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  آن يو ارائه الگو یه در برخورد با تنوع فرهنگیبو حکومت آل يها استیس یبررس
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  چكيده

د در عرصـه  ننـ ک یمـ تالش ند و هست جهان با آن مواجه ياست که اکثر کشورها ی، از مسائلیله تکثر و تنوع فرهنگئمس

ـ ا یبررس منجر شود. یاجتماع یرند که به انسجام و همبستگیش گیرا در پ ییالگوها ،یاجتماع يگذار استیس له ئن مسـ ی

ـ از جغراف یبخش بزرگـ به  ،يکه در قرن چهارم و پنجم هجر ،هیبو آل یعیدر حکومت ش جهـان اسـالم را در تسـلط     يای

ـ اهمي دارا جـاد کننـد،  یرا ا »یرنسانس اسالم« ک قرن حکومت کردند و توانستندیش از یداشتند و ب  يبـرا  یت خاصـ ی

ل مضمون، یبا استفاده از روش تحلاطالعات مورد نیاز، است.  یاسالم يساز تمدن يدر راستا یاسالم ثاز ترا يریگ بهره

ن و شـبکه  یم نمودار قالـب مضـام  یبا ترس ،سپس .ها صورت گرفت از داده یر و کانونیدهنده، فراگ سازمان ه،یاول يکدگذار

ـ اد (اقـوام،  یه در برخورد بـا تنـوع فرهنگـ   یبو حکومت آل يگذار استیمورد نظر از س يوالگ ل آنها،ین و تحلیمضام ان و ی

  بود. »وحدت در کثرت« اساس بر م شده،یترس يالگو د.یم گردیمذاهب) استنباط و ترس

ـ بو ، حکومـت آل یتنوع فرهنگ ها: کلیدواژه وحـدت در کثـرت،    ي، الگـو یـی تکثرگرا ي، الگـو يهمانندسـاز  يه، الگـو ی

  ان و مذاهب.ی، ادییگرا یفرهنگچند

Ma'rifat-i Farhangī Ejtemaii _____________________________________________________ Vol.7, No.4, Fall, 2016  

۱۰۶      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

  مقدمه

ن یک کشور و سرزمیموجود در  یفرهنگ يها ان و مذاهب گوناگون، به عنوان تنوعیوجود اقوام، اد

بـوده   یو اجتمـاع  یاسـ ین حاکمان در عرصه سیریبرخورد و تعامل با آنها، از مسائل د یو چگونگ

 يهجوم گسترده مهـاجران بـه کشـورها   ژه پس از یو دوم، به ین مسئله پس از جنگ جهانیاست. ا

در قالـب   یو اجتمـاع  یاسـ یشـه س یشـتر در حـوزه اند  یشـدن، ب  یکا و پس از جهانیو آمر ییاروپا

  تی، به عنوان اقلیفرهنگ يها د؛ چرا که تنوعیمطرح گرد» یچندفرهنگ«ا ی» یت تنوع فرهنگیریمد«

ش و لحـاظ آن  یخـو   یت فرهنگیهو يها تفاوت یدر برابر گروه مسلط و حاکم، خواستار بازشناس

  بوده است. یفرهنگ يگذار استیدر س

، کـه  يدر قرن چهارم و پـنجم هجـر   هیبو آلحکومت  ين امر در قلمرویو رصد ا یبررس

تـوان بـا    یت دارد که مـ یبوده است، از این جهت اهم یو فرهنگ یعلم ییدورة رشد و شکوفا

ران بهـره  یا یاسالم يدر جمهور یاسالم يساز ، جهت تمدنهیبو آل یتنوع فرهنگ يارائه الگو

 یتنـوع فرهنگـ    اسـت یس يدهـد کـه الگـو    برد. بنابراین، این پژوهش، به این پرسش پاسخ می

 یخیمنـابع تـار   یمربـوط، بـا بررسـ    يهـا  منظـور، داده  نیچه بوده است؟ بـد  هیبو آلحکومت 

م فراگیـر  یفـاه شـده، م   يل مضمون، کدگذاریله روش تحلیوس ده و سپس، به یگرد يآور جمع

شرفت به یپ یق و کد کانونیت و تشوی، نظارت و کنترل، حمايت، آزادیعدالت، مشارکت، امن

هاي تنوع  داد که عوامل دیگري نیز در اتخاذ سیاست نشان می بویه آلدست آمد. بررسی تاریخ 

ا و مؤثر بود. این عوامل علّی یا شرایط حاکمیتی بود. بررسـی و تحلیـل کـده    بویه آلفرهنگی 

وحـدت در  «هایشـان الگـوي    دهد که آنان در سیاسـت  سایر عوامل و ساماندهی آنها، نشان می

  اند. را پی گرفته» کثرت

  ميف مفاهيتعر

  استي. س۱

حل عملی براي حل مشکل خاص اجتماعی یـا   تدوین راه«در سطح کالن عبارت است از: » سیاست«

همـه اقـدامات   «). سیاسـت یـا راهبـرد، بـه     96، ص 1391ان، ی(اشـتر » براي دستیابی به هـدفی ویـژه  

آنچـه  «، همچنـین  »شـود  حکومت که اثر مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی شهروندان دارد، اطـالق مـی  

  ).1392نژاد،  ؛ قلجی و رفسنجانی1992(بنت، » گیرد، انجام دهد یا کنار بگذارد دولت تصمیم می
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  ي. تنوع فرهنگ۲

، ص 1، ج 1388ن، یمعـ ( اي انواع شـدن و گونـاگونی آمـده اسـت    به معناي گوناگون شدن، دار ،»تنوع«

ــنریدر د ).1156 ــ merriam-webster يکش ــن تعریچن ــت:ی ــده اس ــ« ف ش ــردم آن دارا یدولت ــه م  يک

  .»ا سازمان هستندیک گروه یدر  یا فرهنگی ينژاد يها تفاوت

ها  ن انسانایت میخالق ابداع و است که منشأ مبادله، يراث مشترك بشریم ،»یفرهنگ تنوع«

 ییهـا  نکه انسانای يزندگان. برا يبرا یستیرا دارد که تنوع ز یتیهمان اهم ،بشر يبرا است و

 یـی تکثرگرا از ،کننـد  یگر زنـدگ یکدیکنار  سازگار در يا وهیمتنوع بتوانند به ش يها با فرهنگ

 شـود، بـه   یهمـراه مـ  » یفرهنگـ «بـا صـفت    ی، وقت»تنوع«). واژة 1383د، ی(وح ستین يزیگر

 یتنـوع فرهنگـ  «وجود داشته باشـد.   یک گونه فرهنگیش از یاشاره دارد که در آن ب يا جامعه

در  یع، تفاوت فرهنگ جوامع مختلف انسانیوس ياریفرهنگ و در مع یغالباً به مفهوم گوناگون

  ).271، ص 1381 گولد و کولب،» (ن استیمناطق مختلف زم

ـ  هـاي دینـی و مـذهبی،    اقلیـت  اعم از اقوام، ،گوناگونهاي  فرهنگ ةدربار  »گذاري  سیاست« از  یجزئ

  توان گفت: می ،رو این هاي فرهنگی است. از سیاست

ـ م روابـط م یر مناسب، به منظور تنظیاتخاذ تداب يسازوکارها یطراح :عبارت از فرهنگیاست یس ان ی

نها، ه آل بین ییااجر يها ان روشیب ک از آنها، وی ف متقابل هریتکال ن حقوق وییتب اقوام با دولت، و

ـ حقوق به اقـوام و اقل  ياعطا ، همزمان با مراعات ویمل یهمبستگ به منظور حفظ وحدت و هـا   تی

  ).1390، يبرزی(فر است

  . الگو۳

ـ ا الگو، دو تعریمدل  شـبیه و نمونـه اسـت و     يبـه معنـا   »مـدل «تعریـف اول،   در .1ف عمـده دارنـد:   ی

همچـون   ،یعلـوم انسـان   يهـا  عرصـه  در تعریـف دوم،  در .2اسـت.   يسـاز  شبیه يمعنا ، به»يساز مدل«

کـار و همکـاران،    نقـره شود ( ییک دستگاه اندیشه یاد م ي، از مدل به معنایشناس و جامعه یشناس معرفت

نشـان   روابط بین عوامل اصـلی را  واقعیت گرفته شده و مدل یا الگو طرحی است که از ،طورکلی هب ).1389

  .)3، ص 1374، یعیرشفیو م ی(الوان گیري استفاده کرد تصمیم بینی و پیشبراي  ،آن توان از می دهد و می

  يتنوع فرهنگ يالگوها

کـه   يطـور   اند. به کهن است که اکثر جوامع با آن مواجه بوده يا دهی، پدیفرهنگ  -یوجود تنوع قوم

متفـاوت   يهـا  ب گـروه یـ جهان، از لحاظ ترک يشتر کشورهایآن موجب شده که امروزه ب ینگیرید
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پردازان علم سیاست، اغلب بر نقـش نخبگـان و رهبـران فکـري و      نامتجانس باشند. نظریه یفرهنگ

گرایان، قلمرو جغرافیـاي   ها و مشارکت سیاسی و جغرافی ي ساز قومی در ایجاد همبستگی و هویت

ها، ارتفاعات، عـوارض   برند، شکل هندسی کشور، ناهمواري سر می سیاسی را، که هر قوم در آن به 

گـردد و   هـاي مختلـف کشـور مـی     العبور، که مـانع برقـراري ارتباطـات میـان بخـش      بیعی صعبط

 يهـا  شناسان اجتماعی، با متمرکزساختن توجه خود بـر افـراد و تعامـل    هاي محیطی و روان تفاوت

ها را به هم نزدیـک   ها و ملت هایی هستند که مردم، گروه  هاي کوچک، در پی یافتن شیوه ان گروهیم

ف یـ شمندان تعریتوسط اند یمشخص یمنظور، اصول و مبان نی). بد76، ص 1386، ی(صالحسازند 

ات یـ مطرح شده اسـت. امـروزه در ادب   یتنوع فرهنگ يها استیس يبرا يمتعدد يده و الگوهایگرد

مطـرح   یو فرهنگـ  یقـوم  يگـذار  استی، سه نوع الگو و مدل عمده سیو فرهنگ ی، اجتماعیاسیس

  م.یپرداز یح آنها میتوض شود که در اینجا به یم

  الگوي همانندسازي .الف

همانندسازي فرایند ذوب یا نفوذ متقـابلی اسـت کـه از طریـق     « کند: را چنین تعریف میالگو ن ای برگس

هـاي دیگـر را کسـب     هاي اشخاص یا گـروه  ها و طرز تلقی آموخته احساسات، ها، آن، اشخاص یا گروه

 »دهنـد  تدریجی بـا آنـان یکـی شـده و کلـی واحـد را تشـکیل مـی        طور   کنند و در جریان زمان و به می

 دو گـروه اقلیـت وجـود دارنـد:     عالوه بر گروه اکثریت، در همانندسازي، .)46، ص 1375، یساروخان(

اساس الگوي همانندسـازي،   بر ،هاي بومی درون یک کشور. هر دو گروه واردان و اقلیت مهاجران یا تازه

اکثریـت را بپذیرنـد و دسـت از نظـام ارزشـی و فرهنگـی خـود         یفرهنگـ ند نظام ارزشی و هست مجبور

 هـاي تـازه خـود را بیابنـد و قواعـد،      دهد کـه نقـش   به آنان امکان می ،واردان پذیري تازه بردارند. فرهنگ

هاي دولت مبتنی بـر ترکیـب و محـو     سیاست تر را قبول کنند. در این الگو، ها و رسوم جامعه وسیع سنت

هـدف  « همگـن و بـدون تفـاوت اسـت.     اي متجـانس،  به منظور ایجاد جامعه ،ها اقلیتتدریجی فرهنگ 

هـاي   اجتمـاعی و روانـی گـروه    فرهنگـی،  شـناختی،  ترکیب زیست: هاي همانندسازي عبارت از سیاست

  .)157، ص 1377، تینمار( »هاي قومی است متمایز و منفرد به منظور ایجاد یک جامعه بدون تفاوت

  ييالگوي تکثرگرا .ب

بـا   يدولـت مرکـز  ، آنبر اسـاس   .شدمطرح  والین.اس.فریجن بار توسط یاول ،»تکثرگرایی« مفهوم

 یوحـدت ملـ   انسـجام و  بـه ارتقـا،  ، گونـاگون  یقـوم  و یفرهنگـ  هاي ان تنوعیمدارا مو  ییشناسا
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 ر زبان،یآنان نظ یتیهو يها ش شاخصیرو حفظ و در، ها تیت حقوق همه اقلیبه رعا شد ویاند یم

حقـوق  «اسـت و نـه   » حقوق جمعی و گروهی«. اصل در تکثرگرایی، کوشد یم و...  تیهو ها، سنت

البته حقوق شخصی و فردي نیز در آن محترم است. ولـی عامـل تمیـز دهنـده،     ». شخصی و فردي

 همان حقوق گروهی است.

  يدر کثرت فرهنگ الگوي وحدت  .ج

اخذ شـده   مالصدرا »کثرت  در  وحدت« یفلسف ۀیاست که از نظر یم فلسفی، از مفاه»در کثرت وحدت «

ـ . باشـد مراتـب   يدارا قت وجود واحد،یحقکه نیا عبارت از »وحدت« است.  قـت، یک مرتبـه از آن حق ی

 اسـت  یکـ یمصـداق دارد کـه    ،یتعـال  يوجـود واجـب در ذات بـار    گر ممکن.یمرتبه د واجب است و

در طـول وجـود    یکیورت تشـک کـه همـه بـه صـ     ،در مرتبه ممکن ر موجودات،یو وجود سا (وحدت)

ل یکثـرت را تشـک   شـود،  یکـه شـامل همـه موجـودات مـ      ،واجب قرار دارند. وجود موجودات ممکـن 

 نکه در خـارج، ایدارند و از  »وحدت« برخوردارند، يقت وجودینکه از حقیدهند. تمام موجودات در ا یم

  دارند. »تکثر« گوناگون هستند، يها تیماه يدارا

 يبـا عنـوان الگـو    ،بـه کـار گرفتـه    یعلـوم اجتمـاع   ةآن را در حوز ه،ین نظریا از يریگ با وام یبرخ

ـ اسـاس ا  انـد. بـر   مطـرح کـرده  » یوحدت در کثرت فرهنگ«  یکـه از تنـوع فرهنگـ    یجـوامع  ن الگـو، ی

ـ تواننـد آنهـا را در    یمـ  اند، داده يرا درون خود جا یگوناگون يها فرهنگ برخوردارند و خرده ک نقطـه  ی

  .ختبرقرار سا یان آنها نقاط اشتراکیبرسانند و مو عام به هم  یکل

ـ و تمام ینیسـرزم  یبعد وحدت به آن بخش از الگو نظر دارد که معطوف به حفظ همبستگ ـ ت جغرافی  ییای

ـ ا فرهنـگ و هو یجامعه  ي»ما«و هر آنچه که  یر ملیها و اساط سمبل نمادها، ،یزبان مل کشور، ـ ی را  یت مل

به آن بخـش از   ،انجامد. بعد کثرت یمردم به آن م يها يتعلقات و وفادار دیدهد، بوده و به تشد یل میتشک

شود که ضـمن   یاطالق م یت ملیرمجموعه فرهنگ و هویدر ز یتیو هو یاجتماع   - یفرهنگ يها یگوناگون

ـ   - عرض آن و نه در  - یت ملی، آن را در طول هویا فروملی یمحل يها يختن وفاداریبرانگ  دهـد  یقـرار م

 .)191، ص 1378، یمیکر(

مفروضـات  توان  می، یدن به وحدت و انسجام اجتماعیرس ي، برا»یکثرت فرهنگ در  وحدت« يالگو در

  ر را مطرح کرد:یز

 ناپذیر است؛ امکان مشترك، کامالً یهاي فرهنگ یا ملتی خالص از نظر ویژگی ،وجود عینی اجتماع ـ

 عی نوع انسان است؛ناپذیر حیات فردي و اجتما جزء جدایی، تفاوت و تمایز ـ
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سـت  یان آنهـا ن یـ درون و م يها از تفاوت یناش ضرورتاً ها، فرهنگ ان خردهیدرون و م يها تعارض ـ

 ابد؛ی یها کاهش م ها، تعارض ل تفاوتیا تقلیکه تصور شود با حذف 

 يریـ گ در جهـت  ییت و همسویانسجام در کل يمعنا به » وحدت«وحدت در کثرت،  يـ در الگو

 آن است؛

طـور خـاص اسـت. در پـس و       بـه  یو موجود انسان ،طور عام  ا جهان بهی یهست یذات یژگی، وتنوع

نشـانگر نظـم    ،یوسـتگ ین پیا .شود یعالم مشاهده م يان اجزایم یو همبستگ یوستگیپ یظاهر تنوع، نوع

 ).99، ص 1378، یمیو عظ یصالح( است یهست يعام منتشر در اجزا 

  قيتحق  يشناس روش

و  يبنــد طبقــه ،يکدگــذار ،يآور بـر جمــع  یمبتنــ يا داده درون يالگــوپرداز ق،یــن تحقیــازآنجاکـه در ا 

ـ بو آلحکومـت   یتنوع فرهنگـ  يها استیس يها داده يساز مفهوم از روش  اسـت،  یخیمتـون تـار   از ،هی

سـاده و   يهـا  از روش یکـ ی، »ل مضـمون یـ تحل«شود.  یاستفاده م )Thematic Analysis( ل مضمونیتحل

دن یـ د :ياسـت بـرا   یل مضـمون روشـ  یاست. تحل یفیق کیعام و مشترك در تحق يها تکارآمد و مهار

منـد   مشـاهده نظـام   ؛یفـ یل اطالعـات ک یـ تحل نـامرتبط؛  درك مناسب از اطالعات ظاهراً برداشت و متن؛

 ا فرهنگ.یسازمان  ت،یموقع گروه، تعامل، شخص،

تـوان در   ابسـته نیسـت و از آن مـی   و ، قبل وجود داشـته باشـد   که از ، چارچوبی نظري  این روش، به

 ).1390و همکاران،   يجعفر يعابد( براي امور مختلف استفاده کرد هاي نظري متفاوت و چارچوب

از  هاي تحقیـق،  سؤال اهداف و ها در تحلیل مضمون وجود دارد که با توجه به  اي از روش طیف گسترده

  توان استفاده کرد. هاي مناسب آن می روش

 هـاي آنهـا زیـاد باشـد     رود که تعداد متون و داده هایی به کار می در پژوهش معموالً ین:. قالب مضام1

صـورت درختـی     ها را به فهرستی از مضامین استخراج شده از متن داده ،منبع). این روش 30 تا 10 (مثالً

  ).همان( دهد مراتبی نشان می و سلسله

تصـور   اي، شـود. نمـایش شـبکه    نشان داده مـی  اي شبیه تارنما نقشه در این روش، . شبکه مضامین:2

  ).همان( برد ن را از بین مییمیان مضام در ،هرگونه سلسله مراتب

توان به سه مرحله کـالن و شـش    فرایند کامل تحلیل مضمون را می: گام تحلیل مضمون به فرایند گام

  دهد. این فرایند را نشان می جدول زیر، .گام تقسیم کرد



   ۱۱۱ آن يو ارائه الگو يه در برخورد با تنوع فرهنگيبو حکومت آل يها استيس يبررس

  گام  مرحله

  جزیه و توصیف متنالف. ت

  . آشنا شدن با متن1

  . ایجاد کدهاي اولیه و کدگذاري2

  وجو و شناختن مضامین . جست3

  ب. تشریح و تفسیر متن
  . ترسیم شبکه مضامین4

  . تحلیل شبکه مضامین5

  . تدوین گزارش6  ج. ادغام و یکپارچه کردن مجدد متن

  بويه قلمروي حکومت آل ن و مذاهب دراديا و جغرافياي زيستي اقوام،  بررسي تاريخي

ـ  ،یشرق  شتر از سمت شمالیالبته ب ران،یا یخ طوالنیدر تار یاقوام مختلف ، يریـ زه( یشرق و جنوب غرب

بـر فرهنـگ و    یر شـگرف یتـأث  ، ر و سـاکن شـده  ین سرازین سرزمیبه علل مختلف، به ا ،)76، ص 1379

خ و منـافع  یست آنهـا در کنـار هـم، تـار    یو ز متنوع، يها اند. وجود اقوام با فرهنگ گذاشته یرانیت ایهو

  فلسـفه  در کتاب هگلو تساهل را در مردم به وجود آورده است.  ییه همگرایروح ،را رقم زده یمشترک

ـ ز تعلـق دارنـد؛   یخ جهـان یانـد کـه بـه تـار     یخین قوم تاریان نخستیرانیا« سد:ینو یم خیتار ن یرا نخسـت ی

 ار پهنـاور دربـر  یبس ینیسرزم را در یرانیرایو غ یرانیا از ياریکه اقوام بسرا برپا کردند  یجهان يامپراتور

» رفتـه شـد  یمختلـف پذ  يهـا  ها و زبـان  نییگوناگون با آ يها قوم یستیهمز ين امپراتوریگرفت. در ا یم

  ).184- 183، ص 1376، يآشور(

ـ ن یان و مذاهب گوناگونیاد رانیدر ا ،افزون بر این ـ انـد کـه د   تـه افیسـت  یز فرصـت ظهـور و ز  ی ن ی

مـذاهب بـا    و ت)یحیهـود، مسـ  ی( انیـ ر ادیکـه بـا سـا    یان بزرگیاد .جمله است   آن زرتشت و اسالم از

  اند. را به خود اختصاص داده یعیمسامحه برخورد کرده و قلمرو وس

، موجـب  کردنـد  حکومت می يهجر  ران و عراق را در قرن چهارمیاز ا یقسمت بزرگدر  که، هیبو آل

ن قلمـرو  یـ کردنـد. در ا  ییک قـرن فرمـانروا  ی ش ازیدو مملکت شده و ب در هر یعباس يف خلفایتضع

 آنهـا،  برخورد بـا  یستند که چگونگیز یگوناگون م يها ان و مذاهب مختلف با فرهنگیاد اقوام، گسترده،

 یو مـذهب  یقـوم  ،ینینشان دادن تنوع د يل برایدر ذ داشت. یتنوع فرهنگ يداریپا در یار مهمینقش بس

 حـل از  ازمنـد راه ین مربـوط بـه آن دوره و   يجد يا لهئمس ،ینکه تنوع فرهنگیو ا هیبو آلموجود در عصر 

  م.یپرداز یآنها م ییایمحدوده جغراف یاجمال یبه معرف ،است هیبو آل يسو

  هيبو حکومت آل  يموجود در قلمرو  . اقوام عمده۱

ـ الفق ابـن زبـان بودنـد. نظـر      یفارس عراق یتح ران ویشتر مناطق ایب ،هیبو آلش از زمان یپ ها: فارس در  هی

؛ 83، ص ق1357، يمســعود( بــر آن داللــت دارد ه و االشــرافیــالتنب در يمســعودو  البلــدان کتــاب

۱۱۲      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 ل شـد، یفـارس تشـک   که حکومت آنهـا نخسـت در منطقـه    ، هیبو آل  ). در دوره11، ص 1349ه، یالفق ابن

 یپارسـ  ک فـارس قـرار داشـتند،   ینزد ییایز لحاظ جغرافکه ا، اصفهان و کرمان ،رازیت شیفارس به مرکز

ژه شـهر  یو به، بودند یرانیان، ایاز عراق در زمان ساسان یبخش بزرگ ).167تا، ص  ناصرخسرو، بی( بودند

). 207و 224، ص 11، ج 1368صـدر،  ( دادنـد  یل میان تشکیت آنجا را پارسیو جمع تخت آنهایمدائن پا

 چهارشـنبه،   د نوروز و آتش روشن کـردن در شـب  یمراسم ع اد و حومه آن،، در بغديجوز ابننقل  بنابه 

ـ ). ا208همـان، ص  ( بودقرار ان بریدر زمان حکومت عباس یحت دهـد کـه در دوره    ین اسـناد نشـان مـ   ی

  بودند. یرانیا فارس  جیاز مناطق خل یاز عراق و برخ یران، قسمتیاز ا ی، بخش بزرگهیبو آل

 يسـامرا را بـرا   شـهر  ،يبه عراق آورده و سـاکن شـدند. و   یمعتصم عباس ها اغلب توسط ترك ها: ترك

ـ  ،هـا  تـرك  ).173، ص 1390؛ طقوش، 29، ص 1347، یعقوبی( اسکان آنها مشخص کرد ش از آنکـه  یپ

از عـراق، قـدرت را در دسـت     يا بخـش عمـده   رنـد، در یدست گ  عراق به ران ویا ها دولت را در یهیبو

. آنجـا بـود   اسـکان سـپاه در   يمعنـا   به ،يفرماندهان و بزرگان در هر شهر حضور ،بر این داشتند. عالوه

سـبب    ز بـه ین يا ازجمله سامرا مستقر بودند. عده ،حومه يشهرها ها در بغداد و در ت تركیاکثر ،رو نیازا

از  یبـه عنـوان بخشـ    ،هـا  تـرك  واسط مسکن داشـتند.  در شهر اهواز و (فرمانده ترك)، حکومت بجکَم

ـ اث ؛ ابن429، ص 5، ج 1376مسکویه، ( ز ساکن بودندین يدر فارس و ر ،هیبو آلسربازان  ق، ج 1408ر، ی

  ).313، ص 7، ج 1376ه، یمسکو( ز مهاجرت کردندیبعدها به کرمان ن .)27، ص 20

النهرین انتقال دادنـد.   نشینان دیلمی را از گیالن به بین در قرن چهارم هجري، کوه ها: دیلمیان و گیل

شـتر سـربازان سـپاه    ینا). بینتقال، بخشی از آنها در زاگرس و خوزستان اسکان یافتنـد (سـاو  هنگام ا

ـ بو بـن  یعلـ دادند. حضور  یل میها تشک لیان و گیلمیرا د هیبو آل ل حکومـت  یدر فـارس و تشـک   هی

ـ بو احمـدبن در جبال و بعدها، تصرف اهواز توسط  هیبو بن حسن ییان، فرمانروایهیبو  يمعنـا  ، بـه  هی

تصـرف    (معزالدوله)، بغداد را به هیاحمدبونکه ین مناطق بود. پس از ایها در ا لیان و گیلمین داسکا

، اغلب از احمدان یقرار گرفتند و نظام يار ویها بودند، در اخت شتر از تركیفه که بیدرآورد، سپاه خل

 يا و عـده  احمـد  ترك در سپاه يآن، تعداد  ش ازیافت. هرچند پیل یها تشک لیان و گیلمیها، د ترك

  ).85، ص 2فه بودند (همان، ج یدر سپاه خل یلمید

 نهاونـد،  نـور، ی(د در منطقـه جبـال   ،طور عام  در اطراف زاگرس و به ،طور خاص  شتر کردها بهیب کردها:

بکـر عـراق    اریـ و د )333، ص 1388کوب،  نیزر( رانیا )ير اصفهان و ه،یلویکرمانشاهان، کهگ همدان،

و  خردادبـه  ابـن از  بـه نقـل   ،او یخیو تـار  ينـژاد  یوستگیکرد و پ در کتاب یاسمی دیرشستند. یز یم



   ۱۱۳ آن يو ارائه الگو يه در برخورد با تنوع فرهنگيبو حکومت آل يها استيس يبررس

، یاسـم ید یرشـ ( ستندیز یکردها در همه مناطق اطراف رود دجله و فرات و کارون م :سدینو یم قدامه ابن

 داشـتند  يموصـل جـا   یدر نـواح  ،يدیـ کـردان حم  :آمده است خلدون تاریخ ابندر  ).172تا، ص  بی

ـ الفق ابـن ( کردند آنان همچنین در کهگیلویه و سیستان زندگی می ).359، ص 3، ج 1363 خلدون، ابن( ه، ی

  .)84- 83، ص 1388کوب،  نی؛ زر196، ص 1349

لـر   يل قـرون وسـطا بـه صـحرا    یـ در اوا که در شمال و خاور دزفول و شوشتر واقع است، ینیزم لُرها:

کوچـک   لـر  یت کوهستانیبه دو وال قرون وسطا، از آنجا، پس از .همه لر بودند معروف بوده و مردم آن،

کردهـا   ،حوقـل  ابـن بنابر کتاب  .لر آغاز شد  مهاجرت اقوام چهارم،   اند. در سده بزرگ مهاجرت کرده و لر

ـ ن اند و افتهیال یاست یآن نواح بر ـ ، اسـت  یهرچنـد بـالد لـر کوهسـتان     :دیـ ز گوی  ز اسـت یحاصـلخ  یول

لر و لور آمـده    (واژه شهر لور سته،یز یکه در قرن پنجم م، يراصطخ ).308، ص 2، ج 1938حوقل،  ابن(

  ).201، ص تا بی ،ياصطخر( داند یرا جزء جبال م است)

 کردنـد  یمـ  یزنـدگ  که جزء کرمان بـوده، ، قُفص يها کوه  ها در دامنه و بلوچ ها) ی(قُفص ها کوچ ها: بلوچ

قُفـص توسـط    يها کوه رف کرمان وپس از تص ).275تا، ص  ناصرخسرو، بی ؛342، ص 1374، یهقیب(

از  یاحتمـاالً برخـ   .کننـد  یستان مهاجرت مـ یبه مکران و س [راهزنان] از مردم کرمان يا عده ،عضدالدوله

  اند. ها بوده بلوچ، نان مهاجریا

ـ ی طول راه بغداد به ماوراءالنهر، عرب در يها نینش کوچ ان آن،یو پا یخالفت عباس  دوره در ها: عرب  یعن

 روان،ینـور و سـ  ید نهاونـد،  ن،یمثـل قـزو   ،ینـواح  یدر بعض خراسان وجود داشتند. ستان وی، سجبال در

د. در یرسـ  ینظـر مـ    غلبه بـا اعـراب بـه    یگاه قم، یرعرب بودند. در نواحیعرب و غ از يا زهیساکنان آم

ـ از طوا و در همـدان  يل اشعریاز قبا در قم ف خزاعه،یاصفهان از طوا تعـدد  م يهـا  خـانواده  عـه، یف ربی

 ).85- 83، ص 1388کـوب،   نیـ زر( سیستان و فارس نیز بودنـد  طورکه در کرمان، همان. سکونت داشتند

ـ  (از رود دجله یاز اعراب در ساحل شرق يل متعددیقبا ،عضدالدوله یدر پادشاه و در  بان)یشـ  یجمله بن

  ).87، ص 1388ر، یکب ( کردند یم یزندگ اسد) یبن ن آنها،یتر (از مهم غرب فرات

  هيبو حکومت آل مذاهب و فرق موجود در قلمرو  ان،ياد .۲

  دین اسالم .2- 1

ن شـهر مهـم از جملـه بغـداد     یچنـد  ي، داراهیبو آل. جغرافیاي زیستی شیعیان: عراق در عصر 2- 1- 1

در آنهـا   ياریان بسـ یعیعبـاس)، کوفـه، سـامرا، بصـره، واسـط و موصـل بـود. شـ         ی(مرکز خالفت بن

۱۱۴      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

روان یـ کربال، نجف، کوفه، حله و بصره عراق را از مراکز عمده پ يشهرها زین ناصر خسروستند. یز یم

مکـان و   ؛ ملـک 116تـا، ص  ؛ ناصرخسـرو، بـی  174، ص 1، ج 1363، یداند (مقدسـ  یع میمذهب تش

از  يادیـ ز يهـا  ، بغداد متشـکل از گـروه  یمقدس). بنابر نظر 28، ص 1385، یعقوبی؛ 1389همکاران، 

، 1، ج 1363، یدادند (مقدس یل میان تشکیعیت آنها را حنابله و شیجمع ان بود که عمدهیعیان و شیسن

و  ی، معتزلـ یعی، شـ ي، قـدر يهجـر  شتر اهل بصره در قرن چهـارم  ی، بیمقدست ی). بنابر روا174ص 

داند (مظفر،  یم یعیس شی، شهر نجف را از روز اول تأسمظفر  ). مرحوم175بودند (همان، ص  یجنبل

). 89، مرکز تجمع شـیعیان بـود (همـان، ص    بال، پس از شهادت امام حسین). شهر کر95تا، ص  بی

طور که در مدائن و سامرا نیز شـیعیان   ). همان88- 87شهر حله از روز تأسیس، شیعی بود (همان، ص 

  ).1148، ص 3، ج 1383ان، یمسکن داشتند (جعفر

 يهـا  يده کـه از اشـعر  آم خ قمیتارران بوده است. در کتاب یع در این مرکز تشیشهر قم، اول

ـ انـد، فر  عهیتمام اهل قم ش«د: یگو یهم م حوقل ابن). 28و23، ص 1361، یعرب هستند (قم ب ی

، 1938حوقـل،   (ابن» ندیگو یسخن م یزبان فارس خورند و اکثر آنها عرب بوده و به  یرا نم یکس

ـ بابو ابنعه، مانند یمشهور ش ياز علما ياری). بس370ص  ـ ا از خ صـدوق یشـ و  یه قمـ ی ن شـهر  ی

ت ین شهر بوده و رعایمراقب وضع ا عباد، بن صاحبو  الدوله رکناند.  افتهیو نشو و نما   برخاسته

ع در ین مراکـز تشـ  یاز نخسـت  یکـ ی). آوه 71- 70، ص 1378، یهیکردند (فق یحال مردم آن را م

دنـد  یوع گریکـه بـا قـم داشـتند، بـه تشـ       يونـد یسبب ارتبـاط و پ  آن، به  یباشد و اهال یران میا

). در ري نیز شیعیانی حضور داشتند (همـان،  130، ص 1368؛ همو، 170، ص 1387ان، ی(جعفر

اسـتقرار   یاز مراکز اصل یکی، این شهر مهم، يبر ر يا هیبو الدوله  رکن). با تسلط 191- 190ص 

ا ع کاشان را بی، تشانیجعفر). 192د (همان، ص یتدریج شیعه در آن ترویج گرد ان شده، به یهیبو

سـد:  ینو یع قم، درباره مردم کاشـان مـ  یبعد از اشاره به تش یهانید: جیگو یوند داده، میع قم پیتش

 يگـر  ی). اصفهان در قرن چهارم، شـهرت بـه ناصـب   1020(همان، ص » عه مذهبندیشان هم شیا«

ـ بو آلبوده که  یمعتزل یعیش يها شهیرغم حضور اند ین علیاند. ا داشته ر یـ و در رأس آنهـا، وز  هی

بـر    ). عالوه323، ص 1اند (همان، ج  داده ین شهر رواج میآنها را در ا عباد بن  صاحبآنان  یعیش

آنهاسـت   از جملـه   یابـوالفرج اصـفهان  ز در آن بوده است کـه  ین يدیعه زی، شیعه امامیوجود ش

اش  ن شـده، در سـفرنامه  یوارد قـزو  يهجـر  415، کـه در سـال   ناصر خسرو). 947(همان، ص 

  ).6تا، ص  (ناصرخسرو، بی» بود يعلو يس آن شهر مردیو رئ«د: یگو یم
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. )540، ص 2، ج 1363، یمقدسـ ( »دارنـد  يا گرگان و طبرسـتان آوازه  ان دریعیش«: دیگو یم یمقدس

همـان، ص  ( »شیعه و بیشتر گیالنیـان سـنى هسـتند    هاى دیلم، مذهب ناحیت« سد:ینو یسپس در ادامه م

هجـري و روي کـار آمـدن دولـت       به آغاز قرن چهـارم  لرستان، يوپیشینه مذهب تشیع در قلمر .)542

قـرن چهـارم را    از مـردم اهـواز در   یمـ ین یمقدس ).239، ص 1389جعفریان، ( گردد برمی بویه آل  شیعی

مثل اَرگان و کرانـه   حضور آنان را در مناطقی از فارس، و )620، ص 2، ج 1363، یمقدس( داند یعه میش

سـبب    شهرهاي دیگري نیز محل حضور شـیعیان بـوده کـه بـه     ).653همان، ص دهد ( دریا گزارش می

  شود. یم ياز ذکر آنها خوددار شدن بحث، یطوالن

  رصـافه را اهـل   محله  قسمت شرقی بغداد، طور که گفته شد، همان جغرافیاي زیستی اهل تسنن: .2- 1- 2

ها و شیعه است. دانشمندان بـزرگ   نبلىاکثریت با ح ،در بغداد سد:ینو یم یمقدس دادند. تسنن تشکیل می

بیشـتر   .)174، ص 1همـان، ج  ( در آنجا مالکى، اشعرى، معتزلى، نجارى، نیز هست. دو عراق از ایشانند

ت یبنابر روا ).1146- 1145، ص 3، ج 1380ان، ی(جعفر سنت بودند جمعیت شهر واسط و سامرا از اهل

، ی(مقدسـ  شـدند  شـامل مـی   ت بصـره را یجمع از یبخش مذهب، »یحنبل« و »یمعتزل« ،»يقدر« ،یمقدس

ت عمـان را  یـ شـتر جمع یشود که ب ین استنباط میچن دهد، یگزارش م یآنچه مقدساز  ).175، ص 1363

  ).135همان، ص ( دادند یل میتشک يرأ  اهل

 یاز اسـالم، سـن    ران پسی، آنچه مسلم است اینکه اکثر مردم ایو جغراف یخیبر اساس کتب تار

هاسـت   يها و نجـار  ینوشته است که غلبه با حنف يدر قرن چهارم، دربارة مذاهب ر یدسبودند. مق

نجار هسـتند.   بن محمد نیحسه اصحاب یسد: نجارینو یم یشهرستان). 591-590، ص 2(همان، ج 

ـ  یصفات با معتزله موافق م یه در نفینجار انـد   دهیـ عق ته هـم یدر خلـق اعمـال بـا صـفا     یباشند؛ ول

کنـد   یمـ » اصـفهانی  يگـر  یناصـب  «ر بـه  ی، تعبیخوارزم). 1404، ص 2، ج 1389، ینی(موسوي خم

خود او اتفاق افتـاده اسـت،    يکه برا یانیدر ضمن جر یمقدس). 323، ص 1، ج 1380ان، ی(جعفر

سـنت و جماعتنـد.    اهـل «د: مردم اصـفهان  یگو یه غلو دارند. او میها دربارة معاو ید: اصفهانیگو یم

» مذهبنـد  شافعى «، اهل ساوه ینیقزو). بنابر نظر 579، ص 1363، ی(مقدس» دخوین حنبلیانى درشت

ن را از مراکـز فقـه و   ی، شـهر قـزو  یمقدسـ ). 228، ص 1364؛ لسـترنج،  456، ص 1373، ینی(قزو

) که مذهب مردم آن، نجارى اسـت و شـافعى نیـز دارنـد     584، ص 1363، یداند (مقدس یفلسفه م

سـنت بودنـد    اهـل  یو فقهـ  یکالمـ  يهـا  از و خوزستان، از فرقهشتر مردم اهوی). ب395(همان، ص 

). در قرن چهارم، اکثریت با شافعیان کرمـان اسـت، مگـر در جیرفـت کـه حنفـی       620(همان، ص 

۱۱۶      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

گـر،  ید يجا روبـه چیرگـى هسـتند. امـا در شـهرها      ز به جز هرمز، در همهیگرایان ن هستند. حدیث

  .)691بسیارند (همان، ص ان یپیروان ابوحنیفه و در سیرجان نیز معتزل

کـه   طـور  همـان . )591- 590همان، ص ( داند یث میآن را از اصحاب حد یهمدان و نواح ،یمقدس

ولـى پیـروان   ، رفتار همگانى بر مـذهب اصـحاب حـدیث اسـت    «نویسد:  فارس و شیراز می ةوي دربار

 ار هسـتند یا بسـ یـ کرانه در ان هم دریان و حنبلیمعتزل. )653 ص همان،( »نیز بسیارند ] شافعى و[ بوحنیفه

، ص 1، ج 1372صـفا،  ( ز در فارس ظهور داشـتند یه نیا همان داودیه یفرقه ظاهربر این، عالوه  (همان).

  ).69، ص 1378، یهی؛ فق79

  ن زرتشتید .2- 2

 ار بودنـد یران بسـ یجنوب ا خزر و يایکرانه در يها ژه در استانیو به ران،یان در ایزرتشت ان،یهیدر دوره بو

 گـر نقـاط هسـتند؛   یشتر از دیفارس ب ان دریزرتشت« سد:ینو یم حوقل ابن). 161- 160 ص ،1388 ،يافر(

ـ آنان آنجاست و در زمان مـا ن  يها ها و آتشکده ان و کتابیو اد ییرا که مرکز فرمانروایز وارث  ز مـردم، ی

فـارس،   ،مورخـان  .)640 ص ،2 ج ،1363 ،یمقدسـ   ؛59 ص ،1938 حوقـل،  ابـن ( »باشند یهمان امور م

ـ . داننـد  یان در قرن چهارم مـ یخوزستان و بغداد را از مراکز زرتش خراسان، جان،یآذربا جبال، کرمان،  یول

  ).99 ص ،1387 ،یچوکس( حضور داشتند ییشتر از هر جایفارس ب در

  تیحین مسید .2- 3

خوزستان  ،فارس عراق، در، لین دلیهم  به. بودند یجنوب و یساکن مناطق غرب، رانیا يشتر نصارایب

کنـد:   یگزارش م یمقدس. صومعه وجود داشت سا ویکل و رید ياریشمار بس ج فارس،یر خلیجزا و

در مـورد مسـیحیان فـارس     جیهـانی ). 653، ص 1363نصارا در فـارس هسـتند (مقدسـی،     یاندک

بـه  ). 121، ص 1368(جیهـانی،  » هاي گبر و جهود و ترسا نیز باشـند  در فارس از ملت«نویسد:  می

سـپس   ان ویحیشان مسیپس از ا بوده، یشتر زرتشتیب، ت فارسیوال اهل کتاب در ،ياصطخره گفت

 يهـا  تیـ ان، جمعی، تـا زمـان سـلجوق   اشپولربنابر نظر  .)139 صتا،  بی ،ياصطخر( ان بودندیهودی

از  ید: تعـداد انـدک  یـ گو یم یمقدس). 385-386تا، ص  اند (اشپولر، بی ز بودهیدر اصفهان ن یحیمس

، به وجـود  تاریخ سیستان). نویسندة 135، ص 1، ج 1363، یز هستند (مقدسین در اهواز نایحیمس

، از وجـود  فقیـه همـدانی   ابـن ). 357تـا، ص   هایی دارد (تاریخ سیستان، بـی  کلیسا در سیستان اشاره

ـ ). در کردسـتان ن 21، ص 1349فقیـه،   نصارا در خبیص (از شهرهاي کرمان) خبر داده است (ابن ز ی
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نیـز بـه صـومعه ترسـایان در      جیهـانی تـا).   و عطارزاده، بـی  یکردند (طهماسب یم یزندگ یانیحیمس

، که حاکمان بغـداد  عزالدولهو  معزالدوله). 92، ص 1368کند (جیهانی،  ارتفاعات نصیبین اشاره می

ان در آنجـا  یحیبـوده کـه مسـ    ییها کردند. بصره از جمله مکان یاستفاده م یحیران مسیبودند، از وز

هزار نفر بودنـد    ان که در حدود ششیحیم بصره عبارت بود از: مسیشهر قد یتیاند. بافت جمع دهبو

  ).153-152، ص 1389مکان و همکاران،  (ملک

  تیهودین ی. د2- 4

ـ انـد  نداشـته  یت انبـوه یـ جمع گـاه  چیه، انیاد گریروان دیپسه با یدر مقا ،انیهودی  یپراکنـدگ  ی. ول

 ان بـوده، یهودی از ییها رباز محل سکونت گروهید که از زیران نیا در. اد بوده استیآنها ز ییایجغراف

ـ ا کوچک، و  بزرگ يشتر شهرهایب در حون،یج و  حونیس يسو  تا آن، فرات از سواحل دجله و ن ی

ویژه اهواز و شوشتر،  ، خوزستان، بهيهجر ). در قرن چهارم 1390، یالبیوجود داشت (ذ یپراکندگ

، یخی). بر اساس کتب تار135ق، ص 1411، یشد (مقدس ایران محسوب مىاز مراکز مهم یهودیان 

، آنکـه  یمیکه محله قـد  بوده است. چنان هیبو آلران قلمرو یان در ایهودیز از مراکز عمده یاصفهان ن

، ياصـطخر ). 356، ص 1373، ینیمعروف است (قزو» هیهودی«ان در آنجا مسکن داشتند، به یهودی

 کـرده اسـت   بیـان در رتبه سوم ، ينصار پس از مجوس و ت،یشمار جمع نظر ان فارس را ازیهودی

  ).139تا، ص  بی صطخري،(ا

  ین صابی. د2- 5

ـ ا در. دیرس ینفر م هزار  به هشت، رانیا عراق و در ییمندا انیت صابیجمع ،یرونیبنظر  بنابر  در ران غالبـاً ی

 مسـکن داشـتند   الـه ید و  فرات و  جلهکنار د در، عراق در العرب و شط کارون و در کنار رود خوزستان و

مرکز صابئیان همه کشورهاى اسـالم را   ،یدمشق يانصارو  یمقدس ).508، ص 1389، یرونیابوریحان ب(

، ج 1363، ی(مقدسـ داننـد   یم )166، ص 1347، یهی؛ فق230ص تا،  (ناصرخسرو، بی »حرّان« و »رها« در

  ).301، ص 1382، یدمشق ي؛ انصار200، ص 1

  هيبو آل حکومت يتنوع فرهنگ ياه  استيس

ـ از ا نفـر  23 ،هیبو آل  ک قرن عمر حکومتی ش ازیطول ب در  ران ویـ ن گسـترده ا یسـرزم  ن خانـدان در ی

 نیهمـ   بـه اسـت.  برخوردار بـوده   يشتریب یانسجام داخل از، دوم آن نسل اول و. کردند یعراق حکمران

۱۱۸      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ـ . در آن آشـکارا نمـود دارد    یتنوع فرهنگـ  يها استی، سدلیل فرزنـدان   کـه از ، بعـد  يهـا  نسـل  در یول

آن اقتـدار   به قدرت، یابیدست يبرا یمداوم داخل يها يریبه علت سرگرم شدن به درگ بودند، الدوله رکن

 بـا . نشـده اسـت  بیـان   يادیز يها گزارش آنان، يها استیاز س خ،یتار در دست رفته و ه ازیانسجام اول و

ـ بو آلاکثر حاکمـان   ،پژوهشگران نظر مورخان و از حال،  نیا حسـن   يدارا عاقـل و  شـجاع،  نـدار، ید ،هی

  یتنـوع فرهنگـ   يهـا  استیس يبه دنبال اجرا آمده،  دست به يها فرصت در ر بوده ویحسن تدب است ویس

در  آدام متـز جهان اسالم به وجـود آورد کـه    در یشرفتیآنان چنان پ يها استیس ل،یدل  نیهم  به. اند بوده

ـ به عنـوان   يدر قرن چهارم هجر یتمدن اسالم کتاب عصـر رنسـانس   « شـناس، از آن بـه   ک شـرق ی

  کنند. یر میتعب »یاسالم

از دو نـوع   یحـاک  یطـورکل  بـه  آمـده،  دست به هیبو آل  یتنوع فرهنگ يها استیس ةکه دربار ییها داده

 یاجتمـاع  و یفرهنگـ  ،يتوسـعه اقتصـاد   يراسـتا  کـه در  یعمـوم  يها استیس نخست، است است:یس

 ،نمونـه  يبـرا  .بوده استهمه آنها شامل بلکه  نبوده، یا مذهب خاصین ید قوم، گرفته و ناظر برصورت 

اقـدام   یاسـالم  يهـا  نیازمندان و مانند آنکه در سرزمیبه ن یدگیا رسی يشهر ينوساز ،يتوسعه کشاورز

توانسـتند   یمـ  خواسـتند،  یم هیبو آلکه اگر حاکمان  یدرحال. بوده است یخاص يریگ بدون جهت شد، یم

ان و یعیژه در بغداد کـه محلـه شـ   یو  به، ان برسانندیپا  به »انیعینفع ش  توسعه به« کردیرو ن اقدامات را بایا

 ض قابـل اعمـال بـود. در قلمـرو    ین تبعـ یو آشکارا ا یآسان  جدا و به  از هم ینید يها تیاهل تسنن و اقل

 شـدند.  یمند مـ  آن بهره عنوان شهروند از دم بهمر ۀت داشته و همیشمول يهمواره توسعه و نوساز ،هیبو آل

ـ ید ،یقـوم  يریـ گ است که آشکارا جهـت  ییها استیعبارت از س دوم، تنـوع   يراسـتا  در یا مـذهب یـ  ین

  داشته است.  یفرهنگ

  هيبو آل  يعمومي تنوع فرهنگ يها استيس .۱

عنـوان شـهروند شـامل      مـذاهب اسـالمی را بـه    ادیـان و  پیروان اقوام، اعم از همه مردم، ها، این سیاست

  شوند. یوار ذکر م صورت فهرست  ل بهیذ در .شد می

علمـا   و  داشـت علـم   ی): گرامـ یفرهنگـ  يهـا  اسـت ی(س علمـا  علـم و   مربوط به يها استیس .1- 1

؛ 653 ص ،2 ج ،1363 ،یمقدسـ  ؛115، ص 7ق، ج 1412جـوزي،   ؛ ابن282، ص6، ج 1376مسکویه، (

ــپرو ــ87 ص ،1363ز، ی ــا ینی؛ حس ــ1273 ص ،2 ج ،1367 ،ییفس ــوب 386 ص ،1371 ،ی؛ قفط ؛ زرک

ـ کب علمـا (  ت از علـم و یق و حمایتشو )،126 ص ،1350 ،يرازیش ، 1347، یهـ یفق ؛294، ص 1388ر، ی

) (دارالعلـم  یاحداث مراکز علمـ  )،457 ص، 1376 ه،یمسکو؛ 15 ص ،12 ج ،ق1407 ر،یکث ؛ ابن98ص 
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، 2، ج 1389، ینی؛ ترمـــان669- 668، ص 1363 ،یمقدســ ( کتابخانــه  و) 205، ص 1، ج 1362متــز،  (

منـاظره،   ق،یـ تحق س،ی(تدر یعلم يها تیآموزش و فعال يآزاد )،316، ص 1383، ی؛ مک401- 400ص

تـا، ص   ؛ کرمـر، بـی  1392؛ بارانی، 316، ص 13873، ی؛ مک258، ص 1، ج 1363، یمقدس( و...)  فیتأل

مجالس منـاظره   و یعلم يها ل انجمنیتشک ،)277، ص 1381؛ موسوي، 373، و 203، 172، 156، 155

  ).1374 رهنما،؛ 340 ص ،7 ج ،ق1412 جوزي، ابن(

(ماننـد   بهداشت و سـالمت  يها رساختیتوسعه ز بهداشت و سالمت:  مربوط به يها استیس .1- 2

؛ افسـر،  642، ص 2، ج 1363، ی؛ مقدس224، ص 6، ج 1376ه، ی(مسکو مارستانیت مارستان ویاحداث ب

، ی؛ مسـتوف 752- 751، ص 1375، یهـ ی؛ فق264، ص 1384آذر،  ی؛ ترکمن1391، یمی؛ عظ46، ص 1374

ت یـ آموزش و ترب ت،یریمتخصصان در مد يریکارگ  به )،44، ص 1377، ی؛ محدث416- 415، ص 1339

، ص 1347، یهـ ی؛ فق134تـا، ص   ؛ کرمـر، بـی  334، ص 1389، ینیترمان ؛ 62، ص 1377محدثی، ( رو)ین

، 1391، یمـ یعظ ؛194، ص 1371، یقفط( مارانیبه ب یدگیرس در يبرابر ،)460ص  ،1371؛ قفطی، 150

  .)377، ص 1348؛ مهراز، 136، ص 1386گر، ی؛ رو373ص 

ق، 1412، يجـوز  ابن( معطل يها نیاسکان کشاورزان در زم :يمربوط به کشاورز يها استیس .1- 3

 ،)168، ص 1363، یبلخـ  ؛ ابـن 83، ص 5، ج 1378، ي؛ راوند148، ص 1347، یهی؛ فق291، ص 14ج 

؛ 486 ص ،1378 ،یهـ یفق؛ 479، ص6، ج 1376ه، ی(مسـکو  يکشاورز  يها رساختیز  و توسعه  ينوساز

ــز،  ــ40، ص 1362مت ــ؛ 626، 617، 587، ص 2، ج 1363، ی؛ مقدس ــوی ، ص 3، ج 1383، ياقوت حم

؛ 104، ص 1388ر، یــکب ؛ 291ق، ص 1412، يجـوز  ابـن ( ير محصـوالت کشــاورز یج سـا ی، تـرو )207

؛ 177- 176، ص 1356پـور،   انصـاف ( داران نینظارت و کنترل کشاورزان و زم ،)130، ص 1386گر، یرو

  ).9/3/1392، اقتصاد يایروزنامه دن

و 178، ص 1، ج 1363، ی(مقدسـ  کـار  و  کار: توسـعه کسـب   و  کسب  مربوط به يها استیس .1- 4

ــتوده،  ؛592 و 658 ،622 ،636 ،643 ،642 ،617، ص 2؛ ج 181 ــه بیب ،)89، ص 1389سـ ــاریمـ  يکـ

  ).228، ص 1347، یهیفق(

ـ تعم ،يبازسـاز  :يشـهر  يمربوط به توسعه و نوسـاز  يها استیس .1- 5  يشـهر  ر و احـداث درون ی

ـ ی؛ قزو614- 613، ص 2، ج 1363، یمقدس ( ـ ؛ زر202، ص 1331،  ین ؛ 481، ص 2، ج 1388کـوب،   نی

 هـا و  احداث و توسعه جـاده  ،)73تا، ص  ، بییفروخ؛ ما453، ص 6، ج 1376ه، ی؛ مسکو1390، ییایحی

  ).626، ص 2، ج 1363، یمقدس( يشهر برون يها راه

۱۲۰      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ـ اث ؛ ابن439-436، ص 5، ج 1376ه، یازمندان (مسکویازمندان: کمک به نین به  یدگی. رس6-1 ر، ی

ــاث ؛ ابـــن299، ص 20، ج 1371 ــد، ی؛ م670، ص 8ق، ج 1408ر، یـ ؛ 156، ص 4، ج 1380رخوانـ

ه، یخادمان مسجد (مسکو يبرا ين مقرریی)، تع244، ص 1313سنجر،  ؛ ابن94تا، ص  ، بییخمافرو

هـا   التیرات و مبرات ساالنه به ای)، خ291، ص 14ق، ج 1412، يجوز ؛ ابن507، ص 6، ج 1376

؛ 83، ص 15ق، ج 1412،يجـوز  (ابـن  یان مـال یزنـدان  يآزاد ي)، کمک برا101، ص 1388ر، ی(کب

  ).141، ص 1388ر، یکب

 در یعـدم کوتـاه   ينظـارت و کنتـرل کـارگزاران بـرا     کنترل: مربوط به نظارت و يها استیس .1- 7

جـاد  یا فسـاد و  از يریجلـوگ  )،153، ص 1383آذر،  ی؛ ترکمنـ 107، ص 1347، یهـ یفقف (یانجام وظـا 

؛ 40، ص 1362؛ متـز،  62ق، ص 1424، يجـوز  ؛ ابن9/3/1392 ،اقتصاد يایروزنامه دن( یت اجتماعیامن

 ض دریتبعـ   عـدم  )،100، ص 1388ر، یکب( خواص  اجازه نفوذ به  عدم ،)481، ص 6، ج 1376ه، یمسکو

  ).111، ص 1347، یهی؛ فق141، ص 1388ر، یکب( مجازات

  هيبو آل  يتنوع فرهنگ ياختصاص يها استي. س۲

مخالف بـوده   یمختلف و حت يها فرهنگ ی، همواره حامهیبو آل يها استین است که سای يایخ گویتار

آثـار   ها تالش نکردنـد.  به فرهنگ ییاعتنا یب ه راندن ویحاش  به ،ينابود يبرا ،یطول حکمران است و در

(اعـم   عیآنها مخالفان تشـ  در نوشته شده و هیبو آلکه درباره  رهیغ و ییایجغراف ،یخیمستشرقان، کتب تار

 انـد،  کـرده  يریگ عه موضعیه شیعل، ا مستشرقان)یمذهب  یمداران سن استیس دانشمندان و فقها،ا یاقوام  از

 ،شـواهد تـاریخی  توجـه بـه    بـا  انـد.  اد نکـرده یـ  يبـد  ه بـه  یبو آل یتنوع فرهنگ يها استیگاه از س چیه

ـ اقل مـذاهب و  صورت خاص به اقـوام،   به گر،یجنبه د آنان از یتنوع فرهنگ يها استیس ـ ید يهـا  تی  ین

  م.یپرداز یل به آنها میذ شود که در یمربوط م

ـ اث (ابـن  ینظام يرویاقوام در ن يریکارگ مربوط به اقوام: به  يها استی. س2- 1 ، ج 1371ر، ی

؛ 216و 146، ص 6، ج 1376ه، ی؛ مســـکو422، ص 2، ج 1388کـــوب،  نیـــ؛ زر47، ص 20

ـ تعادل م )، حفظ233و 230، ص 1384آذر،  ی؛ ترکمن74، ص 1374، یجرفادقان ان دو هسـته  ی

)، 1385؛ باسورث، 226- 225، ص 1388ر، یکب ؛167، ص 21، ج 1371ر، یاث (ابن ینظام يروین

، 1376ه، ی؛ مسـکو 123، ص 15ق، ج 1408ر، یاث سران اقوام (ابن  به یت دولتیمسئول يواگذار

ــوم  آداب  ي)، آزاد498- 490ص  ــوم ق ــ یو رس ــعود640، ص 2، ج 1363، ی(مقدس ، ي؛ مس

ــی؛ ابوریحــان ب246، ص 4؛ ج 413، ص 3؛ ج 181، ص 2ق، ج 1422  223، ص 1389، یرون
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با اقوام  يرفتار کیکسان با اقوام؛ صلح، مدارا و نی)، رفتار 422، ص 2، ج 1374، یهقی؛ ب225و

ـ اث ؛ ابـن 283، ص 5، ج 1376ه، ی(مسکو ، ص 1384آذر،  ی؛ ترکمنـ 84، ص 21ق، ج 1408ر، ی

ـ امن يبرقرار يان با اقوام براکسیز یآم )، رفتار خشونت85 ـ اث ت (ابـن ی ، ص 20ق، ج 1408ر، ی

  ).85، ص 1384آذر،  ی، ترکمن283- 281

 يهـا  تیروان مـذاهب در مسـئول  یپ يریکارگ : بهیمذاهب اسالم  مربوط به يها استی. س2- 2

، 6، ج 1376ه، یالقضـات (مسـکو   ی)، قاضـ 288ق، ص 1408ر، یاث د (ابنیا عامل بریک ی، پیدولت

 ،6  ج ،1376ه، ی؛ مسکو653، ص 2، ج 1363، ی(مقدس ی)، قاض1391، ي؛ مفتخر231- 230ص 

، 1389، ینی؛ ترمـان 247، ص 1، ج 1362؛ متز، 112، ص 20ق، ج 1408ر، یاث ؛ ابن473- 471 ص

، ي؛ بـدو 643، ص 1، ج 1369اسـالم،   جهـان    ؛ دانشنامه1389، ینیر (ترمانی)، سف376، ص 2ج 

، ص 2، ج 1375، ي؛ شوشـتر 35- 34، ص 5، ج 1376ه، یر (مسـکو ی)، وز623، ص 1، ج 1374

، ص 1386گـر،  ی؛ رو411، ص 1363، ی(مقدسـ  یدر داشتن و احداث مراکز مذهب ي)، آزاد 433

 يهـا  تیـ آداب و رسوم و فعال ي)، آزاد238، ص 1377، یثعالب  ؛306، ص 1369، يدی؛ حم105

؛ 240، ص 1366م، ینـد  ؛ ابـن 656، ص 2، ج 1363، ی؛ مقدسـ 103تـا، ص   (کرمـر، بـی   یمذهب

)، رفتار 126، ص 1ق، ج 1407ر، یکث ؛ ابن1391و همکاران،   ي؛ مفتخر281، ص 1363، یبلخ ابن

 ي)، برقـرار 186، ص 1383مربـوط بـه حـج (مکـی،      یمراسم مذهب يکسان با حجاج؛ برگزاری

ـ اث ت حجاج (ابنیامن ـ کب ؛ 705، ص 8ق، ج 1408ر، ی ، ص 1، ج 1362؛ متـز،  141، ص 1388ر، ی

از  يری)، جلــوگ209، ص 22، ج 1371ر، یــاث وآمــد (ابــن ل رفــتین و تســهی)، اصــالح قــوان40

، ص 14ق، ج 1412، يجـوز  نظارت بـر آنهـا (ابـن    و  عوامل فتنه  یی(شناسا یمذهب يها اختالف

تـا، ص   (کرمـر، بـی   يریـ ان عوامـل درگ یم یو آشت صلح  ي)، برقرار154، ص 1388ر، یکب ؛ 254

)، کوتـاه  15، ص 9ق، ج 1408ر، یاث عوامل آشوب از مقام (ابن ي، بازداشت و برکنار)119- 118

)، منـع از  150، ص 4، ج 1380رخوانـد،  ی؛ م543- 542، ص 8آمدن و مـدارا کـردن (همـان، ج    

، 15؛ ج 254، ص 14ق، ج 1412، يجوز مراسم (ابن يحمل سالح و برگزار ، موعظه، ییگو قصه

، 15، ج 1371ر، یاث د (ابنی)، تبع363، ص 9، ج 1371ر، یاث ؛ ابن95، ص 1376ه، ی؛ مسکو59ص 

ه، ی؛ مسکو268، ص 14ق، ج 1412، يجوز ؛ ابن250، ص 11ق، ج 1407ر، یکث ؛ ابن44و 43ص 

ـ اث )، مجازات اعدام (ابن1381، ي؛ ر.ك: موسو471، ص 6، ج 1376 ؛ 211، ص 21، ج 1371ر، ی

  ).33، ص 15ق، ج 1412، يجوز ابن

۱۲۲      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

، ج 1363، ی(مقدس ینیو رسوم د آداب  ي: آزادینید يها تیاقل مربوط به  يها ستای. س2- 3

پـور و همکـاران،    ؛ حسام55، ص 1، ج 1362؛ متز، 84تا، ص  ، بیي؛ اصطخر441و 439، ص 2

عنـوان    ، بـه یدولتـ  يها تیان در مسئولیروان ادیپ يریکارگ )، به 126تا، ص  ، بییی؛ تودال1390

، ج 1378، ي؛ راونـد 445، ص1356پور،  ؛ انصاف398ص   ی، پاورق6، ج 1376ه، یحاکم (مسکو

، ص 1ق، ج 1349، يبغداد بی؛ خط443، ص 1376(مسکویه،  یامور مال ي)، متصد239، ص 2

ـ )، پزشـک، وز 191، و 187، 183، 92، ص 1984؛ الـدوري،  1392؛ اروجی و همکاران، 100 ر ی

ر یــ)، کاتــب و دب705- 702 ص ،8 ج ،ق1407 ر،یــاث ابــن؛ 390، ص 5، ج 1376ه، ی(مســکو

س یـی )، ر442، ص 6، ج 1376ه، یسـپاه (مسـکو   ی)، فرمانـده 259، ص 2، ج 1389، ینی(ترمان

ـ اث بنوان (اید ـ پ ي)، آزاد51- 50، ص 1347، یهـ ی؛ فق533 ص ،8ق، ج 1407 ر،ی ان در یـ روان ادی

ـ ی؛ ذ58، ص 1، ج 1362انتخاب شغل و محل سـکونت (متـز،    ، ص 1347، ی؛ سـام 1390، یالب

ــ؛ پرو513 ــ؛ جعفر147- 146، ص 1363ز، ی ــ)، حما160، ص 1377ان، ی ــت از پی ــروان ادی ان ی

ـ امن ي(برقرار ـ اث ت (ابـن ی ؛ 70- 69، ص 7، ج 1376ه، ی؛ مسـکو 125- 124، ص 15، ج 1371ر، ی

ـ ی)، مرمـت مراکـز د  79، ص 15ق، ج 1412، يالجـوز  ؛ ابن85، ص 1347، یهیفق ـ ( ین ـ اث ناب  ر،ی

خرداذبـه،   ه (ابـن یافت حداقل جزی)، در458، ص 6، ج 1376ه، یسکو؛ م705 ص ،8 ج ،ق1408

  ).96و 61، ص 1، ج 1362؛ متز، 111، ص 1363

  هيبو آل حکومت  يتنوع فرهنگ يها استيس يالگو

  ح است:یسه مرحله قابل توض گام در به صورت گام  به بوده و يندیفرا ل مضمون،یروش تحل

و  یخیبا متون مختلف تار یی، نخست پس از آشنامرحله ن یف متن: در ایه و توصی. تجز1

ـ بـه اقـوام، اقل   مربـوط   يها و مطالعه آنها، داده یخیرتاریغ ـ ید يهـا  تی  یو مـذاهب اسـالم   ین

ـ اول يصورت کدگـذار  ها به  سه متون، دادهین بار مطالعه و مقایاستخراج شده و پس از چند ه ی

ل یصورت منظم و مرتب تشـک  به ه یپا يم و کدهایها ترس د. سپس، جدول دادهیمشخص گرد

گر قـرار  یکـد یت کنـار  یتوانند بـر اسـاس سـنخ    یاز این بودند که کدها م یها حاک شدند. داده

، یعلمـ  يهـا  ل انجمـن یل آموزش، منـاظره، تشـک  یمربوط به علم؛ از قب يها رند. مثالً، دادهیبگ

کسـان  ی، رفتار یوم قومو رس  آداب ير آزادیبه اقوام؛ نظ  مربوط يها ا دادهیت و یق، حمایتشو

 يهـا  همۀ داده یک عنوان قرار گرفتند. وقتیاقوام، تحت  ینظام يروهاین يریبا اقوام، به کارگ



   ۱۲۳ آن يو ارائه الگو يه در برخورد با تنوع فرهنگيبو حکومت آل يها استيس يبررس

تـوان در دو   یهـا را مـ   گر قرار گرفتند، مشخص شد که کل دادهیکدیسنخ استخراج و کنار  هم

  بخش قرار داد:

بـود   یا مـذهب خاصـ  ین ید ت قوم،داش نظر و بدون در یصورت عموم  که به ییها داده بخش اول،

ـ اقل کـه اقـوام،   ییهـا  داده . بخـش دوم، مطرح شدند »یعموم يها استیس« که با عنوان ـ ید يهـا  تی و  ین

  م.ینام گذاشت »یاختصاص يها استیس« نظر داشت که را در یمذاهب اسالم

ک یـ م شد، هـر  یتقس یو اختصاص  یها به بخش عموم استیس یر متن: وقتیح و تفسی. تشر2

 يهـا  استیها، در قالب س ق دادهیچندباره و دق یبررس یز آورده شد. ولیمربوط ن يها استیز سا

وجود دارد  یاست، نقاط مشترکیک از آن دو نوع سیداد که در هر  ینشان م یو اختصاص  یعموم

به علم، بهداشـت    مربوط يها استیم و مرتب گردند. مثالً، در سیها در آن قالب تنظ د دادهیکه با

ـ بـا اقـوام و اقل   مـرتبط   يهـا  اسـت یا سیـ و کـار،   ، کسـب  يو سالمت، کشاورز ـ ید يهـا  تی ، ین

 يها تیو حما یطور عموم ، به یاز مملکت اسالم يعنوان عضو از مردم، به  هیبو آل يها تیحما

ا یـ هـا   اسـت یس يها ، در تمام دادهیصورت اختصاص و مذاهب به  ینید يها تیآنان از اقوام، اقل

وجود  يت شهریری، بهداشت و سالمت و مديها در بخش کشاورز رساختیز ينوسازو  توسعه 

افتـه و  یهـا تفـاوت    اسـت یح سیدر توض يبند میبا نوع تقس ين نگاه، کدبندین، با ایداشت. بنابرا

د، بلکـه  یـ م نگردیتنظـ  یو اختصاص  یعموم يها استیصورت س به الگو، به  یابیدست يکدها برا

 يصورت کـدها  مشترك بودند، به  یو اختصاص  یبخش عموم يها استیسکه در همۀ  ییها داده

  درآمدند. 2و  1دهنده   سازمان

 يشـده و کـدها   یدقـت بررسـ   ، دوباره به 2دهنده  سازمان يو ادغام متن: در مرحله کدها ب ی. ترک3

از  یبعضـ ، معلـوم شـد کـه    2دهنـده   سـازمان  يکـدها  ق بـه  یـ دست آمد. با توجـه دق   از آنها به» ریفراگ«

نـه  یبودند که نقـش زم  ییها استی)، جزء سیو کنترل یو نظارت یتی، حمایقیتشو يها استیها (س استیس

سـت کـه   یمعنـا ن  نی). البته این بـد يا نهیزم  يها استیکردند (س یفا میا یاصل يها استیس يو بستر را برا

شـتر اسـت   ین جهت بیا ت آنها از یستند، بلکه اهمیبرخوردار ن یت چندانی، از اهم»يا نهیزم  يها استیس«

 يهـا  اسـت یس  ن،یآمد. بنـابرا  یوجود نم به  یاصل يها استیس ياجرا يشدند، بسترها یکه اگر اعمال نم

  قرار گرفت.» یو کنترل ینظارت«و » یتیحما«، »یقیتشو« يها استیس ير برایعنوان کد فراگ ، به يا نهیزم 

د. یـ ن گردییتع» عدالت«، مفهوم »يبرابر«و » ها رساختیز يتوسعه و نوساز«است یر سیکد فراگ

ـ یامن) «2دهنـده   سـازمان  ي(کـدها  يهـا  اسـت یک از سیـ هر  يبرا   يهـا  يآزاد«و » یمشـارکت «، »یت

۱۲۴      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

بـه   انتخاب شد. سپس با توجه » يآزاد«و » مشارکت«، »تیامن«ر یفراگ يب کدهایترت ، به »یاجتماع

ـ بو آل مـت  حکو یتنـوع فرهنگـ   يهـا  استیس يروح حاکم بر اجرا  یو اقـدام آنـان، کـد کـانون     هی

  د.ین گردییتع يت، مشارکت و آزادیعدالت، امن يها استیس يبرا» شرفتیپ«

  یر و کانونیفراگ يو کدها 2 و 1 دهنده سازمان يجدول کدها

  یکد کانون  ریفراگ يکدها  2دهنده  سازمان يکدها  1دهنده  سازمان يکدها

  علما و  داشت علم یگرام

  یقیشوت يها استیس

  شرفتیپ  يا نهیزم يها استیا سیعوامل 

  علما  قیتشو و  ق به علمیتشو

  یمذهب و یقوم ،ینیرسوم د و  آداب يق به برگزاریتشو

  علما و  علم ت ازیحما

  یتیحما يها استیس

  ها مارستانیب ماران ویب ت ازیحما

  کشاورزان ت ازیحما

  اشتغال ت ازیحما

ها و  التیران، خادمان مساجد، مردم ایازمندان (فقیت از نیحما

  )یان مالیزندان
  ینید يها تیاقل ت ازیحما

  یتین حمایاصالح قوان

  داران نیکنترل زم نظارت و
و  ینظارت يها استیس

  یکنترل
  کنترل کارگزاران نظارت و

  خواص  اجازه نفوذ به  عدم

  کتابخانه) و (دارالعلم یاحداث مراکز علم

توسعه و  يها استیس

  ها رساختیز ينوساز

  عدالت

  شرفتیپ

  ف و...)یق، مناظره، تألیتحق  س،ی(تدر یعلم  يها تیو فعال آموزش   يآزاد

و مجالس مناظره (توسط حاکمان،   یعلم  يها انجمن ل یتشک

  ران و علما)یوز
 صصان درمتخ يریکارگ سالمت: به بهداشت و يها رساختیتوسعه ز

  مارستانیت مارستان ویاحداث ب رو؛یت نیترب آموزش و ت؛یریمد

  معطل يها نیزم اسکان کشاورزان در

  يکشاورز يها رساختیتوسعه ز و ينوساز

  يمحصوالت کشاورز ریج سایترو

  (اشتغال) کار و  توسعه کسب

  يشهر احداث درون و ریتعم ،يبازساز

  يشهر برون يها راه ها و ادهتوسعه ج احداث و

  سالمت خدمات بهداشت و ض دریتبع  عدم

  يبرابر يها استیس
  مجازات ض دریتبع  عدم

  ینظام امور ض دریتبع  عدم

  اقوام با رفتار ض دریتبع  عدم

  یاجتماع  تیامن جادیا و فساد از يریجلوگ

 يبرقرار يها استیس

  تیامن
  تیامن

  ت حجاجیامن يبرقرار

  )یمذهب يها نزاع ها و اختالف از يری(جلوگ یت اجتماعیامن يبرقرار

  ینید يها تیاقل یت اجتماعیامن يبرقرار

  ینظام امور در  مشارکت اقوام

  مشارکت  یمشارکت يها استیس
  یدولت امور در  مشارکت اقوام

  یدولت امور در  مشارکت مذاهب

  یدولت امور در ینید يها تیمشارکت اقل



   ۱۲۵ آن يو ارائه الگو يه در برخورد با تنوع فرهنگيبو حکومت آل يها استيس يبررس

  یکد کانون  ریفراگ يکدها  2دهنده  سازمان يکدها  1دهنده  سازمان يکدها

  یرسوم قوم و  آداب يآزاد

 يها يآزاد يها استیس

  یاجتماع
  يآزاد

  به حج  مربوط یمراسم مذهب يبرگزار

  یمذهب احداث مراکز داشتن و در يآزاد

  یمذهب يها تیفعال رسوم و و  آداب يآزاد

  )یماعاجت يسکونت (آزاد  و محل  ان در انتخاب شغلیروان ادیپ يآزاد

  ینیو سوم د  آداب يآزاد

  تیمالک يآزاد

  یاسیس امور ت دریفعال يآزاد

هـا را   اسـت یک از سیـ ت شمول به هر یتر، قابل یانتزاع یک مفهوم کانونیدن به یبا اتمام کدها و رس

ن کامل شـده بـه   یدهد، شبکه مضام يها را تحت مفهوم خود جا استیتوانست تمام س یداشت و م

  ر آمده است.یورت زص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پیشرفت

۱۲۶      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ـ بو آل یتنوع فرهنگ يها استیبا توجه به س نکه،ایجه ینت  یموجـود تکثـر فرهنگـ     تیـ لحـاظ واقع  ،هی

ـ بو آل يهـا  استیس ير را برایز يتوان الگو یم ن،یجدول کدها و شبکه مضام ان و مذاهب)،یاد (اقوام،  هی

  م کرد.یترس

  

  

  

  

  

  

  

  

  گيري و نتيجه ل الگويتحل

ـ بو آل حکومـت   ي، در سراسـر قلمـرو  یو مذاهب مختلف اسالم ینید يها تیاقوام، اقل ، بـا  هی

رفته یپذ یعنوان شهروند کشور اسالم  کردند. حضور آنان به یم یزندگ یتوجه قابل  یپراکندگ

ز یک ازآحاد جامعه و نیاعتقاد به شهروند بودن هر  يمعنا رش کثرت موجود، به یشده بود. پذ

ها را به  تیان، همه اقلیهیدهد که بو یخ نشان میبود. تار یو مذهب ینی، دیق متنوع اجتماعحقو

ـ آم احتـرام  يرفته بودند و در مقابـل آنـان، رفتارهـا   یپذ» شهروند«عنوان   ز داشـتند. منظـور از   ی

عنـوان عضـو    کننـد و بـه    یم یزندگ یکه در کشور اسالم یاین است که همه کسان» شهروند«

هستند که حکومت ملزم به  یحقوق يشوند، شهروند آن مملکت بوده، دارا یوب مجامعه محس

ـ ید يها تیا اقلیدر برابر اقوام، مذاهب  هیبو آلگاه حاکمان  چیرعایت آنها است. ه ، از ایـن  ین

ـ یاعـم آن،   يمعنـا  ، بـه  يریـ گ تعلق دارند، موضع ین خاصیا دیقوم، مذهب   لحاظ که به   یعن

از  ينکردند. اما تنها اعتقاد بـه برخـوردار   يو اقتصاد ی، اجتماعیهنگ، فریاسیس يریگ موضع

ـ بو آلران ینبود. ام یحقوق متنوع شهروندان کاف ـ با هی را در برابـر   ییهـا  اسـت ید در عمـل، س ی

ت یریت کنند و هم بتواننـد مـد  یگرفتند تا هم حکومت خود را تثب یکار م  خود به ییگرا کثرت

  را در عمل نشان دهند. یموفق



   ۱۲۷ آن يو ارائه الگو يه در برخورد با تنوع فرهنگيبو حکومت آل يها استيس يبررس

ـ   عوامـل   الزم اسـت بـه   ح داده شـود، یه توضـ یبو آل یتنوع فرهنگ يها استینکه سای ش ازیپ و  یعلّ

ـ   بـه  .دارد یها به آنها بسـتگ  استیس ياشاره گردد که اجرا یط حکمرانیشرا نبـود   و بـود  گـر، ید تراعب

بیانگر شـرایط   هستند که یعوامل ،یعل  عوامل رگذار است.یتأث یتنوع فرهنگ يها استیدر س ،یعلّ  عوامل

ـ تا ا ؛ها دخالت دارند استیا ناموفق بودن سیموفق  در کامالً حکمرانی بوده و  ن عوامـل محقـق نشـوند،   ی

ـ بو آل  خ حکومـت یتـار  د.بونخواهد آمیز  تیها موفق استیس ياجرا و  ياقتصـاد  ،یط اجتمـاع یو شـرا  هی

 ر درسـت، یو تـدب  يگـذار  ا قـانون و توانسته ب، مقتدر بوده ین است که هرگاه حاکمای يایگو آن،  یاسیس

 انیـ هینسـل اول بو  ز موفـق بـوده اسـت.   یها ن استیدر تحقق س. چنین حاکمی آورد اجرا در  ن را بهیقوان

بودنـد کـه اقتـدار     یاز کسان گر،ید یو برخ بهاءالدوله ،عضدالدوله )،معزالدوله و الدوله رکن ،عمادالدوله(

کـه   ،بعـد  يها در دوره یول. بستند یکار م  به یخوب  ها را به تیمربوط به اقل يها استیالزم را داشتند و س

ـ ا ياجـرا  از بـاً یتقر ازدسـت داده بودنـد،   یداخلـ  يهـا  اقتدار خـود را در اثـر جنـگ    یهیحاکمان بو ن ی

  دند.شها غافل  استیس

 .1 از: د کـه عبارتنـد  یـ گرد یمشـخص مـ   یعلّ عنوان عوامل  عامل مهم به دو ،هیبو آلخ یتار یبررس با

 و امثـال آن؛  يرفتار کین گذشت، ،ینفس کین ،یدوست علم ل اقتدار،یاز قب حکمران، یتیشخص يها یژگیو

  .یتیریو مد يقدرت ساختار .2

سـت،  یر نیـ نجا تنهـا ام یمنظور در ا( شود یمشاهده م هیبو آلاغلب حاکمان در  باًیتقر نخست، یژگیو

ـ بو آل  یتنوع فرهنگ يها استیس يز در اجرایران مقتدر، مدبر و دانشمند نیبلکه وز  يا ه نقـش برجسـته  ی

رفتـار   یمهربـان  گذشت و ،یکیبا ن حتی دشمنان، ها و تیبه اقل نسبت  ،دوست بوده اکثر آنها علم .)داشتند

ـ   افـراط  خـود،  يرفتارهـا  در یگاه ،ییران بویالبته ام آمیزي داشتند. کردند و همواره روش مسالمت یم  ای

ـ  .شـود  یده مـ یآنها د ست و خشن در مواردي ازیناشا يهااند و رفتار ط داشتهیتفر ـ ا یول ن رفتارهـا در  ی

ـ ا اقلیـ  يداده، نـه مـردم عـاد    یبرخورد با مخالفان و متخلفان از قانون رخ مـ  عامـل دوم، قـدرت    هـا.  تی

ه چـ به  معنا اشاره دارد که ساختار حکومت،  نیبه ا »يقدرت ساختار«حاکم است.  یتیریو مد يساختار

ـ آ کنـد؟  یتوانمند و چابک عمـل مـ   ها کارآمد، استیس ياجرا درمیزان  موجـود در سـاختار    يا نهادهـا ی

  ع و چابک هستند؟یسر مند، ضابطه خود، یف قانونیدر انجام وظا حکومت،

هـا   اسـت یموفق س يبا اجرا یمیمستق ۀرابط ن عوامل،یدهد که وجود ا ی، نشان مهیبو آل  دوره یبررس

ـ امسـایر  بـه    نسـبت ، )معزالدوله و الدوله رکن ،عمادالدوله( هیبو آلنسل اول  در یتیریاقتدار مد دارد.   رانی

 بغـداد)،  دریـا  راز و یشـ  (در عضدالدولهاما دوره حکومت . شود یده میشتر دیب )عضدالدوله(بجز  یهیبو

۱۲۸      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ـ   مدیر، شجاع، یتیشخص ياو دارا دارد. يژه ویو یتیریو مد یتیاقتدار شخص نشان از  .ودمدبر و مقتـدر ب

  قدرت تمـام بـه   با، نی وضع کرد و سپسیوجود آورد و قوان  را به یینهادهاشور، ک ةدر ادار لحاظ،  ن یاز ا

 فرهنـگ،  علـم و  بهداشت، به کشاورزي،  وضع قوانین و اجراي آنها در امور مربوط آنها پرداخت. ياجرا

کـه در   اسـت مـوري  اجمله  از ،ینهاامثال ا دولتی و امور ها در مشارکت اقلیت فساد، جلوگیري از امنیت،

  گیر بوده است. دوره وي چشم

و نوسـازي    طور که در شبکه مضـامین مالحظـه گردیـد، دو سیاسـت (برابـري و توسـعه       همان

گونـه سیاسـت (تشـویقی، حمـایتی و      تقلیل یافتند و سـه » عدالت«ها)، به مفهوم فراگیر  زیرساخت

ها نیستند و زمینـه   ها، فرع بر سایر سیاست . این سیاستسازي را دارند و کنترل)، نقش زمینه نظارت 

نـوعی   اي، بـه   زمینـه  هـاي   دهد، سیاسـت  کاهد. آنچه الگو نشان می بودن، از اهمیت اجراي آنها نمی

کنند. میزان موفقیت در اجراي آنها، به توفیق هرچه  هاي چهارگانه را ایفا می نقش پشتیبانی سیاست

، نظـارت و کنتـرل از   يا نـه یزم يهـا  اسـت یانجامد. در س چهارگانه می هاي بیشتر در اجراي سیاست

اسـت   ییبـاال  ییازمند ضمانت اجرایها، ن استیر سیسا يرا اجرایبرخوردار است؛ ز یت خاصیاهم

ن و کنتـرل کـارگزاران   یقـوان  ياجـرا  که نظارت بـه   ییها دار آن گردد. در دوره د عهدهیکه دولت با

ـ منـد، دق  صورت ضابطه  ها به یوجود داشته، دولت يرومندین ییراضمانت اج یعنید بوده؛ یشد ق و ی

  پرداختند. یکار خود م منظم به 

ر یسـا  يت آن در اجـرا یـ نشـان از اهم  مختلـف،  يها به حوزه یتیحما يها استیو شمول سه گستر

ـ ا .رشـد و توسـعه اسـت    يهـا و بسـترها بـرا    نهیزم يساز فراهم يمعنا  به آن، ياجرا ها دارد. استیس ن ی

ر توجـه  یپـذ  بیآسـ  يبـه قشـرها   و يا نهیزم  عوامل  د بهیبا شرفت،یر پیمس دهد که در ینشان م،  استیس

  فراموش نشوند.، توسعه نابود نشده شرفت ویپ يها ر چرخیکه ز يطور به ژه کرد؛یو

نبـال  د  بـه  بویه آلهاي اصلی است که  از سیاست میان همه شهروندان،در جامعه و   »برقراري عدالت«

معناي برخورداري شهروندان از حقوق شـهروندي برابـر و یکسـان      به عدالت در اینجا، تحقق آن بودند.

 خـدمات شـهري،   کـار، تجـارت،   و  کسب برابري در برخورداري از خدمات بهداشت و سالمت، است؛

 در عـدم تبعـیض   رفتـار برابـر و   هـا،  نوسازي زیرساخت توسعه و کشاورزي، خدمات علمی و فرهنگی،

  مجازات و برخورد قانونی.

یعنـی   اجرا درآمـد؛   ها به تیبه اقل هاي اصلی است که نسبت  نیز از سیاست »آزادي اجتماعی«اعطاي 

احـداث مراکـز    هـا و  دینی و مـذهبی و انجـام فعالیـت    رسوم قومی، و  در اجراي آداب همه شهروندان،



   ۱۲۹ آن يو ارائه الگو يه در برخورد با تنوع فرهنگيبو حکومت آل يها استيس يبررس

 طور کامل آزاد بودنـد و محـدودیتی در ایـن     بهکسب علم  نظر و و اسکان، اظهار عقیده  اشتغال، مربوط،

  زمینه وجود نداشت. 

آنچنـان اهمیـت داشـت کـه      بویـه  آلوجـود امنیـت بـراي     اسـت.  »برقراري امنیـت « سیاست دیگر،

محـدوده   توانسـت امنیـت را در   هر حاکمی که می الشعاع قرار دهد. ها را تحت سیاستسایر توانست  می

. حاکمانی که همواره با چالش امنیت مواجـه  بودها  سیاستسایر اجراي ر موفق د قلمرو خود برقرار کند،

  شدند. ها نیز ناکام می در تحقق سایر سیاست بودند،

ـ فـراوان م  يها وجود نزاع داد، یان را آزار میهیکه همواره بو یبزرگ يها از چالش یکی ان و یعیان شـ ی

 يحـد  و تـا  عضدالدولهدر زمان حکومت  ینسب ثبات آرامش و ي، برقرارهیبو آل  در دوره تسنن بود. اهل

د عوامـل فتنـه و نـزاع    یـ حـبس و تهد  د،یـ که آنهـا بـا تبع    يطور به داد؛ يرو بهاءالدولهر یوز هرمزاستاد 

  .ها بکاهند يریور شدن درگ توانستند از شعله

ـ ید يهـا  تیـ مشـارکت دادن اقـوام، اقل   اجـرا درآورد،   بـه  هیبو آلکه حکومت  يگرید  استیس  و ین

اسـاس   که افراد بـر  يطور به داشت؛ يا گسترده يریفراگ ، استین سیا بود. یدر امور دولت یمذاهب اسالم

فرصـت   جهـت،   نیاز ا .کار مشغول باشند  به یتوانستند در امور دولت یم ،خود يها یستگیتخصص و شا

، یکـ یرسـد.   یر مـ نظـ   نجـا مهـم بـه   یان سه مطلب در ایب همه وجود داشت. يبرا یاشتغال در امور دولت

هـا در   تیـ است که اقل ییها شغل یگوناگون ،يگریاست. د یها در امور دولت تیاشتغال به کارِ اقل یفراوان

  بود. يا حکومت منطقه ر وزارت وینظ ،یمهم يها داشتن پست ،یسوم .آنها مشغول بودند

ـ امن ،يآزاد چهارگانه عدالت، يها استیس ارائه شده، يبنابر الگو ر یگر تـأث یکـد ی ت درمشـارک  ت وی

 حکومـت بـه   گـردد،  یثبـات برقـرار مـ    ابد وی یش میجامعه افزا در یت اجتماعیهرگاه وجود امن دارند.

 يهـا  يآزاد شـد و  یبا مشکل مواجه نمـ  یدولت امور مشارکت در ،ختپردا یشهرها م يبه نوساز یراحت 

 و يم دچـار مشـکالت اقتصـاد   مـرد  یوقتـ  گر،یدسوي  از د.یگرد یم یعنوان حق مسلم تلق  به یاجتماع

ـ نظام یژه سرکشـ یـ و  به، یان عمومیطغ شوند، یم يکاریب ـ  از امـور  ییجـدا  ان وی  افتـه، یش یافـزا  یدولت

  شود. یت با مشکل مواجه میامن ابد وی یمشارکت کاهش م

ـ  هـر  »یجیتحقـق تـدر  « م که بایبدان »يندیفرا« شرفت رایله پئاگر مس مـذکور   يهـا  اسـت یک از سی

عرصـه   ،یفرهنگـ  ،یشـرفت علمـ  یعرصـه پ  رخ داده اسـت.  ییهـا  ن اتفاق در عرصهیا شود، یحاصل م

ـ  و یشـت یمع ،يعرصه اقتصـاد  و یتیو امن ینظام ،یاسیعرصه س ،یاجتماع ـ از  یعمران  ن جملـه اسـت.  ای

 گسـترش علـوم مختلـف    بـود.  یفرهنگ و یشرفت علمیپ ،رخ داد هیبو آلکه در دوره  یشرفتین پیتر مهم
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ش مراکـز  یافـزا  گونـاگون،  يو اعتقـاد  يفکـر  يها به وجود آمدن نحله )،یتجرب و یعی، طبی(علوم انسان

کـه از   يطور به. رندیگ ین عرصه قرار میره در ایغ و یو فرهنگ ید محصوالت علمیتول ،یو فرهنگ یعلم

  شود. یر میتعب »یرنسانس اسالم« به ،آن

است.  هیبو آلحکومت  یفرهنگتنوع  يها استیامد سیپ» شرفتیپ«حاصل اینکه بر اساس الگو، 

معنـا کـه    نیو متقابـل حاصـل شـده اسـت؛ بـد      ییافزا ، همیجی، تدريندیصورت فرا امد، به ین پیا

ط باشـند و بتواننـد بـا    یشرا يابد که حاکمان دارای یتحقق م یدر صورت یتنوع فرهنگ يها استیس

بـه   یابیکنند تا حاصل آنها، دستو چهارگانه را اجرا  يا نهیزم يها استیاقتدار و تمسک به قانون، س

  ها باشد. نهیشرفت در همه زمیپ

  وحدت در کثرت ين الگوييتب

 يدر قلمـرو ، مختلـف)  يهـا  با فرهنگ یو مذاهب اسالم ینید يها تیاقل (اقوام، موجود یکثرت فرهنگ

هـا   فرهنـگ رش تفاوت یپذ يمعنا  به با آنها،  ز در رابطهیآم مسالمت يها استیاتخاذ س و هیبو آلحکومت 

ت موجـود در عرصـه اجتمـاعی    یرش واقعیبلکه پذ حق بودن آنها، ياما نه به معنا. به آنها است   و توجه

 ،حـال  ها منجر شود. کثرت ییبود که بتواند به همگرا ییها استی، مستلزم اتخاذ سییگرا ن کثرتیا است.

  د؟دنیرس یم یید به همگرایبا يا ها در چه نقطه ن است که کثرتیسؤال ا

و  یله ترجمه متـون فلسـف  یوس  به ،ییگرا ت نقلین حاکمیسنگ يدر فضا ییگرا عقل ،هیبو آلدر دوره 

ف یتـأل  و یراسـالم یو غ یشـمندان اسـالم  یان اندیـ م یآزاد فراوان علمـ  يها وجود مناظره ،یونانی یمنطق

بلکـه در حـوزه    علـم،  ةحـوز  را نـه تنهـا در   یروشـن  يهـا  افـق  ن،یانه از دیگرا و دفاع عقل یکتب کالم

 ،ییکـرد شـهروندگرا  یبا رو ت توانستندیه بر عقل و درایبا تک هیبو آلحاکمان  .د آوردیپد يگذار استیس

ـ بپردازنـد کـه نقطـه مشـترك م     ییدر جهت همگرا ینیبه وضع قوان ـ اد ان اقـوام، ی ، ان و مـذاهب باشـد  ی

ش یحقـوق متنـوع خـو    اننـد از آحاد جامعـه و شـهروندان بتو    همۀاز قانون،  يرویپ ۀیکه در سا يطور به

 توانست فصل مشترك شهروندان متکثـر باشـد.   ینم ،یا قوم خاصین، مذهب ید بر دیتأک مند گردند. بهره

 يهـا  دچـار چـالش   ت اهل تسـنن، یبا وجود اکثر کرد، یم يعه پافشاریت مذهب شیبر حاکم هیبو آلاگر 

 هـا،  تیـ گونـاگون اقل  يهـا  ییتوانـا  هـا و  تیاز ظرف يمند ، بهرهبر این عالوه شد. یم یحکمران فراوان در

ـ یـ هو در آن دوره، کنـد.  یپوشـ  توانست از آن چشـم  ینم هیبو  آلبود که  یله مهمئمس در قلمـرو   یت مل

  ه آن به وحدت برسند.یر سایمتنوع در ز یفرهنگ يها تیز شکل نگرفته بود که هویه نیبو آل



   ۱۳۱ آن يو ارائه الگو يه در برخورد با تنوع فرهنگيبو حکومت آل يها استيس يبررس

ت آن یـ و ظرف »يشـهروند « شتر بـر مفهـوم  یا بد آنهیدهد که تأک ینشان م هیبو آل يها استیس یبررس

باشـند و از   یاسـالم کشـور   »شهروند«توانستند  یم ،یفرهنگ يها تیها بود. همه اقل تیاقل ییهمگرا يبرا

و  ییدر چارچوب قـانون برخـوردار گردنـد. شـهروندگرا     يو اقتصاد ی، فرهنگیاسی، سیحقوق اجتماع

 تیـ هـا امکـان نداشـت. محور    اسـت یس يان پشتوانه اجـرا به عنو ،ها، بدون وجود قانون تیتوجه به اقل

گونـاگون را در   يها کثرت ،باشد که اوالً يتوانست آن چتر یم ،ر قانونیت فراگیحاکم و »ییشهروندگرا«

ت یـ ظرف، ثالثـاً  .بـه منصـه ظهـور برسـد     یبه درست یتنوع فرهنگ يها استیس ،اًیثان .دیاسایش بیه خویسا

  به کار گرفته شود. یان اسالمیمختلف در اداره ک يها فرهنگ

مختلـف   يهـا  در عرصه »شرفتیرشد و پ« ،هیبو آلباثبات در عصر  يحکومت مرکز »امدیند و پیبرا«

ـ بو آلقلمـرو   يت شـهرها یت جمعیمذهب بود و اکثر یان سنیبود. ازآنجاکه خالفت در تسلط عباس را  هی

ـ یاهمشور شرفت کیداد، نقش آنان در ثبات و سپس پ یل میاهل تسنن تشک  ،نیداشـت. بنـابرا   یت فراوان

ـ بو ل آ یتنوع فرهنگ يها استیرا از س» وحدت در کثرت« يالگو تـوان اسـتنباط کـرد کـه در آن،      یمـ  هی

ـ بو آلموجـود در قلمـرو    يهـا  نقطه اشتراك و وحـدت کثـرت   ،»ییشهروندگرا« ـ آ یبـه شـمار مـ    هی د. ی

  آن.  قدرت ير و اجراینون فراگه قایابد، مگر در سایتوانست تحقق  یز نمین ییشهروندگرا
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ـ   ف و المنسوبالمضا یثمار القلوب ف، 1377، بن محمد عبدالملک ثعالبی، نـژاد، مشـهد،    ی، ترجمـۀ رضـا انزاب

 .یدانشگاه فردوس

 .، تحقیق جعفر شعار، چ سوم، تهران، علمى و فرهنگىترجمۀ تاریخ یمینى، 1374  بن زفر، جرفادقانى، ابوالشرف ناصح

 مسلح. يروهاین ییای، تهران، سازمان جغرافعهیاطلس ش، 1387ان، رسول، یجعفر

 .یغات اسالمیتهران، سازمان تبل  ،يران؛ از آغاز تا قرن هفتم هجریع در ایخ تشیتار، 1368ـــــ ، 

دانـش و   ی، تهـران، مؤسسـه فرهنگـ   انیان تا غروب خوارزمشاهی، از طلوع طاهریران اسالمیخ ایتار، 1377ـــــ ، 

 شه معاصر.یاند

 ان.ی، قم، انصاريران؛ ازآغاز تا قرن دهم هجریع در ایخ تشیتار، 1380ـــــ ، 

  ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.استین، فرهنگ و سیه در عصر دیصفو، 1389ــــ ، ـ

 نشر. جا، به ی، بالعالم اشکال، 1368بن احمد،  جیهانی، ابوالقاسم

 .، تهران، ققنوسيدیرسعی، ترجمۀ نادر مز و سازشیست، 1387د گرشاسب، ی، جمشیچوکس

ـ ان ایحیمس یگاه اجتماعیپا یلیلتح ینیبازب«، 1390پور، دهقان و همکاران،  حسام چهـارم تـا ششـم     يهـا  ران در سـده ی

 .116- 93، ص 1، سال هشتم، ش نه پژوهشیخ در آیتار، »يهجر

۱۳۴      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 ر.یرکبی، تهران، اميفارسنامه ناصر، 1367رزاحسن، ی، مییفسا ینیحس

 جا، نسل دانش. ی، بر کشانیوز، 1369، جعفر، يدیحم

 .مکتبه الخانجیجا،  ی، بنه السالمیخ بغداد او مدیتارق، 1349، ی، احمدبن عليبغداد بیخط

 .مطبعه دارالمعارف  ،بغداد، الهجري تاریخ العراق االقتصادي فی القرن الرابع، 1984، عبدالعزیز دوري،

 خیتـار  قـات یتحق، »مغـول   تا حمله یعصر سلجوق ران ازیا يان در شهرهایهودی یتیتمرکز جمع«، 1390، نگار، یالبیذ

 .40- 25، ص 1سال اول، ش  ،یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم وهشگاهپژ، یاجتماع

 جا، نگاه. ی، برانیا یخ اجتماعیتار، 1378، ی، مرتضيراوند

 نا. یجا، ب ی، باو یخیو تار ينژاد یوستگیکرد و پتا،  ، غالمرضا، بییاسمید یرش

 .6، سال دوم، ش فرهنگ فارس، »هیان بویفرمانروا یعمده در حکمران يها نشیب«، 1374رهنما، محمدهاشم، 

ـ بو دوره آل اقتصـاد، خالفـت و سـلطنت در   «، 1392، اقتصـاد  يایـ روزنامه دن ، 2932ش ، اقتصـاد  يایـ روزنامـه دن ، »هی

9/3/1392. 

 بان. ، استهبان، ستهیلمیعضدالدوله د یو عمران ی، مذهبی، فرهنگیاسیاقدامات س، 1386گر، محمد، یرو

 ران.یاد فرهنگ ایجا، بن ی، برازنامهیش، 1350، ابوالعباس، يرازیزرکوب ش

 ر.یرکبی، تهران، امهیبو ان آلیان تا پایان ساسانیران: از پایخ مردم ایتار، 1388ن، یکوب، عبدالحس نیزر

 .یغات اسالمی، قم، دفتر تبلیت ملیو مسئله هو یاسالم يجمهور، 1379ا، رضی، عليریزه

 تهران، کیهان.  ،علوم اجتماعی المعارف دایرةدرآمدي بر ، 1375ساروخانی، باقر، 

 نا. یجا، ب ی، بو حافظ يار سعدیراز دیش، 1347، ی، علیسام

 ، تهران، دانشگاه تهران.مظفر خ آلیتار، 1389، ینقلیستوده، حس

  ه.یاسالم یفروش جا، کتاب ی، بنیمجالس المؤمن، 1375، نوراهللا، يوشترش

، 8، ش نامـه  پژوهش، »هاي قومی و الزامات مدیریت تنوع ها و بحران شناخت چالش«، 1386درضا، یصالحی، س

  .50-13ص 

 ، تهران، فردوس.رانیات ایخ ادبیتار، 1372  اهللا، حیصفا، ذب

  ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.یاهللا جودک ان، ترجمۀ حجتیسدولت عبا، 1390ل، یطقّوش، محمدسه

  :و عطارزاده، جایگاه دین و آداب و رسوم مذهبی در بین لرهاي لرستان یطهماسب

 http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/s_pdf/25913920206.pdf 

ن یـی تب يسـاده و کارآمـد بـرا    ین: روشـ یل مضـمون و شـبکه مضـام   یتحل«، 1390، حسن و همکاران، يجعفر يعابد

 .198- 151، ص 2، سال پنجم، ش يشه مطالعات راهبردیاند، »یفیک يها موجود در داده يالگوها

 .376- 269، ص 3، سال سوم، ش رانیاسالم و ا یطب سنت، »بوبه آل  دوره يها مارستانیب«، 1391سادات،  هی، رقیمیعظ

 ا، تهران، روش.ین ، ترجمۀ مسعود رجبرانین فرهنگ ایعصر زر، 1388چارد.ن، ی، ريفرا



   ۱۳۵ آن يو ارائه الگو يه در برخورد با تنوع فرهنگيبو حکومت آل يها استيس يبررس

 .27- 23، ص 302 ش، پگاه حوزه، »یت جوامع چندفرهنگیریمد«، 1390، شبنم، يبرزیفر

  ، تهران، سمت.هیبو خ آلیتار، 1378اصغر،  ی، علیهیفق

 ان.یلی، قم، اسماعیلمیدعضدالدوله  ییفرمانروا یچگونگ، 1347ـــــ ، 

 صبا.، رشت، اوضاع زمان ایشان بویه و آل، 1375ـــــ ، 

 .يمحمود یفروش جا، کتاب ی، بسفرنامهتا،  ، ناصر خسرو، بیيمروز یانیقباد

 جا، چاپخانه سپهر. ی، بيارمو ینین حسیالد دجاللیح سیق و تصحی، تعلکتاب النقض، 1331ل، ی، عبدالجليراز ینیقزو

 ر.یرکبی، تهران، امآثارالبالد و اخبارالعباد، 1373زکریابن محمدبن محمود، ، ینیقزو

ـ  یتار، 1371ن ابوالحسن، یالد اکرم جمال ی، قاضیقفط ـ ی، بـه کوشـش بهـ   یخ الحکمـاء قفط ، چ دوم، تهـران،  ین دارائ

 دانشگاه تهران.

، اقتصـادي  -عات سیاسیاطال، »گذاري فرهنگی فرهنگ و سیاست«، 1392نژاد،  قلجی، حسین و سیما رفسنجانی

 .45-38، ص 292ش 

 ، تهران، توس.ی، ترجمۀ عبدالملک قمخ قمیتار، 1361بن محمد،  ، حسنیقم

 رفعت.، تهران، مهدي افشار ۀترجم، ه در بغدادیبو آل، 1388زاهللا، یر، مفیکب

 .یان، مرکز نشر دانشگاه، تهریکاشان یید حنای، ترجمۀ محمدسعهیبو در عهد آل یفرهنگ يایاحتا،  کرمر، جوئل.ل، بی

 .یاسالم يهاي مجلس شورا ، تهران، مرکز پژوهشیدر جوامع چندفرهنگ یاسیت سیریمد، 1378، ی، علیمیکر

 .یفرهنگ يها ، تهران، دفتر پژوهشي، ترجمۀ محمد زاهدیفرهنگ علوم اجتماع، 1381ل.کولب،  ام یلیوس و ویگولد، جول

 .یو فرهنگ یجا، علم ی، ترجمۀ محمود عرفان، بیخالفت شرق يها نیسرزم یخیتار يایجغراف، 1364لسترنج، 

 .183- 153، ص 1، شمطالعات راهبردي، ي، ترجمۀ اصغر افتخار»یقوم يها استیس«، 1377ن، مارجر، یمارت

 .ی، اصفهان، مطبعه مجلسمحاسن اصفهانتا،  بن سعد، بی ، مفضلیمافروخ

 ر.یرکبیقراگوزلو، تهران، ام یرضا ذکاوتی، ترجمۀ عليهجر  هارمدر قرن چ یخ تمدن اسالمیتار، 1362متز، آدام، 

 ز، احرار.ی، تبرهیبو خ طب در دوره آلیتار، 1377، احمد، یمحدث

 ر.یرکبی، تهران، امدهیخ گزیتار، 1339، بکر بن ابی حمداهللا مستوفی،

  ه.یالعصر، بغداد، المکتبه ه و االشرافیالتنبق، 1357ن، یبن الحس یالحسن عل ی، ابيمسعود

 .یف رضیجا، شر ی، بمروج الذهب و معادن الجوهرق، 1422ـــــ ، 

 .توس، تهران، نقی منزوي علی ۀترجم، االمم تعاقب االمم و تجارب، 1376، یابوعل مسکویه رازي،

 .یرتی، قم، مکتبه بصعهیخ الشیتارتا،  ن، بییمظفر، محمدحس

 .ریرکبی، تهران، امیفرهنگ فارس، 1388ن، محمد، یمع

، سـال  یخ فرهنگ و تمدن اسـالم یتار، »هیبو در عصر آل یو مذهب ینید يمدارا«، 1391ن و همکاران، ی، حسيمفتخر

 .100- 79، ص 6سوم، ش 

۱۳۶      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

، قم، مرکز تحقیقات کـامپیوتري  نقی منزوي علی ۀترجم، االقالیم التقاسیم فی معرفۀ احسن، 1363، الدین شمس مقدسی،

  علوم اسالمی نور.

 يوتریقـات کـامپ  ی، قـم، مرکـز تحق  »جهان اسالم يایجغراف«افزار  ، نرمیقاهره: مکتب مدبول، ق1411ـــــ ، 

  .نور یعلوم اسالم

 ، تهران، سمت.ي، ترجمۀ محمد سپهرانیدر دوره عباس ین اسالم، تمد1383، محمدکاظم، یمک

 ن و مذاهب.ای، قم، دانشگاه ادنیع در عراق در قرون نخستیتش، 1389د و همکاران، یمکان، حم ملک

 وزرا، پادشـاهان،  شعرا، لفین،ؤم دانشمندان، عرفا، تحقیقی درباره زاهدان،، بزرگان شیراز، 1348اهللا،  مهراز، رحمت

 .ی، تهران، انجمن آثار ملهاي شیراز زیارتگاه اماکن مقدسه و

  ، قم، دفتر تبلیغات اسالمی.ان بغدادیعیش یو فرهنگ یاسیس یزندگ، 1381دحسن، ی، سيموسو

ـ مرحـوم آ  يها نوشته ه دستی؛ بر پایفرهنگ جامع فرق اسالم، 1389، ـــــ  ـ  تی ، تهـران،  یروحـان  يدمهدیاهللا س

 اطالعات.

 ر.ی، تهران، اساطاالنبیاء والملوك والخلفا الصفا فی سیره تاریخ روضه، 1380رخواند، محمدبن خاوندشاه، یم

ـ  ؛ »يا رشـته  انیـ م يهـا  پـژوهش  يد برایمف ی، روشيساز مدل«، 1389د و همکاران، یکار، عبدالحم نقره  یانجمـن علم

 .138- 129، ص 1، ش ایران يو شهرساز يمعمار

انـداز   تـاریخی، موضـوع و چشـم     -  هـاي فکـري   کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی: بررسی زمینـه «، 1383د، ید، مجیوح

 .269- 253، ص 63ش ، مجله دانشگده حقوق و علوم سیاسی، »گذاري فرهنگی تصویب و تبعات در سیاست

 کشور. یراث فرهنگی، تهران، سازمان مالبلدان ترجمه معجم، 1383، بن عبداهللا یاقوت یاقوت حموي،

 .37- 31، ص 165، ش ایخ و جغرافیکتاب ماه تار، »هیبو در عهد آل ياریآب و آب«، 1390، ی، علییایحی

 ، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.یتیآم ی، ترجمۀ محمدابراهالبلدان، 1347عقوب، ی ی، احمدبن ابیعقوبی

ـ یاز ورود سلجوق یو اجتماع یاسیت سیان بغداد: وضعیعیش، 1385، محمدطاهر، یعقوبی ، قـم،  انیان تا سقوط عباس
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