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 مقدمه و بیان مسئله

شهر با ساکنانش هماهنگ و متناسب استت  متا دودمتان را اه شتهر و شتهر را اه دودمتان جتدا »
 « و فکتر ماستتستامانی رو  ندانیم    شهر آیینه وجودمان، و نظم و نظام آن مظهتر ستامان و بتی

(  ایت  نوشتته بته درستتی وجته 1، ص1388هاده، به نقل اه نقی 133، ص1382)داوری اردکانی، 
 دهد شنادتی و به ویژه روانشنادتی اجتماعی شهر را نشان میجامعه

ای  نوشتار در حوهه جامعه شناسی شهری بوده و مسئله آن در پی عدم توجته بته بعتد تتاری ی 
شناسی شهری، مفهوم شهر تعلت  شناسی شهری شکل گرفته است  در جامعهمفهوم شهر در جامعه

تتوان گسلد  بنابرای ، میاش میهمانی دود را اه دست داده و ارتباط دود را با همان و دوره تاری ی
1تایپال( تنها، ایده1369گفت شهر وبری ) که او دود ادعایی فراتر اه گونهشهر غربی است؛ همان 

2و اه نظر او شهر غربی و شهر شرقی متفاوت هستندای  نداشته    
علوم طبیعی اه جمله توانایی، قدرت توده، نیرو و غیره وقتی در علوم انسانی  بسیاری اه مفاهیم 

 دربتاره مفتاهیمی چتون شتوند گونه ابهام، دو پهلتویی و شتبهه متیروند، سرچشمه همهبه کار می
شناستی بتا مشتکبت بیرگتی تاریخ و جامعهوری، یا بهره پروتستانیسم داری، سوسیالیسم وسرمایه

)فرونتد،  های فکتری متییتر استتمواجه هستند؛ هیرا محتوای معنادار آنها برحسب همان و مکتب
شناستی شتهری، دیگتر ست   اه در عرصه جامعته (  به همی  داطر است که66-65، ص1362
شناستی شتهر غربتی، شتهر شترقی، یونتانی، توان گفت؛ بلکه اه جامعتهشناسی شهری نمیجامعه

شناسی شهر واشنگت ، توکیو، تهران و اصتفهان بایتد اسبمی و حتی عنوان شهر داصی مثل جامعه
 س   گفت 

طتور دتاص متوارد طتور عتام و بتهتایپ وبر بهال گیری نظریه ایدهسؤالی که مایه بنیادی  شکل
گیرد که اگتر قترار بتر ایت  باشتد مصداقی همچون شهر غربی یا اسبمی است، اه اینجا نشأت می

طورکتل هتا و بتهطورکه پوهیتویسمهمان -مند تبیی  شودطور عام، کلی و قاعدهواقعیت اجتماعی به
شود؟ و تبیی  آنهتا چگونته بایتد داص چه می پس تکلیف موارد جیئی و -گرایان نظر دارندتکامل

انجام گیرد؟ آیا باید تبیی  امور جیئی و داص را که هرکدام در متنی فرهنگی و اجتماعی رشد و نمو 

                                              
1. ideal type 

 (1389)موسوی و برای مطالعه بیشتر ر.ک: پوراحمد  2.
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هتا گرایان و پوهیتیویسمکه علمگونهمند کرد؟ هماناند، قربانی تبیی  به سبک امور کلی و قاعدهیافته
 گونه امور راهی وجود دارد  ای تبیی  ای بر آن پایبندند و یا اینکه بر

 گرایتی و پوهیتیویستم، پیشترفت را در یتافت  قواعتد کلتی و عتامطورکه واضح است علمهمان
ئتی و که رویکرد وبری مسیر پیشرفت علم را توجه بته امتور جیداند؛ درحالیواقعیت اجتماعی می

منظتور  اه پیشنهادی برای رسیدن به ایت های فرهنگی موجود در مت  فرهنگی آنها دانسته و رداللت
-عـام»هرچه، قـوانن  »گوید: ساهی است  وبر در مورد ضعف قوانی  عام و کلی میال تایپایده

ی پدیدهتر، باشند کمتر می، یعنی انتزاعی«تر ر مسـتین،، طو های منفرد، و بهتوانند در تبنن  علّ
(  وبر در اهمیت توجته بته 125، ص1384) «در فه، معنای وقایع فرهنگی نیشی داشته باشند.

قتام مای عقبنتی در اگر ب واهیم مطالعات تاری ی را به شیوه»گوید: جیئیات و عناصر داص می
ی را هتای الگوهتای رشتد و تحتول انستانها و همسانیتثبیت کنیم، باید شباهت« علم امور منفرد»

میایسـه و غنـر قابـ  تحلنـ   در ای  صورت جزئنات خاص و عناصر غنـر قابـ تعیی  کنیم، 
یسنک بازمانده یخی هستند« گ  سرسبد»هایی خواهند بود که به قول بر      مثبا مطالعات تار

تتری  نشتان استت کته دتاص« های سرسبدگل»بیسمارک یکی اه آن « اثر انگشت»توان گفت می
اریخ جای آن تواند در تاوست که توسط پلیس جنایی کشف شده و هیچ چیی دیگری نمی« فردیت»

کیفیتات و  فقط« طبعاا »گونه م الفت شود که را بگیرد  و اگر در برابر ای  مثال با دشم و غضب ای 
م هنتدگی همورد توجه قرار گیرند، باه « تاری ی»باید به منیله امر « روانشنادتی»یا « روحی»وقایع

ا دودی از خصـای  او ر مجموعـه نامحـبشناستیم، « کامبا »روهمره بیسمارک، اگر ب واهیم آن را 
گذارد که ترکنب و الگوی منحصر به فرد آنها هرگز در هنچ شـخ  دیگـری پنش روی ما می

)همتان، « تتر اه اثتر انگشتت او نیستتند دصتایلی کته چنتدان مهتم شـود،در جهان یافت نمـی
ه بت ستاهی تنهتا راه رستیدنال تایپتوان نتیجه گرفت ایدهتر می(  همچنی  در سطح وسیع193ص

شناسی بومی است  موضوعی که امروهه منجر به بحث و نگاشت  مقاالت در محافتل علمتی جامعه
حتل ال تایتپ شتهر استبمی استت  افتیون بتر ایت ، راهاست  هدف اصلی مقاله معرفی ایدهشده 

های جیئی و در حد توان، کمک به حل مناقشتات نظتری در مناسب و علمی در باب تعریف پدیده
 شود احث ارائه میگونه مبای 

 سؤاالت

 ال تایپ شهر اسبمی چیست؟ الهمه پاسخ به آن پتردادت  بته ستؤالسؤال اصلی ای  است که ایده
 فرعی در مورد چگونگی سادت  آن است  البته قبل اه پاسخ به سؤاالت تحقی ، منطقاا ای  سؤاالت
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 دت  آن چگونه است؟ تایپ چیست؟ و دوم راه ساال کند که ن ست، ایدهبه ذه  دطور می
ال اه ال تایپ شهر استبمی، ستؤکه سؤال اه ایدهطوریسؤاالت تحقی  مرتبط با هم هستند؛ به
ن را ال تایپ و چگونگی ستادت  آاه چیستی دود ایده  چگونگی سادت  آن، و هر دوی اینها، سؤال

د  کنتقیت  مهیتا متیکشد و پاسخ به سؤاالت ادیر همینه را برای پاسخ به سؤال اصتلی تحپیش می
ح نظری ال تایپ و چگونگی سادت  آن با توجه به اینکه در سطپاسخ به سؤاالت مربوط به دود ایده

ه سؤال شود و پاسخ بدواهد و در قالب تحلیل نظری بدان پاسخ داده میباشد، تحلیل نظری میمی
د کته بته پشتتوانه اصلی تحقی  که در سطح مصداق عینی است، یتک بررستی تتاری ی را نیتاه دار

 شود تحلیل نظری انجام و در مراحل بعد بررسی می

 پیشینه  

غتم ررو ای  است کته: چترا بتهپیش تری  سؤاالتیکی اه اصلی»نویسد: ( می1388هاده )نقی
ضتع ودار هستتند، هتای شتهری را عهتدهها و طر اینکه مسلمانان معتقد، مدیریت و اجرای برنامه

ت: چتون تری  پاسخ ای  استشود؟ سادهه ارث رسیده( ادامه دارد و بهتر نمیحاضر )که اه گذشته ب
  «ای وجود ندارد که بر اساس آن عمل شود، و چون معیارهتایی در دستترس نیستت   مبانی نظری

احیای شهر  برنامۀ جامع و»توان آن را ای را مطر  نماید که میکند تا طر  کلی برنامهوی سعی می
فترو  البته وی بیش اه آنکه به چیستی شهر اسبمی بپرداهد، به طور ضتمنی بتا م نامید « اسبمی

 قرار دادن وضو  مفهوم شهر اسبمی به چگونگی برپاکردن و احیای آن همت گماشته است 
ادی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر، برگرفته اه مب( به ویژگی1390صارمی )

هتای ی به اهمیت شهر و شهرنشتینی در جایگتاه تمتدن و ملتل فرهنتگکند  ودی  اسبم توجه می
الهم  گوید که در کشوری مسلمان و با تمتدن کهت  ماننتد ایتران،م تلف اشاره کرده و در ادامه می

ت تا با رییی را بر اساس هویت فرهنگی و تمدن اسبمی پیگیری کرد  نگارنده بر آن اساست برنامه
 هتای هنتدگی و تنهتا راهتری  دی  برای همه حوههلکه به عنوان کام -بمبررسی مبادی دی  مبی  اس

ذیل پاستخ مناستبی   رای سؤاالتب -شودسعادت و تکامل انسان )به واسطه عمل به آن( معرفی می
انی بیابد: الف( اینکه دی  برای هندگی انسان در حیات دنیتوی، چته نگرشتی دارد؟ ب( اصتوالا مبت

هتای شمدونی دارد یا دیر؟ اسبم چه دیدگاهی برای ب  یک مکان، برنامهاسبمی برای هندگی در 
-گتیم تلف کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهر دارد؟ در ای  کتاب عناصر جالب و فراوانی اه ویژ

 های شهر اسبمی آورده شده اما کمتر به بررسی تطبیقی تعاریف پردادته شتده استت و چتارچوب
 مفهومی مناسبی نیی ندارد 
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شته و را بررسی کرده است: تعریف شهر و جایگاه آن در اندی الف( ای  سؤاالت1392هاده )نقی
هر شتگیری تمدن اسبمی چه بوده است؟ و اینکه نس ه وارداتی تعالیم اسبمی و نقش آن در شکل

و کتری فهتای امروه چه نسبتی با تعالیم اسبم و شیوه هیست اسبمی داشته و تأثیر آن بر دگرگتونی
و  رغم محتوای پرمایه دود نتوانستت تعریفتی جتامعرفتاری جامعه چیست؟  هر چند ای  مقاله به

ر کامل اه شهر اسبمی ارائه دهد؛ اما در دیگر اهداف دتود اه جملته تحلیتل نست ه وارداتتی شته
 امروه و تأثیر آن در حوهه فکری و رفتاری جامعه بسیار موف  بوده است 

 هکت انتدپردادتته موضتوع ای  به بیشتر( 1390) همکاران و فرجام و( 1390 و 1389) هادهنقی
 هکت روستتایت  اه  هستت چته واقعیت در اینکه نه باشد؛ داشته باید هاییویژگی چه اسبمی شهر
 هتر حتاوی معصتومی  ست   و دتود نت  بته که کریم قرآن اه اینها بر عبوه»: گویدمی هادهنقی

 یاسبم شهر اصول و صفات و ارکان و مبانی و الگو که است یمرجع است، بشر نیاه مورد موضوع
 الگتو،) موضوعات ای  الهی کبم به مراجعه با تا است آن بر حاضر مقاله  است استنتاج قابل آن اه

 کتانم کته را «استبمی اصیل شهر» و نموده تبیی  را(  اسبمی شهر اصول و صفات ارکان، و مبانی
 بته کته کنتد، معرفتی و دهتد توضتیح مفهتومی و مثالی صورت وانعن به است کامل انسان هیست
 انهمت شرایط و دسترس در امکانات به عنایت با و ساهندگانش و دویش اهل باورهای مرتبه تناسب

  (1، ص1390) «یافت دواهد ظهور سرهمی  آن و دوران آن مناسب نس ه و نمونه مکان و
مسجد را بنا و عبادتگتاه دتاص مستلمانان ( 1392ب( و حسینی و همکاران )1392هاده )نقی

در  تری  موضوعات مربوط بته مستجدهای اصلیهاده افیون به شنادت ویژگیکنند  نقیمعرفی می
متون اسبمی، همچنی  نگاهی به سابقه تاری ی مسجد در شهرهای مستلمانان و وضتعیت امتروه 

 ن یکتی اهبه سابقه تتاری ی، بته عنتوا آنها داشته است  ای  مقاله اه ای  لحاظ که مسجد را با توجه
 رود در تعریتف شتهرداند قابل توجه استت؛ امتا گمتان متیهای اصلی شهرهای اسبمی میمؤلفه

کیتد  اسبمی نارساست و حسینی و همکاران نیی در معرفی هویت شهر اسبمی فقط بته مستجد تأ
 کنند   کرده و به دیگر صفات آن اشاره نمی

هتای ( بتا مترور منتابع م تلتف در همینته شتهر استبمی، ویژگتی1389پوراحمد و موسوی )
متورد  ای تطبیقی با شهر غربتیاجتماعی مورد توجه پژوهشگران و تحلیلگران را است راج و مقایسه

استبمی  های اجتماعی شتهردست دادن ویژگیاند  ای  مقاله با وجود بهنظر ماکس وبر انجام داده
؛ اما اه لحاظ جامعیت، تعریف و مش صات شهر اسبمی کفایتت های اصلی آن استکه اه مؤلفه

 الهم را ندارد 
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گیتری اصتول طراحتی شتهر ( به ای  نتیجه رستیدند کته نحتوه شتکل1390علییاده و حبیبی )
ها و اعتقادات فرهنگی اسبم که ریشه در ماهیتت احکتام ر عمده به ارهشتاری ی به طو -اسبمی

لته هتای گونتاگون هنتدگی مستلمانان و اه جمکه جنبتهطورید؛ بهاسبمی داشته است، بستگی دار
وه ها را نیی تحت تأثیر قرار داده است  ای  پژوهش هرچنتد در آشتکار کتردن نحتسادت سکونتگاه

های شهر استبمی اری ی موف  بوده؛ اما در معرفی ویژگیت –گیری طراحی شهرهای اسبمی شکل
 ضعیف است 

ه بتهای مرتبط بیش اه آنکته توان گفت بیشتر پژوهشبندی میجمعبر اساس مطالب پیشی  در 
  وجه تاری ی و نظری موضوع توجه و عناصر اصلی شهر اسبمی را است راج کننتد، بیشتتر بته ایت

در  اند که شهر اسبمی چته چیتیی بایتد باشتد و رویکترد کتامبا یوتوپیانیستتی راموضوع پردادته
رکیبتی اه تکه  منظتور وبتر اه نمونته آرمتانی، در واقتع د؛ در حالیانمطالعۀ ای  موضوع ات اذ کرده

 واقعیت و حقیقت است و فقط نوع دوب یک پدیده نیست، یا اینکه بعضی اه تحقیقات در تعریتف
کید کرده  رغتمگر بتهاند و بعضی دیشهر اسبمی تنها به بعضی اه وجوه آن مثبا دینی یا اجتماعی تأ

 بندی نهایی نرسیدند  غنی در آدر به تعریف و جمعگردآوری مطالب سودمند و 

 تحلیل نظری

نحتوه  و ال تایتپویتژه چیستتی ایتدهبرای دستیابی به هدف تحقی ، رجوع به مفاهیم نظری وبر، به
پ، بته ال تایتسادت  آن در ای  قسمت الیامی است  در ای  راستا، قبل اه پردادت  به موضوع ایتده

ایسه بتا اسپنسر بیشتر به قضیه تکامل هیئت اجتماعی در مق»شود  ور میهای وبر مراجمال اندیشه
ای بود که انستجام های اجتماعیارگانیسم فردی پردادته بود  عبقه اصلی دورکیم معطوف به تنظیم

های های اجتماعی، بیشتتر بته کشتمکشکنند  مارکس در تحلیلسادتارهای اجتماعی را حفظ می
پردادتت؛ امتا بتردبف چوب سادتارهای اجتماعی و روابط تولیدی میطبقات اجتماعی در چار

 نهایشتاکتنش بته کنشتگر یهانانسا که است ذهنی معانی همه اینها،  تأکید اصلی وبر متوجه
 -تتاری ی یهتاچتارچوب همینته در را هتاکتنش ای  متقابل یهایگیرجهت و دهندمی نسبت

 ( 300-299، ص1382، )کوهر« دهندمی قرار بررسی مورد اجتماعی
هتای شتنادتی و های میان علوم طبیعتی و علتوم اجتمتاعی، اه تفتاوت نیتبه نظر وبر، تفاوت

های تعمیمی و علمتی در متورد دییند و نه اه کاربردناپذیری روشاهداف متفاوت پژوهشگر برمی
ردبف رهیافتت موضوع کنش اجتماعی  ای  هر دو علم به تجرید نیاه دارند  رهیافت منفردکننده ب

ها یا کنشتگران عینتی تتاریخ گیرید و به صفات داص پدیدهب ش، عناصر نوعی را ندیده میتعمیم
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شتان ها را در جامعیتپذیرند؛ به شرط آنکه ادعتا نشتود کته پدیتدهپرداهد  ای  هر دو روش دفاعمی
 ( 302د )همان، صهای دیگر ممتاه و برتر باششوند  هیچ روشی نیست که ذاتاا اه روششامل می

 کته استت شناسی    علمتیجامعه»گوید: می شناسیجامعه تعریف در بر همی  اساس وبر
 و رونتد عّلتی تبیتی  بته رهگتذر ایت  اه تتا کنتد،می اجتماعی کنش یتفسیر فهم به مبادرت

 کنشتگر، فترد آن در کته استت انسانی یرفتارها تمام اه عبارت یابد  کنش آن دست یهاجلوه
 صترفاا  یتا مشهود که است ممک  ای  معنا در دهد  کنشمی نسبت رفتارش به را هنیذ یمعنا

 یتا فترد کته ذهنی یمعنا صرف به که است اجتماعی صورتی در کنش ...باشد ذهنی و درونی
 ییرگجهت آن اساس بر و آورده حساب به را دیگران رفتار دهند،می نسبت آن به افراد کنشگر

 لمع وبر، نظر اه شناسیجامعه (؛ بنابرای ،1388به نقل اه فقیه،  94، ص1382)کرایب، « شود 
 گیرد می صورت هم تبیی  و عّلی درك آن دنبال به و است اجتماعی کنش تفسیر

هایشان نسبت های کنشگر به کنشای است که انساناش متوجه معانی ذهنیتأکید اصلی»وبر 
 کته استت معتقد انسانی کنش فهم مورد رد بر(؛ بنابرای ، و300، ص1382)کوهر، « دهند می
گویتد: گونته استت کته میدارد  ایت  وجود افراد ذه  پس در که پردادت یامعانی فهم به باید

یخیشنادت » تنهتا هتدف انحصتاری و نهتایی  معنای فرهنگی وقایع و الگوهای انضمامی تار
 ( 170، ص1384)وبر، « علوم اجتماعی است

 ایتدکترد  ب نیدیک مقابل فرد مفهومی   یدنیا به را دود باید مدلیه در که است معتقد وبر
 جتامان را کتار آن کته نیست الهم حتماا  ولی کرد؛ درك را آن تا تجربه داشت بر تسلط نوع یک

 یستت،ن الهم حتماا  سیار یک برای درك»گوید: می جامعه و اقتصاد در وبر دهید  به عنوان مثال
 و داد قترار دیگتر شت   یجتا بته تصوراا  را دود بتوان اگر ال،ح ای  با باشید      سیار یک

 هددوا حاصل کنش یمعنا تفسیر   اه یبیشتر اطمینان کرد، شرکت او تجربۀ در طور همدالنهبه
 یک یمعنا دقی  تفسیر یبرا مطل  شرط وجه با ای  وصف، ای  به هیچ»دهد: او ادامه می«  شد

 غالباا  ،یک فرایند درك قابل   غیر و درك قابل   عناصر ها،این همۀ بر افیون ضم ، نیست  در کنش
 ( 1388به نقل اه فقیه،  4، ص1374)وبر، « ساهندمی را کّلیت یک و شوندمی تلفی  هم در

بته « ربتط ارهشتی»استت  « وابسته به ارهش»اه نظر وبر گیینش مسائل مورد بررسی، همیشه 
پتس »گوید: که پارسونی میها  همچنانسیر پدیدهگیینش مسئله مورد تحقی  راجع است و نه به تف

اه پایان گرفت  کار توصیف یک پدیده، استقرار روابط عّلی میان آن پدیده و سواب  یا لواح  آن، تنها 
پذیر است کته دتود مستتقل اه اه طری  کاربرد ضمنی یا صریح یک طر  استداللی صوری امکان
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وبتر ربتط ارهشتی را اه «  استشتهاد علمتی پایبنتد باشتد هرگونه نظام ارهشی بوده و تنها بته ارهش
طرفی ادبقی ن ست بته معنتا آن استت کته یتک دانست،  اه نظر وی بیطرفی ارهشی جدا میبی

هایش تحمیل کند و ناگییر تنها راه تحقیقش را دنبتال هایش را بر دادهدانشمند اجتماعی نباید ارهش
طرفی ارهشی به یک دستته دارد آسیب رساند  بیعییی می کند، حتی اگر نتایج تحقیقش به آنچه که

هتا و جهتان مبحظات دیگر نیی راجع استت، اه جملته جتدایی قائتل شتدن میتان جهتان واقعیت
وبر بر ای  نظتر بتود کته «  قضایای واقعی»اه « قضایای بایستنی»ناپذیری استنتاج ها، امکانارهش

تواند آنچه را که کند که چه باید بکند، هرچند که میتواند به کسی حکم یک علم تجربی هرگی نمی
 ( 305-303، ص1382دواهد انجام دهد برایش روش  ساهد )کوهر، تواند و میاو می

 ال تایپایده
( بته 1920-1864تیپ، نمونه آرمانی یا نمونه ناب، یکی اه مفاهیمی است که ماکس وبر) الایده 

 را به معنای طتر  فکتری فهمیتد گی وارد کرد که باید آنشناسی علوم اجتماعی و فرهنعرصه روش
نمونته آرمتانی یتک ستادتار تحلیلتی  ( 1393به نقل اه عمو عبداللهی،  249، ص1383، شفره)

توانتد دهتد  او بتا ایت  وستیله میپیمایی را برای یک پژوهشگر انجام میاست که کار یک گی همی 
ای یتک تش ی  دهد  ای  مفهوم بترای بررستی مقایسته ها را در موارد عینیها و انحرافهمانندی

 یراهنمتا بلکته ت؛نیست فرضتیه آرمتانی سنخ»کند: کند  وبر تصریح میروش بنیادی فراهم می
 و صریح یابیار بلکه نیست؛ واقعیت توصیف آرمانی، است و همچنی ، سنخ فرضیات سادت 

در  وبر برای اینکه مفاهیمی که  (140، ص1384« )است توصیفی چنی  بیان یابهام برا اه یعار
ه روند، اه دقت کافی بردوردار باشند، مفهتوم نمونته آرمتانی را ابتداع کتردکار میروش تاری ی به

 ( 68، ص1362است )فروند، 
ستنخ آرمتانی »گویتد: ال تایپ و کاربرد آن متیدر ادامه وبر در مورد چگونه سادته شدن ایده 

-چند دیدگاه است و اه طری  ترکیب کردن شمار هیتادی اه پدیتدهجانبه بر یک یا حاصل تأکید یک

آید که در واقعیت، پراکنده و منفصل و کم و بیش موجود و گتاهی دست میهای منفرد انضمامی به
شوند  ای  های مذکور در یک برسادته تحلیلی واحد، مرتب میناموجودند و بر مبنای همان دیدگاه

شتود و اه جا یافت نمتیصورت تجربی هیجدود در عالم واقع و به برسادته ذهنی به مفهوم دال 
های تاری ی ای  است که در هر مورد مش   تعیی  کنند ای  نظر یک یوتوپیاست  وظیفه پژوهش

تتوانیم شود، مثبا تا چه حد متیکه ای  برسادته آرمانی تا چه حد به واقعیت نیدیک و اه آن دور می
بندی کنتیم  اگتر ایت  مفتاهیم بتا طبقه« اقتصاد شهری»را تحت عنوان سادت اقتصادی فبن شهر 
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 ( 141، ص1384« )کار گرفته شوند برای پژوهش و تبیی  سودمند دواهند بوددقت کافی به
تنهتا  های ارهشی جتدا کترده وال و آرمانی بودن سنخ آرمانی را اه قضاوتوبر به صراحت ایده

ه ستنخ کنم کتیک بار دیگر تکرار می»گوید: در ای  همینه میکمال منطقی برای آن قائل است  وی 
متالی بته گونه کای به هیچهای ارهشی ندارد و هیچ اشارهآرمانی مورد نظر ما هیچ ربطی به قضاوت

تتوان بترای ادیتان ستنخ آرمتانی ستادت بترای طورکته متیکند  همانجی کمال صرفاا منطقی نمی
کنیکتی تنظرهای هایی که به لحاظ سبمت ادبقی یا نقطهتکدهتوان، دواه عشرها نیی میعشرتکده

، 1384«  )باشتندهستند، دواه آنهایی که کامبا دتبف چنتی  مبحظتاتی متی« مصلحتی»دیگر 
 شوند:اه دیدگاه وبر، سه نوع نمونه آرمانی، با سطح تجریدشان اه یکدیگر باهشنادته می(  153ص

، «شتهر غربتی»های هتای تتاری ی دارد  ماننتد نمونتهگین ستی  نمونه آرمانی، ریشه در ویژ
اند که تنهتا در دوران هایی راجعها به پدیدهای  ویژگی « داری نوی سرمایه»یا « ادبق پروتستانی»

  شوند های مش   فرهنگی نمایان میتاری ی داص و حوهه
-دیوان» چون یانند مفاهیمم  گیردمی بر وع دوم، عناصر انتیاعی واقعیت اجتماعی را درنمونه ن

 های تاری ی و فرهنگی پیدا شوند که ممک  است در انواع همینه «فئودالیسم»و  «ساالری
فتتار باهساهی عقبیتی یتک نتوع ر»را  همان است که ریمون آرون آنسومی  نوع نمونه آرمانی  

گیرنتد؛ هیترا جای میی  مقوله اقتصادی در ا همه قضایای نظریه ،نظر وبر دوانده است  به «داص
های عنتوان انستاناقتصتادی و بته های صترفاا ها به انگییهاند که انسانهایی راجعای  قضایا به شیوه

 (  308-307ص ،1382)کوهر،  کنندها عمل میاقتصادی محض، در رفتارشان به آن شیوه
اشد، ب چه هر انیآرم سنخ یک یمحتوا»کند: گونه بیان میوبر کارکرد یک سنخ آرمانی را ای 

 یهتاپتژوهش در اه ادبقی، حقوقی، هیباشنادتی، یا هنجارهای دینی گرفته تا یک اصل فنتی   
 به جربیت یهاواقعیت با آن مقایسۀ ای  کارکرد، و باشد داشته تواندمی کارکرد یک فقط تجربی
 یم قابتلمفتاه تری صریح با را هاواقعیت ای  بتوانیم تا هاستشباهت و هاتفاوت تعیی  منظور

(  وی 78-77، ص1384« )شتویم نائتل آن تبیی  و فهم به عّلی صورتبه و کنیم توصیف درك
گاهانه (1»دهد: گونه شر  میساهی در پژوهش را ای ال تایپدو پیامد اجتناب ناپذیر عدم ایده  یا آ

گاهانه  تشتریح یتا واژگانی یبندفرمول را آنها آنکهبی کنند، استفاده یدیگر مشابه مفاهیم اه ناآ
 راستی «شتوندمی احساس»مبهم  صورت به که ادراکاتی یقلمرو ( در2 اینکه یا و کنند منطقی

 ( 147-146)همان، ص«  ماند دواهند
گویتد: دانتد، چنانچته متیساهی را نه هدف بلکته وستیله متیال تایپاما ناگفته نماند وبر ایده
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( و بته بیتان 143)همتان، ص« هدف بلکته وستیله استت های آرمانی انتیاعی، نه برسادت  سنخ»
نمونه آرمانی جی ابیارها و وستایل اکتشتافی بترای دادن صتراحت و یکنتوادتی بته موضتوع »فروند 

تجربی هستند، که دانشمند، بته  های دالصاا آنها شیوه تر بگوییم،دقی  تحقی ، چیی دیگری نیستند 
در عمل، کارآیی الهم را نداشته  اگر کند و ، وضع میمقتضای ضرورت تحقی میل و ادتیار دود، به

وسیله کارآیی به آرمانی منحصراا های نمونه کند  بنابرای ، ارهشهمان ترتیب، رهایشان میباشند، به
شده بتا موضتوع تحقیت  در های آرمانی سادتهوقتی نمونه شود شان در تحقی ، تعیی  میو باهدهی

ترند هتای آرمتانی دیگتر کته مناستبشناس مجاه استت نمونتهجامعهدست اجرا متناسب نباشند، 
 «فایتدههای آرمانی نه درستند و نه نادرست، بلکه چون هر ابیار فنی، مفیدند یا بیبساهد  لذا، نمونه

 ( 73-72، ص1362)
 ءتعبیر کتردگونه سوحال نباید همه ای  مطالب را ای »گیرد که گونه نتیجه میدر نهایت وبر ای  

ستت  های تحلیلتی انظرها و برسادتهتری  وظیفه علوم اجتماعی، جستجوی دائمی نقطهکه شایسته
هـای معنای فرهنگی وقایع و الگو برعکس بیش اه هر چیی باید بر ای  نکته تأکید کرد که شنادت 

یخی ستاهی و نقتد تنها هدف انحصاری و نهایی علتوم اجتمتاعی استت کته مفهتوم انضمامی تار
، 1384« )های تحلیلتی نیتی، همتراه بتا ابیارهتای دیگتر، در دتدمت ایت  هتدف هستتندبرسادته

 ( 170ص
اس ال تایتپ شتهر استبمی بتر استایتده»توان نتیجه گرفت که با توجه به ای  تحلیل نظری می

مار شتشواهد تاری ی و عینی و با تأکید یک جانبه بر یک یا چند دیدگاه و اه طریت  ترکیتب کتردن 
 «  آیددست میهای منفرد انضمامی بهدههیادی اه پدی

 روش تحقیق

-هتا بتهشتوند و یافتتهها گردآوری میای دادهای  پژوهش کیفی است و با روش اسنادی یا کتاب انه

نه مرور به سؤال اصلی ابتدا پیشی گیرند  در جهت پاسخصورت کیفی مورد تجییه و تحلیل قرار می
ر آنهتا لی تا چه حد به ای  سؤال پاسخ داده و چته نقتدهایی بتهای قبشود تا معلوم شود پژوهشمی

بعتد اه  شود تا بتوان فرضیه را استت راج کترد اند  پس اه آن چارچوبی نظری طراحی میوارد کرده
ی( تحقیت  هتاهای )یافتتهای  مرحله با رجوع به متون دینی و آرا و نظرات اندیشمندان اسبمی داده

ییه و رت کیفی و به کمک استدالل عقلی و منطقی فرضیه را بررسی و تجصوشود تا بهگردآوری می
 ال تایپ شهر اسبمی نائل آییم اصلی یعنی ایده تحلیل کرد و در نهایت به جواب سؤال

ال تایپ ساهی ددالت عناصر ذهنی پژوهشگران دور اه تصور نیست؛ بنتابرای ، گفتنتی در ایده
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شود، اه دریچه ال تایپ شهر اسبمی حاصل میدر مورد ایده است که آنچه به عنوان نتیجه پژوهش
طورکه در هدف تحقی  عنوان شد، سعی بتر آن گان بوده و قابل نقد است؛ همانذه  و نگاه نویسند

شتنادتی کارگیری ستنت روشها با بهگونه پدیدهاست که در حد توان، روشی علمی را در تبیی  ای 
 م تعریف، معرفی و اشاعه دهیم  وبری به عنوان شاد  پارادای

 ال تایپ شهر اسالمی(های تحقیق )ایدهیافته

شتمارد: نه بر میگورا بر اساس متون اسبمی ای شهر اسبمی مهم بردی صفات ( 1377هاده )نقی
یتان اصل توحید به عنوان صفت ممییه اسبم با سایر مکاتب و اد ،شهر اسبمی، شهر تجلی توحید

هر ش؛ هده کردتوان مشاهای متفاوت می  بر شهر اسبمی دارد که ای  تأثیر را در همینهتأثیری بنیادی
عنتوان هتدف اصتلی هعبودیت حضرت ح  سبحانه و تعتالی، بت ،اسبمی، شهر عبودیت و عبادت

اها و دلقت، بایستی تأثیر مستقیمی بر شکل و سیمای شهر اسبمی داشته باشد  در ای  راستا، فضت
بلکته  ؛دمعنوی نه تنها بر کالبد و سیمای شهر تسلط فیییکی و روانی دارن روحانی و ،عناصر عبادی

ر در رابطته بتا شته اتتری  ویژگتی تقتومهتم ا،عامل هویت شهر نیی هستند  شهر اسبمی، شهر تقو
 ؛باشداسبمی عبارت اه بی  بردن و یا عدم ایجاد همینه بروه گناه می

ن را بته ستمت ام تلتف ستاکن یمی بایستتی بته انحتاشهر استب ،شهر اسبمی، شهر هدایت
 ،شهر استبمیکند؛ آن استوار است هدایت  های اسبمی و هدفی که اساس دلقت انسان برارهش

گاه است که در روه الست انسان فطرتاا به بسیاری اه اصول و ارهش ،شهر ذکر و تفکر یمتان بته پها آ
بته  یاهمند یادآوری و تتذکر هستتند و شتهر استبمیها نرعایت آنها بسته است  ای  اصول و ارهش

همنتد تواند ای  تذکر دهی را انجام دهد  در جهت تکمیل نقش تذکردهی نیاگوناگون می هایروش
ستاه مینهههای اسبمی هستیم که شهر اسبمی باید عنوان یکی دیگر اه ارهشهایجاد همینه تفکر، ب

 هتاییعنوان بتارهتری  صتفت فعتل الهتی، اه ویژگتیهعدل ب ،شهر اسبمی، شهر عدالت آن باشد 
کید تعالهاست که بایستی فعل انسان ) دلیف  یم استبمیالله( نیی به آن متصف باشد  با عنایت به تأ

استبمی  را در شتهر توان تجلی آندر مورد رعایت عدل و الیام توجه به آن در همه ابعاد هندگی، می
یکتی اه  ،شتهر استبمی، شتهر اصتب  هتا دانستت هتتری  جتایتری  و بعنوان یکی اه مناسبهب

هر شتباشتد و تری  وظایف انسان در همی  اه اصب  در همی  و اجتناب اه فستاد در آن متیاساسی
 های رعایت ای  اصل و وظیفه انسانی است یکی اه بهتری  همینه

بردن نعمتات الهتی در  کارهبا توجه به معنای شکر، شهر اسبمی با ب ،شهر اسبمی، شهر شکر
شهر استبمی، شتهر  گذارد اسب دود، نوعی داص اه تجلی شکر عملی را به نمایش مینمکان م
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کته شتهر اه ایت  رو استت دوانتده و  اه گذشته فترا گرفت تعالیم اسبمی انسان را به عبرت ،عبرت
تنتاب اه ستیئات تا اهل دویش را به تکرار حسنات و اج استاسبمی آیینه عبرت اعمال گذشتگان 

ها مورد توجه تعالیم اسبمی است امنیت، اه بسیاری جنبه ،شهر اسبمی، شهر امنیت د کنترغیب 
 ،شتهر استبمی و لذا شهر اسبمی تجلی تأمی  همه انواع امنیت و ایمنی بترای شتهروندان استت 

حتوظ داشتت  آن گیرد و ملت میئتعالیم اسبمی نش اهنوع احسان انسان نسبت به هم ،شهر احسان
  شتهر کنتدبر سیما و کالبد شهر اثر گذاشتته و شتهر استبمی را اه شتهرهای دیگتران متمتایی متی

های معنوی و مادی حیات، عنوان تجلی عینی تعادل در همه همینههروی بمیانه ،اسبمی، شهر میانه
رهنده ایفتا تواند در اتصاف شهری به صفت اسبمی نقشی اصفتی است که در صورت رعایت، می

 د کن
تعریف  شهر محدوده جیرافیایی کمال یافته و»گوید: هاده در تعریف شهر )به طور عام( مینقی

ستناد( کته اها در آن مطاب  قوانی  و مقررات )عموماا نوشته و قابل ای است که جمعی اه انسانشده
نند کمی« دگیهن»طمینان دارند، همگان ملیم به رعایت آنها هستند و البته به اجرای عادالنه آن نیی ا

بیر توانند پاسخ همه نیاههتای هیستتی دتویش را نیتی بیابنتد  توجته کنتیم کته هرکتدام اه تعتاو می
 ، شامل طیف وسیعی اه موضوعات هستند؛«هندگی»و « قوانی  و مقررات»، «محدوده جیرافیایی»

 (  و5التف، ص1392« )اشتندبو بر اساس آرا و عقاید و مبانی فکری جوامع م تلف، متفاوت می
 شهر اسبمی به طور داص فرایندی است که همانند تحتول و»نویسد: در تعریف شهر اسبمی می

ود و شدن  ساک  دویش، در حال تحول بوده، و همواره دویش را با نیاههای همان و مکان و اهل دت
ستبمی اه ایت  ترتیتب شتهر های اسبمی وف  دواهد داد  بالبته با استناد به مفاهیم و اصول ارهش

 ماهیتی است ثابت که در هر مکان و همان تجلی ویژۀ دوبش را دواهد داشت  بته عبتارت دیگتر،
صتالح و مآوری و تواند در هر همان و مکانی با توجه به فت شهر اسبمی ماهیتی است بالقوه که می

لتی نباشند( تفستیر و تج های اسبمی در تعار دانش و هنر و فرهنگ بومی )که با اصول و ارهش
 ( 81، ص1385هاده، )نقی« داص دویش را داشته باشد

یافته در دوره اسبمی، در دورتتری  منتاط  شهرهای مسلمانان، یا شهرهای ایجاد شده و توسعه
ممالک مسلمانان، طی قرون متمادی توسط آنان و بر مبنای اصول و معیارهای غالباا نانوشته که اکثراا 

-اند شکل یافته بودند  ای  شهرها به دو دسته عمده قابتل تفکیتکاسبمی نشئت گرفته اه تعلیمات

های پیش اه اسبم بودند و یا اینکته توستط مستلمانان بنتا اندک یا شهرهایی به جای مانده اه تمدن
اند  در مورد اول به مرور شاهد استحاله کالبد، فرم و ساهمان فضایی شتهرها هستتیم، بته نهاده شده
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نوعی که پس اه مدتی کامبا تیییر شتکل یافتنتد و بتر ایت  ست   کته شتهرهای مستلمانان همتان 
شهرهای قبل اه اسبم با تیییراتی جیئی اه قبیل تبدیل کلیستا و آتشتکده بته مستجد هستتند، دتط 

1بندی کالبدی شهرهای دوره ساسانی هستیمکشند  برای نمونه شاهد دگرگونی تقسیمبطبن می   در 
 ای رخ داد، چنانچه استحاله و دگرگونی شهر دمش  نمونه بسیار گویایی است  د نیی چنی  استحالهببسایر 

مورد دوم شهرهایی بودند که توسط مسلمانان بنا نهتاده شتدند؛ ماننتد بصتره، کوفته، فستطاط، 
ی کربب، نجف، بیداد و    که بنای ای  شهرها علل م تلفی داشت  اه جمله، علتتی متذهبی، دلیلت

2نظامی و یا اراده ش صی گیری هستته و ستامان  اولیته، توستط متردم   بسیاری اه آنها پس اه نضج
رشد و توسعه یافتند  در حالتی که، شهری که با امر ش صی قدرتمند )دلیفه و شاهیاده(  کته نیتتی 

رفتت،   متیشد غالباا پس اه متدتی کتامبا اه بتیدودنمایانه و در تقابل با عقاید مردم داشت بنا می
هاده، ای اموی در لبنان بنا شده بتود )نقتیمانند شهر منصور )بیداد( و شهر انجار که توسط شاهیاده

 ( 48، ص1390
3السعید ( شهر دمش  را قبل اه تصرف به دست مسلمانان با ایت  مش صتات توصتیف 1991) 

صتح   -3قتدس؛ صتح  م -2معبد ژوپیتر که به کلیسای سنت جان تبدیل شده بود؛  -کند: امی
گورا که به فروم تبدیل شده بود بانضمام فروشگاه؛  -4هیارتگاه؛  تئاتر کته  -6دیابان ستوندار؛  -5آ

درواهه و  -10کلیستای بییانستی؛  -9کتاخ بییانستی؛  -8دژنظتامی؛  -7به انبار تبدیل شتده بتود؛ 
 -2ت جتان؛ کلیستای ستن-1های اصلی شهر دمش  در قرون اولیته استبم را بتا همچنی  شادصه

4مسجد قبرستتان  و بصتره، )بته  -6محتبت مستکونی و  -5بتاهار؛  -4قصر ال ضرا؛  -3اموی؛  

                                              
 .(1375) حبیبی و( 1372) پیرنیا: ک. ر بیشتر مطالعه جهت  1.
 و کوفه، بصره، مانند) پادگانی شهرهای ،(قاهره و نجارا سامرا، بغداد، مانند) حکومتی شهرهای توانمی را شهرها این .2

 زادهنقی: ک.ر بیشتر مطالعه برای. نامید( نجف و کربال مشهد، قم، مانند) زیارتی و مذهبی شهرهای و علمی شهرهای ،(فسطاط
 .(الف1392) 

3. Alsayyad 

-بهزاد) دهدمی اختصاص خود به را اىویژه گاهجای شهر، کالبدى عنصر ترینمهم عنوانبه اسالمى شهر ساختار در مسجد  4.

 .است بوده شهر اصلى مسجد از متأثر آنها، در موجود مراتب سلسله و اسالمى شهرهاى اغلب توسعه کهطوریبه ؛(1378فر، 
 شده ساخته جامع مسجد آن در شده که اطالق جایى به شهر واژه که بوده آنجا تا اسالمى کهن شهرهاى در مسجد اهمیت

 عبادت، جایگاه محل دانش، و علم جایگاه .است اسالمى جامعه در سیاسى-عبادى نهاد نخستین مسجد .(1386زرگر، ) باشد

 مطالعه برای .(1392 همکاران، و حسینی) دارد واالیى حرمت و قداست که اسالم تبلیغاتى پایگاه و مفسران و قاضیان، عالمان
 .(1390) فالحتی: ک. ر بیشتر
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محتبت مستکونی؛  -3داراالمتاره؛  -2مسجد؛  -1عنوان شهر سادته شده توسط مسلمانان( را با 
باهار  -4میدان اصلی و  -3داراالماره؛  -2مسجد؛  -1باهار مربد، و کوفه را با  -5باهار شرقی و  -4

طور کلی به چهار دسته ( بر اساس قوانی  اسبمی، انواع بناها را به1390بیان کرده است  صارمی )
 کند: تقسیم می

 وهتا ها، مراکی تعلیم و تربیت، بیمارستتانها، باروها، پل، مانند مساجد، قلعهبناهای واجب -1
، ماننتد بناهتای مبتا  -3باهارهتا؛ های مستاجد و ناهای مستحب، مانند مأذنهب -2بنادر ساحلی؛ 

هتای فست  ها، مراکی عیش و نتوش، دانتهناهای حرام، مانند میکدهب -4ها؛ مناهل مسکونی و دکان
دی  مبتی   شوند که متناسب با احکامرو، بناهای شهر اسبمی، به نحوی جهت داده میو      اه ای 

ر استبمی را اه نظتر طتر  کالبتدی، های شتههای آن باشند  وی همچنی  مش صهاسبم و ارهش
، و مسجد و مسجد جامع به عنوان محور اساسی شهر،استحکام و ثبات، باغ، هیبایی، نظم و تقتارن

 داند  امنیت می
  رییی، نشئت گرفته استت کته ابتپیدایش و تکامل شهر اسبمی، اه چند محور اساسی برنامه

د نها را مرییی شهری، آم کرده که به هنگام برنامهربیع، آنها را در هشت شرط دبصه و حاکم را ملی
 نظر قرار دهد  ای  هشت شرط، عبارتند اه:

 -2به آن برساند تا سیراب شود و دسترسی به آن بته راحتتی صتورت پتذیرد؛  آب شیری  را -1 
تنتگ  وها را درست ارهیابی کند تتا متناستب بتا نیتاه متردم باشتد ها و گذرگاهطول و عر  دیابان

 ا در مرکی آن بنا نهد تا بتواند اه طری  آن با تمام ساکنان شتهر آشتنا شتود؛مسجد جامع ر -3ود؛ نش
ل تری  نقطه محتبینی کند تا مردم، احتیاجات دود را اه نیدیکر برای آن پیشتعدادی کافی باها -4

یتک محلته  یان قبایل م تلف، فاصله ایجاد کند و آنان را با هتم درم -5سکونت دود تأمی  کنند؛ 
گییند، در آنجا سکونت می اگر دود نیی -6اسکان ندهد تا اضداد را در کنار هم جمع نکرده باشد؛ 

تری  منطقه را در حاشیه آن انت تاب کترده، دتواص دتود را اه تمتام جهتات پیرامتون دتود وسیع
بکشتد تتا  ه آنجا که تمام شهر، حکم یک دانه را دارد، باید حصاری پیرامون آنا -7سکونت دهد؛ 

حتیاج ساکنان، اه اهل علم صنعت را به آن انتقتال ابه قدر رفع  -8اه تعر  دشمنان مصون بماند؛ 
ها، ینیاهمند دهد تا نیاههای ساکنان شهر را برآورده ساهند و کسی نیاهی نبیند که برای رفع ای  قبیل

ه، نمتای عمتوی و گانتهتای هشتتشتود، ایت  شترطکه مبحظه میطوریبه شهر دیگری برود  به
ی چارچوب اصلی شهر را ترسیم و بر فراهم کردن تأسیسات و ددمات عمومی به عنوان وظیفه اصل

کید دارند و به جوانب عمرانی، اقتصادی و اجتماعی توجه می  کنند  حکام تأ
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ای هتایجتاد تشتکل -1توان به ای  موارد نیتی اشتاره کترد: های شهر اسبمی میاه دیگر ویژگی
هتا و دریافتت ستهیل کنتترل پیشتهت -3نترل اصناف توسط حاکمیت؛ ک -2وسط اصناف؛ صنفی ت

ر داهمیت مذهب  -5ها؛ حدت ساکنان شهر در محدوده محلهو -4مالیات اه آنها توسط اصناف؛ 
ان انت تاب متدیر -7ر اداره شتهر؛ بتسلط حکومت  -6پیدایش همبستگی و دصومت اجتماعی؛ 

 -9سیتی و ایجاد حریم ش صی در فضتاهای دصوصتی؛ ک جنتفکی -8شهر توسط حاکم شهر؛ 
نان حضور کمتر ه -10محدود شدن فضاهای عمومی عمومی در شهرها به مسجد و دارالحکومه و 

 ( 10، ص1389در فضاهای عمومی )پوراحمد و موسوی، 
 دپیونت ن تورده دستت طبیعت با اسبمی اند: شهرگونه نیی توصیف کردهشهر اسبمی را ای 

آن  در شتهر تتا محلته م تلتف سطو  در شهر مردم بی  در همسویی و تعاون و وحدت، ددار
 تک است و حاکم شهر جای جای در آن اه حاصل هیبایی و امنیت و آرامش یابد می حقیقت

 ستمت و هماهنگی )با ندارند دود به نسبت توجه جلب در سعی آن و اجیای هاسادتمان تک
 بتا مصتنوع محتیط در ای  همتاهنگی بلکه است؛ حاکم آنها ی ب در تنها نه آسمانی( سویی و

 ایهتویژگی با محیط و انسان با نیاههای محیط مجاور، عملکردهای در طبیعی، محیط و اقلیم
 هرش ساهندگان جویانهکمال در افکار ریشه دارد، ظرافت که وجود انسان فیییولوژیکی و روحی

 ایجت جای در دارد، آنان دداجویانه ذهنی هایماناه آر حکایت نوعی به و داشته آن اجیای و
 استبمی، شتهر در دتورد  لتذا،متی چشم به شهر تمامی عناصر سادت و طراحی در و شهر

 .دارد، نیست آن آورنده پدید ناآرام و مادی رو  نشان اه که فضاها آشفتگی اه دبری
پیچیتده،  هتایهجمته و لتذا بینتدمی تعادل و ادبص سادگی، در را هیبایی اسبمی، شهر

 اییج در آن است انسان ذه  و رو  آهاردهنده که آنچه هر و کاریمعضل  پر و ناسالم روابط
 یت ا هتایاه دیگتر نشتانه فضا در موجود اصوات در بصری، تناسبات ها،رنگ در تعادل .ندارد
 دتستا و طتر  در هاست  چرا کتههیبایی شهر اسبمی، شهر اینکه، نهایت، در و است شهر
 راچت هاست؛هیبایی شهر است  شهر اسبمی، متبلور هاذه  در ددا یاد همواره آن، جیء جیء

 استت نهفتته اسبمی شهر صفات در تمامی ظاهری، نظر اه چه درون و نظر اه چه هیبایی، که
 ( 159، ص1387)رفیقدوست و شهابیان، 

ی سنتی دانسته و در مقایسه بتا ای تام اه شهرهارفیقدوست و شهابیان شهرهای اسبمی را نمونه
 آستمانی و دداجویانته لحاظ تفکراتبه معماری و شهرساهی سنتی »گویند: شهرهای مدرن می

 جهتت در کته نقشتی و طبیعتت بتا هیبتایی رابطته در گرایانته،طبیعت گرایش دود، در مستتر



 1395 زمستان/89/ ش  22شناسی علوم انسانی / سروش 22

وجتود  شود می متجلی دارد، پروردگار مطلقه و قدرت معبود به دهیتوجه و انسان به تذکردهی
 طبیعی هایجلوه سایر و آب اه استفاده و جمعیتی نقاط و شهرها سرسبی درون و وسیع هایباغ
 استت  ایت  مسلمی ( سنتی )باالد  شهرهای هاینشانه مذهبی اه اماک  و فضاهای شهر در
 قدرتمنتدان در ادتیار که امکانی با که است ماشی  ای  مدرن، فضاهای در که است حالی در

 اینکته بتدون دهتد،شتکل متی را آن رنتگ و تناسب و ابعاد و کالبدی فضایی است، داده قرار
 متدرن شهری فضاهای و سادت ابنیه باشد  لذا داشته باال عالم با ارتباط و معنویت به توجهی

 بته اه )مظتاهری ندارد دداجویانه هایو روش است استوار ماشی  و تکنولوژی پایه بر تنها که
 و هودگتذر هیبتایی آن در تنها و بوده واقعی هیبایی معنوی فاقد است(، انسان توان کشیدن رخ

 گراسنتی مردم شهرهای .رودمی بی  اه نیی کوتاهی مدت بعد اه و دارد وجود شگفتی به متمایل
 انسان وحدت طبیعی، محیط و وحدت انسان شامل وحدت، همیاری و و تعاون رو  و هستند

 در ایت  استت  محستوس کامبا  آنها در عناصر مصنوع و طبیعت دتوح و مصنوعی محیط و
 همیاری، صفات و بوده محورانسان مدرن تفکرات شده بر پایه سادته شهرهای که است حالی

نیستت   ساهگار توحیدی شهر معیارهای با لذا و دوردنمی چشم آنها به در هماهنگی و وحدت
 اندداشته و محوری مرکی آنهاست، سر پشت که تفکری داطر سنتی به فضاهای دیگر، سوی اه
 مرکتی بته عنتوان معبد و مستجد طورکهدارد  همان اشاره جهان دال  و آسمان به ابدیت، به که

 اندبوده مقدس یا جهاتی جهت کهگونههمان و شدهمی ظاهر همی  مرکی به انسان معنوی توجه
 را آن کته انتدبتوده محتوری مرکی یتا واجد نیی سنتی فضاهای اند،داشته اشاره عالم مرکی به که

 تبتع بته متدرن فضتاهای مقابل، است  در ب شیدهمی معنویت و معنا آن به و نمودهمی قطبی
 معرفتی هستتی محتور را انسان و کرده را انکار الطبیعه ماوراء محوریت و مرکییت که تفکری

 و همینی نیاههای و دنیوی هایقدرت به اشاره چه هست است  هر معنوی مرکیی فاقد کند،می
 ( 157-156، ص1387« )است انسان فیییولوژیکی

1ال تایپ شهر اسبمی، الپیدوسناگفته نماند قبل اه بیان ایده ( در مطالعات مربوط بته 1973) 
شهر اسبمی مطلب مهمی را بیان کترده کته حتاکی اه ایت  استت کته شتهرهای استبمی هرکتدام 

های م تلف متفاوتنتد  وی ا دارد که بر حسب شرایط و موقعیتهای داصی رها و مش صهویژگی

                                              
1. Lapidus 
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« هتای م صتوص بته دتود و گشتتالت م صتوص بته دتود را داردهر شهر داصتیت»گوید: می
رسد بتتوان (؛ اما با ای  حال، حتی با در نظر گرفت  ای  نکته بسیار دقی ، به نظر می15، ص1973)

هتای اشتاره شتده در منتابع متورد هتا و مش صتهه ویژگیال تایپی اه شهر اسبمی را با توجه بایده
 توان به شر  ذیل بیان کرد:ال تایپ شهر اسبمی را میبررسی، ارائه داد  ایده

که  -شهر اسبمی چهار مش صه اساسی و اصلی مکانی و دواهده صفت دینی و ادبقی دارد»
رکرد متذهبی، مسجد: با کتا -1شند: باه به ای  شر  میک -هرکدام کارکردهای بسیار مهمی را دارند

 -4دارالحکومه یا مرکی حکومت( با کتارکرد سیاستی، )داراالماره  -3ارکرد اقتصادی، باهار: با ک -2
گتری های مذکور دارای کارکردهای دیمحبت مسکونی، با کارکرد اجتماعی  البته هرکدام اه ب ش

ستی نیتی وان مثال مساجد همواره مراکتی سیانیی هستند که به دلیل اهمیت ثانویشان ذکر نشد، به عن
یتی ورد نظر نماند و یا داراالماره کارکرد دینی و اجتماعی و اقتصادی نیی داشته است  اما صفات بوده

ذکتر و  -5هتدایت،  -4تقتوا،  -3ادت، عبودیت و عب -2 تجلی توحید، -1باشند: به شر  ذیل می
 «میانه  -12احسان و  -11امنیت،  -10، عبرت -9شکر،  -8اصب ،  -7دالت، ع -6تفکر، 

 گیرینتیجه

نتد دیتدگاه جانبه بر یک یتا چحاصل تأکید یک»ال تایپ به بیان وبری آن طورکه گفته شد ایدههمان
ر آیتد کته ددستت متیهای منفرد انضتمامی بتهاست و اه طری  ترکیب کردن شمار هیادی اه پدیده

ای هتموجود و گاهی ناموجودند و بر مبنتای همتان دیتدگاهواقعیت، پراکنده و منفصل و کم و بیش 
  رسد که ای(  به نظر می141، ص1384« )شوند مذکور در یک برسادته تحلیلی واحد، مرتب می

ایتپ ال تهای شهر اسبمی را در جهت دستیابی بته ایتدهپژوهش توانسته باشد تا حد ممک  ویژگی
 آن است راج کند 

ای کته در است که نشانگر اسبمی بودن آن است، مش صته سجدم های اصلی آناه مش صه
ساهی مشت   ال تایپشهر غربی وبر، به عنوان کلیسا وجود نداشته و اینجاست که ضرورت ایده

دومی  مش صه و نشانگر توجه دی  اسبم و به تبع آن مسلمانان به امتور اقتصتادی  بازار،شود؛ می
ستومی  مش صته  دارالحکومه،نیاه به تأمی  اقتصادی است؛ است و منطقاا برای برپایی یک شهر 

اصلی است که اهمیت وجودی آن در فلسفه سیاستی استبم، کته جهتت برپتایی قتوانی  استبمی 
 محـتت مسـکونیدنبال تأسیس حکومت بوده کامبا محره است؛ چهارمی  مش صه، همواره به

توان شتهری را یابد و نمین دود معنا میباشد، شهر با ساکناتوان گفت رک  اساسی میاست که می
بدون محبت مسکونی فر  کرد  همچنی  شهر اسبمی دارای صفات تجلی توحیتد، عبودیتت و 
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 عبادت،  تقوا، هدایت، ذکر و تفکر، عدالت،  اصب ، شکر، عبرت، امنیت، احسان و  میانه است  
 -3بـازار  -2 بـر  و بـارو  -1»کنتد: وبر برای شهر غربی پنج نشانه به ای  شتر  تعیتی  متی

  -5راک نسـبی  اتحـاد و اشـت -4دادگاهی مستی  و برخوردار از حـداق  قـوانن  داخلـی مسـتی   
 ،1369)« حداق  استیتل جزئی و قدرت اداره امور بوسنله کارگزاران برگزیده بورگرهـا ببوروواهـا 

هار، م که هر دو در داشت  بتایابیهای اصلی شهر اسبمی و غربی درمی(  با مقایسه شادصه87ص
ر بته نهادهای حکومتی و اتحاد و اشتراک نسبی شباهت دارند؛ امتا بترج و بتارو و قتدرت اداره امتو

ستکونی موسیله کارگیاران برگییده بورگرها )بورژواها( ویژه شهر غربی بوده و نیی مسجد و محبت 
-ها ریشه اصتلی مناقشتهتو صفات داص ادبقی و دینی داص شهر  اسبمی است  همی  تفاو

ار گرفتته کطورکه پیشتر گفته شد بسیاری اه مفاهیمی که در علوم انسانی به های نظری بوده و همان
فهتوم شوند، دارای معانی مرتبط با همینه و مت  فرهنگی و تاری ی دود بتوده و تاری یتت هتر ممی

دتاطر یم م تلف علوم انسانی بهگرایی هست؛ چراکه محتوای مفاهگرایی و کلمنجر به عدم تعمیم
ستاهی پال تایهمانمند بودن، تاری یت و وابسته به مت  بودن، متییر است و در اینجا ضرورت ایده

ی یابد  شتهر استبمهای تاری ی و فرهنگی هر اجتماع موضوعیت میاه مفاهیم، بر حسب ویژگی
امتور  ه مسجد کته نشتان اه توجته بتهدهد به عنوان مثال توجه بیکی اه ای  موارد است که نشان می

هتای اصتلی شتهر بتوده و دینی و سعادت ادروی مسلمانان است، فقط در ایت  فرهنتگ اه مولفته
نگتی و هتای فرهها بدون در نظر گرفت  شترایط و همینتهبنابرای  تعمیم تعریف شهر به دیگر فرهنگ

 تاری ی کاری بیهوده و غیر علمی است  
های آرمانی بوده و آنچته را اسبمی مبتنی بر ترکیب واقعیت و ویژگیتعریف نگارندگان اه شهر 

ا تعریف باند و ای  رویکرد مرتبط که اه شهر اسبمی در واقعیت و حقیقت بوده را به تصویر کشیده
کته شتود و گتاه نته؛ در حتالیهای آن گتاه در واقعیتت دیتده میال تایپ است که بعضی مولفهایده

و  الیستتی بته معنتای شتهر دتوبمرور شده در ای  نوشته تعاریف صرفاا ایتدهبسیاری اه تحقیقات 
ن فهتوم وبتری آال بته مساهی تفاوت بسیار دارد؛ چراکته ایتدهال تایپآرمانی ارائه داده و ای  با ایده

کید یک جانبه بر یک یا چند دیدگاه بوده و  اه طری  صرفاا آرمانی بودن و دوب بودن نیست؛ بلکه تأ
در حد  دست آمد  در ای  نوشته سعی شدهای منفرد انضمامی بهکردن شمار هیادی اه پدیدهترکیب 

اده ساهی که اه کلیدهای اصلی حل مشکبت نظتری هستت، نشتان دال تایپامکان و توان راه ایده
ا ستادت و شناسی ایرانی رال تایپ جامعه ایرانی و جامعهشود و در تحقیقات بعدی حتی بتوان ایده

 شناسی بومی مبتنی بر مت  فرهنگی جامعه ایرانی اسبمی است    دود راه سادت جامعهای
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 منابع

 قرآن مجید
، 9ش ،رایشهردار  ماهنامه  ،«شتهر ماییست و مستاجد معمتاری »،(1378)مصطفی بهیادفر،

  کشور هاییاریده و هایشهردار ساهمان :تهران
 فصهننام  ،«استبمی شتهر تمتاعیاج ماهیتت» (،1389موستوی) احمتد و ستیروس پوراحمد،

   2ش ،رسالمی ریدرنی شرد مطالعات
 تصتنع و علتم دانشتگاه: تهتران ،ریدرن رسالمی معما ی با آشنایی (،1372کریم) محمد پیرنیا، 

   ایران
  تهران دانشگاه: تهران ،شرد تا شا  رز (،1375محس ) سید حبیبی، 

 منظتر اه شتهر» (،1392پتژوهش) ی حست و پاشتا دواجته شریف سپیده ههراسادات و حسینی،
 ستال ،مرنهس  پیها  ماهنامه  ،«(اسبمی شهر در مسجد هویت بر تاکید با) اسبمی هویت

  85 ش ،12
  47 ش ،فدهنگ نام  مجن  ،«ساکنانش و شهر» (،1382رضا ) اردکانی، داوری 
 بتا نقترآ در هیبتایی وجتوه شنادت بر درآمدی» (،1387شهابیان) پویان و رضا رفیقدوست، 

  16 ش ،اینی پژوهش فصننام  ،«اسبمی شهر صفات در توحیدی جمال تجّلی بر تأکید
  شهرساهی و مسک  وهارت: تهران ،مسجس معما ی  رهنمای (،1386هرگر، اکبر) 
   نی: تهران راسخ، اللهکرامت ترجمه ،جورنان شناسیجامع  مبانی (،1383برنهارد) شفره، 
 و رستانی اطتبع فرهنگتی، موسسته: تهران ،رسالمی شرد ختا سا (،1390حمیدرضا) صارمی، 

  کشور هایدهیاری و هاشهرداری ساهمان مطبوعاتی
 تتاری ی-استبمی شتهرهای دهندهشکل عوامل» (،1390حبیبی) هوشمند و کیومرث علییاده، 

  3ش ،رسالمی ریدرنی شرد مطالعات فصننام  ،«مسلمانان
 اه شتهر اجتمتاعی مفهتوم» (،1390چاوشتی) اسماعیل و ممقد سلیمانی هادی رسول و فرجام، 

  2ش ،1 سال ،ریمنطق   یزیبدنام  فصننام  ،«اسبمی تعالیم و متون منظر
 نشتر :تهتران گوهر،نیتک عبدالحستی  ترجمه ،وبد ماکس شناسیجامع  (،1362ژولی ) فروند، 

  شمیران نیکان
 و او کهی  وبهد  مها کس  رنسیشه  بهد یریمقسم ) کالسیک رجتماعی نظدی  (،1382یان) کرایب،

گه: تهران پرست،مسمی شهناه ترجمه ،(زیمل   آ
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 ،10 چ ثبثی، محس  ترجمه ،شناسیجامع  بز گان رنسیش  و زنسگی (،1382لوئیس ) کوهر،
 علمی  انتشارات :تهران

  راهیان: اصفهان ،(نظدی مبانی) رسالمی شردسازی و معما ی (،1385محمد) هاده،نقی 
، ش هنهد مها  کتها  ،«استبمی شتهر احیتاء جامع برنامۀ کلی طر » (،1388) _________ 

  ماه، دی136
 ریدرنهی شهرد مطالعهات فصهننام  ،«استبمی شتهر چیستی در تأملی» (،1389_________) 

   1ش ،رسالمی
، 155 ش ،هنهد مها  کتا  ،«اسبمی متون در اسبمی شهر هایریشه» (،1390_________) 

  ماهمرداد
 ،«(تتاریخ در و متتون در) استبمی شتهر شتهر مبادی در تأمبتی» الف(،1392_________)

  ماه، تیر178ش ،هند ما  کتا 
 ،179 ش ،هند ما  کتا  ،«اسبمی شهر طراحی در مسجد جایگاه» ب(،1392_________) 

  مردادماه
 ستهامی: تهتران ،1چ ی،کاویتان( منصوره) شیوا ترجمه ،زمان گذ  ا  شرد (،1369ماکس) وبر، 

  انتشار
: تهتران ،1چ دیگتران، و یمنتوچهر عبتاس ترجمته ،جامع  و رقتصاا (،1374_________) 

  مولی انتشارات
 نشتر: تهران ،2چ چاوشیان، حس  ترجمه ،رجتماعی عنو  شناسی وش (،1384_________) 

  مرکی
 ریدرنهی شهرد طالعهاتم فصهننام  ،«استبمی شتهر مفهتوم برسادت» (،1390سمیه) فبحتی، 

  بهار ،3ش ،رسالمی
  4 ش پاییی، ،پژوهش فدهنگ فصننام  ،«وبر ماکس شناسیروش» (،1388فاطمه) سیده فقیه، 
I) آرمانینمونه» (،1393فاطمه) عبداللهی، عمو  deal  Type»)،  

http://pajoohe.net/25513/print.php?UID=33913 



 27  شناسی ماکس وبریپ شهر اسالمی؛ با تأکید بر روشتاال ایده

 

Alsayyad, Nazar (1991), Cities and caliphs Genesis on the Genesis of Arab Muslim 

Urbanism, New York: Greenwood Press. 

Lapidus, Ira (1973), Traditional Muslim Cities:Structure and Change, In Carl 

Brown (Ed.), From Madina to Metropolis: Heritage and Change in the Near 

Eastern City, Princeton, New Jersey: Darvin Press. 

 


