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اسالمیازمنظرنظامیگنجوی-یرانیشهراآرمان

 03/03/98تاریخ پذیرش:                       27/07/97تاریخ دریافت: 
 1آیدا کیانفر

 2حمیدرضا صارمی  

 چکیده
شهردرکذهنیتولیدشدهتوسطهرجامعهنسبتبهموقعیتخوددرتاریخوفرهنگ آرمان

هایمختلف،گاهبهشکلمتنادبی،دورهگرددویکیازموضوعاتیاستکهدرمحسوبمی

نیگافتنیوگگاهممکگنسیاسیوگاهمکانیغیگرممکنودسگت-گاهبهمعناینظامیاجتماعی

ایگونگاگونذییرفتگهاسگتردرمطرحشدهاست،اماترسیمآنبرحسبزمانومکگانجلگوه

متفکگرانواندیشگمندانایران،اززمانباستانتاتمدناسالمی،ایناندیشهازسگویبسگیاری

توانگدنشگببسگیاییدرصورتمتنوعمطرحشدهاستکهتبیینتصویریروشنازآن،میبه

اسالمیوکاربستآنبهعنوانسنجۀمییانمطلوبیتشگهرهای-شهرایرانیتولیدمدلآرمان

المیبااتکااس-شهردرتمدنایرانیامروزداشتهباشدردراینراستا،درذژوهبحاضر،آرمان

برآرانظامیگنجوی،موردواکاویقرارگرفتهاسترهدفاصلیتدوینچگارچوبمفهگومی

شهرباتأکیدبرنشبآندرشهرسگازیدیدگاهاینشاعرواندیشمنددرارتباطبامفهومآرمان

گیریازروشذژوهبتحلیلمحتگوایکیفگی،اسالمیبودهاسترازاینحیث،بابهره-ایرانی

شگاملشگرفنامهواقبالنامگهنامگهاسگکندرشهرنظامیدرمنظومۀدوگانگۀبهتبیینمفاهیمآرمان

اسالمی،بگااسگتفادهاز-شهرایرانیذرداختهوسپسارتباطمیانمفاهیمدرمدلمفهومیآرمان

کگهآیدمیتکنیکفراتحلیلبیانشدهاسترازنتایجکاربستاینرهیافتدرآثاردیدهشدهبر

مکانی،بگامرکییگتانسگانواوتگادبگرمفگاهیم-ایرانی،فارغازابعادزمانی-شهراسالمیآرمان

آلبرایشهرهایامروزبرذایهشگرایطحکمتوعدالتاستواراستکهبهعنواننمودیایده

 وزمینۀآنهاستر

شگهرنیکگان،اسگالمی،آرمگان-شگهرایرانگیشهر،نظامیگنجوی،آرمانآرمانواژگان کلیدی: 

عدالتر
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 مقدمه و بیان مسئله
ازدیربازدغدغۀمتفکرانوایدهجهانبرایعمومیایواژهمثابهشهربهتوصیفآرمان آلوبرتر،

تمدن در مکانجلوهاندیشمندان و برحسبزمان آن ترسیم گرچه، استر بوده ایهایگوناگون

«1یهاهاوخواستهآرمان»شهربیانیازاندکهآرماندهگوناگونذییرفتهاست،امااغلببراینباوربو

(Sarakemsky, 1993: 111-112،1382؛علیآبادی)دربرابر«جایگیینی»مثابهبهخوبۀیکجامع

فراترتوانجهانمیآن،طریقازکهاستایوضعموجودووسیله نمودردرکموجودنظمازرا

آرمانایدئولوژیچنین از و درتالشاجتماعاتیسخنمیها آنها گویدکهبشربرایدستیابیبه

یابدرجبرانیمیگاهانتشادیوگاهباماهیتیاندازیگاهمؤکدبرتغییر،استوچشم

هگایاساسگیوذاتگیتفکگرطورکهبیانشد،زمینۀمحوریوتناسبفرهنگیازویژگیهمان

اسگالمی-یگران،ازدوراناسگاطیریتگاتمگدنایرانگیشهریدرطولتاریخبودهاستردراآرمان

شهردراندیشۀمتفکرینجوهرۀمبتنیبرتوحید،آرمان(،بهعنوانتمدنیبا8-1376:6)مفتخری،

شهربهعنوانمکانیبگرین،برتگرازاسالمیخودرابهمنصهظهوررساندهاستراینآرمان-ایرانی

آرزوهایساکنانآنموردتوجهقگرارگرفتگهوبگهیکگیازوضعموجود،آرمانیوبهشتآمالو

ترینمباحثفکریمعاصرباوجهانتشگادیازوضگعموجگودشگهرهابگدلگشگتهاسگترمحوری

-رسدتبییناینمفهومازمیاناندیشۀواضعانیکگهبگااتکگابگهتمگدنایرانگیبنابراین،بهنظرمی

هایآنازمنظراندیشمنداناینتمدن،بگهناختویژگیاندوشذروراندهاسالمیآنرادرذهنمی

اسالمیضرورتداردر-منظورترسیمشهرایرانی

،نظگگامیگنجگگویاسگگالمی،-رو،درایگگنمشالگگه،ازمیگگاناندیشگگمنداندورانایرانگگیازهمگگین

نظران(،بهعنوانیکیازصاحب1388:153قرنششم)منصوریانسرخگویه،2سراینامیسخن

3طبگریگرایانۀتفکرآرماناسالمیبررسیگردیدهاسترآراءویبر-ایایرانیخاستگاهاندیشهبا

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1  Aspirations and desires  

آذربایجان)گنجهشهردرهجری530سالدرکهنظامیمویدبنزکیبنیوسفبنالیاسابومحمدالدینجمال 2
آمددنیابه(کنونی اتابکاناستحکومتودومسلجوقیدورۀبازمانهمویدورانر درراعمرهمهتشریباًویر
هادیان،وخاتمی-1381:283فاضلی،)بستجهانازدیده560-598هایسالبینسرانجامونمودسپریگنجه
(ر1394:57
ستانشهریبامردمانبهروزورستگاررابازگواعراف،دا159لۀابوجعفرمحمدبنحریرطبریدرتفسیرخودازآ 3
)چین(وروندکهبرآمدگاهآفتابذسازناحیتجینکندرذیامبردرشبمعراجهمراهجبرئیلبهسرزمینقومیمیمی
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کیدبرایرانکهگنأتباشیخاشراقوفردوسییراآازآرمانایرانیۀوهمچنینسای1النوارابحارو

درندیشگمندایگنا(ر1371:47)اصیل،استواربودهاست3دژویژهکن بهو2برایمثالورجمکرد

وورودبگهدنیگایآنگاندرجسگتجویمخیناالسگرارقصۀخسرووشیرینباعبورازاقلیمزُهد

هاوکجاآباددردنیایسنتجامعۀآرمانیاستودرقصۀلیلیومجنوننییسیریدرآفاقیکنا

نیسگتر«امید»نبیآبادلیلیومجنونکمترازخسروشیریکجاکند،گواینکهناهایبادیهمیمحنت

نیگیبگهدنبگالناکجاآبگادیاسگتکگههفگتذیکگردرگنجویکوبمعتشداستکه،نظامیزرین

:گویدرساندومیسرانجامویرادرموکباسکندربهمرزاقلیمناکجاآبادیمی

کسیکییدازخلقباماقرارکهباشدچوماذاکوذرهییگار

                                                                                                                                 

ینودرآنری رواناستراینشهرداراینظاماقتصاداشتراکی،زم«اردوان»دردیگرسویرودیقرارداردکهنامآن
هایشانهادارایبلندایبرابر،خانهنیاز،منیلتاجتماعیوبرابری،خانهۀبارور،انبارعمومیدرشهروبرداشتبهانداز

(ر1371:50)اصیل،دربلندیدراست،مردمانآندارایاخالقنیکو،سالمتیوعمرطوالنیهستند
شهرهایآرمانباکهآوردهراشهریآرمانداستانذوالشرنینجرایماشرحدربحاراالنوارکتابدرمجلسیباقررمحمد 1

ذارسایی،ذاداشبهخداوندکهذارسامردمیهستندموسیقومازشهراینمردمرداردکاملیهمانندیطبریونظامی
ذوالشرنینرسندهذباراینوکاررفتهبهذاسخوذرسبروشنییداستانایندرراستساختهسعادتقرینراشانزندگی
ذاسخدرآنانوذرسدمیشانزندگیروشوراهازورسیدهمردماینبهجهانگردبهخودگیاروگشتدرویراست
مردنذروایهموارهتاسپارندمیخاکبهمنیلآستانۀدررامردگانگویندمیردهندمیشرحراخودآرمانیجامعۀبه
آندرهازنند،خانهنمیدزدیبهدستچونفرمانرواستازبریشهرایننیستند،واهخافیونوذیشهستمچونرکنند
عمرشانرندارندتهیدستروازاینانبازندهمهداراییوخواستهدروعادلدادوستددرطبشه،بیجامعۀردرهستندبدون
(ر1371:51اصیل،)دارندتوکلخدابهچوندارندشادهایدلوطوالنی
فرایادرامینویسرزمینآناززیباتصویریوخوشخاطرۀهموارهبودندکوچیدهایرانویچازکهنخستینرایرانیان 2

وزیرزمینیشهریورجمکرد(ر1371:48اصیل،)شدنامیدهورجمکردکهساختدژیایرانویچدرجمشیدرداشتند
ازمرگهییمتازنمادیکهاستمدورآنطرحرشودمیظتمحافهواوآبدگرگونیبرابردرآنازکهاستبیرگ
نطفۀکهاستمرگوبیماریازعاریوشادشهریشهراینراستزماندهندۀنشانوشهرنشینانوشهرمحافظحلشۀ

دارایآننمردماراستشدهبرشمردهاهمیتباشهرایندرزیباییرانددادهقرارآندرراحیواناتزنومردوزیباترین
درراستجریاندرعطوفتومهرقسط،وعدلوباشدمیبرجستهدینوحکومتخانواده،نهادرهستندطوالنیعمر
غرقشهررسازندمیفراهمرازیستشرایطچییهاتمامیکهاستمعنیاینبهدارداشارههاهستبهچییهمهشهراین
(ر48:همان)استدروازهودردارایوافتدمیاتفاقسالدرباریکغروبوروشناییدر
ر 3 شدهآوردهزمینبهکیخسروتوسطوبناآسمانرویکیکاووسذسرسیاوشتوسطگردسیاوشیادژکن 
وزرینازآنکنگرۀوسیمینازآنکوشکمصالح،نوعهفتازدیوارهفتدارایشده،واقع(چین)توراندرراست
وداردمرد15قامتبلندایبهدر15رشودمیذاسداریمرغ7توسطکهاستآبذررودهفتوکوهچهاردارای
(ر49-1371:48اصیل،)گیردمیقرارذرستبموردییدانروزهمۀواستبارورآندرزمین
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،بگهعنگوانسگرزمین«مدینگهفاضگله»وییصبورانهدرجستجویجایندلیلیبریکعمرذی

ازمیگانبهجتوسعادتوتنهازیستگاهذاکانوذرهییگاران،محسوبمیشودردراینذژوهب؛

 ومبانی یمنطش نامهباشالودۀنامهواقبالهایشرفشاملمنظومه2اسکندرنامه1آثارنظامیگنجوی

خاص،بهمنظورتگدوینچگارچوبطورشهرزنانبهآرمانعاموطوربه(مدینهفاضله)شهرآرمان

طگیرو،باتوجگهبگهاینکگهایگنمفهگوم،درازهمیناستر شده مطالعه اسالمی-شهرایرانیآرمان

بگهعنگوانایرانگی،-وبگاالخ ادبیگاتاسگالمیشهریمطالعاتنظری ادبیات در سالیانگیشته

تخیلگیوۀجنبگشهرهانادیدهانگاشتهشگدهوتنهگاۀیندآحالومسائلحلنشدۀثردرؤابیاریم

رسدکهباشناختآرایویدرزمینۀ،چنینبهنظرمیانتشادادبیآنموردتوجهقرارگرفتهاست

اسالمیتبییننمودکهبگرذایگۀآن،-شهرایرانیتوانمدلیازآرماناسالمی،می-شهرایرانیآرمان

رابگااعتشگادی-هایفکریهاینامتناسببازمینهناکارآمدینظریهوهرسازیمسائلشزمینۀحل

بهعنوانجایگیینیبگرایبهبگودتاریخیفرهنگی-هایفکریبازمینهذیوستگیذاتیآنتوجهبه

 رشرایطشهریامروزیفراهمنمود

 ها اهداف و پرسش
طالعاتشهریجهانودرمتونایرانیاسالمیدرم-شهرایرانیباتوجهبهاینکهموضوعآرمان

بی بررسیاندیشۀمورد هدفاصلیاینتحشیقشناساییو بنابراین، است، گرفته توجهیقرار

درزمینۀآرمانشهرنظامیگنجویبهآرمان اسالمی-شهرایرانیمنظورجستجویچارچوبیکارا

مثابهجامعهبه فرهنگی مشتضیاتاسالمیهمخوانبا-شهرایرانیهایآرمانجهتاستخراجمؤلفه

ازاین برایمطالعاتشهریاستر مهمدستاوردی درصددرو، ذژوهبحاضر که ذرسشی ترین

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
ازذیبدورانتوصیفشیرینوخسرو؛(569)تشرعوزهدبهعالقهوشرعباشعرذیوندبیانگراالسرارمخین 1

بهرامذادشاهیدورانمبینذیکرهفت؛(584)اسالمیدورانتوصیفمجنونولیلی؛(571()ساسانیسلسله)اسالم

وداناییحکمتوکشورگشاییشرح(اقبالنامهونامهشرف)اسکندرنامهویاثرآخرینو(593)ساسانیسلسلۀدر

رباشدمی(599)اسکندرذیغمبری

برخیشناسانده،آرمانیاندیشۀمهدرایوناننییافالطونآثارواستیونانیداستان،قهرماناسکندر،کهآنجااز 2

آنچهرجستبایدیونانیمنابعدرآرمانیشهرافکندنسطحدررانظامیاندیشۀآبشخورکهاندبردهگمانذژوهندگان

اصیل،)باشدافالطونازایرانیحکیمانویژهبهاسالمهانجگرایانآرمانذیرویشایدبخشدمیقوتراگمانیچنین

(ر1381:47



 

 

 

 

 
 135    اسالمي از منظر نظامي گنجوي -شهر ايراني  آرمان

  

 

اسالمینظامیگنجویبهعنوان-شهرایرانیهایآرمانبرآمدهبهآنذاسخدهدایناستکهمؤلفه

 بر مروری اینحیث،تالششدهتابااند؟ازاسالمیکدام-شهرایرانیذردازانآرماننمایندۀنظریه

 یافت دست چارچوبی به شهر،آرمان به بخشیمهایتداوشیوه درخصوص اسالمی -ایرانی تفکرات

 تبیینگرددردر اسالمی - ایرانی نظرگاه براساس شهری ریییبرنامه شهردرآرمان آن، برمبنای که

 استر شدهارائهگردیده نتدوی هدف این تحشق برای که چارچوبی و روند ادامه،

 پیشینه تحقیق
ذژوهبذیب نظامیدر تأکیدبرآرا استبا سعیشده هایانجامشده،وذژوهبگنجویرو،

اسالمیموردواکاویقرارگیردرمتأسفانهاهمیت-ایرانی فرهن  و سنت دل از شهرآرمان موضوع

ودانبدرقرنششم،درذاسخبهویژهدردورۀشکوفاییعلمآراونظراتنظامیگنجوی،به

نگاهیآینده نظراتاوموردنگرانهمسائلشهرسازیبا ادبیاتشهرسازی، آرمانیدر متعالیو ،

استکه موجود کتاب و مشاله چندین شهریویآرمان فلسفۀ توجهقرارنگرفتهاستردرخصوص

بهشرحزیربهآنهاذرداختهشدهاست:

تگألیفعبدالحسگینذیرگنجگهدرجسگتجویناکجاآبگادینزمینهکتابترینمنابعدراازمهم

کندکهشاعرباتوجگهبگه(استکهدرابتدا،دربخبشهربندگنجه،اشارهمی1372زرینکوب)

رو،ضگمنانصگرافازابتگیالمحگیطهایزمانه،عیلتوانیواذیشهنمودهاسترازایگننابسامانی

-گرفگتروزازآنفاصگلهمگیکهجامعۀهمعصراوروزبگه–انسانیهایکمالعصر،ویبانمونه

آشناشدهوخویشتنرابرایجستجویکمالمطلوبانسانیوترسیمالگویانشالبدرآنمدینۀ

 کردهاسترجاهله،آمادهمی

داسگتان»وهمچنگیندر«گنجوی نظامی شهر،آرمان«کن دژ»تصویر»(درمشاله1371اصیل)

(،اندیشۀدستیافتنبهیکشهرزیبگاو1385«)گنجوی نظامی شهرروایتیازآرمان1ییشهرزیبا

آرمانیرابهعنوانآرزویانساندرطولقرونواعصار،درفرهن وادبمردمجهان،درشگرق

رو،بگابررسگیشگاهکارنظگامیگنجگوی،ذگنجگگنج،ازجملگهداندرازایگنوغرب،بااهمیتمی

ایازفیلسگوف،شگاهوایکگهآمیگیه،اسکندررابهعنوانشخصیتیباجلگوۀاسگطورهاسکندرنامه

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
:استشدهبرگرفتهشبستریمحمودشیخبیتاززیباییشهرعنوان 1

زدهمبهراعالمترتیبهمهزدعلمزیباییشهرسویبه
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شمردوبگهتوصگیفآنذیامبروراویشهرزیبایی،کهشهرنیکانیاخوباننامگرفتهاست،برمی

-شهرنیکانهماننگاذردازدرسرانجامطیبیستوهفتسالدرجستجویمدینۀفاضله،آرمانمی

گرددررفیمیکجاآبادمع

،گنجویشهرنظامیاسالمیآرمان-(باتأکیدبرخاستگاهایرانی1391حاجیبندهوموسوی)

مگدیریتیمطگرحنمگودههایمدّنظرویرااخالقشهروندی،بازیگران،کارگیارانونظامیمؤلفه

دارندراستوساختاراصلیوفضاییکالبدیشهررامبتنیبرفضایسبیبیانمی

شهرنظگامینییبهتفاوتآرمان«شهرنظامیگنجویمروریدرآمان»مدذناهینییدرمشالۀاح

داندکگهبگررامبینذهنیاتفلسفیمیگنجویشهرنظامیوجامیذرداختهاستوآرمانگنجوی

شهرتأکیدداردوباآفریدنحوادثرنگارن درداسگتان،مدینگۀجنبۀعملیوواقعیبودنآرمان

دهدرضلهراارائهمیفا

شهرزنان:مشایسۀتطبیشیداستانشهرزناندراسگکندرنامهآرمان»(درمشالۀ1385حسینی)

هگایاتوذیگاییبگههایکهنیونانیوداستان،بااسطوره«شاهنامهفردوسیواسکندرنامهنظامی

یگنداسگتانبگاهگایاوشگباهتگنجگویفردوسیونظامیشاهنامهشهرزناندربررسیآرمان

هگایمنثگورذگردازدوایگدۀآنرابرگرفتگهازاسگکندرنامههایاساطیریزنانآمازونمیداستان

هگایعصگرحاضگرشهرزناناشارهشدهواینموضوعبرفمنیسگتداندکهدرآنهابهآرمانمی

مؤثرواقعشدهاستر

رخسرووشگیرینحکگیمنظگامیشهرزناندآرمان»(نییدرمشالۀ1387طغیانیومعینیفرد)

هگایاخیگراشگارههاوحشوقشانبهعنوانموضوعموردتوجهسگالنییبرزنانوآرمان«ایگنجه

ایظهوریافتهاستواکثرمفگاهیمفمنیسگتیدرداردکهدرقرنششمهجریدرآرانظامیگنجه

هایمدرنرادربرداردرنظریه

 هگایتیگ  و قهرمانگان ضگد و قهرمانان موضوع بهزیبایی شهر آرمانکتاب در حمیدیان سعید

 است ذرداخته وی داستانی هایشخصیت در موجود تناقض و گنجوی نظامی هایشخصیتیداستان

است)محرمگیوسگروری، کرده بحث او بیان زیبایی و ذردازینظامیداستان زمینۀهنر در بیشتر و

(ر1392:31

(،بهبررسگیسگیرتحگولشهرنظامیگنجویآرمان)«ذروردیارداد»درمشاله (1377شاهسنی)

شهردرآراتوماسمور،افالطگون،فگارابیوشگیخاشگراقازناکجگاآبگاد،المکگانی،مفهومآرمان
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شهرازآراآناندرارائهایدهآرمانگنجویجاییواوتوذیاذرداختهاستوبهتأثیرذییرینظامیبی

خوداشارهنمودهاستر

بگهتوصگیف«گنجگوی نظگامی شگهرشهرخوبگان،گگیریدرآرمگان»(درمشاله1373الحی)ف

شهرایرانگیوآرمان»باتأکیدبرابیاتشعرویاشارهداردرویدرمشالهگنجویشهرنظامیآرمان

شهریاندیشۀآرمان (1389)«(گنجوی نظامی گرایانههایآرمانراهبردهایآن)جستاریدراندیشه

مبتنیبردونظامفکریایرانیوغربیاستوآنرامتگأثرازآراایرانگیازجملگهگنجوینظامی

هگایفیلسگوفانهایایرانیورجمکردوکن دژوفیلسگوفخراسگانیفگارابیواندیشگهاسطوره

داندریونانیمی

 مگورد درایگنجگه نظگامی غیگب آئینۀ و ایگنجه نظامی هایاندیشهکتاب در ثروتیان بهروز

است)محرمیوسروری، کرده مختصری بحث وجود معنوی صفات و آفرینب در انسان جایگاه

(ر1392:31

 موضوع به«ایگنجه نظامی آثار به رویکری با ادبیات و اخالق رابطۀ»مشالۀ در حاتمی و طغیانی

 هگم نظگامی ۀاندیش در زن ارزش و جایگاه مورد در و ذرداخته نظامی دیدگاه از انسان فردی هویت

(ر1392:31اند)محرمیوسروری،کرده بحث

تحلیگل به«نظامی اسکندرنامۀ در ایرانشهری سیاسی اندیشۀ»مشالۀ در (1387نوروزی) کرمیو

 شهرآرمان این در او وجود معنوی صفات و ذادشاه جایگاه و نشب به و نظامی اسکندرنامۀ شهرآرمان

مبتنیبرحشیشتدرمشابلواقعیگتوراسگتیودرسگتیشگاهراگنجویذرداختهودیدگاهنظامی

نمایگدوتخصگ ،داندرعدالترابهشاهتوصیهمگیآرمانی،کانوناندیشۀسیاسیایرانشهریمی

یابدرکاردانیوکاراییرابااهمیتمی

سگیهایاندیشگۀسیا،مؤلفه«اندیشهسیاسیایرانشهریدراسکندرنامه»(درمشالۀ1384ممتاز)

رااصالتواستشاللمتعلقبهامرسیاسی،عدمتوجهبگهگنجوینظامیاسکندرنامهایرانشهریدر

واقعیتوتوجهبهحشیشت،نشادیزمانه،اعتشگادبگهنظریگۀشگاهیآرمگانی،توجگهبگهعگدالتو

مصلحتعمومی،جایگاهممتازوزارتومشاوره،تأکیدبرتخصگ ،کاردانیوکگارایی،اهمیگت

وامورنظامیومحوریتآندراتخاذتصمیماتسیاسی،شناختنفتنهبهعنواننشطۀشروعجن 

شمردرها،آمیختگیسیاستباهمۀاموریکهبهنوعیکشورداریذیونددارد،برمیبدی
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بهآیینحکمرانیازدیگدگاه«نظامی اندیشه در فرمانروایی رسم و راه»(درمشاله1381فاضلی)

رداختهاستوشروطآنرامشروعیت،مشبولیتومداومتدانستهکهبازبگانذنگدحکیمنظامیذ

هگایآنراواندرزسعینمودهاستافکارخودرابیانوجامعهرابدانسوسگوقدهگدومؤلفگه

داندکهمتکیبرمشاورهوراهنماییخردمندی،همکاریوهنرمندیبرشمردودولتیراموفقمی

باشگدومردمدارباشدرویتأکیدنمودهاستکهجنسیتنییدرحکومتمطرحنمیافرادخردمند

وحکومتمبتنیبرفکرواندیشه،عدلوانصافاستر

 –شهریایرانگیآرمان فرهن  دل از امروز شهرسازی در رایج مفاهیم هدفاینمشالهاستخراج

مطالعاتیکهتاکنوندراینزمینهانجگامرو،ازازاین استرگنجویاسالمیباتأکیدبرآراینظامی

هگایشگناختوتوصگیفویژگگی ذژوهشیدرخصگوص مشخ ، طوربه آید،کهشدهچنینبرمی

باتأکیدبگرتأثیرگگیاری«گنجوینظامی»ویژهاسالمیوبه-شهرازمنظراندیشمندانایرانیآرمان

 بگه توجگه بگا ذژوهشگی کهچنگیناستاسترایندرحالی نشده بردانبشهرسازیامروزانجام

 دانگب براینظریهو تازه هایافق درارائه تواندامروز،می شهرسازی در شهرآرمان موضوع اهمیت

شهرسازیمؤثرباشدر

 روش پژوهش
هدفروش این برای اسالمیاستر-شهرایرانیچارچوبآرمان استخراج دنبال به ذژوهب این

تلفیشیازروش تحلیلمتنومحتوایکیفیوفراتحلیلاسترروشفراتحلیلهایتحشیقاساساً

هایایمیانذدیدههارابایکدیگرترکیبکردوروابطتازهتواننتایجذژوهبروشیاستکهمی

تحلیل اینروشتحلیلو بهاجتماعیکشفنمودر ایدقیقبرایترکیبدیگر،شیوهعبارتهاستر

بر نتایجمطالعاتمتعدد شاملهدفمند حشیشتاستکه دربارۀ بهتر یکبرآورد به ایرسیدن

کارگیریمعیارهایروشنوقابلشمولوتعیینجستجویفراگیربرایتمامیمدارکموجود،به

می ذژوهب هر برای اثر اندازۀ دریک  نخست بخب شودر مفهوم)تعریفمشاله به مفاهیم(

ادبیآرمان ادبیاتنظریونشبآندر ذسازشهردر استر ذرداختهشده اتنظریاینحوزه

اندیشه در آن آرمانتبیینجایگاه اندیشۀ به رجوع با نظامیهاینظری، براساسگنجویشهر ،

نامهواقبالنامه(ومنابع)شرفاسکندرنامههایتألیفیوی،منظومۀمنابعدستاولازجملهکتاب

استفادهازههایتألیفشدهومشالدستدومازجملهکتاب با اندیشۀوی، هایعلمیمرتبطبا
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(ازطریقتطبیقمتنباخودمتنودرکمفاهیممتن1385روشتحلیلمحتوایکیفی)بلیکی،

 مایۀبن که معتبر، کلی مضامین ها،طورمستشیموهمچنینبهکمکشرحآثارتوسطسایرذژوهببه

اندیشه گردی دهند،می تشکیل را این روشاستخراج طریق از مفهومی مدل براساسآن و ده

فراتحلیلابعاداصلیونحوۀارتباطاتآنابعادترسیمشدهاستر

 مباحث نظری پژوهش

 شهر تعریف آرمان -1

بهآرمان مطلوبجامعهاندازچشم مثابهشهر داردوجودحاضرحالدرکهچیییآنازترای

درمسیری افوغربیتفکرطوالنی از شرقی، در استر ذیموده را فارابی، تا دیکشنریالطون
اتوذیاکالسیکآکسفورد است)غیراشتیاق1، (Levitas, 2007: 296عملیتعریفشده چنینر

یا«3شهرآرمان»عنوانتحت،1516سالدر2مورتوماسشهرآرمانانتشارزمانازتفکری

به«شهرگراییآرمان» که است یافته میومکانالزمانهمطوررواج معنی خوب دهدمکان

(Sarakemsky, 1993: 113)هاگ این، وجود با که4بلترر است باور این لغویمعنای»بر

متشکلازشهر،آرمان(Pinder, 2002: 229)«استنشدهتأییدتاکنون»المکان«شهربهمعنیآرمان

ر(Wright, 2015: 231)داردروذیبرابهترچییهایوعدۀندارد،اماوجودهنوزکهاستجهانی

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1 Utopia 

سالدرتشریباًرکردمطالعهرا(1493-1492)آکسفورددرکالسیکادبیاتوزبانوشدمتولدلندندرمورتوماس 2

لندنبهموفقوکیلیکعنوانبهوذرداختمشترکقانونمطالعۀبهوکردترکراآکسفوردذدرشاصراربا،1494

بازگشت کهشدمجبورهفتمهنریمالیاتاعمالبامخالفتازذسامایافت،راهذارلمانبهمور،1504سالدرر

آنهاترینمعروفازکهرا،الهیاتیوانسانیمتوننوشتنوقانونخوانبویرو،ازاینرگویدترکراسیاسیزندگی

براولبخباست،بخبدوشاملاتوذیاکتابرگرفتذیبود،(شدچاپلوواندر1516سالدرباراولین)اوتوذیا

(استشدهنوشتهنخستینبخبازقبل)بخبدومینوداردتمرکیشانیدهمسدهدرانگلستاناعیاجتمشرایط

جدیدجهانبهخودسفردرکهاست،Raphael Hythlodayهایتلودیرافائلخیالیمسافریکومورمیانگفتگویی

اهش)استدادهرخنویسندهآرمانیوالمنافعمشترکمللشاملناشناختهایجییره 1377سنی، :32 ر اتوذیامفهوم(

(رZuzanek,2016: 2)شودمیاستفاده«سرزمینبدون»براییوناندروشدساختهمورتوسط

یاخوبمعنایبه"eu"کهدرحالینه،یاهیچمعنیبه"ou"است،محلمعنایبه"topos"یونانی،در 3

شودرمیمنجراتوذیاکلمهبه"topos"ریشۀباهمراهراستنیمعاایندوهردهندۀنشان"u"حرفراستبسیارخوب
4 Rosemarie Haag Bletter 
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مبتنیفرایندینمود،درکراتوانجهانمیآنطریقازکهاستایشهروسیلهآرماندرحشیشت،

چنیندهدرمیارائهموجودنظمازفراترراهاییایدهتاریخیدورۀکهدرهرذهنیساختارهایبر

دررا«آرزوها»اینکهکنندمیتالشخاصیهایگروهکهدهدمیرخزمانیتنهاایایدئولوژی

باتوجهبهاینکه(رHatuka and D’Hooghe, 2007: 20-21 )بکشندتصویربهخودواقعیرفتار

شهرهاذاتاًنوعیچارچوبوقالباندیشیدندربارۀمسائلحلنشدۀزندگیرادارندوازآرمان

توانگفتیابیبهآنهادرتالشاسترمیگویندکهبشربرایدستهاواجتماعاتیسخنمیآرمان

آرمان مفهوم در حداقلکه است،وجودعملسهشهر، تغییر نگاهیمبتنیبر گاه، که گاهدارد

می انتشادی ماهیتییابدنگاهی با گاه میو تعریف وصف،رگرددجبرانی این نخست،با

دوم،باشاجتماعیتغییربرایانگییهمنبعتوانندمیشهرهاآرمان هایدیدگاهاینکهبهتوجهباندر

بهجهانهاییمحدودیتشهریآرمان هاییتوانندبهعنوانشاخ میکشند،میتصورممکنرا

باتوانندمیبنابراین،مردمگیردرمیقرارانتشادوارزیابیموردجاریواقعیتآنبراساسباشندکه

ازفراربدونخودوفعلیجامعۀضعفنشاطازنکاستخود،دلخواهشهرآرمانمفهومازکاستن

راآرمانفعلی،واقعیت خود کنندنییشهر مشاهده عملکردکردنفعالمعنیبهاستداللاینر

جبرانی آرمان(W. Fernando and et.al, 2018: 3)است بنابراین، ازفراترجایگاهیشهرر

عنصرویک(Hatuka and D’Hooghe,2007: 20-21)افقوامیدقابلرویت،یکامادسترس،

(ربرذایۀآنچهLevitas, 2007: 290-291است)بشرتاریخدربرایآیندهضروریوناذییراجتناب

آرمان شد، بهبیان چشمشهر شناختههایتمدنتمامفرهن درهماهن جامعۀیکاندازمثابه

خواستهمحدودیتبدونرضایتوسعادتبهاشتیاقوشودمیتأییدشده، که واست ها

دورچنداننهایانگیییازآیندهشگفتهایمدلدرراآنهاوکندمیدرکرامردماحساسات

براینوینهایراهکردنجدیدیهمچونذیداهایایدهواشکالابداعوبهاستممکنبیندومی

-سیاسیهایبراساسآرمانشهرهاساختنبهکمکشهری،متضادبسیارهایموقعیتبامشابله

توانآیندهمنجرشودربنابراین،اینمفهومرامیبرمؤثرقبولقابلجدیداشکالایجادواجتماعی

انتیاعیبودنبهسوی شاملدوبعدهدفورویکرددانستکهدرتخیلوتغییربهترتیباز

(ر1نماید)نمودارواقعیبودنحرکتمی
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 شهر آرمان دازان چشم 1شماره نمودار

 شهر پردازان حوزه آرمان شهر در اندیشۀ نظریه جایگاه آرمان -2

شهروتبیینجایگاهآنازنظرمفهومی،دراینبخببرسیرتحولذسازبررسیمفهومآرمان

اسالمیتأکیدشده-مفهومیآندرادبیاتنظریشهرسازیباتوجهبهدودیدگاهجهانیوایرانی

رُما در شانیدهماروذایشهرآرمانکالسیک،هایناستر مثابهبهگستردهطوربههفدهموسدۀ

ازمبیننویسندگان،نوآورانهتخیل است،جامعۀیکرؤیایی طیفجایگیین بردارندۀ در که

انگلس،ومارکسکمونیستیمانیفستآگوستین،سنتشهرافالطون،جمهوریآثارازگستردۀ

مدرن1گیلمنشارلوتهرلند 3رندآینشوریداطلسو2ولیهولوگراماتوذیای وهستند

از  گوناگونی میغرب،تاریخدرمختلفنشاطدراجتماعیتحوالتذیشنهادات دهندارائه

(L.Debele, 2016: 22-23)هایانسانیوروابطاندباتوصیفویژگیربرخیازآنانسعیکرده

آرمان-اجتماعی تفرهنگی، هایمادیووصیفنمایندوبرخینییبهکمکشرحجنبهشهررا

کوشیده مسیر این در درکالبدی نییآرمان،4شهریریییبرنامهوطراحیاندر ازشهر خارج

بهآکادمیکهایبحث استزیرا«جایگیین»یکمثابهنیستو ماندنفرهن متماییشده زنده

هارویبرایندیویدراستدشوارآرمانگراو/یا«جایگیین»اندازچشمیکبدوناجتماعی-سیاسی

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1 Charlotte Gilman’s Herland 

2 H.G. Wells’s Modern Utopia  
3 Ayn Rand’s Atlas Shrugged  

روسیآلدووفرامپتونکنتجکوبی،جیمیبراون،اسکاتدنیسونتوری،رابرتنظیرآرمانیتفکرمخالفان 4

استکالبدیدترمینیسموتوتاریتهاجباراعمالمستلیمشهرآرمانهایآرمانکهکنندمیاستدالل «اتوذیا»آنهابرایر

وهواردابنیرشهرباغرکندمیسازماندهیفیییکیفضایدراقتصادیواجتماعیتعاریفبارااستاتیکهایاستراتژی

بودنداتوذیاییاندازهایچشمچنینازبیستمقرنهایالمثلوکوروبوزیه،رادیوس،ویل (Hatuka and 

D’Hooghe,2007: 20-21ر)
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رفتهبینازبارهاوبارهاکهشهری،مناظریساختهشدهاستآرماناندازچشمبدونباوراستکه

امیدوارتوانمیآن،هایمحدودیتتمامباشهر،آرمانسازیمفهومبافشطراستشدهبازسازیو

اصلیرمحور(Hatuka and D’ Hooghe, 2007: 20-21)شودایجادجایگیینگفتمانیککهبود

تعریفمدرنشهریزندگیمرجوهرجبهدادننظمبرایشهرتالشآرماناز1بحثطفورینیی

موضوعمی رویکرد، این ذایه بر آرمانگرددر شهرهایشهراصلی شخصیتمناسبوساختار

لوفور،راستشهروندان «واقعیت–اندازچشم»دوراهیازشهرگراییآرمانخاللدرهنری

(Cunningham, 2010: 275)ویازتمایی«3خیالپرداز»و«2شهرگراآرمان»بین استر قائلشده

بهیک واز(Pinder, 2002:231)فضاستوروزمرهزندگیدرواقعیتبیشترکشفدنبالسو،

واقعیت»ازبخشیصرفاًکهسرزمینیاستترسیموکشفدنبالبهشهرخود،دیگرسو،درآرمان

آن رورتیبهترین(pinder, 2013: 32 )استیافتهتحشق« تاریخیروایتنوعر جستجوی»را

بخشیاینرداندمی«بهترایآیندهحالبهازبرخوردچگونگیمورددرشهرگرایانهآرمانسناریوی

راآرمانیکتوانیممیکهاست«هامدرنما»برتریاز که«کنیمتصور»زمینرویااینجشهر

 :Levitas, 2008)است«آیندهزمانتاابدیتازرررانسانامیدمکاندربیرگیتغییر»دهندۀنشان

46-47 برایشهریریییبرنامهزمینۀدرسندرکاکنیی،لئونیذیشنهاداتدررویکردیچنین(ر

-Pinder,2002: 238)استوجودداردنامیده«5شهرجهان»یا«4شهردرحالگیارآرمان»اوآنچه

توانبیاننمود،کهدرتفکرجهانی،آرمانشهربهمثابهکاتالییوریاستکهدرردرمجموعمی(239

یعینایتکهمیتواندگرییگاهیبرایترسهاوناامیدیهایامروزباشد،عرصهامیدبرایآینده

ر6شهریوتوسعهاجتماعیشهریراترسیمنماید

 هگایخگاصویژگگی و توحیدنگر رویکردهای سبب به اسالم، اسالمی،دین-درتمدنایرانی

 و زادهبیاننمودهاست)امگین خود شهرمطلوبآرمان برای را مشخّصی هایویژگی و صفات خود،

 -اندیشگمندانایرانگی مختلگف، تگاریخی هگایدوره طول (رازهمینروستکهدر1381 زاده،نشی

 و اسگالم مطلگوب شهرتوصیفآرمان به اندکرده سعی فلسفه نیی و دینی علوم از تمدادبااس اسالمی

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1 Tafuri  

2 Utopist  
3 Utopian  
4 Utopia in becoming  

5  Cosmopolis 

رهستندریییبرنامهدرکاتالییورمثابهبهشهرآرماندیدگاهطرفدارانفریدمنجانوفینشتاینسوزان6
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 از الهگام بگا کگه اسگت متفکگری اولگین فارابی ابونصر میانآنان، در بپردازندر آن هایویژگی تفسیر

 سگعادت بگه رسگیدن را آرمانی شهر فارابیهدف کردر ریییذایه را آرمانی اندیشۀ افالطون،شالودۀ

 زنگدگانی هم استکه سعادتی بلکه نیست، جهانی این سعادت تنها وی، موردنظر سعادت داندرمی

 تحشّگق دیگگر جهگانی در را او رسگتگاری وهگم کنگدمگی تأمین دلخواه وجه به را آدمی جهانی این

،مدینۀفاضلهبهخودیخگودغایگتنیسگت؛ویراندیشۀرو،د(رازاین1382 )هاشمی، بخشدمی

مدینۀفاضگلهاجتمگاعافگرادیطوسی،رازنظرخواجهنصیرالدینسیلۀنیلبهسعادتاستبلکگهو

سگترازآنجگگاهابگدیاستکگهاهدافگشانفگراهمکردنخیراتواستفادهازآنهاوازبینبردن

ایگیردوخیرمطلقواحداست،بنابراینچنگینمدینگهکگهخیگراتازخیگرمطلگقسرچشمهمی

درآراودارنگدهگاتحصگیلخیرسگعیدردلیلآنکگههمگگیاسگترافگرادایگناجتماعبهواحگد

واحگداسگگت،ذگگسهمگگهدرچونافکاروعشایدشانمطابقباحقوافراداین اندرمشترکافعگال

ایگناعتشگادهگاموافگقیکدیگرندوهرآنچهدارند،کمالاستودرجهگترسگیدنبگهکمگاالت

درتعریگفمدینگۀفاضگله،غایتبکوشبمردممدینگهخواجهنصیرالدینطوسیرتبیگشتراسگ

انگدودرهگاوباورهایشگانهماننگدوهماهنگ ومگردمدراندیشهاستبرایفراهمآوردننیکی

صورتهماهنگیدررفتاروباورشاناستکهجنبۀعملیوتحشقشهرآرمگانیخواجگه،معنگاو

توجگهفگگارابیوخواجگگهایاستکگهمؤلفهتالعددرهردوجامعۀآرمانی،درکنمفهومذیدامی

فضیلتیدراخالقفردو،فگارابیاندیشۀنگصیرالدینرابگهخگودجلبکگردهاسگترعگدالتدر

اسگتکگهبگرمعنایتشسیممساویخیگراتهوهمچنینبعملبهفضایلاخالقیدررابطهباغیر

امگادرمدینگۀ،ددانگمگییحکومتراصیانتازآنچهمیانشانتشسگیمشگده،وظیفۀبعدمبنایآن

شودوصگفتیاسگتکگهفاضلۀخواجهنصیرالدین،عدالتباایجادوحدتموجبحفظنظاممی

خواجگهنصگیرالدینعگگدالترادررتستمگگامرانگدهمافراداجتماعوهمنهادهابهآنمتصگف

فضیلت)حکمگت،شگگجاعت،عفگگتوعگگدالت(عگگدالترادرمیاناجناسوفگضایلدانسته

داندرچنینعدالتیباقرارگرفتنهرچیییدرجایخودشحاصگلمحگصولاجناسدیگریمی

شودوتحشقآنبهاعتدالاستکهبینقواینفسانیفگردوقگوایدیگگردرسگگطحجامعگگهمی

توانبهمالصدرااشگارهمنداناینتمدنمیازدیگراندیشر(1394)برخورداری،آیدوجگودمیبگه

شهرهمانشهرخوبیابرتراستکگههگدفآنرسگیدنبگهخداسگتوکرد؛مرادویازآرمان

سعادتنهاییبشردرتشربالهیازوادیعشالنیتوحکمتاسترویبرایگننظگراسگتکگه
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مبنایقانوناسگتوموجبگاتآنبرایانتظامیافتنحیاتانساننیازبهتمدن،اجتماعوتعاونبر

شودوبرنشبشهرونداندرذیشبردجامعگۀداندکهبهتعادلرسیدنجامعهمنجرمیراعدالتمی

شگهردرجهگتقگوانینتأکیگددهیواستمرارآرمگانآرمانی،مشارکتوهمکاریدرجهتشکل

 عگدالت مفهگوم بگه گرایاننآرما هماننداکثر مطهری (رشهید1392نمودهاست)افضلیولکیایی،

حشگوق بگه ملّگت تگودۀ هرگگاه ایشگان نظر به داندرمی عدالت حامی اسالمرا مکتب و کندمی توجه

 عگدالت هگاینشگانه کگه وقتاست آن نماید، ادا را مردم حشوق حکومت و باشند حکومتوفادار

 ماهیّگتشگهر تبیین به متعدّدی نظرانصاحب نیی اخیر دردهۀ (ر1382 وحیدی، )علی کندمی ظهور

 اشاره (1395زاده)نشی طیبهتوسط حیات فضای نظریۀ به میتوان آنها جملۀ از که انداسالمیذرداخته

 گیاریذایه عدالت و توحیدی بینیجهان اصول مبنای اسالمیبر شهر ویبراینباوراستکه کردر

 )مشگرّرات، رفتگاراسگالمی و لعمگ فضگای شهر، اهل ایمان یا فکری فضای رکن، سه ودارای شده

 )فضگای راانسگان شگهر کالبگد اسگتر شگهر یاکالبد عینی فضای و اسالم( اخالقی اصول و قوانین

 شگکل اسگت، خگارج باجهگان انسان ارتباط کنندۀتبیین که اسالمی، رفتار و عمل فضای و فکری(

 و تگاریخی و فرهنگگی یطشگرا مکگان، و زمگان شگرایط خارج،بستهبه عالم در آن تحشّق و دهدمی

 داشتر خواهد متفاوتی تجلیات دردسترس امکانات

شهررادرادبیاتنظری،بهترتیگببراسگاستوانچارچوبآرمانبراساسآنچهبیانشد،می

دومؤلفهامیدوعدالتتبیینکردکهمنجربهذیوندنظریهوعملشهرامروزدرحرکتبهسگوی

اسالمیبااتکگابگرتوحیگد،بگه-فۀامیددرجهانغرب،دراندیشهایرانیشود،مؤلجامعۀبهترمی

مثابهذیبشرطیبرایرسیدنبهعدالتدرجامعهجهترسیدنبگهسگعادتوکمگالمحسگوب

(ر2گردد)نمودارمی




 شهرسازی در شهر آرمان جایگاه 2 شمارۀ نمودار
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 های پژوهش یافته

-درآثارنظامیگنجوی1شهرنبررسیمحتواییابعادآرمانسعیشدهاست،ضم هایافته دربخب

هایآرمانیبرمبنایجامعه-خسرووشیریننامه(ونامهواقبال)شرفاسکندرنامهمنظومۀدوگانه

با شودر اصلیذژوهبذاسخداده بهسؤال ایناندیشمند ذیچیدگی توجه توصیفشدۀ هایبه

آرمانویژگی ایرانیهای آرماناسال-شهر از ممکن درک منظور به نظامیمی، دیدگاه در شهر

گانۀاجتماعی،سیاسی،فرهنگیوکالبدی،هایذژوهبدرابعادشبگنجوی،دراینمطالعهیافته

بندیشدهاستراقتصادیوزیستمحیطیطبشه

 شهر در منظر نظامی گنجوی های آرمان استخراج مؤلفه

 شهر   بُعد کالبدی آرمان

طورطورعامدرهنروبهتوجهنمودکهچهرۀشهرآرمانینظامیگنجویبهدوصورت،بهباید

خاصدرشهر،خودرابهمنصهظهوررساندهاسترهنرازدیدگاهویجایگاهیرفیعوواالدارد

نظامی جامعهگنجویو کهخواستار کند رشد و ذرورشیافته چنان آن، در هنر ایاستکه

تریندرجۀکمالبرساندرازنظرویرسیدنبهکمالوتمامیتهنرباعثرشدهعالیهنرمندراب

بسیاربهاهمیتآناشارهاسکندرنامهجامعهخواهدشدرازجملههنرهاییکهدراشعارش،ودر

ها،ذارچهوسن کشیدهنموده،نشاشیاسترنشاشیبرفضاهایمختلفیازجملهدیوار،نگارخانه

کاررفتهدرآناسترهایبههایاینهنررن (رازمشخصه1396:63)خرمیوخانی،شدهاست

،زیبایی2هاخواهدبانشاندادنرن میگنجویتوانبهاینمسئلهذیبردکهنظامیبنابراینمی

حیاتوحشیشتزندگیرابرایخوانندهآشکارسازدوآنرابادنیاییزیباترذیونددهدر

 یستغافلزشاهاندهرگمنگدلگرچههستازمشیمانشهرتنم

 هآبادبومگابگنتگیگرانزمگزویانرومگابگیگابگتانتگدوسگنگزه

 وصورتگریاسیگنگتشگراسگفرکشوریگویهگامسادهگتگرسگف

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
منصوریان،)شادانواوتادنیکان،چونهاییعنوانبا)خودشهرآرمانطرحازذیبگنجوینظامینامه،اقبالدر 1

برگرفتهکهکندمیاشارهبدانیاشهرجاهلهمدینهبه(1373:22فالحی،)زیباییوخوبان،(1388:155سرخگویه،

(ر132:ذناهی،)باشدمیمجیدقرآندرشدهاشارهماجوجویاجوجقومداستاناز

فراخدریاچوبینیدشتیکیسنگالخایندرگریوهاینذس 2



 

 

 

 

 
 1398نهم، شماره اول، بهار و تابستان  هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال فصلنامه نظريه   146 

  

 

ورتهرکسیبرحریرگدصگنگکیرگلیمگگاناقگاهگازشگدانتگب

 1316:288نامه،شرف

ادهگشگدسگگیگلگامیدراقگهرسگبژدهدادهگانیمگهمگاشیبگشگزن

1394:83خسرووشیرین،

هااشارهکردهاستواهمیتتأثیرآنرابرها،دیوارهاوسن همچنینویبرنشبرویطاق

زیباییشهرهانمایاندهاستر

وارگبدیگشگالماننگبغگشگدهنگشهذرگارگنگدرآنزریوشیگامگزخ

1394:241خسرووشیرین،

ینبودگچبندگششگبنگارایگکنبودگیگدانزمگستانیبگلگخگن

1313:92لیلیومجنون،

همچنین،ازآنجاکهشهرایرانیازروزگاراندورتصویریبودهاست،ازمثگالیآسگمانیکگهاز

نشهربگدانسگببترسگیمحشیشتوذهنیتیدرورایچهرۀظاهریآنرخذنهاننمودهاسترای

شودکهیادآورکالبدیزیبا،کلیتیآراستهوحاملذیامیمعنگویازسگرزمینموعگودباشگدتگامی

ایازعگالمیگرددکگهسگایهرابطیبینوجودوموجودومکشوفومستورشودرشهرعالمیمی

بُعگددرقالگبمفهگومشهرنظگامیگنجگویایگنرو،درآرمان:ه(رازاین1385دیگردارد)حبیبی،

هگاوفضگاهایشگهرشناختیشهربامرکییتآراستگیموردتوجهقرارگرفتهاسگترفگرمزیبایی

باشندرهایآنجامعهمیآلنشانگرنظمحاکموایده

هگگچوفردوسیازنعمتوخواستدارشدشهریآراستهگدیگگذ

استهگرخگگهبگگملگلازجگدروقفسییافتآراستهگابگهانگدک

1366:1301کلیاتخمسه،

ارسوگیگسگداردزبگهنگنگهرخگگکهدارددکانیدراینچارسوگک

1316:29نامه،شرف

هایشهرینگهتنهگا،ذاسگخگوینیازهگایعملکگردیجامعگهبلکگهشگیوۀفضاهاوساختمان

شهرایگنشگاعر(رازفضاهایشهریاصلیآرمان1392:3باشند)ذاکیاد،دهیبهساکنانمیمعنی

ودرتوانبهبازار،کاخهاوگیرهااشارهنممی
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هکاخیچومینویمینافراخبفرودآوریدندشازرهبهکاخ

1393:224نامه،اقبال

مندبساطیکشیدهدراوارجسرائیملوکانهداردبلند

1316:279نامه،شرف

هبازارارمریحانفروشانبزرشکنرگسمستبخروشان

 1394:83خسرووشیرین،

هگادرشگهرهگایذرسگتبوعبادتگگاهبراین،ویازعناصربااهمیتدیگرشهررامحلعالوه

داندکهمحلعبادتشاهآرمانیهستندرمی

 زطاعتنهدبرتنخویبرنجزنکاردانباهمهکاخوگنج

 چونبهشتۀاننخسبددرآنخزذرهییگاریکهداردسرشت

 جارودماهتنهاخرامگبآنگشدگرخانهداردزسن رخام

 تبکندتابروزگرسگداراذگخخانهآنشمعگیتیفروزدرآن

نهروزازتماشاوجانذرورینهشبفارغستازذرستشگری

1316:280نامه،شرف

ایهویگتانهبهعنوانکالبدوورودیشگهر،بلکگهآسگتانهرو،نظامیگنجوی،دروازهرازاین

شمردرشهرخودبرمیبخبومشخ کنندهبرایآرمان

ندیدشدریزآهنوچوبوسن چوآمدبهدروازهشهرتن 

1366:1301،کلیاتخمسه

شگهرخگودتأکیگدنمگودهاسگتریابیبناهایبااهمیتدرآرمانیبرموقعیتومکانهمچنینو

انگدکگهبگاهگایبلندمرتبگهشگهرواقگعشگدهبناهایشاخ ازجملهبناهایمیهبیعموماًدربخب

طگورکگهذنگاهیشگدندوهمگانایمحسوبمگیمعماریارزشمندوشکوهنمادشهروعنصرنشانه

استبیانگرایناستکهمکانواینشهرمحلزندگیمردمانیذارساوبگاتشگوی(بیاننموده1372)

استربنابراینضمنتأکیدبرجنبۀکالبدی،براهمیتارزشمعنویشهرنیی،اشارهنمودهاستر

 چنانکیشبتییهتابندههوراهیزدورگگگدآمدآرامگدیگذ

 کهازدیدنبدردلآمدشکوههراختهطاقیازتیغکوگرافگب

 کشیدهکمرکوهیازخارهسن هباالیآنطاقذیروزهرن گب
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غمبرانگیگارغزذگانوفگمگسلگموهدینذرورانگرآنکگیبگروهگگ

نشناسدراحوالخودگشتهییدایدانزرویقیاسگامیگهگهالگب

230-1393:224نامه،اقبال

شهرازدیدگاهوینگهبگهمعنگیهیچسگتان،بلکگهتربیانگردید،آرمانطورکهذیباما،همان

اینشطگهنگردربرابرشگهرامگروزی،درمکانناشناسودستنایافتنی)ناکجاآباد(بانگاهیآینده

مثابهظرفوقگوعرویگدادها(کهبه1371:53دوردستکهبشررابدانراهینباشد،است)اصیل،

توانستهبگههاکسیمیکهشهرارمنکوهستانیبودهوبعدازطیبیابانذیافکندهشدهاسترچنان

آنرسد:

دشتابانگنشگارمانگستگوهگهکگانبگابگیگاندربگایگیگرندهرهبگگب

1394:92خسرووشیرین،

اقگدمدرآفگیدیگابسگهیگگفتگشبسیگشتمدرینخرگاهشبطاق

83همان:

دگگنگگایدریگهدریگرضگدفگاشگهبگگکهستانمنیلیچندگویکگگازآنس

83همان:         

 شهر  بُعد زیست محیطی آرمان

زبهترینیادآورهاباخالقهستیووصالانسانبهطبیعتبهعنوانآیاتیازآیاتخداوند،یکیا

مهم از یکی طبیعت استر خویب آرماناصل کالبد در انسان تیکردهندۀ مصادیق شهرترین

اسالمیبهعنوانیکیازبهترینوجوهآفریدۀ-شهرایرانیباشدکهجایگیینینداردوآرمانمی

می بایدخدا آن نگهداری ذاسداشتو در که )نشیباشد بود کوشا 1384زاده،  نظامی284: (ر

گنجویاشارتینمادینبهمنابعطبیعیمحیطزیستداردکهدرمصرفآنبایدجانباعتدالرا

رعایتنمودربدیهیاست،کهاینجنبهظاهریوعینیمطلباستراینبینبکههمۀآنچهدر

م،نیست،وابستگیگیشتهبهحالوحالبهکنیطبیعتوجودداردازآنوما،کهامروززندگیمی

(ر142-1372:140نماید)ذناهی،ترینشکلخودتجلیمیآیندهرادرمنطشی

رسدیکیدانهراهفتصدمیرسدبهماازآنچهبرجایخودمی

گرتوانیمخوردکهچنداندیقدرمایهازگرموسردخوریمآن

230-1393:224نامه،اقبال               
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شاعرحکیم،ازبُعدتوسعۀذایداربادوراندیشیخاصخویب،بهسگالمتمحگیطزیسگتو

سالمیبهتصگویرکشگیدۀا-شهرایرانیهایشهروندیدرآرمانحفاظتازآنبهعنوانمسئولیت

 (ر1372:142خودتأکیدنمودهاست)ذناهی،

فروشستهخاکبزآلودگیگرایندهبومببهآسودگی

 1316:276نامه،شرف

شگهرهایذردرختوانبوهوفراوانیآبدرآرمانزجملهباغهمچنین،ویبرعناصرطبیعیا

شگهرآرمگانیخگودخوداشارهداردکهبیانگربهشتمینویاستوشاعربگهدنبگالآندرجهگان

هایاصلی(ربنابراینآبوباغمؤلفه1372:133آفریند)ذناهی،اندازیدلنشینمیباشدوچشممی

گردندرالمیوایرانشهریمحسوبمیاس-شهرایرانیاندیشۀآرمان

 ردعآوردرایگبۀگابگوشگهنگبچوازمرغوماهیتهیکردجای

 کهباملکوبامالبسیاربودودگرداربگمآنزنخبگعظیگزت

بهسرسبییآمددرآنجافرودجهانسبیدیدازبسیکشتورود

 1316:275نامه،شرف

دگیگپگهباغسگاصگاغارمخگوبگچسوادشزبسسبیهومش بید

فروماندحیرانزبسآبوکشتتگرشگوسگینگادمگرمآبگدرآنخ

 1316:276نامه،شرف

اینمگادینبگهاسالمینظامیگنجویضگمناینکگهاشگاره-نیشهرایرابنابراین،اندیشهآرمان

منابعطبیعیمحیطزیستورعایتجانباعتدالدرمصرفداشتهاست،دربردارندۀدوراندیشی

اهمیتتوسعۀذایداردرحدودهشتقرنذیبازمطرحشدنآندرجوامعغرباستونگاهی

زشازحیاتانسانیداردرمثابهمنبعیباارآیندهنگارانهبهطبعیتبه

 شهر بُعد سیاسی آرمان

تلشیمی مستشل سیاسی یکواحد ایرانشهر که داشت،تازمانی عینی و بیرونی مصداق و شد

آرمانیبودوباورودایراندرنظام اندیشۀسیاسینیدایرانیاندررابطهبامحوراندیشۀشهریارو

شمولیاسالمی،نهتنهافراموشنگردیدبلکهادامهانسیاسیمبتنیبراندیشۀخالفتدردورۀجه

 )رجایی، 1371یافت نظام180: از دیگری وجه ایرانشهری سیاسی اندیشۀ در(ر فکری های
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استمرارفرهن ایرانیاسترطباطباییبراینباوراستکهفلسفۀسیاسیدرایرانبافارابیآغاز

(ردفاع176-1387:177افتهاست)کرمیونوروزی،هایمختلفدرمتونظهوریشدهوبهگونه

الملکدر خواجه در عنصرالمعالی و الملوک نصیحۀ در غیال محمد امام ونامهسیاست نظام

 این ششم، ذایانقرن تا که است آن بیانگر عدل، یعنی سیاسی، اندیشۀ بنیادین مفهوم از نامهقابوس

:1395است)وافیثانیوهمکاران، داشته قرار ایرانی انکارگیار و متفکران توجه کانون در اندیشه

 را جهان از نیمی روزگاریکه (رعالقۀنظامیگنجویبهسیاستدرمفهومنظریآن،در90-91

 متعهّد را خود که بود دیده آسیب دستکسانی به دیگرش نیمۀ و بود کرده صلیبیویران هایجن 

هاباتأملدرناهنجاری (،91-1395:90)وافیثانیوهمکاران، ددانستنمی هاجن  این با مشابله به

بی قصهرسمیو فرمانروایان احوال در و عصر زندۀ ذادشاهان شکلهای اندک اندک هایب

(ر1372:283کوب،گرفت)زرینمی

شهرخویب،اندیشمندینگاظربگهسیاسگتبگهنظگربنابراینویازهمانآغازجستجویآرمان

ربرایوی،سیاستبهدلیلجستجوییکهدرتگأمینسگعادتانسگانیومعنگیواقعگیدارد،رسدمی

گرددکهدرجسگتجویتگأمینعگدالتانسگانیترینبارثمردرختحکمتمحسوبمیظاهراًعالی

استوسعیدرتحشقسعادتفردی،جمعیوانسانیمبتنیبرمساواتواخوتدارد)وافگیثگانی

در سازاندیشۀسیاسینظگامیگنجگویرو،عدالتذروریزمینه(رازهمین91-1395:90وهمکاران،

کگوب(رزرین1372:299کوب،گردد)زرینمی–شهرنیکانشهرزنانوآرمانآرمان–جوامعآرمانی

شهرویجیباتعاونوتفاهمآزادانۀدقیقاماخارجازاکگراهوالگیامعگامبراینباوراستکهآرمان

یابدواینامرازطریقتربیتنفوسونگهوفگقمصگلحتاربگابقگدرتوازراهلق،تحشقنمیخ

ایجاددگرگونیسازندهونهدگرگونیانفعالیوعاریازتأملبخردانهممکناستکگهدرعگرفآن

هایاندیشۀسیاسینظامیگنجگوی(رازجملهمؤلفه1372:284کوب،خوانند)زرینمی«سیاست»را

،اصالتواستشاللمتعلقبهامرسیاسی،عدمتوجهبهواقعیگتوتوجگهبگهحشیشگت،سکندرنامهدرا

،توجهبهعدالتومصگلحتعمگومی،جایگگاهفره نشادیزمانه،اعتشادبهنظریۀشاهیآرمانیدارای

ممتازوزارتومشاوره،تأکیدبگرتخصگ ،کاردانیوکگاراییوآمیختگگیسیاسگتبگاهمگۀامگور

تگگوانسیاسگگترادراندیشگگۀویترجمگگانمگگدیریتو(ربنگگابراینمگگی1384:14باشگگد)ممتگگاز،مگی

بهمعنیسلوکورفتارشخ درموقعدولتمردیو«عدالت»داریشهریحولدومفهومحکومت

(ر1371:185بهمعنیرهیافتیدراخیتدابیروادارۀامورتعریفنمود)رجایی،«حکمت»
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ترینویژگیشهریارآرمانیدرذهننظامیگنجویعگدلاسگتوتگارومهم :عدلوعدالت

شهرویازعدالتبافتهشدهاسترعدالتوانصافدراندیشۀسیاسیاوجایگاهمهمیذودآرمان

داردراگرعدالتتمامجامعهرافراگیرد،آبادانیدرتمگامارکگانراهخواهگدیافگتوبگااجگرای

؛1384:26؛ممتاز،1373:83رسد)متینی،ینرفتهوهرکسبهحقخویبمیعدالتتبعیضازب

(ر191-1387:190کرمیونوروزی،

زماهریکاسکندرستوگرنیسکندربهانصافنامآورست

 1316:386نامه،شرف

 سیگودیودردهکگادبگگدهآبیگسگگگودیوداوربگردادبگگگا

 رگدادگگیگردزبگییگیذگاهگبگگت صافودادآرداینخاکبرگهانگب

نمدزگوسگپگیبگرمگوزدزگگسگبافکمگصگلاوگرددانگوازدخگچ

213-1393:207نامه،اقبال          

 یتراستگهگرالگانوفگرمگکهفبهاصلازجهانذادشاهیتراست

 کهباشدخللدربناهایسستخستگدنگایگلبگیرااصگمهچیگه

 دبهزورگاشگوهبگیگدنمگیگانگرسقازبلورگیگشگردنعگرهکگشگزرازن

 ولیخوشنباشدبهدندانکسسیسیبراخانهرسگرکگدهگنگک

 ادلذدیدگاهعگدازشگایگمنگتگسدگریگدلآفگرعگهگیدازبگوراایگگت

رسندروزیتازینداوریگهذگکاوریگنیگکگانرامگارگگکگمگتگس

 386-1316:375نامه،شرف

ایناندیشمندبرایاجرایعدالتدرشهرآرمانیخودمعترفاستکگهسگاکنانآنبایگدبگه

ذگرورباشگندوآنراعالوهبایددیگنوجودییداناستواربودهودرهمۀکارهابراوتوکلکنند،به

؛فالحگی،1373:83زکژیودروغگگوییوامثگالآنبداننگد)متینگی،مترادفباراستیوذرهییا

(ر1373:23

 سجودیبکنذیبذروردگاربهردولتیکاوریدرشمار

 زترسخداهیچغافلمباشبهذیروزیخودقویدلمباش

بودناخداترسراکارسختخداترسراکارسازاستبخت

189-1393:185نامه،اقبال        
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هایاصلیعدالتحاکمبرجامعۀخودراازمؤلفه«راستی»شهرویبنابراین،ساکنانآرمان

دانند:می

 تگاسگانمگاکگیگمنگاورسگگرهمنینرسمذاکییهوراهراستگچ

 کهبویخوشمشکذنهاننماندخاشاکنتوانفشاندبرینمشک

لخرمارساندکمندگخگرنگهبگگکتخرمازنخلبلندگیراسگسگک

1316:192نامه،شرف

شگهرنظگامیگنجگویومبگانیاندیشگۀهاییاستکگهآرمگانحکمت:حکمتازدیگرمؤلفه

همچونفارابی،سیاسترانهبرشرعودیگنکگهبگرعشگلرو،وی،سازدرازاینسیاسیویرامی

گنجاندوسایۀحکیمانیچگونافالطگون،سهخردنامهرامیاسکندرنامهداندربنابرایندرمتکیمی

افکندراسگکندر،ذادشگاهآرمگانیوی،هگمخگودسشراطوارسطورابرسراسرمنظومۀخویبمی

نشیندرحتیوقتیسشراطازآمدنبهنیداسگکندرمیخردمنداستوهمباخردمندانبهمشورت

آموزدرویبگاتأکیگدبگررودوازاوحکمتمیخودداریمیکند،اسکندرخودبهنیدحکیممی

 طورکلی،(ربه1384:36کند)ممتاز،اندوزی،تغییراتیعظیمدرفرهن جامعۀخودایجادمیدانب

:1392میشگود)محرمگیوسگروری، اداره خردمندانتوسط که است بوده اجتماعی آرزوی در او

هایآن،بگهعنگوانگگروهفعگالویابندودرتمامیبخب(ودرآنحکیمانجایگاهواالییمی39

رو،(رازایگن187-1387:184کرمیونگوروزی،-18-1384:15شوند)ممتاز،اثربخبظاهرمی

داندکهخردمندانآنسگرزمینگگردهمآینگدومیشهرخودرادرگروآنتأمینعدالتدرآرمان

برایادارۀشهرخودقواعدیتنظیمکنندوخودومردمشهربراجرایقوانینآننظارتنمایندو

(ر1373:83بندیجامعهبهدوگروهممانعتبهعملآورند)متینی،ازطبشه

 یکماارجمندکهداناستنیدتبلندگخگدزتگنانشگارتچگاش

 قهنرذروریگریگیطگرکگگگمریگرتگیبگسگیبرکگسگویدکگنج

بنمودندجهدگویدانگهانسگمودولتبهدانبروانکردمهدگچ

 ندگتگوخگبآمگاندانگگگرزانگزفرافروختندگببگهدانگهرخبگمگه

ندگلگهدانببگانبگدآوازینگشندگسگبذگاهدانگ آنشگنگرهگزف

136-1393:132نامه،اقبال
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 زبیدانشاندورشویاددارکهشاهابهدانبدلآباددار

 وانبازجستنکلیدگاتگگزداندریراکهبندشبودناذدید

بهفرهن باشدتورارهنماییتزدنباخداوندفرهن ر

189-185همان:                 

ازدیدگاهنظامیگنجوی،ذادشاهآرمانیدارایفرّهاییدیکسیاستکهدربرابرگردشزمانه

منگدازفگرّه(رهمچنینبهنظگروی،اسگکندرازآنرویبهگره1384:23تدبیربهکاربندد)ممتاز،

هایذسندیدهداشتوآیینذادشاهانکیهمچگونراسگتیودادراذگاسهخصلتاییدیاستک

(ربهاعتشادویتصرفوتگدبیر190-1387:188؛کرمیونوروزی،1384:24داشت)ممتاز،می

(ر1372:290کوب،درهمۀاموریکیازشروطاساسیعدالتاست)زرین

 ینتاسرانجامچونگشتخردگبگبردانسپردگهخگانبگیرگگربگریگس

 قخدایگلگیرساندبهخگختگهسگکنهبسداوریباشدآنسسترای

دستانراکندچیرهگگگایگرومگفتگسگکگگانرادرآردشگمایگرانگگگ

1316:236نامه،شرف

 ادیخودکندگیدرآبگرابگگخدکندگونرایرابگگورایچگکگگگن

 بهخاصیتخودنمایدخصالانبهکههرفصلیازفصلسالچن

راوگردشروزگارگرددبگگگبارگرکگیگدبگچاوبگرددزتگرآنگه

386همان:

گنجوی،برخالفطرحآرمانیافالطونکگهادارۀشگهررادرشهرنظامیحکمروایی:درآرمان

شاهرابرایآنبرشمردهبود،ازذادشاه،امیگروخلیفگه،-شأنفالسفهدانستهبودوعنوانفیلسوف

انگدکگهنیازمنگدحکمگرانفیلسوفورررخبرینیستومردمآنشهربدانحدیازرشدرسگیده

هانظراو،تعددمراجعقدرتظاهراًیکآفتعمدهدرکلیۀنظام(راز1373:82باشند)متینی،نمی

طورضمنیبهاینمعنیاشارتدارد،بدونشکبهحاصلاینامردرشودووقتیبهمحسوبمی

سگتانیوتنگوعرونداحوالگنجهدرنظرداردکهگوییایگنتعگددمراجگعبگهتعگددمراکگیبگاج

تمرکیقدرتراکهنظامفرمانرواییفردیبرآناسگتوارشودرحتیوحدتوتصمیماتمنجرمی

نمایدکهبرذایۀحکمتوعدالترفتارشودرویاست،درصورتیبهاصالححالخلقکمکمی

(تخصگ وکگارایی1372:288کگوب،اصولآنرامهارتومسئولیتدرامورقدرتیا)زرین
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شگمردوعگدمتشگخی آنهکسیبسپارد،برمیبدینمعنیکهحاکمبایدبداندهرکاریرابهچ

برازبینرفتننظموانضباطدرجامعهوایجادهرجومرجعدالترانیگیازبگینتواندعالوهمی

انگدازآرمگانیرو،درچشم(رازاین195-1387:196؛کرمیونوروزی،30-1384:29برد)ممتاز،

هارابهدقتهاوظرفیتآناستکهبایدقابلیتهایآشکارعدالتنظامیگنجوی،یکیازنشانه

(ر1388:158لحاظکرد)منصوریانسرخگویه،

 وارۀذیلگمگلراطعگیگدذگگدهبهمورآندهدکوبودمورخوار

 بهخامهزدنخامدستیکندنهچونخامکاریکهمستیکند

 بجبرئیلگراتهراگشگدذگدههذیلگدبگتگوریفرسگاوردمگره

ازاندازهنشناختنشدخرابهمهکارشاهانشوریدهآب

1393:128نامه:اقبال

حال،لیوممشاورهواستفادهازتدبیرکاردانانوآگاهانامورکشورداریراضگروریدانسگتهدرعین

ذگردازدیگاگگاهیاسگکندرکندکهبهمشورتبافردیآگاهوذیریخردمندمگیاشارهمیوبهاسکندر

 (ر193-1387:195؛کرمیونوروزی،28-1384:27آراست)ممتاز،خودمجلسمشورتمی

 برآراستبیمیدرایوانخویبسکندربهآیینشاهانذیب

 یقصهبااوبراندگسگندربگگوزیدگخوانگارسطویبیداردلراب

درهنمایگاهشگروزیشگیگهذگبروزرایگیگدذگنگردمگرخگوزی

1316:96نامه،شرف

ینگونگهبیگانهایحکمتوعدلرابرایشهریارآرمگانیاشهر،مجموعمؤلفهاودراینآرمان

کند:می

 دشبهذیغمبریگدنگراشگییگذایاسکندریگدسیمگچودیدن

 وزودانبوداددرخواستندلیماوخاطرآراستندگعگهتگب

بجیدینودانببسیچییدادسکندربرایشاندردینگشاد

230-1393:224نامه،اقبال    

کند:بنابراینویژگیجامعهآرمانیکهحکمرانآندارایحکمتوعدلباشداینگونهتوصیفمی

چناندانحشیشتکهمااینگروهکههستیمدریندشتوکوه

 ئیازراستینگیریموگرمگگسیضعیفاندینذروریمگروهگگ
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 بجیراستبازیندانیمهیچجگیگسگگجبگگۀکردگگرذگمبگداریگگن

 ایمزدنیابدینراستیرستهمگایهگتگسگانبگهگرجگرویبگجگگدرک

 خصومتخدایآزمائیبودیبودگدائگرچآنخگگمهگریگییگگگذ

ذرستندهراباخصومتچکارارگردگگۀکردگاکگگمبگگیگوشگکگن

اسگیگقیگانبگگدرودودرمدادشچودرحقخوددیدشانحقشناس

)همان(           

هایمطگرحشگدهوهمخگوانیآنهگابگاکارگیریمؤلفهی،بابهشهروبنابرایناینبُعدازآرمان

کارآیدرریییشهریبهتوانددرنظاممدیریتوبرنامهشرایطامروزشهرهامی

 شهر بُعد اقتصادی آرمان

به خود، تمامیآثار درنظامیگنجویدر بُعداقتصادیآرماناسکندرنامهویژه به اشاره، ایشهر

م اما است، اقتصادیآرمانیویرایننموده نظام آرایوی، در ترجمانمفاهیمموجود با توان

دراینجامعهذولوزرارزشینداردوبرابریاقتصادیحاکممی باشداینگونهتوصیفنمودر

 1372)ذناهی، بهره142: جامعه ثروت از دارد که نیازی قدر به هرکس می(، اینمند شودر

بهآناشارهنمودهاستگنجویایاستکهنظامینبۀبسیاردوراندیشانهمندیدرحدنیاز،جبهره

موجب آن به توجه عدم هادیان،می فشر و اجتماعی طبشات ایجاد نابرابری، و )خاتمیو شود

(ر1394:61

 زدرهادرآیندمارابهزورورگرموگگووغگیازآهگتنگگبهوق

 بهمشدارحاجتبکارآوریمکارآوریمگشوندرگلهچگمگازآنج

نداریمشانازدرودشتبازازگیگنیگیمازآنبگاشگهبگاکگرهگدگ

هچنداندیگرتوانیمخوردگگکدرمایهازگرموسردگقمآنگوریگخ

230-1393:224نامه،اقبال       

 برابرندو هم با اموال در همه که است طبشهبی ایآرمانیذیشنهادیوی،جامعه جامعۀ رو،ازاین

طبشه)نهفرادستونهایبی(رجامعه1394:60دانند)خاتمیوهادیان،می دیگرانبرابر با را خود

ومدینهفاضلهفارابی،نظامسلسلهمراتباجتماعیبرآنرغمجمهوریافالطونفرودست(که،به

باشدرحاکمنمی
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 نباریمونایدکسیرابهکاربزروسیمرادرشمارگریگگف

نخواهیمجوسنگیازکسبهتیغنداریمخوردییکازیکدریغ

یمدرمالخویبهمهراستقسمنداردزماکسزکسمالبیب

رخاستهگلهبگمگلازجگفگدروقتآراستهگافگییگسگهابگانگدک

 230-1393:224نامه،اقبال

وعگوار راگرددکهشاهآرمانی)شیرین(دراولینگاممالیگاتاینتفکراقتصادیباعثمی

(ر1372:294کوب،منسوخنماید)زرین

نجستازهیچدهشانیخراجیایبرداشتباجیزهردروازه

1394:237خسرووشیرین،

ثرازباوجوداین،اسکندررفاهاقتصادیشهررانییموردتوجهقگراردادهاسگتوآنرامتگأ

داندرسووذرهییگاریحاکمازدیگرسومیحکمرواییخوبشهریازیک

 برایشانفروبستهداردهواانرواگرمگدفگونگیگاکذگزنذ

برآنلعبتانکردهدرهافراخهاداردازقصروکاخصنمخانه

زطاعتنهدبرتنخویبرنجنجگاخوگگهکگمگاهگاردانبگزنک

1316:279نامه،شرف

 شهر بُعد اجتماعی آرمان

 فردیو اخالق آرمانی،به جامعۀ ساختن برای آگاه، و مسلمان متفکّری عنوان به نظامیگنجوی

 تا است داده نشان توجه انسان روحانی و معنوی تصفا ومناسباترفتاریو تعامل نفس، تیکیۀ

سروری، و عدالت نیکی، به دیگران با اجتماعی حیات در بتواند )محرمیو کند حکمترفتار

شهرخودراابتداقانونگرایی،توجههایمهمحیاتاجتماعیدرآرمان(ربنابراینمؤلفه1392:30

 شمردربهزنانوسپسامنیترابرمی

بازشناساند)محرمگی او به را انسانی حشیشی گوهر و کهاصالت است آن بهدنبال گنجوینظامی

شهرخگودبگهعنگوانهاوحشوقشاندرآرمان(،بنابراین،ویبهزنان،آرمان1392:35وسروری،

 کگه (رهگویتی1387:113کند)طغیگانیومعینگیفگرد،هایمهماجتماعیاشارهمییکیازمؤلفه

استتاآنجاکگهبگهرهبگری توجه درخور هویتی گرفته، نظر در انسان یک عنوان به زن رایب نظامی
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نهنگد)محرمگیومگی بنیگان را زنان شهر(آرماننوشابه)هرومیابردع(،میهنبانووشیرین)ارمن

شگهرهایزنگانراسگرزمینیآبگادوفگارغاز(وآرمگان1385:125؛حسگینی،1392:37سروری،

آلودگیزیستمحیطی،تکجنسیتی،خردمنگدوبگادانگب،بگاتگدبیروعگادلتوصگیفهرگونه

 بر دادن تکیه و مملکت ادارۀ شایستۀ را شیرین،زنان نشستن ذادشاهی کندربنابراین،دربخببهمی

 و عرفگی تلشّگی از نظگرزناندرواقعصرف به وی آرمانی داندرنگرشمی حکومت جایگاه باالترین

اسگت؛ سگاخته خلشگت اعگالی مُثُگل را آنها و شأنزنانشده آرمانی بازآفرینی موجب ان،ایش سنّتی

 هگم را مگردان صگفات از برخگی حتّگی و هست حکیم و مدارسیاست نگرش، این در زن که طوری

(رنظامیگنجویاساسحکومترااندیشگهوعگدل38-1392:37داراست)محرمیوسروری،

همردباشدوچهزن،بایدازفضایلواخالقبرخوردارباشگد)فاضگلی،داندربنابراینحاکمچمی

(ر1381:287

 هباعشرتونوشجامگالگمهسگهامگهنگابگهبودنوشگمگاکگیحگزن

ویگهخگرزانگکهفگلگببگنگهمگتگرشگفندلونغیگویگویرایوروشگق

 ردانبهتوشوتوانگرمگیگهازشگبابهگفتایشهبانوانگوشگهنگب

 مردیدلبروشنستگنگرهگهفگبهدلگفتکاینکاردانگرزنستگب

1316:279نامه،شرف

شهرویبرقراریامنیگتوآسگایبهمگگانیوهایمطرحشدهدرآرمانیکیدیگرازویژگی

قانونگراییاسترقانونمندیوذایبندیبهحشوقاجتماعی،ازارکانزیربنگاییجامعگۀآرمگانیوی

زاصولاساسگیآنایهمۀمردمبههماعتماددارند،راستیااست،بههمیندلیلدرچنینجامعه

(ردرزمانیکهشهرهادرذناهدیوارهایهفگتتگوو1391:71است)قبادی،صادقیونیکوبخت،

اسالمیموردتوصیفوی،قفگلو-شهرایرانیبرجوبارووخندقودژکهندژهستند،درآرمان

 آزادانگه رند،مردمانندا قفل هادکان (؛1373:23خورد)فالحی،ایبهچشمنمیبندودرودروازه

کنندرمی کار

 گنگگرتگهگهدروازهشگدبگوآمگچ


ندیدشدریزآهنوچگوبوسگن 


درآنشگگهرشگگدبگگاتنیچنگگدذیگگر


هگمگهغایتاندیبوعبگرتذگییگگر


دکگانگهگگگابگسگگگییافگگتآراسگگته


دروقگفگگگلازجگمگلگگگهبگرخگگگاسته
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هگگراسبگگیبپرسیدشگگانکگگاینچنگگین


چرائیگگگدوخگگگودرانداریگگگدذگگگاس


بگگدینایمنگگیچگگونزیبگگدازگینگگد


کگگهبگگردرنگگداردکسگگیقفگگلوبنگگد


همگگانباغبگگاننیسگگتدربگگاغکگگس


رمگگگهنیگگگیچوذگگگاننگگگداردزذگگگس


شگگگبانینگگگهوصگگگدهگگگیارانگلگگگه


گلگگهکگگردهبگگرکگگوهوصگگحرایلگگه


چگونستواینناحفگاظیزچیسگت


حفگگگاظشگگگماراتگگگوالبگگگهکیسگگگت


 230-1393:224نامه،اقبال

 نظگام نبگود در ظلگم و تخلگف صگورت داندکهدرویدلیلآنراحاکمیتدینبرجامعهمی

شگود)خگاتمیومگی برخگورد اسگت شگده کهوضع عمومی قانون طبق قضایی و اقتصادی سیاسی،

ه،دومؤلفۀخِرّد)دوراندیشی(وایمگانراعنگوان(ربرایدستیابیبهاینجامع1394:60هادیان،

داردرمی

بیرگگگگگگانآندادذگگگگگروردیگگگگگار


دعگگگاتگگگازهکردنگگگدبگگگرشگگگهریار


کهآنکسکهبگرفرقگتافسگرنهگاد


رقگگدرافسگگردهگگادبشگگایتگگوبگگ


خگگگگدابگگگگاددرکارهگگگگایگگگگاورت


هنگگگگرسگگگگکهنگگگگامنگگگگامآورت


چگوذرسگگیدیازحگگالمگانیگگکوبگگد


بگگگوئیمشگگهراهمگگهحگگالخگگود


زدزداننگگگگداریمهرگگگگگیهگگگگراس


نهدرشهرشحنهنهدرکویذگاس


زدیگگگگرکسگگگانمگگگانگگگدزدیمچیگگگی


زمگگادیگگگرانهگگمندزدنگگدنیگگی


خانهگگگگاقفگگگگلوبنگگگگدنگگگگداریمدر


نگهباننگهبگاگگاووبگاگوسگفند


خگگگداکگگگردخگگگردانمگگگارابگگگیرگ


ستورانمافگارغازشگیروگگرگ
 

اگگگرگگگرگبگگرمگگیبمگگادمزنگگد


هالکگگبدرآنحگگالبگگرهگگمزنگگد


ایگرازکشتمگاکگسبگردخوشگه


ایرسگگدبگگردلگگبتیگگریازگوشگگه


 230-1393:224نامه،اقبال

بنابرایناصلحاکمبرمناسباتاجتماعیدرارتشاجایگاهانسانیمتکگیبگربرابگری،فضگیلت

باشدرگرایی(وایمانمیاخالقی)امنیتوقانون
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 شهر بُعد فرهنگی آرمان

استچارچوبیازمهمیشهرجنبۀاجتماعیآرمان-فرهنگیها،ذایۀسنتوشهرآرمانتوصیفدر

هایاایبهشیوهرفرهن هرجامعه(Garforth, 2009: 5-8)گرددمیتحلیلشهرآرمانآندرکه

وانتترینآنهامیترینوعمومییابدکهازمهمهایآیندهانتشالمیسازوکارهایمختلفیبهنسل

هایفکریشاملعلوم،هنر،دین،اخالق،فلسفهوعرفانبهزبان،آدابورسوماجتماعیونظام

 )ممتاز، کرد 1384اشاره :12 نوروزی، و کرمی 1387؛ نظامی اندیشۀ در کلّی طور(ربه176:

الگوی  ایانذ تا االسرار مخین مشالۀ اولین همان از او که هدفیاست یگانه کامل انسان گنجوی،

 مرکی و محور در انسان (ر1377:240کوب،است)زرین کرده دنبال ،اسکندرنامه اتمام با عمر،مشارن

 استر حرکت در او با مستشیم درارتباط و او با همگام و او سوی به ذدیدارها همۀ و دارد قرار

 کمال به و اشساختهروحانی بُعد متوجه را انسان تا برده بهره امکانات و وقایع تمامی از او درواقع

(34-1392:33متعادل)محرمیوسروری، و متعالی انسان دارد، سعی برساندروی خویب واقعی

فردآنراموردتوجهبنابرایناخالقواصولمنحصربه کند؛ معرفی را اسالمی-فرهنگیایرانی از

 باعث که داندمی ایرانی–هاییکفرهن اسالمیازمؤلفه دهدرایناندیشمندمحبتراقرارمی

1389؛ناصریوعظیمی،1392:39شود)محرمیوسروری،وسعادتجامعهمی هافضیلت قوام

باشدرشهرمی(رمحبتیکههمبرایشهروندانوهمشاهآرمانیازاصولحیاتیآرمان164:

قگگویرایوروشگگندلوسگگرفراز


بگگههنگگگامسگگختیرعیگگتنگگواز


1316:277نامه،شرف

میکنگگارییگگاریگگچگگوعگگاجیبگگود


کنگگیمبردبگگاریرسگگدسگگختیچگگو


رسگگدزیگگانیراکسگگیمگگاازگگگر


رسگگگدنشگگگانیرامگگگارخنگگگهوزان


کگگامخگگویبکیسگگهازآریمگگببگگر


تمگگامکنگگیمبخگگویببسگگرمایه




230-1393:224نامه،اقبال

 کمال هاینمونه با خود فرهنگی محیط ضمنانصرافاز که دهدامکانمی او به«امید»چنینهم

 و تغییگر واقعگی الگگوی و مطلگوب کمال تواندمی جستجویآنچه برای را خود و شود آشنا انسانی

(ردیگگر1395:84آمادهکند)وافگیثگانیوهمکگاران، باشد روزگارش جاهلۀ مدینۀ در دگرگونی

داندکهدرهرسهجامعگۀآرمگانیازآنبگاعنگوانۀفرهنگیاینجوامعآرمانیراشادیمیسرمای
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(ودرآن1372:73کگوب،نمایدراینجامعهفگارغازانگدوهزنگدگی)زریگنیادمی«شهرشادان»

(ر1373:34رسند)فالحی،عمرهادرازخواهدبودوجوانانبهکهنسالیمی

خگوارییکگدگرغگمخگوریمبهغگم


همگگانیگگاریکگگدیگریمبگگهشگگادی


کسگگگینمیگگگردجگگگوانیدرزمگگگا


بسگگگیداردعمگگرکگگوذیگگرمگگگر


تنگگ نگگداریمدلکسگگیمیگگردچگگو


چنگگ بگگهنایگگددردآندرمگگانکگگه


230-1393:224نامه،اقبال

شگگگبوروزبگگگابگگگادهوبانگگگ رود


تماشگگاکنگگانزیگگرچگگرخکبگگود


گیشگگگگتازذرسگگگگتیدنکردگگگگگار


بجیخوابوخوردنندارنگدکگار


 1316:280نامه،شرف

:1394،شمرد)حسینیودهشانیهایکاملراتوحیدبرمیهمچنین،غایتسیروسلوکانسان

ربرذایۀآن،نظامیگنجگوی،داندمیوجودهمهچییراوابستهبهخواستالهیایکه(راندیشه94

داندومردمگفتاروکردارخودرابراوامرالهیوراسگتیدراینشهرذروردگارراحامیمردممی

(:54-1371:53ذرهییند)اصیل،سازندوازگناهمیاستوارمی

بگگیرگرامگگاخُگگردانکگگردخگگدا


گگگرگوشگگیرازفگگارغمگگاسگگتوران


زنگگددممگگامگگیببگگرگگگرگاگگگر


زنگگدهگگمبگگرحگگالآندرهالکگگب


ایخوشگهبگرکگسمگاکشگتازگر


گوشگگهایازتیگگریدلگگببگگررسگگد


کگگگاروکشگگگتگگگگهدانگگگهبکگگگاریم


ذروردگگگگاربگگگهکشگگگتهسگگگپاریم


چنگگینگریکگگیکگگاروگگگرصگگدکنگگیم


توکلبرایگیدنگهبگرخگودکنگیم


نگهگگدارمگگاهسگگتیگگیدانوبگگس


بهییدانذناهیمودیگگربگهکگس


بهگگگرچآفریننگگگدهکردسگگگتراسگگگت


نگوئیمکینچونوآنازکجاست


230-1393:224نامه،اقبال

ستنفضیلتاخالقی)محبگت،امیگد،شگادی(ازطورکهرختبتوانگفتهماندرمجموعمی

اینامررابرایشهرهایامروزیدرگنجویزندگیمردمازتنگناهایزندگیامروزاست،نظامی

داندرشهرخودبامحوریتایمانونائلآمدنازمشامشهروندیبهاوتادمیسرمیقالبآرمان
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همانگگگاکگگگهذگگگیبجهگگگانآزمگگگای


مردانبجگایجهانهستازیننیک


گرفتسگگگتعگگگالمشگگگکوهشگگگانیبد


کگگهاوتگگادعگگالمشگگدندایگگنگگگروه


 230-1393:229نامه،اقبال

گنجویشهرنظامیاسالمیازدورنمایآرمان–شهرایرانیمدلآرمان3مطابقنمودارشمارۀ

گانگهسگعیداردازحالگتابعادشگبمثابهکاتالییوریبرایشهرسازیامروزضمندربرگرفتبه

گراییحرکتنمایدرسویواقعآلخودبهایده


 گنجوی نظامی شهر آرمان دورنمای از اسالمی -ایرانی شهر آرمان مفهومی مدل.  3 شماره نمودار

 گیری بندی و نتیجه جمع
آرمانهمان خاستگاه شد اشاره مشاله در که بهرهطور با گنجوی نظامی اندیشۀشهر از گیری

ایرانیدردرجۀنخست،برگرفتهازایدئولوژیمعنویتوحیدوخدامحوریاستروی-اسالمی

داندکهشاکلۀآنشهرخودراایمانبهاصلوذییرشالیاماتناشیازآنمییژگیاصلیآرمانو

رو،انسانراکهبهمرتبۀتوحیداینمبتنیبرانسانبهعنوانانسانیکاملوسعادتمنداستواز

درمرکیآرمان باشد، قرارمیرسیده تواناییشهرخود ذایۀ انسانبر وظرفدهدر هایخودیتها

تحول،می به خود تدبیر و اندیشه بر تأکید با و انسانیتدستیابد ارزشمند مراحل به تواند
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ترسیمآرمانارتشایکمال ویبا رنسانسیراجوییواعتالیجامعهمنجرگرددر شهرهایخود،

حوزه به مفاهیم دادن سوق آن وجه بارزترین که زد رقم دیانت قومیتو از فراتر یعنیای

انسانیت،جهتیافتنراهیسویتعالیوکمالدرقالبمفهومعدالتبودرنکاتبااهمیتدر

باشد:گانۀشهریبهشرحزیرمیدرابعادشبگنجویشهرینظامیبررسیاندیشۀآرمان

 بخبکالبدیبهعنواننمادوتأویلیازحشیشتشهرآرمانیاستکهدرآنهنر،معمگاریو

بربُعدریابیاریبرایرسیدنبهکمالغاییانسانیمیباشندرهنربرایویعالوهطراحیشه

هایسازندۀفضایشهریفردیآن،دربردارندۀهنرجمعیاستکهدرعناصرمعماریوفرم

راازگنجگویاسگالمینظگامی-شگهرایرانگییابندرآنچهفضایشهریآرمانظهوروبروزمی

باشدرنمایدتوجهبهمحلذرستبدرشهرمیاییمیشهرهامتمسایرآرمان

 شگهریبهعنوانآرمانگنجویشهرنظامیدربخبزیستمحیطیالزمبهتأکیداست،آرمان

ایرانیحدودهشتقرنزودتر،مباحثمربوطبهتوسعۀذایداررابیاننمودهاسگتر-اسالمی

انگدازبانگاهیدوراندیشگانهبگهچشگمویاستفادۀبهینهازمنابعطبیعیوظرفیتمحیطیرا

فرانسلیبودنمنابعطبیعیباتأکیدبرتوسعۀذایدارمدنظرقراردادهاسترهمچنینآبوباغ

-بهعنوانعناصرحیاتیاندیشۀایرانشهریبانمودیازباوراسالمیازبهشتمینوییادشگده

اندر

 کانحکمرواییشهریبیانشدهاستکهدربخبسیاسیشهر،عدالتوحکمتبهعنوانار

ذییراستربنابراین،ورزیبهنحواحسنامکانتدبیرومشورت،ایمان،خردودانبۀدرسای

حتگینیازمنگدحگاکمازطبشگۀ،ایرانیدرصورتداشتنشروطیادشگده-شهراسالمیآرمان

شگهرازطریگقتمگامۀرهاوجایگگاهبایگدمشگخ باشگندوادا،مسئولیتباشدخردمندنمی

ریگییگیردرآنچهکگهحگدودنگهقگرنبعگدازبیگانآنبگاعنگوانبرنامگهشهروندانصورت

گگرددوتگاکنونریییشهریمطگرحمگیمبناتوسطبسیاریازاندیشمندانبرنامه-دموکراسی

 زمینۀتحشقآنفراهمنگردیدهاستر

 ضگمنتأکیگدبگربرابگریاقتصگادی،نجگویگایرانینظامی-شهراسالمیبُعداقتصادیآرمان

شهرافالطونوفارابی(بهرفاهوتوسعۀاقتصادیشهریتأکیگدطبشه)برخالفآرمانجامعۀبی

 باشدرنمایدکهتوسطشهریارآرمانیکاردانودارایایمانمیسرمیمی
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 ریمیانافرادچهمبتنیبرهویتانسانیوبرابگنجویازبُعداجتماعی،جامعۀآرمانینظامی

گرایگیودهداینامگرازطریگققگانونباشدکهذیشنهادمیزنانوچهمرداندارایاهمیتمی

 .شهرمیسرگرددبرقراریامنیتوآسایبمحیطیدرفضایشهریآرمان

 باشگداخگالقبگهعنگواناسالمیمی-شهرایرانیدربخبفرهنگی،آنچهمشخصۀبارزآرمان

-درجهتایجادجامعگۀخگوبمیسگرمگی«ذایاییامید»گیاستکهازطریقایفرهنسرمایه

یآدمگیوتکگاذویجویانگهگرددراینامرنیازمندمحبتبهعنواننیروهایغایتذویبکمال

درراهسعادتمطلقجهتیکیشدنباخداوشگادیدرجامعگهتوسگطهمکگاریوانسانی

 باشدرتعاونشهروندانمی

ایرانگیازدورنمگایاندیشگۀآرمگانینظگامی-شگهراسگالمیانگفت،آرمگانتودرمجموعمی

گنجوی،اگرچهبادنیایعملوباواقعیاتموجودعالمی)کهبههیچاتوذیایزیباییمجالتحشگق

دهد(فاصلۀبسیاردارد،امااززمانمطرحشدنآنباامیددستیابیبهجامعۀخوب،ضگمندرنمی

توانگدمیگیانسنجشگی)رویکگردییبرایزندگیکنونی)رویکردجبرانگی(،مگیهاحلبرداشتنراه

ایرانگگی)رویکگگردتغییگگر(ارائگگهدهگگدر-انتشگگادی(درجهگگتحرکگگتبگگهسگگویآرمگگاناسگگالمی

 قگانونالهگیدر و روابط مبنای بر و نفس اسالمیبرذایۀتهییب-شهرایرانیدیگر،آرمانعبارتبه

فارغازابعادزمانیومکانیاستر و گرددتعریفمی یکانشهرنعدالت،آرمان چارچوب

 منابع
 (1372احمدذناهی،محمد،)«مجموعگهمشگاالتکنگگرهبگین،«شهرنظامیگنجویمروریدرآرمان

  ر144-129:دانشگاهتبریی، ،جلداولالمللیبیرگداشتنهمینسدهتولدحکیمنظامیگنجوی

 (1371اصیل،حجتاررر،)«فگروردینو ،لگککمجلگه،«گنجگوی نظامی شهر،آرمان«کن دژ»تصویر

  ر56–47: 26و25اردیبهشت،ش

 (1385اصیل،حجگتاررر،)«مجلگه،«گنجگوی نظگامی شگهرداسگتانشگهرزیبگایی،روایتگیازآرمگان
  ر121-18:118و17،ش1385ذایییوزمستان ،جستارهایشهرسازی

 ،نی دوم،تهران:نشر چاپ ،ایرانی اندیشه در شهرآرمان (، 1381 ) اهلل حجت اصیل. 

 ،هگاویژگگی و ارکگان چیستی، مالصدرا؛ شهرآرمان»(،1392)نجف لکیایی،عبدالرئوف؛ سید افضلی»،

 ر82-63:61ش ،1392 ذاییی ، (ع) باقرالعلوم دانشگاه ،سیاسی علومذژوهشی-فصلنامهعلمی
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 1381زمسگتان و ذاییی ،صفه ،«شهرعدالت اسالم شهرآرمان»(،1381) محمد زاده،نشی و بهناز زاده،امین،

 ر31-35:21ش

 (1392ذاکیاد،جهانشگاه،)تهگران:قاجگارۀتگاریخشگهروشهرنشگینیدرایگرانازآغگازتگاسلسگل،

 رشهرآرمان انتشارات

 (1385حبیبی،سیدمحسن،):حلیلیتاریخیازمفهگومشگهروسگیمایکالبگدیآن:تازشارتاشهر

 رسسهانتشاراتوچاپدانشگاهؤمتهران:،ثرأتفکروت

 (1385حسینی،مریم،)«ان:مشایسهتطبیشیداستانشگهرزنگاندراسگکندرنامهشگاهنامهشهرزنآرمان

ذژوهبزنگان:زن،«هایاوتوذیایهایکهنیونانیوداستانفردوسیواسکندرنامهنظامی،بااسطوره
  ر132-1385:117،ذاییی15،شماره4،دورهیدرتوسعهوسیاست

 (1394حسینی،مریمودهشانی،سولماز،)«دبردیگتازنظرگگاهیونگ دراسگکندرنامهتحلیلفراینگ

 ر98-38:77،ش1394،ذایییذژوهبزبانوادبیاتفارسی،«نظامی

 ایگنجگه نظگامی حکیم اجتماعی -سیاسی اندیشۀ داددر»(،1394وهادیان،مرتضی) خاتمی،احمد»،

ذگنجم: مسلسگل شماره،1394 بهار دوم، گلستان،سال دانشگاه ادبیاتفصلنامه، انتشادی مطالعات مجله

 ر54-67

 تحلیلبازتابنشاشیدرجامعهقرنششمهجریبانگگرشبگه»(،1396وخانی،مینو) خرمی،مریم

  ر70-61: 51،ش1396،شهریورمجلهباغنظر،«گنجوی نظامی آثار

 رسخنانتشارات،ذیرگنجهدرجستجویناکجاآباد(،1372کوب،عبدالحسین)زرین 

 ،آذرودی ،مجلهکیهانفرهنگی،«گنجوی نظامی شهردادذروردیار،آرمان»(،1377شهرزاد)شاهسنی

  ر35-32: 148،ش1377

 ،شگهرزنگاندرخسگرووشگیرینحکگیمنظگامیآرمگان»(،1387ومعینیفرد،زهرا)اسحاقطغیانی

 ر130-11:113ش،1387ذایییوزمستان، ذژوهشنامهادبغنایی ،«ایگنجه

 ،رابطگهادبیّگاتواخگالقبگارویکگردیبگهآثگارنظگامی»(،1390) حگافظ حاتمی، و اقاسح طغیانی

 ر82-10:63ش،1390ان،تابست3دوره ،ذژوهشنامهادبیاتتعلیمی،«ایگنجه

 ،تگریناثگرهایخسگروی)درغنگاییترینحکمتشیرین»(،1388) سمانه جعفری، و اسحاق طغیانی

-62 :13ش،1388ذایییوزمستان،هفتمسال ،ذژوهشنامهادبغنایی،«امرخسرووهاتفی(-نظامی

 ر39

 (1381فاضلی،قادر) ،«دانشگاهمجلۀعلومسیاسی،،«گنجوی نظامی مانرواییدراندیشهراهورسمفر

  ر300-283: 20،ش1381باقرالعلوم)ع(،زمستان

https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D9%87%D8%B1&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D9%87%D8%B1&select-publisher=publisher-exact
http://parsadab.dehaghan.ac.ir/?_action=article&au=29037&_au=%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82++%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/1260/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D8%BA%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-1387-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-11
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/1260/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D8%BA%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-1387-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-11
http://parsadab.dehaghan.ac.ir/?_action=article&au=29037&_au=%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82++%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://parsadab.dehaghan.ac.ir/?_action=article&au=29037&_au=%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82++%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://parsadab.dehaghan.ac.ir/?_action=article&au=34795&_au=%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8++%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
http://parsadab.dehaghan.ac.ir/?_action=article&au=34795&_au=%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8++%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
http://parsadab.dehaghan.ac.ir/?_action=article&au=29037&_au=%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82++%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://parsadab.dehaghan.ac.ir/?_action=article&au=29037&_au=%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82++%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://parsadab.dehaghan.ac.ir/?_action=article&au=34795&_au=%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8++%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
http://parsadab.dehaghan.ac.ir/?_action=article&au=34795&_au=%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8++%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
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 (شهرخوبان،1373فالحی،کیومرث،)«دوره ،تعگاون مجلگه،«گنجگوی نظگامی شگهرگیریدرآرمان

  ر27-22: 34،ش1373جدید،تیر

 (آرمگان1389فالحی،کیومرث،)هگایآرمگانیرانگیوراهبردهگایآن)جسگتاریدراندیشگهشگهرا

273274:4ش-1389خردادوتیگر « اقتصادی-اطالعاتسیاسی مجله: (،گنجوی نظامی گرایانه

 ر23-

 هنر مدرس ،«اسالمی شهرمعناییآرمان ساختار از تصویری خداوند شهر» (،1382) محمد آبادی، علی، 
 .91-3:72 ش ،1382بهار اول، دوره

 محمد شیخ و مطهری دیدگاههایشهید مشایسه مسلمانان؛ انحطاط علل»(،1382حمیه) وحیدی، علی 

 ر95-87: 68 ،ش1382تابستان ،معرفت ،«عبده

 (1391کریمی،ذرستو،)« انسگانیادبیاتوعلگوم مجله،«گنجوی نظامی هادرشعرمعانینمادینرن

  ر189تا155: 26،ش1391ذاییی )دانشگاهشهرکر(،

 (1387کرمی،محمدحسینونوروزی،زینب،)«اندیشهسیاسیایرانشهریدراسگکندرنامهنظگامی»،

 ر206-175(:21)ذیاذی24  ش،یثرذژوهیادبفارسن

 (1384ممتاز،احمد،)«زمسگتانمولگویذژوهگی،«اندیشهسیاسیایرانشهریدراسکندرنامهنظگامی،

 ر42-6:11،ش1384

 ذژوهشگنامهزبگانوادبیگات،«نظامیسخنگویایرانانسگانی»(،1388یانسرخگریه،حسین)منصور
 ر168-1388:153،سالاول،شسوم،ذایییفارسی

 (1392محرمی،رامینوسروری،اعظم،)«ادب شناسیمتن،«گنجوی نظامی گنج ذنج در انسان هویت 

 ر29-1394:4 بهار ( 17 )ذیاذی ،1 ش ذنجم، سال جدید، دورۀ نهم، و چهل ،سالفارسی

 (1389ناصری،ناصروعظیمی،رسول،)«فصلنامهعلمی،«تنوعکنایاتعامیانهدرلیلیمجنوننظامی
 ر167-1389:153،ذاییی4،سالاول،شذژوهشیزبانوادبفارسی-

 ران:انتشگاراتتهگ اول، چگاپ ،آرمانیاسالم شهر طیبه؛ حیات فضای نظریۀ(،1395محمد) زاده،نشی 

 .تهران وتحشیشات، علوم واحد اسامی آزاد دانشگاه

 تهران:دانشگاهآزادجایگاهطبیعتومحیطزیستدرفرهن وشهرهایایرانی(،1384زاده،م)نشی،

 واحدعلوموتحشیفاتر

 مطبعگه،سگخهوحیگددسگتگردی،نامهحکیمنظامیگنجگویشرف(،1316)یوسفبنالیاس،نظامی

 ارمغان،طهرانر

 طهرانرارمغان،مطبعهنظامیگنجویحکیملیلیومجنون(،1313)یوسفبنالیاس،نظامی، 

https://www.gisoom.com/search/book/author-268989/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-268989/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11003544/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-5963/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%88%D8%A8%DB%8C/
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 (1366نظامی،الیاسبنیوسف،)چاپچهارم،تهران،امیرکبیررکلیاتخمسهحکیمنظامیگنجهای، 

 نسخهوحیددستگردیهمراهباحکایگات،اقبالنامهنظامیگنجوی(،1393)یوسفبنالیاس،نظامی

 رارمغانطوبی،دختدانبزرینسیده،گردآوریبهنثرروان

 صادقنیگکنسخهصحیحوتحشیه،نظامیگنجویخسرووشیرین(،1394)یوسفبنالیاس،نظامی

  ،انتشاراتسوفیاسوشیا،تهرانرذور

 ،چگاپ ،فارابی ابونصر ثانی فکریمعلم و علمی حال شرح و گیزند(،1382)  ابوالشاسم سید هاشمی 

 .شریفی تهران:انتشارات اول،

 (1395وافیثانی،مریم؛یاحشی،محمدجعفروشریفاف،خدایی،)«هایایرانشگهریتداوماندیشه

 ر106-192:79،شماره1395،بهارجستارهایادبی،«درمخیناالسرار
 Cunningham, F. (2010), "Triangulating utopia: Benjamin, Lefebvre, Tafuri, City: analysis 

of urban trends", culture, theory, policy, action, 14(3): 268-277, DOI:10,1080/13604813, 

2010, 482268. 

 Geoghegan, V. (2004), "Ideology and utopia", Journal of Political Ideologies, 9, 2: 123-

138, DOI: 10,1080/13569310410001691172. 

 Garforth, L. (2009), "No Intentions? Utopian Theory After the Future", Journal for Cultural 

Research, 13(1): 5-27, DOI: 10.1080/14797580802674787 

 Hatuka, T., D'Hooghe, A. (2007), "After Postmodernism: "Readdressing the Role of Utopia 

in Urban Design and Planning", Places, 19(2): 20-27,  

http://escholarship.org/uc/item/7b3789rv 

 L. Debele, M. (2016), "The Ethiopian root of Thomas More’s Utopia,International Journal 

of African Renaissance Studies - Multi-", Inter and Transdisciplinarity, 11(1): 22-33, DOI: 

10.1080/18186874, 2016, 1212461 

 Levitas , R. (2008), “Pragmatism, Utopia and Anti-Utopia”, Critical Horizons, 9(1): 42-59. 

 Levitas , R. (2000), "For Utopia: The (limits of the) Utopian function in late capitalist 

society", Critical Review of International Social and Political Philosophy, 3(2-3): 25-43. 

 Levitas, R. (2007), "Looking for the blue: The necessity of utopia", Journal of Political 

Ideologies, 12(3): 289-306, DOI: 10, 1080/13569310701622184. 

 Pinder, D. (2002), "IN Defence of utopian urbanism:  imagining cities after ‘End of Utopia", 

Geografiska Annaler, 84 B(3–4): 229-2. 

 Pinder, D. (2013), "Reconstituting The Possible: Lefebvre", Utopia and the Urban 

Question, Vol.39: 28-45, DOI:10, 1111/1468-2427, 12083. 

 Sarakemsky, I.(1993) ,"Utopia as political theory", Politikon: South African Journal of 

Political Studies, 20(2): 111-125, DOI: 10, 1080/02589349308704997. 

 Wright, A.( 2004), "An Ambiguous Utopia", Political Theology, 5(2): 231-238. 

 W. Fernando, J. and et.al(2018), "Functions of Utopia: How Utopian Thinking Motivates 
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