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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
ندانیم شهر آیینه وجودمان ،و نظم و نظام آن مظهتر ستامان و بتیستامانی رو و فکتر ماستت »
(داوری اردکانی ،1382 ،ص 133به نقل اه نقیهاده ،1388 ،ص )1ایت نوشتته بته درستتی وجته
جامعهشنادتی و به ویژه روانشنادتی اجتماعی شهر را نشان میدهد
ای نوشتار در حوهه جامعه شناسی شهری بوده و مسئله آن در پی عدم توجته بته بعتد تتاری ی
مفهوم شهر در جامعهشناسی شهری شکل گرفته است در جامعهشناسی شهری ،مفهوم شهر تعلت
همانی دود را اه دست داده و ارتباط دود را با همان و دوره تاری یاش میگسلد بنابرای  ،میتتوان
1
همانگونهکه او دود ادعایی فراتر اه
گفت شهر وبری ( )1369تنها ،ایدهالتایپ شهر غربی است؛
2

ای نداشته و اه نظر او شهر غربی و شهر شرقی متفاوت هستند

بسیاری اه مفاهیم علوم طبیعی اه جمله توانایی ،قدرت توده ،نیرو و غیره وقتی در علوم انسانی
به کار میروند ،سرچشمه همهگونه ابهام ،دو پهلتویی و شتبهه متیشتوند دربتاره مفتاهیمی چتون
سرمایهداری ،سوسیالیسم و پروتستانیسم یا بهرهوری ،تاریخ و جامعهشناستی بتا مشتکبت بیرگتی
مواجه هستند؛ هیرا محتوای معنادار آنها برحسب همان و مکتبهای فکتری متییتر استت (فرونتد،
 ،1362ص )66-65به همی داطر است که در عرصه جامعتهشناستی شتهری ،دیگتر ست

اه

جامعهشناسی شهری نمیتوان گفت؛ بلکه اه جامعتهشناستی شتهر غربتی ،شتهر شترقی ،یونتانی،
اسبمی و حتی عنوان شهر داصی مثل جامعهشناسی شهر واشنگت  ،توکیو ،تهران و اصتفهان بایتد
س

گفت
سؤالی که مایه بنیادی شکلگیری نظریه ایدهال تایپ وبر بهطتور عتام و بتهطتور دتاص متوارد

مصداقی همچون شهر غربی یا اسبمی است ،اه اینجا نشأت میگیرد که اگتر قترار بتر ایت باشتد
واقعیت اجتماعی بهطور عام ،کلی و قاعدهمند تبیی شود -همانطورکه پوهیتویسمهتا و بتهطورکتل
تکاملگرایان نظر دارند -پس تکلیف موارد جیئی و داص چه میشود؟ و تبیی آنهتا چگونته بایتد
انجام گیرد؟ آیا باید تبیی امور جیئی و داص را که هرکدام در متنی فرهنگی و اجتماعی رشد و نمو
1. ideal type

 .2برای مطالعه بیشتر ر.ک :پوراحمد و موسوی()1389
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یافتهاند ،قربانی تبیی به سبک امور کلی و قاعدهمند کرد؟ همانگونهکه علمگرایان و پوهیتیویسمهتا
بر آن پایبندند و یا اینکه برای تبیی ای گونه امور راهی وجود دارد
همانطورکه واضح است علم گرایتی و پوهیتیویستم ،پیشترفت را در یتافت قواعتد کلتی و عتام
واقعیت اجتماعی میداند؛ درحالیکه رویکرد وبری مسیر پیشرفت علم را توجه بته امتور جیئتی و
داللتهای فرهنگی موجود در مت فرهنگی آنها دانسته و راه پیشنهادی برای رسیدن به ایت منظتور

ایدهال تایپساهی است وبر در مورد ضعف قوانی عام و کلی میگوید« :هرچه ،قـوانن «عـام-
ّ
تر» ،یعنی انتزاعیتر ،باشند کمتر میتوانند در تبنن علی پدیدههای منفرد ،و بهطور مسـتین،،
در فه ،معنای وقایع فرهنگی نیشی داشته باشند ،1384( ».ص )125وبر در اهمیت توجته بته
جیئیات و عناصر داص میگوید« :اگر ب واهیم مطالعات تاری ی را به شیوهای عقبنتی در مقتام
«علم امور منفرد» تثبیت کنیم ،باید شباهتها و همسانیهتای الگوهتای رشتد و تحتول انستانی را

تعیی کنیم ،در ای صورت جزئنات خاص و عناصر غنـر قابـ میایسـه و غنـر قابـ تحلنـ
ا
بازماندههایی خواهند بود که به قول بریسنک «گ سرسبد» مطالعات تاریخی هستند مثب
میتوان گفت «اثر انگشت» بیسمارک یکی اه آن «گلهای سرسبد» استت کته دتاصتتری نشتان
«فردیت» اوست که توسط پلیس جنایی کشف شده و هیچ چیی دیگری نمیتواند در تاریخ جای آن
ا
را بگیرد و اگر در برابر ای مثال با دشم و غضب ای گونه م الفت شود که «طبعا» فقط کیفیتات و
وقایع«روحی» یا «روانشنادتی» باید به منیله امر «تاری ی» مورد توجه قرار گیرند ،باه هم هنتدگی
ا
روهمره بیسمارک ،اگر ب واهیم آن را «کامب» بشناستیم ،مجموعـه نامحـدودی از خصـای او را

دیگـری

پنش روی ما میگذارد که ترکنب و الگوی منحصر به فرد آنها هرگز در هنچ شـخ
در جهان یافت نمـیشـود ،دصتایلی کته چنتدان مهتمتتر اه اثتر انگشتت او نیستتند » (همتان،

ص )193همچنی در سطح وسیعتر میتوان نتیجه گرفت ایدهال تایپستاهی تنهتا راه رستیدن بته
جامعهشناسی بومی است موضوعی که امروهه منجر به بحث و نگاشت مقاالت در محافتل علمتی
شده است هدف اصلی مقاله معرفی ایدهال تایتپ شتهر استبمی استت افتیون بتر ایت  ،راهحتل
مناسب و علمی در باب تعریف پدیدههای جیئی و در حد توان ،کمک به حل مناقشتات نظتری در
ای گونه مباحث ارائه میشود
سؤاالت
سؤال اصلی ای است که ایدهال تایپ شهر اسبمی چیست؟ الهمه پاسخ به آن پتردادت بته ستؤال
ا
فرعی در مورد چگونگی سادت آن است البته قبل اه پاسخ به سؤاالت تحقی  ،منطقا ای سؤاالت
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به ذه دطور میکند که ن ست ،ایدهال تایپ چیست؟ و دوم راه سادت آن چگونه است؟
سؤاالت تحقی مرتبط با هم هستند؛ بهطوریکه سؤال اه ایدهال تایپ شهر استبمی ،ستؤال اه
چگونگی سادت آن ،و هر دوی اینها ،سؤال اه چیستی دود ایدهال تایپ و چگونگی ستادت آن را
پیش میکشد و پاسخ به سؤاالت ادیر همینه را برای پاسخ به سؤال اصتلی تحقیت مهیتا متیکنتد
پاسخ به سؤاالت مربوط به دود ایدهال تایپ و چگونگی سادت آن با توجه به اینکه در سطح نظری
میباشد ،تحلیل نظری میدواهد و در قالب تحلیل نظری بدان پاسخ داده میشود و پاسخ به سؤال
اصلی تحقی که در سطح مصداق عینی است ،یتک بررستی تتاری ی را نیتاه دارد کته بته پشتتوانه
تحلیل نظری انجام و در مراحل بعد بررسی میشود
پیشینه
نقیهاده ( )1388مینویسد« :یکی اه اصلیتری سؤاالت پیشرو ای است کته :چترا بتهرغتم
اینکه مسلمانان معتقد ،مدیریت و اجرای برنامهها و طر هتای شتهری را عهتدهدار هستتند ،وضتع
حاضر (که اه گذشته به ارث رسیده) ادامه دارد و بهتر نمیشود؟ سادهتری پاسخ ای استت :چتون
مبانی نظری ای وجود ندارد که بر اساس آن عمل شود ،و چون معیارهتایی در دستترس نیستت »
وی سعی میکند تا طر کلی برنامهای را مطر نماید که میتوان آن را «برنامۀ جامع و احیای شهر
اسبمی» نامید البته وی بیش اه آنکه به چیستی شهر اسبمی بپرداهد ،به طور ضتمنی بتا مفترو
قرار دادن وضو مفهوم شهر اسبمی به چگونگی برپاکردن و احیای آن همت گماشته است
صارمی ( )1390به ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی شهر ،برگرفته اه مبادی
دی اسبم توجه میکند وی به اهمیت شهر و شهرنشتینی در جایگتاه تمتدن و ملتل فرهنتگهتای
م تلف اشاره کرده و در ادامه می گوید که در کشوری مسلمان و با تمتدن کهت ماننتد ایتران ،الهم
است برنامه رییی را بر اساس هویت فرهنگی و تمدن اسبمی پیگیری کرد نگارنده بر آن است تا با
بررسی مبادی دی مبی اسبم -که به عنوان کاملتری دی برای همه حوهههتای هنتدگی و تنهتا راه
سعادت و تکامل انسان (به واسطه عمل به آن) معرفی میشود -برای سؤاالت ذیل پاستخ مناستبی
ا
بیابد :الف) اینکه دی برای هندگی انسان در حیات دنیتوی ،چته نگرشتی دارد؟ ب) اصتوال مبتانی
اسبمی برای هندگی در یک مکان ،برنامه مدونی دارد یا دیر؟ اسبم چه دیدگاهی برای ب شهتای
م تلف کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی شهر دارد؟ در ای کتاب عناصر جالب و فراوانی اه ویژگتی-
های شهر اسبمی آورده شده اما کمتر به بررسی تطبیقی تعاریف پردادته شتده استت و چتارچوب
مفهومی مناسبی نیی ندارد
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نقیهاده (1392الف) ای سؤاالت را بررسی کرده است :تعریف شهر و جایگاه آن در اندیشته و
تعالیم اسبمی و نقش آن در شکلگیری تمدن اسبمی چه بوده است؟ و اینکه نس ه وارداتی شتهر
امروه چه نسبتی با تعالیم اسبم و شیوه هیست اسبمی داشته و تأثیر آن بر دگرگتونیهتای فکتری و
رفتاری جامعه چیست؟ هر چند ای مقاله بهرغم محتوای پرمایه دود نتوانستت تعریفتی جتامع و
کامل اه شهر اسبمی ارائه دهد؛ اما در دیگر اهداف دتود اه جملته تحلیتل نست ه وارداتتی شتهر
امروه و تأثیر آن در حوهه فکری و رفتاری جامعه بسیار موف بوده است
نقیهاده ( 1389و  )1390و فرجام و همکاران ( )1390بیشتر به ای موضتوع پردادتتهانتد کته
شهر اسبمی چه ویژگیهایی باید داشته باشد؛ نه اینکه در واقعیت چته هستت اه ایت روستت کته
نقیهاده میگوید« :عبوه بر اینها اه قرآن کریم که بته نت

دتود و ست

معصتومی حتاوی هتر

موضوع مورد نیاه بشر است ،مرجعی است که الگو و مبانی و ارکان و صفات و اصول شهر اسبمی
اه آن قابل استنتاج است مقاله حاضر بر آن است تا با مراجعه به کبم الهی ای موضوعات (الگتو،
مبانی و ارکان ،صفات و اصول شهر اسبمی ) را تبیی نموده و «شهر اصیل استبمی» را کته مکتان
هیست انسان کامل است به عنوان صورت مثالی و مفهتومی توضتیح دهتد و معرفتی کنتد ،کته بته
تناسب مرتبه باورهای اهل دویش و ساهندگانش و با عنایت به امکانات در دسترس و شرایط همتان
و مکان نمونه و نس ه مناسب آن دوران و آن سرهمی ظهور دواهد یافت» ( ،1390ص)1
نقیهاده (1392ب) و حسینی و همکاران ( )1392مسجد را بنا و عبادتگتاه دتاص مستلمانان
معرفی میکنند نقیهاده افیون به شنادت ویژگیهای اصلیتری موضوعات مربوط بته مستجد در
متون اسبمی ،همچنی نگاهی به سابقه تاری ی مسجد در شهرهای مستلمانان و وضتعیت امتروه
آنها داشته است ای مقاله اه ای لحاظ که مسجد را با توجه به سابقه تتاری ی ،بته عنتوان یکتی اه
مؤلفههای اصلی شهرهای اسبمی میداند قابل توجه استت؛ امتا گمتان متیرود در تعریتف شتهر
اسبمی نارساست و حسینی و همکاران نیی در معرفی هویت شهر اسبمی فقط بته مستجد تأکیتد
کرده و به دیگر صفات آن اشاره نمیکنند
پوراحمد و موسوی ( )1389بتا مترور منتابع م تلتف در همینته شتهر استبمی ،ویژگتیهتای
اجتماعی مورد توجه پژوهشگران و تحلیلگران را است راج و مقایسهای تطبیقی با شهر غربتی متورد
نظر ماکس وبر انجام دادهاند ای مقاله با وجود بهدست دادن ویژگیهای اجتماعی شتهر استبمی
که اه مؤلفههای اصلی آن است؛ اما اه لحاظ جامعیت ،تعریف و مش صات شهر اسبمی کفایتت
الهم را ندارد
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علییاده و حبیبی ( )1390به ای نتیجه رستیدند کته نحتوه شتکلگیتری اصتول طراحتی شتهر
اسبمی -تاری ی به طور عمده به ارهشها و اعتقادات فرهنگی اسبم که ریشه در ماهیتت احکتام
اسبمی داشته است ،بستگی دارد؛ بهطوریکه جنبتههتای گونتاگون هنتدگی مستلمانان و اه جملته
سادت سکونتگاه ها را نیی تحت تأثیر قرار داده است ای پژوهش هرچنتد در آشتکار کتردن نحتوه
شکلگیری طراحی شهرهای اسبمی – تاری ی موف بوده؛ اما در معرفی ویژگیهای شهر استبمی
ضعیف است
بر اساس مطالب پیشی در جمعبندی میتوان گفت بیشتر پژوهشهای مرتبط بیش اه آنکته بته
وجه تاری ی و نظری موضوع توجه و عناصر اصلی شهر اسبمی را است راج کننتد ،بیشتتر بته ایت
ا
موضوع پردادتهاند که شهر اسبمی چته چیتیی بایتد باشتد و رویکترد کتامب یوتوپیانیستتی را در
مطالعۀ ای موضوع ات اذ کردهاند؛ در حالیکه منظتور وبتر اه نمونته آرمتانی ،در واقتع ترکیبتی اه
واقعیت و حقیقت است و فقط نوع دوب یک پدیده نیست ،یا اینکه بعضی اه تحقیقات در تعریتف
ا
شهر اسبمی تنها به بعضی اه وجوه آن مثب دینی یا اجتماعی تأکید کردهاند و بعضی دیگر بتهرغتم
گردآوری مطالب سودمند و غنی در آدر به تعریف و جمعبندی نهایی نرسیدند
تحلیل نظری
برای دستیابی به هدف تحقی  ،رجوع به مفاهیم نظری وبر ،بهویتژه چیستتی ایتدهال تایتپ و نحتوه
سادت آن در ای قسمت الیامی است در ای راستا ،قبل اه پردادت به موضوع ایتدهال تایتپ ،بته
اجمال اندیشههای وبر مرور میشود «اسپنسر بیشتر به قضیه تکامل هیئت اجتماعی در مقایسه بتا
ارگانیسم فردی پردادته بود عبقه اصلی دورکیم معطوف به تنظیمهای اجتماعیای بود که انستجام
سادتارهای اجتماعی را حفظ میکنند مارکس در تحلیلهای اجتماعی ،بیشتتر بته کشتمکشهای
طبقات اجتماعی در چارچوب سادتارهای اجتماعی و روابط تولیدی میپردادتت؛ امتا بتردبف
همه اینها ،تأکید اصلی وبر متوجه معانی ذهنی است که انسانهای کنشتگر بته کتنشهایشتان
نسبت میدهند و جهتگیریهای متقابل ای کتنشهتا را در چتارچوب همینتههتای تتاری ی-
اجتماعی مورد بررسی قرار میدهند» (کوهر ،1382 ،ص)300-299
به نظر وبر ،تفاوتهای میان علوم طبیعتی و علتوم اجتمتاعی ،اه تفتاوت نیتهتای شتنادتی و
اهداف متفاوت پژوهشگر برمیدییند و نه اه کاربردناپذیری روشهای تعمیمی و علمتی در متورد
موضوع کنش اجتماعی ای هر دو علم به تجرید نیاه دارند رهیافت منفردکننده بردبف رهیافتت
تعمیمب ش ،عناصر نوعی را ندیده میگیرید و به صفات داص پدیدهها یا کنشتگران عینتی تتاریخ
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میپرداهد ای هر دو روش دفاعپذیرند؛ به شرط آنکه ادعتا نشتود کته پدیتدهها را در جامعیتشتان
ا
شامل میشوند هیچ روشی نیست که ذاتا اه روشهای دیگر ممتاه و برتر باشد (همان ،ص)302
بر همی اساس وبر در تعریف جامعهشناسی میگوید« :جامعهشناسی علمتی استت کته
ّ
مبادرت به فهم تفسیری کنش اجتماعی میکنتد ،تتا اه ایت رهگتذر بته تبیتی علتی رونتد و
جلوههای آن دست یابد کنش عبارت اه تمام رفتارهای انسانی استت کته در آن فترد کنشتگر،
ا
معنای ذهنی را به رفتارش نسبت میدهد کنش در ای معنا ممک است که مشهود یتا صترفا
درونی و ذهنی باشد ...کنش در صورتی اجتماعی است که به صرف معنای ذهنی کته فترد یتا
افراد کنشگر به آن نسبت میدهند ،رفتار دیگران را به حساب آورده و بر اساس آن جهتگیری
شود » (کرایب ،1382 ،ص 94به نقل اه فقیه)1388 ،؛ بنابرای  ،جامعهشناسی اه نظر وبر ،علم
ّ
تفسیر کنش اجتماعی است و به دنبال آن درك علی و تبیی هم صورت میگیرد
وبر «تأکید اصلیاش متوجه معانی ذهنیای است که انسانهای کنشگر به کنشهایشان نسبت
میدهند » (کوهر ،1382 ،ص)300؛ بنابرای  ،و بر در مورد فهم کنش انسانی معتقد استت کته
باید به فهم معانیای پردادت که در پس ذه افراد وجود دارد ایت گونته استت کته میگویتد:
«شنادت معنای فرهنگی وقایع و الگوهای انضمامی تاریخی تنهتا هتدف انحصتاری و نهتایی
علوم اجتماعی است» (وبر ،1384 ،ص)170
وبر معتقد است که در همدلی باید دود را به دنیای مفهومی فرد مقابل نیدیک کترد بایتد
ا
یک نوع تسلط بر تجربه داشت تا آن را درك کرد؛ ولی حتما الهم نیست کته آن کتار را انجتام
ا
دهید به عنوان مثال وبر در اقتصاد و جامعه میگوید« :برای درك یک سیار حتما الهم نیستت،
ا
دیگتر قترار داد و
یک سیار باشید با ای حال ،اگر بتوان دود را تصورا بته جتای شت
بهطور همدالنه در تجربۀ او شرکت کرد ،اطمینان بیشتری اه تفسیر معنای کنش حاصل دواهد
شد» او ادامه میدهد« :با ای وصف ،ای به هیچ وجه شرط مطل برای تفسیر دقی معنای یک
ا
کنش نیست در ضم  ،افیون بر همۀ اینها ،عناصر قابل درك و غیر قابل درك یک فرایند ،غالبا
ّ
در هم تلفی میشوند و یک کلیت را میساهند» (وبر ،1374 ،ص 4به نقل اه فقیه)1388 ،
اه نظر وبر گیینش مسائل مورد بررسی ،همیشه «وابسته به ارهش» استت «ربتط ارهشتی» بته
گیینش مسئله مورد تحقی راجع است و نه به تفسیر پدیدهها همچنانکه پارسونی میگوید« :پتس
ّ
اه پایان گرفت کار توصیف یک پدیده ،استقرار روابط علی میان آن پدیده و سواب یا لواح آن ،تنها
اه طری کاربرد ضمنی یا صریح یک طر استداللی صوری امکانپذیر است کته دتود مستتقل اه
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هرگونه نظام ارهشی بوده و تنها بته ارهش استشتهاد علمتی پایبنتد باشتد» وبتر ربتط ارهشتی را اه
بیطرفی ارهشی جدا میدانست ،اه نظر وی بیطرفی ادبقی ن ست بته معنتا آن استت کته یتک
دانشمند اجتماعی نباید ارهشهایش را بر دادههایش تحمیل کند و ناگییر تنها راه تحقیقش را دنبتال
کند ،حتی اگر نتایج تحقیقش به آنچه که عییی میدارد آسیب رساند بیطرفی ارهشی به یک دستته
مبحظات دیگر نیی راجع استت ،اه جملته جتدایی قائتل شتدن میتان جهتان واقعیتهتا و جهتان
ارهشها ،امکانناپذیری استنتاج «قضایای بایستنی» اه «قضایای واقعی» وبر بر ای نظتر بتود کته
یک علم تجربی هرگی نمیتواند به کسی حکم کند که چه باید بکند ،هرچند که میتواند آنچه را که
او میتواند و میدواهد انجام دهد برایش روش ساهد (کوهر ،1382 ،ص)305-303
ایدهال تایپ
ایدهال تیپ ،نمونه آرمانی یا نمونه ناب ،یکی اه مفاهیمی است که ماکس وبر( )1920-1864بته
عرصه روششناسی علوم اجتماعی و فرهنگی وارد کرد که باید آن را به معنای طتر فکتری فهمیتد
(شفره ،1383 ،ص 249به نقل اه عمو عبداللهی )1393 ،نمونته آرمتانی یتک ستادتار تحلیلتی
است که کار یک گی همی پیمایی را برای یک پژوهشگر انجام میدهتد او بتا ایت وستیله میتوانتد
همانندیها و انحرافها را در موارد عینی تش ی

دهد ای مفهوم بترای بررستی مقایستهای یتک

روش بنیادی فراهم میکند وبر تصریح میکند« :سنخ آرمتانی فرضتیه نیستت؛ بلکته راهنمتای
سادت فرضیات است و همچنی  ،سنخ آرمانی ،توصیف واقعیت نیست؛ بلکه ابیاری صریح و
عاری اه ابهام برای بیان چنی توصیفی است» ( ،1384ص )140وبر برای اینکه مفاهیمی که در
روش تاری ی بهکار می روند ،اه دقت کافی بردوردار باشند ،مفهتوم نمونته آرمتانی را ابتداع کترده
است (فروند ،1362 ،ص)68
در ادامه وبر در مورد چگونه سادته شدن ایدهال تایپ و کاربرد آن متیگویتد« :ستنخ آرمتانی
حاصل تأکید یکجانبه بر یک یا چند دیدگاه است و اه طری ترکیب کردن شمار هیتادی اه پدیتده-
های منفرد انضمامی بهدست می آید که در واقعیت ،پراکنده و منفصل و کم و بیش موجود و گتاهی
ناموجودند و بر مبنای همان دیدگاههای مذکور در یک برسادته تحلیلی واحد ،مرتب میشوند ای
برسادته ذهنی به مفهوم دال

دود در عالم واقع و بهصورت تجربی هیججا یافت نمتیشتود و اه
تعیی کنند

ای نظر یک یوتوپیاست وظیفه پژوهشهای تاری ی ای است که در هر مورد مش
ا
که ای برسادته آرمانی تا چه حد به واقعیت نیدیک و اه آن دور میشود ،مثب تا چه حد متیتتوانیم
سادت اقتصادی فبن شهر را تحت عنوان «اقتصاد شهری» طبقهبندی کنتیم اگتر ایت مفتاهیم بتا
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دقت کافی بهکار گرفته شوند برای پژوهش و تبیی سودمند دواهند بود» ( ،1384ص)141
وبر به صراحت ایدهال و آرمانی بودن سنخ آرمانی را اه قضاوتهای ارهشی جتدا کترده و تنهتا
کمال منطقی برای آن قائل است وی در ای همینه میگوید« :یک بار دیگر تکرار میکنم کته ستنخ
آرمانی مورد نظر ما هیچ ربطی به قضاوتهای ارهشی ندارد و هیچ اشارهای به هیچگونه کمتالی بته
ا
جی کمال صرفا منطقی نمیکند همانطورکته متی تتوان بترای ادیتان ستنخ آرمتانی ستادت بترای
عشرتکدهها نیی میتوان ،دواه عشرتکدههایی که به لحاظ سبمت ادبقی یا نقطهنظرهای تکنیکتی
ا
دیگر «مصلحتی» هستند ،دواه آنهایی که کامب دتبف چنتی مبحظتاتی متیباشتند» (،1384
ص )153اه دیدگاه وبر ،سه نوع نمونه آرمانی ،با سطح تجریدشان اه یکدیگر باهشنادته میشوند:
ن ستی نمونه آرمانی ،ریشه در ویژگیهتای تتاری ی دارد ماننتد نمونتههای «شتهر غربتی»،
«ادبق پروتستانی» یا «سرمایهداری نوی » ای ویژگیها به پدیدههایی راجعاند که تنهتا در دوران
تاری ی داص و حوهههای مش

فرهنگی نمایان میشوند

نمونه نوع دوم ،عناصر انتیاعی واقعیت اجتماعی را در بر میگیرد مانند مفاهیمی چون «دیوان-
ساالری» و «فئودالیسم» که ممک است در انواع همینههای تاری ی و فرهنگی پیدا شوند
سومی نوع نمونه آرمانی همان است که ریمون آرون آن را «باهساهی عقبیتی یتک نتوع رفتتار
داص» دوانده است به نظر وبر ،همه قضایای نظریه اقتصادی در ای مقوله جای میگیرنتد؛ هیترا
ا
ای قضایا به شیوههایی راجعاند که انسانها به انگییههای صترفا اقتصتادی و بتهعنتوان انستانهای
اقتصادی محض ،در رفتارشان به آن شیوهها عمل میکنند (کوهر ،1382 ،ص)308-307
وبر کارکرد یک سنخ آرمانی را ای گونه بیان میکند« :محتوای یک سنخ آرمانی هر چه باشد،
اه ادبقی ،حقوقی ،هیباشنادتی ،یا هنجارهای دینی گرفته تا یک اصل فنتی

در پتژوهشهتای

تجربی فقط یک کارکرد میتواند داشته باشد و ای کارکرد ،مقایسۀ آن با واقعیتهای تجربی به
منظور تعیی تفاوتها و شباهتهاست تا بتوانیم ای واقعیتها را با صریحتری مفتاهیم قابتل
ّ
درك توصیف کنیم و بهصورت علی به فهم و تبیی آن نائتل شتویم» ( ،1384ص )78-77وی
دو پیامد اجتناب ناپذیر عدم ایدهال تایپساهی در پژوهش را ای گونه شر میدهد )1« :آگاهانه یا
ناآگاهانه اه مفاهیم مشابه دیگری استفاده کنند ،بیآنکه آنها را فرمولبندی واژگانی یتا تشتریح
منطقی کنند و یا اینکه  )2در قلمروی ادراکاتی که به صورت مبهم «احساس میشتوند» استیر
دواهند ماند» (همان ،ص)147-146
اما ناگفته نماند وبر ایدهال تایپساهی را نه هدف بلکته وستیله متیدانتد ،چنانچته متیگویتد:
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«برسادت سنخهای آرمانی انتیاعی ،نه هدف بلکته وستیله استت » (همتان ،ص )143و بته بیتان
فروند «نمونه آرمانی جی ابیارها و وستایل اکتشتافی بترای دادن صتراحت و یکنتوادتی بته موضتوع
ا
تحقی  ،چیی دیگری نیستند دقی تر بگوییم ،آنها شیوههای دالصا تجربی هستند ،که دانشمند ،بته
میل و ادتیار دود ،به مقتضای ضرورت تحقی  ،وضع میکند و اگر در عمل ،کارآیی الهم را نداشته
ا
باشند ،بههمان ترتیب ،رهایشان میکند بنابرای  ،ارهش نمونههای آرمانی منحصرا بهوسیله کارآیی
و باهدهیشان در تحقی  ،تعیی میشود وقتی نمونههای آرمانی سادتهشده بتا موضتوع تحقیت در
دست اجرا متناسب نباشند ،جامعهشناس مجاه استت نمونتههتای آرمتانی دیگتر کته مناستبترند
بساهد لذا ،نمونههای آرمانی نه درستند و نه نادرست ،بلکه چون هر ابیار فنی ،مفیدند یا بیفایتده»
( ،1362ص)73-72
در نهایت وبر ای گونه نتیجه میگیرد که «حال نباید همه ای مطالب را ای گونه سوءتعبیر کترد
که شایستهتری وظیفه علوم اجتماعی ،جستجوی دائمی نقطهنظرها و برسادتههای تحلیلتی استت

برعکس بیش اه هر چیی باید بر ای نکته تأکید کرد که شنادت معنای فرهنگی وقایع و الگوهـای
انضمامی تاریخی تنها هدف انحصاری و نهایی علتوم اجتمتاعی استت کته مفهتومستاهی و نقتد
برسادتههای تحلیلتی نیتی ،همتراه بتا ابیارهتای دیگتر ،در دتدمت ایت هتدف هستتند» (،1384
ص)170
با توجه به ای تحلیل نظری میتوان نتیجه گرفت که «ایتدهال تایتپ شتهر استبمی بتر استاس
شواهد تاری ی و عینی و با تأکید یک جانبه بر یک یا چند دیدگاه و اه طریت ترکیتب کتردن شتمار
هیادی اه پدیدههای منفرد انضمامی بهدست میآید»
روش تحقیق
ای پژوهش کیفی است و با روش اسنادی یا کتاب انهای دادهها گردآوری میشتوند و یافتتههتا بته-
صورت کیفی مورد تجییه و تحلیل قرار میگیرند در جهت پاسخ به سؤال اصلی ابتدا پیشینه مرور
میشود تا معلوم شود پژوهشهای قبلی تا چه حد به ای سؤال پاسخ داده و چته نقتدهایی بتر آنهتا
وارد کردهاند پس اه آن چارچوبی نظری طراحی میشود تا بتوان فرضیه را استت راج کترد بعتد اه
ای مرحله با رجوع به متون دینی و آرا و نظرات اندیشمندان اسبمی دادههای (یافتتههتای) تحقیت
گردآوری میشود تا بهصو رت کیفی و به کمک استدالل عقلی و منطقی فرضیه را بررسی و تجییه و
تحلیل کرد و در نهایت به جواب سؤال اصلی یعنی ایدهال تایپ شهر اسبمی نائل آییم
در ایده ال تایپ ساهی ددالت عناصر ذهنی پژوهشگران دور اه تصور نیست؛ بنتابرای  ،گفتنتی
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است که آنچه به عنوان نتیجه پژوهش در مورد ایدهال تایپ شهر اسبمی حاصل میشود ،اه دریچه
ذه و نگاه نویسندگان بوده و قابل نقد است؛ همانطورکه در هدف تحقی عنوان شد ،سعی بتر آن
است که در حد توان ،روشی علمی را در تبیی ای گونه پدیدهها با بهکارگیری ستنت روششتنادتی
وبری به عنوان شاد

پارادایم تعریف ،معرفی و اشاعه دهیم

یافتههای تحقیق (ایدهال تایپ شهر اسالمی)
نقیهاده ( )1377بردی صفات مهم شهر اسبمی را بر اساس متون اسبمی ای گونه بر میشتمارد:
شهر اسبمی ،شهر تجلی توحید ،اصل توحید به عنوان صفت ممییه اسبم با سایر مکاتب و ادیتان
تأثیری بنیادی بر شهر اسبمی دارد که ای تأثیر را در همینههای متفاوت میتوان مشاهده کرد؛ شهر
اسبمی ،شهر عبودیت و عبادت ،عبودیت حضرت ح سبحانه و تعتالی ،بتهعنتوان هتدف اصتلی
دلقت ،بایستی تأثیر مستقیمی بر شکل و سیمای شهر اسبمی داشته باشد در ای راستا ،فضتاها و
عناصر عبادی ،روحانی و معنوی نه تنها بر کالبد و سیمای شهر تسلط فیییکی و روانی دارند؛ بلکته
عامل هویت شهر نیی هستند شهر اسبمی ،شهر تقوا ،مهتمتتری ویژگتی تقتوا در رابطته بتا شتهر
اسبمی عبارت اه بی بردن و یا عدم ایجاد همینه بروه گناه میباشد؛
شهر اسبمی ،شهر هدایت ،شهر استبمی بایستتی بته انحتای م تلتف ستاکنان را بته ستمت
ارهشهای اسبمی و هدفی که اساس دلقت انسان بر آن استوار است هدایت کند؛ شهر استبمی،
ا
شهر ذکر و تفکر ،انسان فطرتا به بسیاری اه اصول و ارهشها آگاه است که در روه الست پیمتان بته
رعایت آنها بسته است ای اصول و ارهشها نیاهمند یادآوری و تتذکر هستتند و شتهر استبمی بته
روشهای گوناگون می تواند ای تذکر دهی را انجام دهد در جهت تکمیل نقش تذکردهی نیاهمنتد
ایجاد همینه تفکر ،بهعنوان یکی دیگر اه ارهشهای اسبمی هستیم که شهر اسبمی باید همینهستاه
آن باشد شهر اسبمی ،شهر عدالت ،عدل بهعنوان بتارهتری صتفت فعتل الهتی ،اه ویژگتیهتایی
است که بایستی فعل انسان ( دلیفهالله) نیی به آن متصف باشد با عنایت به تأکید تعالیم استبمی
در مورد رعایت عدل و الیام توجه به آن در همه ابعاد هندگی ،میتوان تجلی آن را در شتهر استبمی
بهعنوان یکی اه مناسبتری و بهتتری جتایهتا دانستت شتهر استبمی ،شتهر اصتب  ،یکتی اه
اساسی تری وظایف انسان در همی اه اصب در همی و اجتناب اه فستاد در آن متیباشتد و شتهر
یکی اه بهتری همینههای رعایت ای اصل و وظیفه انسانی است
شهر اسبمی ،شهر شکر ،با توجه به معنای شکر ،شهر اسبمی با بهکار بردن نعمتات الهتی در
مکان مناسب دود ،نوعی داص اه تجلی شکر عملی را به نمایش میگذارد شهر استبمی ،شتهر
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عبرت ،تعالیم اسبمی انسان را به عبرتگرفت اه گذشته فترا دوانتده و اه ایت رو استت کته شتهر
اسبمی آیینه عبرت اعمال گذشتگان است تا اهل دویش را به تکرار حسنات و اجتنتاب اه ستیئات
ترغیب کند شهر اسبمی ،شهر امنیت ،امنیت ،اه بسیاری جنبهها مورد توجه تعالیم اسبمی است
و لذا شهر اسبمی تجلی تأمی همه انواع امنیت و ایمنی بترای شتهروندان استت شتهر استبمی،
شهر احسان ،احسان انسان نسبت به همنوع اه تعالیم اسبمی نشئت میگیرد و ملحتوظ داشتت آن
بر سیما و کالبد شهر اثر گذاشتته و شتهر استبمی را اه شتهرهای دیگتران متمتایی متیکنتد شتهر
اسبمی ،شهر میانه ،میانهروی بهعنوان تجلی عینی تعادل در همه همینههای معنوی و مادی حیات،
صفتی است که در صورت رعایت ،میتواند در اتصاف شهری به صفت اسبمی نقشی ارهنده ایفتا
کند
نقیهاده در تعریف شهر (به طور عام) میگوید« :شهر محدوده جیرافیایی کمال یافته و تعریف
ا
شدهای است که جمعی اه انسانها در آن مطاب قوانی و مقررات (عموما نوشته و قابل استناد) کته
همگان ملیم به رعایت آنها هستند و البته به اجرای عادالنه آن نیی اطمینان دارند« ،هندگی» میکنند
و می توانند پاسخ همه نیاههتای هیستتی دتویش را نیتی بیابنتد توجته کنتیم کته هرکتدام اه تعتابیر
«محدوده جیرافیایی»« ،قوانی و مقررات» و «هندگی» ،شامل طیف وسیعی اه موضوعات هستند؛
و بر اساس آرا و عقاید و مبانی فکری جوامع م تلف ،متفاوت میباشتند» (1392التف ،ص )5و
در تعریف شهر اسبمی مینویسد« :شهر اسبمی به طور داص فرایندی است که همانند تحتول و
شدن ساک دویش ،در حال تحول بوده ،و همواره دویش را با نیاههای همان و مکان و اهل دتود و
البته با استناد به مفاهیم و اصول ارهشهای اسبمی وف دواهد داد به ایت ترتیتب شتهر استبمی
ماهیتی است ثابت که در هر مکان و همان تجلی ویژۀ دوبش را دواهد داشت بته عبتارت دیگتر،
شهر اسبمی ماهیتی است بالقوه که میتواند در هر همان و مکانی با توجه به فت آوری و مصتالح و
دانش و هنر و فرهنگ بومی (که با اصول و ارهشهای اسبمی در تعار

نباشند) تفستیر و تجلتی

داص دویش را داشته باشد» (نقیهاده ،1385 ،ص)81
شهرهای مسلمانان ،یا شهرهای ایجاد شده و توسعهیافته در دوره اسبمی ،در دورتتری منتاط
ا
ا
ممالک مسلمانان ،طی قرون متمادی توسط آنان و بر مبنای اصول و معیارهای غالبا نانوشته که اکثرا
اه تعلیمات اسبمی نشئت گرفتهاند شکل یافته بودند ای شهرها به دو دسته عمده قابتل تفکیتک-
اندک یا شهرهایی به جای مانده اه تمدنهای پیش اه اسبم بودند و یا اینکته توستط مستلمانان بنتا
نهاده شده اند در مورد اول به مرور شاهد استحاله کالبد ،فرم و ساهمان فضایی شتهرها هستتیم ،بته
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کته شتهرهای مستلمانان همتان

شهرهای قبل اه اسبم با تیییراتی جیئی اه قبیل تبدیل کلیستا و آتشتکده بته مستجد هستتند ،دتط
بطبن میکشند برای نمونه شاهد دگرگونی تقسیمبندی کالبدی شهرهای دوره ساسانی هستیم در
سایر ببد نیی چنی استحالهای رخ داد ،چنانچه استحاله و دگرگونی شهر دمش نمونه بسیار گویایی است
مورد دوم شهرهایی بودند که توسط مسلمانان بنا نهتاده شتدند؛ ماننتد بصتره ،کوفته ،فستطاط،
کربب ،نجف ،بیداد و که بنای ای شهرها علل م تلفی داشت اه جمله ،علتتی متذهبی ،دلیلتی
نظامی و یا اراده ش صی بسیاری اه آنها پس اه نضج 2
گیری هستته و ستامان اولیته ،توستط متردم

رشد و توسعه یافتند در حالتی که ،شهری که با امر ش صی قدرتمند (دلیفه و شاهیاده) کته نیتتی
ا
ا
دودنمایانه و در تقابل با عقاید مردم داشت بنا میشد غالبا پس اه متدتی کتامب اه بتی متیرفتت،
مانند شهر منصور (بیداد) و شهر انجار که توسط شاهیادهای اموی در لبنان بنا شده بتود (نقتیهاده،
 ،1390ص)48
السعید ( )1991شهر دمش را قبل اه 3تصرف به دست مسلمانان با ایت مش صتات توصتیف
میکند :ا -معبد ژوپیتر که به کلیسای سنت جان تبدیل شده بود؛  -2صتح مقتدس؛  -3صتح
هیارتگاه؛  -4آگورا که به فروم تبدیل شده بود بانضمام فروشگاه؛  -5دیابان ستوندار؛  -6تئاتر کته
به انبار تبدیل شتده بتود؛  -7دژنظتامی؛  -8کتاخ بییانستی؛  -9کلیستای بییانستی؛  -10درواهه و
همچنی شادصههای اصلی شهر دمش در قرون اولیته استبم را بتا -1کلیستای ستنت جتان؛ -2
مسجد اموی؛  -3قصر ال ضرا؛ 4 -4بتاهار؛  -5محتبت مستکونی و  -6قبرستتان و بصتره( ،بته
 .1جهت مطالعه بیشتر ر .ک :پیرنیا ( )1372و حبیبی (.)1375
 .2این شهرها را میتوان شهرهای حکومتی (مانند بغداد ،سامرا ،انجار و قاهره) ،شهرهای پادگانی (مانند بصره ،کوفه ،و
فسطاط) ،شهرهای علمی و شهرهای مذهبی و زیارتی (مانند قم ،مشهد ،کربال و نجف) نامید .برای مطالعه بیشتر ر.ک :نقیزاده
( 1392الف).
3. Alsayyad

 .4مسجد در ساختار شهر اسالمى بهعنوان مهمترین عنصر کالبدى شهر ،جایگاه ویژهاى را به خود اختصاص میدهد (بهزاد-
فر)1378 ،؛ بهطوریکه توسعه اغلب شهرهاى اسالمى و سلسله مراتب موجود در آنها ،متأثر از مسجد اصلى شهر بوده است.
اهمیت مسجد در شهرهاى کهن اسالمى تا آنجا بوده که واژه شهر به جایى اطالق شده که در آن مسجد جامع ساخته شده
باشد (زرگر .)1386 ،مسجد نخستین نهاد عبادى-سیاسى در جامعه اسالمى است .جایگاه علم و دانش ،محل عبادت ،جایگاه
قاضیان ،عالمان و مفسران و پایگاه تبلیغاتى اسالم که قداست و حرمت واالیى دارد (حسینی و همکاران .)1392 ،برای مطالعه
بیشتر ر .ک :فالحتی (.)1390

1
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عنوان شهر سادته شده توسط مسلمانان) را با  -1مسجد؛  -2داراالمتاره؛  -3محتبت مستکونی؛
 -4باهار شرقی و  -5باهار مربد ،و کوفه را با  -1مسجد؛  -2داراالماره؛  -3میدان اصلی و  -4باهار
بیان کرده است صارمی ( )1390بر اساس قوانی اسبمی ،انواع بناها را بهطور کلی به چهار دسته
تقسیم میکند:
 -1بناهای واجب ،مانند مساجد ،قلعهها ،باروها ،پلها ،مراکی تعلیم و تربیت ،بیمارستتانهتا و
بنادر ساحلی؛  -2بناهای مستحب ،مانند مأذنههای مستاجد و باهارهتا؛  -3بناهتای مبتا  ،ماننتد
مناهل مسکونی و دکانها؛  -4بناهای حرام ،مانند میکدهها ،مراکی عیش و نتوش ،دانتههتای فست
اه ای رو ،بناهای شهر اسبمی ،به نحوی جهت داده میشوند که متناسب با احکام دی مبتی

و

اسبم و ارهشهای آن باشند وی همچنی مش صههای شتهر استبمی را اه نظتر طتر کالبتدی،
مسجد و مسجد جامع به عنوان محور اساسی شهر،استحکام و ثبات ،باغ ،هیبایی ،نظم و تقتارن ،و
امنیت میداند
پیدایش و تکامل شهر اسبمی ،اه چند محور اساسی برنامهرییی ،نشئت گرفته استت کته ابت
ربیع ،آنها را در هشت شرط دبصه و حاکم را ملیم کرده که به هنگام برنامهرییی شهری ،آنها را مد
نظر قرار دهد ای هشت شرط ،عبارتند اه:
 -1آب شیری را به آن برساند تا سیراب شود و دسترسی به آن بته راحتتی صتورت پتذیرد؛ -2
طول و عر

دیابانها و گذرگاهها را درست ارهیابی کند تتا متناستب بتا نیتاه متردم باشتد و تنتگ

نشود؛  -3مسجد جامع را در مرکی آن بنا نهد تا بتواند اه طری آن با تمام ساکنان شتهر آشتنا شتود؛
 -4تعدادی کافی باهار برای آن پیشبینی کند تا مردم ،احتیاجات دود را اه نیدیکتری نقطه محتل
سکونت دود تأمی کنند؛  -5میان قبایل م تلف ،فاصله ایجاد کند و آنان را با هتم در یتک محلته
اسکان ندهد تا اضداد را در کنار هم جمع نکرده باشد؛  -6اگر دود نیی در آنجا سکونت میگییند،
وسیع تری منطقه را در حاشیه آن انت تاب کترده ،دتواص دتود را اه تمتام جهتات پیرامتون دتود
سکونت دهد؛  -7اه آنجا که تمام شهر ،حکم یک دانه را دارد ،باید حصاری پیرامون آن بکشتد تتا
اه تعر

دشمنان مصون بماند؛  -8به قدر رفع احتیاج ساکنان ،اه اهل علم صنعت را به آن انتقتال

دهد تا نیاههای ساکنان شهر را برآورده ساهند و کسی نیاهی نبیند که برای رفع ای قبیل نیاهمندیها،
به شهر دیگری برود بهطوریکه مبحظه میشتود ،ایت شترطهتای هشتتگانته ،نمتای عمتوی و
چارچوب اصلی شهر را ترسیم و بر فراهم کردن تأسیسات و ددمات عمومی به عنوان وظیفه اصلی
حکام تأکید دارند و به جوانب عمرانی ،اقتصادی و اجتماعی توجه میکنند
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اه دیگر ویژگیهای شهر اسبمی میتوان به ای موارد نیتی اشتاره کترد -1 :ایجتاد تشتکلهتای
صنفی توسط اصناف؛  -2کنترل اصناف توسط حاکمیت؛  -3تستهیل کنتترل پیشتههتا و دریافتت
مالیات اه آنها توسط اصناف؛  -4وحدت ساکنان شهر در محدوده محلهها؛  -5اهمیت مذهب در
پیدایش همبستگی و دصومت اجتماعی؛  -6تسلط حکومت بر اداره شتهر؛  -7انت تاب متدیران
شهر توسط حاکم شهر؛  -8تفکیک جنسیتی و ایجاد حریم ش صی در فضتاهای دصوصتی؛ -9
محدود شدن فضاهای عمومی عمومی در شهرها به مسجد و دارالحکومه و  -10حضور کمتر هنان
در فضاهای عمومی (پوراحمد و موسوی ،1389 ،ص)10
شهر اسبمی را ای گونه نیی توصیف کردهاند :شهر اسبمی با طبیعت دستت ن تورده پیونتد
دارد و وحدت ،تعاون و همسویی در بی مردم شهر در سطو م تلتف محلته تتا شتهر در آن
حقیقت مییابد آرامش و امنیت و هیبایی حاصل اه آن در جای جای شهر حاکم است و تک
تک سادتمانها و اجیای آن سعی در جلب توجه نسبت به دود ندارند و هماهنگی (با ستمت
و سویی آسمانی) نه تنها در بی آنها حاکم است؛ بلکه ای همتاهنگی در محتیط مصتنوع بتا
اقلیم و محیط طبیعی ،در عملکردهای مجاور ،محیط با نیاههای انسان و محیط با ویژگیهتای
روحی و فیییولوژیکی انسان وجود دارد ،ظرافت که ریشه در افکار کمالجویانه ساهندگان شهر
و اجیای آن داشته و به نوعی حکایت اه آرمانهای ذهنی دداجویانه آنان دارد ،در جای جتای
شهر و در طراحی و سادت تمامی عناصر شهر به چشم متیدتورد لتذا ،در شتهر استبمی،
دبری اه آشفتگی فضاها که نشان اه رو مادی و ناآرام پدید آورنده آن دارد ،نیست.
شهر اسبمی ،هیبایی را در سادگی ،ادبص و تعادل میبینتد و لتذا هجمتههتای پیچیتده،
روابط ناسالم و پر معضل کاری و هر آنچه که آهاردهنده رو و ذه انسان است در آن جایی
ندارد .تعادل در رنگها ،تناسبات بصری ،در اصوات موجود در فضا اه دیگتر نشتانههتای ایت
شهر است و در نهایت ،اینکه ،شهر اسبمی ،شهر هیباییهاست چرا کته در طتر و ستادت
جیء جیء آن ،همواره یاد ددا در ذه ها متبلور است شهر اسبمی ،شهر هیباییهاست؛ چترا
که هیبایی ،چه اه نظر درون و چه اه نظر ظاهری ،در تمامی صفات شهر اسبمی نهفتته استت
(رفیقدوست و شهابیان ،1387 ،ص)159
رفیقدوست و شهابیان شهرهای اسبمی را نمونهای تام اه شهرهای سنتی دانسته و در مقایسه بتا
شهرهای مدرن میگویند« :معماری و شهرساهی سنتی بهلحاظ تفکرات دداجویانته و آستمانی
مستتر در دود ،گرایش طبیعتگرایانته ،در رابطته بتا هیبتایی طبیعتت و نقشتی کته در جهتت
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تذکردهی به انسان و توجهدهی به معبود و قدرت مطلقه پروردگار دارد ،متجلی میشود وجتود
باغهای وسیع و سرسبی درون شهرها و نقاط جمعیتی و استفاده اه آب و سایر جلوههای طبیعی
در فضاهای شهر و اماک مذهبی اه نشانههای شهرهای سنتی (باالد

مسلمی ) استت ایت

در حالی است که در فضاهای مدرن ،ای ماشی است که با امکانی که در ادتیار قدرتمنتدان
قرار داده است ،فضایی کالبدی و ابعاد و تناسب و رنتگ آن را شتکل متیدهتد ،بتدون اینکته
توجهی به معنویت و ارتباط با عالم باال داشته باشد لذا سادت ابنیه و فضاهای شهری متدرن
که تنها بر پایه تکنولوژی و ماشی استوار است و روشهای دداجویانه ندارد (مظتاهری اه بته
رخ کشیدن توان انسان است) ،فاقد هیبایی معنوی واقعی بوده و تنها در آن هیبتایی هودگتذر و
متمایل به شگفتی وجود دارد و بعد اه مدت کوتاهی نیی اه بی میرود .شهرهای سنتی مردمگرا
هستند و رو تعاون و همیاری و وحدت ،شامل وحدت انسان و محیط طبیعی ،وحدت انسان
ا
و محیط مصنوعی و وحدت طبیعت و عناصر مصنوع در آنها کامب محستوس استت ایت در
حالی است که شهرهای سادته شده بر پایه تفکرات مدرن انسانمحور بوده و صفات همیاری،
وحدت و هماهنگی در آنها به چشم نمیدورد و لذا با معیارهای شهر توحیدی ساهگار نیستت
اه سوی دیگر ،فضاهای سنتی به داطر تفکری که پشت سر آنهاست ،مرکی و محوری داشتهاند
که به ابدیت ،به آسمان و دال جهان اشاره دارد همانطورکه معبد و مستجد بته عنتوان مرکتی
توجه معنوی انسان به مرکی همی ظاهر میشده و همانگونهکه جهت یا جهاتی مقدس بودهاند
که به مرکی عالم اشاره داشتهاند ،فضاهای سنتی نیی واجد مرکی یتا محتوری بتودهانتد کته آن را
قطبی مینموده و به آن معنا و معنویت میب شیده است در مقابل ،فضتاهای متدرن بته تبتع
تفکری که مرکییت و محوریت ماوراء الطبیعه را انکار کرده و انسان را محتور هستتی معرفتی
میکند ،فاقد مرکیی معنوی است هر چه هست اشاره به قدرتهای دنیوی و نیاههای همینی و
فیییولوژیکی انسان است» ( ،1387ص)157-156
ناگفته نماند قبل اه بیان ایدهال تایپ شهر اسبمی ،الپیدوس ( )1973در مطالعات 1مربوط بته
شهر اسبمی مطلب مهمی را بیان کترده کته حتاکی اه ایت استت کته شتهرهای استبمی هرکتدام
ویژگیها و مش صههای داصی را دارد که بر حسب شرایط و موقعیتهای م تلف متفاوتنتد وی
1. Lapidus
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میگوید« :هر شهر داصتیتهتای م صتوص بته دتود و گشتتالت م صتوص بته دتود را دارد»
( ،1973ص) 15؛ اما با ای حال ،حتی با در نظر گرفت ای نکته بسیار دقی  ،به نظر میرسد بتتوان
ایدهال تایپی اه شهر اسبمی را با توجه به ویژگیهتا و مش صتههتای اشتاره شتده در منتابع متورد
بررسی ،ارائه داد ایدهال تایپ شهر اسبمی را میتوان به شر ذیل بیان کرد:
« شهر اسبمی چهار مش صه اساسی و اصلی مکانی و دواهده صفت دینی و ادبقی دارد -که
هرکدام کارکردهای بسیار مهمی را دارند -که به ای شر میباشند -1 :مسجد :با کتارکرد متذهبی،
 -2باهار :با کارکرد اقتصادی -3 ،داراالماره (دارالحکومه یا مرکی حکومت) با کتارکرد سیاستی-4 ،
محبت مسکونی ،با کارکرد اجتماعی البته هرکدام اه ب شهای مذکور دارای کارکردهای دیگتری
نیی هستند که به دلیل اهمیت ثانویشان ذکر نشد ،به عنوان مثال مساجد همواره مراکتی سیاستی نیتی
بوده اند و یا داراالماره کارکرد دینی و اجتماعی و اقتصادی نیی داشته است اما صفات مورد نظر نیتی
به شر ذیل میباشند -1 :تجلی توحید -2 ،عبودیت و عبادت -3 ،تقتوا -4 ،هتدایت -5 ،ذکتر و
تفکر -6 ،عدالت -7 ،اصب  -8 ،شکر -9 ،عبرت -10 ،امنیت -11 ،احسان و  -12میانه »
نتیجهگیری
همانطورکه گفته شد ایدهال تایپ به بیان وبری آن «حاصل تأکید یکجانبه بر یک یتا چنتد دیتدگاه
است و اه طری ترکیب کردن شمار هیادی اه پدیدههای منفرد انضتمامی بتهدستت متیآیتد کته در
واقعیت ،پراکنده و منفصل و کم و بیش موجود و گاهی ناموجودند و بر مبنتای همتان دیتدگاههتای
مذکور در یک برسادته تحلیلی واحد ،مرتب میشوند » ( ،1384ص )141به نظر میرسد که ای
پژوهش توانسته باشد تا حد ممک ویژگیهای شهر اسبمی را در جهت دستیابی بته ایتدهال تایتپ
آن است راج کند
اه مش صههای اصلی آن مسجد است که نشانگر اسبمی بودن آن است ،مش صتهای کته در
شهر غربی وبر ،به عنوان کلیسا وجود نداشته و اینجاست که ضرورت ایدهال تایپساهی مشت
میشود؛ بازار ،دومی مش صه و نشانگر توجه دی اسبم و به تبع آن مسلمانان به امتور اقتصتادی
ا
است و منطقا برای برپایی یک شهر نیاه به تأمی اقتصادی است؛ دارالحکومه ،ستومی مش صته
اصلی است که اهمیت وجودی آن در فلسفه سیاستی استبم ،کته جهتت برپتایی قتوانی استبمی
ا
همواره بهدنبال تأسیس حکومت بوده کامب محره است؛ چهارمی مش صه ،محـتت مسـکونی
است که میتوان گفت رک اساسی میباشد ،شهر با ساکنان دود معنا مییابد و نمیتوان شتهری را
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
وبر برای شهر غربی پنج نشانه به ای شتر تعیتی متیکنتد -1« :بـر و بـارو -2بـازار -3
دادگاهی مستی و برخوردار از حـداق قـوانن داخلـی مسـتی

 -4اتحـاد و اشـتراک نسـبی -5

حداق استیتل جزئی و قدرت اداره امور بوسنله کارگزاران برگزیده بورگرهـا ببوروواهـا » (،1369
ص )87با مقایسه شادصههای اصلی شهر اسبمی و غربی درمییابیم که هر دو در داشت بتاهار،
نهادهای حکومتی و اتحاد و اشتراک نسبی شباهت دارند؛ امتا بترج و بتارو و قتدرت اداره امتور بته
وسیله کارگیاران برگییده بورگرها (بورژواها) ویژه شهر غربی بوده و نیی مسجد و محبت مستکونی
و صفات داص ادبقی و دینی داص شهر اسبمی است همی تفاوتها ریشه اصتلی مناقشته-
های نظری بوده و همانطورکه پیشتر گفته شد بسیاری اه مفاهیمی که در علوم انسانی به کار گرفتته
می شوند ،دارای معانی مرتبط با همینه و مت فرهنگی و تاری ی دود بتوده و تاری یتت هتر مفهتوم
منجر به عدم تعمیمگرایی و کلگرایی هست؛ چراکه محتوای مفاهیم م تلف علوم انسانی بهدتاطر
همانمند بودن ،تاری یت و وابسته به مت بودن ،متییر است و در اینجا ضرورت ایدهال تایپستاهی
اه مفاهیم ،بر حسب ویژگیهای تاری ی و فرهنگی هر اجتماع موضوعیت مییابد شتهر استبمی
یکی اه ای موارد است که نشان میدهد به عنوان مثال توجه به مسجد کته نشتان اه توجته بته امتور
دینی و سعادت ادروی مسلمانان است ،فقط در ایت فرهنتگ اه مولفتههتای اصتلی شتهر بتوده و
بنابرای تعمیم تعریف شهر به دیگر فرهنگها بدون در نظر گرفت شترایط و همینتههتای فرهنگتی و
تاری ی کاری بیهوده و غیر علمی است
تعریف نگارندگان اه شهر اسبمی مبتنی بر ترکیب واقعیت و ویژگیهای آرمانی بوده و آنچته را
که اه شهر اسبمی در واقعیت و حقیقت بوده را به تصویر کشیدهاند و ای رویکرد مرتبط با تعریف
ایدهال تایپ است که بعضی مولفههای آن گتاه در واقعیتت دیتده میشتود و گتاه نته؛ در حتالیکته
ا
بسیاری اه تحقیقات مرور شده در ای نوشته تعاریف صرفا ایتدهالیستتی بته معنتای شتهر دتوب و
آرمانی ارائه داده و ای با ایدهال تایپساهی تفاوت بسیار دارد؛ چراکته ایتدهال بته مفهتوم وبتری آن
ا
صرفا آرمانی بودن و دوب بودن نیست؛ بلکه تأکید یک جانبه بر یک یا چند دیدگاه بوده و اه طری
ترکیب کردن شمار هیادی اه پدیدههای منفرد انضمامی بهدست آمد در ای نوشته سعی شد در حد
امکان و توان راه ایدهال تایپساهی که اه کلیدهای اصلی حل مشکبت نظتری هستت ،نشتان داده
شود و در تحقیقات بعدی حتی بتوان ایدهال تایپ جامعه ایرانی و جامعهشناسی ایرانی را ستادت و
ای دود راه سادت جامعهشناسی بومی مبتنی بر مت فرهنگی جامعه ایرانی اسبمی است
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