازتاب تحوالت اج
گـذاري   هاي اجتماعی که بر اثر توزیع ناعادالنه ثروت و انباشتن آن در خزائن دربار و عدم سـرمایه  زیرا تشدید نابرابري. آورد می

محالت شهري بنا به موقعیت . اتب فضایی در بافت شهري نیز شده استمر گیري سلسله هاي تولیدي بود، موجب شکل در بخش
طـور کلـی شـاخص     بـه . انـد  اند و داراي مسجد، مدرسه، بازار، حمـام و گورسـتان   بندي شده اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی طبقه

هـا و مسـجد    مـون کـاخ  کـه در پیرا ) اغلب در میانه شـهر (کالبدي شهر دوره سلجوقی عبارت از یک میدان اصلی و بزرگ است 
یابـد   شده و به زیرشاخه فرعـی در سـطح شـهر گسـترش مـی      دهانه بازار به این میدان باز می. جامع و گاه بیمارستان قرار دارد

  ).76-77: 1384حبیبی، (
  

  تحوالت اجتماعی شهر قدیم گرگان و بازتاب آن در ساختار فضاي شهري.2.4
این شـهر کـه در   . آید قرون میانی دوران اسالمی ایران در شمال ایران به شمار میترین شهرهاي  شهر قدیم گرگان یکی از مهم

هـاي نظـامی ساسـانیان شـکل گرفـت و در       واقع شده، از اواخر عصر ساسانی به صورت یکی از قلعه 3دشت فرهنگی گرگان پهن
. هاي زیاریان و سامانیان تجربه کـرد  ومتتوسعه اولیه خود را در دوران زمامداري حک) قرون اول تا چهارم ق(دوران صدر اسالم 

به نحوي که گسترش و توسعه فیزیکی شهر . گردد عصر شکوفایی گرگان به روزگار حکمرانی سلجوقیان و خوارزمشاهیان بر می
والت که تحـ  چه در این میان اهمیت دارد این آن. افتد که در ادامه به تفصیل درباب آن بحث خواهیم کرد در این دوره اتفاق می

تـوان ایـن تحـوالت را از درون     اجتماعی چه بازتابی در ساختار فضایی شـهر گرگـان در دوران اسـالمی  داشـته و چگونـه مـی      
  .شناسی و معماري شهري کشف کرد هاي باستان یافته

. اسـت  نویسان قرن چهارم قمري به دسـت آمـده   هاي جغرافی هاي ما از شهر قدیم گرگان از رهگذر نوشته بیشترین دانسته
از نظـر  . انـد  کسانی چون مقدسی و ابن حوقل اشاراتی به جغرافیا، آداب و رسوم، ترکیب جمعیتی و ساختار فضایی شـهر کـرده  

انـد   هـاي طبرسـتان و قـومس برشـمرده     اي آن را جزءوالیت تقسیمات کشوري برخی گرگان را در محدوده ایالت خراسان و عده
مرکزیـت ایالـت   ).32: 1382؛ انصـاري دمشـقی،  506: 1349؛ ابوالفـداء،  59: 1371بـه، خرداد ابـن ؛ 112-122: 1365رسته،  ابن(

بـر اسـاس   ).180: 1349فقیـه،  ابـن (شـده اسـت    بوده که درحقیقت بخشی از شهر نیز محسـوب مـی  » شهرستان«گرگان، شهر 
و به دو محلـه اصـلی    ترین شهر ذکر شده توصیفات ابن حوقل در قرن چهارم هجري،این شهرپس از شهرهاي ري و عراق جامع

هاي شرقی و غربی شـهر   این دو محله به ترتیب در بخش. شده است تقسیم می» بکرآباد«نشین  و سنی» شهرستان«نشین  شیعه
سـمنان  (با توجه به اسناد موجود، ترکیب قومیتی جمعیت شهر مشتمل بر اهالی قـومس  ). 124: 1366ابن حوقل،(قرار داشتند

زیدیه (از سویی دیگر، ترکیب مذهبی و دینی جمعیت از دو اقلیت دینی شیعه . و گرگان بوده است ، خراسان، طبرستان)کنونی
  ).524-539: 1361مقدسی،(شده است و اکثریت سنی با فرق حنفی، حنبلی،کرامیه و نجاریه تشکیل می) و اسماعیلیه

هـاي   زشـمندي از طریـق منـابع تـاریخی و یافتـه     درباره بازسازي فضاهاي شهري در قـرون اولیـه و میـانی اسـالمی، اطالعـات ار     
هـاي اصـلی و فرعـی     عناصر اصلی بافت شهر شامل برج و بارو و حصار، ارگ، مسجد، معابر و خیابان. شناسی به دست آمده است باستان

ــاه  ــاطق مســکونی و کارگ ــازار، من ــه همــراه ب ــوده اســت   هــاي صــنعتی ســفالگري، شیشــه  ب ــاطق مســکونی ب ــري، فلزگــري و من گ
هاي مهم شهرسازي در این منطقه به دو دوره حکومـت سـامانیان و سـلجوقیان محـدود      به طور کلی دوره). 231 - 1365:235یانی،ک(

                                                             
این شهر کـه یکـی از شـهرهاي    . هکتار در نزدیکی شهر گنبدقابوس کشف کردند 150شناسان بقایاي شهر قدیم گرگان را با مساحت تقریبی  باستان .3

دقیقه عرض جغرافیایی  15درجه و  37دقیقه طول جغرافیایی شرقی و  7درجه و  55رفته با مختصات جغرافیایی  م دوران اسالمی ایران به شمار میمه
هـاي   هـاي گـرم و زمسـتان    توان بـه تابسـتان   ي محیطی این منطقه میها از ویژگی. هاي آزاد قابل شناسایی است متر از سطح آب 150شمالی با ارتفاع 

چـاي و تپـه    رود و چهـل  گرگان مناطقطبیعی شهر شامل دو رودخانهترین  مهم. ي متناوب در فصول پاییز و زمستان اشاره کردها معتدل به همراه بارش
دل و مرطـوب ناحیـه   شده در اقلـیم معتـ  یاد به طور کلی شهر. اند ختلف دشت گنبد قابوس پراکنده شدههاي م ارتفاعی است که در بخش ي کمها ماهور

 وسـیع و بـدون عـوارض   ارا بودن دشـتی  خیز قرار گرفته که با د خاك رسوبی حاصل ي نظیر منابع آب کافی وهاي طبیعی مساعد لفهخزري با وجود مؤ
 .شده است هایسکونت انسانی محسوب می محل، از دیرباز محیطی مناسب براي تشکیل و توسعه طبیعی



دهندة این است که در این دو دوره، نابرابري اجتماعی در تقسـیم   مقایسه تطبیقی ساختار فضایی شهر در دوره یادشده نشان. 4شود می
نشـین از رفـاه    ، بخش شهرسـتان یـا شـیعه   )عصر سامانیان(به طوري که در مرحله اول . داده است فضاهاي شهري در بین ساکنان رخ

هـاي ایـن پدیـده در وجـود عناصـر اصـلی شـهر در بخـش          نشـانه . نشین بکرآباد برخـوردار بـوده اسـت    بیشتري نسبت به بخش سنی
کـوي   هـاي  ین در این دوره، شهر گرگان از نُه کوي به نامچن هم.شود نشین، نظیر مسجد، مدرسه، بازار، ارگ و خندق مشاهده می شیعه

در مقابـل،  . تشکیل شده بود که پراکندگی نسبتاً زیادي داشته استکوي بارگاه و سلیمان، قومسیان، راهحیان،کنده، بادنجان، خراسان 
در بخـش  . هـاي دیـواري بـوده اسـت     نقاشیها با  قرار داشته که داراي منبر و دکان) نشین محله سنی(مساجد و بازارهاي محله بکرآباد 

هاي چـوبی و آجـري بـه شـهر      رود بود که به وسیله پل مرکزي شهر، کاخ و میدان قرار داشت و گورستانی در آن سوي رودخانه گرگان
 نشـین و بـه   گیرد و فضاهاي بخش سنی در عصر سلجوقی این نابرابري شکل معکوسی به خود می). 524: 1361مقدسی،(شد متصل می

بـه عبـارت دیگـر،    . گـذارد  تري از شهر را به نمایش مـی  ها و معابر عمومی و محالت و بازار شکل پیچیده اصطالح ربض با توسعه خیابان
هـاي شـهري از طریـق     هکتـار و ایجـاد سـامانه دفـع پسـاب      1200هکتاري قرون اولیه گرگان به شهري به وسـعت   300تبدیل شهر 

کردنـد از جملـه    هاي آجرفرشی که به صورت عمودي و افقی همدیگر را قطـع مـی   و ساخت خیاباندهی  چنین سامان کشی و هم کانال
هـاي چهارگانـه شـهر محـدوده      خیابـان ). 1شکل (هاي عصر شکوفاي سلجوقی در تحوالت اجتماعی گرگان است  دستاوردها و نوآوري

هـاي   کـاوش . گرفـت  هـاي کشـاورزي اطـراف را در برمـی     رود تـا زمـین   امامزاده یحیی بن زید تا مقبره قابوس بـن وشـمگیر و گرگـان   
هـاي   هـاي شـهر و منـاطق مسـکونی بـا کانـال       بنـدي خیابـان   تري از الگوي حاکم بر شبکه هاي گسترده شناسی اخیر نیز بخش باستان

سـی و  گفتنـی اسـت بـا ایجـاد ثبـات سیا     ).2شـکل  ) (204- 226: 1386مرتضـایی،  (گـذارد   سرپوشیده دفع فاضالب را به نمایش مـی 
هاي شهر کـه بـا    خیابان اي که آثار آن را در کف گیري برخوردار شدند، به گونه اقتصادي در عصر سلجوقی، هنرها و صنایع از رشد چشم

هاي پویـایی اجتمـاعی جامعـه شـهري گرگـان، تنـوع        یکی دیگر از مؤلفه.توان تشخیص داد آجر با اشکال تزیینی فرش شده بودند، می
رونـق و درخشـش   . بازتـاب داشـته اسـت   ... گـري و  گري، فلزگري، شیشه است که در اشکال هنرهاي ظریف سفالفنون و صنایع بوده 

ایـن  . هـا شـد   هاي صنعتی جامعه بازخورد مؤثري در بین اقشار هنرمند و اصناف به وجود آورد و موجبفعالیت بیشتر اقتصادي آن بخش
هـاي   هاي سفالی حاصل از کـاوش  گرگان به گواه یافته. نی قابل مشاهده استگري شهر به روش امر در پیچیدگی فناوري تولیدات سفال

فـام بـوده اسـت و امـروزه سـبک       هـاي زریـن   شناختی، در دوران سلجوقی و خوارزمشاهیان یکی از مراکز عمـده تولیدسـفالینه   باستان
فام، کـه بـه نـوعی     ولید این گونۀ سفالی، زرینت). 47- 48: 1382واتسون،(فام گرگان از شهرت جهانی برخوردار است  هاي زرین سفالینه

زیـرا اسـتفاده و   . شود، گواه ثروت انباشته در بین طبقـات مرفهشـهر اسـت    هاي تجملی و تزیینی دوران اسالمی محسوب می از سفالینه
  .تولید این گونۀ سفالی، خاص طبقه اشراف و ثروتمند شهرها بوده است

که جامعه شهري گرگان، در قرون اولیه و میانی اسـالمی بـه دلیـل     شوداین یایی مستفاد میچه از منابع مکتوب تاریخی و جغراف آن
هـاي   هـا بـا توجـه بـه حمایـت      هاي گوناگون، از وحدت برخوردار نبوده و هریک از اقلیت مناقشات سیاسی و مذهبی بین فرق و قومیت
بـه  . هاي مختلف به صورت نامنظم شده اسـت  شهر در بخش این امر موجب گسترش. اند خارجی، در پی دستیابی به قدرت محلی بوده

نگارنده بر ایـن  . ها از نظمی منطقی پیروي نکرده و به صورت چندضلعی غیرمنتظم تجلی یافته است طوري که شکل شهر در زیربخش
گرگـان، نیشـابور و ري    اي و تشتت آرا در میان اقلیت شیعه و اکثریـت سـنی در شـهرهایی چـون     هاي قومی ـ قبیله  باور است که نزاع

هـاي   این موضوع، عالوه بر برهم زدن نظم فضایی شهر، موجب تخریب بخش. موجب رشد نامناسب فیزیکی در بافت شهري شده است
  .تر به منظور ساخت و سازهاي جدید نیز شده است قدیمی
  

  گیري نتیجه.5
تحـوالتی کـه در عرصـه    . شـوند  اي تحوالت  اجتماعی محسوب میشهرهاي ایران در قرون اولیه و میانی دوران اسالمی بستر پویایی بر

 - شناسـی،به چنـد دسـته کلـی نظـامی، اداري      شهرهاي ایران در گونـه . یابد دین و مذهب، سیاست، اقتصاد، و فرهنگ جامعه تجلی می
                                                             

دهی و ساخت و ساز اولیه شهر در دو دوره امویان و عباسیان دارد، به دلیل نبـود سـاختار فضـایی منسـجم و      اگرچه منابع تاریخی حکایت از سازمان. 4
چنین در دوره کوتاهی از حکومت  هم. گیري اولیه شهر قلمداد کرد توان این دو دوره را مرحله شکل شناسی از ادوار یادشده نمی هاي باستان یافته فقدان

ابوس توان به ساخت بلندترین برج آجـري جهـان ـ بـرج گنبـد قـ       کارهاي معماري این دوره می از شاه. زیاریان، گرگان کرسی دوم حکومت زیاریان شد
 ).44-45: 1379کیانی، (ـ به دستور قابوس بن وشمگیر زیاري، چهارمین پادشاه زیاریان، اشاره کرد ) ق397(



در حـوزه کارکردهـاي    از این میان،شهرهاي بزرگی چـون ري، نیشـابور، اصـفهان و گرگـان    . شود سیاسی، تجاري و مذهبی تقسیم می
هـاي بـالقوه در فرآینـد تکـوین،      اهمیت شهرهاي فوق با توجه به جغرافیاي مکانی و ظرفیت. اند اي داشته اقتصادي و تجاري سهم عمده

در پاسخ به پرسش اول این نوشـتار، شـهر گرگـان در تحلیـل تـاریخی، بـا سـاختار اجتمـاعی         . شود ها تعریف می توسعه و فروپاشی آن
به صورتی که شهر در قرون اول تـا  . گیري است شاهد این ادعا در بافت شهري قابل پی. قرون اولیه و میانی انطباق کامل دارد شهرهاي

بندي اجتماعی قبل از اسالم، در جستجوي ارائه تصویري روشن از سازمان اجتمـاعی عصـر ساسـانی بـا      چهارم قمري با ساختار و طبقه
هـاي امنیتـی و دفـاعی     مرکز قـدرت و سـازمان اداري در ارگ متمرکـز بـوده و الیـه     . ن و ربض استتقسیم به سه بخش ارگ، شارستا

هـاي   آمده که اقشار و طبقات اجتماعی برحسـب مؤلفـه   شارستان بخش مسکونی شهر به شمار می. گرفته است سراسر ارگ را در بر می
هـاي دیگـر    نشـین و بخـش   هاي مرفه و اعیـان  اتبی در بخشمر ثروت، وابستگی به قدرت سیاسی و حاکمیتی، هریک به صورت سلسله

وران  هاي زراعی آن، محلی براي امرار معاش طبقـه دهقانـان و پیشـه    در نهایت نیز منطقه ربض قرار داشت که زمین. یافتند استقرار می
جـایی قـدرت    شـاهد جابـه   ساختار و طبقات اجتماعی شهر گرگان در عصر سلجوقی، شکل جدیدي به خود گرفت و. رفت به شمار می

شناسی حاکی از توسعه فیزیکی ربـض در شـهر    هاي معماري و باستان یافته. نشین به منطقه ربض بود سیاسی و اقتصادي از بخش ارگ
هـاي اقتصـادي    هاي سالطین سلجوقی در اتکاي حکومت به بخـش  گذاري این مهم بیشتر به دلیل تغییر در سیاست. گرگان بوده است

جا که طبقه کشاورز و تاجر در تولید ثروت و گردش سرمایه نقش اساسی داشتند، گسترش بخـش شارسـتان و ربـض     از آن. بوده است
در پاسـخ بـه   . شـود  دهد و قدرت اجتماعی شهر از منطقه سیاسی ـ نظامی ارگ به بازار در منطقه ربض منتقل مـی   در این دوره رخ می

گـري،   هـاي آجرپـزي، سـفال    رشد فزاینده کارگاه. رود در عصر سلجوقی پیش میهاي صنعتی  پرسش دوم، شهر درجهت توسعه بخش
هاي محیطی شهر در تولید و پـرورش اقـالم مهمـی     شناسی کشف شده و نیز توانمندي هاي باستان گري که در کاوش فلزکاري و شیشه

تـوان شـهر گرگـان را در زمـره      بنـابراین مـی  . المللـی دارد  چون ابریشم، نشان از جایگاه مهم این شهر در تجارت ابریشم در سطح بـین 
اقتصـاد مبتنـی بـر    . اي با شهرهاي نیشابور، آمل و ري رقابـت داشـته اسـت    شهرهاي صنعتی و تجاري قلمداد کرد که در سطح منطقه

تأکیـد   در قرون سوم تـا ششـم هجـري   ) جرجان(اي شهر در معامالت بازرگانی بر اهمیت شهر گرگان  کشاورزي به همراه نقش واسطه
شهرهاي یادشـده نشـان از ارتباطـات گسـترده فرهنگـی و        شمار سفالی و دیگر اشیاي به دست آمده از محوطه هاي بی تنوع گونه. دارد

  .هاي وسیعی از جغرافیاي سیاسی تحت سلطه خالفت عباسی و سالجقه دارد اقتصادي میان بخش
شرایط مناسب محیطـی   . توان در مباحث مطرح شده جستجو کرد میگیري و توسعه شهر قدیم گرگان را  متغیرهاي مؤثر در شکل

هـاي سـنگین، از    داري به صورت اقطـاع و خـراج   هاي زمین هاي اقتصادي نظیر روش و ثبات سیاسی و اقتصادي ناشی از اعمال سیاست
متعددي در نوع و چگـونگی اجـراي   طور که توضیح داده شد، در طی این فرآیند، عوامل  همان. دالیل اصلی روند توسعه شهر بوده است

در .هاي محیطی اسـت  مندي هاي اقتصادي حکومت سلجوقی و توان بنابراین، شهر گرگان محصول سیاست. این دو مرحله تأثیر داشتند
ت مناقشـا . کنند حیات اجتماعی هر جامعه شهري، عواملی هستند که در کنار تکوین و توسعه موجبات تهدید و زوال شهر را فراهم می

در تـاریخ اجتمـاعی شـهر گرگـان،     . هاي بارز ایـن عوامـل هسـتند    سیاسی، قحطی و خشکسالی، بیماري و رخدادهاي طبیعی، از نمونه
بـه موجـب ایـن هجمـه     . شـود  ق نقطۀ آغاز فرآیند انحطاط سیاسی و اقتصادي شـهر محسـوب مـی    618هجوم ویرانگر مغول در سال 

با توجه به مقیاس کالن  نـابودي، شـهر   . طق کوهستانی پناه بردند و شهر خالی از سکنه شدبزرگی از ساکنان شهر به منا  وسیع، بخش
ق رخ داد، بـه تخریـب بخـش     903ق و  874ق،  834هـاي   هاي مهیبی کهدر سـال  افزون براین، زلزله. استرآباد جایگزین این شهرشد

هـاي اصـلی شـهر نظیـر منـاطق       موجب تخریـب زیرسـاخت   چنین این رخداد هم. اعظمی از فضاهاي شهر و ترك ساکنان آن، انجامید
  .هاي اولیه را براي ترك همیشگی این شهر فراهم ساخت هاي شهري شد و زمینه مسکونی، بازار و سامانه دفع پساب
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 .انتشارات امیرکبیر: دولت ایلخانان، ترجمه حسن انوشه، تهران

در دوران ) جرجان(گیري شهر گرگان  شکل هاي طبیعی و فرهنگی در مطالعه زیرساخت) 1386(مرتضایی، محمد 
شناسی دوران اسالمی،  اسالمی با مطالعه موردي کاوش در محوطه اسالمی شهر جرجان، رساله دکتري باستان

 . دانشگاه تربیت مدرس، منتشر نشده

شرکت : احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم، ترجمه علینقی منزوي، تهران)  1361(مقدسی،ابوعبداللهمحمدبناحمد
 .مؤلفان و مترجمان ایران

 .مؤسسه خدمات فرهنگی رسا: جامعه مدنی در گذر تاریخ، ترجمه احمد عظیمی بلوریان، تهران) 1381(ممفورد، لوئیز 

هاي میانه تاریخ ایـران، فصـلنامه    تأمالتی در مقوله شکل شهر و مناسبات شهرنشینی در سده) 1384(فر، شهرام  یوسفی
 .217- 261: 56فرهنگ، شماره

  .انتشارات سروش: فام ایرانی، ترجمه شکوه ذاکري، تهران سفال زرین) 1382(واتسون،الیور 



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )1365کیانی،: مأخذ(بافت شهري گرگان در دوران سلجوقی و خوارزمشاهیان. 1شکل 

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1386مرتضایی،: مأخذ(اي از کارگاه سفالگري شهر قدیم گرگان  نمونه. 2شکل 
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