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  بررسي و نقد كتاب
 يانسلجوق ةدر دور ينيمناسبات شهر و شهرنش ةدربار ييجستارها

  *سيدابوالفضل رضوي

  چكيده
 ةدر دور ينيمناسـبات شـهر و شهرنشـ    ةدربار ييجستارهانوشتار حاضر كتاب 

تكـوين نسـبي سـاختار    . دكنـ  را از دو منظر ايجابي و سلبي نقد مـي  يانسلجوق
تري كه در اين  سامان  اجتماعي شهرها در عهد سلجوقي و كاركردهاي به ـ اقتصادي

از وجوه ممتاز تاريخ ايران اين عهد است كـه كتـاب مـذكور را از    عهد پيدا كردند 
تثبيـت و  هـاي   زمينـه  يانقودر عهد سـلج . سازد اهميت و قابليت نقد برخوردار مي

و   ميراث باسـتاني و اسـالمي   وشد  نهادينگي ساختار حيات شهري در ايران فراهم 
و  خـت آمي  م درهـم فرهنگي و تمدني ايرانيان در قرون آغـازين اسـال   هايدستاورد

 نظـر  لف كتـاب بـا در  ؤم. فتگر داجتماعي قابل اعتنايي به خو ـ ساختار اقتصادي
سير تحول شـهر و شهرنشـيني در تـاريخ ايـران، بـه سـراغ       يعني اين مهم، داشتن 

رفته است و با تمركز بر اقتصـاد شـهري و كاركردهـاي     دورهمناسبات شهري اين 
ات اقتصادي شهر عهـد سـلجوقي را بـا ديگـر     معيشتي شهر در دوران ميانه، مناسب

  .توليدي اين عهد بررسي و تحليل كرده استهاي  نظام
  .شهر، شهرنشيني، سلجوقيان، اقتصاد شهري، مناسبات شهري :ها دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

لف كتاب مورد نظر بحث خود را از آن ؤكه مچنان  همچرا شهر و چرا شهر عهد سلجوقي؟ 
 ةپديد. اند آمدهفراهم بيني  جهاناز سه عنصر اصلي انسان، شهر و ها  تمدن«: آغاز كرده است
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هـاي معيشـت، چگـونگي توليـد، رفتـار و        شهر در هر جامعه تبلوري از سنن زيست، شيوه
را       شـهر  اي   توان در تـاريخ هـر جامعـه    از اين رو مي .»رود هاي استثنايي به شمار مي  فعاليت

سـاختار   ةدهنـد   هاي اصلي تشكيل  جمله بنيان جامعه و ازفرهنگ و تمدن آن ي دجمصداق 
سلجوقي و تبيين مناسـبات شـهري ايـن عهـد بـا       ةشهر دور .حيات جمعي آن قلمداد كرد
ر اقتصـاد شـهري   داجتماعي آن و سهم اثرگذار اقتصاد سياسي  ـ تمركز بر ساختار اقتصادي
هرنشـيني ايـن عصـر ماحصـل     منتها از اين جهت كه شـهر و ش . نيز تابع همين قاعده است

اسالمي را در خود دارد و مناسبات سه  ـ دوران گذار شهرنشيني ايراني به شهرنشيني ايراني
روستانشينان با  ،نظام توليد كااليي  اقتصادي، يعني شهرنشينان با خرده ـ اجتماعي ةگروه عمد

از  ،نظام توليد دامـي   با خردهنشينان   و كوچ ،                           ً            نظام توليد كشاورزي و احيانا  توليد كااليي  خرده
شود، پرداختن به ميراث تاريخي شـهر و شهرنشـيني ايـن     تري برخوردار مي  ساماني بيش  هب

در  ييجسـتارها كتـاب  بـه  همين وجه اهميت است كـه  . كند  پيدا ميتري   عهد اهميت بيش
زم را براي ال ةجايگاه ممتازي بخشيده و بهان يانسلجوق ةدر دور ينيمناسبات شهر و شهرنش

هـايي از ايـن     اي بر ضرورت انجام پژوهش  كردن نوشتار حاضر در حكم تأكيد دوباره   قلمي
 آنقابل ذكر در خصوص نوشتار حاضر اين است كه مطالب  ةنكت. دست فراهم آورده است

لف محتـرم مطـرح شـده و    ؤدادن اهميت كتاب مذكور و تقدير از زحمات م   با هدف نشان
 .ده استشهاي بعدي كتاب طرح   پردازش بهتر مطالب در چاپ ةه انگيزات سلبي بينظر

  
  معرفي كتاب. 2

عنـوان كتـابي از شـهرام     يانسـلجوق  ةدر دور ينيدر مناسبات شـهر و شهرنشـ   ييجستارها
بـار در سـال    نخسـتين فر است كه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي براي   يوسفي
و پنج  ،يك مقدمه، دو بخش باصفحه  430 درمطالب كتاب . منتشر كرده استآن را  1390

. هاي اعالم آمـده اسـت    خذ و فهرستĤفصل اصلي تنظيم شده و در آخر فهرست منابع و م
اي كتاب آمـده اسـت     صفحه   40 ةلف به موضوع پژوهش در مقدمؤم ةشناسان  يافت روش ره

 ،»مقدمه«گفتار مذكور مشتمل بر   پيش. ده شده استگفتار گنجان  كه خود در ذيل مفهوم پيش
ها و همانـا    و تشريح اين سرچشمه» هاي آگاهي  سرچشمه« ،»سلجوقي ةشهري دور ةجامع«

  .هاي مربوط است    شمعرفي منابع تحقيق و پژوه
          و مباحـث        اسـت                 گفتـار آمـده                                        كه بدون ذكر هيچ توضيحي در ذيل پـيش    ،    كتاب   ة    مقدم

    بخش    ة   گان               مطالب فصول سه   ؛    صفحه    40   در    ،                 لف را در خود دارد ؤ       شناسي م              روشي و معرفت
  )       صـفحه     49          و فصل سوم    ،    صفحه    49        فصل دوم    ،    صفحه    56        فصل اول  (     صفحه      156       اول در 
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    48        فصل دوم    و      صفحه     108        فصل اول  (     صفحه      157           بخش دوم در    ة                  و مطالب فصول دوگان
 30هاي اعالم در  تفهرس صفحه و 45فهرست منابع و مĤخذ در    .             توزيع شده است  )     صفحه

 .صفحه آمده است
مشتمل بـر سـه   » سلجوقي ةالگوشناسي شهر ايراني در دور«بخش اول كتاب با عنوان 

: شهر سـلجوقي  .2 ؛اسالمي ـ شناسي و تحليل الگوي شهر ايراني  پيشينه .1فصل با عناوين 
فصـل اول  . سـلجوقي اسـت   ةشناسي شهر دور  شكل  .3و  ؛يابي  يابي و هويت  تكامل، شكل

 و باسـتاني ايـران   ةالگوي شهر و شهرنشيني دور )اين بخش در قالب دو مبحث كلي الف
 ةاسالمي؛ سير تحول شهرنشيني از دور ةگذار الگوي شهر باستاني به الگوي شهر دور  )ب
اسالمي تا پايان عهد سـالجقه را   ةتا ورود اسالم به ايران و سپس شهر در ايران دور ادهام

يـابي و    شـكل  ،تكامـل : شـهر سـلجوقي  « فصل دوم بخـش اول بـا عنـوان   . دكن بررسي مي
سـلجوقي؛   ةشـهر در دور  )ب و شـهر  ةتـأملي در انگـار   )در دو مبحث الـف » يابي  هويت

هاي شـهر، كالبـد و     به ويژگي توجهسلجوقي با  ةماهيت ساختاري و كالبدي شهر در دور
 رادرونـي آن     و سـازمان  يمراتب حيـات شـهري، كاركردهـاي شـهر      م شهر، سلسلهمفهو

يـان  بپـس از   ،»سـلجوقي  ةشناسي شـهر دور   شكل« ،فصل سوم بخش اول. دكن بررسي مي
 دورة به ينيو شهرنشگذار شهر  ةهاي دور  ويژگي شرحشهر و شهرنشيني و  ةكلياتي دربار

 ييشـكوفا ) و ج ،شـهر  يشناسـ   شـكل ) ب ،شـكل شـهر  ) الـف  يسه مبحث كل يسلجوق
  . دكن يم يرا بررس يمناسبات شهر

 كـه  داردنـام  » سلجوقي ةاجتماعي شهرهاي دور ـ يمناسبات اقتصاد«بخش دوم كتاب 
كـه   ،در هشت مبحث» وضعيت توليد كااليي«فصل اول با عنوان . مشتمل بر دو فصل است

الگوي توليد در شهرها، وضعيت تقسيم  ،در خود دارندنيز هايي   برخي از مباحث زيرمبحث
اجتماعي و فني كار، مراحل توليد كاال، روابـط متقابـل بخـش توليـد و مبادلـه، تشـكيالت       

و  ،وران در شـهرها، توليـد كـااليي     يـابي پيشـه    هاي توليدي، مكان  وري، رشته  اي پيشه  حرفه
وضعيت مبادله و توزيع «فصل دوم اين بخش  .دكن ساختارهاي حاكم را بررسي و تحليل مي

 ،مناسـبات بـازار   ،بندي فعاالن بـازار   گروه ،را در هفت مبحث فضا و كالبد بازار» در شهرها
نهادهـاي  و  ،مالكيت در بازار ،بازار و حكومت ،    تج ار ،اشكال مناسبات پولي و مالي در بازار

  .كند    يمبازار بررسي 
  

  اهميت موضوع و جايگاه كتاب. 3
سـزايي در سـير     ترين دستاوردهاي حيات بشري است كه سهم بـه   ترين و مهم  شهر از كهن
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ل مناسبات متقابل انسان و صشهرها حا .تحول تمدن انساني و مسير تكاملي آن داشته است
شدن وجوه اقتصادي حيات    هاي انساني، تخصصي  تبادل تجارب و نهادينگي مهارت ،محيط

و حكومـت در   ،جامعـه  ،يافتگي اقتصاد  نسان و سازمانهاي اقتصادي ا  بشري و تنوع فعاليت
در پي پيدايش شهرها و تكوين حيـات شـهري، مفـاهيم    . اند  ديگر بوده ارتباط متقابل با يك

اي در رونـد    كننـده   و شهرنشيني نقش تعيين اند ديگر عجين شده شهر و انسان متمدن با يك
ويـژه در سـرزمين     به ؛)38- 37: 1390رضوي، ( ها داشته است  تكاملي مدنيت جمعي انسان

و شهر و شهرنشيني با تمدن ايراني و دستاوردهاي مدني مردمي  داردكه تمدني كهن  ،ايران
شهرها با ماهيت تاريخي و ساختاري و البتـه كاركردهـاي خـاص خـويش      ،در تقارن است

هـاي    اند كه انديشه  هاي درهم آميخت  اند و مفاهيم شهر و ايرانشهر به گونه  جايگاه مهمي داشته
                                                                   سند مشترك پندار و كردار ايرانيان و تعي ن هويت ايراني با مفهوم شـهر   در حكمايرانشهري 

شهر ايراني از دوران باسـتان جايگـاه و كـاركرد مهمـي در     . و شهرنشيني عجين شده است
أن و به اقتضاي شرايط، شـ  ،ساختار حيات جمعي ايرانيان داشته و در سراسر دوران اسالمي

؛ 6- 5: 1366؛ فالمكي، 18- 10: 1353اشرف،  ←( ماهيت خاص خود را حفظ كرده است
  .)18- 15: 1366نژاد ديلمي،     يتقو

و خاصـه دوران اسـالمي    دوران گونـاگون مند تـاريخ ايـران در     با اين وصف، فهم نظام
و پژوهش  با اين همه، مطالعه. نيازمند فهم شهر و ساختار حيات شهري در اين دوران است

، عزمـي راسـخ و همتـي واال    دارداهميتي كـه   همةشهر و شهرنشيني، با  ةتاريخي در عرص
هـاي    نگاري سنتي بر حسـب ماهيـت و سـاختار خـاص خـود داده       چرا كه تاريخ ؛طلبد مي

 ةمنـد بـه حـوز     هشناس عالق  شهر و شهرنشيني در اختيار تاريخ ةپژوهشي اندكي را در حوز
مند به   هشناس ماجراجوي عالق  تاريخ. )14: 1390رضوي، ( دهد شهر و شهرشناسي قرار مي

هاي مختلف علوم انساني و اجتمـاعي را بـر                                             اين عرصه بايد رنج مطالعه و ا شراف بر حوزه
اي الزم بـه سـراغ شـهر و      هاي انديشـه                          هاي ذهني آماده و ا نگاره  خود هموار كند تا با زمينه

هـاي    آوري داده  گـزينش و جمـع   ةدر عرصـ  ،  چنـين  هم. مورد نظر برود ةي در دورشهرنشين
چه با مفهوم   مند موضوع در افق گفتماني عهد مورد نظر و آن  در راستاي فهم نظام ،پژوهشي

شود، بايد خيل عظيمي از  از آن ياد مي) مورد نظر(بازنمايي و احياي شرايط گفتماني گذشته 
خـاطر بـا    ةجو كند و با دقـت و ظرافـت و دغدغـ   و  نگاري را جست  اريخمنابع تاريخي و ت

  .موضوع پژوهشي خود برخورد كند
نيز از همين منظر جايگاه  يانسلجوق ةدر دور ينيدر مناسبات شهر و شهرنش ييجستارها

كتاب مـذكور   در موردهرگونه قضاوت سلبي يا ايجابي كه . دهد و اهميت خود را نشان مي
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آمـدن     مشكلي نهاده كه فـائق پرلف آن قدم در وادي ؤمهم اين است كه م ةنكت داشته باشيم
مند به تاريخ ايران در   هشناسان عالق  از سوي تاريخ فقططلبيده كه  بر آن تالش دوچنداني مي

هاي تـاريخي در گـرو                                     سي اليت علم تاريخ و انعطاف برداشت. است شدني  دوران ميانه درك
منـد تـاريخي را در     مهاست كه فهم نظـا   شناسان و رويكرد تفسيري آن  بينش و نگرش تاريخ

از ايـن حيـث،   . كنـد  روز مـي   گويي بـه شـرايط و مسـائل مبتالبـه كنـوني بـه       راستاي پاسخ
ـ    نگري و افق ديد تـاريخ   تاريخ ـ   يافـت سـوبژه   اصـطالح ره   هشـناس و ب اوسـت كـه    ةمحوران

ترديـد    بـي . آفرينـد  ي پژوهشي نوظهور مـي دهد و الگوها هاي تاريخي را جهت مي  پژوهش
 ؛اسـت  بسـيار سـتودني  موفـق و   نظـر لف كتاب مورد بحث نيز از اين ؤهاي م  تالش  سلسله

نـه   است شهر و شهرنشيني صورت گرفته ةهايي كه در حوز  تر پژوهش  كه بيش  ويژه اين  به
بلكــه اغلــب از ســوي  ،ارچوب روشــمند تــاريخيهــاز جانــب اصــحاب تــاريخ و بــا چ

شناسي انجـام    و جامعه ،جمله معماري و شهرسازي، جغرافيا هاي ديگر از  متخصصان رشته
 ؛1375وبـر،   ←براي نمونه ( ها حركتي تازه است  شناسان در اين عرصه خشده و ورود تاري

  .)1368؛ مجيدزاده، 1366؛ كياني، 1367زاده،  ن؛ سلطا1378خيرآبادي، 
بـودن موضـوع و    نـو  نظرگذارند و از  مي قدمخطير  ةدر اين عرص محققاني كه تالش

نمايـد و   تـر مـي   ستودني خرند همگنان را به جان مي) احتمالي( پژوهشي، نقد سلبي ةحوز
بـه مشـكالت    مـورد قابل ذكر ديگـر در همـين    ةنكت. كند تري را طلب مي  نهادن بيش    ارج

دستاوردهاي همة با . شود تاريخ ايران مربوط مي ةمند به دوران ميان  هگر تاريخ عالق پژوهش
تـوان از   كه مي مسلمانايراني و فراتر از آن جوامع  ةنگاري جامع  نوشتاري تاريخي و تاريخ

 ةگـر در عرصـ   يـاري  ةماند  طور ساير منابع و آثار برجاي  نگارانه برد؛ همين  تاريخ ةها بهر  آن
             ِ                                        ه تاريخ ايران  دوران ميانه با فقر اطالعـاتي فراوانـي   مند ب  هنگاري، باز هم محقق عالق  تاريخ

  .ستا رودررو
گيـري صـفويان     يعني اعصار پس از قدرت ،خرتر تاريخ ايرانأهاي مت  در مقايسه با دوره

مناسبات با عثماني به سبب خصوص   هتا آخر عهد قاجار كه برحسب مقتضيات نوظهور و ب
تاريخي  گوناگونتري براي شناخت وجوه   بيشو هند و خاصه دنياي غرب اسناد و مدارك 

اسـناد و   ،هاي پيشاصفوي بپـردازيم   اگر بخواهيم به دوره ،جاي مانده است ايراني بر ةجامع
تـري    بضاعت  هاي پژوهشي كم  دادهاندك منابع موجود تري در اختيار ماست و يا   مدارك كم

فر نيـز    ترديد يوسفي  بي. دهند مي شناس قرار  شهر و شهرنشيني پيش روي تاريخ ةدر حوزرا 
شماري را مصـروف واكـاوي منـابع و حصـول       با اين مشكل جدي مواجه بوده و وقت بي

شـماري كـه در     شمول منابع و مĤخذ بي. هاي پژوهشي در اثر خويش كرده است  اندك داده
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د ؤيـ ايشان آمده است م ةشد  واكاوي يها  كتاب به عنوان شاهد مثال اندك داده هاي تشپانو
، داشـته باشـيم   فـر   دستاورد پژوهشي يوسـفي اين  بارةدركه هر قضاوتي . همين مقوله است

  :دكن تقدير و ستايش مي ةاثر پژوهشي وي را شايست زيرحداقل سه ويژگي 
منـدان بـه     هانتخاب موضوع پژوهشي جديدي كه موجبات الگوبرداري ساير عالق )الف

هـايي از سـوي     هرچنـد انجـام چنـين پـژوهش    . در خود داردرا ميانه  ةتاريخ ايران در دور
  .پژوهشي تاريخ نوظهور و جديد است ةعرصدر  ،داردمتخصصان غيرتاريخي سابقه 

كـه  اسـت  تـاريخ در حكـم ضـرورتي     ةاي در مطالعـ   رشـته   كاربست رويكرد بـين  )ب
اين مهم . دكن شناسان را اثبات مي  تر و كارآمدي دانش تاريخ  هاي تاريخي را كاربردي  پژوهش

جايگاه علمي  يشود و هم در ارتقا مندتر تاريخ مفيد واقع مي  بلكه نظام ،مند  هم در فهم نظام
  .ثر استؤو شئون معرفتي تاريخ م

اسـتفاده از منـابع    ةنگاري چـه در حـوز    شمار تاريخي و تاريخ  گيري از منابع بي  بهره )ج
 درخـور هـاي    اين ويژگي يكي از برجسـتگي  .نابع پژوهشيدست اول و دست دوم و چه م

 .فراوان به انجام رسيده است ةتأمل اثر حاضر است كه با عالقه و حوصل
  

  نقد شكلي كتاب. 4
صـفحه بـه نسـبت خـوب      440لف در كتاب با حجم تقريبي ؤمطالب و مباحث مورد نظر م

كه در مقايسـه بـا فصـل اول     ،صرف نظر از فصل دوم بخش دوم. توزيع و تنظيم شده است
                                            ـ   ، ساير مباحث كتاب به لحاظ انسجام و انتظام كم ي   داردتري   يت و حجم كم           همين بخش كم 

امـا   ،هاي منسجم است  بندي  دو بخش كلي با تقسيم ازكتاب متشكل . دنداروضعيت مناسبي 
ين توزيع اي قبل از بخش اول جايگاه چندان مشخصي در ا  صفحه  50رسد مطالب  نظر مي به

شـهري   ةمقدمه، جامعـ (لف محترم بدون ذكر هيچ توضيحي، اين مطالب ؤم. دندارو تركيب 
. گفتار آورده است  در ذيل پيشرا ) ها  منابع، پژوهش: هاي آگاهي  سرچشمهو سلجوقي،  ةدور

گفتـار عنـوان     جـاي پـيش     بـه  ،اين در حالي است كه در باالي صفحات اين مبحث از كتاب
جاي مفهـوم مقدمـه، مفهـوم       بايد به ،گفتار است  اگر اين مطالب ذيل پيش. آمده استمقدمه 
ال بـه ذهـن   ؤايـن سـ     چنـين  هم. گرفت قرار مي ،لف آن را عام گرفته استؤكه م ،گفتار  پيش
كه هيچ   گفتار را بدون اين  مفهوم پيش اي  شناختي  لف محترم بر چه مبناي روشؤرسد كه م مي

به ذكر لفظ، آن هـم در يـك    فقطعام گرفته و  ةمقدمآن بدهد در مقايسه با  ةتوضيحي دربار
هنگامي كه مخاطب در فهرست مطالب كتـاب بـا مفهـوم    . بسنده كرده است ،مستقل ةصفح
آيـد   اين تصور در ذهن وي پديد مي ،شود گفتار و بالفاصله پس از آن مقدمه مواجه مي  پيش
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امـا در   ،ها آورده است  آن ةاي دربار  اشته و مطالب جداگانهها را جداي از هم پند  لف آنؤكه م
نظر بگيريم كه در ذيـل آن مطـالبي    گفتار را مفهومي در  اگر پيش. متن كتاب اين چنين نيست

دهد و مقدمه  و آن را جهت مي كند   ميموضوع آماده  بارةدرشود كه ذهن مخاطب را  بيان مي
لف كتاب يا رساله ضمن بيان علل پرداختن به موضوع ؤنظر داشته باشيم كه م را مفهومي در

اتي را يـ هـا و نظر   و ديدگاه كند ميهاي پژوهش اشاره   و اشاره به وجوه اهميت آن به سختي
ال مطـرح  ؤايـن سـ   ،كنـد  ها وجود نداشته است مطـرح مـي    كه جاي ديگري براي طرح آن

هـا    تي وجود داشته است؟ اگر آنلف چه نسبؤگفتار و مقدمه در نگاه م  شود كه ميان پيش مي
گفتار را عـام بـر     گفتار اكتفا كرده است؟ اگر پيش  چرا فقط به لفظ پيش ،دانسته را متمايز مي

صـفحات  (چـرا در بـاالي صـفحات     ،نظر گرفته اي قبل از بخش اول در  صفحه 50مطالب 
 را اي  چهارگانـه كار برده است؟ در همين جهت مباحـث     مقدمه به كلمة) كتاب سمت چپ

 12 ةكـه از صـفح  ) هـا   منابع، پژوهش: هاي آگاهي  سلجوقي، سرچشمه ةشهري دور ةجامع(
بسط يافته است چرا ذيل مقدمه آورده است؟ هنگامي كه به  49 ةكتاب آغاز شده و تا صفح
لف در تنظيم و توزيع مطالب و ربط ؤدقت و وسواس مبا  ،كنيم متن اصلي كتاب رجوع مي

كتـاب ايـن    ابتداياي   صفحه   50اما مطالب  ،شويم ها مواجه مي  ناوين و زيرعنوانمفهومي ع
لف محترم براي اين صـفحات آغـازين يكـي از عنـاوين     ؤمثال اگر م رايب. ويژگي را ندارد

كـار     را بـه » شناسـي تحقيـق    روشو يـا  » مقدمه و كليـات طـرح تحقيـق   « ،»كليات تحقيق«
داد و در مقدمـه نيـز بـه توضـيح ايـن گـزينش        ان مـي گرفت و حتي يك فصل نيـز بـد   مي
ـ . شـد                                                       شكل و انسجام كم ي و بلكه كيفي اين مطالب آغازين بهتر مي ،پرداخت مي ترديـد    يب
ها در چنين   ها و پردازش و تحليل آن  آوري داده  فرسايي را در جمع  لفي كه زحمت طاقتؤم

رسـد   نظر مي   اما به ،براي اين مورد توضيحاتي دارد است به جان خريده اي  كتاب تخصصي
ارچوب روشـي در انجـام   هـ تبيـين چ  از آن تر  و مهمروش كارگيري   با توجه به ضرورت به

كـار بـرده      هاي تخصصي، اگر يكي از عناوين فوق براي مطالب نخستين كتاب بـه   پژوهش
در آن . گرفت صص قرار ميدارتري پيش روي مخاطب متخ  و جهت تر  متن منسجم ،شد مي

، ضـرورت  لهئمسلف محترم در پي مقدمه، تبيين ؤمد تا ش فرصت نيز فراهم ميصورت اين 
د و سپس به نقد و بررسـي منـابعي بپـردازد كـه     كنتحقيق را بيان  ةپيشين   چنين همتحقيق و 

در  لـف ؤنگـذاريم كـه م   مغفول. ياد كرده است ها هاي آگاهي از آن  چشمهرخود با عنوان س
امـا روي   ،له پرداختـه اسـت  ئبه طرح مس» سلجوقي ةشهري دور ةجامع«و » مقدمه«مبحث 

آمـد و ادبيـات و ضـرورت     له جداي از مقدمه مـي ئاصلي سخن اين است كه اگر طرح مس
  .گرفت تري به خود مي  حاصل كار نظم روشي بيش ،شد تحقيق نيز در ادامه مطرح مي
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رفته در آن نيز مطلبي است كه  كار   مفاهيم بهخصوص عنوان كتاب و  لف درؤتوضيح م
هاي پژوهشي از اين سـنخ در ميـان     بودن عرصه ه نوب نظر. شود جاي خالي آن احساس مي

كـار رفتـه اسـت       چه در عنـوان كتـاب بـه     ويژه آن  اصحاب تاريخ، تبيين مفاهيم تحقيق و به
هاي ديگر علـوم انسـاني،     ز رشتهكه، برخالف بسياري ا  خصوص اين  به. نمايد تر مي  ضروري

تشريح مفاهيمي  .ها و مفاهيم اجماعي وجود ندارد  بسياري از واژه ةدر ميان اهل تاريخ دربار
به مخاطـب  » شهرنشينانمناسبات «و يا » مناسبات شهر«و خاصه » شهرنشيني«، »شهر«چون 

شهر و شهرنشـيني بررسـي و    ةخ مناسباتي را دربارسنلف چه ؤآگاه شود م تاكند  كمك مي
هـايي از ايـن دسـت نيـز ضـرورت        اي پـژوهش   رشـته   اهتمام به ماهيت بين. دكن تحليل مي

  .كند مي پردازي عناوين پژوهش را محرزتر ممفهو
شواهد متعـدد و   ذكرلف و غور و دقت فراوان در ؤم ةمنابع و مĤخذ مورد استفاد ةگستر

هـاي    يكي از ويژگي ،ها نمود يافته است  شتكه اغلب هم در پانو ،ثر از منابع و تحقيقاتؤم
. چربد كتاب است كه به قدري گسترده است كه در برخي مواقع بر متن مي ةممتاز و آموزند

                                                                                     بنيان علم تاريخ بر اسناد و مدارك است و درك تبييني تاريخ مستلزم رجـوع و ا شـراف بـر    
تـر در    گيري از منابع بيش  طبيعي است كه بهره. )48: 1385؛ 85: 1386رضوي، ( منابع است
خوبي از   لف كتاب بهؤاست كه م موضوع تر هاي تبيين بهتر و واقعي  شدن زمينه حكم هموار

  . آن برآمده است ةعهد
هـاي كتـاب مشـاهده       شـت اغالط تايپي و برخي مشكالت ويرايشي نيز در مـتن و پانو 

آخر در بحث نقد شكلي كتاب اين است  ةنكت 1.دهد مينشان ها ضروري   شود كه رفع آن مي
داد و يـا حـداقل در    بندي ارائه مي  لف كتاب در پايان هر فصل يا بخش يك جمعؤكه اگر م

 .افزود پرداخت به ارزش كتاب مي ميمطالب بندي   گيري يا جمع  آخر كتاب به نتيجه
  

  نقد محتوايي كتاب. 5
اهميت شـهر و جايگـاه    همةكنيم كه با  ال آغاز ميؤين سنقد و تحليل محتوايي كتاب را با ا

لف محترم كدام وجه از حيات شهري را در ؤآن در روند صيرورت حيات اجتماعي بشر، م
دهي، تعميق برداشت   جهت«كه   فر ضمن بيان اين  است؟ يوسفي كردهعهد سلجوقيان مطالعه 

ايرانـي دوران   ةبر جامعـ » ... لطو ارزيابي مناسبات قدرت سياسي، اقتصادي و اجتماعي مس
شهر است، ضرورت پرداختن به شهر و شهرنشيني دوران سلجوقي  ةميانه مستلزم فهم پديد

داند  اسالمي مي ـ سلجوقي را بازنمود سنن شهري ايراني ةايشان شهر دور. كند را مطرح مي
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فـراهم   مـري ق هاي مثبتي كه در قرون سوم تا پنجم  و رونق شهري اين عهد را حاصل زمينه
اجتمـاعي   ــ  نظام اقتصادي  قدرت سالجقه و تكوين نسبي سه خرده ةآمده و در پرتو گستر

و سهم دستگاه كند   ميمعرفي است روي رو به رشد نهاده  و كوچ ،توليد ارضي، توليد شهري
ـ    ساالري را در تنظيم مناسبات ميان اين سه خرده  سياسي و ديوان  حيـات سـاماني    هنظـام و ب

  .شمرد يمري مهم شه
بـه حيـات اقتصـادي و متغيرهـاي      ،كه در ذيل مقدمه آمده اسـت  ،اين مطالب ةدر ادام

 ةشـهري دور  ةجامعـ «تأثيرگذار در سير تحول اقتصاد شـهري در عهـد سـلجوقي در ذيـل     
 اجتماعي مسلط بر شهرهاي اين عهـد را  ـ تحليل مناسبات اقتصادي وپردازد   مي» سلجوقي

لف بـا رويكـرد اقتصـادي و بيـان علـل رشـد       ؤم ،در اين مبحث. شمارد  ميضروري  امري
شناسي سـاختار و كاركردهـاي     تجارت و اقتصاد شهري در عهد سلجوقي، ضرورت آسيب

ناپذيري وضعيت   علل تحقق«چون  و پرداختن به مواردي هم كند ميحيات شهري را مطرح 
روابـط  «طور فهـم    ايراني و همين ةعدر جام» ديرپايي ساختارهايي ثابت و متصلب«يا » گذار
» مناسبات اجتماعي حاكم بر سير توليـد «، »هاي حاكم و نهاد حكومت  هاي مولد با اليه  گروه

اجتماعي متنـاظر   ـ فقدان نهادهاي اقتصادي«، »بندي درون شهرها  هاي شناخت اليه  زمينه«و 
 ةرابطـ «و  ،»ايرانـي  ةامعدرك علل تاريخي ضعف توليد در ج«، »بر فعاليت اقتصادي شهري

در . رداشـم  مـي را از منظر اقتصادي ضـروري  » شهري با ديگر اشكال توليدي جامعه ةجامع
اي است كه همين وجه اقتصادي حيات شـهري    ادامه نيز ماهيت و محتواي مباحث به گونه

د و مناسبات مورد نظر در حيـات شـهري را از نظرگـاه معيشـتي طـرح و      كن ميرا برجسته 
ها و فصول كتاب هم بر همين اساس پـردازش    در بخش شده  مباحث مطرح .كند ميل تحلي

  .و مبنايي اقتصادي دارنداست شده 
رسد اين است كه آيا بهتـر   كه به ذهن مي اي  ال جديؤاگر اين برداشت صحيح باشد، س

 ةجستارهايي در مناسبات اقتصادي شـهر و شهرنشـيني در دور  «لف عنوان كتاب را ؤنبود م
كـردن     برجسـته . تـري پيـدا كنـد     خواني بيش  گذاشت تا با محتواي كتاب هم مي» سلجوقيان

اين مفهـوم را   در سراسر كتابلف كه ؤدر عنوان كتاب با برداشت م »اقتصاد شهري«مفهوم 
فصـل اول   ةاي كـه اولـين جملـ     به گونـه  ؛دكر تري پيدا مي  بيشخواني   همنيز برد  كار مي   به

بـراي ورود بـه   « :نويسد لف خود چنين ميؤم. اب بر همين مفهوم تمركز داردبخش اول كت
 ،اول ؛ضـروري را مطـرح كـرد    ةسلجوقيان، بايد دو مقدم ةبحث شهر و اقتصاد شهري دور

» ... باسـتاني ايـران و ديگـر    ةاي كلي به وضعيت شهرنشيني و اقتصاد شـهري در دور   اشاره
ب نيز چنـين مفهـومي پركـاربرد اسـت و از تمركـز      در سراسر كتا .)53: 1390فر،  ييوسف(
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اهميـت   همـة بـا  . كنـد  لف بر ساختار اقتصادي حيات شهري در تاريخ ايران حكايت ميؤم
كه در ماهيت و ساختار چنـين   اي  كاركردهاي اقتصادي شهرها در ايران و هرگونه دگرگوني

شهري فراتر از حيات مهم اين است كه كاركردهاي حيات  ةكاركردهايي رخ داده است، نكت
اقتصادي صرف است و لذا در فهم مناسبات شهر و شهرنشيني به طور عـام و بـدون هـيچ    

         ً                                                     توان صرفا  بر اقتصاد شهري تكيه كرد و قشربندي اجتماعي و مناسبات  تأكيد مشخصي نمي
حاكم هاي   هاي مولد با اليه  گروهروابط اجتماعي توليد و يا روابط  ةپاي بر    ً صرفا  اجتماعي را 

 بـه  به صورت پراكنـده لف كتاب ؤالبته م. )15: همان( دكربررسي و تحليل  و نهاد حكومت
شـود نيـز    برخي موارد كه به مناسبات اجتماعي و فرهنگي شهر و شهرنشـيني مربـوط مـي   

عام گرفته و جايگـاه آن  اما از آن جهت كه اقتصاد شهري را ) 68- 66 :همان(پرداخته است 
تـر مجـال طـرح و      كـم  ،نظر داشته اسـت  اقتصاد سياسي در تباط باچگونگي اراز حيث را 

  .تعميق ساير وجوه حيات شهري را پيدا كرده است
مناسـبات شـهر و   «و  ،»شهرنشـيني «، »شهر«مطالبي كه در ذيل سه اصطالح  ةگسترالبته 

تان ايران از دوران باسـ  ةويژه سير تحول اين سه مقوله در طي تاريخ گسترد  و به» شهرنشيني
توانـد   اسالمي قابل طرح و پژوهش است و هر يـك مـي   انتا پايان عهد سلجوقيان در دور
 ،شهر و شهرنشيني. سهم اساسي داردپيدايش تصور فوق در موضوع پژوهش مستقلي باشد 

شناسـي ايسـتا     تواند از منظـر جامعـه   مي ،خاصي مطالعه شود انهنگامي كه بخواهد در دور
اعم از وجوه ساختاري يا كـاركردي، متناسـب بـا     ،حيات آن بررسي شود و وجوه مختلف

كه اگـر   است حالي اين در .شود  مينسبت ثابت آن عهد مطالعه   و شرايط به موجودگفتمان 
بررسـي   گونـاگون سيال و در حال شدن در طي ادوار  ةيك مقول منزلةشهر و شهرنشيني به 

بـا رويكـرد   ضروري اسـت كـه    ،اشدبمورد نظر  بدان سير تحول و مناسبات مربوطو  شود
 فر به اذعـان خـويش    يوسفي. دشوآن مطالعه وجوه مختلف  بارةدر بدان پرداخته و ديناميك

 ةمـاد تـا دور   ةوضعيت شهر و شهرنشـيني در ايـران از دور   ةمطالع(طريق دوم ) 53: همان(
يش را اختيار كرده است و اين در حالي است كه عنـواني كـه بـراي كتـاب خـو     ) سلجوقي

 54توان مطالب صـفحات   در همين جهت مي. برگزيده است با روش اول مطابقت دارد
شناسـي و تحليـل الگـوي شـهر       پيشينه«كه در فصل اول بخش اول با عنوان  ،را 106تا 

و بـه  است كه در ديگر فصول آمده را آمده است و برخي مطالب ديگري » اسالمي ـ ايراني
بـه   ،رويكرد نخست كنار گذاشت ةپاي بر ،شود مربوط نميطور مشخص به عهد سلجوقيان 

  .اي كه به بحث اصلي كتاب نيز آسيبي وارد نشود هگون
ـ    نـ ك مـي لف نيز بدان اشـاره  ؤقابل تأملي كه م ةنكت خصـوص    هد و بـر اهـل تحقيـق و ب
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مندان متخصص به تاريخ ايران دوران ميانه پوشـيده نيسـت فقـر شـديد اطالعـات و        هعالق
. ثر تـاريخ ايـن دوران بهـره جسـت    ؤفهم مطمـئن و مـ   براي يي است كه بتوان از آنها  داده

كه مانع  ،ايراني ةنگاري دوران سنتي و روح غالب حاكم بر جامع  هاي حاكم بر تاريخ  گفتمان
موقعيـت اقليمـي و    ةعـالو   بـه  ،شده است ثري ميؤنگاري م  از تكوين منابع تاريخي و تاريخ

هـا،    رفتـه در بناهـا و سـاختمان    كار   كل معماري و موارد و مصالح بهطبيعي ايران، نوع و ش
رو كه با تخريب بالد و مراكز مدني همراه بوده است،  تاخت و تازهاي هميشگي اقوام كوچ

جامانده از حكومت قبلي و مسـائلي از ايـن     ها و نابودي آثار و بقاياي به  تغيير مدام پايتخت
 ،هـاي پژوهشـي    فقدان يا كمبود دادهاين . در اين فقر اطالعاتي تأثيرگذار است همگيقبيل، 

هر محققـي را بـا افسـوس بلكـه      شود،كه منابع مختلف تاريخي بررسي   ويژه پس از اين  به
سازد كه با همان اندك شواهد دست اول مربوط بـه   كند و او را مجبور مي نگراني مواجه مي

هد ديگر مربوط به عهود قبلي و بعـدي بنـاي علمـي موضـوع و     عهد مورد مطالعه و يا شوا
در مناسبات شهر  ييجستارهالف ؤمرسد  نظر مي   به. چيدمان پژوهشي خود را مستقر سازد

و لذا در بسياري مـوارد   استبوده نيز با اين مشكل مواجه  يانسلجوق ةدر دور ينيو شهرنش
را بـا   شـده   مباحث مطرح ،ان متمركز شودسلجوقي انكه به طور مشخص بر دور  جاي اين   به

بـه  حتي در مـواردي كـه   . ده استكردهي و تنظيم   محوريت شهر ايراني دوران ميانه جهت
شود ايـن ويژگـي برجسـته اسـت و      بحث با عنوان عهد سلجوقي شروع ميطور مشخص 

مياني تاريخ ايران عهـد سـلجوقي را در راسـتاي تبيـين و تحليـل مباحـث پوشـش         اندور
مطالب فصل دوم بخش اول و بخش دوم كتـاب بـا همـين     ةبخش عمد. دهد طالعاتي ميا

شـهر در  «در ذيـل عنـوان    112ة اي كه در صفح   هبه گون ؛ويژگي تنظيم و تنسيق شده است
به برخي جوانب بحـث بـه بررسـي     در اين بخش ضمن اشاره: آمده است» سلجوقي ةدور

شود تا بر اساس  هاي ميانه پرداخته مي  ايران در سدههاي عناصر اصلي زندگي شهري   ويژگي
هـاي شـهر و     ترين ويژگي  مهم. ايران دست يافت ةهاي ميان  آن بتوان به تعريف شهر در سده

و  اسـت  ميانه مطرح شده ةهم بر اساس محوريت دور 120تا  116كالبد شهر در صفحات 
انـد و   س طرح و بررسـي شـده  ل دوم و سوم بخش اول نيز بر همين اساوديگر مباحث فص

ميانـه   ةشده بـا عنـوان دور    به اشتراك وضعيت شهرهاي سلجوقي با وضع كلي ترسيم فقط
معرفتـي   ــ  يافت روشي كه به ره  كه قبل از اين ،فوق ةصرف نظر از نقيص. بسنده شده است

در  بلكه جهـان اسـالم   ،نگاري تاريخ ايران  لف مربوط شود به مالحظات تاريخي و تاريخؤم
 ـ مناسبات اقتصادي«كه  ،مطالب مربوط به بخش دوم كتاب ،شود قرون مورد نظر مربوط مي

از دو حيث تبييني و تفسيري جالب و  ،كند را بررسي مي» سلجوقي ةاجتماعي شهرهاي دور
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لف كتاب با غور در منابع مختلف و ترسيم سيما و ساختار شهر و ؤم. درخور ستايش است
د و با نك مياز تاريخ ايران اين عهد ارائه  برانگيزي  ميانه بازنمايي تحسين ةشهرنشيني در دور

اي و نگرش ساختاري، بازنگري و تفسـيرهاي خـوبي در ايـن خصـوص       رشته بينيافت  ره
بـه   ،منـد   فهمـي نظـام   ةتبييني موضوع را تالش در راسـتاي عرضـ   جنبةاگر . دكن ميعرضه 
هاي مورخان و ديگر انديشمندان معاصر و يـا    برداشتارچوب گفتماني و هاي كه با چ  گونه

ـ    ،خواني داشته باشد  نزديك به عصر مورد نظر هم  ةدر نظر بگيريم و حيـث تفسـيري را ارائ
اي كه با شرايط گفتمـاني عصـر كنـوني و فضـاي       به گونه ،موضوع ةمندتر دربار  فهمي نظام

فر   قلمداد كنيم، يوسفي ،ي داشته باشدخوان  شناسان متخصص هم  معرفتي رايج در ميان تاريخ
 ؛تر نشان داده اسـت   در هر دو عرصه موفق بوده و اين موفقيت را در بخش دوم كتاب بيش

قابـل   ،هاي پرشمول كتاب آمده   شتكه در پانومفصلي                              ً ويژه توضيحات قابل تأمل و بعضا    به
 درخـور » سورسـولوژي «اصـطالح    شناسي موضوع و به  فراوان است و در كنار منبع ةاستفاد

 .آيد شمار مي   از وجوه مثبت اثر به بحث،ستايش 
  

  گيري نتيجه. 6
جايگاه مهم و قابل اعتناي شهر در سير تمدن بشري و اهميت شهر در سير تحـول سـاختار   

اي در  شـده   گونه پژوهش انجـام  شود كه هر اجتماعي و اقتصادي در تاريخ ايران موجب مي
شناسـان قـرار     نشيني از حيث نظرگاه و افق ديدي كـه پـيش روي تـاريخ   شهر و شهر ةحوز
در  ينيدر مناسبات شـهر و شهرنشـ   ييجستارهاكتاب . داشته باشدسزايي   دهد اهميت به مي
كـه در عهـد     ويـژه ايـن    بـه  ؛كنـد  نيز از همين حيث جايگاه خود را پيدا مي يانسلجوق ةدور

و نهادينگي سـاختار حيـات شـهري در ايـران بـه      هاي تثبيت   زمينه ،گري سالجقه حكومت
و ماحصل فرهنگي و تمدني ايرانيان در   شود كه ميراث باستاني و اسالمي اي فراهم مي گونه

اجتماعي قابل اعتنـايي بـه خـود     ـ آميزد و ساختار اقتصادي قرون آغازين اسالمي درهم مي
لف محترم كتاب تالش ؤم. شود ميتر نمايان   اهميت كتاب مذكور بيش و از اين نظر گيرد مي

فهم بهتـر   منظور هبمضاعفي در جهت تبيين و تفسير ساختار شهر و شهرنشيني دوران ميانه 
و سه ويژگي تحديد موضـوعي   است كار گرفته   سلجوقي به ةمناسبات شهري ايران در دور

ت يافـ  كاربسـت ره  ،محـور و جديـد در امـر تحقيـق      لهئپژوهش و تمركز بر موضوعي مسـ 
 تر  و مهم ،تبيين و تفسير شرايط تاريخي مرتبط با موضوع ،ها  آوري داده  اي در جمع  رشته  بين

اثـر پژوهشـي وي جايگـاه     بـه  نگـاري،   شمار منابع تاريخي و تاريخ  بيگيري از   بهره از همه
  .ده استدااي    شايسته



 105   سيدابوالفضل رضوي

      نوشت   ي پ
  ،   69       صـفحة    ،   66       صـفحة    ،   62       صـفحة    ،   33     صفحة    9    شت    پانو  ،   21     صفحة   ،   19     صفحة    1    شت    پانو   . 1

  ،    101       صـفحة    ،   94       صـفحة    ،   91     صفحة   ،   80     صفحة    3    شت    پانو  ،   72     صفحة   ،   71     صفحة   ،   70     صفحة 
     صفحة   ،    228     صفحة   ،    216     صفحة   ،    211     صفحة   ،    206     صفحة   ،    149     صفحة    1    شت    پانو  ،    130     صفحة 

          از مواردي      328       و صفحة   ،    320     صفحة   ،    309     صفحة   ،    292     صفحة   ،    262     صفحة   ،    245     صفحة   ،    241
   .         تايپي است     هاي   ط  غل       و اصالح     يش            نيازمند ويرا        است كه

  
       منابع

   ،                      امـة علـوم اجتمـاعي    ن   ، »                           نشيني در ايران دورة اسـالمي                   هاي تاريخي شهر        يژگي و «   ).     1353 (           اشرف، احمد 
   . 4            دورة اول، ش 

   .      يساولي  :        ، تهران                          شهرنشيني ايران در گذر زمان   و                معماري، شهرسازي    ).     1366 (                    نژاد ديلمي، محمدرضا         تقوي
   .        نشر نيكا   :             اهللا مافي، مشهد       عزت   و      نژاد      مي ت       حسين حا   ة    ترجم   ،           هرهاي ايران ش   ).     1378 (                خيرآبادي، مسعود 
   . 6    ، ش  2         تاريخ، س    ة    فلسف   ة   نام          ، ويژه      پژوهان       خ    تاري   ة   نام  ،  »                 نقد منبع در تاريخ «   ).     1385 (               رضوي، ابوالفضل 
                    مصـاحبه در تـاريخ        ، در  »       نگـاري            تـاريخ                                  هاي حاصل از مصاحبه، تـاريخ يـا           داده «   ).     1386 (               رضوي، ابوالفضل 

   .   مهر   ة   سور  :                                                            مقاالت چهارمين نشست تخصصي و كارگاه آموزشي تاريخ شفاهي، تهران          مجموعه   ،     شفاهي
   .        اميركبير  :        ، تهران                                   شهر، سياست و اقتصاد در عهد ايلخانان   ).     1390 (               رضوي، ابوالفضل 

   .        اميركبير  :        ، تهران       ر ايران                               مقدمه بر تاريخ شهر و شهرنشيني د   ).     1367 (           زاده، حسين        ن    سلطا
                يوسـف كيـاني،                     به كوشش محمـد    ،            شهرهاي ايران     ، در  »            شهرهاي ايران   ي   گير       شكل «   ).     1366 (             فالمكي، منصور 

   .             جهاد دانشگاهي  :      تهران
   .             جهاد دانشگاهي  :        ، تهران 2     ، ج            شهرهاي ايران   ).     1366 (                كياني، محمديوسف 

   .                 مركز نشر دانشگاهي  :      تهران  ،                       آغاز شهرنشيني در ايران   ).     1368 (               مجيدزاده، يوسف 
   .                 شركت سهامي انتشار  :                    شيوا كاوياني، تهران   ة      ، ترجم               شهر در گذر زمان   ).     1375 (          وبر، ماكس 

   :       تهـران              سـلجوقيان،    ة                                   مناسـبات شـهر و شهرنشـيني در دور      ة                   جسـتارهايي دربـار      ).    1390 (             فر، شـهرام          يوسفي
   .                                     پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  



  


