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چکيده
ويژگيهاي فرهنگي و مکاني ،پيشينة تاريخي و شرايط اجتماعي از عوامل مهم تشخص و تمايز مجموعهها در شهرها
و کشــورهاي مختلف هستند .شهرهاي دورة اسالمي ،مبتني بر ارزشهاي سنّتي و بازتابي از انديشهها و فرهنگ اسالم
در تمامي جوانب هســتند که بازتاب اين انديشهها و ارزشهاي اسالمي در ساختار شهر ،با تفکرات انديشمندان غربي
در خصوص مؤلفههاي جامعة شــهري قابل بررســي و تحليل اســت .با عنايت به اينکه ماکس وبر براي جامعه شهري
مشخصات و مؤلّفههاي خاصي برشمرده و معتقد است براي اين که هر واحد اجتماعي ،شهر محسوب شود بايد حداقل
داراي پنج ويژگي شــامل برج و بارو ،بازار ،دادگاهي مســتقل و برخوردار از حداقل قوانين داخلي مستقل ،اشکال
مختلف انجمن متکي بر انتخاب آزاد افراد و استقالل نسبي و قدرت ادارة امور توسط کارگزاران برگزيدة شهروندان
)بورژواها) باشــد ،لذا اين پژوهش بر آن است بر اساس مؤلّفههاي شهري برشمرده شده در نظر ّیة ماکس وبر ساختار
شــهرهای اسالمي را مورد بحث و بررســي قرار دهد و به اين پرسشها پاسخ دهد -1 :آيا جامعة شهري اسالمي در
طول تاريخ دارای ويژگيهاي جامعة شــهري مورد نظر وبر بود؟  -2آيا شهرهاي حوزة تمدّ ن اسالمي داراي سازمان
اجتماعي  -فضايي متمايز نســبت به ديگر حوزههاي تمدني بودهاند؟در این پژوهش با مرور منابع و اســناد مختلف و
معتبر در زمینه شــهر اســامی الگو و ساختار مورد توجه محققان شناسایی و مقايســة تطبيقي آن با نظر ّیة شهر ماکس
وبر انجام گرفته اســت .یافتههای مورد نياز در اين پژوهش به روش اسنادي گردآوري شدهاند .نتايج پژوهش نشان
ميدهد ،اظهارات وبر در خصوص رد تعبیر شــهر اسالمی به دلیل نداشــتن مؤلّفههایی همچون انجمنهای صنفی و
اســتقالل حقوقی و سیاســی درآنها تعبیری ناقص اســت ،چرا که مطالعات صورت گرفته توسط برخی از محققان،
شرقشناســان و مورخان در خصوص شهرهاي اسالمي ،منجر به ارائة چندين مدل نسبت ًا مشابه در ادبيات شهر اسالمي
شده است ،همچنین تعالیم اسالمی نیز ویژگیهایی از شهر اسالمی را بیان میکنند.
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مقدّ مه
محيط زندگي انســان تأثير بســزايي در رفتار و هویّت انسان به
ســمت ارزشهای مســتتر در خويش دارد .در اين ميان شــهر را
میتوان محيطي براي تجلّي هويّت ،ارزشها و فرهنگ ســاکنان و
پديدآورندگان خود دانست .اصطالح شهرهاي اسالمي براي عموم
پژوهشگران و ناظران مسلمان بيانگر هویّت ويژة فرهنگي ،فضايي
و تاريخي خاصي اســت که محيط شهري خود را از غير از آن جدا
ميکند(موحد و همکاران.)38 :1391 ،
مفهوم شهر اســامي ،نخست در مطالعة شهرهاي شمال آفريقا
مورد اســتفاده قرار گرفت .اين تحقيقات سبب شكلگيري قالبي
كلي از شــهر اسالمي شــد كه آن را به كل شــهرهاي موجود در
حاكميت اســام تعميم ميدهنــد .مطالعات بيشتر دربارة
قلمرو
ّ
شهرهاي اسالمي در خارج از آفريقا و خاورميانه موجب پيچيدگي
در مفهوم و مشخّ صات كلي شهر اسالمي و تن ّوع نظرها در اين باره
گرديد(پوراحمد و موسوي.)3 :1389 ،
قابليت تمايز شهر اسالمي نظریّههای گوناگوني
ماهيت و ّ
در مورد ّ
مطرح شده اســت .از جمله ميتوان به نظریّه شهر ماکس وبر که
شــهر را در قلمرو فرهنگ اسالمي ،فاقد شرايط و ويژگيهای شهر
ميدانند اشاره نمود.
به نظر وبر شــهرهاي اســامي داراي برج و بارو و بازار بودهاند،
ولي از امتيازات حقوقي و شهروندي بيبهره بودند «و اينکه» شهر
اسالمي توســط حاکم شــهر و کارگزاران مختلف دستگاهها اداره
ميشد (انصاري .)18 :1381
وبر در مورد شــهرهاي اســامي بر آن است که بر اساس تاريخ
خلفاي اســامي ،اختالفات قبيلهاي در شــهرها از بين نرفته و در
شهرها قبايل جنگجو زندگي ميکردند؛ به طوري که ارتباط افراد
ساکن در شهر زندگي با روستا يا قبيله قطع نمی گردید .منظور وبر
اين اســت که گرايشهای درون گروهي مانع از رشد نظام برادري
در شــهر و يا ايجاد مفهوم شهروندی بوده اســت (پاپلي يزدي و
رجبي سناجردي.)295 :1382 ،
در اين مقاله ابتدا نظریّه شــهر ماکس وبر مورد بررسي و تبيين
قرار گرفته و در ادامه ساختارکالبدي و اجتماعي شهرهاي اسالمي
با شهرهاي غربي مورد نظر وبر برای پاسخگویی به پرسشهای ذیل
مقایسه شده است.
الف) آيا جامعة شهري اسالمي در طول تاريخ دارای ويژگيهای
جامعة شهري مورد نظر وبر را داشته است؟
تمدن اسالمي داراي سازمان اجتماعي -
ب) آيا شهرهای حوزة ّ
فضايي متمايز نسبت به ديگر حوزههای تمدني بودهاند؟
روش تحقیق
ماهيــت موضوع ،ترکيبي از روشهاي
به
ه
توج
با
پژوهش
در اين
ّ
ّ
توصيفي -تحليلي مورد اســتفاده قرار گرفته است .با بررسي متون و
منابع ،چارچوب نظري با رويکرد مقايسهاي و تحليلي تدوین و در ادامه
با مقايســة تطبيقي شهراسالمي با شهرهای غربي ،ساختار شهرهای
اسالمي بر اساس نظریّة شهر ماکس وبر بررسی و تحليل شده است.

مبانی نظری
شهر در نظر وبر
وبر شــهر را نه صرفاً مکان زيســتي بزرگ با مالک گستردگي
کالبدي ،بلکه زيســتگاهي ميداند که داراي ويژگيهای خاصي
اســت کــه آن را از زندگي و ســاختار روســتايي متمايز ميکند
(.)Mahbub Udin Ahmed, 2004: 1
وبر معتقد اســت که شــهر به معني اقتصادي ،بــا قلعهاي که
ساکنان آن به ساختار خاص سياسي مديريّتي وابسته هستند ،یک
اجتماع شهري را به وجود نميآورد .اجتماع شهري به معني کامل
کلمه و به عنوان پديدهای کلي فقط در اروپا ظاهر ميشود؛ به طور
اســتثنا گاه در خاورميانه (سوريه ،فينقيه و بينالنهرين) هم ديده
شــده است ،اما آن هم به شکل ناقص .براي تشکيل شهر به عنوان
اجتماع کامل ،هر سکونتگاه بايد عالوه بر روابط تجاري ـ بازرگاني
داراي قلعه ،بازار ،دربار و قانون نســبتاً مســتقل ،نوعي سازمان و
تشکيالت شهري مربوط به آن ،استقالل نسبي و خودفرماني(يعني
مديريت توســط مديراني که با مشــارکت شهروندان انتخاب شده
باشند) نيز باشد (پاپلي يزدي و رجبي سناجردي.)295 :1382 ،
ّ
مشخصات جامعة شهري از ديدگاه وبر
مؤلّفهها و
مفهوم شــهر غربي در مقابل شــهرهاي غير آن ،نخست توسط
ماکس وبر جامعهشــناس آلماني پرورانده شد .قسمت اعظم محتوا
و ادبيات اين مفهوم در نظريّهها و مطالعات اين جامعهشناس شکل
گرفته اســت(پوراحمد و موسوي .)8 :1389 ،وبر در کتاب معروفش
متغيرهاي گوناگون کوشش ميکند
تحت عنوان شهر با مطرح کردن ّ
تا يک نمونة آرماني از شــهر به دســت دهد .وي شهر را از ديدگاه
استقالل سياسي و زمينههای پيدايش جامعة مدني در غرب مطرح
ميکند و همانند آثار ديگرش عالقهمند اســت که مقايسهاي ميان
شهرهاي اروپايي و آسيايي با در نظر گرفتن خصايص انتزاعي که از
واقعيتهای تاريخي استخراج ميکند ،انجام دهد .سؤال وبر اين است
که چه خصايصي شهر اروپا را متمايز ميسازد و چرا جامعة مدني ،به
معني خاصي که به کار ميبرد ،در غرب شکل ميگيرد؟
وی براي جامعة شهري مشخّ صات و مؤلّفههاي خاصی برشمرده
و معتقد است ،براي اين که هر واحد اجتماعي ،شهر محسوب شود،
بايد حداقل داراي پنج ويژگي باشد که عبارتند از:
الف) وجود مرکز اقتصاد شهري (بازار)،
ب) برخورداري از ساخلو يا دژ نظامي،
ج) برخورداري از دادگاه مســتقل و بهرهمنــد از حداقل قوانين
مستقل داخلي،
د) وجود اتحاد و همبستگي نسبي بين شهروندان،
هـ) وجود حداقل اســتقالل اداري داخلي و قــدرت ادارة امور به
وسيلة کارگزاران ونخبگاني که برگزيدة شهروندان باشند(حسيني و
همکاران.)5 :1388 ،
شــهر غربی در داشــتن بازار و برج و بارو ،با شهرهاي غير غربي
مشابه است ،ولي بر خالف ساير شــهرها از استقالل اداري ،قضايي
و تشــ ّکلهای صنفي مستقل و مشارکت ف ّعال شهروندان ،برخوردار
است که ماية تمايز آن از ساير شهرها میشود« .شهرهاي غربي دورة
واقعيت قابل تشخيص
باستان و قرون وسطا ،از نظر وبر بر اساس اين
ّ
هســتند که آنها اتحاديههايي ســازماندهي شــده از شهروندان با
واحدهايي اداري خاص و قانونمند بودند»(.)Ringer, 2004: 20

دستگاه حکومت شهر
در شهرهاي اسالمي ،حاكمان تعيينكنندة شكل ادارة شهر بودند.
مشاركت مردم يا نمايندگان آنها نيز تابع خواست و تأييد حاكمان
جمعيت ،تمركز
توجه به انبوهي
بوده اســت .ادارة امور شــهرها با ّ
ّ
دارايي و قدرت اقتصادي ســاكنان شهرها و وجود نيروي اجتماعي
حساسيت زيادي نزد حكومتها برخوردار بود .اين
اهميت و
ّ
قوي ،از ّ
توجه بود .منافع
اهميت و
حساســيت براي ساكنان شهرها نيز قابل ّ
ّ
ّ
ناشــي از ادارة خوب شــهرها در عين تفاوت هم براي ساكنان و هم
حاكمان وجود داشــت .حاكمان به شهرهايي آرام ،پر رونق ،جاذب
براي تجارت بينالمللي نياز داشــتند و مردم نيــز نيازمند آرامش،
امنيت و عدالت بودند .شــكل ادارة شهر از روحيه و فرهنگ عمومي
ّ
ايرانيان نشــأت ميگرفت كه هماننديهای زيادي بين ادارة كشور
و شــهر ايجاد كرده بود .تمركز قدرت و زورمداري در ادارة كشــور
و شــهر جنبة غالب مديريت در ايران بود كه نتيجة شــرايط خاص
محيط اجتماعي و سياســي ظهور اين رويكرد مديريّتي بود .ساختار
اجتماعي سياسي ايران ريشه در گذشتههای دور قبل از اسالم دارد.
چنين ســاختاري در رابطه با اراده پادشاهان مستبد ايجاد شده بود
كه مدعي بودند قدرت خود را از خدا ميگيرند .به عالوه آنها توسط
مالكان بزرگ ،امراي نظامي ،بازرگانان مهم نيز حمايت ميشدند .در
شهرهاي س ّنتي ايران ،رهبران جامعه از ميان اعضای طبقات بانفوذ
انتخاب ميشــدند كه امور اجرايي شهر را اداره ميكردند (پوراحمد
و موسوي.)6 :1389 ،
مالکيت (به معناي عام آن) در دست
از این رو ،اين مهم که انحصار
ّ
حکومتي بود که با حق انحصاري خويش مانع از شکلگيري ساختار
زندگي شهري بر اساس اعتبار و قرارداد متقابل ميشد ،کارکرد منفي
به حساب ميآمد .اگرچه هميشه طبقات اجتماعي وجود عيني داشت
و در چهارچــوب خاص خويش از نوعي پويايــي نيز برخوردار بودند،
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ساختار کالبدي و اجتماعي شهر اسالمي
دين اســام پس از گسترش در ســرزمينهای مختلف به تدريج
ماهيت كالبدي واجتماعي شهرهاي واقع در اين محدوده را با تغييراتي
ّ
برگرفته از ارزشهای خود مواجه ساخت .محققان اروپايي در بررسي
اين شــهرها از آنها به شهرهاي اســامي تعبير ميکنند .شهرهاي
اسالمي در چارچوب فرهنگ نشأت گرفته از دين اسالم ايجاد شده يا
رشد يافتهاند .پراكندگي شهرهاي اسالمي ،گسترة جغرافيايي وسيعي
از شمال آفريقا تا چين و از جنوب روسيه تا يمن را در برميگيرد .تمام
این نواحي در ویژگیهای كالبدي و اجتماعي متأثر از فرهنگ اسالمي
يا فرمانروايان و ســاطين مســلمان با يكديگر داراي نقاط مشتركي
تمدن
هستند .شهر اسالمي را ميتوان شهري دانست كه درآن مظاهر ّ
اســامي نمود داشته و هر يك از اجزاي چنين شهري ،يادآور حضور
خداوند است(کالنتري خليل آباد و همکاران.)35 :1389 ،
اهميت اســام در فرايند شــكلگيري شــهرهاي اســامي از
ّ
موضوعهای بحث برانگيز در مطالعات مربوط به شــهرهاي اسالمي
اســت .در كنار برخي كه اســام را عامل تمايز شهرهاي اسالمي از
ساير شهرها ميدانند(پوراحمد و موسوي ،)3 :1389 ،اغلب ،حيات
شهري مسلمانان را تداوم س ّنتهای باستاني که ايدئولوژي اسالمي
نيز در آن تأثيراتي گذاشته است ،ميدانند« .استرن» در مقالهاي با
عنوان ماهيت (سرشت) شــهر اسالمي ساختار زندگي شهري دورة
اســامي را به طور مشخّ ص تداوم ساختارهاي قبلي ميداند .از نظر
وي ظهور اســام و فتوحات مســلمانان به آرامــي صورت گرفت و
بــر خالف تهاجم ژرمنها به روم ،ســاختار زندگــي قبلي را در هم
نريخت(رضوي. )6 :1388 ،
به طور کلي شــهرهاي اســامي داراي عناصر شهرسازي خاصي
هســتند كه به خاطــر وزنة اجتماعي  -اقتصــادي آنها و كاركرد
تبعيت از اين
ويژة اين عناصر و قرارگيري ســاير عناصر شــهري در ّ
موقعيت تراز
مشخّ صهها ،در هستههای اكثر شهرهاي تاريخي داراي
ّ
ا ّول و برتر نســبت به ساير عناصر شهرســازي هستند؛ اين عناصر
عبارتند از :ارگ ،مسجد جامع ،بازار.
الف) ارگ و بارو
يکي از عناصر ســهگانهاي که ساخت شهرهاي اسالمي را تشکيل
ميداده ،ارگ بوده اســت .ارگ مجموعهاي از ســاختمانها بود که
تشکيالت و سازمان حکومتي شهر را در خود جاي میداد .همچنين
مقر حاکم يا ســلطان بود .گفته شــده که نخستين آباديها از يک
هســته مرکزي که ديوار و برج و بارو و خندق داشت تشکيل ميشد
که کهندژ نام داشت .شهرهاي ا ّوليه نيز توسعة مناطق اطراف همين
کهندژها بودهاند (مشهدي زاده .)269 :1374،
ب) مسجد
توجه
توجه به اينكه دولت اســامي در شــهر تولّد مييابد و با ّ
با ّ
به اين كه تشــكيل ايــن دولت براي ا ّولين بار در «مســجد» صورت
گرفت ،بنابراين وجود مسجد جامع به يكي از مشخّ صات اصلي شهر
اهميت دارد كه در
دورة اســامي تبديل گردید .اين امر تا آن حــد ّ
دوران ا ّولية حكومت اســامي و قبل از تشكيل حكومتهای محلّي،
ســكونتگاهي به مقام شهر ميرســد كه صاحب مسجد جامع باشد
(حبيبي.)42 :1375 ،
ج) بازار
بازار نيز چون مســجد از اشکال بسيار ساده آغاز شد و در تح ّول

خود به پيچيدگي فضايي و انتظام کامل دســت يافته است .از بازار
ميتوان به عنوان ســتون فقرات شــهر دورة اسالمي نام برد .اساساً
فضاي بازار تنها به داد و ســتد و بازرگاني اختصاص نداشــت بلکه
به مثابه مهمترين شــاهراه حياتي شهر برخي عناصر مهم شهري را
در خود جاي ميداد .بازار از نظر کارکردهاي اقتصادي  -اجتماعي،
قدرت و دامنة نفوذ وســيعي داشــت .ويژگيهای کارکردي بازار و
پيوند آن با مراکز مهم ســهگانة سياسي ،اقتصادي و مذهبي موجب
فعاليتهای اجتماعي به ســوي بازار ميشد .در
جريان يافتن همة
ّ
هنگام بحرانهای اجتماعي ـ سياسي به خصوص در مقابله با عوامل
خارجي بازار به عنوان ســنگر اجتماعي مردم فعال ميشد(ضرابي و
علينژاد.)21 :1389 ،
تمدن اسالمي حداقل در
بنيادهاي اجتماعي زندگي شــهري در ّ
چهار عنصر عمده اســت .اين عناصر که امــروزه به عنوان ويژگي
تاريخي شهرنشــيني در اسالم محســوب ميگردد ،شامل حکومت،
امت ،اصناف و محلّهها اســت .بدين ترتيب مشــاهده ميشــود که
اجزاي اصلي نظام اجتماعي شــهرها با اجزاي ســيماي شهر رابطه
نزديــک دارد .کهندژ و دارالحکومه ،مرکز اداري و حکومت شــهر،
مساجد و مدارس مرکز مذهبي ،بازار مرکز اصناف ،و محلّههای شهر
مرکز زندگي گروههای اجتماعي ،قومي ،نژادي و مذهبي بوده است
(انصاري.)18 :1381 ،
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وضعيتي
اما اين طبقات اصالت ماهوي نداشــتند و در برابر حکومت
ّ
ناپايدار داشــتند .از اين رو ،نميتوانستند در عرض قدرت حاکم بر
ساختار زندگي جمعي تأثيرگذار باشند(رضوي.)5 :1388 ،
از طرفي امور عمدة اداري و سياســي شــهرهاي «اسالمي» را
ميتوان به چند گروه تقســيم کرد :امور انجمنها و ســازمانهای
اجتماعي و اقتصادي شــهري ،امور قضايي و امور انتظامي شهرها.
در شــهرهاي ايراني دورة اســامي براي انجام هــر يک از وظايف
مقامهايــي بهوجود آمد .ادارة امور اصناف و بازرگانان و محلّههای
شهر ابتدا با ریيس و بعدها با کالنتر شهر بود .امور قضايي را بهطور
کلي ســه گونه دادگاه حل و فصل ميکرد؛ محاکم مظالم ،محاکم
شرع و محاکم حسبت .امور انتظامي شهر با داروغه و پاسبانان بود
حدي وظايف شــهردار را بر عهده داشت .داروغه نیز در
و کالنتر تا ّ
واقع ریيس شــهرباني بود و در رأس هر يک از محاکم سهگانه به
ترتيب حاکم ،قاضي و محتسب قرار داشت(اشرف.)24 :1353 ،
دستگاه مذهبي شهر
دستگاه مذهبي از سويي شــامل مراکز مذهبي مانند مساجد و
مدارس و از ســوي ديگر شامل علما و فقها و مراجع تقليد و ساير
مقامات روحاني همچون شــيخ االسالم و امام جمعه در شهرهاي
اســامي مهمترين عامل پيوند و همبســتگي جامعة شهري و هم
از عوامل اساســي دستهبنديها و ســتيزهجوييها ميان گروههاي
گوناگون مردمان شهرنشــين بودند .ولي حکومت مرکزي از آنها
حمايت ميکرد و از اين رو نوعي همبستگي و اتکاي متقابل ميان
حکومت و دستگاه مذهبي برقرار بود (پیشین.)25 :
در شهرهاي ايراني پيروان مذاهب اصلي تسنن (شافعي ،حنبلي و
مالکي) و فرقههاي کراميه ،معتزله ،اسماعيليه و ديگر مذاهب شيعي
فعاليتهاي سياسي و اجتماعي داشتند .هر فرقه معموالً در محلهاي
سکونت داشت و براي خود بازارچه ،مسجد ،تکيه و حسينيه داشت.
وجود فرقههاي مختلف در شــهرها غالباً زمينه مناسبي براي بروز
اختالفات اقتصادي ،اجتماعي و سياســي زير عنوانهاي تضادهاي
مذهبي فراهم ميکرد (ملکشاهي. )172 :1380،
انجمنهای صنفي
يکي از ويژگيهای اساســي شــهرهاي ايران و ديگر کشورهاي
اســامي حضور گروه بزرگي از کسبه و پيشــهوران شهري است
که به انواع گوناگون حرفههای متداول در جامعة ســ ّنتي اشتغال
داشتهاند .کسبه و پيشــهوراني که در حرفه معيني کار ميکردند
غالباً راستهاي را در بازار در اختيار ميگرفتند ،هویّت مشترک پيدا
ميکردند و روابط گوناگون اجتماعي و ديني و اقتصادي ميان آنان
برقرار ميشد .دســتگاه حکومت با اين کسبه و پيشهوران به طور
دستهجمعي روبهرو ميشد تا کار ماليات و بيگاري از آنان به راحتي
انجام پذيرد .برخي از صاحبنظران تاريخ اجتماعي خاورميانه برآن
هســتند که منشأ اصناف اسالمي به قرن سون هجري ميرسد که
تمدن اسالمي و رونق تجارت و شهرنشيني بود .در
دورة شکوفايي ّ
اين دوران دهها هزار تن از مردم شهر و روستا در صنعت و پيشهها
به کار مشغول بودند (اشرف.)8-9 :1374 ،
مح ّلههای شهر
محلّه در شهرهای اسالمي ،سکونتگاه گروههای قومي ،نژادي،
مذهبي و صاحبان پيشهها اســت .محلّهها در شهرهای اسالمي از
اجزای اصلي و فرعي تشکيل ميگردید که عوامل فضايي اجتماعي،

فرهنگي و اقتصادي در آن دخالت داشته است .در شهرهاي بزرگ
گاهي هر محلّه براي خود شــهري نيمه مستقل با بازارها ،مساجد،
گرمابهها و ســازمان اداري و حتي اقتصادي مشخّ ص و وابسته به
حکومت شهر بود .بر خالف مراکز اداري و بازرگاني و مذهبي شهر
که تا حد زيادي نمودار همبستگي نظام شهري بود ،محلّههای شهر
جلوگاه تضادها و پراکندگيها بود .از طرف ديگر همکاري و تعاون
بين افراد هر محلّه و حمايت اجتماعي و اقتصادي آنان از همديگر
امنيت اجتماعي
مقررات براي تأمين ّ
آن قدر بود که فقدان قوانين و ّ
فرد را تا حدودي جبران ميکرد(انصاري.)19 :1381 ،
الپيــدوس دربــارة جهان اســام در قــرون وســطا ميگويد:
«محلّههای شهر ،جوامعي کوچک و يکپارچه بودند .آنها به لحاظ
جدايي فيزيکــي ،پيوندهای نزديک خانوادگــي ،همگني قومي يا
مذهبي ،اتحاد گروهي قوي ،وحــدت اقتصادي و اداري و نخبگان
سخنگو ،نظاير جوامع روستايي در درون مجموعه شهري بودند»
و در غياب نهادهاي جمعي و رســمي ،شهر بايد از اين طريق عمل
ميکرد(دانتون.)54 :1365 ،
بنابراين در شــهرهاي اسالمي با وجود تأکيد ايدئولوژي اسالمي
بر هماهنگي و وحدت ميان ســاکنان ،عواملي همچون ســاختار
جمعيتي
موقعيت جغرافيايي و اقليمي خاورميانه ،تشتّت
عشيرهاي،
ّ
ّ
شهرهاي اســامي باعث میشد اين شهرها از هماهنگي و انسجام
الزم برخوردار نباشــند و مدام درگير اختالفــات قومي ،محلّهاي،
مذهبي ،ديني ،فرقهاي و اقتصادي باشند (رضوي.)6 :1388 ،
مقايسه ساختار اجتماعي شــهر اسالمي با شهر غربي مورد
نظر وبر
از آنجا که هدف پژوهش بررسي ساختار شهراسالمي با در نظر
گرفتن آراي وبر دربارة امتيازات خاص شــهر غربي اســت ،لذا در
ادامه به مؤلّفههای اجتماعي شــهر از نظر وبر در جوامع شهرهاي
اســامي بررسی ميشــود و ســپس برخي از ويژگيهای سازمان
اجتماعي ـ فضايي شــهر حوزة تمدن اســامي که آن را از ســاير
حوزههای تمدني متمايز مينمايد ،بيان ميشود.
بر اســاس تص ّور وبر هر مکان در برگيرندة اجتماعي از انسانها،
لزوماً شهر نيســت .بلکه از نظر وی صورت اجتماعي شهر با لحاظ
سه موضوع حقوق شهروندي ساکنان شــهر ،تشکيل اتحاديهها و
اصناف ،و مشــارکت مردم در ادارة شــهر معنا مییابد و این ســه
ویژگی مبناي اطالق شهر به سکونتگاههای انساني است.
الف) حقوق شهروندي
از نظر وبر آنچه اجتماع شــهري را از غير آن متمايز ميسازد،
وجود گونه اي منزلت و حقوق است که از عضويّت فرد در آن اجتماع
شــهري نشــأت ميگيرد .اين حقوق شــهروندي با وابستگيهای
خويشاوندي يا قومي ،نظامي و سياسي ارتباط ندارد و فرد به هنگام
عضويّت در اجتماع شهري ،صرف نظر از وابستگي قبلياش ،صاحب
حقوق شهروندي برابر با ديگر ساکنان شهر ميشود.
به اعتقاد وبر بر اســاس پيمان برادري در شــهر غربي ،هر يک از
ساکنان شهرها از حق شهروندي برابر با ساير شهرنشينان برخوردار
ميشدند .اين حق بر خالف شهرهاي غير اروپايي که ساکنان آنها
یا عضو قبايل گوناگون بودند که ازدواج ميانگروهي نداشــتند و يا
ســاير وابســتگيهای محلي و خوني قبلي خود را حفظ ميکردند،
تنها در غرب و ســدههای مياني به وجود آمده اســت .در شهرهاي

مقايسة تطبيقي ساختار شهر اسالمي با شهر غربي (با تأکيد بر نظرية شهر ماکس وبر)

غير غربي ،ســاکنان ،حقوق خود را از عضويّت حقيقي يا اسمي در
گروههای خويشاوندي به دســت ميآورند که به نوبة خود به مثابه
واحدهاي نظامي يا سياســي ســازمان مييافتند .بنابر اين ساکنان
شهرها ،گروهي از شهروندان مقيم اجتماع واحد برخوردار از حقوق
و وظايفي يکســان نبودند ،بلکه کانونهايي را تشکيل ميدادند که
حقوق و وظايف جداگانهاي داشتند (پور احمد و موسوي.)8 :1389 ،
ب) تشکيل اتحاديهها و اصناف
مشخّ
صههای
اتحاد شهروندان در قالب گروههای صنفي ،از ديگر
اجتماعي شهرهاي غربي مورد نظر وبر است« .انجمنهای حرفهاي
شــهر قرون وسطايي اروپا در شــهر حيات مييابند و در چارچوب
قوانين شــهر معنا مييابند .حيطه عمل آنهــا نيز تنها در درون
ديوارهاي شــهر اســت که مفهوم دارد .اين انجمنها براي دفاع از
منافع اقتصادي اعضا تشکيل شده و در محدودهاي بس وسيع خود
مختار بودند» (حبيبي.)69 :1378 ،
در مطالعــات تطبيقي وبر ،از نمونههايــي که ارائه ميکند ،چنين
جمعيت شهرها و متناسب با
آشکار ميشــود که همزمان با افزايش
ّ
ميزان عملکرد اقتصادي بازار شــهر ،انجمنهای حرفهاي و صنفي با
هدف اســتفاده از ياري همديگر تشکيل ميشدند (وبر.)90 :1375 ،
گيلدهــای غربي با قانوني کــردن منافع صنفي و يــا با مبارزات
سياســي و اقتصادي دعاوي خويش را تأمين و تثبيت مينمودند
تا بتوانند در برابر زورگويي و فشــارهاي خارجي ايستادگي کنند.
فعاليتهای خود،
گيلدهــا به عنوان انجمنهای صنفــي در قلمرو ّ
خود مختار و مســئول بودند .آنها ميتوانســتند اعضاي گيلد را
تعيين کنند ،رهبران خود را برگزينند و اموال مشــترک و جمعي
انجمن را اداره کنند(اشــرف .)35 :1353 ،حال آنکه انجمنهای
صنفي در شــار دورة اســامي و در قرن چهارم هجري به گونهاي
ســازمان داده شدندکه تحت سلطه و ســيطره شديد سازمانهای
فعاليتهای
غير صنفي و به عبارتي مشخّ صتر دولت قرار داشتند.
ّ
سياسي ،اقتصادي ،مالي و اخالقي اين انجمنها تحت نظارت دولت
و در محدودههای مشــخّ صي انجام ميگرديد .نظارت انجمنها بر
فعاليت
صنــوف هرگز جنبة عيني نيافت و اصوالً خــارج از دايرة
ّ
انجمنها قرار داشــت .از همان آغاز تشــکيل و بهخصوص در قرن
چهارم هجري نظارت اصلي بر امور صنفي و صنوف بر عهدة ديوان
حســبت و محتسب گذاشته شد و بدين ترتيب اصناف از استقالل
کامل بيبهره بودند (حبيبي.)70 :1378 ،
بنابراين وبر حضور انجمنهای صنفي و حرفهاي را در کشورهاي
شــرقي به عنوان نمود اجتماع شــهري نميپذيرد و معتقد است
انجمن صنفي و محلي]در اين کشــورها[ نمايندة اجتماع شهري
بورگرهاي غير متشکل بود و از اين رو ،حتّي به مثابه نهاد اجتماعي
مســتقل در نيامد .در نتيجه مفهوم شــهروندي بــه مثابه مقام و
منزلت ويژه شهرنشــين به دســت نيامد .در چين ،ژاپن و هند ،نه
اجتماع شــهري و نه هيچ شــهروندي را نميتوان يافت و تنها در
خاور نزديک ،نشانههايي از آن پديدار شد( وبر.)91 :1375 ،
ج) مشارکت شهروندان در اداره امور شهر
از خصايــص اجتماع شــهري در شــهرهاي غربي ،مشــارکت
توجه به ســ ّنت ديرينة
شــهروندان در ادارة امور شــهر اســت .با ّ
حاکميــت گروههای نظامي ،امپراتوران يا نمايندگان ســلطنتي و
ّ
افراد منتســب به طبقــة زميندار و ثروتمند جامعه در شــهرها،

دخالت شــهروندان در امور شهر ،شکل جديدي از ادارة شهرها بود
که به اعتقاد وبر براي نخســتين بار و به بهترين شــکل در اروپاي
غربي پديدار شد .به اعتقاد وبر «شهرهاي آسيايي با دستگاه قضايي
حاکم بر امور شــهروندان و با قانون جزاي ويژه و با دادگاههايي که
اهالي شهر با استقالل کامل اعضاي آنها را نصب کرده باشند ،بيگانه
بودند ...مديريت مستقل در اين زيستگاههای شهري آسيايي امري
ناشناخته يا بسيار کم اهميت بود (پور احمد و موسوي.)9 :1389 ،
در شــهرهاي شرقي مشارکت و خود فرماني اهالي شهر در ادارة
امور محل خيلي کمتر از مشارکت اهالي روستاها بود ،چرا که شهر
معموالً قرارگاه مقامات واالي اداري و خود شــاهزادگان و اميران
بزرگ بود و از اين رو مســتقيماً زير فرمــان فرمانروا و کارگزاران
اداري وي قرار داشــت .بدين ترتيب شــهر توسط مقامات اداري و
نظامي که تابع شهپدر (فرمانرواي پاتريمونيال) بودند اداره ميشد
کــه در عين حال تمام قــدرت قضايي را نيز در اختیار داشــتند
(اشرف.)103 :1360 ،
وبر عوامل سياسي ـ فرهنگي و ارزشي را از پديدهها و خصيصههای
ذاتي شــهر ميداند .وي بيان ميدارد که اين خصيصهها مستقل از
اقتصاد قادر به ايجاد دگرگوني بنيادين ساختار اجتماعي هستند .از
ديدگاه وبر شــهرهاي شرقي را به دليل عدم توانايي در تبديل مازاد
اجتماعي و ثروت به منزلتهای اجتماعي و قدرت سياسي و پيدايش
طبقه جديد ناشي از وابستگي قدرت به شاهزاده و حاکم از يک طرف،
و وابســتگي تجارت به حاکم از سوي ديگر نميتوان شهر ناميد .اين
وابستگيهای متقابل در شهرهاي شرقي توانايي ايجاد هویّت فردي
را به شکل مستقل نميدهد ،و هویّت شهروندان از دريچة وابستگي
به قبيله ـ انجمنهای خانوادگي و خواستگاه جغرافيايي آنان تعريف
ميشود .به همين دليل هویّت اشخاص اجازه شکلگيري انجمنهای
خود مختار نميدهد (پيران.)102 :1370 ،
بنابراين ،به نظر وبر شــهرهاي اســامي داراي برج ،بارو و بازار
بودهاند ،ولي از امتيازات حقوقي و شــهروندي بيبهره بودند .بدين
صورت که اصناف ،اســتقالل و قدرت سياســي چنداني نداشتند.
اهميت
ولي کارکردهــاي اجتماعي و مذهبي و حرفــهاي آنها پر
ّ
بــود .محلّهها و اصنــاف از نظر اداري کمابيــش همانند يکديگر
بودند و رؤســاي آنها واســطهاي بودند ميان مردم و حکومت .هر
فعاليتشان
دو اين اجتماعات بيشتر جنبة محلّي داشتند و قلمرو ّ
ديوارهاي شــهر بود .مذهب و حکومت قلمرو وسيعتري داشتند و
فعاليتشــان کل مناطق شهري بود؛ يعني شعاع عمل آنها
حدود ّ
تا مناطق زير نفوذ گسترده ميشد .از آنجا که هر محلّه براي خود
شــهرکي جداگانه بود ،غالباً کشــاکش ميان محلّهها وجود داشت
و اصناف نيز قدرت چنداني نداشــتند .مهمترين عامل همبستگي
اجتماع شهري مذهب و دولت بود .در مواردي که هر محلّه جايگاه
پيــروان يکي از فرقههــای مذهبي بود ،مذهب نيز نميتوانســت
يکپارچگي جامعه شــهري را حفظ نمايد .از اين رو ،تنها نشــانة
همبستگي شهري وجود حکومت بود .دستگاه قضايي نيز کمابيش
با دستگاه حکومت همبســته بود و دادگاههاي شهري از استقالل
بيبهره بودند .دســتگاه کالنتر شــهر نيز که اساســاً براي حمايت
از منافــع مردم محلّهها و اصناف شــهري ايجاد شــده بود و عم ً
ال
واسطهاي بود براي گردآوري بدون سر وصداي مالياتها و عوارض
و بيگاريها.
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لذا مقايســة ويژگيهای اجتماعي ـ سياســي شهرهاي اسالمي
توجه به
و غربي نشــانگر تفاوتهايي اساســي بين آنهاســت .بــا ّ
محدوديّتهايي که وبر در تعريف شهر در قرون وسطا ايجاد ميکند
و جز شــهرهاي اروپاي غربي در قرون وسطا را از چارچوب مفهومي
اجتماع شهري خارج ميسازد ،شهرهاي اسالمي نيز در گروه اجتماع
شــهري مورد نظر وبر قرار نميگيرند .گرچه برخي وجوه کالبدي و
اقتصادي آنها مشــابه با شــهرهاي غربي هستند« .بر اثر تأکيد ويژه
وبر بر خصايصي که به عنوان پديدههای ذاتي شــهر بر ميشــمرد
و منحصر کردن عنوان شــهر براي ســکونتگاههايي که واجد اين
ويژگيها هســتند ،تمدنهای کهنســالي نظير چين ،بينالنهرين،
مصر ،هند و ايران ،گرچه از مجتمعهای شــهري بهره داشــتهاند و
حتي به نوعي از سرمايهداري ربايي نيز دست يافته بودند ،فاقد شهر
ميشدند» (پيران.)1370 ،
تحليل و نقد ديدگاه ماکس وبر در ارتباط با شهر اسالمي
آشکار است که بیشتر مطالعات انجام شده توسط شرقشناسان،
متأســفانه تحلیل کامل و ناظر بر شهر اســامی را از خود بر جای
نگذاشته اســت .دلیل این امر را شاید بتوان در عدم شناخت کافی
ایشان از مبانی بنیادی دین اسالم و منابع اصلی جهانبینی اسالمی
دانست .ممکن است ،شرقشناس غربی در تحلیل خویش از جوامع
و شهرهای اســامی از مؤلّفههای مترتّب بر جامعة خویش استفاده
کند که نتایج آن به طور قطع شــهرها و جوامع اســامی را آنگونه
که هســتند معرفی نخواهد کرد ،چرا که شــهرهای غربی همعصر
شــهرهای اســامی عموماً در گذشــته از معابر بزرگ و مستقیم،
خانههای روبه ســوی معابر ،باراندازهای مســتطیلی شکل ،کلیسا و
فضاهــای عمومی و میدان اصلی شــهر و  ...برخوردار بودند(فرجام،
رسول و همکاران.)28 :1390 ،
در خصوص دیدگاه وبر در ارتباط با شهراسالمی میتوان گفت که
وی با دیدی متعصبانه نظریاتش را بیان نموده است .وی به شناخت و
ارزیابی شهرهای اسالمی با معیارهای حاکم بر شهرهای غربی پرداخت.
توجه نمود که نبود ويژگيهای جامعة شهري مورد نظر وبر در
اما بايد ّ
شهرهای اسالمي به معناي فقدان شهر در اين قلمرو نيست.
توجه اساســی به قبول الگویی به عنوان شهر اسالمی در دهة 60
ّ
میالدی آغاز شــد .زمانی که الپیدوس مفاهیم س ّنتی از شهرنشینی
را در کتابی با عنوان شــهرهای مسلمان در دوران میانه اخیر معاصر
برشــمرد .از این زمان به بعد مطالعات و تحقیقات دربارة شهرهای
اسالمی سمت و ســوی دیگری به خود گرفت .نتیجه این مطالعات
امکان وجود شــهر اســامی را به طور کامل مورد قبول قرار داد یا
در آن شــک کرد .اما مناظرة اساسی در اواخر دهة  80و اوایل دهة
 90میالدی و پس از اینکه «جانت ابولقد» چهارمین مقاله خویش
تحت عنوان «شــهر اسالمی ،خیال تاریخی ،شالوده اسالمی و رابطه
معاصر» را در ســال  1987به چاپ رساند شروع شد .نزار السید در
دو فصل اول کتابش با عنوان شــهرها و خلفا دراوایل  1991موضوع
شهرهای اســامی را از دیدگاه مسایل سیاسی ـ اجتماعی به بحث
گذاشت (.)Bennison et al, 2007: 2-3
بنابراین ،اظهارات وبر در خصوص رد تعبیر شهر اسالمی به دلیل
نداشــتن مؤّلفههایی همچون انجمنهای صنفی و استقالل حقوقی
و سیاســی در آنها تعبیری ناقص اســت .از سوی دیگر ،باید گفت
تمدن اسالمي داراي ويژگيها و الگوهايي بودند که
شــهرهای حوزة ّ

آنها را از ســاير حوزههای تمدني متمايز مينمود .بنابراين شــهر
موقعيت طبيعي ،محلّــي و ويژگيهای کالبدي،
اســامي عالوه بر
ّ
بازتابدهندة ســاختارهاي اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و اجتماعي
جامعه جديد التأسيس بود .در ذيل به برخي از ويژگيهاي برجستة
شهر اسالمي اشاره ميشود.
باورهاي فرهنگي و مذهبي :باورهاي مذهبي ،کانون يا هســته
اصلي زندگي فرهنگي مردم مســلمان را تشکيل ميداد .از اين رو،
مسجد در سلســله مراتب نهادي و مکاني از جايگاه عمده و کانوني
برخوردار بود.
اصول ط ّراحي منشعب از قانون شــريعت :روابط اجتماعي
و فيزيکــي ميان قلمروهــاي خصوصي و عمومي ميــان گروههاي
اجتماعي و محلها ،بازتابدهندة قوانين شــريعت (قانون اسالمي)
بوده است.
اصــول اجتماعــي :ســازمان اجتماعــي جامعة شــهري بر
اســاس گروهبندي اجتماعــي مبتني بر چشــماندازهای فرهنگي،
خاستگاههای قومي و همخوني مشترک استوار بود .بنابراين توسعه
در جهت برآورده ساختن اين گونه نيازهاي اجتماعي به ويژه اتحاد
خويشــاوندي ،دفاع ،نظم اجتماعي و اعمال مذهبي در حرکت بوده
است (غنيزاده.)203 :1385 ،
انسجام شــهري :عناصر وبناهاي مختلف موجود در شهرهاي
س ّنتي اســامي در كالفي از معابر و شريانهای ارتباطي ،مجموعة
واحد ســازمان يافته و شكل گرفتهاي ميســازند .اين فضا با پيچ و
خمهای محافظ آن ،به شــكل فرمهای مد ّور حلزوني اســت كه با
نقشــة گستردة شهر اروپايي در تضاد است .راههای ارتباطي كه گاه
مخفي هستند ،از تمام شــهر ،خانة واحدي ميسازند .بدين ترتيب
شهر صرفاً به عنوان معماري مطرح نيست ،بلكه با كساني كه در آن
زندگي ميکنند مطرح ميشود .خو ِد کلمة شهر ،جامعهاي را به ذهن
متبادر ميســازد که بايد منسجم ،گرم و متحد باشد .در اين صورت
خيابانهــا و کوچهها بــه منزلة راهرو و خانهها بــه منزلة تاقهايي
هستند که خانوادهای واحد از آنها استفاده ميکند و تمام شهر يك
خانه را تشکيل ميدهد(دانش.)23-24 :1389 ،
ً
تمدن اسالمي شهر خصوصا شهر
تن ّوع فعال ّيتهای شهري :در ّ
فعاليتهاســت .در شهر ميتوان انواع اجتماعات،
بزرگ محل تن ّوع
ّ
فعاليتها را مشاهده کرد .اين مجموعه تن ّوعها در جهت
گرايشها و ّ
منافع عمومي هماهنگ ميشوند و اساس پيشرفت شهري را فراهم
ميســازند .منشــأ اين تن ّوعها مربوط به اجتماعات مسلمانان است.
تن ّوع جغرافيايي ،مشاغل و گروههای مذهبي هر محلّه هر يک سهم
خاصي را در حيات اجتماعات داراند(رباني.)134 :1381 ،
همچنين بررســيها نشــان ميدهد که اكثر مطالعات شهرهاي
اسالمي ،در پي ارائة طرح و مدلي از اين شهرها براي تفكيك از ساير
شهرها بودهاند .اين تالش منجر به ارائه چندين مدل نسبتاً مشابه در
ادبيات شــهر اسالمي شده است .ويرث كه ارتباط بين اسالم و شهر
را از زاوية جغرافيايي مطالعه كرده ،معتقد است كه در گسترة جهان
اسالم ،شــهرها در داشتن چند خصيصه شامل شبكه معابر هزار تو،
كوچههای بن بست ،منازل داراي حياط دروني ،محلّههای مستقل و
بازار ،مشابه هستند(.)Cihangir,2004
اهلرز نيز در بررسيهای خود ،مدلي از شهر اسالمي ارائه كرده كه
ويژگيهای آن عبارتند از:

نتیجه گیری
تفاوت شــهرهاي اســامي و غربي در وجوه اجتماعي و سياسي
متأثر از شرايط ديني ،اجتماعي و جغرافيايي متفاوت جوامع اسالمي
و شــرقي با جوامع مســيحي غربي اســت .وبر براي جامعة شهري
مشخصات و مؤلّفههايي خاص برشمرده و معتقد است ،براي اين که
هر واحد اجتماعي شهر محسوب شود ،بايد حداقل داراي پنج ويژگي
باشــد که عبارتند از :وجود مرکز اقتصاد شهري (بازار) ،برخورداري
از ســاخلو يا دژ نظامي ،برخورداري از دادگاه مستقل و بهره مند از
حداقل قوانين مســتقل داخلي ،وجود اتحاد و همبستگي نسبي بين
شــهروندان ،وجود حداقل استقالل اداري داخلي و قدرت ادارة امور
به وسيلة کارگزاران ونخبگاني که برگزيدة شهروندان باشند .به نظر
وی شــهر مستقل و خودفرمان ،بيشتر در غرب ديده شده است .در
برخي از اجتماعــات در خاورميانه مانند شــهرهاي بين النهرين و
ســوريه و فنیقیه در دوران باستان نيز شــهرهاي خودفرمان گهگاه
پديــد آمدند اما ناپايدار بودند .حتــي در مواردي که مقامات محلّي
حکومت شــهر را در دست گرفته و اعالم اســتقالل کردند ،باز هم
نظام مردمساالري در شهرها توسعه نيافته و حکومت مستقل محلّي،
نمايندة منافع مســتقل اصناف شهري نبود و در نتيجه در شهرهاي
شرقي مفهوم شــهروند چنانکه در شهرهاي عهد باستان غرب بود

مقايسة تطبيقي ساختار شهر اسالمي با شهر غربي (با تأکيد بر نظرية شهر ماکس وبر)

 وجود سلســله مراتبي از کارکردها با مســجد آدينه (کارکردديني) و بــازار (کارکرد اقتصادي و قلب فعاليتهای کســب و کار
سنتي) به عنوان هسته مرکزي هر شهر اسالمي.
 وجود سلســله مراتب بازرگاني و پيشــهوري در درون بازار (بهفعاليتهای کسب و کار
طوري که نه تنها نظم و ترتيب مشــخصي از ّ
و صنفبندي در سراســر مجموعه بازار به چشم ميآید؛ بلکه از نظر
بازرگاني نيز ،دکانها با کاالهاي مرغوب و طراز اول در مجاورت هسته
مرکزي بازار ،گذرگاه يا راستههای معتبر قرار داشتند و داد و ستدهای
کم ارزشتر در فاصله دورتري از مرکز بازار جايگزين میشدند).
 وجود محلّههای مسکوني درون شــهري (کارکرد مسکوني) باجداييگزيني مناســب و هماهنگ بــا تفاوتگذاريهای اجتماعي،
قومي ،ديني و  ...مردم شهر.
 وجود تأسيسات و استحکامات نظامي  -دفاعي (کارکرد دفاعي)مانند حصار ،برج ،دروازهها ،بندها و دربندهاي محلّهها.
 مشــخصات خاص ديگري نظير گورستانها و بازارهاي دورهايبيرون باروي شهر(پوراحمد و موسوي.)3 :1389 ،
گذشــته از دیدگاه محققــان و صاحبنظران در خصوص شــهر
اسالمی «در منابع جهانبینی اسالمی ویژگیها و شرایط خاصی برای
ســکونتگاه انسانی بر شمرده شده است .در واقع دین اسالم بیش از
آنکه به دنبال ارایه ساخت کالبدی مشخصی از شهر باشد بیشتر به
دنبال مفهوم خاصی از شهرنشینی است .مفهومی که عواملی همچون
امنیت فراگیر در تمامی زوایای زیســت در شهر ،آزادی دین
عدالت و ّ
و عقیده ،تجلی تعالیم و ارزشهای واالی اسالمی در ساخت کالبدی
شهر ،پایداری و تعامل با محیط زیست ،تجارت پاک و سالم و فقدان
دروغ و گناه در شهر اسالمی ،آن را تعریف میکند .با چنین شناختی
از ماهیت شــهر و شهرنشــینی در اسالم اســت که میتوان ویژگی
کالبدی قلمروهای خصوصی و عمومی را در شــهر اسالمی تجزیه و
تحلیل نمود» (فرجام و همکاران 27 :1390 ،و .)38

و يا مفهوم شهرنشــين بورگر که در اروپاي قرون وسطا ديده ميشد
پديد نيامد .پديد نيامدن اجتماع شهري به عنوان اجتماعي همبسته
اهميتي در تح ّوالت اجتماعي
و خودفرمان از شهروندان که نقش پر ّ
غرب بازي کرده اســت به علت حضور قدرتمند دولت در شــهر و
زورفرماني حکومت بر جامعة شهر مانع رشد انجمنهای خودفرمان
صنفــي و غيره بود .نه تنها حکومت شــهر نماينده و برگزيدة مردم
مقررات ،قانون اساســي و دادگاههای
نبــود ،بلکه شــهرها ،قوانينّ ،
مســتقلي که برگزيدة شهروندان باشد ،نداشتند .لذا در پاسخ به اين
سؤال که آيا جامعة شهري اسالمي در طول تاريخ دارای ويژگيهای
جامعة شــهري مورد نظر وبر را داشت ،بررسيها نشان ميدهد که
شهرهاي اســامي از مشخّ صات پنجگانه ماکس وبر ،تنها برج و بارو
و بازار ار داشــتند و هرچند فاقد امتیازات حقوقی و شهروندی مورد
تأکید ماکس وبر بودند ،اما جوامع شــهری اســامی ،در جنبههای
مختلف الگو و ساختاری متمایز داشتند .از نگاهي ديگر در خصوص
مقايسة تطبيقي ساختار شهرهاي اسالمي با صورت اجتماعي شهر
مورد نظر وبر که در ســه موضوع حقوق شــهروندي ساکنان شهر،
تشــکيل اصناف و مشــارکت مردم در اداره شهر خالصه مي شود،
بررسيها نشــان ميدهد شهرهاي اســامي گرچه در برخي وجوه
کالبدي و اقتصادي مشــابه با شهرهاي غربي هستند ،ولي در گروه
اجتماع شهري مورد نظر وبر قرار نميگيرند.
به اعتقاد وبر تنها در غرب و درســدههای مياني هريک از ساکنان
شهرها از حق شهروندي برابر با ساير شهرنشينان برخوردار شدند .در
حالي که در شــهرهاي غير غربي ،ساکنان حقوق خود را از عضويّت
حقيقي يا اســمي در گروههای خويشاوندي که به نوبه خود به مثابه
واحدهاي نظامي يا سياسي سازمان مييافتند ،به دست ميآورند.
اهميــت بحث در بارة
در زمينه تشــکيل اصنــاف ،آنچه باعث ّ
وضعيت صنوف در شهرهاي اسالمي ميشود ،مقايسة اصناف در اين
ّ
شهرها با شهرهاي غربي است كه ماكس وبر در نمونة نظري خود در
شهرهاي اروپاي غربي توصيف كرده است .مهمترين مشخّ صة اصناف
حاكميت است.
گيلدها در شهرهاي غربي ،اســتقالل آنها در برابر
ّ
در حالي كه خاورشناســان ،اصناف اسالمي را در چارچوب حكومت
و وابسته به آن يافتهاند.
از خصايص ديگر اجتماع شــهري در شــهرهاي غربي ،مشارکت
شهروندان در ادارة امور شهر است که به اعتقاد وبر براي نخستين بار
و به بهترين شکل در اروپاي غربي پديدار شد .به اعتقاد وی شهرهاي
آسيايي با دســتگاه قضايي حاکم بر امور شهروندان و با قانون جزاي
ويژه و با دادگاههايي که اهالي شــهر با استقالل کامل اعضاي آنها را
نصب کرده باشند ،بيگانه بودند .مديريّت مستقل در اين زيستگاههای
اهميت بود.
شهري آسيايي امري ناشناخته يا بسيار کم ّ
بنابراين شرح وبر از ويژگيهای ساختاري جامعه اسالمي با طرح
اين مســأله کامل مي شــود که در شهرهاي اســامي برتري از آن
حکومتهــا بود و آنهــا بودند که به صورت متمرکــز امور را اداره
ميکردند .به اعتقاد وبر در ســاختار اجتماعي اسالمي ،نظام وراثتي
و زمينداري متکي بدان به سرعت شکل گرفت و ساختار شهرهای
اسالمي را تحت تأثير خود قرار داد.
اظهارات وبر در خصوص رد تعبیر شــهر اسالمی به دلیل نداشتن
مؤلّفههایی همچون انجمنهای صنفی و استقالل حقوقی و سیاسی
درآنها ناقص و مطلق نگری اســت .چرا که مطالعات صورت گرفته
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توســط برخی از محققان ،شرقشناســان و مورخــان در خصوص
شــهرهاي اســامي ،منجر به ارائة چندين مدل نســبتاً مشابه در
ادبيات شــهر اسالمي شده اســت؛ به طوري که يکي از محققان به
نام «حوراني» معتقد اســت که نبود تشکيالت جمعي در شهرهاي
اسالمي به معناي فقدان شهر در اين قلمرو نيست .وی شهر اسالمي
را داراي ويژگيهای خاص خود ميداند و به اســتناد تحقيق «ژان
اوبن»در زمينة مقايسة شــهرهاي چين و قلمرو اسالمي ،شهرهاي
اسالمي را فعال و پوياتر دانسته و از تحرک آنها در مراحلي از تاريخ
سخن گفته است.
همچنین متون و تعالیم اســامی نیز ویژگیها و مدلی از شــهر
اسالمی را بیان میکنند .در این مفهوم ،شهر اسالمی ساخته دست
فرد مســلمان یا مکان اسکان وی اســت .این مدل بیشتر ،روح و
شرایط زندگی در اجتماع انســانی را در وجوه سیاسی ،اقتصادی-
توجه قــرار داده که البته نمود کالبدی
زیــر بنایی و اجتماعی مورد ّ
آن شــهرها هستند .حال آن که این فضاها باید در عین پاسخگویی
به نیازهای مادی شــهروندان ،آنها را بیشتر به ســوی ارزشهای
اسالمی سوق دهد .لذا شهرهای حوزة تمدن اسالمي داراي ويژگيها
تمدني
و الگويي مشــخّ ص هســتند که آنها را از دیگر حوزههای ّ
موقعيت طبيعي،
متمايز مينماید .بنابراين شهر اســامي عالوه بر
ّ
محلّي و ويژگيهای کالبدي ،بازتابدهندة ســاختارهاي اقتصادي،
سياسي ،فرهنگي و اجتماعي جامعه جديد التأسيس است.
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