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چکيده
ش�هر اسلامي مفهومي براي معرفي ش�هرهايي متأثر از فرهنگ و آموزههاي ديني و ارزشهاي اسالمي است .براي
ش�ناخت آثار كالبدي ،فضايي ،اجتماعي ،اقتصادي و مديريتي دين اسلام بر ش�هرها و تبيين الگويي براي تمايز اين
شهرها از ساير شهرهاي جهان ،بررسيها و تحقيقات متعددي انجام و تحليلهاي گوناگوني ارائه شده است .در بخشي
از اين تحقيقات ،گرچه گرايش های معمارانه و فضايي در بررس�ي ش�هرهاي اسلامي بيش�تر ديده ميش�ود ،اما مسائل
اجتماعي ش�هرها نيز مورد توجه بودهاند .ماهيت اجتماعي شهر اسالمي بيانگر ویژگی های اجتماعي جوامع شهري در
قلمرو حاكميت دين اسلام و ارتباط آنها با آموزههاي ديني اسلامي است .در اين مقاله با مرور منابع مختلف و معتبر
در زمينه ش�هر اسلامي ،ویژگی های اجتماعي مورد توجه محققان و تحليلگران استخراج و مقايسه اي تطبيقي با شهر
غربي مورد نظر ماکس وبر انجام مي شود .داده هاي مورد نياز در اين تحقيق به روش اسنادي گردآوري شدهاند.
واژگانکليدي :شهر اسالمي ،ماهيت اجتماعي ،همبستگي اجتماعي ،اداره شهر اسالمي.
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مقدّ مه
شهر اسالمي همانند ساير شهرهاي حوزههاي تمدني غير اسالمي
با اس��تفاده از شيوههاي شهرس��ازي تمدنهاي مغلوب شده توسط
اسالم و اتكا به ش��كل و الگوي فرهنگي جديد در شهرسازي كه از
دين جديد در س��رزمينهاي فتح شده نش��أت گرفته ،ويژگيهايي
دارد ك��ه داراي وجوه اش��تراك زياد با يكديگ��ر و خصايص متمايز
كننده نس��بت به ساير ش��هرهاي غير اسالمي است .خصايص شهر
اس�لامي در س��ه قلمرو اقتصادي ،كالبدي و اجتماعي دسته بندي
ميش��وند كه برخ��ي از اين خصاي��ص داراي تبل��ور ظاهري نظير
بازار ،ارگ و قلعه هس��تند .برخي ديگر نيز به ش��كل سازمانهاي
اجتماع��ي نظير اصن��اف ،اتحاد محل��هاي ،جدايي گزيني مذهبي و
قومي ،ظاهر مي ش��وند .بررس��ي ماهيت اجتماعي ش��هر اس�لامي
در مناب��ع مختلف همواره از ترديدهاي ابراز ش��ده از س��وي برخي
انديش��مندان و محققان نس��بت به خصايص اجتماعي ش��هرهاي
اس�لامي در مقايس��ه با ش��هرهاي معاصر آن در غرب به خصوص
تصوير ارائه ش��ده از ش��هر غربي دوره قرون وس��طي توسط ماكس
وبر تأثير پذيرفته است .ماكس وبر در صريحترين تعريف از اجتماع
ش��هري ،آن را واجد پنج خصيصه و نش��انه شامل برج و بارو ،بازار،
دادگاه مستقل و برخوردار از حداقل قوانين مستقل داخلي  ،اشکال
مختلف انجمنهاي متکي بر انتخاب آزاد افراد  ،استقالل نسبي و
قدرت اداره امور به وس��يله کارگزاراني ميداندکه برگزيده بورگرها
(بورژواها) باش��د (وبر .)95 :1375 ،وجوه متمايز كننده شهر غربي
از شهر اس�لامي عمدتاً در خصايص اجتماعي جامعه شهري ساكن

در شهرهاي اسالمي و غربي است .بررسيهاي انجام شده در زمينه
وضعيت اجتماعي ش��هرهاي اسالمي نيز گوياي تفاوت ماهوي شهر
اس�لامي و غربي در زمينه وضعيت اجتماع ش��هري است .در ساير
م��وارد نظير وجود بازار و اس��تحكامات نظام��ي ،تفاوتي خاص بين
شهر اسالمي و ش��هر غربي وجود ندارد .گرچه تفاوتهاي فرهنگي
و اعتقادي بين جامعه ش��هري اروپاي قرون وسطي و سرزمينهاي
اس�لامي نقش تعيين كنندهاي در پيدايش حيات شهري و كيفيت
آن دارد و ميتواند توجيه كننده اش��كال متفاوت اجتماع شهري در
دو حوزه تمدني يادشده باشد ،ولي بررسي علل شكل گيري اجتماع
شهري اس�لامي ميتواند نش��انگر الزام ها و محدوديتهاي مهمي
باش��د كه مانع از شكلگيري جامعه ش��هري مستقل خودفرمان و
واجد خصايص و حقوق ش��هروندي (همانن��د آنچه در غرب بوده)،
ش��ده است .همچنين در اين بررس��ي نقش دين و آموزههاي آن و
ني��ز كيفيت اجراي قوانين ديني در چارچوب حكومت اس�لامي در
شكل گيري خصيصههاي اجتماعي شهر اسالمي مشخص ميگردد.
در اين مقاله تنها به خصايص اجتماعي شهرهاي اسالمي به خصوص
در سرزمين ايران پرداخته ميشود.
 .1ادبيات شهر اسالمي
ش��هر اسالمي به شهرهايي اطالق ميش��ود كه در سرزمينهاي
داراي فرهنگ و اعتقادات نش��أت گرفته از دين اس�لام ايجاد شده
يا رشد يافتهاند« .شهرنشيني و شهرهاي اسالمي ،دورهاي مشخص
و محدود (چهارده ق��رن پيش تاکنون) را در بر ميگيرد و با کمال
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ش��گفتي بر پهنهاي بس��يار وسيع در سه گوش��ه جهان کم و بيش
مهم و باس��تاني گسترش يافته است .اين پهنه از اقيانوس اطلس تا
درياي چين ،از خليج گينه تا آس��ياي مرکزي ،از بالکان تا اندونزي
و از شاخ آفريقا تا خليج بنگال گسترده شده است» (کونئو:1384 ،
 .)15-14اين ش��هرها در ویژگی های كالب��دي و اجتماعي متأثر از
حاكميت فرهنگ اس�لامي يا حكومتهاي اس�لامي اشتراك های
زيادي دارند .از نظر محققان ،تنها قرارگرفتن شهرهاي مورد بررسي
در حيطه فرمانروايي مس��لمانان ،براي اطالق ش��هر اسالمي كافي
نبوده و ش��ناخت وجود تمايز بين شهر اسالمي و شهرهاي قديمي
در س��رزمينهاي اسالمي و ساير ش��هرهاي خارج از قلمرو اسالمي
نيز مورد توجه اس��ت .اهميت دين اس�لام و فرهنگ اس�لامي در
ش��كلگيري الگوي خاصي از زندگي ش��هري در بخشي از جهان با
تاريخ معماري ،اجتماعي و سياسي مشخص سبب شده كه محققان
با در نظر گرفتن ویژگی های عام ش��هر در تعيين شهرهاي اسالمي،
مبنايي را براي مطالعات خود فراهم سازند.
مطالعات شهري كه با هدف توضيح و توصيف وضعيت شهرها در
جهان اسالم انجام ميشود ،در چارچوب مفهومي شهر اسالمي قرار
ميگيرند .بر اس��اس اين مفهوم ،اس�لام ديني ذاتاً شهري پنداشته
ميشود كه با زندگي شهري هماهنگ شده و مقرراتي براي تنظيم
جوامع ش��هري ارائه ميكند .بنابر اين نخستين عامل تعيين كننده
شكل شهر در نظر گرفته ميشود ( .)Cihangir,2004مفهوم شهر
اس�لامي ،نخست در مطالعه شهرهاي ش��مال آفريقا مورد استفاده
قرار گرفت .اين تحقيقات س��بب ش��كل گيري قالبي كلي از ش��هر
اسالمي گرديد كه آن را به كل شهرهاي موجود در قلمرو حاكميت
اسالم تعميم ميدهند .مطالعات بيشتر درباره شهرهاي اسالمي در
خارج از آفريقا و خاورميانه موجب پيچيدگي در مفهوم و مشخصات
كلي شهر اسالمي و تنوع نظرها در اينباره گرديد.
در مورد ماهيت و قابليت تمايز شهر اسالمي نظريه های گوناگوني
مطرح ش��ده اس��ت .در يك دس��ته بندي كلي پنج نظريه يا موضع
مشخص زير قابل توجه است:
 -1نظريه هايي که ش��هر در قلمرو فرهنگ اس�لامي را تقليدي از
شهرهاي قديمي رومي و يوناني مي دانند.
 -2نظريه هايي که ش��هر در قلمرو فرهنگ اسالمي را صفت شرقي
داده و آن را شهر شرقي ناميدند.
 -3نظريه هايي که ش��هر در قلمرو فرهنگ اسالمي را فاقد شرايط و
ويژگيهاي يک شهر مي دانند.
 -4نظريه هايي که ش��هر در قلمرو فرهنگ اسالمي را فاقد تداوم و
استمرار تاريخي مي دانند.
 -5نظريه هايي که شهر در قلمرو فرهنگ اسالمي را داراي ساختار
سست و بي قاعده مي دانند( .باقري.)69 -68 :1386 ،
اكثر مطالعات شهرهاي اسالمي ،در پي ارائه طرح و مدلي از اين
ش��هرها براي تفكيك از ساير ش��هرها بودهاند  .اين تالش منجر به
ارائه چندين مدل نس��بتاً مشابه در ادبيات شهر اسالمي شده است.
«مهم ترين آنها از طرف بري ،اويگن ويرث ،کراف ،واگستاف و اهلرز

ارايه شدهاند» (مؤمني .)1378 ،اين مدلها بيانگر برخي ویژگی های
متمايز كننده شهرهاي حوزه تمدن اسالمي و ساير حوزههاي تمدني
است .ويرث كه رابطه بين اسالم و شهر را از زاويه جغرافيايي مطالعه
كرده ،معتقد اس��ت كه در گس��تره جهان اسالم ،شهرها در داشتن
چند خصيصه ش��امل ش��بكه معابر هزار تو ،كوچههاي بن بس��ت،
منازل داراي حياط دروني ،محله ها مس��تقل و بازار ،مشابه هستند
( .)Cihangir,2004اهلرز نيز در بررس��يهاي خود ،مدلي از ش��هر
اسالمي ارائه كرده كه ویژگی های آن عبارتند از:
 .1وجود سلسله مراتبي از کارکردها با مسجد آدينه (کارکرد ديني)
و بازار (کارکرد اقتصادي و قلب فعاليتهاي کسب و کار سنتي) به
عنوان هسته مرکزي هر شهر اسالمي؛
 .2وج��ود سلس��له مرات��ب بازرگان��ي و پيش��هوري در درون بازار
(به طوري که نه تنها نظم و ترتيب مش��خصي از فعاليتهاي کسب
و کار و صنفبن��دي در سراس��ر مجموعه بازار به چش��م ميخورد؛
بلک��ه از نظر بازرگاني نيز ،دکانها با کااله��اي مرغوب و طراز اول
در مجاورت هس��ته مرکزي بازار ،گذرگاه يا راس��تههاي معتبر قرار
داش��تند و داد و س��تدهاي کم ارزشتر در فاصله دورتري از مرکز
بازار جايگزين ميشدند).؛
 .3وجود محله های مس��کوني درون ش��هري (کارکرد مسکوني) با
جدايي گزيني مناس��ب و هماهنگ ب��ا تفاوتگذاريهاي اجتماعي،
قومي ،ديني و  ...مردم شهر؛
 .4وجود تأسيسات و استحکامات نظامي – دفاعي (کارکرد دفاعي)
مانند حصار ،برج ،دروازهها ،بندها و دربندهاي محله ها؛
 .5مش��خصات خاص ديگري نظير گورس��تانها و بازارهاي دورهاي
بيرون باروي شهر (اهلرز.)1373 ،
وي از ميان معيارهاي مطرح ش��ده براي شناخت شهر اسالمي،
تنها مورد بازار را اس��تثنا ميداند که از نظر شکل ،تکوين و کارکرد
يکتا است ( مؤمني.)1378 ،
اهمي��ت اس�لام در فرايند ش��كلگيري ش��هرهاي اس�لامي از
موضوع های بحث بر انگيز در مطالعات مربوط به ش��هرهاي اسالمي
است .در كنار برخي كه اسالم را عامل تمايز شهرهاي اسالمي از ساير
شهرها ميدانند ،برخي از محققان ديگر معتقد به تركيبي از عوامل
مؤثر در شكلگيري ویژگی های شهرهاي اسالمي هستند و اسالم را
يكي از اين عوامل در نظر می گيرند .با توجه به مشابهتهاي موجود
بين ویژگی های ش��هرهاي دوران اس�لامي با پيش از آن ،برخي از
پژوهش��گران معتقد به وجود ميراث فرهنگ��ي  ،عقايد اجتماعي و
ديني جامعه قبل از اسالم در شهرهاي اسالمي هستند .بسيم سليم
معتقد است كه «بي شك سنتهاي بومي و خصلت شهرهاي پيش
از اس�لام تأثيرات قابل توجهي به خصوص در سرزمينهاي شرقي
خالفت اس�لامي از خود برجاي گذاشته است (بسيم سليم:1381 ،
 .)22اب��و لقد نيز اس�لام را در كن��ار عوامل جغرافياي��ي و تاريخي
مؤثر در ش��كلگيري شهرهاي اسالمي در نظر ميگيرد .وي معتقد
است كه بين ش��هرهاي اسالمي در گس��تره فرهنگهاي مختلف،
تفاوتهايي وجود داشته باشد .اين تفاوتها ريشه در گوناگونيهاي
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جغرافياي��ي ،تاريخي و نهادي مناطق اس�لامي دارد و اس�لام تنها
يكي از اين عوامل ايجاد كننده تفاوت بين ش��هرهاي اسالمي است
( .)Abo.Loghod, 1989برخ��ي محققان ،تأثيرگذاري اس�لام بر
ش��هرها را در سه دسته از ش��هرها بررسي ميكنند« .دو گونه اول،
زيس��تگاههايي هس��تند که يا مانند اربيل (اربالي باس��تاني) رشد
ارگانيک داش��ته يا مانند دمش��ق داراي منشأ طراحي شده يوناني-
رومي بوده اند و با توس��عه اسالم ،تدريجاً در محدوده سرزمين هاي
اس�لامي قرار گرفتند .س��ومين گونه ،شهرهاي جديدی هستند که
ارتشهاي مسلمان در سرزمين هاي فتح شده بنيان گذاردند .تونس
نمونه اي از اين موارد است» (موريس.)29 :1381 ،
ادبيات ش��هر اسالمي ،عمدتأ مربوط به قبل از آغاز دوره استعمار
است .آغاز استعمار ،پيوند اقتصادي كشورهاي اسالمي با بازار جهاني
و فشارهاي كشورهاي غربي براي هماهنگ سازي جامعه اسالمي با
فرهنگ غربي كه گاه تضمين كننده تداوم روابط اس��تعماري با آنها
بود ،پايان حيات شهرهاي اسالمي سنتي بوده است .تجزيه و تحليل
دقيقتر دگرگوني ش��هرهاي شرق اس�لامي در چارچوب مکاني –
زماني ،روش��ن ميسازد كه از س��ده نوزدهم به اين سو ،اصوالً شهر
شرقي اس�لامي با ويژگيهاي سنتي آن ش��ايد فقط به طور بسيار
مشروط وجود داشته است .زيرا در شمال آفريقا ،خاورميانه ،آسياي
مرکزي و در ش��به قاره هند ،به همراه تس��لط استعمار و امپرياليزم
فرانسوي ،روسي و انگليس��ي ،دگرگونسازيهاي ژرفي در فرهنگ
و پيکر بومي ش��هر شرق اسالمي روي داده است .سياست دوگانگي
شهر س��نتي و مدرن از اين زمان آغاز گشته است (اهلرز.)1373 ،
اين دوگانگي با افزودن شهر اروپايي نشين به شهر قديمي و اسالمي
به وجود آمد .شهر اروپايي غالباً در بيرون از ديوارهاي شهر قديمي
س��اخته ميش��د .در كوتاه مدت اهميت اجتماعي و اقتصادي شهر
قديم��ي به س��رعت كاهش يافت و نقش دولتي و سياس��ي ش��هر
در بخش اروپايينش��ين جاي گرفت .اين وضعيت به خالي ش��دن
ش��هر قديمي و اسكان در ش��هر جديد منجر شد (شكويي:1365 ،
 .)195ش��هرهاي اسالمي در شرايط جديد ،مشخصات پيچيدهتري
را نش��ان ميدهند كه دوگانگي كالبدي و اقتصادي بين ش��هرهاي
سنتي (بافت قديم) و شهرسازيهاي جديد در حاشيه شهر قديم يا
نزديك به آن الگوي كلي آنها اس��ت .گسترش ارتباطات كشورهاي
اس�لامي با اروپا و آمريكا سبب رواج الگوها و خصايص جديدي در
زمينه شهرسازي و معماري شهرها شد كه با ماهيت شهرهاي قبل
تفاوتهاي چشمگيري داشت .در اين زمان تأثير اعتقادات اسالمي
ب��ه پررنگي دوره قبل از اس��تعمار نبوده ،پايان رونق حيات ش��هر
اسالمي سنتي محسوب ميگردد.
در س��الهاي اخير ،انتقادها و نظريه های مختلفي در واکنش به
نابساماني ها و مضالت شهرسازي جديد در شهرهاي اسالمي مطرح
شده است .نظريه جديد شهرسازي اسالمي که توسط خانم ليال علي
ابراهيم در بررسي شهر قاهره ارائه شد ،تمام نظريه هاي شهرسازي
جديد را از قبيل فرهنگ گرايي ،مدرنيسم ،جنبش باغ شهرها ،مورد
نقد قرار داده ،معتقد اس��ت که هيچ ک��دام از اين نظريه ها به نقش

مذهب در شهرسازي نپرداختهاند .اين تئوري جديد بر اساس آيات
قرآن و احاديث پيامبر(ص)پايه گذاري شده است ».به نظر ابراهيم،
آي��ات قرآن قواعد کلي نظریه را ش��کل مي دهند و احاديث پيامبر
(ص) اصول اساس��ي يعن��ي ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي ش��هر
مس��لمانان را تعيي��ن مي کنند .اين قواعد کلي ب��ه هرحال بايد در
فرم م��ادي پياده گردند .از اين رو ،ابراهي��م ،با توجه به احاديث از
رواب��ط همس��ايگي نمونه نام مي برد؛ چرا که اي��ن روابط به تعيين
اندازه ايده آل بنياد ش��هر و مس��افت و تراکم مناسب آن مي پردازد.
به نظر او ،ي��ک جماعت  160خانواري (1600نف��ري) ميتواند به
طور هماهنگ موجب تحکيم روابط همس��ايگي و همبستگي گردد.
مسجد در مرکز اين واحد مسکوني جاي ميگيرد و اطراف آن يک
محور خطي حمل و نقل س��ازمان دهي مي ش��ود و قصبه نيز مکان
شکل گيري واحدهاي اجتماعي فرهنگي و اداري است .هر قصبه به
چند واحد مس��کوني برای يافته و هر يک داراي يک حرا به صورت
بن بست ميباشد( »...رباني.)121 :1385 ،
 .2ماهيت اجتماعي شهر اسالمي
اغل��ب ويژگيهاي م��ورد توج��ه در تبيين و مدل س��ازي براي
شهرهاي اس�لامي ،جنبه كالبدي ،اقتصادي و سياسي دارند؛ نظير
توجه به كاركردها و ش��كل تكوين بازار ،اهميت مسجد و نقشهاي
آن و همچنين مكانيابي و اهميت اس��تحكامات نظامي .در مقابل،
بررس��ي ابعاد اجتماعي جامعه شهري اس�لامي كه بيانگر وضعيت
همبستگيهاي اجتماعي ،طبقهبندي اجتماعي ،تشكلهاي گروهي
و ميزان اس��تقالل و خودفرماني در ش��هرهاي اسالمي و مناسبات
شهروندان (شهرنش��ينان ) با حكومت است ،كمتر مورد توجه قرار
گرفته اند .در حالي كه ش��هرهاي اسالمي تحت تأثير فرهنگ ديني
جدي��د و در تعامل ي��ا تقابل با فرهنگهاي بومي پيش از اس�لام،
اس��تيالي حكومتهاي متمركز ،موقي��ت جغرافيايي و نقش آن در
اقتص��اد جامعه و تنوع قومي و ديني و مذهبي ،س��يماي اجتماعي
خاصي را داشتهاند .اهميت پرداختن به ماهيت اجتماعي شهرهاي
اس�لامي از مقايس��ه تطبيقي بين شهر غربي و اس�لامي در نتيجه
تعريف خاص ماكس وبر از ش��هر ميباش��دكه انطباق آن بر ش��هر
اسالمي دش��وار است .اس��تفاده از اين تعريف براي تعيين شهر در
قلمرو فرهنگ اس�لامي از نظر اغلب خاورشناس��ان و محققان شهر
اس�لامي سبب خارج شدن همه سكونت گاهها از دايره تعريفي شهر
ميش��ود .در اين مقاله برخي از ویژگی های اجتماعي شهر اسالمي
در گذر زمان تشريح ميگردند.
 .3همبستگي اجتماعي
بين ساكنان شهرها براي تأمين حقوق و حفاظت از منافع خود در
برابر گروههاي متخاصم و حاكمان ،همبستگي و پيوندهاي اجتماعي
خاصي برقرار ميشود كه ريشههاي متنوعي دارد .وجود اين پيوندها
از ویژگی های مهم جوامع ش��هري است كه انتظار ميرود ،متفاوت
از پيونده��اي ايلي و قبيلهاي باش��ند .در روس��تاها روابط خوني و

دودماني سبب وحدت اجتماعي در برابر فشارهاي خارجي ميشود،
ولي در ش��هرها اشتراك منافع و هماننديهاي فكري و نگرشي نيز
پيوندهايي را برقرار ميكند .شرايط اجتماع های مسلمان در شهرها
نيز به پيدايش س��طوح گوناگوني از اين پيوندها فرصت ظهور داده
كه بررس��ي آنها قابل توجه اس��ت .اهداف و منافع ش��غلي ،اهداف
عياري ،تعصب ه��ای محلهاي ،مذهبي و قوم��ي از جمله مهمترين
محورهاي پيوند س��اكنان ش��هرها با يكديگر بوده است .در اطراف
اين محورها گروههايي تش��كيل ميش��دند كه رفتارهاي خاصي را
شكل ميدادند.
3ـ .1تشكلهاي صنفي

ماهیت اجتماعی شهر اسالمی

مهم ترين تبلور همبس��تگي شهري ناش��ي از اشتراك منافع كه
ارتباط اندكي با ريشههاي قومي ،مذهبي و خانوادگي دارد ،اصناف
هستند .اصناف در گذشته متناسب با توان خود رابط بين حكومت
و اعضای گروه خود بودند .قدرت تام حاكمان در ش��هرها تشكيالت
صنف��ي را اغلب در اختيار گرفته و اس��تقالل گروههاي صنفي را از
بين بردند .بررس��ي وضعيت گروههاي صنفي در شهرهاي اسالمي،
بر اس��اس س��نت ماكس وبر در مطالعه تطبيقي شهر غربي با ساير
حوزهه��اي فرهنگي در ش��رق ،تقريباً در اكثر آثار مربوط به ش��هر
اس�لامي وجود دارد .در همه اين آثار ني��ز عمدتاً بر ارتباط اصناف
با حكام ،اس��تفاده اب��زاري حكام از اصناف ب��راي دريافت ماليات و
نظارت و كنترل بر جامعه صنفي تأكيد ش��ده است .برخي معتقدند
كه «صنوف اس�لامي سازمانهايي نبودند که استادکاران به منظور
حمايت از خود و حرفهش��ان ايجاد کرده باش��ند .بلکه آنها را دولت
به منظور نظارت بر پيش��هها و اس��تادکاران و باالت��ر از همه براي
محافظت دولت در برابر پيدايش نهادهاي خودمختار به وجود آورده
بودند كه تهديدي براي انحصار ذاتي سياس��ي – نظامي درون نظام
وراثت��ي بودند» (ترنر .)180 :1379 ،برخي نيز آنها را «وس��يلهاي
در اختي��ار حكومتها براي دريافت ماليات ،حفظ نظام و نمايندگي
خود در ش��هرها» ميبينند كه «از قرن نهم پاگرفتند و و بعد از ده
قرن از هم پاشيدند» (بيومونت و ديگران .)256 :1369 ،آنچه باعث
اهميت بحث در باره وضعيت صنوف در شهرهاي اسالمي ميشود،
مقايس��ه اصناف در اين شهرها با ش��هرهاي غربي است كه ماكس
وب��ر در نمونه نظري خود در ش��هرهاي اروپاي غربي توصيف كرده
اس��ت« .مهمترين مش��خصه اصناف (گيلدها) در ش��هرهاي غربي،
اس��تقالل آنها در برابر حاكميت اس��ت .در حالي كه خاورشناسان،
اصناف اس�لامي را در چارچوب حكومت و وابس��ته به آن يافتهاند،
افرادي نظير ماسينيون ،اصناف شهرهاي اسالمي را تا حدود زيادي
ش��بيه انجمنهاي صنفي (گيلد) در غرب ميدانس��تند .در مقابل
كاه��ن معتقد بود كه انجمنهاي صنفي در ش��رق از قدرت و نفوذ
بس��يار اندكي برخوردار بوده و تش��كيالت سلس��له مراتبي همانند
گيلدهاي غربي نداش��تند» (س��لطانزاده .)200 :1365 ،اشرف نيز
در بررس��ي ويژگيهاي تاريخي شهر نش��يني در ايران معتقد است
كه «گيلدهاي اروپاي غربي نوعاً انجمنهايي اختياري و خودمختار
بودن��د كه ابتدا بهص��ورت انجمن هاي اخوت و ب��رادري با رنگ و

بوي مذهبي ،تش��کيل ش��دند و بعدها بهصورت انجمنهايي براي
دف��اع از حقوق اقتصادي اعضاء درآمدن��د .گيلدهاي غربي با احراز
جنبه هاي قانوني براي منافع صنفي و يا بهوسيله مبارزات سياسي
و اقتصادي ،دعاوي خويش را تأمين و تثبيت مينمودند تا بتوانند
در براب��ر تحميالت و فش��ارهاي خارجي مقاومت کنند( ».اش��رف،
.)35 :1367
درمقابل ،خانم لمبتون چهره صنوف ايران را در دوره اسالمي به
گونه ديگري ترس��يم کرده است « .در زمانها و مکانهاي مختلف
و در اکثر موارد ،پيش��ه وران کام� ً
لا آزاد و برخوردار از آزادي عمل
زي��ادي بودند .اب��نبطوطه ،در زمان س��لطنت ابوس��عيد در مورد
اصفهان گذش��ته چنين مي نويسد :هر دسته از پيشه وران اصفهان،
رئيس و پيشکس��وتي براي خود انتخ��اب مي کردند که او را « ُک ُلو»
مي ناميدند و دسته هاي ديگر هم که اهل صنعت و حرفه هستند به
همين نحو رؤسايي براي خود برمي گزينند (لمبتون.)374 :1372 ،
اصناف صرف نظر از ميزان اس��تقالل در برابر حاكمان و پيگيري
اه��داف صنفي خود ،وظايفي بر عهده داش��تند ك��ه مهم ترين آنها
«كوشش در شناخت و آموزش اسرار حرفه قبل از پرداختن به آن،
كنترل محكمكاري در صنع��ت و بيعيب و نقص بودن مصنوعات،
توج��ه به مناف��ع و مصالح اعضاي صنف ،رس��يدگي به مواد اوليه و
توجه ب��ه بهداش��ت» (ش��يخعلي ،)85-81 : 1362،حفظ اس��رار
تجاري ،نگهداري اس��تانداردها و تنظيم نرخه��ا بودند (بيومونت و
ديگران.)256 :1369 ،
3ـ .2پيوستگي محلهاي

ش��كل ديگر همبستگي در شهرهاي اس�لامي بر مبناي سكونت
در محل��ه بود .تعصب محلهاي در ش��هرهاي اس�لامي از پيوندهاي
قومي ،مذهبي و خاس��تگاه روستايي ساكنان نشأت ميگرفت« .در
شهرهاي س��نتي ايران ،نواحي مسكوني به محله ها مختلف و مجزا
تقسيم ميشدند و افراد با عاليق مشابه يا سوابق يكسان در محله ها
خود براي تأمين راحتي ،حمايت و امنيت بيشتر گرد هم ميآمدند.
تقس��يم محله ها بر اس��اس تفاوتهايي در زمين��ه قومي ،مذهبي،
حرفهاي و شغلي يا خاس��تگاه شهري و روستايي بود» (خيرآبادي،
 .)106 :1376وح��دت درون��ي محله ها كمتر به وحدت در س��طح
ش��هر مي انجاميد و اغلب در هنگام دفاع از شهر ،نوعي وحدت بين
محله های شهر ايجاد ميشد« .در شهرهاي اسالمي الگوهاي ارتباطي
معيني وجود داش��ت که افراد را در جماعتهاي عرضي ش��هري به
يکديگر پيون��د ميدادند .اين جماعتها ي��ا انجمنهاي برادري به
ش��کل گروههاي همسايه و اخوتهايي نظير زوار و فرقههاي صوفي
و مکاتب فقهي ش��کل ميگرفتند .اين اخوتها سبب پيوند شهر با
نواحي دور افتاده شده و به پيوند مناطق نيز کمک ميکرد» (ترنر،
 .)178 :1379ريشه مذهبي و فقهي كه در نتيجه گسترش تفكرات
و تفاس��ير گوناگون از دين و آموزههاي آن حاصل شد ،مبنايي قوي
براي پيدايش محله هاي يكدس��ت و منسجم از پيروان يك مذهب
يا فرقه فقهي خاص در ش��هرها ميش��د« .حتي در دوره صفويه كه
اكثر مردم ايران به تش��يع گرويدند ،تقسيم اهالي محلههاي شهري
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به دو گروه حيدريها و نعمتيها همان نقش تعدد مذهبها را ايفا
مي كرد» (سلطانزاده.)197 :1365 ،
وحدت در محله اغلب ب��ه معناي وحدت و يكپارچگي اجتماعي
در شهر نبود« .اجزاي اصلي تشکيل دهنده شهر (اصناف و محلهها)
به قس��متهاي مجزا تقسيم شده بودند و تابع هيچ سلسله مراتبي
نبودند ....محلهها همپاي توسعه شهر ،سازماندهي نشده و همه آنها
ساختارهايي کام ً
ال مستقل را تش��کيل ميدادند» (ريمون:1370 ،
 .)34اين ويژگي نه تنها خاص ايران نبود؛ بلكه «جغرافياي شهرهاي
بزرگ اس�لامي نظير قاهره ،دمش��ق ،حلب و بغداد نيز گوياي اين
واقعيت هستند که شهرهاي اس�لامي ،مجموعهاي از جماعتهاي
جداگانه بودن��د ،نه جماعتهايي داراي وحدت اجتماعي .ش��هرها
به محله ها و بخشهايي تقس��يم ش��ده بودند و هر بخش همگوني
اجتماع��ي و نيز ب��ازار کوچک خاص خود را داش��ت .همبس��تگي
اجتماعي اين بخشها يا به عبارتي دهکدههاي درون شهرها ،بعضاً
منعکس کننده هويت ديني س��اکنين آنها بود ....ناهمگوني گروهها
كه از لحاظ فيزيکي نيز در ش��هر جدا از ه��م بودند ،از قبيلهگرايي
صرف فراتر بود .برخي کشمکشهاي شهر نيز با فرقههاي گوناگون
و همچنين با مکاتب فقهي مختلف مالزم ميگرديد» (ترنر:1379 ،
 .)174بر اين اس��اس «تعصب مذهبي به هم��ان اندازه كه موجب
همبس��تگي داخلي بين پيروان يك مذهب و يا چند محله ميشد،
موجبات خصومت بين پيروان مذاهب مختلف را نيز فراهم ميكرد»
(سلطانزاده.)197 :1365 ،
وج��ود محله های��ی در تض��اد و در تقابل با يكديگر در ش��هر از
خصيصهه��اي بارز ش��هرها در دوره اس�لامي (صرف نظ��ر از مكان
آن ها) اس��ت .گاهي محله ها عالوه بر دروازه ورود و خروج ش��هر،
دروازهاي نيز براي ورود به محله داشتند .در آن زمان ارتباط محله
با س��ازمان اجتماعي عش��يرهاي خود در بيرون شهر از رابطه آن با
محله های مجاور بيش��تر بوده اس��ت (حبيبي .)49: 1383 ،ساخت
عمودي جامعه و اعتبار محله ها در ش��هر اسالمي دليل يكپارچگي
ضعيف ساكنان شهرها در مواقعي غير از دفاع بود « .در اين ساختار
افرادي با دارايي كم و زياد ،پيوند ديني يا خوني با يكديگر داشتند.
گروههاي��ي كه پيوندهاي محلهاي خود را قطع ميكردند كم و غير
قابل توجه بودند .در نتيجه همكاريهاي ميان محلهاي به دشواري
انجام ميش��د» (بيومونت و ديگران .)256 :1369 ،در نتيجه «اين
جامعه ش��هري اگر چه به صورت عالي س��ازمان يافته بود ،اما قادر
نب��ود جمعيتي «ضد قدرت» را پديد آورد که در رقابت و مبارزه با
مقامات سياسي مرکزي ،شهر را به سويي رشد دهد که يک روحيه
همگاني مش��ترک و صميمي پديد آيد ،آنچنان که در غرب بوجود
آمد» (ريمون.)34 :1370 ،
 .4اداره شهر
در شهرهاي اسالمي ،حاكمان تعيين كننده شكل اداره شهر بودند.
مش��اركت مردم يا نمايندگان آنها نيز تابع خواست و تأييد حاكمان
بوده اس��ت .اداره امور ش��هرها با توجه ب��ه انبوهي جمعيت ،تمركز

دارايي و قدرت اقتصادي س��اكنان ش��هرها ،وجود نيروي اجتماعي
قوي ،از اهميت و حساس��يت زيادي ن��زد حكومتها برخوردار بود.
اين اهميت و حساس��يت براي ساكنان ش��هرها نيز قابل توجه بود.
منافع ناش��ي از اداره خوب شهرها هم براي ساكنان و هم حاكمان
در عين تفاوت ،قابل توجه بود .حاكمان به شهرهايي آرام ،پر رونق،
ج��اذب براي تجارت بين المللي نياز داش��تند و م��ردم نيز نيازمند
آرامش ،امنيت و عدالت بودند .شكل اداره شهر از روحيه و فرهنگ
عمومي ايرانيان نشأت مي گرفت كه هماننديهاي زيادي بين اداره
كشور و ش��هر ايجاد كرده است .تمركز قدرت و زورمداري در اداره
كش��ور و ش��هر جنبه غالب مديريت در ايران بود كه نتيجه شرايط
خاص محيط اجتماعي و سياس��ي ظهور اين رويكرد مديريتي بود.
« ساختار اجتماعيـسياس��ي ايران ريشه در گذشتههاي دور قبل
از اس�لام دارد .چنين ساختاري در رابطه با اراده پادشاهان مستبد
ايجاد ميش��د كه مدعي بودند قدرت خ��ود را از خدا ميگيرند .به
عالوه آنها توس��ط مالكين بزرگ ،ام��راي نظامي ،بازرگانان مهم نيز
حمايت ميشدند .در شهرهاي سنتي ايران ،رهبران جامعه از ميان
اعضاء طبقات با نفوذ انتخاب ميشدند كه امور اجرايي شهر را اداره
ميكردند» (خير آبادي103 :1376 ،ـ.)102
اهميت شهر در اس�لام تنها به منافع آن محدود نميشود؛ بلكه
وجود شهر براي دولت اسالمي به عنوان يك ضرورت تلقي ميگردد.
«در ش��هر ،وظايف و آرمانهاي دولت اس�لامي تبلوريافته و امكان
تحقق فرامين و اجراي مقررات صادره از سوي دولت اسالمي فراهم
ميآيد ....از اين روست كه شهر در دولت اسالمي مقامي خاص دارد
و در تمامي دوران اسالميـ صرف نظر از مكان يا زمانـ پرداختن به
شهر ،س��ازمان دادن به آن و يا پايه نهادن آن از مشغوليات ذهني،
آرمان��ي و قدرت نمايي دولت اس�لامي در آغاز و دول اس�لامي در
روزگاران بعدي بوده اس��ت» (حبيبي 41 :1383 ،و  .)50يک شهر
اس�لامي ،اوالً و قبل از هر چيز ،مکاني بود که امور حکومتي در آن
انجام ميش��د (ترنر .)179 :1379 ،بر اين اساس حكومت مركزي و
شهر در جهان اسالم ارتباطي متفاوت از ساير حكومتها و شهرهاي
ديگر ،با يكديگر داشتند .تسلط حكومت بر اداره شهر ريشه در اين
تفكر اس�لامي نس��بت به شهر و ساير ش��رايط اجتماعي و سياسي
مناطق اسالمي دارد.
در ايران رابطه حكومت با ش��هر ،ريش��ههاي س��رزميني و روان
ش��ناختي اجتماعي ني��ز دارد« .الگوي زورمداري در ايران س��نتز
ش��رايط اجتماعي ـ اقتصادي و س��رزميني و نا امني دايمي اس��ت.
از اين رو كنش��گر ايراني هوشمندانه آن را برگزيده و بازتوليد كرده
است .اكتفاي شورش��يان ايراني به تغيير شاه و حاكم يا جايگزيني
فرزند يا فردي از همان خاندان ش��اهي به جاي شاه مورد غضب يا
پذيرش توبه حاكم ،س��ابقهاي ديرينه در تاريخ ايران دارد و گوياي
همين درك آنها از ضرورت اس��تفاده از الگوي حكومتي زورمداري
است» (پيران.)1384 ،
در ايران ،حكومت ش��هرها در چارچوب حكومت س��رزمين قرار
ميگرف��ت و «ش��هر داراي س��ازمان اداري خاصي ب��راي حكومت
داخلي بود .س��ران حكومت در تقسيمات كشوري بر سازمان اداري

 .5خلوت گزيني و تفكيك جنسيتي
خلوت گزين��ي خانواده و افراد در زندگي خصوصي و جدايي بين
عرصههاي فعاليت زنان و مردان خصيصه مشترك اكثر اجتماع های

ماهیت اجتماعی شهر اسالمی

و حكومت محلي ش��هر نيز رياس��ت ميكردن��د .بنابر اين چگونگي
س��ازمان حكومتي شهرها بستگي زيادي به جايگاه شهر در سازمان
اداري و تقس��يمات كش��وري داشت و مقام و موقعيت حاكم شهر و
تواب��ع آن را حكوم��ت مركزي تعيين مي ك��رد .در پايتخت ،حضور
پادش��اه و مقامات بلند پايه كش��وري وضع خاصي را پديد ميآورد.
در مراك��ز اياالت ،واليها ،حكام و بيگلر بيگيان حكومت ميكردند.
در ش��هرهاي كوچكتر كه مرك��ز اداري واليات و نواحي كوچكتر
و بخشها بودند ،حاكمان دستنش��انده والي��ان ايالتها بودند كه
فرمانروايي ميكردند» (اشرف.)1353 ،
مس��ائل و امور شهري در چهار گروه قابل دسته بندي هستند كه
هر يك در ش��هر اسالمي توسط فرد يا منصب خاصي اداره ميشد.
«گ��روه اول امور اداري ،سياس��ي و امنيتي ش��هر و منطقه اطراف
آن اس��ت كه توس��ط حاكم يا امير شهر اداره ميش��ود .گروه دوم
امور اجتماعي و اقتصادي مربوط به ش��هرداري هس��تند كه رئيس
ش��هر ،كالنتر و كدخداي��ان محلهها به آنها ميپردازد .گروه س��وم،
امورانتظامي ش��هر است كه عسس و داروغه مسئول اداره آنهاست.
امور قضايي نيز توس��ط قضات رس��يدگي ميش��ود» (س��لطانزاده،
.)208 :1365
فرد محوري در اداره ش��هر و غلبه رأي حاكم يا امير س��اكن در
ش��هر و نماينده اراده شاه يا س��لطان بر آرای ساير مديران شهري
نظير كالنتر ،داروغه ،رئيسان اصناف ،قضات و كدخدايان محله های،
ويژگي بارز مديريت شهر اسالمي است .در اين شرايط مجالي براي
مشاركت مردم در اداره شهر خود به روش شورايي فراهم نميشود.
بيومونت در بررس��ي شيوه اداره شهر اسالمي در خاورميانه « شكل
حكومتي شهر اسالمي را جنبه غير عادي آن» ميداند و مينويسد:
«تا اواخر قرن نوزدهم ،هيچ ش��ورايي عهدهدار كليه مسئوليتهاي
اداره شهر نبود .گرچه ممكن بود جمعيت شهر در مواقع دفاع به هم
بپيوندند ،اما احساس همشهريگري در ميان آنان نسبت به اروپاي
غربي عموماً ضعيفتر بود» (بيومونت و ديگران.)256 :1369 ،
مناصب اداري و تش��كيالت اداره ش��هرهاي اس�لامي با در نظر
گرفتن يكس��ان نبودن آنها در هم��ه دورههاي زماني و نيز اختالف
بين شهرها در يك دوره زماني مشخص (سلطانزاده،)208 :1365 ،
شامل حاكم ،كالنتر ،كدخدا ،محتسب ،عسس ،داروغه و قضات بود.
وظاي��ف و اهميت اين مناصب تابع مقررات ديرپا و مش��خصي نبود
و تح��ت تأثير اراده حكومت مركزي يا حاكمان اياالت و ش��هرهاي
كوچ��ك متفاوت بود« .در اداره ش��هر ،تجار و علم��اي مذهبي نيز
داراي ق��درت غير رس��مي بااليي بودند .ثروت و تبار ،خداترس��ي،
علم و فرهنگ  ،ش��أن و منزلت و سروري و حمايت تودهها را براي
دارندگان آنها ارزاني ميداش��ت و قدرت رهبري مناطق ش��هري را
به ايش��ان تفويض ميكرد .با اين حال چنين قدرتي به ندرت توان
رويارويي با قدرت حاكم را داشت» (كاستللو.)37 :1371 ،

اس�لامي اس��ت كه در برخي فرهنگهاي پذيرنده اسالم ،ريشه اي
قديمي تر از حاكميت اسالم دارد .اهميت خانواده و لزوم پاسداشت
آن در اس�لام و ني��ز تمايل افراد به دور نگهداش��تن خلوت خود از
ديد ديگران ،س��بب جداي��ي بين عرصههاي عموم��ي و خصوصي
در ش��هرهاي اسالمي شده است .تمايز س��اختاري بين مكان بازار
و محله ه��ا و نيز تفاوت بين نم��اي بيروني و اندروني منازل و حتي
تفاوت بين مكان سكونت و خلوت اهل خانه و مهمانان در شهرهاي
اسالمي ناشي از اين رفتار است.
اسالم ،خانواده را به عنوان واحدي بين فرد و اجتماع و صاحب و
منتقل كننده اموال پذيرفته بود .خانواده حق داش��ت پس از تأمين
آب ضروري و بهداش��ت اوليه از طري��ق اجتماع ،درب خانه خود را
ب��ر روي اغيار ببندد .ف��رد تقاضاي خلوت كام��ل در خانه خويش
داشت و چنين تقاضايي نيز برآورده ميشد (كاستللو.)38 :1371 ،
اسالم بر خصلت پوش��يده و محفوظ بودن زندگي خانوادگي تأكيد
داش��ت .خانهها تقريباً هموار و در يك س��طح ساخته ميشد .شهر
ش��امل مجموعهاي از خانهها ميش��د كه نماي بيروني آنها شكل و
فض��اي داخلي يا اهميت آنها را نش��ان نم��يداد .خيابان ها تنگ و
تاريك (به عرض دو متر) بود .اين خيابان ها تا جلوي ورودي خانهها
ادامه مي يافت ،ولي هيچ تصويري از ماهيت يا ابعاد محله به دس��ت
نمي داد (بنه ولو.)10 :1369 ،
دور س��اختن زنان از فعاليتهاي اقتصادي و به خصوص فعاليت
در بازار س��بب محدود ش��دن حضور زنان در فضاه��اي عمومي و
در كنار مردان ش��ده اس��ت .اغلب زنان نيز تمايل زيادي به حضور
در خانه داش��تند .آزادي فعاليت مردان در شهرهاي اسالمي بسيار
بيشتر از زنان بود .حمامهاي عمومي مهم ترين فضاي عمومي براي
زنان محسوب ميشد كه از آن براي گفتگو و ديد و بازديد استفاده
ميكردن��د .با وجود اي��ن در فض��اي خانهها آزادي زن��ان افزايش
ميياف��ت .حفظ پوش��ش زن��ان و دوري از انظار بيگان��گان اصول
رفتاري نش��أت گرفته از اجراي مقررات ديني اس�لام يا پذيرش و
تأييد آن در جامعه اس�لامي اس��ت كه در پيدايش تفكيك فضاي
بين عرصه فعاليت زنان و مردان نقش اساسي داشته است .تأكيد بر
خلوت خانه و خانواده س��بب شد كه در صورت امكان و با توجه به
دوري و نزديك��ي مهمانان ،از آنان در جاهاي مختلف خانه پذيرايي
ش��ود .دوستان و س��اير مرداني كه به هر دليل به مالقات اهل خانه
ميآمدند ،در اطاقهاي بيروني پذيرايي ميشدند .اطاقهاي اندرون
يا حرم ،خلوتگه خانواده محسوب ميشد (كاستللو.)40 :1371 ،
قوائ��د حجاب اس�لامي از دالي��ل تفاوت بين جامعه اس�لامي و
غير اس�لامي در حي��ات اجتماعي زنان در شهرهاس��ت .اين قوائد
منج��ر به كاهش تعداد زن��ان در عرصههاي عمومي نظير خيابانها
و مراك��ز محله ها نس��بت ب��ه مردان ميش��ود .چنانچ��ه ابولقد در
ش��هرهاي مختل��ط هندو ـ مس��لمان مش��اهده كرد كه «نس��بت
م��ردان ب��ه زن��ان در خيابانها و مكانه��اي عموم��ي در مناطق
مسلمان نشين ش��هرهاي هند بيشتر از مناطق هندو نشين است»
(.)Abo.Loghod, 1987
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 .6عرصههاي عمومي شهري
در ش��هرهاي اس�لامي ،فضاهاي عمومي محدود به مسجد ،بازار
و حمام ميش��د .در اين شهرها فضاهاي عمومي به نسبت فضاهاي
خصوصي بس��يار اندك بود .اين وضعيت ناشي از تمايالت اجتماعي
افراد براي خلوتگزين��ي و اهمیت خانه و خانواده در گذران اوقات
فراغت است« .به غير از مسجد و دارالحكومه ،ساختمانهاي رسمي
ديگري كه بر روي خلق الناس باز باش��د ،وجود نداشت» (كاستللو،
 .)39 :1371اويگن ويرت ش��رق شناس آلماني نيز با اهميت دادن
به خصوصيگرايي در ش��هر اس�لامي ،كوشيده اس��ت پديده شهر
اسالمي را با اين خصيصهـ بيانگر سبك زندگي حوزه فرهنگ خاص
ش��رق اس�لاميـ در تضاد با عموميگرايي شهرنشيني غربي نشان
دهد (اهلرز.)1373 ،
كاه��ش اهميت و تعداد فضاهاي عمومي در ش��هرها ،ريش��ه در
آداب اجتماعي و اعتقادي جامعه اس�لامي داش��ت« .سادگي نظام
جديد فرهنگي كه محتواي آن ،همه در كتاب آس��ماني مس��لمانان
مورد اش��اره ق��رار گرفت ،باعث كم ش��دن فعاليته��اي اجتماعي
گرديد .از اين رو ش��هرهاي عربي پيچيدگي شهرهاي هلني و رومي
را نداش��تند .اين شهرها بر خالف ش��هرهاي نامبرده فاقد فارومها،
تاالرهاي دادرسي ،تئاترها ،آمفي تئاترها ،استاديومها و ورزشگاههاي
سرپوشيده است و تنها داراي اماكن خصوصي ،خانهها ،كاخها و تنها
دو فضاي س��اختمان عمومي شامل گرمابه براي بهداشت و نظافت
شخصي و مس��اجد براي برگزاري نمازهاي جماعت است (بنه ولو،
 .)9 :1369فضاهاي باز بزرگ ،ميادين و باغهاي عمومي شهر عمدتاً
نتيجه گشادهدستي خودخواهانه گروههاي حاكم بود و يا برخاسته
از همت واالي رهبران مذهبي اس��ت ك��ه مفهومي از اجتماعات را
پذيرا بودند( .كاستللو.)38 :1371 ،
 .7مقايسه شهر اسالمي با شهر غربي
مفهوم ش��هر غربي در مقابل ش��هرهاي غير آن ،نخس��ت توسط
ماکس وبر جامعه ش��ناس آلماني پرورانده شد .قسمت اعظم محتوا
و ادبيات اين مفهوم در نظريه ها و مطالعات اين جامعه شناس شکل
گرفته است .شهر غربي در مطالعات وبر ،داراي پنج مشخصه شامل
«ب��رج و بارو ،بازار ،دادگاهي مس��تقل و برخوردار از حداقل قوانين
داخلي مستقل ،اش��کال مختلف انجمن متکي بر انتخاب آزاد افراد
و اس��تقالل نس��بي و قدرت اداره امور وس��يله کارگزاران برگزيده
شهرنش��ينان (بورژواها) ،است» (وبر .)87 :1375 ،بازار در داشتن
برج و بارو ،با س��اير شهرهاي غير غربي مشابه است ،ولي بر خالف
ساير شهرها از استقالل اداري ،قضايي و تشکل هاي صنفي مستقل
و مش��ارکت فعال ش��هروندان ،برخوردار اس��ت که مايه تمايز شهر
غربي از ساير شهرها مي شود« .شهرهاي غربي دوره باستان و قرون
وس��طي ،از نظر وبر بر اساس اين واقعيت قابل تشخيص هستند که
آنها اتحاديههايي سازماندهي شده از شهروندان با واحدهايي اداري
خاص و قانونمند بودند (.)Ringer, 2004: 204
بر اس��اس تصور وبر هر مکان در برگيرنده اجتماعي از انسان ها،
لزوماً يک ش��هر نيست .بلکه صورت اجتماعي ش��هر مورد نظر وبر

در سه موضوع حقوق شهروندي س��اکنان شهر ،تشکيل اتحاديه ها
و اصناف و مش��ارکت مردم در اداره ش��هر ،مبناي اطالق ش��هر به
س��کونتگاه هاي انس��اني اس��ت .بس��ياري از مطالعات درباره شهر
اس�لامي نيز با در نظر گرفتن آرای وبر درباره امتيازات خاص شهر
غربي انجام ش��دند و به خصوص در مباح��ث مربوط به ویژگی های
اجتماعي ش��هرهاي اسالمي به مقايس��ه تطبيقي آنها با شهر غربي
وبري دست زده اند.
به اعتقاد وبر بر اس��اس پيمان برادري در ش��هر غربي ،هريک از
ساکنان شهرها از حق شهروندي برابر با ساير شهرنشينان برخوردار
مي شدند .اين حق بر خالف شهرهاي غير اروپايي که در آنها «کساني
که در ش��هرها ساکن مي ش��دند ،يا عضو قبايل گوناگون بودند که
ازدواج ميان گروهي نداشتند و يا ساير وابستگي هاي محلي و خوني
قبل��ي خود را حف��ظ مي کردند» (بنديک��س ،)81 :1382 ،تنها در
غرب و سده هاي مياني به وجود آمده است .در شهرهاي غير غربي،
«س��اکنان حقوق خود را از عضويت حقيقي يا اسمي در گروه هاي
خويش��اوندي که به نوبه خود به مثابه واحدهاي نظامي يا سياس��ي
سازمان مي يافتند ،به دست مي آورند [ ...بنابر اين] ساکنان شهرها،
گروهي از ش��هروندان مقيم يک اجتماع واحد برخوردار از حقوق و
وظايفي يکس��ان نبودند ،بلکه کانونهايي را تش��کيل مي دادند که
حق��وق و وظايف جداگانهاي داش��تند( ،وب��ر .) 81-82 :از نظر وبر
آنچه اجتماع ش��هري را از غير آن متمايز مي سازد ،وجود گونهاي
منزلت و حقوق اس��ت ک��ه از عضويت فرد در آن اجتماع ش��هري
نشأت ميگيرد .اين حقوق شهروندي با وابستگي هاي خويشاوندي
يا قومي ،نظامي و سياس��ي ارتباط ندارد و ف��رد به هنگام عضويت
در اجتماع ش��هري ،صرف نظر از وابس��تگي قبلي او ،صاحب حقوق
شهروندي برابر با ديگر ساکنان شهر مي شود.
اتحاد شهروندان در قالب گروه هاي صنفي ،از ديگر مشخصه های
اجتماعي ش��هرهاي غربي مورد نظر وبر است .در مطالعات تطبيقي
وب��ر ،از نمونه هاي��ي که ارائه مي کند ،چنين آش��کار مي ش��ود که
همزمان با افزايش جمعيت ش��هرها و متناس��ب ب��ا ميزان عملکرد
اقتصادي بازار ش��هر ،انجمن هاي حرفه اي و صنفي با هدف استفاده
از ياري همديگر تشکيل مي ش��دند .اهميت و قدرت اين انجمن ها
بن��ا به موقعيت اقتصادي و اجتماعي آنها و قدرت گروه هاي نظامي
و اشرافي حاکم ،داراي شدت و ضعف بود« .در چين و هند ،اصناف
و ديگ��ر انجمن ه��اي محلي و حرفه اي ،داراي حق��وق و اختياراتي
بودن��د که کارگزاران محلي را مجبور ب��ه کنار آمدن با آنها مي کرد
 ... .ام��ا قدرت اين انجمن هاي صنف��ي در برابر کارگزاران حکومت،
بنياد اس��تواري نداشت و صرفاً مربوط به مواردي ميشد که صنفي
در زمان مش��خص و در امور خاص براي دفاع از منافع اعضای خود
ک��ه به خطر افتاده بود ،اقدام به حفظ منافع گروهي مي کرد» (وبر:
 .)90-91ب��ا وجود اين ،وبر حضور انجمن هاي صنفي و حرفه اي در
کش��ورهاي شرقي را نمود اجتماع شهري نمي پذيرد و معتقد است
«انجمن صنفي و محلي [در اين کشورها] نماينده» اجتماع شهري
«بورگرهاي غير متشکل بود و هم از اين رو حتي به مثابه يک نهاد
اجتماعي مس��تقل در نيامد .در نتيجه مفهوم ش��هروندي به مثابه

ماهیت اجتماعی شهر اسالمی

مقام و منزلت ويژه شهرنشين به دست نيامد .در چين ،ژاپن و هند،
نه اجتماع ش��هري و نه هيچ شهروندي را نميتوان يافت و تنها در
خاور نزديک ،نشانه هايي از آن پديدار مي شود( ،وبر.)91 :
از خصاي��ص اجتم��اع ش��هري در ش��هرهاي غربي ،مش��ارکت
ش��هروندان در اداره امور ش��هر اس��ت .ب��ا توجه به س��نت ديرينه
حاکمي��ت گروهه��اي نظامي ،امپرات��وران يا نمايندگان س��لطنتي
و افراد منتس��ب به طبق��ه زميندار و ثروتمند جامعه در ش��هرها،
دخالت ش��هروندان در امور شهر ،شکل جديدي از اداره شهرها بود
که به اعتقاد وبر براي نخس��تين بار و به بهترين ش��کل در اروپاي
غربي پديدار شد .به اعتقاد وبر «شهرهاي آسيايي با دستگاه قضايي
حاکم بر امور ش��هروندان و با قانون جزاي ويژه و با دادگاه هايي که
اهالي شهر با استقالل کامل اعضاي آنها را نصب کرده باشند ،بيگانه
بودند ...مديريت مس��تقل در اين زيس��تگاهها[ي ش��هري آسيايي]
امري ناش��ناخته يا بس��يار کم اهميت بود (وب��ر .)88 :وبر با تاکيد
بر رش��د عقالنيت در ش��هرهاي قرون وس��طي در اروپا ،تکيه اداره
ش��هر بر عقالنيت و خرد جمع��ي را مهم تري��ن روش براي تعيين
صالحيت اداره کنندگان شهر ذکر مي کند« .وبر اين پديده [ توسعه
عقالني��ت و قانون گراي��ي] را به مثابه وجه جديدي از مش��روعيت
قدرت تحليل ميكند که جانشين مشروعيت هاي ناشي از سنت يا
ناشي از کاريزماي يک رهبر شده است» (فيالکوف.) 101 :1383 ،
اس��تقالل شهري و خود فرماني نيازمند پيدايش قراردادها و حقوق
شهري است که ناظر بر رفتار اداره کنندگان و مشارکت شهروندان
باشد .پيدايش اين قراردادها بر اساس مطالعات وبر در قرون وسطي
رايج و عمومي شده است .شرح فرايند تکامل مبارزات و تالشهاي
بورگرها براي غصب مناصب مهم حکومت در ش��هر و دس��تيابي به
قدرت تأثيرگذار در اداره شهرها ،مهمترين مبحث فصل دوم کتاب
ش��هر وبر است .به اعتقاد وبر ،مبارزات بورگرها براي تصاحب قدرت
اداره شهر جزو ویژگی های تمدني غرب است که در شرق به ندرت
يافت ش��ده است« .براي نمونه در شهرهاي ايتاليا همزمان ادعاهاي
ناهماهن��گ بي ش��ماري براي حاکميت وجود داش��ت که در جهت
مخالف يکديگر بودند و عواملي مانند قدرت هاي وابس��ته به قلمرو
اسقفي دستکردي با محتواي سياسي ،ويسکنت ها يا نجيب زادگان
و ديگر قدرت هاي اداري -سياس��ي ويژه که از س��ويي به امتيازات
اعطا شده و از سويي ديگر به امالک غصب شده متکي بودند ،قدرت
افراد مقيم ش��هري دارنده فيفها يا گماشتگان آزاد شده پادشاه و
اس��قف با خاستگاه بس��يار متفاوت ،نيروهاي بيشمار اربابان قلعه ها
که تحت مديريت خود ايش��ان يا ديگري قرار داش��تند و به عنوان
يک س��لک ممت��از داراي موکلين و پيروان سرس��خت بنده يا آزاد
بودند و قدرت اتحاديه هاي حرفه اي طبقات اقتصادي مقيم ش��هر.
با تجس��م نمودن اين گروه بندي اجتماعي به عنوان سرچشمه هاي
اخت�لاف و نيروهاي رقيب ،مي توان قدرت هاي قضايي را که متکي
بر قانون دادگاه ،قانون فئودالي ،قانون ايالتي و قانون کليسايي بودند
را در كنار آنها يافت» (وبر .)128 :امتيازخواهي ش��هروندان تا آنجا
پيش رفت که به تش��کيل ش��وراي ش��هر و خودفرماني مدني شهر
انجاميد« .حق تشکيل يک شورا ،نوعي آزادي ويژه و چشمگير براي
بورگرهايي بود که ادع��اي امتياز خودگرداني و تعيين اعضای خود

را داشتند ... .در بس��ياري از شهرهاي جنوبي آلمان ،ریيس دادگاه
ش��هر ک��ه از طرف لرد (ارب��اب) تعيين و تأييد مي ش��د ،همچنان
به عنوان سرپرس��ت واقعي ش��هر عمل ميک��رد ... .تقريباً در تمام
مدارکي که درباره ش��هر موجود است ،ش��هردار در ابعادي فزاينده،
در کن��ار ریيس دادگاه قرار دارد و در نهايت ،بطور کلي نخس��تين
مقام را عهدهدار اس��ت .در مقايسه با ریيس دادگاه ،شهردار همواره
نمايندگي شهروندان را داشت و مقام اداري او منشأ در تصرف دارد
و نه در خدمت لردي» (وبر.)140:
مقايسه ویژگی های اجتماعي ـ سياسي شهرهاي اسالمي و غربي
نشانگر تفاوت هايي اساسي بين آنهاست .با توجه به محدوديت هايي
که وبر در تعريف شهر در قرون وسطي ايجاد ميکند و جز شهرهاي
اروپاي غربي در قرون وسطي را از چارچوب مفهومي اجتماع شهري
خارج مي سازد ،شهرهاي اسالمي نيز در گروه اجتماع شهري مورد
نظ��ر وبر ق��رار نمي گيرند .گرچه برخي وج��وه کالبدي و اقتصادي
آنها مش��ابه با ش��هرهاي غربي هس��تند« .بر اثر تأکيد ويژه وبر بر
خصايصي که به عنوان پديدههاي ذاتي شهر بر ميشمرد و منحصر
کردن عنوان ش��هر براي س��کونتگاههايي که واج��د اين ويژگيها
هستند ،تمدنهاي کهنسالي نظير چين ،بين النهرين ،مصر ،هند و
ايران ،گرچه از مجتمعهاي ش��هري بهره داشتهاند و حتي به نوعي
از سرمايهداري (ربايي) نيز دست يافته بودند ،فاقد شهر ميشدند»
(پيران.)1370 ،
تفاوت شهرهاي اسالمي و غربي در وجوه اجتماعي و سياسي متأثر
از ش��رايط ديني ،اجتماعي و جغرافيايي متفاوت جوامع اس�لامي و
شرقي با جوامع مسيحي غربي است« .پديد نيامدن اجتماع شهري
به عنوان اجتماعي همبس��ته و خود فرمان از شهروندان ـ که نقش
پ��ر اهميتي در تحوالت اجتماعي غرب بازي کرده اس��ت ـ به علت
حض��ور قدرتمند دولت در ش��هر و زور فرمان��ي حکومت بر جامعه
ش��هري بود .حضور دولت در شهر مانع رشد انجمنهاي خودفرمان
صنف��ي و غيره بود .نه تنها حکومت ش��هر نماينده و برگزيده مردم
نبود ،بلکه ش��هرها ،قواني��ن ،مقررات ،قانون اساس��ي و دادگاههاي
مس��تقلي که برگزيده ش��هروندان باشد را نيز نداش��تند» (اشرف،
« .)1353مقايسه مشرق و مغرب زمين که در جامعه شناسي بيش
از همه مديون مساعي ماکس وبر است ،از جمله روشهاي سودمند
در بررس��ي و تحليل جامعه ش��ناختي ،تاريخي ،سياسي و فرهنگي
اس��ت که اس��تفاده از آن اش��تباهاتي را نيز به همراه داشته است.
مهمترين برداش��ت اش��تباه ،در مثبت فرض کردن تغييرات غرب و
بر اس��اس آن منفي ديدن هر آنچه در شرق رخ داده است ،خالصه
ميشود .غافل از آنکه به هنگام مقايسه دو نظام يا دو دوره تاريخي،
هدف کش��ف مکانيسمهاي مستقل حاکم بر هريک از آنهاست .زيرا
هر يک ،از قانونمنديهاي خ��اص خود تبعيت ميکند و در فضاي
ويژه خود ميزيد» (پيروز.)1371 ،
با وجود دش��واري مقايس��ه بين شهر اسالمي و ش��هر غربي ،در
جدول ش��ماره ( ،)1برخي مش��ابهت ها و تفاوت ه��اي اجتماعي و
سياسي اين ش��هرها ارائه مي ش��وند .اين ویژگی ها به طور کلي به
شهرهاي اسالمي و غربي اطالق مي گردند.
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نتيجهگيري
رفتارهاي فردي و اجتماعي مسلمانان همواره متأثر از آموزههاي
ديني آنان است .اين رفتارها در مناسبات اجتماعي ساكنان شهرها
ني��ز تظاهر مي يابند .گرچ��ه نوع اين تأثيرها و مي��زان آن در همه
ش��هرها يكسان نيس��ت ،ولي رديابي آنها براي شناخت مشابهتها
و تعري��ف برخي الگوهاي رفتاري خاص براي س��اكنان ش��هرهاي
اس�لامي امكان پذير اس��ت .همبس��تگيهاي قومي و خانوادگي كه
ريشه در تأكيدهای شرع اسالمي بر صله رحم دارد ،موجب اولويت
دادن ب��ه خ��ون و نس��ب در همكاريهاي اجتماعي در ش��هرهاي
اسالمي ش��د .تأكيدهای دين اس�لام بر حفظ حجاب و تكليف آن
براي مردان و زنان نيز در ش��هرهاي اسالمي موجب تفاوتهايي در
فعاليتهاي عمومي زنان و مردان و حضور آنها در فضاهاي عمومي
ش��هري شده اس��ت .جدايي گزيني عرصه فعاليت زنان و مردان در
ش��هرها نتيجه اين مقررات ديني اسالمي اس��ت .فضاهاي عمومي
در ش��هرهاي اسالمي بر خالف ساير ش��هرهاي غير اسالمي شامل
مس��اجد و مكانهاي ديني است كه ميزبان حضور عمومي ساكنان
شهرهاس��ت .اعتقادهای دين��ي درباره حكمرواي��ان و پذيرش آنها
توس��ط مردم هرچن��د اغلب مصداق آيات و رواي��ات نبودهاند ،ولي
زمينه اعتماد عمومي به حاكمان و كاهش اهميت تش��كيل صنوف
در شهرهاي اسالمي را فراهم آورده است .گرچه در شهرهايي نظير
اصفهان نيز اصنافي ش��كل گرفته و فعاليت داش��تند ،ولي با توجه
به تفاوت مباني رفتاري مس��لمانان و پيروان س��اير اديان يا جوامع
بي دي��ن ،انتظ��ار همانندي اش��كال تأثيرگذاري دين بر ش��هرها يا
مقايسه شهرهاي اسالمي با غير آن نميتواند صحيح باشد.
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The Social Nature of an Islamic City
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Islamic city is a concept to introduce the cities that had been affected by the Islamic values
and culture. In order to learn the skeletal, spatial, social , economic and managerial impacts
of Islam on cities and to present a model to disginuish these cities from other cities of the
world, various studies and researches and also analyses have been conducted.. In part of these
researches, though architectural and spatial tendencies are seen more in reviewing the Islamic
cities, but the social issues of cities have also been noticed.
The social nature of an Islamic city describes the social features of urban societies
within the realm of soverignity of Islam and their relations with Islamic religious teachings.
Reviewing different and reliable sources on Islamic city , the social features noticed by
researchers and analysts are extracted and a comparative study is made with the western
city intended by Max Webber. The necessary data of this research has been gathered in
documentary method.

Vol. 1, No. 2: Winter 2011

(Ph. D. Student of Geography and Urban Planning, University of Tehran)

Keywords: Islamic city, social nature, social solidarity, Islamic city administrating.

126

