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پویش شهر ،شهرگرایی و شهرنشینی در قرون سوم تا
پنجم هجری در ایران
حمیدرضا پارسی*
استادیار دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
( تاریخ دریافت مقاله ،92/11/2 :تاریخ پذیرش نهایی)93/11/13 :

چکیده
ایران در قرون ســوم تا پنجم هجری ،شــاهد یکی از دورههای رونق شهرنشــینی اســت .شهر این دوره،
شهر تجاری ،دارای قابلیت تولید صنعتی و فضای شهر تبلور حضور فعال گروههای زندهاندیش است.
در خصــوص چگونگــی رونــد و تشــکل فضایــی آن ،مباحثــات فراوانی بوده و هســت .هــدف این مقاله
تبیین آن از طریق تحلیل پویشهای عمومی توسعه شهرنشینی و شهرگرایی و تبیین ساختار و مفهوم
شــهر اســت .روش این بررسی روش تحلیل سیســتمی  -تاریخی اســت .مباحث اصلی در این تحقیق،
تدارک تولید مازاد ،تحول سیســتمی متعادل نیروهای حكومت محلی با بازار،
بررســی رویکردها و روند
ِ
اصناف و سایر بنیانهای اجتماعی آن ،توسعه روند شهرنشینی ،توسعه شهرگرایی و مهمترین یافته،
معرفی مالزمت روند شهرنشــینی و شــهرگرایی اســت که رشــد شــهر آزاداندیش در قرون ســوم تا پنجم
هجــری ممکــن کرد .این شــرایط در دوره غزنویان و ســلجوقیان با چالش مواجه شــد :الگوی سیاســی
حــکام محلــی و جانبــداری از خلفــا ،نابودی اســتقالل نســبی اصنــاف ،منازعــات فرســاینده گروههای
خردگــرا و جنبشهــای اجتماعــی مردمی با خــود و با حکومت و منازعات دینی ،بــه تدریج خردگرایی و
موسســات مدنی و علمی را در شــهر زایل کرد ،حا كمیت عقل از صحنۀ اجتماعی رخت بربســت و زوال
عقل و عدم مالزمت شهرنشینی و شهرگرایی به پیش شرط زوال شهر آزاداندیش بدل شد.

واژههای کلیدی
پویش شهرنشینی وشهرگرایی ،حیات مدنی ،عقل گرایی ،شهرآزاد اندیش.
*تلفکس.E-mail: hparsi@ut.ac.ir ،021-66414841 :
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مقدمه
َ
در کشــور ایــران همــواره اشــکال متفاوتــی ازســکونت و زندگــی
اجتماعی ،در شکلهای شهری ،روستایی و عشایری وجود داشته
اســت .این اشــکال ،زادۀ پویشهای تحول نظــام اجتماعی جامعۀ
روستایی ،عشایری و شهریست ،و بنیان های اجتماعی و نیروهای
اجتماعــی آن در نحــوۀ تشــکل شــهر ،شهرنشــینی و مالزمــت آن بــا
شهرگرایی تعیین کننده است.
سدههای سوم تا پنجم هجری دوره رونق شهرنشینی در ایران
است .اما همواره این پرسش وجود دارد که چرا و چگونه شکل زندگی
شهری رشد کرد و به عنوان کارگاه تمدن ایرانی  -اسالمی ،این تمدن
سوال
را به اوج رسانید و رنسانس ایران پدید آمد .برای پاسخ به این ِ
اساسی باید دید که این شکل از زندگی شهری در بستر کدام مرحله از
تحول تاریخی نظام اجتماعی و اقتصادی رونق گرفته ،کدام نیروهای
اجتماعی در آن موثر بوده است ،این نیروها چه ویژگی دارند وچگونه
در اشــکال شــهری زندگی تاثیر داشته و چه مفهومی به شهر در ایران
این دوره ،داده اند؟ پاسخ به این سوال ،پرسش دیگری را نیز مطرح
میکند که آیا در همین دوره ،مالزمتی بین رشــد شهرنشــینی1و روند
شــهرگرایی 2وجود داشــته و ا گر چنین بوده در چه فضای سیاسیای
ممکن گشــته اســت؟ این ســوال از ایــن جهت اهمیــت دارد که روند
شهرنشــینی و شــهرگرایی ،کــه بــه شــهر مفهــوم میبخشــد ،نیازمند
فضای اجتماعی سیاســی اســت که ایــن رابطه در آن تضمین شــود.
بنابراین ،هدف این مقاله تحلیل پویشهای رشد شهر و شهرنشینی
و پویشهای شــهرگرایی و توضیح اهمیت مالزمت آنها با هم اســت.
زیرا در مالزمت آنها با هم ،در شــرایط سیاســی معین ،فضای عملکرد
گروهها و دگرگونی ساختارها امکان پذیر میشود.
فرضیۀ اصلی این مقاله در دو بخش مرتبط با هم آن است كه:
ً
اوال درقرون ســوم تا پنجم ،ایران رعیتی  -عشــایری در مرحلۀ گذار
بــه زمینداری متکامل 3اســت .با توســعه زمیــنداری و افزایش تولید
روستایی و انتقال مازاد تولید روستاها به شهرها ،شهرها رونق گرفت.
شــهرهای این دوره با توســعۀ تجارت و پیشــه وری و صنعت  -که در
نتیجه تقسیم کار کشاورزی از صنعت وتجارت و همین طور توسعه و
اجتماعی کار فکری از یدی شکل میگیرد -تعریف میشوند.
تقسیم
ِ
در ایــن پویــش شــهری ،که نمــاد آن تنوع و گســتردگی تولیــد مادی و
فرهنگیاست،سهعاملاجتماعیمحرکتحولتاریخشهرند)1:رشد
علــوم و فنــون و هنرها که در فلســفه و گرایش منطقی دانشــمندان و
وران متشکل
عالمان علوم نقشی جدی دارد ؛  )2افزارمندان و پیشه ِ
در تشــکیالت صنفــی و دیگر موسســات شــهری ومدنی کــه در ارتباط

بــا دانشــمندان و فرقــه های مختلف در پی تولید بیشــتر ،اســتقالل و
مالیات کمترند و )3بخش هایی از بازار ،شامل تجار و بازاریان با تجارت
بلند فاصله ،در تعادل و گاه در تقابل با خوانین ،اعیان و دارالحکومۀ
مستقر در شهر ،در سرنوشت شهر بیشترین دخالت را دارند و تعامل و
برهمکنش همینها ،پویش تمدن ایرانی  -اسالمی را شکل میدهد.
ً
ثانیــا ،ا گر چه فرایند توســعۀ شهرنشــینی محرک توســعۀ تجارت،
صنعــت و تحــول جامعــه محســوب میشــود و میــان قــدرت تولیــد
مانوفا کتوری و تجارت از یکسو ،و توسعۀ شهر و شهرنشینی از دیگر سو
همبستگی وجود دارد ،اما ،شهرگرایی  -که شکل فرهنگی  -مفهومی
حاصلازمناسباتحقوقی،سیاسی،هنری،علمیواجتماعیوفکری
جامعه مدنی و شهری است و با بسط علوم عقلی ،آزاد اندیشی ،تکثر،
فضای
تشکیالت صنفی و موسسات شهری ومدنی تعریف میشود،
ِ
عملنیروهاراتعیینمیکند.اینپویش،مشروطبهعدمتمرکزسیاسی
و تضمین حقوقی آزادی نسبی و ضامن شهرنشینی ،توسعۀ صنعتی و
بازرگانی اســت .بنابراین ،عامل عدم تمرکز سیاســی ،فضای الزم برای
پویششهرگراییوفرهنگشهریواینیکشاخصهایاصلیتمدن
ورنسانساجتماعیبهشمار میآید،نهصرفتوسعۀتجارتوبازرگانی.
روش تحلیل ،روش سیســتمی  -تاریخی با رویکردی فرایندگرای
اســت .در این روش شــهر نه فقط به مثابه یک وضعیت سیستمی-
کارکردی،بلکهبهعنوانمجموعهایاز فرایندهایتاریخیموردتحلیل
قرار میگیرد :ابتدا زمینه و عناصر شهرنشینی برحسب نیروهای موجد
آن  -بــه عنــوان عناصر ســاختاری و کارکردی برحســب رونــد تاریخی
توســعه سیاســی ناشی از توســعه اشکال و مناســبات ارضی و اشکال
تاریخی نهادهایش  -تحلیل میشــود .سپس ،وضعیت سیستمی-
کارکــردی سیاســی ،اقتصــادی ،جمعیتــی و هنــری شــهر ،برحســب
اشکال پویش مناسبات تاریخی  -شهری و رابطۀ آنها ،در دورۀ رونق
و تبلور کالبدی آن و سازمان درونی کالبدی شهرها ،تحلیل میگردد.
برحســب دومین ســطح از تحلیــل به توصیف بازتــاب فرهنگی آن به
عنــوان تجدید حیات علمی و رنســانس فرهنگــی میپردازیم .در آخر
برحسب روند تاریخی تغییرات سیاسی و روابط سیستمی ناشی از آن،
شهر مورد آسیب شناسی قرار گرفته به موانع تاریخی اشاره میشود.
رویه انجام این کار در سه گام :اول ،تعیین پایگاه نظری و روش
شناســی .دوم ،تحلیــل فشــرده ای از تاریــخ ایــران در ســدۀ ســوم تا
پنجــم هجــری قمری -این گام ،خود به دورۀ تدارك تمدن ،ســپس
دورۀ رونق و شکل گیری شهر آزاد اندیش و بعد دورۀ زوال و بازگشت
م میشود -و در گام سوم نتیجه گیری است.
به شهر کهن تقسی 

بخــش اول :برخی مباحث نظری و روش شــناختی
 1ـ چارچوب نظری
پارادایم علمی جامعه شناسـ ِـی تاریخی شــهری  -روستایی ،در
ایران پیش ســرمایهداری ،به ویژه در دورۀ
تحلیل نظاممند تاریخ ِ

زمی ـنداری ،متضمن ســه چارچوب مشــخص نظری اســت که در
زیر به طور مختصر به آن اشاره میشود.
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ً
رویکرد اول ،عمدتا شامل کارهای پطروشفسکی و همکاران او،
بر پایۀ نظریۀ تک خطی مارکس دربارۀ توسعۀ تاریخی ،تاریخ ایران
را به چهار دورۀ کمون اولیه ،بردهداری ،فئودالیزم و ســرمایهداری
تقسیم کرده اند.
نعمانــی ،ایــران پیــش ســرمایه داری را ،از قرن هشــتم تــا یازدهم
میــادی ،بــه مثابه نظامی فئودالــی در نظر میگیرد .از نظــر او "اراضی
در اختیــار فئودالهــای کوچــک و بــزرگ قــرار داشــته اســت ،نــه در
دســت دولت و یــا جماعت های روســتایی" (نعمانــی.)430 ،1358 ،
ویژگــی اصلــی نظام فئودالی " وجود اراضی ملکی ( خصوصی) اســت"
(همــان .) 174 ،1358،کــه" بــر اســاس قــرارداد بیــن اربــاب و دهقان،
دهقــان (بــه ازاء حق کشــت در یک قطعه زمین متعلق به مالک_ ن)
متعهد به دادن سهمی از محصول به ارباب بود .تنها از قرن دهم به
بعد ،مالکیت مشروط فئودالی به نام «اقطاع» 4جایگزین آن شد .این
ً
شکل جدید صرفا تفویض زمین یا عواید آن یا هر دو از طرف حکومت
مرکزی به لشــکریان یا حا کمان محلی بود" (پیشــین .)174-179 ،در
مورد زمان شکل گیری و اشکال آن بحث است .خسروی اعتقاد دارد
که « فقها در قرنهای دوم و سوم هجری قمری از چند نوع اقطاع نام
بردهانــد :اقطاع التملیک (اهدای زمین) ،اقطاع االســتغالل (تفویض
حــق اســتفاده از عوایــد زمینهــای دیوانی برای مدت معیــن) اقطاع
الفــارق یا اقطاع اجــاره (اما فرق آن با اجاره کــردن درآمدهای مالیاتی
بســیار نا چیز آنســت) (خســروی 64 - 59 ،1352 ،و لمبتــون،۱۳۴۵،
 .)84بــر اســاس ایــن رویکــرد ،نــه مالکیــت جماعــت روســتایی و نــه
مالکیت دیوانی ،ســلطنتی ،وقفی و مانند آن در ایجاد شــکل شهری
زندگی نقش ودخالت اصلی ندارند .شهر بر پایۀ رشد زمینداری ،زادۀ
نیروهای دیگری است که با استقالل نسبی ،نیروی محرکۀ رشد شهر
هستند .لذا شهرنشینی در ایران را باید در این چارچوب تحلیل کرد.
دومیــن رویکــرد ،بــر مبنــای " ترکیبــی از مفهــوم شــیوۀ تولیــد
آســیایی 5و،مفهوم اســتبداد شــرقی (بر اســاس نظریات مارکس)،
مرتبــط با تمدنهای وابســته به سیســتم هــای آبیــاری 6ویتفوگل
و مفهــوم نظــام پدرســاالری شــرقی 7وبــر ،قــرار دارد .ایــن رویکــرد،
وضع بســیاری از جوامــع غیر اروپایی پیش ســرمایهداری را ،مانند
ً
عربســتان ،ایران ،هند و ســرزمین تاتارها ،که گفته میشود کیفیتا
نظامهــای تولیــدی اقتصــادی  -سیاســی متفاوتی هســتند ،در بر
میگیرد "(چایچیان.) ۳۶،۱۳۹۰ ،
بــر پایــه ایــن نظــر ،تفــاوت مهمــی بیــن نظــام فئودالــی در اروپا و
نهادهــای مالکیــت زمیــن در ایــران وجــود دارد .دلیــل معتقــدان،
[حضــور] دائــم و قــوی دیوانســاالری و ماهیــت دیوانســاالرانۀ اجارۀ
زمین در ایران اســت .استدالل میشود که" :چون شاه مالک همۀ
زمینهای قابل کشت و منابع آبی بود ،قدرت مطلق او در مصادره
و تقســیم مجدد زمین ،مانع از ظهور یک اشــرافیت نیرومند ارضی،
آن گونه که در مورد اروپای فئودال [مطرح اســت] ،گشــت "(اشرف،
 313 ،1970نقــل از چایچیــان .) 37، 1390 ،قــدرت شــاه منحصر به
روســتا نیســت و همۀ اشــکال اســتقرار زندگی را شــامل میشــود .در
ضمن اشــرف به یک نظام اجتماعی ســه گانه [شــامل] اجتماعات
شهری ،روستایی و عشایری باور دارد که در جامعۀ ایران همزیستی
دارنــد و برحســب "یــک نظــام اجتماعی که بیــن تمرکز و عــدم تمرکز

قــدرت در نوســان اســت"(همان ) 37، 1970 ،دچــار تنش هســتند.
بنابراین "در شهرهای ایرانی دورۀ اسالمی نمی توان از تمایز مطلق
و کشــا کش میان شــهر و ده ســخن گفت و مناســب تریــن مفهومی
که میتوان بکار برد مفهوم منطقۀ شــهری اســت که شــامل شــهر و
منطقۀ نفوذ سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی ،مذهبی و فرهنگی آن
در پیرامون است که مجموعۀ به هم بسته و یکپارچهای را تشکیل
میدهند" (اشرف.)35-34 ،1359 ،
احمد اشرف ،در تحلیل نیروهای محرکۀ جامعه به دو موضوع
توجــه دارد :اول ،دو نیــروی اجتماعــی اصناف و قدرت سیاســی را
در تشــکل زندگــی شــهری موثر ،اما مســجد جامــع و دارالحکومه را
بســیار مهمتــر میانــگارد و در خصــوص ویژگیهــای ایــن نیروها بر
تفــاوت میان گیلدهــای غربی با اصناف شــرقی و همچنین قدرت
سیاسی در شهر و زورفرمانی حکومت بر جامعه شهری تا کیددارد.
دوم ،حضــور قــدرت سیاســی در شــهر و زورفرمانــی حکومــت بــر
جامعــه شــهری بــه بهانــۀ نــا امنــی اســت" :حکومــت خودکامــه از
طریق نظارت بر اموال و حقوق تجارتی و مصادرۀ اموال تجار بزرگ
ســلطۀ ســنگینی بر بازاریــان وارد میکند .این حــکام در مواردی با
همــکاری برخی روحانیــون به مصادرۀ بخش قابــل مالحظه ای از
امــوال در گذشــتگان میپرداختنــد .از پرداخــت قرضهایــی که از
تجــار دریافــت میکردند ،یــا از پرداخت بهای کاالهایــی که از تجار
خریــداری میکردنــد ،خــودداری میکردند و در صورت ایســتادگی
در برابــر زورگوییهــای حکومــت ،فشــار برتجــار و بازاریــان اعمــال
شده ،کاروانها و بازارها از سوی شاهزادگان و قشون دولتی غارت
میشــد و از تجار به عناوین و بهانههای گونا گون مانند پیشــکش
و تعارف و تامین مخارج قشون اخاذی میشد" ( اشرف.) 1359 ،
به نظر اشــرف این عامــل موجب پدید نیامدن اجتماع شــهری به
عنوان اجتماعی همبسته و خودفرمان از شهروندان است.
براســاس ایــن تحلیــل ا گرچه روند توســعه شــهر و شهرنشــینی
وجود دارد ،اما ،شهرگرایی و ٌ
مدنیت شهر و شهروندی نمیتوانست
وجود داشته باشد.
باالخــره ،محققانــی کــه تــاش دارنــد تــا توســعۀ پیــش
داری ایــران را در چارچــوب «شــیوههای تولیــد ،شــیوه
ســرمایه ِ
آســیایی» بنامنــد و تحلیــل خــود را بــر "پویایی و به هــم آمیختگی
شیوههای مختلف تولید در درون « شکلبندی اجتماعی ایران»،
اســتوار میکنند"(لهســاییزاده 1984 ،و مهــدی 1983،بــه نقــل از
چایچیان  67 ،1390 ،ـ .) 65
ایــران پیــش ســرمایهداری را «فئودالــی»
مهــدی بــه ســه دلیــل ِ
نمیدانــد" :اول ،ایــن کــه در اقتصــاد فئودالــی اربــاب مالــک زمیــن
کشــاورزی اســت ،در حالــی که ا کثریــت جمعیت روســتایی در ایران
فاقد هر گونه وسیلۀ تولید بودند و به عنوان اجارهدار ویا کارگر مزدور
در شــرایط بســیار نامناسب زندگی میکردند .دوم ،بر اساس تحلیل
لمبتــون ،8اربابان ایرانی مالک زمینهای خود نبودند ،بلکه تحت
نظــام «اقطــاع» ،کــه بــر اســاس آن زمینها ملــک انحصــاری دولت
بــود ،از آن بهرهبرداری میکردند .به این ترتیب در بســیاری از موارد
مقطعهــا یا همان صاحبان اقطاع «میتوانســتند اقطــاع خود را به
فرزندان خود انتقال دهند یا آنها را به فروش برســانند» .ا گرچه این
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کار بــا در نظــر گرفتــن حــق انتفاع از زمیــن و نه حــق مالکیت صورت
میگرفــت .یعنــی آنها میتوانســتند فقط حق انتفاع خــود و نه حق
مالکیــت را ،کــه فاقد آن بودند ،انتقال دهند .ســوم ،برخالف روابط
فئودالــی ،کــه در آن دهقانان بــه ارباب وابســتهاند ،در ایران ،دولت
تنهــا مالــک زمین بود و روســتاییان نه به عنوان فــرد بلکه به عنوان
عضو اجتماع روستا مورد بهرهکشی قرار میگرفتند (مهدی ،به نقل
از چایچیان .)65-67 ،1390،مهدی همچنین مفهوم «شیوۀ تولید
آســیایی» مارکس را  -که بر اســاس آن جوامع شرقی را فاقد هر گونه
پویایی داخلی برای تغییر توصیف میکند  -به زیر ســؤال میبرد .او
از مفهوم «شــیوۀ آســیایی» در چارچوب رویکرد «شیوههای تولید»
اســتفاده کــرده و جامعــۀ پیــش ســرمایهداری ایــران را «آســیایی»
مینامد .این گونه ،در حالی که شــیوۀ تولید آســیایی شیوه مسلط
بود ،شیوههای گونا گونی ،چون فئودالیزم شبانی  -کوچنده و تولید
خرد مســتقل در کشــاورزی و مانوفا کتورهای صنعت دســتی -با آن
همزیســتی داشــتند .در اثبات ادعای خــود"،او دو گرایش متناقض
بیــن تمرکــز قــدرت دولتی از طریق شــیوۀ اقطاع و عــدم تمرکز قدرت
سیاسی از طریق توسعۀ روابط فئودالی در والیات را همچون عالمت
تنش ممتد بین طبقات حا کمی که شیوۀ تولید آسیایی و فئودالی
را نمایندگــی میکردنــد در نظــر میگیــرد .بدیــن ســان در دورههــای
تاریخی مختلف ،فئودالی شــدن روابط اجتماعی نشــانگر فروپاشــی
ساختاری دولت مرکزی [و قدرتمند شدن فئودالها در والیات _ ن]
بود و برعکس "(چایچیان.) 40 ،1390 ،
ایران پیش سرمایهداری این حقیقت
بررسی دقیقی از تاریخ ِ
را روشن میکند که:
اول ،تنــش سیاســی مداوم اســت و نمیتــوان قــدرت متمرکز و
دیوانســاالر را به عنوان روبنای سیاســی جامعۀ رعیتی  -عشــایری
ایران همواره مســتدام دانســت .نیروهای ایالت و عشــایر در ستیز
بــرای دســتیابی به ســلطه و قدرت سیاســی همــواره عامل مهمی
در ایجــاد تنــش در رو بنا بودهاند و بســیاری از سلســلههای ایرانی
9
بر اســاس حمایت ایالت و عشــایر به قدرت رســیدهاند" .اســمیت
( ،)1978لمبتــون ( )1970و مهــدی ( )1983معتقدنــد محــور
اقتصــادی زندگــی طوایــف در ایــران شــبانی کوچندگــی بــود؛ یــک
شــیوۀ تولیدی متمایز که تحت ســه شــرط عمل میکرد )1 :فقدان
مفهــوم روشــن از مالکیــت زمین؛  )2شــیوۀ تولید مبتنــی بر تصرف
و بهر هبــرداری از حیوانــات و چرا گاهها براســاس ســازماندهی کوچ
و ســکونت  )3فقــدان بــازار و مبادلــۀ پولی میان قبایــل کوچنده و
دستیابی به قدرت سیاسی قشری دارای اندیشههای ایدئولوژیک
با منشأ شبانی کوچنده"( به نقل از چایچیان ،) 41 ،1390 ،همواره
نظام اقتصادی اجتماعی را دچار تنش میکند.
دوم ،تنــش مــداوم در ســطح زیربنــا (اقتصاد) اســت :که از یک
طــرف" ،در چارچــوب قــدرت سیاســی غیرمتمرکز ،به طور مســتمر
روابط فئودالی تولید در فضای روستایی وجود دارد و از طرف دیگر
ســلطه و غلبــۀ گاه و بیــگاه مالکیــت دیوانــی ،ســلطنتی و اوقافی و
وجود نهادهایی مانند اقطاع در کنار روابط شبانی  -کوچندگی،که
توســط خلیفه و دولت متمرکز نمایندگی میشــد ،تشــکیالتی قوی
و اســتبداد شــرقی و شــیوه تولید آســیایی برقرار میکرد که قادر به

حفــظ کنترل بــر قلمروهــای پرا کنــدهای مجموعهای از روســتاها،
شــهرکها و اجتماعــات ایلی_ طایفهای بــود .بنابراین ،از آنجا که
ظهــور روابــط فئودالی تولیــد ،مبتنی بر مالکیــت خصوصی زمین و
قــدرت سیاســی  -قضایــی حکمرانان فئــودال محلی ،بــه گونهای
دیالکتیکی به تضعیف دولت مرکزی [مســتقر] در دست حکمرانان
ایلی _ طایفهای ،منجر میگردد" (چایچیان ) 41 ،1390،و بر عکس.
براین مبنا همواره نمی توان از یک نظام واحد فئودالی و یا شــیوۀ
تولید آسیایی در ایران سخن گفت.
ســوم ،بــه دلیــل تنــش مــداوم ،هــم در ســطح زیربنــا (اقتصاد)
و هــم روبنــا (سیاســت) ،بــا توجه به بــر همکنش عوامــل در پویش
اجتماعــی و نوســان مــداوم میــان دو نظام ،شــکل شــهری زندگی
نیز از داشــتن ثبات نســبی برای شــهرگرایی پایدار محــروم میماند
و امکان تحقق نظام مند فرهنگ الزم برای رشد سرمایه صنعتی و
شهرگرایی مالزم آن ممکن نمی شد.

 _2مدل تحلیل و فرضیه های تحقیق
 _1 _2مدل تحلیل
در ایــران قــرون ســوم تا پنجــم هجری قمــری ،شــرایط ویژهای
حا کــم اســت کــه بــه مــدل تحلیلــی خــود  -ویــژهای نیــاز دارد .لذا
بــرای پاســخ به ســواالت تحقیق یــک چارچوب فرضــی  -مفهومی
ارائه میشــود که بتوان رابطهها وشــاخصهای آن را مورد بررســی
وتحلیل قرارداد.
این مدل بر پایۀ عناصر شــکل دهندۀ مفهوم شــهر و دورهبندی
آن استوار است ،اما ،برحسب ضرورت ،این مولفهها برای سالهای
قبــل و بعــد از آن نیز انتظام پیدا میکند (جدول .)۱بر پایه این مدل
پاسخ به سواالت تحقیق بر پایه فرضیات تفصیلی زیر استوار است.
 -2-2سواالت تحقیق
با توجه به این که:
_ جغرافیای ناهموار ایران بستری برای استقرار شیوههای تولید
مختلف و وجود ســه شــیوۀ ســکونت شهری،روســتایی و عشــایری
ً
وکشا کش نسبتا شایع بین عشایر و یک جانشینان است.
_ و با عنایت به وجود معضلی جدی به نام تامین آب .ضرورت
مدیریــت نظــام آبیــاری بــرای تولیــد روســتایی و زندگی در شــهرها
همواره وجود دارد.
_ جریــان حملــه وغارت دائمی روســتاییان و شــهریان از جانب
اقــوام بــرون مــرزی و یــا از طــرف عشــایر داخلــی زیربنــای جامعه را
دچــار تنشــی مــداوم میکرد .این تنش در ســطح روبنای سیاســی
برحســب شــیوۀ عمل سیاســی حا کمــان در جهت تمرکــز و یا عدم
تمرکز سیاســی اســتقالل نســبی حا کمان محلی و یا ســلطۀ قدرت
مرکــزی و در نتیجه ســلب مالکیت از حا کمــان محلی و تبدیل آنها
بــه کارگــزار حکومت مرکزی را در پی داشــت ،بنیانهای اقتصادی
جامعه را میان شــیوۀ تولید آسیایی و نظام فئودالی در نوسان قرار
داد .این سوال مطرح است که:
 -شــکل شــهری زندگــی در ایــران درقــرون ســوم تــا پنجــم
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هجری در بســتر کدام مرحله از تحول تاریخی نظام اجتماعی و
اقتصادی شکل گرفته است؟
فرصیه اول:
به نظر میرســد که شیوۀ تولید و مناســبات اجتماعی در ایران
از قــرن ســوم تــا اوائل قرن چهــارم به علــت ،عدم تمرکز سیاســی و
اســتقالل نســبی حا کمان محلی از قدرت مرکــزی ،همترازی نقش
ارباب محلی در ادارۀ نظام آبیاری با ســایر اربابان در والیات دیگر،
الغــای کار اجباری و ترکیب مالکیت بزرگ زمینداری با تولید خرده
ً
دهقانــی ،فئودالــی اســت .اصناف دارای قدرت و اســتقالل نســبتا
بیشترند ،مناسبات اجتماعی به طور کامل راه رشد نیروهای مولد
را سد نکرده و زمینۀ تحول اجتماعی فراهم میشود.
 بنیانهای شهری و مدنی زندگی اجتماعی در ایران قرونسوم تا پنجم هجری کدامند؟
فرضیه دوم:
بــه نظــر میرســد ،در ایــن دوره چهــار بنیان اجتماعی شــهری:
اصنــاف و بــازار ،مســجد جامــع و طــاب علــوم و فنــون ،محــات و
دارالحکومــه ،در زندگــی شــهریان موثــر اســت .از میــان ایــن چهار،
اصنــاف و تجــار ،طــاب ،دانشــمندان و کاتبــان مرتبــط بــا اصناف
دو نیــروی بالنــده هســتند .در ایــن دوران علــم و کاربســت آن در
تکنولوژی ،در شــهر و روســتا ،دوباره احیا شــد و جانــی تازه گرفت.
از این رو ،علمای علوم عقلی نقش برجســتهای به عهده گرفتند و
تاثیر زیادی در زیربنای اقتصادی به جا گذاشتند.
 گروههــای بالنــده از طریــق چــه ســازوکاری وبه چــه میزاندر اشــکال و مفهوم شهری زندگی ،رشــد شهرنشینی و افزایش
نســبی جمعیت شهر و شــکل گیری نظامی از اسکان شهری در
ایران این دوره دخالت داشته است؟

فرضیه سوم:
در ایــن شــرایط ،اصنــاف و بازاریــان ،طــاب علــوم و فنــون ،در
همــۀ ســطوح و پایــگاه اجتماعــی ،بــه عنــوان نیروهــای بالنــده در
شــرایط حا کمیت سیاســی نا متمرکز ،از طریق فعالیت در مدارس،
مســاجد ،بــازار و کارگاه هــای پیرامــون بــازار ،نیــروی اصلــی تحول
شــهرها شــده اند .شــهرها میبالیدند و بر جمعیت شــهرها افزوده
میشــد .بنابراین ،توســعۀ شهرنشــینی ،که بستر توســعۀ تجارت،
صنعت و تحول جامعه محسوب میشود ،به موتور توسعۀ تجارت
تبدیل شده و رونق اقتصادی عظیمی ایجاد میکنند.
 شــهرگرایی و مولفههــای آن تــا چــه میــزان بــا رونــدشهرنشینی همراه و همتراز است؟ و فضای سیاسی در بروز آن
چه نقشی دارند؟
فرضیه چهارم:
رشــد شــهر و افزایــش جمعیــت آن بــا بســط نهادهــای علمــی،
دینی ،اجتماعی ،رشــد علوم عقلی ،جنبش های علمی و فرهنگی
وحرکتهای اســتقاللطلبانه تشــکیالت صنفی و دیگر موسســات
شــهری ومدنی همراه است .فعالیتهای علمی  -فرهنگی و ادبی
متنوع و متکثر موجب پیدایش فضایی شد که جامعه توانست در
آن رشد فکری و فرهنگی و آزادی نسبی را تجربه کند .این فضا بود
که ضامن توسعه صنعتی و بازرگانی شهر شد .خود نیازمند آرامش
سیاسی نسبی است.
 با توجه به همترازی توســعۀ اقتصادی و فرهنگی -اجتماعیدر ایــران در دوره مــورد بحــث ،بــه ویــژه در شــهرها ،چــه عوامــل
داخلی و خارجی سبب فروپاشی تمدن و شهرآزاد اندیش شدند؟
فرضیه پنجم:
اســتقرار سیاســی دولت مســتبد ســلجوقی ،با برقــراری ترکیبی

جدول _ ۱دورهبندی تاریخی نظام اجتماعی برحسب عوامل اصلی تبیین شهر.

تمرکز/عدم تمرکز
سیاسی و
فضای سیاسی

نظام اسکان:
سازمان کالبدی
ـ فضایی

دورهبندی
دوره  /نوع
نظام اجتماعی و
اقتصادی

جمعیت:
تغییرات
جمعیتی
شهرنشین

تولید ساده

افزایش امنیت
اقتصادی ،رشد
تجارت و اصناف

روند نوزایی علوم عقلی
تکوین سازمان های
صنفی

سلطه بیگانگان
تمرکز قدرت و
سلطه

الگوی کهن

رونق شهر:
شهر فئودالی

افزایش فزاینده
و شتابان
در شهرها و
افزایش نسبت
شهرنشینی

تولید پیچیدهتر

افزایش امنیت
توسعه تجارت

تجدید حیات علمی
مقاومت فرهنگی
احیاء جشنها
آزاداندیشی و افزایش
مدارس

شهر آزاد اندیش
زمینه سیاسی
تشکیل دولتهای و انتظام نوین
سازمان کالبدی
مستقل رشد
گروههایدگراندیش

سقوط شهر
استبداد پدرشاهی
و شیوه تولید
آسیایی

افزایش نسبت
شهرنشینی*

تولید پیچیدهتر

کنترل امور
بازرگانی و اقتصاد
و افزایش امنیت و
توسعه تجارت

سلطه مذهب سنی
کنترل مدارس علمیه
تسخیر محالت
منازعات فکری

افزایش
تدارک
استبداد پدرشاهی جمعیت در
شیوه تولید آسیایی شهرها و نسبت
شهرنشینی

ماخذ( :گلن بییر به نقل از ادیبی)۱۳۵۵ ،

نهادها و مناسبات
مناسبات
تکنولوژی:
اجتماعی:
غیر ماشینی و ابزار اقتصادی:
تولید قطعهای و تغییرات اقتصادی شهرگرایی و رشد
موسسات مدنی و
دستی ،بالواسطه و رشد نیروهای
تولیدی و تجارت اجتماعی و فرهنگی

سلطه سلجوقیان

بازگشت به
الگوی کهن
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از «شــیوۀ تولید آســیایی»« ،استبداد شــرقی» و «نظام پدرساالری
شــرقی» و برقــراری رابطــۀ ملکــی اقطــاع و گام نهــادن در مرحلــۀ
متکامــل زمی ـنداری ،تثبیــت سراســری مذهــب ســنی در ایــران،
بــا قلــع و قمع همــه جریانهای فکری ،فلســفی و علمــی و نهادها
و ســازمانهای آنــان ،مدیریــت کشــور را به ســوی تمرکز کشــانید و
ایران را بار دیگر دچار تنش در ســطح زیربنا و روبنا کرد .همبودگی
شهرنشــینی و شــهرگرایی را از بیــن بــرد و بــا شــتاب بخشــیدن بــه
تجــارت و بازرگانــی و ایجــاد محدودیــت بــرای روندهــای توســعۀ
فرهنگی و مدیریت خردگرایانه شهر زمینه زوال شهر را فراهم کرد و
شهر آزاد اندیش به الگوی کهن بازگشت.
 - 3- 2تعریف مفاهیم و مولفه های تحقیق
 مفهوم شکل شهری زندگی اجتماعی و مولفههای آنشــکل شــهری زندگــی بــه مثابــه متغیــر وابســته بــا مولفههــای
جمعیتــی ،نهــادی (نهــاد سیاســی و اداری ،نهادهــای اقتصادی،
مذهبــی و فرهنگی) ،مناســبات و روابــط اجتماعی فرهنگی ،بافت
کالبــدی و فضایــی و گاه بــر حســب تاثیری که کالبد شــهر بر حیات
فــردی  -ذهنــی و اجتماعــی ( افزایــش کنشهــای اجتماعــی و
وابستگی متقابل انسانها ،تولید از هر قسم و گونه و فرصت برای
رشد فردی و سرمایه فرهنگی) دارد ،مورد بررسی قرار گرفته است.
بحث علمی مفهوم مدنی شهر ،در تاریخ اندیشۀ شهرشناسی،
بر اندیش ـههای پاتریک گدس 10اســتوار اســت .وی در پیوست اول
کتــاب تطــور شــهرها ، 11کــه در ســال  1915به رشــتۀ تحریــر در آورد،
نشان داد که شهر و توسعۀ آن ،در مرحلۀ کمال ،برمبنای نه معیار
قابل تبیین اســت که عقل ،عشــق ،سیاســت ،معماری وجنبش از
جملۀ آنها محســوب میشــوند ،در ادبیات جامعهشناسی شهری
میتــوان کلیــۀ معیارهــا را در دو قالــب مولفههــای شهرنشــینی و
شــهرگرایی ،بــه عنــوان دو پایــۀ مفهومــی  -تحلیلــی تبییــن شــکل
شهری زندگی اجتماعی ،تنظیم کرد.
 شهرنشینیشهرنشــینی فراینــدی اســت کــه با رشــد جمعیت شــهر در کل
جمعیت کشــور ،میزان تولید اقتصادی و ناخالص شــهری و شــیوۀ
سکونت و نظام اسکان تعریف شده است.
 شهرگراییشــهرگرایی وضعیتــی مفهومــی ،سیســتمی حقوقی ،سیاســی،
فکــری ،اجتماعی ،دینی و گاه ایوئولوژیکی اســت که با مولفههای
سیاســی قانونگرایــی ،آزادی ،تکثرگرایــی فرهنگــی و مشــارکت
اجتماعی از یک ســو و امکان خردورزی در زندگی علمی و فلســفی
و مدیریت حقوقی ،قضایی و اجرایی نیروهای شــهرگرای جامعه از
سوی دیگرمشروط شده و از این طریق توضیح داده میشود .این
مولفهها شــهر را به کارگاه تمدنی آزاد اندیش بدل میکنند که آثار
فردی ،اجتماعی و کالبدی عظیمی دارد.
مولفههــای شــهرگرایی برگرفتــه از آرای اندیشــمندانی ماننــد:
ما کــس وبــر ( در کتــاب شــهر در گــذر زمــان) ،لوئیــس ویــرث (در
مقال ـهاش به نام شــهرگرایی به عنوان شــیوه زندگــی) ،دکتر صدیق
سروســتانی (در نامــه علــوم اجتماعــی زمســتان  ،)69آقــای دکتــر

لهســایی زاده در کتــاب مهاجرت و شــهرگرایی انتشــارات زر شــیراز
(بــه انگلیســی ) که بر مفاهیم تعامــل و کنش متقابل ،تولید مادی
و معنــوی شــهر و فرصــت ارتقــای آنهــا در فراینــد شــهرگرایی بحــث
میکنند و به ویژه نظریات دکتر حسین ادیبی در کتاب مقدمهای
بر جامعه شناســی شــهری در خصوص تعریف مفهوم شــهرگرایی و
شهرنشینی و معیارهای آن( ،)1355استوار است.
 بنیانهای اجتماعی جامعۀ شــهری ،نهادها و مولفههای آنشــکل شــهری زندگــی در مرحلــۀ گــذار از جامعــۀ متکی بــه اقتصاد
طبیعــی و مناســبات ارضــی ،کــه عمــدۀ ثــروت و ســرمایۀ جامعــه
از زمیــن حاصل میشــود و مازاد روســتایی و عشــایری آن توســعۀ
شــهری را ممکــن میســازد" ،بــر حســب چهــار بنیــان ،یعنــی
حکومــت ،بــازار و اصنــاف ،مســجد جامــع و مــدارس ،و محــات
تعییــن میگــردد "(اشــرف .)1353 ،امــا از میــان آنهــا ،نهادهــای
علمــی رشــد و گســترش دهنــدۀ علــوم عقلــی ،کــه موجب توســعۀ
فعالیــت علمــی و هنری میشــوند و نهاد اصناف  -بــه ویژه امکان
رشــد مســتقالنۀ آنها  -و ســایر نهادهــای تولید و تجــارت کاالها در
بســط و توســعۀ شهر و شهرنشینی نقش به ســزایی دارند .هردوی
ایــن نهادهــا درگــذار اجتماعــی از مرحلــۀ زمیــن داری بــه شــرایط
جامعــه صنعــت مبنــا ،که ثروت و ســرمایه جامعه نــه از زمین بلکه
از صنعــت اســت ،ایفــای نقــش میکنند .بدیهی اســت تغییــر پایۀ
ســرمایه از زمین به صنعت و خدمات راه پر تضاریســی اســت .بازار
و فعالیــت تجــاری یــک رکن دیگر جامعه اســت که با توســعۀ شــهر
مربــوط اســت و شــاخص آن محســوب میگــردد .البتــه ،شــهر در
دورۀ رشــد تجــارت بــا دورۀ توســعۀ صنعتــی کم و بیــش متفاوتند.

 - 3روش
چنانکه پیشتر اشــاره شد ،روش تحلیل در این تحقیق روش
سیســتمی -تاریخی اســت که رویکرد جامعه شناســی فرایندی در
تحلیــل پویش های جامعه دخالت داشــته اســت .براین اســاس،
ابتــدا مولفههــا و عناصــر شهرنشــینی و شــهرگرایی و نیروهــای
موجــد آن ،بــه عنــوان عناصر ســاختاری و کارکردی برحســب روند
تاریخــی و شــکل تاریخــیاش تحلیــل میشــود .ســپس برحســب
اشکال مناســبات تاریخی ،وضعیت سیستمی-کارکردی سیاسی،
اقتصــادی ،جمعیتــی ،هنــری و رابطــۀ آنهــا در دوره رونــق و تبلــور
کالبــدی آن و ســازمان درونــی کالبــدی شــهرها تحلیــل میگــردد.
برحســب دومین ســطح از تحلیل ،به توصیف بازتــاب فرهنگی آن
بــه عنــوان تجدید حیــات علمی و رنســانس فرهنگــی میپردازیم.
در آخــر نیــز روند تاریخی و روابط سیســتمی مورد بررســی و آســیب
شناسی قرار گرفته ،به موانع تاریخی میپردازیم.

بخش دوم  -تبیین پویش شــهر در قرون سوم تا
پنجم هجری در ایران
 - 1دوره تدارك :تحلیل تدارک تاریخی پویش شکلگیری نوزایی
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علوم عقلی ،تکوین اصناف و نیروهای مولد شهرگرا
پویــش شــهر ایرانــی در عهــد امویــان از حیــث ســطح مناســب
تکنولــوژی و کاربســت آن در تولیــد زراعــی کــه مازاد تولیــد ،فرصت
توسعه شهر را فراهم آورد و نظام کارگاهی در شهر را توسعه میداد
بســیار پیشــرفته ،ولی به لحاظ اداره این پویش بســیار بغرنج شد:
ً
"اعــراب این دوره مطلقا توجهی بــه علوم عقلیه (صفا)87 ،1351 ،
و مدیریــت جامعــه نداشــتند .آنهــا خــود قــادر بــه ادارۀ امــور مرا کز
شــهری و روســتایی قلمرو خود نبودند .مفهوم پیشــین شهر دوره
ساســانی از دســت رفته بود .اما ایرانیان در تشكیالت نوین دولتی
و اداره حكومــت اســتفاده شــدند" (همــان .)22 ،ایرانیــان فرصت
یافتند مقامات عالیه را به انحصار خود در آورند و به تدریج تمدن
و عــادات و رســوم و تشــكیالت اداری و اجتماعــی خــود را در میــان
اعراب بســط دهند .لذا نهضت بزرگ علمی و اجتماعی و مدیریتی
را ســازمان دادندكــه با پویش هــای ارضی و شــهری تطابق یافت و
زمینه برای تشكیل تمدن عظیم اسالمی ایجادگردید.
آغــاز تــدارک ایــن تمــدن از دورۀ ســامانیان درقــرن دوم اســت.
حكومتهــای طاهــری ،صفــاری و آل بویــه در قرون ســوم و چهارم
هجــری در ایران با همپوشــانی زمانی به صــورت قدرتهای محلی
در مســند بودنــد" .تجدید حیــات علمی و ادبی ایران دورۀ اســامی
ثمــره این قــدرت یابی اســت" (حبیبــی .) 60-61 ،1368،ایرانیان با
تشــویق اهــل علم در "گام نخســت در شــهرها به ایجــاد مرا كز علمی
بــزرگ دســت زدند" (همــان )90 ،و به طور عمده با یاری مســلمانان
غیرعــرب و غیرمســلمانان تحـ ِـت حا كمیــت خلیفــه ،جنبشــی بنام
جنبــش ترجمه به راه انداختنــد كه هدف آن "ترجمۀ كتب یونانی،
ســریانی ،پهلــوی و سنســكریت در علــوم مختلــف بــه زبــان عربــی و
قــراردادن آن در دســترس علمای اســامی بود .در نتیجــه ،عالوه بر
محدثــان و نحویــون و مفســران و مورخان و زهاد قــرن اول ،مكاتب
جدیدی كه مبتنی بر معارف تمدن های پیش از اسالم بود ،شکل
گرفت .نحله های جدید شامل منطقیون و پیروان روش استداللی،
ماننــد معتزله و ریاضیون و طبیعیــون و باالخره پیروان مكتب های
باطنی و سری یونان و اسكندریه و كلده ،كه با صائبین سا كن حران
وابستگی داشتند ،پدید آمد"(همان  .)108 ،از شخصیتهای بزرگ
ایــن دوره میتــوان بــه ابویوســف یعقــوب الكندی ـ فیلســوف بزرگ
خراســانی؛ جورجیس بــن بختیشــوع گندیشــاپوری؛ ابوزكریا یوحنا
ماســویه؛ از پزشــكان مشــهور جندیشــاپور معلم طب و رئیس بیت
الحكمتــه؛ ابن الصبری ،مترجــم ،طبیب ،منجــم و ریاضیدان ماهر
یهــودی ،ابــن المقفــع ،مترجم؛ نوبخــت اهوازی ،منجــم ،مترجم و
ریاضیدان و دهها نفر دیگر كه از ذكر آنها در اینجا خودداری می شود،
اشاره كرد .این امر جامعه اعراب حا کم را بیشتر دچار تنش مدیریتی
و اجتماعــی در روبنــا و دگرگونــی در زیربنــا کرد .از عقایــد ،دانشها و
فلســفه هایی که به طور گســترده در ســرزمین هــای خالفت اعراب
ترجمه میشد و انتشار و گسترش مییافت معجونی ساخته شد که
در تدارک ایجاد تمدنی عظیم نقش جدی داشت.
در گام دوم ،بحــث دربــاره احادیــث و تفســیر آنهــا و بررســی
مباحــث منطقــی ،زمینــه را برای احتجــاج و بــه كار انداختن عقل
و شــك آمــاده كــرد .از زمان امویان ،نبــرد بین فرقههــای دینی آغاز

شده بود و از همین نبرد و منازعات بود که معتزله پدیدار شد .این
تفكر از جانب دانشمندان ،فیلسوفان و متكلمان فراوانی حمایت
میشد كه الكندی ،فارابی ،رازی را میتوان از این زمره نام برد.
گام سوم ،ارتباط گروههای اجتماعی مثل اصناف ،پیشهوران
و دهقانان با علما و دانشمندانی است که بیشتر به لحاظ عملی و
تجربی به احتجاج و عقل متوسل میشدند و با افزارمندان مربوط
بودند (سعید الشیخی.)1362 ،
گام چهارم ،ایستادگی صنفی -تشکیالتی در برابر امویان است.
بــا رونــق گرفتن بازرگانی و تجــارت و از آن ره صنایع کارگاهی ،هزاران
نفر از مردمان شــهری و روســتایی در صنعت و پیشهها به کار گرفته
میشدند ،فعالیت های اصناف ،تشکل این افزارمندان و صنعتگران
را فراهم کرد" .از قرون دوم ســازمانهای صنفی در شکل بخشیدن
به نهضتهای شهری نقش بس عمدهای بازی کردند و به سرعت
در پــی کســب قدرت سیاســی بر آمدنــد(" ...حبیبــی.) 69 ،1368 ،
بــه ایــن ترتیــب در جامعــه تحــت حا کمیــت اعــراب ،بــه علــت
پیچیدگــی فزاینــده ،رخنــه ایرانیــان در تشــكیالت حکومتــی،
رشــد مرا كــز علمــی و افزایــش نیروهــای گریــز از مركز كه با گســترش
امپراطــوری اســامی هر دم فزونتر میشــد ،تشــتت در ایدئولوژی
واحــد اســامی افزایــش یافــت و فرقههــای گونا گون رشــد کردند و
نارضایتــی عمیق مــردم از ظلم و تعدی حكام چندروزه زمینههای
اصلــی تجزیــه و انحطــاط حكومــت خلفــا و تمایــل بــه اســتقالل
سیاســی  -مذهبی از دولت مرکزی بغداد را فراهم کرد .بنابراین با
اتکاء بر فرایندها و جریانات شــهرگرا زمینۀ شکل گیری شهرنشینی
توسعه یافت و شهرها رشد کردند .نوزایی پدید آمد.
 -2تحلیل سیستمی  -کارکردی الگوی توسعه و رونق اقتصادی
و ایجاد شهر آزاد اندیش برحسب عوامل سیستمی
در دورۀ رونــق ،با تشــکیل دولتهای مســتقل ،فرایند توســعه
سیاســی ،موانع توسعه شــهر را برداشــت .روند تغییرات جمعیت،
رونــد تغییــرات و رشــد اقتصــادی  -شــامل تجــارت و صنعــت  -و
رشــد انجمنهــای اصنــاف و تجــار  -بــه عنــوان نیروهــای بالنــده
جامعه  -روند رشد علوم عقلی و خردورزی امکان تشکل سازمان
نوین شــهری را فراهم کرد و شــهرگرایی امکان بســط یافت .آثار آن
درحیات فردی و اجتماعی در این زمان قابل تعمق است.
 - 1 - 2تشکیل دولتهای مستقل و توسعه فرایند توسعه سیاسی
دســتگاه خالفت عباســی از اواسط قرن ســوم دچار ضعف شد.
عوامــل ایــن ضعف "ترکیــب ناهمگون قبایل و اقوام تحت ســلطه،
فقدان زبان و اقتصاد مشــترک ،تفاوت فرهنگی مدنی و اقتصادی
در قلمــرو خالفــت ،سســتی نســبی مناســبات اقتصــادی و نــژادی
بیــن آنهــا ،شــورشها و رشــد مالکیــت بــزرگ فئودالــی اراضــی...
تجزیه طلبی سیاســی در فئودالهای بزرگ محلی است که قدرت
مرکزی را تحلیل برد و باعث بروز ضعف شــدید در دستگاه خالفت
عباسی شد" (صفا .)204 ،1351 ،نتیجه ،ظهور سلسلههای محلی
ً
متعددی خصوصا در شرق ایران بود.
در این دوره در جهان اســام شــاهد ظهور حکومتهای مستقل
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هســتیم .از جمله در اســپانیا (  138هجری برابر با  755میالدی ) ،در
مرا کــش ( 172هجــری برابر بــا  788میالدی ) ،در مصــر (  255هجری
برابر با  868میالدی ) ،در ســوریه ( 317هجری برابر با  929میالدی)،
در آذربایجان ،ارمنســتان ،گرجســتان (قرن ســوم برابربا  9میالدی ).
در ایــران و مــاوراء النهــر نیز دولتهــای طاهریــان (  260-206هجری
در مرو) ،صفاریان (  288-247در سیســتان و خراســان ) ،ســامانیان
( 390-204هجــری در طبرســتان ) ،علویــان ( 316-250در گیــان و
دیلمان) ،آل زیار (  434-316هجری در گرگان ) ،ســاجدیان ( -276
 317هجری )و آل بویه (  447-324هجری در غرب ایران و عراق ) به
سر کار آمدند .از این سلسلههای یاد شده ،به ویژه سامانیان و بوئیان
تاثیری فراوانتری بر فضای حا کم بر جامعه ایران باقی گذاشتند.
ســامانیان ،از حــدود  261هجــری قمری تا ســال  389هجری
قمــری ،در مــاوراء النهــر و خراســان بــا اســتقالل حکومــت کردند و
توانســتند آرامــش نســبی را در دورهای برای ایرانیــان فراهم کنند.
آنهــا هــر چند به ظاهر نســبت به خلیفــه اظهار اطاعــت میکردند،
ولی در عمل ســپاهی و خراج به خلیفه نمیدادند .شــهریاران این
سلســله بــه قواعــد و رموز مملک ـتداری توجه داشــتند و از تعصب
و کوتهبینــی خــودداری میکردند.تشــکیل دولــت ســامانی در
ماوراءالنهر وخراســان بزرگ را شــاید بتوان به اعتباری اولین دولت
ایرانی بعد از حملۀ تازیان به ایران دانست.
بــه غیــر از ســامانیان ،بوئیان بودنــد که از ســرزمین دیلــم واقع در
جنــوب باختــری بحــر خــزر ،برخاســته بودنــد و آل بویــه هــم خوانده
میشــدند .آل بویه شــیعی بودند .این سلسله در مدت کوتاهی پس
از  320هجــری بســیار نیرومند شــدند ،به طوری کــه در  334هجری
بغداد را متصرف و خلیفهای تازه و مطیع را بر تخت نشاندند .در این
زمان خلفا خود را در وضع پریشانی میدیدند .افراد خاندان بویه نیز
ً
غالبا با یکدیگر دشمن بودند "یک دولت مرکزی واقعی تنها در زمان
عضدالدوله  336 -337هجری قمری یا  976 - 983میالدی بوجود
آمد( .دانشــگاه کمبریج .) 204 ،1388 ،در این دوره شیعیان زیدی و
دوازده امامیان در عراق در آرامش زندگی میکردند .آل بویه ،همچون
دربــار خلیفه ،ســخت با اســماعیلیان دشــمن بودند ،ولــی فرقههای
مســیحی در دوره آنان آزادتر میزیســتند .مســلمانان در دوره آل بویه
به فرقههای گونا گون تقسیم شده بودند که یا رقابت آشکار داشتند
و یا محرمانه برضد یکدیگر به دسیسه چینی میپرداختند( .همان،
 ) 205 - 204در ایــن دوره مقامــات مرکزی بغداد و خود خلفا قســمت
عمــدهای از آزادی عمــل خــود را از دســت داده بودند .امــا ایرانیان در
نتیجۀتالشهایسرسختانهشعوبیانتوانستهبودندحیثیتیبرابربا
اعراب برای خود فراهم آورند و زبان ملی را حفظ کنند( همان.) 205 ،
بــا حــذف تدریجــی ســلطه بیگانــگان و ایجــاد حکومتهــای
مســتقل محلــی کــه در کشــا کش بــا ســلطه بیگانــگان بــه مــردم و
تشــکل آنها از نظر اقتصادی و تولیدی محتاج بودند ،شــهرها رشد
کرد و در اولین مرحله روند جمعیت شهرها افزایش یافت.
 - 2 - 2روند رشد میزان جمعیت در شهر و روستاها
در ایــن دوره جمعیــت شــهرها رو به افزایش اســت .ا گرچه آمار
رســمی در ایــن مورد وجود نــدارد ،ولی بــرای درک میزان جمعیت

میتــوان از طریــق تعــداد جمعیــت بــردگان ،تعــداد ســپاهیان،
تعــداد غالمــان ،خادمــان و خدمتگــذاران ،میزان مالیــات و تعداد
قیامکنندگان تا حدودی به آن پی برد .ابولحسن هالل بن محسن
صابــی ( )448-359که در دربار عباســیان متصدی دیوان انشــاء
بغداد بود ،مینویسد":اما در روزگاران المکتفی باهلل بغداد دارای 20
هزار غالم سرایی و  10هزاران خادم از سپاهیان و نژاد سقالبی بوده
است .در آن جا 11هزار خدمت گذار بوده است که هفت هزار آن از
سپاهیان بودهاند و چهار هزار دیگر از نژاد سقالبهای سفیدپوست
و چهارهــزار زن از بــرده و ("....ابولحســن هــال بــن محســن
صابــی 6 ،1346،بــه نقل از فشــاهی الف )79 - 80 ،1354 ،اســت.
از ســوی دیگر می توان این موضوع را از میزان مالیات فهمید.
احمد بن ابی یعقوب (که در قرن سوم هجری می زیست ) میزان
"مالیات (خراج) عراق و مضافات آن در کشور ایران را  655میلیون
درهــم ،خــراج ســواد  120میلیون درهــم  ،خراج فــارس  70میلیون
درهــم  ،خــراج اهــواز و مضافــات  40میلیــون درهم  ،خــراج نهاوند
و مــاه کوفــه (دینور) و ماه بصــره (همدان ) و مضافــات آن از اراضی
عــراق عجــم را  40میلیــون خــراج ری و مضافــات آن را  30میلیــون
و خــراج آذربایجــان را  30میلیون درهم می نویســد"(احمد بن ابی
یعقــوب ،1343 ،بــه نقــل از فشــاهی الــف .)169 ،1354 ،یعقــوب
اصفهانــی کــه در قــرن ســوم مــی زیســت "خــراج قزویــن و زنجــان
را دو میلیــون و پانصــد هــزار درهــم  ،خــراج آذربایجــان را چهار صد
میلیون در هم  ،خراج کرج را سه میلیون و چهارصد درهم  ،خراج
قــم را چهارمیلیــون و پانصــد هــزار درهــم ،خــراج ری را ده میلیون
درهــم ،خــراج طبرســتان را چهــار میلیــون درهــم ،خــراج گــرگان را
ده میلیــون درهــم ،خــراج نیشــابور را چهــار میلیون درهــم ،خراج
سیســتان را ده میلیــون درهــم  ،خــراج بخارا را یــک میلیون درهم
و خــراج خراســان را چهــل میلیــون درهــم مــی نویســد "(بــه نقل از
فشــاهی الــف .)۱۷۰،۱۳۵۴ ،ابــن فقیــه "مالیات شهرنشــینان قم را
ســه هزارودویست و ســی هزار درهم و مالیات کشتزارها را دویست
وبیســت هزار وسیصدوســی درهــم  ،خــراج ری را دوازده هزار هزار،
خــراج آذربایجــان را دوهــزار درهم ،خــراج رویــان را چهاصدوپنجاه
درهم ،و خراج خراسان و خوره ها و بخشهایی که در دست عبداهلل
بن طاهر بود ،چهار صد وچهل هزار هزار وهشتصد و چهل و هفت
هزار درهم به اضافه سیزده اسب و دوهزار گوسفند و هزار وبیست
و دو تن اســیر و هزار وســیصد بیل و تخته آهن دوال می نویســد(".
ابــن فقیــه ،1349 ،بــه نقــل از فشــاهی الــف.)171 -170 ،1354 ،
بــرای درک بهتر میزان جمعیــت میتوان تعداد قیام کنندگان
علیه دولت عباسیان در شهرها و روستاها را نیز مال ک گرفت .برای
نمونــه درســال  755میــادی  ،شورشــی بــه رهبــری ســند بــاد ،در
نیشــابور و ری و قومس  ،برخاســت .آنان نیشــابور و قومس و ری را
اشغال کردند .در سپاه او شیعی و مزدکی هر دو شرکت داشتند .اما
 ،ســرانجام شکســت خورده  60هزار نفر از آنان به قتل رســیدند...
مقدســی "تعــداد پیرامونیــان ســنباد را (ســپاهیان او را) نــود هــزار
و طــول مــدت شــورش او را هفتاد روز می نویســد تاریــخ فخری نیز
مطلبــی مشــابه مطلــب مقدســی دارد و تعــداد کشــتگان طرفــدار
سنباد را  60هزار تن می نویسد (به نقل از فشاهی الف.)۸۱،۱۳۵۴ ،
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عامــل دیگــری کــه بــر جمعیــت شــهرها و روســتاها اثــر داشــت،
تمایــل جــدی تازیــان بــرای مهاجــرت بــه ایــران اســت" .بــه همراه
ســازش بزرگان فئودال ایرانی با اعراب ،دســت انــدازی بزرگان عرب
بــر زمینهــای ایــران آغــاز شــد .آنهــا هــزاران بــرده اســیر شــده را در
ایــن زمیــن ها بــه کارهایی نظیر زراعــت و دامداری وا می داشــتند.
مهاجرت مداوم اعراب به ایران بر گردۀ تودۀ روســتایی ایران فشــار
مــی آورد .در زمــان معاویــه ،نخســتین خلیفۀ امــوی  ،حا کم عراق،
پنجاه هزار ســپاهی عرب را همراه خانواه هایشــان به نیشابور و بلخ
و مرو و دهات تخارستان و خراسان فرستاد.خلفای عرب...نه تنها
کوشش داشــتند که در شهرهای بزرگ و کوچک سربازخانه داشته
باشــند ،بلکــه ســاعی بودند کــه در مرا کز و مناطق مهــم  ،عدهای از
اعراب را سکونت دائم دهند .و به همین سبب در شهرهای مختلف
ایران نه تنها ســرداران و ماموران کشوری و لشگری و روحانی عرب
 ،بلکه خانوادهایشــان نیز منزل می کردند"( فشــاهی الف.)1354 ،
ا گرچــه در مــورد تعــداد جمعیــت شــهرها ســند قابــل قبولــی وجود
ندارد ،با این وجود ،با توجه به آن چه گفته شــد ،به نظر میرســد،
شــهرها و روســتاها از جمعیت قابل توجهی برخوداربودهاند .رشــد
جمعیت شــهر ممکن اســت به معنای رشد شهرنشــینی باشد ولی
هنوز به معنای رشــد شــهروندی و شــهرگرایی نیســت .این جریان
هنوز نیازمند روند رشد و توسعۀ تجارت در شهرهاست.
 - 3 - 2روند رشد تولید صنعتی و توسعه تجارت
فعالیت اقتصادی از روند رشــد شگرفی برخوردار است :صنایع
چوبــی ،صنایــع نســاجی ،بلورســازی و ســایر کانی هــای غیر فلزی
مانند شیشــه ســازی ،ابریشم بافی ،کتان بافی ،کاغذ سازی ،قالی
بافــی ،ســفالگری ،چینــی آالت و تولید ظروف چینــی ،لعاب کاری
ظــروف ،جال دادن لعاب ،فلز کاری از جمله طال کاری و نقره کاری
و برنز کاری ضرب ســکه و مانند آن که بســیاری از محققین مانند:
محمد حســن زکی ،ولف ،نعمانی ،ویلســن و افراد دیگر بر آن تا کید
داشــته اند ،نشــانه توســعه تولیــدات صنعتی در جامعــه به منظور
بازرگانــی و صــادرات اســت .این روند ا گرچه ریشــه در صنعت دوره
ساسانی دارد ،اما در قرون سوم به بعد رونق فراوانی پیدا میکند.
فعالیــت اقتصــادی بــه ویــژه بازرگانــی ،صنعــت و تجــارت در
زمــان ســامانیان و آل بویــه ،یعنــی بعــد از قرن ســوم ،توســعه پیدا
کــرد" .بازارهــای داخلــی و دادوســتد خارجــی گســترش یافــت"
(پیگولوسکایا .) 5 - 6 ،1348 ،و شهرها ترقی کردند .شهرهای بزرگ
ایران مانند طوس ،بلخ ،کابل ،نیشابور ،گرگان ،کازرون ،ری ،فسا،
همدان ،قم ،اســتخر ،اهواز ،شوشــتر ،آمل ،شیراز...،مرا کز پیشه و
هنــر و بازرگانــی بــود"( فشــاهی الــف .) 116-117 ، 1354 ،نیشــابور،
ری ،اصفهان و شــیراز از نظر جمعیت بزرگترین و از نظر اقتصادی
مهمتریــن شــهرهای ایــران بودند"(پیگولوســکایا.)5 - ۶،۱۳۴۸ ،
ً
فشاهی نیز اعتقاد دارد :در این دوره کارگزاران دولت عمدتا در امور
بازرگانی و صنعتی نیز مشغول به فعالیت هستند و دولت خود بزرگ
ترین پیشــه ور و صنعتگر اســت (فشاهی ب.)243- 242، 1354 ،
در این دوره “در شهرهای ایران زربفت به مقدار زیاد برای صدور
در نیشــابور و اصفهــان ،شوشــتر ،منســوجات ابریشــمی منقــوش

در شــیراز و ری و اصفهــان و نســا  ...و انــواع پارچههــای ابریشــمی
از قبیــل اطلــس زر و ســیم و..در شــهرهای خوزســتان و  ...و انواع
قالیهای پشــمی بافته و پارچههای پنبهای ،منسوجات خشن یا
كرباســی كاشــی سازی و تولید ظروف ســفالی در كاشان و ری و ...
مصنوعــات مســی و برنجــی و نقــرهای و طالیــی و انواع اســلحه ...
تولید میشــد .در قرن چهارم ،كار اســتخراج معادن نیز باال گرفت
و مرا كز اصلی جادههای كاروانرو ...همدان ،ری ،نیشابور ،هرات،
اصفهان ،شیراز ،اهواز ،بلخ و كابل ،آمل و ساری و  ...بندر سیراف
و گنــاوه ،كیــش و هرمز جهت عربســتان و ...اســت (همان-242 ،
 .)243پطروشفسكی نیز در این مورد اشاره میكند كه “پیشههای
هنــری نیــز چنان پیشــرفت بزرگــی كردهاند كه نقش و نــگار بر روی
پارچــه ،زردوزی و ســیمدوزی ،قالیبافی ،ســاختن فرآوردههایی از
نقــره و برنــج و مس ،بــا كندهكاری بــر روی آنها و بویژه كاشــیكاری
تولیــد فرآوردههــای لعابــی و چلچراغهای بدل چینی فــروان بود»
(پطروشفســکی .)47، 1359 ،اشــرف اعتقــاد دارد" »:تجــار بــزرگ
کشــور ما...کوشــشهایی بعمل آوردند تا رســالت تاریخی طبقاتی
خــود را در ســیر تحــوالت اجتماعی تحقق بخشــند و جامعه ایرانی
را به دوران ســرمایه داری و شــهری  -صنعتی جدید ســوق دهند،
بــه موفقیتهایــی نیز نائل شــدند ـ که دســت آورد عمدۀ آن از نظر
اقتصادی رشد مبادالت بازرگانی بود" ( اشرف .) 8 ،1359 ،اما" ،در
بازار های اسالمی ،تجار بزرگ دارای موقعیتی ممتاز بودند و پایگاه
اجتماعی آنان از پایگاه اجتماعی کسبه و پیشهورانی که در اصناف
متشــکل بودند متمایــز بود.....تجار بزرگ همــراه علمای روحانی
و عمــال دیوانــی از اعیان شــهر به شــمار میآمدنــد و در رده بندی
قــدرت و منزلــت بعــد از علما و عمــال دیوانــی قــرار میگرفتند.....
بسیاری از تجار بزرگ روابط مالی درهم تنیدهای با سران حکومت
شهر پیدا میکردند" (همان .) 26 ،به این ترتیب روند رشد صنایع
و تولیــدات در کشــور بــه پدیــدهای بــه نــام بازرگانــی بلنــد فاصلــه
انجامید .این شــاخص مبین جدایــی تدریجی صنعت از تجارت و
تقســیم کارمیان آنان و فاصله مکانی آنان از هم اســت .زیرا حجم
تولیدات مورد نیاز دیگر در کارگاههای نزدیک محل فروش ممکن
نیســت و همیــن امــر شــهر را بــا ســاختار دیگــری مواجه میســازد.
 - 4 - 2رونــد رشــد اصنــاف ،فعالیــت صنفــی و پیونــد آنــان بــا
دانشمندان
با تشكیل دولتهای مستقل ،افزایش جمعیت و روند افزایش
تولیــدات شــهری ،رخدادهــای جــدی سراســر کشــور را فــرا گرفت.
روند تشــکیل ســازمان اجتماعی اصنــاف در ایــن دوره قابل توجه
اســت .در بازارهــا تجــار بــزرگ و متوســط در راس سلســله مراتــب
اجتماعی جای داشــتند و پس از آنان کدخدایان و ریش ســفیدان
جماعتهــای اصنــاف قرار داشــتند .هــر حرفه و کســب و کاری در
بازار از نظم سلســله مراتب مشــخص تشــکیل میشــد  -که شامل
اســتادان و صاحبــان دکان ،کارگــران و شــا گردان بــود .-تجــار و
اصناف مکان خاصی در بازار داشــتند و هر بخشــی از بازار به حرفه
و صنعــت معینــی اختصــاص داشــت .آنهــا بــرای توســعه فعالیــت
خویش نیازمند برقراری نظم در تولید بودند و وظیفه اصلی صنف
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آن بــود كــه تولید را نظم و توســعه دهــد .برای نظم تولیــد ،انتظام
تشــکیالتی صنف و تجارت الزامی بود و انجمنهای صنفی در این
دوران دســتاورد بزرگ توســعه جامعۀ ایرانی است .در سده چهارم
بر شمار این انجمنها افزوده شد و پیشهوران هر حرفه برای خود
صنف جدا گانه پدید آوردند.
" نظام صنفی پایهای انتخابی داشت .ا گرچه هر صنف متشکل
بود از مجموعه استادان صنف که با کمک کارگران و شا گردان فعالیت
میکردنــد .اما بــه طور معمول اســتادان صنف از میان خــود یکی از
افــراد مــورد اعتماد را ،که حداقل دو ســوم اســتادان صنف به او رای
تمایل میدادند ،نامزد ریش سفیدی یا کدخدایی صنف میکردند
و آن را به شهادت نقیب الملک ،که سرپرستی کدخدایان اصناف و
محالت و نیابت کالنتر شهر را به عهده داشتند ،میرساندند .آنگاه
آن را برای صدور حکم به کالنتر شهر ارائه میکردند"( اشرف،1359 ،
 .) 26 - 23وی در جــای دیگــری مینویســد ":نقیبالملک در ســه
ماهۀ اول هر سال ،محصل تعیین و بنیچۀ هر صنف را به تصدیق و
تجویز ریشســفیدان و کدخدایان آن صنف مشخص نموده طومار
مفصــل مقنعــی بر اســاس جماعت بنیچــه کش و مقــرری هر صنف
نوشــته و بــه مهــر کدخدایان رســانیده و بعــد از آن خود مهــر نموده
به کالنتر ســپارد که رقم نموده به ثبت ســر رشــته محصص مملکت
رسانیده متوجهات دیوانی و استصوابیات مملکتی به توجیه نامچه
را به مهر کالنتر رسانیده محصالن دیوانی از آن قرار از عهدۀ حصه و
رســد خود برآیند..در واقــع انجمن های صنفی مجموعههایی بود
از اســتادان هر صنف که پرداختکنندۀ مالیات و عوارض بودند .هر
اســتاد میتوانست به میل خود شــا گردانی داشته باشد .سن ورود
ً
به شــا گردی معموال از  12ســالگی بود و  10ســال طول میکشــید که
شــا گرد به مقام اســتادی برســد .اســتادان شــا گردان خود را در امور
دینــی و رمــوز حرفــهای آمــوزش میدادنــد .شــا گرد از اســتادش غذا
یکــرد و فقط شــا گردانه
و لبــاس میگرفــت ولــی حقــوق دریافــت نم 
میگرفت .هنگام ارتقا به مقام استادی ،شا گرد کمربند مخصوصی،
بــا تصویب کالنتر ،دریافت میکرد.در مــواردی اصناف ،کارگر روزمزد
اســتخدام میکردند.برخــی از پیشــهوران کارگــر روزمــزد میگرفتند و
برخی دیگر هم کارگر روزمزد و شا گرد داشتند" (اشرف.) 32 ،1359 ،
تجــار بــازار بــا روحانیــون شــهررابطه داشــتند و همیــن طــور
بازارها با مســجد جامع که مرکز روحانی شــهر بود نزدیکی کالبدی
داشــتند...اما رشــد اصنــاف و صنایــع بــا رشــد علمــی و فرهنگــی
پیونــد خــورد« .برخی از خاورشناســان منشــأ انجمنهــای صنفی
اســامی را در فرقههای درویشان و صوفیان ویا صنفهای غازیان
جســت و جو میکننــد .برای مثال ،ماســینیون تاریــخ اصناف را با
جنبــش کرامتیه ارتباط میدهــد .در اخوان الصفا ..و نیز در برخی
منابع ،اشــارههایی هســت مبنی بر این که نمایندگان اســماعیلیه
میکوشیدند فتوت و اصناف را به یکدیگر پیوند دهند ،ولی عالقه
اســماعیلیه به حرفههــا و اصناف به صورت محــدود و نظری باقی
ماند"(همــان .) 29 ،مســئلۀ اساســی در شــناخت پایــگاه فکــری،
سیاســی و اقتصــادی انجمــن هــای صنفــی ،موقعیت آنهــا در برابر
حکومــت و مســئلۀ خودفرمانــی آنهاســت .ا گرچه اصنــاف همواره
نیازمنــد انتظــام وســازمان تولیــد بــوده و بــرای برقــراری آن تــاش

بســیار کردهانــد و میل به اســتقالل در اصناف همــواره وجود دارد.
امــا ،گفته میشــود انجمنهــای صنفی ،از نظر دســتگاه حکومت،
وسیلۀ مناسبی بودند تا سازمان گردآوری مالیات و بیگاری بتواند
با پیشــه وران شــهری بطور دســته جمعی روبرو شــود و به آســانی
وظیفهاش را انجام دهد ( همان.)32 ،
امــا اصنــاف همــواره در تــاش حفظ اســتقالل خود بــوده اند و
مطیع چشم و گوش بسته حکومت نبودند .گفته میشود آنها به
همیــن منظور ،بیــش از همه با علما و دانشــمندان مربوط بودند.
زیــرا ،به دلیــل ماهیت فعالیت کارگاهی اصنــاف در رابطه با زندگی
اقتصــادی بــا تغییرات ابــزار و فنون ،و به دنبال آن به دانشــمندان
مرتبط اند و هم به دلیل نیروی اجتماعی پشتیبان به فرق مذهبی
دلبســته و از آنــان اســتمداد میجوینــد .ایــن گونه "ســازمانهای
پیشهوری از همان روز پیدایش با فرق و مذاهب مختلفه تصوف و
الحاد تماس بسیار نزدیكی داشتند” (سعید الشیخی.)3 ، 1362،
گفته میشود“ :قرامطه پیشهوران را تشویق میكردند و كمكهای
مالــی به آنها میدادند"(همان" ،)19 ،برنارد لوئیس اشــاره دارد كه
«بیشــترین اتــكاء اســماعیلیه به پیشــهوران بود و ...اســماعیلیان
اولین كســانی هســتند كه اصناف اســامی را ایجاد كردند"(نقل از
سعید الشیخی ،همان .")31 ،موریس لومبارد نیز « نهضت قرمطی
را اولیــن آغازگــر جنبــش صنفی و ســندیكایی معرفــی میكند"(نقل
از ســعید الشــیخی ،همــان .)31 ،اصناف همــواره وضعی متناقض
داشــتهاند :از یک سو پیشهوران شهری و افزارمندان آینده خود را
بــرای برقــراری امنیت و ثبات اقتصــادی ،در گرو ارتباط با حکومت
میدیدنــد و از ســوی دیگــر در گرو رشــد علوم ،به ویــژه علوم عقلی
و از حیــث معنــوی در همــكاری بــا برخی جریانات فكری جســتجو
میكننــد كــه بر علیه حكومت مبــارزه كرده و میكننــد .از نظر توده
مردم ،به ویژه پیشــهوران ،بسیار مناســب بود كه از حكومتهای
محلی دفاع كنند .برای مثال "به محض آنكه امارتهای مستقل
ایرانی در ایران شــكل گرفت" و "عناصر شیعه در رأس امور سیاسی
و اجتماعــی قــرار گرفتند ،علوم عقلی نیز رونق یافت" (نصر،1345 ،
 ".)30-31وضــع پیشــهوران ،دهقانان و ســایر گروههای اجتماعی
مردم نیز بهتر شد .بنابراین؛ این استدالل که اصناف همواره تابع
حکومــت بودهاند مقرون به حقیقت نیســت .ایــن گروه همواره در
میان استقالل و عدم استقالل دچار نوسان بودهاند.
بــا توجه بــه روندهای جمعیتی ،اقتصادی و رشــد انجمنهای
صنفی در شــهر ،نظام اسکان در شــهر و شهرنشینی توسعه زیادی
پیدا کرد .فرخی در احساس تعلق به شهر خود مینویسد:
من قیاس از سیستان دارم که او شهر من است
وزپی خویشان ز شهر خویشتن دارم خبر
شهر من شهر بزرگیست و زمینش نامدار
مردمان شهر من در شیر مردی ،نامور
در بســتر این زمینه عینی از شــهر و شهرنشــینی ،جریان پر قدرتی
از شــهرگرایی و مدنیت شــکل گرفت .با مراجعه به مفاهیم اولیه شهر
اسالمی ،شهر مکانی متعلق به تمامی اقشار و طبقات اجتماعی شد و
شهر آزاد اندیش را شکل داد .این روند در نظام شهری و سازمان درونی
شهربازتابیافت.درزیرتبلور کالبدیاینروندموردمطالعهقرارمیگیرد.
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شهر ،چه در دورۀ باستان و چه در دوره های بعد ،از عرصههای
زندگــی سیاســی و اقتصادی جامعۀ ایرانی و پایگاه دســتگاه اداری
نظام پدرســاالری بشــمار میآمد".شــهر اســامی از ارکان چهارگانۀ
ارگ ،مســجد جامــع ،محالت و بازارها تشــکیل میشــد" ( اشــرف،
 .)23 ،1359براســاس اســناد و مــدارک بدســت آمــده ،بــه نظــر
میرســد ،در ایــن دوران ،شهرنشــینی توســعۀ جدی یافــت و ادارۀ
شــهرها نیازمنــد نظامــی از سلســله مراتب شــهری شد".مقدســی،
در اواخــر قــرن ســوم و اوایــل قــرن چهــارم ،از هفده مادر -شــهر به
نــام امصــار ،هفتادوهفت پایتخت ایالتی كه قهندژ داشــتند به نام
قصبــات ،تعــداد زیادی شــهرهای ایالتی به نام مدائــن یا مدن و از
مناطــق روســتایی به نــام نواحی و دهات و قراء ســخن میگوید...
از این رو ســه نوع شــهر را در دورۀ رونق شهرنشــینی از قرن ســوم تا
ششــم میتــوان تمیز داد :مصــر ،قصبه و مدینه" (مقدســی به نقل
از اشــرف .)13-12 ، 1353 ،بــه عبــارت دقیــق تــر ا گر چه "درســال
1000میــادی  ،حدود پانــزده پایتخت مقدس در اســام بود که آن
را امصــار (جمع مصــر) مینامیدنــد و عموم مســلمانان درآنجا گرد
میآمدند و در بازار های آنجا کاالهایی از عموم کشــورهای جهان
به چشــم میخورد .اما مقدســی در اواخر قرن سوم و اوائل چهارم
هفده شــهر بــزرگ (امصار)را ذکر کرده اســت....او نابلــس و زوزن را
هــم (مصر) میشناســد ...این امصــار در حقیقیت مرکــز فرهنگی و
هنری جدا گانه خود را دارا بودند .از آن جمله ؛ سمرقند ،فسطاط،
بخارا ،نیشــابور ،ری ،بصره ،بغداد ،دمشــق ،اســکندریه ،قیروان و
قرمطه ( فشــاهی ب )231 ،1354 ،مقدســی مینویســد":مصر هم
چــون پادشــاهان ،قصبــه هــم چــون پاســداران و مدینــه همچون
سربازان و قریه هم چون پیادگان است ،زیرا که مصر شهری است
کــه ســلطان بــزرگ در آن باشــد و دیوانهــا در آن متمرکــز باشــد و
ناحیههایی به آن وابســته باشــند .ابوالحســن علی بن زید بیهقی
در تاریخ بیهق دربارۀ شــهرهای بزرگ مینویســد :هر والیتی را امی
یعنــی اصلــی ،ام القراء در عرب مکه باشــد و در عراق ام القراء بصره
بوده است .ا کنون بغداد است .در مادون بغداد ام القراء اصفهان
اســت و در ماوراء النهر ســمرقند اســت( ...به نقل از همان-232 ،
 .)231یاقــوت حمــوی در معجــم البلــدان تقســیمات کشــوری را
این گونه شــرح داده اســت والیات  ،کوره  ،رســتاق  ،طسوج  ،قریه
(همان .) ۲۳۱ - 232 ،به عبارت روش ـنتر در این دوره شــهرها در
نظــم معینی در رابطه با ایاالت تعریف میشــوند و لســترنج در این
خصوص مینویسد« :ایالت خراسان در دوره اعراب...به چهار ربع
تقســیم میگردیــد و هــر ربعــی بنــام یکی از چهار شــهر بزرگــی که در
زمانهای مختلف کرسی آن ربع یا کرسی تمام ایالت واقع گردیدند
و عبارت بودند از نیشــابور ،مرو ،هرات و بلخ خوانده میشــد .امراء
طاهریــان مرکز فرمانروایی خود را به ناحیه بلخ برده نیشــابور را که
شــهر مهمی در قســمتهای چهارگانه بود مرکز امارت خویش قرار
دادنــد ...در اوایل دولت اســام نیشــابور به» ابر شــهر» نیز معروف
بــود» (اصطخــری 254 - 253 ،و ابــن حوقــل 309 - 308 ،و  310و
مقدســی  ،295و مســتوفی  185بــه نقــل از لســترنج-410 ،1367 ،
 .)408او باز در جای دیگر مینویســد :درچند میلی شمال مشهد،

بقایای شــهر طــوس قرار دارد .طــوس در قرن چهارم دومین شــهر
پس از نیشابور محسوب میگردید و از دو شهر «طابران» و» نوقان
«کــه بهــم متصل بودنــد تشــکیل میشــد( همــان 414 ،1367 ،به
نقل از ابن رســته ،172 ،ابن خرداد ،24 ،یاقوت ،جلد چهارم 414
و .)...و ادامــه میدهــد :در آن ســوی رود جیحــون و بیــن این رود
و رود ســیحون ،ایالت «ســغد» یعنی «ســغدیا »ی قدیم بود که دو
شــهر ســمرقند و بخارا هر دو در کنار رود ســغد واقع اند ( پیشــین،
 69 ،1367و  .) 489همینطور بزرگترین شهرهای سغد سمرقند
و بخــارا بــود کــه اولــی مرکــز سیاســی و دومــی مرکــز دینــی آن اقلیم
بشــمار میآمــد ...بخــارا را «نو مجکت» نیز میگفتند .این شــهر در
قرن چهارم بارویی داشــت که ( ...همان .) 490 ،ســمرقند در کنار
باالیــی رودخانــه به فاصلــه  150میل در خــاور بخارا واقع اســت...
گردا گــرد شــهر بارویی و پیرامون بارو خندقــی ژرف قرار دارد و قلعه
شهر بر زمین مرتفعی استوار است ...داراالماره و زندان داخل قلعه
جــای دارد ولــی در زمــان ابــن حوقل عمــده آن دژ را خرابــی گرفته
بــود (...همــان .)495 - 492 ،1367 ،او ادامه می دهد« :در قرون
وســطی در محل شــهر اصفهان محالت مســکون فقط در ســاحل
شــمالی یعنی ســاحل چپ زاینده رود واقع بود .در این جا دو شهر
در کنــار یکدیگــر جــای داشــتند یکی جی ..کــه بارویی بــا صد برج
داشت و دیگر الیهودیه در دو میلی باختر جی که وسعتش دو برابر
جی بود( ...لســترنج .)223 - 218 ،1367 ،بر این اســاس میتوان
بر وجود نظام سلسله مراتبی از ایالت و شهر سخن گفت و بر وجود
شهر ونه آبادی در این دوره صحه گذاشت.
شــهرها در ایــن دوره بــه دو صورت بــه وجود آمدند .شــهرهای
قدیمی که احیاء شدند و دیگر شهرهایی که در دوره اسالمی بنیاد
نهاده شدند .بصره ،سامره ،کوفه ،کربال ،فسطاط در حوزه عربی و
در ایران شیراز ،قم ،مراغه ،مشهد و کاشان توسط مسلمانان بنیاد
نهاده شــدند .اصفهان و ری از شــهرهایی هســتند که مســلمانان
احیاء و دوباره بازسازی کردند (همان  .)231 -232 ،نظام سلسله
مراتبــی شــهرها از در ایــن دوره از پایداری زیادی برخوردار اســت و
این نظم ثبات زیادی به انتظام درونی شهر میدهد.
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در پــی گســترش فعالیــت صنایــع ،پیشــهوری و بازرگانــی ،در
قرن ســوم و چهارم هجری ،شــهر به مرحله جدیدی پا گذاشــت و
ســازمان ویژۀ فرهنگ شهری توســعه یافت .سازمان کالبدی شهر
به مثابه واقعیتی فرهنگی دارای یک الگوی کلی شهرســازی شــد.
" تا قرن سوم ،الگوی سازمان کالبدی شهرها شامل  3بخش بود،
كهنــدژ كــه دیــوار و گاهی خندق داشــت .شــهر كه آن را شارســتان
می نامیدند و بازار كه خارج از دیوارهای شهرســتان بود و آنرا...
"ربض" میخواندند .شارســتان ،متــرادف با "مدینه" ،قدیمیترین
بخــش شــهر بود و اعیان در آنجا ســكونت داشــتند .بیــرون یاربض
کــه مركــز بــازار اســت ،ســكونتگاه پیشــهوران ،برخــی تجار و كســبه
بــود" (فشــاهی .)237 ، 1354 ،ایــن موضــوع مــورد وثــوق منابــع
دیگــر نیز هســت .امــا در اواخــر قرن ســوم هجری (دهــم میالدی)
"ســازمان اجتماعــی وکالبــدی شــهر تکامــل و تطــور " ( حبیبــی بــه
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نقــل از ریچــارد فــرای )71 ، 1368 ،یافت و از قرن ســوم و چهارم به
بعد ،شــهر رفتهرفته از قســمت شهرستان به سوی بیرون شهر كه
ســكونتگاه و محــل كار بازرگانان و كســبه و پیش ـهوران بود منتقل
شــد .در بیرون شــهرها (ربضهــا) یك الگوی كلی شهرســازی پدید
آمــد كــه طــی آن بازارهــا ،همــراه خیابانهــا و مســجد جامــع شــهر
بنــا مــی شــد" .عوضشــدن مرا کــز فعالیــت و گســترش زیــاد حــرف
و صنایــع ،دادوســتد و بازارهــا ،بــه ویــژه در قــرون ســوم و چهــارم
هجــری ،در حکــم انتقــال جمعیت به حومه شــهر یا ربــض بود .در
ضمــن امنیت...موجــب رشــد و رونــق مــداوم اطــراف شــهر بــرای
مثال در خراســان و ماوراءالنهر گردید ...بر اثر رشــد و توسعه سریع
بازرگانی و تولیدات صنعتی رفته رفته از اهمیت شارســتان كاســته
و بــر اهمیت ربــض اضافه گردید تا جایی كه در برخی از شــهرها...
شارســتان خراب و ربض آبادان اســت" (فشــاهی ب237 ، 1354 ،
) .البتــه در ایــن رابطــه تا کیــد بر وجود ایــن الگو به طــور عام جای
تردید دارد و شــاید قابل تعمیم به سراســر کشــور نباشــد .فشــاهی
و بســیاری دیگــر اعتقــاد دارنــد از زمــان عضدالدوله دیلمــی "نوعی
شهرســازی جدید بوجــود آمد .در ایــن الگوی جدید ،ســرایهای
شــهر جدیــد را در فاصلههــای معیــن از یكدیگــر بنــا میكردنــد و به
جای كوچه پس كوچههای تنگ شــهرهای قرن ســوم ،شــهرهای
قرن چهارم دارای خیابان های گشــاد و وســیع گردیدند" (همان،
 .)238-237بــه عبــارت دقیق تر " کالبد شــهر کمــا کان بر میدانی
میانــی (میــدان کهنۀ اصفهان .بــه عنوان مثال) پی افکنده شــده
اســت .دو راسته اصلی در جهات اربعه در میدان مرکزی با یکدیگر
تالقــی میکننــد که در اطراف آن عالوه بر دیوانها ،جامع شــهر نیز
قــرار دارد و دهانــۀ راســته بــازار بــدان بــاز میشــود .بــازار در حرکت
خویش بهســوی دروازه های شــهر ،محالت متفاوت را میآفریند و
در آنها ریشــه میدواند .این الگویی اســت که بــرای زمانی طوالنی
ســازمان فضایــی -کالبدی شــهر را رقم میزند و حتــی آن را تا قرن
چهاردهم هجری میکشــاند .دیگر آن که در این ســازمان کالبدی
 فضایــی شــهر چون الگوی کهن خویش بــه دیوارهایش محدودنشــده و منطقهای بس گســترده را در خود میگیرد هم شهر اصلی
را در بــر میگیــرد و هم روســتای نزدیک آن را " (همــان .)63 ،نکته
مهم دیگر این است که مجموعه محالت شهری بدون هیچ برتری
قومــی  -مذهبــی ،نــژادی و ...بــر اطــراف مجموعــه مرکــزی و بــازار
گســترده میشوند .امری که به عنوان یک استثنا مطرح میگردد.
حبیبــی ایــن الگو را متاثر از انــگاره ای میداند که " :در قرن دوم در
مــاوراء النهــر و در دولــت ســامانی (قرن دوم به بعــد ) تعریف گردید
و ســپس بــا مفاهیم نظری ـهای حا کم در دولت بوییــان وفق داد...
ایــن انــگاره در مبانــی خــود تحــت ســلطۀ ســبک خراســان و همه
زمینههای ادبی و هنری در آن میباشد و از آن نیرو میگیرد .شهر
به مراتب وســیع تر و مترا کمتر از نمونۀ کهن خویش شــده اســت و
نــه فقــط بر اطراف هســتۀ قدیمی خویــش ،بلکه در بیــرون از آن -
ربض  -گســترش یافته اســت .فــرو ریختن دیوارهای شارســتان و
فراموش شدن آن ،به طور دقیق تر نماد فروریختن سلسله مراتب
اجتماعــی و نظــام کاســتی اســت .به ایــن ترتیب ،الگــوی جدید از
شهرسازی شکل میگیرد"( حبیبی.)71 ،1368 ،

در این دوره ،معماری نیز پیشرفت بزرگی داشت" ...به بناهای
مســاجد ،شــكلهای چهارگوشــه و یا مســتطیل بــا ســر دروازهها و
محرابهای بلند داده شد .خشت (پخته) در ایران از مصالح عمده
ســاختمانی بود و ...بیشــتر خانههای شهرنشینان با گل و خشت
خــام ســاخته میشــدند .ســاختمانها از درون و بیرون با خشــت
پختۀ كندهكاری شــده و گچبری آرایش مییافتند .پس از آن برای
آرایــش از كاشــیهای دارای لعــاب و یــا نقــش و نگارهــای رنگارنگ
بــر روی گــچ و آهــك كار میگرفتند"(پطروشفســکی.)47 ،1359 ،
بــا انتظــام درونــی شــهر و رشــد آن ،بســتر کارگاه تمدنــی شــکل
گرفــت و امــکان تجدیــد حیــات علمی و فرهنگی شــهر فراهم شــد.
شهرگرایی همپای شهرنشینی رشد کرد.
زمینه این همســویی را پیوند مناســبات اصناف و دانشمندان
پدید آوردند .ا گرچه حکام محلی برای بقای خود دست به تامین
امنیت سیاسی ،تدارک تجارت و توسعه اصناف زدند و شهرنشینی
را توســعه دادنــد ،امــا ،رشــد انجمنهای صنفــی و فعالیــت عملی
بودکه رشد حیات مدنی میتوانست در آن تحقق یابد.
 -7 - 2روندتوســعه فرهنگ شــهری و شــهرگرایی و مولفههای
آن :تجدید حیات علمی وتکثر فرهنگی ایران
 تســامح ،تســاهل و بلنــد نظــری و مشــاوره جویــی در رفتــاردولت و حا کمان
ســامانیان در قــرن ســوم ،بــا پیروان ادیــان و ملــل مختلف که
در ماوراءالنهــر زیــاد بودنــد بــا بلنــد نظــری و ســعه صــدر و بــا روح
تســامح و صلــح جویــی برخــورد میکردنــد ،بــرای حــل مشــکالت
سیاســی با صاحبنظران و ارباب اطالع رایزنی و مشورت میکردند.
و همواره برای کســب اطالعات سیاســی ،راه و رســم مملکتداری
سیاســتمداران روم و هنــد و چیــن را مــورد مطالعــه و بررســی قــرار
میدادنــد .پادشــاهان ایــن سلســله "دانشــمندان را از خدمــت
و زمیــن بــوس خویــش معــاف کــرده بودنــد ،کارهــا بــه تدبیــر آنهــا
میراندند و از همکاری و راهنمایی وزرای ادیب و سیاســتمدارانی
چون ابوالفضل بلعمی ،ابوعلی بلعمی ،جیهانی و عتبی " (راوندی،
 ) 96 ،1374بهره میبردند.
 توسعه علمی و فرهنگی و ادبیاتروند توسعه علمی ،فرهنگی و فنآوری ،نقش زیادی در تحول
اجتماعی هر دوره دارد .در این دوره بسیاری از شهرها مرا کز بزرگ
فرهنــگ بشــمار میرونــد .در دوره ســامانیان برخــی پادشــاهان
ایرانی دانشدوســت به تأســیس مدارس و كتابخانههای عمومی
و خصوصــی اقــدام کردنــد" .شــماری از كتابخانههــای همگانــی
و دربــاری كــه نمــودار پیشــرفت فرهنگــی ایــران بــوده اســت ،در
شــهرهای شــیراز ،اصفهــان ،همــدان و ...بود که از شــهرت بســیار
برخوردار بودند" (پطروشفســکی  " .)47، 1359،بخارا کانون مهم
علــم و فرهنــگ بود بــه طوری کــه ابن ســینا میگویــد در کتابخانه
ســامانیان کتابهایی یافتم که حتی نام آنها بر بســیاری مجهول
بــود و از آن پــس هرگز چنان مجموعــه ای از کتابها به هیچ جای
ندیــدم " (راونــدی .) 96 ،1374 ،دراین دوره ،رشــد و تکامل علوم
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ً
و ادبیــات فارســی کامــا ممکن شــد .نه تنهــا ادبیات فارســی بلکه
ادبیــات عــرب نیــز راه کمــال در پیــش گرفــت و آثــار بدیعــی انتشــار
یافت .از این جمله اســت کتاب عجایب البلدان نوشته ابوالموید،
کتاب شــاهنامه ابومنصوری و شاهنامه منظوم مسعودی مروزی،
ترجمــه تاریــخ طبری توســط محمد بلعمــی ،تالیف کتــاب االبنیه
فــی حقایق االدویه توســط امام موفق هــروی ،تالیف حدود العالم
مــن المشــرق الی مغــرب .از همه مهمتــر این که مقدمــات تنظیم
شــاهنامه در ایــن عصر فراهم شــده اســت .در این دوره ،ســا کنان
شهر و دهقانان با فرهنگ و تمدن دیرین ایران آشنا بودند و بیش
از سایر طبقات جامعه به بقاء و حفظ استقالل و افتخارات گذشته
ایران دلبســتگی نشان میدادند .برخی از سرآمدان علم و ادبیات
در ایــن دوره عبــارت اند از :ابوجعفر محمــد ابن جریر طبری مولف
تاریخ الرسل و الملوک ،معروف به تاریخ طبری و جامع البیان فی
تفســیر القران ،از نخســتین نثرنویســان ایران بعد از اسالم ،در قرن
ســوم اســت و در تفســیر بر موضوع مبارزه با جهل و خرافات تا کید
دارد .ابوالحســن علــی بــن عثمــان جالبــی غزنوی از مریدان شــیخ
ابوالفضــل ختلــی ،مولف کشــف المحجــوب ،متوفی به ســال 465
هجــری ،اســحاق بــن ابراهیــم ،مولــف قصــص االنبیــاء ،ابوالفضل
بلعمی مترجم تاریخ طبری و تفســیر طبری ،موفق هروی پزشــک
و داروشــناس قرن چهار ،ابوبکر اخوینی پزشک و شا گرد ابوالقاسم
مقانعی .او شــا گرد ذکریای رازی متوفی به ســال  318بود کتاب او
هدایته المتعلمین فی الطب نام دارد این افراد و بســیاری دیگر در
توسعه فرهنگی اهتمام فراوانی کردند.
در دوران نوزایــی حیــات علمــی و فرهنگــی ایران ،فراتــر از افراد
شاخص و برجسته ،نهضتهای بزرگی نیز در زمینههای زیر رشد کرد:
 نهضــت ادبــی :رودکــی ،جامــی ،ابوشــکور بلخــی ،دقیقــی،فردوسی،فرخی،عنصری،منوچهری ،خیام؛
 نهضــت علمــی ـ فلســفی :فارابــی ،ابوعلــی مســکویه (فلســفۀپزشــکی و شــیمی) ،بوعلی سینا (فلسفه و پزشکی) ،بیرونی (نجوم
و فلسفه) ،خیام (نجوم و فلسفه ) رازی(فلسفه و شیمی)؛
 نهضت آموزش :نظامیه ،اسماعیلیه ،تصوف ؛ نهضــت دیوانــی :ابوالفضــل بلخــی ،صاحــب بن عبــاد ،بوعلیسینا ،حسنک وزیر ،عبدالملک کندری ،نظام الملک ،تاج الملک؛
 نهضــت تصــوف :شــیخ ابوالحســن خرقانــی ،شــیخ ابوســعیدابوالخیــر باباطاهــر ،خواجــه عبــداهلل انصــاری ،امام محمــد غزالی،
امام احمد غزالی ،عین القضات همدانی ،عطار ،سهروردی؛
 نهضــت مذهبــی :معتزلــه ،متکلمیــن ،متشــرعان و فقهــا،حروفیه ،باطنیون ،اسماعیلیه.
ذبیح اهلل صفا مینویسد“:این قرون از حیث تكامل علوم و ظهور
علمــای بــزرگ مهمترین دوره اســامی اســت” (صفــا)259 ،1351 ،
و دانشــمندانی ماننــد ابوزید بلخی شــا گرد الكندی ،شــهید بلخی،
ابوســلیمان منطقــی ،ابن مســكویه ،ابن طبیــب ،بوزجانی ،محمد
زكریــای رازی ،ابونصــر فارابــی ،علــی بــن عبــاس ،محبوس اهــوازی،
ابوجعفر الخازن خراســانی ،ابوسهل كوهی ،ابوسعید سنجری ،ابن
ســینا ،ابوریحان بیرونی ،ابوســهل مســیحی و حمــوی در آن زندگی
میکردنــد (همــان .)279 ،در ایــن قــرن هنــوز نهضت ترجمــه ادامه

داشــت امــا ویژگی مهم ایــن دوره ،نــه انتقال ظاهــری دانش ،بلكه
تفکر و تالیف كتب و كشف روابط و خلق ابداعات بدیع است.
البتــه زبــان فارســی از دیر باز بــا لهجه های گونا گون در سراســر
ایــران مرســوم بــود" ،لیکــن زبــان علمــی و ادبــی ،از آغــاز نهضــت
ً
اســامی ،عربی بود...در قرن ســوم هجری زبان دری مجددا رشد
یافت و بنا به قول مولف تاریخ سیستان در دورۀ یعقوب لیث رونق
گرفت" (راوندی ".) 73 ،1374،نهضت ا کثریت خلق ،دوشــادوش
طبقۀ اشــراف ،با وارد ســاختن زبان فارســی در زندگــی اجتماعی و
فرهنگی ،پاسخگوی عمیقترین حوائج اجتماعی و تمنیات مردم
مــاوراء النهر و خراســان و غــرب ایران بود " ( همــان  .)42 ،البته "با
توجــه بــه هدف غایی بعضی شــعرا ،گروهی از شــعرا ســرگرم وعظ و
تحقیــق بودهاند مانند ناصر خســرو ،ســنایی ،و عطــار ،برخی دیگر
مانند ســوزنی ســمرقندی زبان هزل این و آن میگشــودند ،بعضی
تمســک بــه دیانــت را الزم میشــمردند و دســتهای ماننــد خیــام
سخن از مسائل فلسفی و گروهی بحث در حقایق عرفانی ،عدهای
مدح و فرقهای هجو را پیشه خود کرده بودند " (پیشین  .)53 ،در
دوره ســامانیان فرصت اعتراض ممکن شــده و اشــعارفراوانی از آن
دوره در نقد و هجو وجود دارد.
 روند رشــد جریانها و جنبشهای فکری و بسط خردگرایی وآغاز تعقل ایرانی
رونــد رشــد جریانهــا و جنبشهــای فکــری ایرانیــان تــا بســط
خــردو تعقــل راه درازی را پیمــود .ایرانیــان با بســط فعالیت فکری
و ترجمــه آثــار یونانــی ،عرصۀ جدال فکــری را با اندیشــههای دین
رســمی گشــودند و باعــث پیدایــش مکتــب هایــی نظیــر اعتــزال
(معتزله) ،اسماعیلیه و غیره شدند .کما اینکه مامون را ،که مادری
ایرانی داشــت و به معتزله عشــق میورزید ،اهل ســنت و حدیث و
فقها امیرالکافرین نام نهادند( .فشــاهی الف ،)97 ،1354 ،البته از
نظــر خلفــا هــر که به علــم توجه میکرد بــه گونه ای متهــم به کفر و
زندقــه بــود .برمکیان نیز که توجه فراوانی به علوم داشــتند ،متهم
به زندقه بودند (فشاهی الف .)97 ،1354 ،ابن خلدون مینویسد
" امــا علــوم عقلــی نیــز در اســام پدید نیامــد مگر پــس از عصری که
دانشــمندان و مولفان آنها باز شــناخته شدند و کلیه این دانشها
به منزله صناعتی مســتقر گردید و بالنتیجــه به ایرانیان اختصاص
یافــت وتازیــان آنهــا را فــرو گذاشــتند و بجــز اقوامــی که بــه ایرانیان
نزدیکــی داشــتند آنهــا را فــرا نمیگرفتنــد " (ابــن خلــدون، 1337 ،
 .)1156-1155البته ،در این دوره ،تدریس علوم عقلی و طبیعی در
ً
مــدارس جایــز نبود .مدارس صرفا در پی تحكیم علم كالم بودند و
ً
صرفا به اثبات آن میپرداختند.
گرایــش خردگــرا كــه در عرصــۀ علــوم بــه بزرگتریــن یافتههــای
علمی دســت مییافــت ،نمایندگان متعــددی دارد «معتزله را باید
نخســتین گروه راسیونالیســت نامیدكه در پی منازعات قرون دوم
و ســوم رشــد یافتنــد ،در عهد متــوكل ،مــورد ســختگیری» (صفا،
 )235 ،1351و پیگــرد قــرار گرفتنــد .ایــن گــروه در قلمرو تســلط آل
بویه و در بالد فارس و جبال خوزستان آزاد (همان  )235،بودند و
مورد حمایت و گاه در صف دولتیان جای میگرفتند.
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در كنار معتزله فلســفه مشــاء قــرار دارد  -كه برخی هــواداران آن
شیعی مذهب بودند  -و ابن سینا شاخص آن به شمار میرود .این
تفكر در قرن چهار و پنج هجری تاثیری عمیق بر علوم عقلی داشت.
به طوریكه میتوان «این دوره را دوره زرین رشد علوم عقلی نامید»
(نصر ب .)71 ، 1345 ،فلســفه مشــاء ،بعد از ابنسینا ،توسط برخی
از شــا گردانش مثــل بهمنیــار و ابوالعباس لوكری انتشــار یافت .این
ً
فلســفه متمایل به روش صرفا اســتداللی فلســفه ارسطویی ،بعد از
حا كمیت سلجوقیان ،مخفیانه ،در ایران توسط شا گردان ابن سینا
و در نیمــه غربــی جهان اســام ،در اندلس ،توســط ابن طفیل و ابن
رشد تا قرن هشتم هجری دوام آورد.
نماینده دیگر خردگرایی در قرن چهارم و پنجم هجری در ایران،
اســماعیلیه اســت «.اســماعیلیه به علــوم عقلی و فلســفه و منطق
[یونان]عالقه بســیار نشــان می دادند ،خود را باســاح استدالل و
اســتنتاج منطقــی مجهز نمــوده و به جنــگ فقهــا و محدثین اهل
ســنت و اهــل كالم میرفتند»(فشــاهی ب .)202 ،1354 ،برخــی از
شــاعران و اندیشــمندان بنــام ایــن عصــر از طرفداران این اندیشــه
انــد .اشــعار ناصر خســرو نشــان میدهد او بــه مذهب اســماعیلیه
توجــه داشــت و عالقــۀ زیــادی بــه طبقــات زحمتکــش اجتمــاع
نشــان م ـیداد و مخالفت شــدیدی بــا روحانی نمایان و ســاطین
مســتبد و ســتمگر و دســتگاه فاســد خلفای عباســی دارد" .در ایام
سامانیان ،اسماعیلیه در دربار نیز نفوذ کرده بودند تا آنجا که امیر
نصــر ســامانی و ابوالفضــل بلعمی ،وزیــر دانش پــرور او ،و عدهای از
ســران حکومــت از هواداران این جماعت شــده بودنــد .رودکی نیز
بــا افکار و اندیش ـههای سیاســی ،اجتماعی و اقتصــادی فاطمیان
و فرقۀ اســماعیلیه آشــنا بود و با آنان همکاری و همفکری داشت "
(راوندی .)۱۲۰،۱۳۷۴ ،متفكران شیعه را نیز باید به صراحت ،جزء
خردگرایــان ایــن دوره محســوب كــرد و امــام غزالی را نیــز ،كه چون
دكارت همه چیز را مورد شك قرار میدهد ،عقل گرا نامید.
ً
بطــور كلــی ،ا گــر چــه كــه بســیاری از گروههــای فكــری را رســما
نمیتوان جزء خردگرایان محســوب كرد ،اما شایســته اســت گفته
شــود شــك اســلوبی و آزمونگرایــی پدیــدۀ جالــب و كم نظیریســت
كــه در ایــن دوران مشــاهده میشــود .از ویژگیهــای ایــن گرایش،
پایــاندادن بــه دوران ا كتســاب و اقتــدا نســبت بــه علــم و فلســفۀ
یونانــی ،آغــاز دوران ش ـكگرایی و شــك اســلوبی ،ابــداع و اجتهــاد
و گرایــش بــه مشــاهده و آزمــون و اندازهگیری طبیعت بــرای یافتن
حقایــق نو یا تصحیح مبهمات و خطاهای گذشــته و رد یا دقیقتر
كردن آنهاســت .این پدیده در نزد رازی ،بیرونی ،ابنسینا ،غزالی و
سهروردی مشاهده میشود.
اقبــال الهــوری در این خصوص مینویســد" :در ایــن دوره ذهن
ایرانی به الهام از اندیشه و فلسفه یونان آغاز تعقل کرد و خود را داور
حقیقت یافت و ...بی گمان به آغاز دوره خردگرایی و شکگرایی گام
نهــاد" ( الهــوری ) 45 ، 1354 ،و فردوســی نیز بر موضوع خردورزی و
اهمیت کاربرد عقل تا کید داشته و چنین میسراید:
خرد افسر شهریاران بود
خرد زیور نامداران بود
خرد زندۀ جاودانی شناس

خرد مایۀ زندگانی شناس
خرد رهنمای و خرد دلگشای
خرد دست گیرد به هر دو سرای
ازو شادمانی و زو مردمیست
ازویت فزونی و زویت کمیست.
در این دوره مبارزه در حیطه نظری باقی نمیماند بلکه علنی
میشود.
 اعتــدال در سیاســت ،رشــد افکار عمومی ،قانون و مشــارکتاجتماعی در سرنوشت خود
در عهد ســامانیان ،با رشــد اعتدال سیاســی ،رشــد و شکفتگی
فرهنگ ایرانیان و افکار عمومی نقش مهمی دارند .مردم از حقوق
و موقعیــت اجتماعــی خــود دفــاع میکننــد و تــا میتواننــد اجــازه
نمیدهند که زمامداران ستمگر از حدود وظایف و اختیارات خود
تجــاوز و بــه مال و جان خلق دســت اندازی نماینــد .ا گر حکمرانی
راه تعدی و تجاوز پیش میگرفت ،پیشــوایان خلق به یاری عیاران
به جنگ و مبارزه بر میخواســتند ( رجوع شــود بــه مورد برادرزادۀ
امیــر اســماعیل ســامانی درتاریــخ کامل ابــن اثیر صفحــه  65تا 66
) .ایــن وضــع در دورۀ بوییــان ادامــه دارد" .گــروه هــای نیرومندی
از روحانیــون و ســادات ،علمــا و متفکران و دانشــمندان و فالســفه
بــا ســازمان و تشــکیالت خــاص ،رســمی و غیــر رســمی خویــش
در شــهرهای ایــن دوران تشــکل مییابنــد .مســاجد ،مــدارس و
موقوفــات بســیاری همچــون دکانها ،بازارهــا و حتی روســتاها در
اختیار آنان قرار میگیرد و گروههای متفاوت پیشهوران و بازرگانان
از آنهــا حمایــت مالی میکنند"(حبیبــی .) 68 -69 ،۱۳۸۶ ،دولت
آل بویه تحرک اجتماعی بســیاری را در قلمرو تحت ســلطۀ خویش
ایجــاد کــرد .آزادی مذهــب ،آزادی اندیشــه ،رجــوع بــه مفاهیــم
برادری و برابری ومانند آن نیروی محرکۀ زیادی برای سازماندهی
مفهومــی فضایــی  -کالبــدی شــهرهای ایــن دوره میگــردد ...در
ایــن عصر شــهرهای بزرگی چون ســیراف ،ری ،اصفهان ،نیشــابور،
طــوس ،جرجان ،شــیراز ،از دیدگاه زندگی شــهری ،بــا بغداد و دیگر
شهرهای بزرگ بین النهرین همترازاند.
ایرانیــان با توســعه زبان و ادبیات فارســی و بســط علــوم و آرای
عقلــی و مبــارزه علنــی بــا ســاخت قــدرت بــرای حفــظ موقعیــت و
اســتقالل خود به احیاء و برگزاری جشنهای ملی ،از جمله جشن
نــوروز ،اصــرار میورزیدنــد .عالوه بر آن توده مردم ،تــا قبل از حمله
مغول ،هنگام جشــن ســده و مهرگان و دیگر جشــنهای باستانی،
مراسمی برگزار میکردند.
به این ترتیب ،با توجه به روند رشد شهرگرایی :رشد انجمنهای
صنفی ،خرد گرایی ،برقراری اعتدال در عرصههای نظری و فعالیت
علنی و توســعه آیینهای مردمی ،به قول آدام متز "دوره رنســانس"
شــکل میگیــرد .وی در تبییــن وقــوع و علــل رنســانس مینویســد:
"این رنســانس نتیجه امتزاج تمدنهای قدیم و ظهور ظرفیتها و
قابلیتهای اندیشــگی و علمی تمدن اسالمی در این قرن به نقطه
اوج میرســد و نیازهای جدید اجتماعی ،چاره گران و اندیشمندان
را از سویی به احیای مواریث قدیم و از طرفی به آفرینش طریقههای
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جدیــد در ادب و حکمــت و سیاســت و مملکــت داری و آداب
معیشــت ،جنــگ و عمــران میکشــاند .در واقــع بــا کاهــش نســبی
تسلط خالفت عباسی ملل و اقوام و گروهها و افراد امکان شکوفایی
استعداد و باروری اندیشهها را مییابند"( متز ، 1378 ،مقدمه) .اما
به نظر میرســد این رنســانس نمیتوانســته فقط یک امتزاج ســاده
بین تمدنهای قدیم و ظهور ظرفیت اندیشــگی ...باشــد که منجر
بــه آفرینــش...و رنســانس شــده باشــد .بایــد ایــن واقعه را در بســتر
روندهای تاریخی و تکامل تمدن کهن ،در بستری از تالش انسانی بر
حسب نظام اجتماعی دانست .بهر حال ،صرف نظر از علل روندها،
چگونگی هم آمیزی و همپایی روندها در شکوفایی این دوره ،کم از
تالش برای یافتن علل و یا برجسته کردن این یا آن عامل نیست که
ً
عموما ذهنی و ارادهگرایانه شده است.
بررســی تاریخــی رونــد همپایــی شهرنشــینی و شــهرگرایی و
نمودهای آن ( برحســب اســناد تاریخی ) ،توجه بــه این نکته حائز
اهمیت است که این روندها تداوم نیافت و رنسانس ایران با موانع
جدی مواجه شد در زیر به بررسی موانع رشد آن میپردازیم.
 - 3آسیب شناسی و موانع رشد شهر آزاد اندیش
روند رکود شــهر با سلطه غزنویان و سپس سلجوقیان و برخورد
آنــان بــا تمــدن شــهری آغــاز میشــود .آنــان از همــان ابتــدا حیات
فرهنگی و مدنی را نشانه گرفتند.
ورود غزنویان به ایران ،در اواخر قرن چهار ،انقراض ســامانیان و
فتح خراســان ،در زندگی سیاســی ،علمی و ادبی ،رشــد شهرگرایی و
فرهنگ و توســعه شــهری بی تاثیر نبود .ا گر چه غزنویان نتوانستند
به طور کامل جلوی آن را بگیرند ،ولی بسیاری از آثار گرانبهای دوره
قبل دســتخوش زوال و نیســتی گردید .ترکان غزنوی و سلجوقی به
سنن و افتخارات ایرانیان روی موافق نشان نمیدادند در دوره آنان
در ترویج مذهب تسنن سختگیری میشد .ابوعلی سینا ،ابوعبید
جوزجانی و بوســهل مســیحی از ســخت گیری آنان متواری شدند،
کتابخانههــای بــزرگ و نفیــس ری کــه بــه قولــی ده مجلــد فهرســت
داشــته اســت" (راوندی )97 ، 1374،نابود شــد .شاعران جیره خوار
در مدح سلطان محمود شعر بسیار میگفتند".سلطان محمود را از
بزرگتریــن حامیان ادب مینامیدند .در حالی که وی مردان علم و
ادب را به زور یا فریب میربود و ســرانجام رفتاری دنائت آمیز با آنان
در پیــش میگرفــت (راوندی1374،بــه نقــل از ادوارد بــراون .) 190 ،
البته در این دوره ،هنوز شــعرا و دانشــمندان بزرگی مانند :عنصری،
منوچهری ،فرخی سیســتانی و از بین دانشــمندان این دوره ،بدیع
الزمــان همدانــی ،ابوعلــی مســکویه ،ثعالبــی ،ابونصــر مشــکان ،ابن
ســینا ،ابوریحــان بیرونــی ،ابوســهل مســیحی ،ابونصــر عراقــی ،ابــن

الخمــار ،ابوالفــرج ابــن الطیــب ،ابوعبیــد ،ابوالحســن بهمنیــار ابــن
ً
مرزبــان ،ابــن زیلــه ،معصومی حیــات داشــتند ،اما ،غالبــا در جدال
با ســلطان غزنوی و ســلجوقی بســر میبرند ،لذا باید گفــت از اوایل
ســلطه غزنویان تا حمله مغــول به ایران" ،دورهایســت پر اضطراب "
(صفــا .)۳،۱۳۵۱ ،حیــات شــهری بارهــا مــورد دســتبرد و غــارت قرار
گرفــت و "حكومــت همیــن سلسلههاســت كــه ایرانیان را از اندیشــۀ
بلند پیشین دور و برای اطاعت از هر قوم وحشی و متمدن ...آماده
كــرد و بحالتــی از حــاالت روحی انداخــت كه حمله مغــول را بر ایران
امری بدیع و غریب ندانســتند (همان" .)3 ،در این دوران پرآشــوب
سلســههای ایرانی هم دیده میشــوند كه مانند آل باوند و سلســله
شهروانشــاهان بــاج گذارنــد امــا امــرای این عــده نیز مردمی فاســد،
بیرحم ،شرابخواره ،عیاش و سفاك و ...بودند" (صفا.)68 ، 1351 ،
دانشــمندان و فرقه های مذهبی ،به طور دائم ،در جدال با هم
بودنــد .در برابــر خردگرایان و عالمان علوم عقلــی و طبیعی اصحاب
حدیث و اشــاعره قرار داشتند و چون در قرن پنجم دولت سلجوقی
مدعی دین ســنت شــد ،یكســره بخدمــت دولت فئودال ســلجوقی
درآمدند" (فشــاهی ب )426، 1354 ،و به نابودی گروههای عقلگرا
كمــر همت بســتند .اما آنچه باعث شــد گــروه های خرد گــرا نتوانند
در هــم پیونــدی بــا اصنــاف و تودههــای مردم ،شــهر را از زیر ســلطۀ
حا كمیت زمینداران بزرگ و تجار درآورند ،نه فقط فقدان انســجام
و یکپارچگی آنان و یا نحوۀ پیوند با قدرت اصناف که اشتغال ذهنی
اندیشمندان بود بلکه خردگرایان هنوز در پی سازش فلسفه با ایمان
بودند" .ابن ســینا تالش داشــت بین عقل و ایمان ســازگاری صورت
گیــرد .ایــن كار پیش از وی توســط فارابی ،الكنــدی و اخوان الصفا و
پــس از وی توســط ســهروردی ،میردامــاد و مالصــدرا انجــامگردید”
(نصــر ب .)33 ،1345،ایــن اندیشــمندان همــواره از همــان ابتــدا
موضوعهای طبیعی  ،اجتماعی و اقتصادی و حقوقی را با ایمان گره
میزدنــد ،و توجــه آنان مگــر در حوزه برخی علوم تجربــی ،که آن هم
تحت فشــار صورت میگرفت ،بر کاربرد روش های علمی اســتقرایی
در دنیای واقعی جامعه ،اقتصاد و مسائل آن متمرکز نبود.
دربارۀ موانع رشد شهر و شهرگرایی در ایران قرون چهارم و پنجم
بحث بســیار اســت (اشــرف 127 ، 1359 ،و  ،126فشــاهی ب1354 ،
 247،و حبیبــی  .)64، 1368،اینــان ،آن را بــا موانــع تاریخــی رشــد
ســرمایه داری و مردم ســاالری مربوط دانســته و این یک را ناشــی از
ترکیب دو دسته علل شامل علل داخلی (نخست خصوصیات نظام
سیاســی و اقتصادی در جامعه شــهری و روابط خاص آن با جامعه
روســتایی و دوم تداخل و تزاحم شیوۀ تولید عشایری با شیوه های
دیگر تولید و سلطه عشایر بر اجتماعات شهری و روستایی است) و
علل خارجی که همان ورود بیگانگان است ،میدانند.

نتیجه
ً
در این مقاله اصوال سه بحث مرتبط بهم مطرح است که از هر
حیث جدایی ناپذیرند:
 بحــث پویشهــای درونــی جامعــه روســتایی ،عشــایری و تحولزمینداری برای ایجاد مازاد تولید روستایی

 بحــث پویشهــای درونــی جامعــه شــهری :رونــق شهرنشــینی ومولفههای آن
شهرگرایی و

 بحــث ســلطه و تنــش سیاســی کــه توســعه فرهنــگ شــهری وشــهرگرایی جامعــه را محدودکــرده و ایــن تنــش در مناســبات
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اقتصادی اثر گذاشــته و جامعه را دچار نوسان بین دو شیوه تولید
فئودالی و آسیایی مینماید
نکــه ،جامعــه بــزرگ ایــران در دوره پیــش از شــکلگیری
اول ای 
ســرمایهداری را همواره نمی توان ،بر حسب پویشهای یک نظام
واحد اجتماعی ،فئودالی و یا تابع شیوه تولید آسیایی ،تحلیل کرد.
جغرافیای ناهموار ایران ،بســتری برای اســتقرار شــیوه های تولید
متفاوت و ســکونت شــهری ،روستایی و عشــایری است .کشا کش
ً
نســبتا شــایع میان عشایر و یک جانشــینان ،معضل جدی تامین
آب و ضــرورت اداره نظــام آبیــاری بــرای تولیــد روســتایی و زندگــی
در شــهرها ،جریــان دائمــی حمله وغارت روســتاییان و شــهریان از
جانب اقوام برون مرزی و یا از طرف عشــایر داخلی دالیلی هســتند
کــه جامعه را از حیث اقتصادی دچار تنشــی مداوم میکردند .این
تنش ،در ســطح سیاســی ،براثر شیوۀ عمل سیاسی حا کمان تمرکز
گرا و یا عدم تمرکز سیاســی بیگانگان و یا اســتقالل نســبی حا کمان
محلــی از قــدرت مرکــزی یــا ســلطه قــدرت مرکــزی ،و همراه بــا آن،
سلب مالکیت از حا کمان محلی و تبدیل آنها به کارگزار خود وجود
دارد و بنیانهای اقتصادی جامعه را میان شــیوۀ تولید آســیایی و
نظام فئودالی در نوسان قرار میدهد.
از قــرن ســوم تــا پنجــم ،دورۀ رشــد زمیــن داری خصوصــی ،کــه
ً
اصــوال بــا حکمروایــی حکام داخلــی و ثبات سیاســی همراه اســت،
ً
عمدتا ،تابع شــیوۀ تولید فئودالی اســت .در این دوره مالکیت بزرگ
زمیــنداری بــا تولید خــرده دهقانی ترکیب شــده وکار اجباری ملغی
اســت .ا گرچــه ،تنــش در روبنــای جامعــه و ضــرورت تولیــد زراعــی و
مدیریت آب در کشور کم آبی مانند ایران ،گرایش به سوی استبداد
را تقویت میکند ،اما در فاصله سالهای حکومتهای مستقل این
گرایش تضعیف گردیده و امکان رشد زمینداری فراهم میشود.
در دوره امویــان ،در جوامــع زیــر ســلطه اعــراب امــوی ،با توجه
بــه کشورگشــاییهای آنــان ،اجتمــاع بــه غایــت بــزرگ و پیچیــده
شــکل گرفــت که از حیث شــیوه هــای تولید ،ســازمان اقتصادی و
اجتماعــی و فرهنگــی و ســطح تکنولــوژی و کاربســت آن در تولیــد
زراعی و کارگاهی و نظام اجتماعی و مدیریتی یکســان نبود و چون
آنهــا خــود قادر به اداره امور کشــورهای فتح شــده زیر ســلطه خود
نبودنــد .چــارهای جز این نداشــتند كه از افراد غیر عــرب به ویژه از
ایرانیان هم ،در تشــكیالت دولتی و اداره حكومت اســتفاده كنند.
امــا به رغم حضور ایرانیان در تشــکیالت دولتــی ممانعت از انتقال
تنش سیاســی به ســطح اقتصاد کشور ممکن نشــد و جامعه ایران
از حیث تکامل زمینداری عقب گرد نمود .رشد زمینداری ملکی
تضعیــف و همــه اشــکال زمی ـنداری دیوانــی ،ســلطنتی ،وقفــی و
مالکیتهای مشروط غلبه یافتند.
این وضع در دوره غزنویان و سلجوقیان به طور جدی تکرار شد.
دوم ایــن کــه ،پویشهــای عمومــی تکامــل نیروهــای عامــل
در تولیــد شــهر را میتــوان برپایــه رونــد رشــد جمعیــت و تولیــدات
صنعتی برحســب تحول صنایع تبدیلی ،نســاجی ،صنایع چوبی،
فلــزی ،کانیهای غیــر فلزی ،چوبی ،و ...بررســی کــرد .این تحول
زیــر بنــای ایجــاد تحــول و تغییر محور توســعه و ســرمایه از زمین به
کارگاه و صنعــت اســت .بــر پایه رشــد زمی ـنداری ،در قرون ســوم تا

پنجــم هجــری ،و ایجــاد امــکان توســعه شــهری ،مرحلــه جدایــی
کار کشــاورزی از تولیــد مصنــوع و تجــارت ،چهــار عامل در تشــکیل
بنیانهای شــهری و مدنی زندگی اجتماعــی در ایران نقش دارند:
اصنــاف و بــازار ،مســجد جامــع و طــاب علــوم و فنــون ،محــات و
دارالحکومه .اصناف ،تجار و دانشمندان گروه های بالنده هستند
و ســهم بزرگی در تولید کاالیی شــهر دارند .رشــد تولیدات صنعتی
به همت این گروهها در این دوره در بسیاری از حوزهها بقدریست
که فرصت بازرگانی بلند فاصله که شاخص توسعه اقتصادی است
ممکــن میشــود .از ســوی دیگــر ،در ایــن دوره علــوم و فنون رشــد
عظیمــی کــرده و دانشــمندان را بایــد بــه عنــوان گروههایــی که در
تحول تکنولوژیکی و کیفی جامعه نقش مهمی در توســعه زیربنای
اقتصادی جامعه ایجاد کردند ،جزء اینها محسوب کرد.
مطالعات نشــان میدهــد این گروهها از طریق ســازوکار عواملی
مفهوم شــهر ایــن دوره را در گســتره تاریخــی در دوره امویــان تدارک
دیدنــد :ایجــاد مرا كــز علمــی بــزرگ ،برقــراری جنبــش ترجمــه و
شــکلدادن بــه مكاتب جدیــدی كه مبتنــی بر معــارف تمدنهای
پیش از اســام بود .ـ گام نخســت بود که سپس به مباحث منطقی
و بــه كار انداختن عقل و شــك منجر شــد .گروههای اجتماعی مثل
اصناف ،پیشهوران ،دهقانان در کنار علما و دانشمندانی که بیشتر
بــه لحــاظ عملــی و تجربی بــا افزارمنــدان مربوط شــدند ایســتادگی
کردنــد .ایــن دوره حــدود دو قرن به طــول میانجامد امــا نتیجه آن
بسیار شگرف بود .روندها و رخدادهایی پس از آن به وقوع پیوست
کــه دو قــرن بعــد را دوره رنســانس نامیــده انــد .ایــن دوره از حیــث
سیستمی در بستری تاریخی شامل عوامل و عناصر زیر است:
 -1اســتقالل سیاســی؛  -2رهایی نسبی نظام اقتصاد مبتنی بر
زمینداری از ســلطه خلفا و رشــد مازاد تولید روستایی و عشایری؛
 -3افزایــش جمعیــت شــهرها؛  -4رشــد فعالیــت اقتصــادی بــه
ویــژه بازرگانــی ،صنعــت و تجــارت در زمــان ســامانیان و آل بویــه و
تشــکیل بازارهای داخلی و دادوستد خارجی؛  -5رشد بنیانهای
اجتماعی شهر و نیروهای بالنده در مدارس ،مساجد ،کتابخانهها
و انجمنهای صنفی شهر و توسعه محالت ،نه در جدال با یکدیگر
بلکــه بــا همــکاری زندگــی میکننــد .در ایــن دوره اصنــاف ،بــازار،
محــات و حتــی مســاجد از حیــث نیــرو به طــور نســبی در تعادل و
تعامل با حکومت اند؛  -6توســعه شهرنشینی وشکلگیری نظامی
از سلســله مراتــب شــهری؛  -7تغییــر ســازمان کالبــدی شــهرها از
حیــث الگــوی کالبدی؛  -8شــکلگیری انــگاره ای کــه در مبانی بر
تحــول اندیشــه از دوره دولــت ســامانی و وفــق آن در دوره بوئیــان
و بــر پایه ســبک خراســان و همه زمینههــای ادبی و هنــری پدیدار
میشــود .فرو ریختن دیوارهای شارستان و فراموش شدن آن ،به
طور دقیقتر نماد فروریختن نظام مراتب اجتماعی کهن است.
ســوم ایــن کــه ،توســعۀ شهرنشــینی کــه بــا رشــدطبیعی انبوه
جمعیــت شــهر و تولیــد فزاینــده ناخالــص شــهری و تجــارت در
کشــور همــراه بــود و ابــر شــهرهایی ماننــد نیشــابور در آن شــکل
گرفتــه بــود ،بــه موتــور توســعۀ و تحــول جامعه بدل شــد .شــهرها
از نظــام سلســله مراتبــی در مقیاس کشــور و انتظام نوین شــهری
برخوردار شــدند و همراه با شهرنشــینی ،شــهرگرایی که با تســامح
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و تســاهل حــکام محلــی و حمایــت از تولید روســتایی و شــهری و
همین طور دانشمندان آغاز شد ،به بسط روند رشد علوم عقلی،
آزاد اندیشــی ،تکثــر ،رونــد رشــد جریانــات فکــری و مذهبی ،عقل
گرایی و شــک اســلوبی و همین طور روند رشــد تشــکیالت صنفی
و دیگر موسســات شــهری و مدنی بســط یافت و مفهوم نوینی به
شــهر داد .معنــا و مفهــوم شــهر بر حســب مفهوم توســعه فرهنگی
تعریف میشــود و ویژگیهای آن برحســب توسعه فرهنگی و رشد
شــهرگرایی شامل موارد زیر است:
 -1رشــد تســاهل و تسامح و تدبیر در اداره جامعه؛  -2تجدید
حیــات علمی و فرهنگی و ادبی ایران ،تکثر فرهنگی؛  -3جریانات
فکری و رشد خرد گرایی فلسفی ؛  -4رشد افکار عمومی ،مشارکت
مردم در جنبش صنفی و مقاومت سیاسی؛  -5احیای جشنهای

ملی و سنن فرهنگی؛  -6مالزمت توسعه اقتصادطبیعی زمینداری
و زمینه ســازی برای تغییر پایه اقتصاد و رشــد شهرنشینی متکی بر
بازرگانی با توسعه فرهنگی و شهرگرایی یعنی رنسانس.
الزم بــه تا کیــد اســت این پویشهــا در حوزه شــهرگرایی ممکن
نبود مگر در فضای سیاسی آرام و پایدار.
شهرآزاد اندیش دوره بوییان دیری نپایید ،سلطه بیگانگان و
سلطه استبداد رمق آن را گرفت .سالجقه ،با بهرهگیری از منازعات
فکــری و خرد ســتیزان ،بر جریانات فکــری فائق آمدند ،کنترل امور
بازرگانــی و اقتصــاد را به دســت گرفتنــد و ا گرجه تجــارت و بازرگانی
رونــق گرفت اما توتالیتاریســم به تســخیر محالت شــهر آزاد اندیش
اقــدام کرد و شــهر بــه عنــوان کارگاه تمدن به الگوی کهن ســازمان
فضایی خود عقب نشینی کرد.

پینوشتها
1 Urbanization.
2 Urbanism.
 3زمینداری متکامل به مرحلهای از تحول نظام زمینداری اطالق میشود
کــه در آن مالکیتهــای گونا گــون دیوانــی ،ســلطنتی ،اراضی اهدایی مشــروط و
اشــکال دیگــر مالکیت زمین در روند توســعه و تحول به ملــک خصوصی موروثی
تبدیل شود ،اقطاع مشروط به اقطاع موروثی بدل شود .روابط مالکان مستقل
ملــک خصوصــی با رعایانــه از طریق خلیفه یا ســلطنت بلکه از طریق مناســبات
مزارعه و یا ملکی توسعه یابد .وضع رعایا در کسب حقوق بهتر شود و جریان انتقال
ســرمایه حاصل از زمین در جهت توســعه کشــاورزی در مناطق و توســعه تجارت
در شــهر منتقــل شــود و فرایند تقســیم کار اجتماعی کشــاورزی از تجــارت عملی
گــردد .ایــن رونــد بیش از هرچیــز نیازمند آرامش نســبی در برابر بیگانگان اســت.
ً
نکــه ،اصطالح
 4اقطــاع صرفــا مربــوط به دوره ســلجوقی نیســت .زیــرا اول ای 
اقطــاع کــه معنای لغوی آن ســهم اســت معــرف اهدای مشــروط زمیــن در دوره
اســامی و پــس از آن بوده اســت ( نعمانــی .) 206 ،1358 ،فقها در قرنهای دوم
و ســوم هجــری قمــری از چند نوع اقطــاع نام برده اند :اقطــاع التملیک ( اهدای
زمین ) ،اقطاع االستغالل ( تفویض حق استفاده از عواید زمینهای دیوانی برای
مدت معین) اقطاع الفارق یا اقطاع اجاره ( اما فرق آن با اجاره کردن درآمدهای
مالیاتی بسیار ناچیز آنست) ( خسروی 64 - 59 ،1352 ،و لمبتون.)84 ،۱۳۴۵،
دوم ـ نهادهایی مانند اقطاع ،بنفیس و شکلهای دیگر آن در نقاط مختلف
جهان نتیجه طبیعی اقتصاد طبیعی در قرون وســطی هســتند .در حالتی معین
تامیــن زندگی غیــر تولیدکنندگان اداری یا نظامی خدمتگــذار خلفا و حکمرانان
که در مقابل خدمات زمین دریافت میکردند به شــکل دیگر امکان پذیر نیســت
و بنابراین ایجاد نهادهایی مانند اقطاع اجتناب ناپذیر بود.
ً
ســوم ـ نهــاد اقطــاع تقریبا از قرن دوم شــکل گرفتــه ولی در مســیر تحول خود
در دوره ســلجوقیان تکامــل مییابــد :نعمانــی بــه نقــل از بحرالفوائــد،1345(،
 .)161-160مینویســد پیــش از امویــان نیــز اراضی محدودی به اشــخاص وا گذار
میشــدند ،در صــدر اســام بخــش کوچکــی از اراضی صوافــی و نیز بایــر و موات و
یــا باتالقــی کــه قطاعــی( قطعیــه ) خوانده میشــد در اختیــار افراد معــدودی قرار
گرفــت .ایــن اراضی از پرداخت مالیات معاف بودنــد و در پارهای موارد به صورت
موروثــی به افراد وا گذار میشــدند .لــوکگارد نقل میکند که بــه تدریج ،قطعیه را
اقطاع خواندند و مالکیت این زمینها مشــروط به کشــت آنها شــد .در واقع عمر
در دوره خالفــت خــود پــاره ای از ایــن زمیــن ها را به این ســبب که به زیر کشــت
بــرده نشــده بودند باز پــس گرفت( نعمانــی 206 ،1358 ،به نقل از لــوکگارد  19 ،ـ
 16و  ) 58در زمان امویان اهدای مشروط زمین ...که از پرداخت مالیات معاف
بودند از اراضی دیوانی گسترش یافت( خسروی .)90 ،1352 ،در اوایل حکومت
عباسیان اقطاع رواج یافت( نعمانی 208 ،1358 ،به نقل از تاریخ قم  ) 187البته

در دوره عباسیان مقطعها در مراحل آغازین اقطاع داری عشری از بهره دریافت
شده را به خزانه عباسیان میپرداختند ،اما در زمان آل بویه اقطاعهای نظامی
از پرداخت هر گونه مالیات به دولت معاف شدند.
رســم وا گــذاری اقطــاع بــه دســت نشــاندگان منحصربــه خلفــای عباســی نبود
سامانیان خود که در ابتدا ماوراءالنهر ،بخارا و سمرقند را از مامون خلیفه عباسی
بــه صــورت اقطــاع موروثــی در اختیــار داشــتند ( ماســه )1337 ،بــا حفــظ تابعیت
ً
خلفای عباســی ،بــه حکام محلی و تابعــان خود اقطاع میدادند مثال ســبکتکین
پدر ســلطان محمود از ســامانیان اقطاع داشــت ( تاریخ یمینی )111 ،شــواهد دیگر
دربــاره اقطــاع داری صفاریان در ( تاریخ سیســتان )274 ،اقطــاع داری داعی کبیر
در ( تاریــخ سیســتان )284 ،اقطــاع داری غزنویان( نعمانــی 212 ،1358 ،به نقل از
قابوس با وشمگیر )84 ،1345 ،و درباره سلجوقیان که این نهاد تکامل یافت مکرر
اشــاره شــده اســت( .نعمانی 214 ، 1358 ،و  216به نقل از لمبتون)135 ،1345 ،
بهرگونه در زمان ســلجوقیان اقطاع داری بســیار گسترش یافت .مقطعهای بزرگ
ً
عمال مستقل شدند و به تدریج از حکومت مرکزی جدا شدند .اتابک نشینهایی
در آذربایجان ایران و فارس و لرســتان بوجود آمدند .بنابراین اقطاع فقط در دوره
سلجوقیان نبوده اما در این دوره به کمال میرسد.
5 Asiatic Mode of Production.
6 Hydrautic Civilizations
7 Oriental Patrimonialism.
8 Lambton.
9 Smith.
10 Patric Geddes.
11 Evolution of Cities.
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لمبتــون ،آن( ،)1345مالــک و زار ع در ایــران ،ترجمــه منوچهــر امیــری،
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.
متز ،آدام ( ،)1378تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری یا رنسانس اسالمی،
ترجمــه علیرضــا ذکاوتــی قــرا گوزلــو ،انتشــارات امیر کبیــر ،چاپ ســوم ،تهران.
نصــر ،سیدحســین( 1345الــف) ،نظــر متفكــران اســام دربــاره طبیعــت،
انتشارات امیركبیر ،تهران.
نصر ،سیدحســین ( 1345ب) ،ســه حكیم مســلمان ،مترجم احمد آرام،
انتشارات فرانكلین ،تهران.
نعمانی ،فرهاد ( ،)1358تکامل فئودالیسم در ایران ،جلد اول ،انتشارات
خوارزمی ،تهران.
وبــر ،ما کــس ( ،)1369شــهر در گــذر زمان ،ترجمه شــیوا کاویانی ،شــرکت
سهامی انتشار ،تهران.
ویــرث ،لوئیــس( ،)1938شهرنشــینی بــه مقابــه شــیوه زندگــی ،ترجمــه
فــرخ حســامیان (  ،)1358در مفهــوم شــهر  ،2مجموعــه مطالعات شــهری و
منطقهای گروه مطالعاتی شهری و منطقهای ،صص ،64-37تهران.
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