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آرمانشهرایرانی-اسالمیازمنظرنظامیگنجوی 

تاریخ دریافت97/07/27 :

تاریخ پذیرش98/03/03 :
آیدا کیانفر

1

حمیدرضا صارمی

2

چکیده
آرمانشهردرکذهنیتولیدشدهتوسطهرجامعهنسبتبهموقعیتخوددرتاریخوفرهنگ 
محسوبمیگرددویکیازموضوعاتیاستکهدردورههایمختلف،گاهبهشکلمتنادبی،
گاهبهمعناینظامیاجتماعی-سیاسیوگاهمکانیغیگرممکنودسگتنیگافتنیوگگاهممکگن
مطرحشدهاست،اماترسیمآنبرحسبزمانومکگانجلگوهایگونگاگونذییرفتگهاسگتردر
ایران،اززمانباستانتاتمدناسالمی،ایناندیشهازسگویبسگیاریمتفکگرانواندیشگمندان
بهصورتمتنوعمطرحشدهاستکهتبیینتصویریروشنازآن،میتوانگدنشگببسگیاییدر
تولیدمدلآرمانشهرایرانی-اسالمیوکاربستآنبهعنوانسنجۀمییانمطلوبیتشگهرهای
امروزداشتهباشدردراینراستا،درذژوهبحاضر،آرمانشهردرتمدنایرانی-اسالمیبااتکا
برآرانظامیگنجوی،موردواکاویقرارگرفتهاسترهدفاصلیتدوینچگارچوبمفهگومی
دیدگاهاینشاعرواندیشمنددرارتباطبامفهومآرمانشهرباتأکیدبرنشبآندرشهرسگازی
ایرانی-اسالمیبودهاسترازاینحیث،بابهرهگیریازروشذژوهبتحلیلمحتگوایکیفگی،
بهتبیینمفاهیمآرمانشهرنظامیدرمنظومۀدوگانگۀاسگکندرنامگهشگاملشگرفنامهواقبالنامگه
ذرداختهوسپسارتباطمیانمفاهیمدرمدلمفهومیآرمانشهرایرانی-اسالمی،بگااسگتفادهاز
تکنیکفراتحلیلبیانشدهاسترازنتایجکاربستاینرهیافتدرآثاردیدهشدهبرمیآیدکگه
آرمانشهراسالمی-ایرانی،فارغازابعادزمانی-مکانی،بگامرکییگتانسگانواوتگادبگرمفگاهیم
حکمتوعدالتاستواراستکهبهعنواننمودیایدهآلبرایشهرهایامروزبرذایهشگرایط
وزمینۀآنهاستر
واژگان کلیدی :آرمانشهر،نظامیگنجوی،آرمانشگهرایرانگی-اسگالمی،آرمگانشگهرنیکگان،

عدالتر 
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1ذژوهشگردکتریشهرسازی،دانشکدههنرومعماری،دانشگاهتربیتمدرس(نویسندهمسئول) 
 ayda.kianfar@modares.ac.ir
2استادیارشهرسازی،دانشکدههنرومعماری،دانشگاهتربیتمدرس  saremi@modares.ac.ir
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مقدمه و بیان مسئله
شهربهمثابه واژهای عمومی برای جهان ایدهآلوبرتر،ازدیربازدغدغۀمتفکرانو


توصیفآرمان
اندیشمندان در تمدنهای گوناگون بوده استر گرچه ،ترسیم آن برحسب زمان و مکان جلوهای
1

هاوخواستههای »

گوناگونذییرفتهاست،امااغلببراینباوربودهاندکهآرمانشهربیانیاز« 
آرمان

بهمثابه«جایگیینی»دربرابر
(Sarakemsky, 1993: 111-112؛علیآبادی)1382،یکجامعۀ خوب 
وضعموجودووسیلهای است که از طریق آن ،میتوانجهان رافراتر از نظم موجود درک نمودر
چنین ایدئولوژی ازآرمانهاواجتماعاتی سخنمیگویدکهبشربرایدستیابی بهآنهادرتالش
جبرانیمییابدر 

استوچشماندازیگاهمؤکدبرتغییر،گاهانتشادیوگاهباماهیتی

همانطورکهبیانشد،زمینۀمحوریوتناسبفرهنگیازویژگیهگایاساسگیوذاتگیتفکگر
آرمانشهریدرطولتاریخبودهاستردرایگران،ازدوراناسگاطیریتگاتمگدنایرانگی-اسگالمی
(مفتخری،)8-6:1376،بهعنوانتمدنیباجوهرۀمبتنیبرتوحید،آرمانشهردراندیشۀمتفکرین
اسالمیخودرابهمنصهظهوررساندهاستراینآرمانشهربهعنوانمکانیبگرین،برتگراز

ایرانی-
وضعموجود،آرمانیوبهشتآمالوآرزوهایساکنانآنموردتوجهقگرارگرفتگهوبگهیکگیاز
محوری ترینمباحثفکریمعاصرباوجهانتشگادیازوضگعموجگودشگهرهابگدلگشگتهاسگتر
بنابراین،بهنظرمیرسدتبییناینمفهومازمیاناندیشۀواضعانیکگهبگااتکگابگهتمگدنایرانگی-
اسالمیآنرادرذهنمیذروراندهاندوشناختویژگیهایآنازمنظراندیشمنداناینتمدن،بگه
منظورترسیمشهرایرانی-اسالمیضرورتداردر 
ازهمگگینرو،درایگگنمشالگگه،ازمیگگاناندیشگگمنداندورانایرانگگی-اسگگالمی،نظگگامیگنجگگوی،
سخنسراینامی2قرنششم(منصوریانسرخگویه،)153:1388،بهعنوانیکیازصاحبنظران

تفکرآرمانگرایانۀطبگری3

باخاستگاهاندیشهایایرانی-اسالمیبررسیگردیدهاسترآراءویبر
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Aspirations and desires
جمالالدینابومحمدالیاس بنیوسف بنزکیبنمویدنظامیکهدرسال530هجری درشهرگنجه(آذربایجان
 2

همزمان با دورۀ سلجوقی دوم و حکومت اتابکاناستروی تشریباً همه عمر را در
کنونی)به دنیا آمدردوران وی  
سالهای  560-598دیده از جهان بست(فاضلی-283:1381 ،خاتمی و هادیان،
گنجه سپری نمود و سرانجام بین  
)57:1394ر 
 3ابوجعفرمحمدبنحریرطبریدرتفسیرخودازآلۀ  159اعراف،داستانشهریبامردمانبهروزورستگاررابازگو
کندرذیامبردرشبمعراجهمراهجبرئیلبهسرزمینقومیمیروندکهبرآمدگاهآفتابذسازناحیتجین(چین)و


می
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وبحاراالنوار1وهمچنینسایۀآرمانایرانیازآرایفردوسیوشیخاشراقباتأکیدبرایرانکهگن
بهویژهکن دژ3استواربودهاست(اصیل)47:1371،رایگناندیشگمنددر
برایمثالورجمکرد2و 
قصۀخسرووشیرینباعبورازاقلیمزُهدمخیناالسگراروورودبگهدنیگایآنگاندرجسگتجوی
جامعۀآرمانیاستودرقصۀلیلیومجنوننییسیریدرآفاقیکناکجاآباددردنیایسنتهاو
نبی«امید»نیسگتر
محنتهایبادیهمیکند،گواینکهناکجاآبادلیلیومجنونکمترازخسروشیری 
زرینکوبمعتشداستکه،نظامیگنجویدرهفگتذیکگرنیگیبگهدنبگالناکجاآبگادیاسگتکگه
رساندومیگوید :


سرانجامویرادرموکباسکندربهمرزاقلیمناکجاآبادیمی

کسیکییدازخلقباماقرارکهباشدچوماذاکوذرهییگار 
دردیگرسویرودیقرارداردکهنامآن«اردوان»ودرآنری رواناستراینشهرداراینظاماقتصاداشتراکی،زمین
هادارایبلندایبرابر،خانههایشان

بارور،انبارعمومیدرشهروبرداشتبهاندازۀ نیاز،منیلتاجتماعیوبرابری،خانه
دربلندیدراست،مردمانآندارایاخالقنیکو،سالمتیوعمرطوالنیهستند(اصیل)50:1371،ر 
آرمانشهرهای
1رمحمدباقرمجلسیدرکتاببحاراالنواردرشرحماجرایذوالشرنینداستانآرمانشهریراآوردهکهبا 
نظامی و طبری همانندی کاملی داردرمردم این شهر از قوم موسی هستند مردمی ذارسا که خداوند به ذاداش ذارسایی،
اینبارذرسندهذوالشرنین
زندگیشانراقرینسعادتساختهاستردراینداستاننییروشذرسبوذاسخبهکاررفتهو 

زندگیشانمیذرسدوآناندرذاسخ

استرویدرگشتوگیارخودبهگردجهانبهاینمردمرسیدهوازراهوروش
میسپارند تا همواره ذروای مردن
میگویند مردگان را در آستانۀ منیل به خاک  
میدهندر 
به جامعۀ آرمانی خود را شرح  
زنند،خانهها در آن

کنندر چون ستمذیشه و افیونخواه نیستند ،این شهر بری از فرمانرواست چون دست به دزدی  
نمی
ازاینروتهیدستندارندرعمرشان
بدوندرهستندرجامعۀبیطبشه،دردادوستدعادلودرخواستهوداراییهمهانبازند 
طوالنیودلهایشاددارندچونبهخداتوکلدارند(اصیل)51:1371،ر 
2رایرانیان نخستین که از ایرانویچ کوچیده بودند همواره خاطرۀ خوش و تصویری زیبا از آن سرزمین مینوی را فرایاد
داشتندر جمشید در ایرانویچ دژی ساخت که ورجمکرد نامیده شد (اصیل) 48:1371 ،رورجمکرد شهری زیرزمینی و
میشودرطرحآنمدوراستکهنمادیازهییمتمرگاز
بیرگاستکهازآندربرابردگرگونیآبوهوامحافظت 
حلشۀمحافظشهروشهرنشینانونشاندهندۀزماناستراینشهرشهریشادوعاریازبیماریومرگاستکهنطفۀ
دادهاندرزیبایی در این شهر با اهمیت برشمرده شده استرمردمان آن دارای
مردوزنو حیوانات را در آن قرار  
زیباترین  
عمرطوالنیهستندرنهادخانواده،حکومتودینبرجستهمیباشدوعدلوقسط،مهروعطوفتدرجریاناستردر
میسازندرشهرغرق
هستهااشارهداردبهاینمعنیاستکهتمامیچییهاشرایطزیسترافراهم 
اینشهرهمهچییبه 
یکباردرسالاتفاقمیافتدودارایدرودروازهاست(همان)48:ر 
درروشناییوغروب 
سیاوشگرد توسط سیاوش ذسر کیکاووس روی آسمان بنا و توسط کیخسرو به زمین آورده شده

3ر کن دژ یا 
استردرتوران(چین)واقعشده،دارایهفتدیوارازهفتنوعمصالح،کوشکآنازسیمینوکنگرۀآناززرینو
میشودر15دربه بلندایقامت15مرددارد و
دارای چهارکوه و هفترود ذرآباستکهتوسط7مرغذاسداری 
میگیرد(اصیل)49-48:1371،ر 
زمیندرآنباروراستوهمۀروزییدانموردذرستبقرار 
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ایندلیلیبریکعمرذیجوییصبورانهدرجستجوی«مدینگهفاضگله»،بگهعنگوانسگرزمین
بهجتوسعادتوتنهازیستگاهذاکانوذرهییگاران،محسوبمیشودردراینذژوهب؛ازمیگان
نامهواقبالنامهباشالودۀ منطشی ومبانی


هایشرف

شاملمنظومه
آثارنظامیگنجوی1اسکندرنامه2
شهرزنانبهطورخاص،بهمنظورتگدوینچگارچوب

بهطورعاموآرمان
آرمانشهر(مدینهفاضله) 
ازهمینرو،باتوجگهبگهاینکگهایگنمفهگوم،درطگی

آرمانشهرایرانی-اسالمی مطالعه شده استر

سالیانگیشته در ادبیات نظریمطالعاتشهریوبگاالخ

ادبیگاتاسگالمی-ایرانگی،بگهعنگوان

ابیاریمؤثردرمسائلحلنشدۀحالوآیندۀشهرهانادیدهانگاشتهشگدهوتنهگاجنبگۀتخیلگیو
انتشادادبیآنموردتوجهقرارگرفتهاست،چنینبهنظرمیرسدکهباشناختآرایویدرزمینۀ
آرمانشهرایرانی-اسالمی،میتوانمدلیازآرمانشهرایرانی-اسالمیتبییننمودکهبگرذایگۀآن،
ناکارآمدینظریههاینامتناسببازمینههایفکری-اعتشگادیرابگا

زمینۀحلمسائلشهرسازیو
بازمینههایفکری-فرهنگیتاریخیبهعنوانجایگیینیبگرایبهبگود

توجهبهذیوستگیذاتیآن
شرایطشهریامروزیفراهمنمودر 

اهداف و پرسشها
باتوجهبهاینکهموضوعآرمانشهرایرانی -اسالمیدرمطالعاتشهریجهانودرمتونایرانی

مورد بیتوجهی قرار گرفته است ،بنابراین ،هدف اصلی این تحشیق شناسایی و بررسی اندیشۀ
منظورجستجویچارچوبیکارادرزمینۀآرمانشهرایرانی -اسالمی


شهرنظامیگنجویبه

آرمان
جامعهبهمثابه

جهتاستخراجمؤلفههایآرمانشهرایرانی-اسالمیهمخوانبا مشتضیات فرهنگی
دستاوردی برای مطالعات شهری استر ازاینرو ،مهمترین ذرسشی که ذژوهب حاضر درصدد
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1مخین االسرار بیانگر ذیوند شعر با شرع و عالقه به زهد و تشرع ()569؛ خسرو و شیرین توصیف دوران ذیب از
اسالم (سلسله ساسانی)()571؛ لیلی و مجنون توصیف دوران اسالمی ()584؛ هفت ذیکر مبین دوران ذادشاهی بهرام
شرفنامه و اقبالنامه)شرح کشورگشایی و حکمت دانایی و
در سلسلۀ ساسانی ()593و آخرین اثر وی اسکندرنامه ( 
میباشدر 
ذیغمبریاسکندر( )599
آنجاکه اسکندر ،قهرمان داستان ،یونانی است و آثار افالطون نیی یونان را مهد اندیشۀ آرمانی شناسانده ،برخی
از 
 2
بردهاندکهآبشخوراندیشۀنظامیرادرسطحافکندنشهرآرمانیدرمنابعیونانیباید جسترآنچه
ذژوهندگانگمان 
آرمانگرایانجهاناسالم بهویژهحکیمانایرانیازافالطونباشد(اصیل،
چنینگمانیرا قوتمیبخشد شاید ذیروی  
)47:1381ر 
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هایآرمانشهرایرانی-اسالمینظامیگنجویبهعنوان

برآمدهبهآنذاسخدهدایناستکهمؤلفه
اسالمیکداماند؟ازاینحیث،تالششدهتابا مروری بر

ذردازانآرمانشهرایرانی-

نمایندۀنظریه
آرمانشهر ،به چارچوبی دست یافت

هایتداومبخشی به

تفکرات ایرانی -اسالمی درخصوص شیوه
آرمانشهردر برنامهرییی شهری براساس نظرگاه ایرانی  -اسالمی تبیینگرددردر

که برمبنای آن،
ادامه ،روند و چارچوبی که برای تحشق این هدف تدوین شدهارائهگردیده استر

پیشینه تحقیق
درذژوهب ذیبرو،سعیشدهاستباتأکیدبرآرا نظامی گنجوی و ذژوهبهایانجامشده،
آرمانشهر از دل سنت و فرهن

موضوع

ایرانی-اسالمیموردواکاویقرارگیردرمتأسفانهاهمیت

آراونظراتنظامیگنجوی،بهویژهدردورۀشکوفاییعلمودانبدرقرنششم،درذاسخبه
مسائلشهرسازیبا نگاهیآیندهنگرانه،متعالیو آرمانیدرادبیاتشهرسازی،نظراتاومورد
آرمانشهریوی چندین مشاله و کتاب موجود استکه

توجهقرارنگرفتهاستردرخصوص فلسفۀ
بهشرحزیربهآنهاذرداختهشدهاست :
ازمهمترینمنابعدراینزمینهکتابذیرگنجگهدرجسگتجویناکجاآبگادتگألیفعبدالحسگین
زرینکوب()1372استکهدرابتدا،دربخبشهربندگنجه،اشارهمیکندکهشاعرباتوجگهبگه
نابسامانیهایزمانه،عیلتوانیواذیشهنمودهاسترازایگنرو،ضگمنانصگرافازابتگیالمحگیط
عصر،ویبانمونههایکمالانسانی–کهجامعۀهمعصراوروزبگهروزازآنفاصگلهمگیگرفگت-
آشناشدهوخویشتنرابرایجستجویکمالمطلوبانسانیوترسیمالگویانشالبدرآنمدینۀ
جاهله،آمادهمیکردهاستر
اصیل()1371درمشاله«تصویر«کن دژ»،آرمانشهر نظامی گنجوی»وهمچنگیندر«داسگتان
شهرزیبایی1روایتیازآرمانشهر نظامی گنجوی»(،)1385اندیشۀدستیافتنبهیکشهرزیبگاو
آرمانیرابهعنوانآرزویانساندرطولقرونواعصار،درفرهن وادبمردمجهان،درشگرق
وغرب،بااهمیتمیداندرازایگن رو،بگابررسگیشگاهکارنظگامیگنجگوی،ذگنجگگنج،ازجملگه
اسکندرنامه،اسکندررابهعنوانشخصیتیباجلگوۀاسگطورهایکگهآمیگیهایازفیلسگوف،شگاهو
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1عنوانشهرزیباییازبیتشیخمحمودشبستریبرگرفتهشدهاست :
بهسویشهرزیباییعلمزدهمهترتیبعالمرابههمزد 
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ذیامبروراویشهرزیبایی،کهشهرنیکانیاخوباننامگرفتهاست،برمیشمردوبگهتوصگیفآن
ذردازدرسرانجامطیبیستوهفتسالدرجستجویمدینۀفاضله،آرمانشهرنیکانهماننگا-

می
رفیمیگرددر 

کجاآبادمع
حاجیبندهوموسوی()1391باتأکیدبرخاستگاهایرانی-اسالمیآرمانشهرنظامیگنجوی،
مؤلفههایمدّنظرویرااخالقشهروندی،بازیگران،کارگیارانونظامیمگدیریتیمطگرحنمگوده
استوساختاراصلیوفضاییکالبدیشهررامبتنیبرفضایسبیبیانمیدارندر 
احمدذناهینییدرمشالۀ«مروریدرآمانشهرنظامیگنجوی»نییبهتفاوتآرمانشهرنظگامی
گنجویوجامیذرداختهاستوآرمانشهرنظامیگنجویرامبینذهنیاتفلسفیمیداندکگهبگر
جنبۀعملیوواقعیبودنآرمانشهرتأکیدداردوباآفریدنحوادثرنگارن درداسگتان،مدینگۀ
فاضلهراارائهمیدهدر 
حسینی()1385درمشالۀ«آرمان شهرزنان:مشایسۀتطبیشیداستانشهرزناندراسگکندرنامه
شاهنامهفردوسیواسکندرنامهنظامی»،بااسطوره هایکهنیونانیوداستانهگایاتوذیگاییبگه
بررسیآرمانشهرزناندرشاهنامهفردوسیونظامیگنجگویوشگباهتهگایایگنداسگتانبگا
داستان هایاساطیریزنانآمازونمی ذگردازدوایگدۀآنرابرگرفتگهازاسگکندرنامههگایمنثگور
می داندکهدرآنهابهآرمان شهرزناناشارهشدهواینموضوعبرفمنیسگتهگایعصگرحاضگر
مؤثرواقعشدهاستر 
طغیانیومعینیفرد()1387نییدرمشالۀ«آرمانشهرزناندرخسرووشگیرینحکگیمنظگامی
گنجهای»نییبرزنانوآرمانهاوحشوقشانبهعنوانموضوعموردتوجهسگالهگایاخیگراشگاره
داردکهدرقرنششمهجریدرآرانظامیگنجهایظهوریافتهاستواکثرمفگاهیمفمنیسگتیدر
نظریههایمدرنرادربرداردر 
سعید حمیدیان در کتابآرمان شهر زیباییبه موضوع قهرمانان و ضگد قهرمانگان و تیگ هگای
شخصیتیداستانهای نظامی گنجوی و تناقض موجود در شخصیتهای داستانی وی ذرداخته است
داستانذردازینظامی و زیبایی بیان او بحث کرده است(محرمگیوسگروری،

و بیشتر در زمینۀهنر
)31:1392ر 
آرمانشهرنظامیگنجوی)،بهبررسگیسگیرتحگول
شاهسنی( )1377درمشاله«دادذروردیار»( 
مفهومآرمان شهردرآراتوماسمور،افالطگون،فگارابیوشگیخاشگراقازناکجگاآبگاد،المکگانی،
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بیجاییواوتوذیاذرداختهاستوبهتأثیرذییرینظامیگنجویازآراآناندرارائهایدهآرمانشهر

خوداشارهنمودهاستر 
فالحی()1373درمشاله«شهرخوبگان،گگیریدرآرمگانشگهر نظگامی گنجگوی»بگهتوصگیف
آرمانشهرنظامیگنجویباتأکیدبرابیاتشعرویاشارهداردرویدرمشاله«آرمانشهرایرانگیو
راهبردهایآن(جستاریدراندیشههایآرمانگرایانه نظامی گنجوی)»( )1389اندیشۀآرمانشهری
نظامیگنجویمبتنیبردونظامفکریایرانیوغربیاستوآنرامتگأثرازآراایرانگیازجملگه
اسطورههایایرانیورجمکردوکن دژوفیلسگوفخراسگانیفگارابیواندیشگههگایفیلسگوفان
یونانیمیداندر 
بهروز ثروتیان در کتاباندیشههای نظامی گنجهای و آئینۀ غیگب نظگامی گنجگهایدر مگورد
جایگاه انسان در آفرینب و صفات معنوی وجود بحث مختصری کرده است(محرمیوسروری،
)31:1392ر 
طغیانی و حاتمی در مشالۀ«رابطۀ اخالق و ادبیات با رویکری به آثار نظامی گنجهای»به موضوع
هویت فردی انسان از دیدگاه نظامی ذرداخته و در مورد جایگاه و ارزش زن در اندیشۀ نظگامی هگم
بحث کردهاند(محرمیوسروری)31:1392،ر 
کرمیو نوروزی( )1387در مشالۀ«اندیشۀ سیاسی ایرانشهری در اسکندرنامۀ نظامی»به تحلیگل
آرمانشهر

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

ذرداختهودیدگاهنظامیگنجویرامبتنیبرحشیشتدرمشابلواقعیگتوراسگتیودرسگتیشگاه
آرمانی،کانوناندیشۀسیاسیایرانشهریمیداندرعدالترابهشاهتوصیهمگینمایگدوتخصگ

،

کاردانیوکاراییرابااهمیتمییابدر 
ممتاز()1384درمشالۀ«اندیشهسیاسیایرانشهریدراسکندرنامه»،مؤلفههایاندیشگۀسیاسگی
ایرانشهریدراسکندرنامهنظامیگنجویرااصالتواستشاللمتعلقبهامرسیاسی،عدمتوجهبگه
واقعیتوتوجهبهحشیشت،نشادیزمانه،اعتشگادبگهنظریگۀشگاهیآرمگانی،توجگهبگهعگدالتو
مصلحتعمومی،جایگاهممتازوزارتومشاوره،تأکیدبرتخصگ

،کاردانیوکگارایی،اهمیگت

جن وامورنظامیومحوریتآندراتخاذتصمیماتسیاسی،شناختنفتنهبهعنواننشطۀشروع
بدیها،آمیختگیسیاستباهمۀاموریکهبهنوعیکشورداریذیونددارد،برمیشمردر 
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فاضلی()1381درمشاله«راه و رسم فرمانروایی در اندیشه نظامی»بهآیینحکمرانیازدیگدگاه
حکیمنظامیذرداختهاستوشروطآنرامشروعیت،مشبولیتومداومتدانستهکهبازبگانذنگد
واندرزسعینمودهاستافکارخودرابیانوجامعهرابدانسوسگوقدهگدومؤلفگههگایآنرا
خردمندی،همکاریوهنرمندیبرشمردودولتیراموفقمیداندکهمتکیبرمشاورهوراهنمایی
افرادخردمندومردمدارباشدرویتأکیدنمودهاستکهجنسیتنییدرحکومتمطرحنمیباشگد
وحکومتمبتنیبرفکرواندیشه،عدلوانصافاستر 
هدفاینمشالهاستخراج مفاهیم رایج در شهرسازی امروز از دل فرهن

آرمانشهریایرانگی–


ازاینرو،ازمطالعاتیکهتاکنوندراینزمینهانجگام

اسالمیباتأکیدبرآراینظامیگنجویاستر
بهطور مشخ
شدهچنینبرمیآید،که 


 ،ذژوهشیدرخصگوص شگناختوتوصگیفویژگگیهگای

آرمانشهرازمنظراندیشمندانایرانی-اسالمیوبهویژه«نظامیگنجوی»باتأکیدبگرتأثیرگگیاری
بردانبشهرسازیامروزانجام نشده استرایندرحالیاستکهچنگین ذژوهشگی بگا توجگه بگه
افقهای تازه براینظریهو دانگب
آرمانشهر در شهرسازی امروز،میتواند درارائه 

اهمیت موضوع
شهرسازیمؤثرباشدر 

روش پژوهش
چارچوبآرمانشهرایرانی -اسالمیاستر برای این هدفروش

این ذژوهب به دنبال استخراج
تحشیقاساساًتلفیشیازروشهای تحلیلمتنومحتوایکیفیوفراتحلیلاسترروشفراتحلیل
روشیاستکهمیتواننتایجذژوهبهارابایکدیگرترکیبکردوروابطتازهایمیانذدیدههای
عبارتدیگر،شیوهایدقیقبرایترکیب


هاستربه
اجتماعیکشفنمودراینروشتحلیلوتحلیل
هدفمند نتایج مطالعات متعدد برای رسیدن به یک برآورد بهتر دربارۀ حشیشت است که شامل
جستجویفراگیربرایتمامیمدارکموجود،بهکارگیریمعیارهایروشنوقابلشمولوتعیین

یک اندازۀ اثر برای هر ذژوهب میشودر در بخب نخست مشاله (تعریف مفاهیم) به مفهوم
آرمانشهر درادبیاتنظریو نشبآن درادبیاتنظریاین حوزهذرداختهشدهاسترذساز

تبیین جایگاه آن در اندیشههای نظری ،با رجوع به اندیشۀ آرمانشهر نظامی گنجوی ،براساس
منابعدستاولازجملهکتابهایتألیفیوی،منظومۀاسکندرنامه(شرفنامهواقبالنامه)ومنابع

دستدومازجملهکتابهایتألیفشدهومشالههایعلمیمرتبطبااندیشۀوی،بااستفادهاز
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روشتحلیلمحتوایکیفی(بلیکی)1385،ازطریقتطبیقمتنباخودمتنودرکمفاهیممتن
بهطورمستشیموهمچنینبهکمکشرحآثارتوسطسایرذژوهبها ،مضامین کلی معتبر ،که بنمایۀ

این اندیشه را تشکیل میدهند ،استخراج گردیده و براساس آن مدل مفهومی از طریق روش
فراتحلیلابعاداصلیونحوۀارتباطاتآنابعادترسیمشدهاستر 

مباحث نظری پژوهش
 -1تعریف آرمانشهر
آرمانشهر بهمثابه چشمانداز جامعهای مطلوبتر از آن چییی که در حال حاضر وجود دارد


مسیری طوالنی در تفکر غربی و شرقی ،از افالطون تا فارابی ،را ذیموده استر در دیکشنری
آکسفورد کالسیک ،اتوذیا 1اشتیاق غیر عملی تعریف شده است ()Levitas, 2007: 296ر چنین
آرمانشهر »3یا
آرمانشهر توماس مور 2در سال  ،1516تحت عنوان « 
تفکری از زمان انتشار  
همزمان المکان و مکان خوب معنی میدهد
آرمانشهرگرایی» رواج یافته است که بهطور  
« 
()Sarakemsky, 1993: 113ر با وجود این ،هاگ بلتر 4بر این باور است که «معنای لغوی
،آرمانشهرمتشکلاز

آرمانشهربهمعنی»المکان«تاکنونتأییدنشدهاست»()Pinder, 2002: 229

جهانیاستکههنوزوجودندارد،اماوعدۀچییهای بهترراذیبرودارد()Wright, 2015: 231ر
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Utopia

2توماسموردرلندنمتولدشدوزبانوادبیاتکالسیکدرآکسفورد()1493-1492رامطالعهکردرتشریباًدرسال
،1494بااصرارذدرشآکسفوردراترککردوبهمطالعۀقانونمشترکذرداختوبهعنوانیکوکیلموفقبهلندن
بازگشتردر سال  ،1504مور به ذارلمان راه یافت ،اما ذس از مخالفت با اعمال مالیات هنری هفتم مجبور شد که
معروفترینآنها

ازاینرو،ویخوانبقانون ونوشتنمتونانسانی والهیاتیرا،کهاز 
زندگیسیاسیراترکگویدر 
اوتوذیا(اولینباردرسال1516درلووانچاپشد)بود،ذیگرفترکتاباتوذیاشاملدوبخباست،بخباولبر
شرایط اجتماعی انگلستان در سده شانیدهم تمرکی دارد و دومین بخب (قبل از بخب نخستین نوشته شده است)
گفتگوییمیانمورویکمسافرخیالیرافائلهایتلودیRaphael Hythlodayاست،کهدرسفرخودبهجهانجدید
جییرهای ناشناخته شامل ملل مشترکالمنافع آرمانیو نویسنده رخ داده است (شاه سنی )32 :1377 ،ر مفهوم اتوذیا

میشود()Zuzanek,2016: 2ر 
توسطمورساختهشدودریونانبرای«بدونسرزمین»استفاده 
درحالیکه " "euبه معنای خوب یا

 3در یونانی "topos" ،به معنای محل است "ou" ،به معنی هیچ یا نه ،
نشاندهندۀهردواینمعانیاسترهمراهباریشۀ""toposبهکلمهاتوذیامنجرمیشودر 
بسیارخوباسترحرف" "u
4 Rosemarie Haag Bletter
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آرمانشهروسیلهای است که از طریق آن میتوانجهان را درک نمود ،فرایندی مبتنی
درحشیشت  ،
برساختارهایذهنیکهدرهردورۀتاریخیایدههاییرافراترازنظمموجودارائهمیدهدرچنین
ایدئولوژیای تنها زمانی رخ میدهد که گروههای خاصی تالش میکنند که این «آرزوها» را در

رفتار واقعی خود به تصویر بکشند() Hatuka and D’Hooghe, 2007: 20-21رباتوجهبهاینکه
آرمانشهرهاذاتاًنوعیچارچوبوقالباندیشیدندربارۀمسائلحلنشدۀزندگیرادارندواز

آرمانهاواجتماعاتیسخنمیگویندکهبشربرایدستیابیبهآنهادرتالشاسترمیتوانگفت
که در مفهوم آرمانشهر ،حداقل سه عمل وجود دارد که گاه ،نگاهی مبتنی بر تغییر است ،گاه
نگاهی انتشادی مییابد و گاه با ماهیتی جبرانی تعریف میگرددر با این وصف ،نخست،
آرمانشهرها میتوانند منبع انگییه برای تغییر اجتماعی باشندردوم ،با توجه به اینکه دیدگاههای

آرمانشهری محدودیتهایی جهان ممکنرابه تصور میکشند ،میتوانندبهعنوانشاخ هایی

باشندکهبراساسآنواقعیتجاریموردارزیابیوانتشادقرارمیگیردربنابراین،مردممیتوانندبا
آرمانشهر دلخواه خود ،کاستن از نشاط ضعف جامعۀ فعلی خودو بدون فرار از
کاستن از مفهوم  
آرمانشهر خود را نیی مشاهده کنندر این استدالل به معنی فعال کردن عملکرد
واقعیت فعلی  ،
جبرانی است ()W. Fernando and et.al, 2018: 3ر بنابراین ،آرمانشهر جایگاهی فراتر از
دسترس ،اما قابلرویت،یک افقوامید( )Hatuka and D’Hooghe,2007: 20-21ویک عنصر
اجتنابناذییروضروریبرایآیندهدرتاریخبشراست()Levitas, 2007: 290-291ربرذایۀآنچه

بیان شد ،آرمانشهر بهمثابه چشمانداز یک جامعۀ هماهن

در فرهن

تمدنهای شناخته
تمام  

شده ،تأیید میشود و اشتیاق به سعادت و رضایت بدون محدودیت است که خواستهها و
احساسات مردم را درک میکند و آنها را در مدلهای شگفتانگیییازآیندهای نه چندان دور
میبیندو ممکن است به ابداعو اشکال و ایدههای جدیدیهمچونذیدا کردن راههای نوین برای
مشابله با موقعیتهای بسیار متضاد شهری ،کمک به ساختن شهرها براساسآرمانهای سیاسی-
اجتماعیوایجاداشکالجدیدقابلقبولمؤثربرآیندهمنجرشودربنابراین،اینمفهومرامیتوان
شاملدوبعدهدفورویکرددانستکهدرتخیلوتغییربهترتیبازانتیاعیبودنبهسوی
واقعیبودنحرکتمینماید(نمودار)1ر 
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نمودار شماره 1چشمانداز آرمانشهر

 -2جایگاه آرمانشهر در اندیشۀ نظریهپردازان حوزه آرمانشهر
ذسازبررسیمفهومآرمان شهروتبیینجایگاهآنازنظرمفهومی،دراینبخببرسیرتحول

مفهومیآندرادبیاتنظریشهرسازیباتوجهبهدودیدگاهجهانیوایرانی-اسالمیتأکیدشده
بهمثابه
بهطور گسترده  
آرمانشهر اروذای سدۀ شانیدهم و هفدهم  
استر در رُمانهای کالسیک  ،
تخیل نوآورانه نویسندگان ،مبین رؤیایی از یک جامعۀ جایگیین است ،که در بردارندۀ طیف
گستردۀ آثاراز جمهوری افالطون ،شهر سنت آگوستین ،مانیفست کمونیستی مارکس و انگلس،
هرلند شارلوت گیلمن 1اتوذیای مدرن هولوگرام ولی  2و اطلس شورید آین رند  3هستند و
ذیشنهادات گوناگونی  از تحوالت اجتماعی در نشاط مختلف در تاریخ غرب ،ارائه میدهند
() L.Debele, 2016: 22-23ربرخیازآنانسعیکردهاندباتوصیفویژگیهایانسانیوروابط
فرهنگی،آرمانشهررا توصیف نمایندوبرخی نییبه کمکشرحجنبههایمادیو

اجتماعی -
آرمانشهر نیی خارج از
برنامهرییی شهری  ،4
کالبدی در این مسیر کوشیدهاندر در طراحی و  
بحثهای آکادمیک نیست و بهمثابه یک «جایگیین» متمایی شده است زیرا زنده ماندن فرهن 

چشمانداز«جایگیین»و/یاآرمانگرادشواراستردیویدهارویبراین
سیاسی-اجتماعیبدونیک 
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Charlotte Gilman’s Herland
2 H.G. Wells’s Modern Utopia
3 Ayn Rand’s Atlas Shrugged

 4مخالفان تفکر آرمانی نظیر رابرت ونتوری ،دنیس اسکات براون ،جیمی جکوبی ،کنت فرامپتون و آلدو روسی
آرمانشهر مستلیم اعمال اجبار توتاریته و دترمینیسم کالبدی استربرای آنها «اتوذیا»
آرمانهای  
میکنند که  
استدالل  
باغشهرابنیرهواردو
میکندر 
استراتژیهایاستاتیکراباتعاریفاجتماعیواقتصادیدرفضایفیییکیسازماندهی 

چشماندازهای اتوذیایی بودند (  Hatuka and
ویل رادیوس ،لوکوروبوزیه ،مثالهای قرن بیستم از چنین  

)D’Hooghe,2007: 20-21ر 
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آرمانشهری،مناظریساختهشدهاستکهبارهاوبارهاازبینرفته
باوراستکهبدونچشمانداز 
آرمانشهر ،با تمام محدودیتهای آن ،میتوان امیدوار
مفهومسازی  

و بازسازی شده استر فشط با 
بودکهیک گفتمانجایگیینایجادشود()Hatuka and D’ Hooghe, 2007: 20-21رمحوراصلی
آرمانشهرتالشبراینظمدادنبههرجومرجزندگیشهریمدرنتعریف
بحثطفورینیی1از 
میگرددر بر ذایه این رویکرد ،موضوع اصلی آرمانشهر ساختار شهرهای مناسب و شخصیت
آرمانشهرگرایی از دوراهی «چشم انداز– واقعیت»
شهروندان استر هنری لوفور ،در خالل  
آرمانشهرگرا »2و «خیالپرداز »3تمایی قائل شدهاستر ویاز
) (Cunningham, 2010: 275بین « 
یکسو،به دنبال کشف بیشتر واقعیت در زندگی روزمره و فضاست( )Pinder, 2002:231واز

دیگرسو،درآرمانشهرخود،بهدنبالکشفوترسیمسرزمینیاستکهصرفاًبخشیاز«واقعیت

آن» تحشق یافته است () pinder, 2013: 32ر رورتی بهترین نوع روایت تاریخی را «جستجوی
آرمانشهرگرایانهدرموردچگونگیبرخوردازحالبهآیندهایبهتر»میداندراینبخشی
سناریوی 
آرمانشهر را اینجا روی زمین «تصور کنیم» که
از برتری «ما مدرنها» است که میتوانیم یک  
نشاندهندۀ«تغییر بیرگی در مکان امید انسان ررراز ابدیت تا زمان آینده»است(


Levitas, 2008:

برنامهرییی شهری برای
)46-47ر چنین رویکردی در ذیشنهادات لئونی سندرکاکنیی ،در زمینۀ  
جهانشهر
آرمانشهردرحالگیار»4یا« 
آنچهاو« 

5

»نامیدهاستوجوددارد(Pinder,2002: 238-

)239ردرمجموعمیتوانبیاننمود،کهدرتفکرجهانی،آرمانشهربهمثابهکاتالییوریاستکهدر
عینایتکهمیتواندگرییگاهیبرایترسهاوناامیدیهایامروزباشد،عرصهامیدبرایآیندهی

شهریوتوسعهاجتماعیشهریراترسیمنماید6ر 
درتمدنایرانی-اسالمی،دین اسالم ،به سبب رویکردهای توحیدنگر و ویژگگیهگایخگاص
آرمانشهرمطلوب خود بیاننمودهاست(امگینزاده و

خود ،صفات و ویژگیهای مشخّصی را برای
نشیزاده)1381 ،رازهمینروستکهدر طول دورههگای تگاریخی مختلگف ،اندیشگمندانایرانگی-
توصیفآرمانشهر مطلگوب اسگالم و

اسالمی بااستمداد از علوم دینی و نیی فلسفه سعی کردهاند به
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Tafuri
2 Utopist
3 Utopian
4 Utopia in becoming
5 Cosmopolis

برنامهریییهستندر 
بهمثابهکاتالییوردر 
آرمانشهر 
6سوزانفینشتاینوجانفریدمنطرفداراندیدگاه 
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تفسیر ویژگیهای آن بپردازندر در میانآنان ،ابونصر فارابی اولگین متفکگری اسگت کگه بگا الهگام از
افالطون،شالودۀ اندیشۀ آرمانی را ذایهرییی کردر فارابیهدف شهر آرمانی را رسگیدن بگه سگعادت
میداندر سعادت موردنظر وی ،تنها سعادت این جهانی نیست ،بلکه سعادتی استکه هم زنگدگانی
این جهانی آدمی را به وجه دلخواه تأمین مگیکنگد وهگم رسگتگاری او را در جهگانی دیگگر تحشّگق
)رازاینرو،دراندیشۀوی،مدینۀفاضلهبهخودیخگودغایگتنیسگت؛

میبخشد (هاشمی1382 ،

رازنظرخواجهنصیرالدینطوسی،مدینۀفاضگلهاجتمگاعافگرادی

بلکگهوسیلۀنیلبهسعادتاست
استکگهاهدافگشانفگراهمکردنخیراتواستفادهازآنهاوازبینبردنبگدیهاسگترازآنجگگا
کگهخیگراتازخیگرمطلگقسرچشمهمیگیردوخیرمطلقواحداست،بنابراینچنگینمدینگهای
واحگداسگترافگرادایگناجتماعبهدلیلآنکگههمگگیسگعیدرتحصگیلخیرهگادارنگددرآراو
مشترکاندر اینافرادچونافکاروعشایدشانمطابقباحقوواحگداسگگت،ذگگسهمگگهدر

افعگال
ایگناعتشگادهگاموافگقیکدیگرندوهرآنچهدارند،کمالاستودرجهگترسگیدنبگهکمگاالت
بیگشتراسگترخواجهنصیرالدینطوسیدرتعریگفمدینگۀفاضگله،غایتبکوشبمردممدینگه
برایفراهمآوردننیکیاستومگردمدراندیشههگاوباورهایشگانهماننگدوهماهنگ انگدودر
صورتهماهنگیدررفتاروباورشاناستکهجنبۀعملیوتحشقشهرآرمگانیخواجگه،معنگاو
مفهومذیدامیکندردرهردوجامعۀآرمانی،عدالتمؤلفهایاستکگهتوجگهفگگارابیوخواجگگه
نگصیرالدینرابگهخگودجلبکگردهاسگترعگدالتدراندیشۀفگارابی،فضیلتیدراخالقفردو
عملبهفضایلاخالقیدررابطهباغیروهمچنینبهمعنایتشسیممساویخیگراتاسگتکگهبگر
مبنایآن،وظیفۀبعدیحکومتراصیانتازآنچهمیانشانتشسگیمشگدهمگیدانگد،امگادرمدینگۀ
فاضلۀخواجهنصیرالدین،عدالتباایجادوحدتموجبحفظنظاممیشودوصگفتیاسگتکگه
همافراداجتماعوهمنهادهابهآنمتصگفانگدرخواجگهنصگیرالدینعگگدالترادررتستمگگام
فگضایلدانستهودرمیاناجناسفضیلت(حکمگت،شگگجاعت،عفگگتوعگگدالت)عگگدالترا
محگصولاجناسدیگریمیداندرچنینعدالتیباقرارگرفتنهرچیییدرجایخودشحاصگل
میشودوتحشقآنبهاعتدالاستکهبینقواینفسانیفگردوقگوایدیگگردرسگگطحجامعگگه
بگهوجگودمیآید (برخورداری)1394،رازدیگراندیشمنداناینتمدنمیتوانبهمالصدرااشگاره

کرد؛مرادویازآرمانشهرهمانشهرخوبیابرتراستکگههگدفآنرسگیدنبگهخداسگتو
سعادتنهاییبشردرتشربالهیازوادیعشالنیتوحکمتاسترویبرایگننظگراسگتکگه
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برایانتظامیافتنحیاتانساننیازبهتمدن،اجتماعوتعاونبرمبنایقانوناسگتوموجبگاتآن
راعدالتمیداندکهبهتعادلرسیدنجامعهمنجرمیشودوبرنشبشهرونداندرذیشبردجامعگۀ
آرمانی،مشارکتوهمکاریدرجهتشکلدهیواستمرارآرمگانشگهردرجهگتقگوانینتأکیگد
نمودهاست(افضلیولکیایی)1392،رشهید مطهری هماننداکثر آرمانگرایان بگه مفهگوم عگدالت
توجه میکند و مکتب اسالمرا حامی عدالت میداندر به نظر ایشگان هرگگاه تگودۀ ملّگت بگه حشگوق
حکومتوفادار باشند و حکومت حشوق مردم را ادا نماید ،آن وقتاست کگه نشگانههگای عگدالت
صاحبنظران متعدّدی به تبیین ماهیّگتشگهر

ظهور میکند (علی وحیدی)1382 ،ر دردهۀ اخیر نیی
نشیزاده( )1395اشاره
اسالمیذرداختهاند که از جملۀ آنها میتوان به نظریۀ فضای حیات طیبهتوسط 

جهانبینی توحیدی و عدالت ذایهگیاری

کردر ویبراینباوراستکه شهر اسالمیبر مبنای اصول
شده ودارای سه رکن ،فضای فکری یا ایمان اهل شهر ،فضگای عمگل و رفتگاراسگالمی (مشگرّرات،
قوانین و اصول اخالقی اسالم) و فضای عینی یاکالبد شگهر اسگتر کالبگد شگهر راانسگان (فضگای
تبیینکنندۀ ارتباط انسان باجهگان خگارج اسگت ،شگکل
فکری) و فضای عمل و رفتار اسالمی ،که 
میدهد و تحشّق آن در عالم خارج،بستهبه شگرایط زمگان و مکگان ،شگرایط فرهنگگی و تگاریخی و

امکانات دردسترس تجلیات متفاوتی خواهد داشتر 
براساسآنچهبیانشد،میتوانچارچوبآرمانشهررادرادبیاتنظری،بهترتیگببراسگاس
دومؤلفهامیدوعدالتتبیینکردکهمنجربهذیوندنظریهوعملشهرامروزدرحرکتبهسگوی
جامعۀبهترمیشود،مؤلفۀامیددرجهانغرب،دراندیشهایرانی-اسالمیبااتکگابگرتوحیگد،بگه
مثابهذیبشرطیبرایرسیدنبهعدالتدرجامعهجهترسیدنبگهسگعادتوکمگالمحسگوب
میگردد(نمودار)2ر 



نمودار شمارۀ  2جایگاه آرمانشهر در شهرسازی
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یافتههای پژوهش
نبررسیمحتواییابعادآرمانشهر1درآثارنظامیگنجوی-

دربخب یافتهها سعیشدهاست،ضم
منظومۀدوگانهاسکندرنامه(شرفنامهواقبالنامه)وخسرووشیرین-برمبنایجامعههایآرمانی
توصیف شدۀ این اندیشمند به سؤال اصلی ذژوهب ذاسخ داده شودر با توجه به ذیچیدگیهای
ویژگیهای آرمانشهر ایرانی -اسالمی ،به منظور درک ممکن از آرمانشهر در دیدگاه نظامی
گنجوی،دراینمطالعهیافتههایذژوهبدرابعادشبگانۀاجتماعی،سیاسی،فرهنگیوکالبدی،
اقتصادیوزیستمحیطیطبشهبندیشدهاستر 


استخراج مؤلفههای آرمانشهر در منظر نظامی گنجوی
بُعد کالبدی آرمانشهر
طورعامدرهنروبهطور


توجهنمودکهچهرۀشهرآرمانینظامیگنجویبهدوصورت،به
باید
خاصدرشهر،خودرابهمنصهظهوررساندهاسترهنرازدیدگاهویجایگاهیرفیعوواالدارد
و نظامی گنجوی خواستار جامعهای است که هنر در آن ،چنان ذرورش یافته و رشد کند که
هنرمندرابهعالی تریندرجۀکمالبرساندرازنظرویرسیدنبهکمالوتمامیتهنرباعثرشد
جامعهخواهدشدرازجملههنرهاییکهدراشعارش،ودراسکندرنامه بسیاربهاهمیتآناشاره
نموده،نشاشیاسترنشاشیبرفضاهایمختلفیازجملهدیوار،نگارخانهها،ذارچهوسن کشیده
هایبهکاررفتهدرآناستر

شدهاست(خرمیوخانی)63:1396،رازمشخصههایاینهنررن
بنابراینمیتوانبهاینمسئلهذیبردکهنظامی گنجوی میخواهدبانشاندادنرن ها،2زیبایی
حیاتوحشیشتزندگیرابرایخوانندهآشکارسازدوآنرابادنیاییزیباترذیونددهدر 
تنمگرچههستازمشیمانشهردلگمنگیستغافلزشاهاندهر
زهگنگدوسگتانتگابگیگابگانرومزویگرانزمگیگنتگابگهآبادبوم
ادهامسگویهگرکشوریفگراسگتشگنگاسیوصورتگری
فگرسگتگ 
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
آرمانشهر خود (با عنوانهایی چون نیکان ،اوتاد و شادان(منصوریان،
اقبالنامه ،نظامی گنجوی ذیب از طرح  
 1در  
میکندکهبرگرفته
سرخگویه،)155:1388،خوبانوزیبایی(فالحی)22:1373،بهمدینهجاهلهیاشهربداناشاره 
میباشد(ذناهی)132:،ر 
ازداستانقومیاجوجوماجوجاشارهشدهدرقرآنمجید 
2ذساینگریوهدراینسنگالخ



یکیدشتبینیچودریافراخ 
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بگدانتگازشگاهگاناقگلیمگگیرکگنگدصگورتهرکسیبرحریر 
شرفنامه288:1316،
 
زنگشگاشیبگهمگانیمگژدهدادهبگهرسگامیدراقگلگیگدسگگشگاده 
خسرووشیرین 83:1394،
همچنینویبرنشبرویطاقها،دیوارهاوسن هااشارهکردهاستواهمیتتأثیرآنرابر
زیباییشهرهانمایاندهاستر 
زخگامگوشیدرآنزریگنگهذرگار

شگدهنگشگبغگالماننگشگبدیگوار 

خسرووشیرین 241:1394،
نگخگلگستانیبگدانزمگیگنبود

کگارایگبنگششگبندچگینبود 

لیلیومجنون 92:1313،
همچنین،ازآنجاکهشهرایرانیازروزگاراندورتصویریبودهاست،ازمثگالیآسگمانیکگهاز
حشیشتوذهنیتیدرورایچهرۀظاهریآنرخذنهاننمودهاستراینشهربگدانسگببترسگیم
میشودکهیادآورکالبدیزیبا،کلیتیآراستهوحاملذیامیمعنگویازسگرزمینموعگودباشگدتگا
رابطیبینوجودوموجودومکشوفومستورشودرشهرعالمیمیگرددکگهسگایهایازعگالمی
دیگردارد(حبیبی:1385،ه)رازاینرو،درآرمانشهرنظگامیگنجگویایگنبُعگددرقالگبمفهگوم
زیباییشناختیشهربامرکییتآراستگیموردتوجهقرارگرفتهاسگترفگرمهگاوفضگاهایشگهر
آلهایآنجامعهمیباشندر 
نشانگرنظمحاکموایده 

ذگگدیگدارشدشهریآراستهچوفردوسیازنعمتوخواستگگه 
انهگابگسییافتآراستهدروقفگلازجگملگگهبگگرخگاسته 
دکگ 
کلیاتخمسه 1301:1366،
کگهدارددکانیدراینچارسوکگگهرخگنگهنگداردزبگسگیگارسو 
شرفنامه 29:1316،
 
فضاهاوساختمان هایشهرینگهتنهگا،ذاسگخگوینیازهگایعملکگردیجامعگهبلکگهشگیوۀ
معنیدهیبهساکنانمیباشند(ذاکیاد)3:1392،رازفضاهایشهریاصلیآرمانشهرایگنشگاعر
میتوانبهبازار،کاخهاوگیرهااشارهنمودر 
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فرودآوریدندشازرهبهکاخبهکاخیچومینویمینافراخ 
اقبالنامه 224:1393،
 
سرائیملوکانهداردبلندبساطیکشیدهدراوارجمند 
شرفنامه 279:1316،
 
زرشکنرگسمستبخروشانبهبازارارمریحانفروشان 
خسرووشیرین83:1394،
عالوهبراین،ویازعناصربااهمیتدیگرشهررامحلهگایذرسگتبوعبادتگگاههگادرشگهر
میداندکهمحلعبادتشاهآرمانیهستندر 

زنکاردانباهمهکاخوگنجزطاعتنهدبرتنخویبرنج
زذرهییگاریکهداردسرشتنخسبددرآنخانۀچونبهشت
دگرخانهداردزسن رخامشگبآنگجارودماهتنهاخرام
درآنخانهآنشمعگیتیفروزخگداراذگرسگتبکندتابروز
نهشبفارغستازذرستشگرینهروزازتماشاوجانذروری 
شرفنامه 280:1316،

ازاینرو،نظامیگنجوی،دروازهرانهبهعنوانکالبدوورودیشگهر،بلکگهآسگتانهایهویگت
بخبومشخ

شهرخودبرمیشمردر 

کنندهبرایآرمان
چوآمدبهدروازهشهرتن ندیدشدریزآهنوچوبوسن



کلیاتخمسه 1301:1366،
همچنینویبرموقعیتومکانیابیبناهایبااهمیتدرآرمانشگهرخگودتأکیگدنمگودهاسگتر
بناهایشاخ

ازجملهبناهایمیهبیعموماًدربخبهگایبلندمرتبگهشگهرواقگعشگدهانگدکگهبگا

معماریارزشمندوشکوهنمادشهروعنصرنشانهایمحسوبمگیشگدندوهمگانطگورکگهذنگاهی
()1372بیاننمودهاستبیانگرایناستکهمکانواینشهرمحلزندگیمردمانیذارساوبگاتشگوی
استربنابراینضمنتأکیدبرجنبۀکالبدی،براهمیتارزشمعنویشهرنیی،اشارهنمودهاستر 
ذگدیگدآمدآرامگگگاهیزدورچنانکیشبتییهتابندههور
بگرافگراختهطاقیازتیغکوهکهازدیدنبدردلآمدشکوه
بگهباالیآنطاقذیروزهرن کشیدهکمرکوهیازخارهسن
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گگروهگیبگرآنکگوهدینذرورانمگسلگمگانوفگارغزذگیگغمبران 
بگهالگهگامیگیدانزرویقیاسدراحوالخودگشتهییدانشناس 
اقبالنامه 230-224:1393،
 
اما،همانطورکهذیبتربیانگردید،آرمانشهرازدیدگاهوینگهبگهمعنگیهیچسگتان،بلکگه
مکانناشناسودستنایافتنی(ناکجاآباد)بانگاهیآیندهنگردربرابرشگهرامگروزی،درنشطگهای
)کهبهمثابهظرفوقگوعرویگدادها

دوردستکهبشررابدانراهینباشد،است(اصیل53:1371،
کهشهرارمنکوهستانیبودهوبعدازطیبیابانهاکسیمیتوانستهبگه


ذیافکندهشدهاسترچنان
آنرسد :
بگگرندهرهبگیگایگاندربگیگابگانبگهکگوهگستگانارمگنشگدشتابان 
خسرووشیرین 92:1394،
یهگابسگیدیگدمدرآفگاق 
بسیگشتمدرینخرگاهشبطاقشگگفتگ 
همان 83:
ازآنسگگویکگهستانمنیلیچندکگگهبگاشگدفگرضگهدریگایدریگگنگگد 
 

همان 83:

بُعد زیست محیطی آرمانشهر
طبیعتبهعنوانآیاتیازآیاتخداوند،یکیازبهترینیادآورهاباخالقهستیووصالانسانبه
اصل خویب استر طبیعت یکی از مهمترین مصادیق تیکردهندۀ انسان در کالبد آرمانشهر
باشدکهجایگیینینداردوآرمانشهرایرانی -اسالمیبهعنوانیکیازبهترینوجوهآفریدۀ


می
خدا میباشد که در ذاسداشت و نگهداری آن باید کوشا بود (نشیزاده)284  :1384 ،ر نظامی
گنجویاشارتینمادینبهمنابعطبیعیمحیطزیستداردکهدرمصرفآنبایدجانباعتدالرا
رعایتنمودربدیهیاست،کهاینجنبهظاهریوعینیمطلباستراینبینبکههمۀآنچهدر
طبیعتوجودداردازآنوما،کهامروززندگیمیکنیم،نیست،وابستگیگیشتهبهحالوحالبه
ترینشکلخودتجلیمینماید(ذناهی)142-140:1372،ر 


آیندهرادرمنطشی
یکیدانهراهفتصدمیرسد 

بهماازآنچهبرجایخودمیرسد


خوریمآنقدرمایهازگرموسردکهچنداندیگرتوانیمخورد 




اقبالنامه 230-224:1393،
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شاعرحکیم،ازبُعدتوسعۀذایداربادوراندیشیخاصخویب،بهسگالمتمحگیطزیسگتو
حفاظتازآنبهعنوانمسئولیتهایشهروندیدرآرمانشهرایرانی-اسالمیبهتصگویرکشگیدۀ
خودتأکیدنمودهاست(ذناهی)142:1372،ر
گرایندهبومببهآسودگیفروشستهخاکبزآلودگی 
شرفنامه276:1316،
 
همچنین،ویبرعناصرطبیعیازجملهباغهایذردرختوانبوهوفراوانیآبدرآرمانشگهر
خوداشارهداردکهبیانگربهشتمینویاستوشاعربگهدنبگالآندرجهگانشگهرآرمگانیخگود
میباشدوچشماندازیدلنشینمیآفریند(ذناهی)133:1372،ربنابراینآبوباغمؤلفههایاصلی

اندیشۀآرمانشهرایرانی-اسالمیوایرانشهریمحسوبمیگردندر 

چوازمرغوماهیتهیکردجایبگهنگوشگابگۀبگردعآوردرای
زتگعظیگمآنزنخبگرداربگودکهباملکوبامالبسیاربود
جهانسبیدیدازبسیکشتورودبهسرسبییآمددرآنجافرود 
شرفنامه275:1316،
 
سوادشزبسسبیهومش بیدچگوبگاغارمخگاصگهباغسگپگیگد 
درآنخگرمآبگادمگینگوسگرشگتفروماندحیرانزبسآبوکشت 
شرفنامه276:1316،
 
بنابراین،اندیشهآرمانشهرایرانی-اسالمینظامیگنجویضگمناینکگهاشگارهاینمگادینبگه
منابعطبیعیمحیطزیستورعایتجانباعتدالدرمصرفداشتهاست،دربردارندۀدوراندیشی
اهمیتتوسعۀذایداردرحدودهشتقرنذیبازمطرحشدنآندرجوامعغرباستونگاهی
آیندهنگارانهبهطبعیتبهمثابهمنبعیباارزشازحیاتانسانیداردر 

بُعد سیاسی آرمانشهر
تازمانی که ایرانشهر یک واحد سیاسی مستشل تلشی میشد و مصداق بیرونی و عینی داشت،
اندیشۀسیاسینیدایرانیاندررابطهبامحوراندیشۀشهریاروآرمانیبودوباورودایراندرنظام
سیاسیمبتنیبراندیشۀخالفتدردورۀجهانشمولیاسالمی،نهتنهافراموشنگردیدبلکهادامه
یافت (رجایی)180 :1371 ،ر اندیشۀ سیاسی ایرانشهری وجه دیگری از نظامهای فکری در
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استمرارفرهن ایرانیاسترطباطباییبراینباوراستکهفلسفۀسیاسیدرایرانبافارابیآغاز
شدهوبهگونههایمختلفدرمتونظهوریافتهاست(کرمیونوروزی)176-177:1387،ردفاع
سیاستنامه و امام محمد غیال در نصیحۀ الملوک و عنصرالمعالی در

خواجه نظام الملک در
قابوسنامه از مفهوم بنیادین اندیشۀ سیاسی ،یعنی عدل ،بیانگر آن است که تا ذایانقرن ششم ،این
اندیشه در کانون توجه متفکران و کارگیاران ایرانی قرار داشته است(وافیثانیوهمکاران:1395،
)91-90رعالقۀنظامیگنجویبهسیاستدرمفهومنظریآن،در روزگاریکه نیمی از جهان را
جن های صلیبیویران کرده بود و نیمۀ دیگرش به دستکسانی آسیب دیده بود که خود را متعهّد
به مشابله با این جن ها میدانستند (وافیثانیوهمکاران ،)91-90:1395،باتأملدرناهنجاریها
و بیرسمیهای ذادشاهان زندۀ عصر و در احوال فرمانروایان قصههایب اندک اندک شکل
گرفت(زرینکوب)283:1372،ر 


می
بنابراینویازهمانآغازجستجویآرمانشهرخویب،اندیشمندینگاظربگهسیاسگتبگهنظگر
میرسدربرایوی،سیاستبهدلیلجستجوییکهدرتگأمینسگعادتانسگانیومعنگیواقعگیدارد،
ترینبارثمردرختحکمتمحسوبمیگرددکهدرجسگتجویتگأمینعگدالتانسگانی

ظاهراًعالی
استوسعیدرتحشقسعادتفردی،جمعیوانسانیمبتنیبرمساواتواخوتدارد(وافگیثگانی
)رازهمینرو،عدالتذروریزمینهسازاندیشۀسیاسینظگامیگنجگوی در

وهمکاران91-90:1395،
)رزرینکگوب

گردد(زرینکوب299:1372،

جوامعآرمانی–آرمانشهرزنانوآرمانشهرنیکان–می
براینباوراستکهآرمانشهرویجیباتعاونوتفاهمآزادانۀدقیقاماخارجازاکگراهوالگیامعگام
خلق،تحشقنمییابدواینامرازطریقتربیتنفوسونگهوفگقمصگلحتاربگابقگدرتوازراه
ایجاددگرگونیسازندهونهدگرگونیانفعالیوعاریازتأملبخردانهممکناستکگهدرعگرفآن
را«سیاست»میخوانند(زرینکوب)284:1372،رازجملهمؤلفههایاندیشۀسیاسینظامیگنجگوی
دراسکندرنامه،اصالتواستشاللمتعلقبهامرسیاسی،عدمتوجهبهواقعیگتوتوجگهبگهحشیشگت،
نشادیزمانه،اعتشادبهنظریۀشاهیآرمانیدارای فره،توجهبهعدالتومصگلحتعمگومی،جایگگاه
ممتازوزارتومشاوره،تأکیدبگرتخصگ

،کاردانیوکگاراییوآمیختگگیسیاسگتبگاهمگۀامگور

مگیباشگگد(ممتگگاز)14:1384،ربنگگابراینمگگیتگگوانسیاسگگترادراندیشگگۀویترجمگگانمگگدیریتو
حکومتداریشهریحولدومفهوم«عدالت»بهمعنیسلوکورفتارشخ

درموقعدولتمردیو

«حکمت»بهمعنیرهیافتیدراخیتدابیروادارۀامورتعریفنمود(رجایی)185:1371،ر 
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عدلوعدالت :مهمترینویژگیشهریارآرمانیدرذهننظامیگنجویعگدلاسگتوتگارو
ذودآرمانشهرویازعدالتبافتهشدهاسترعدالتوانصافدراندیشۀسیاسیاوجایگاهمهمی
داردراگرعدالتتمامجامعهرافراگیرد،آبادانیدرتمگامارکگانراهخواهگدیافگتوبگااجگرای
عدالتتبعیضازبینرفتهوهرکسبهحقخویبمیرسد(متینی83:1373،؛ممتاز26:1384،؛
کرمیونوروزی)191-190:1387،ر 
سکندربهانصافنامآورستوگرنیزماهریکاسکندرست 
شرفنامه386:1316،
 
اگگگردادبگودیوداوربگگگسگیدهآبگگادبگودیودردهکگسی
بگهانگصافودادآرداینخاکبر تگگبگاهگیذگییگردزبگیگدادگگر
چگوازدخگلاوگرددانگصگافکمبگسگوزدزگگرمگیبگپگوسگدزنم 


اقبالنامه 213-207:1393،
 

بهاصلازجهانذادشاهیتراستکهفگرمگانوفگرالگهگیتراست
هگمهچیگیرااصگلبگایگدنگخستکهباشدخللدربناهایسست
زرازنگشگرهکگردنعگشگیگقازبلوررسگانگیگدنمگیگوهبگاشگدبهزور
کگنگدهگرکگسیسیبراخانهرسولیخوشنباشدبهدندانکس
تگگوراایگیدازبگهگرعگدلآفگریگدسگتگمنگایگدازشگاهعگادلذدید
سگتگمگکگارگگانرامگکگنیگاوریکگهذگرسندروزیتازینداوری 
شرفنامه386-375:1316،
 
ایناندیشمندبرایاجرایعدالتدرشهرآرمانیخودمعترفاستکگهسگاکنانآنبایگدبگه
وجودییداناستواربودهودرهمۀکارهابراوتوکلکنند،بهعالوهبایددیگنذگرورباشگندوآنرا

مترادفباراستیوذرهییازکژیودروغگگوییوامثگالآنبداننگد(متینگی83:1373،؛فالحگی،
)23:1373ر 
بهردولتیکاوریدرشمارسجودیبکنذیبذروردگار
بهذیروزیخودقویدلمباشزترسخداهیچغافلمباش
خداترسراکارسازاستبختبودناخداترسراکارسخت 


اقبالنامه 189-185:1393،
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راازمؤلفههایاصلیعدالتحاکمبرجامعۀخود

بنابراین،ساکنانآرمانشهروی«راستی»

میدانند :

چگنینرسمذاکییهوراهراسترهمگگاورسگمنگیگاکگانمگاسگت
برینمشکخاشاکنتوانفشاندکهبویخوشمشکذنهاننماند
کگسگیراسگتخرمازنخلبلندکگگهبگرنگخگلخرمارساندکمند 
شرفنامه 192:1316،

حکمت:حکمتازدیگرمؤلفههاییاستکگهآرمگانشگهرنظگامیگنجگویومبگانیاندیشگۀ
سیاسیویرامیسازدرازاینرو،وی،همچونفارابی،سیاسترانهبرشرعودیگنکگهبگرعشگل
متکیمیداندربنابرایندراسکندرنامهسهخردنامهرامیگنجاندوسایۀحکیمانیچگونافالطگون،
سشراطوارسطورابرسراسرمنظومۀخویبمیافکندراسگکندر،ذادشگاهآرمگانیوی،هگمخگود
خردمنداستوهمباخردمندانبهمشورتمینشیندرحتیوقتیسشراطازآمدنبهنیداسگکندر
خودداریمیکند،اسکندرخودبهنیدحکیممیرودوازاوحکمتمیآموزدرویبگاتأکیگدبگر
)ربهطورکلی،
دانباندوزی،تغییراتیعظیمدرفرهن جامعۀخودایجادمیکند(ممتاز 36:1384،
او در آرزوی اجتماعی بوده است که توسطخردمندان اداره میشگود(محرمگیوسگروری:1392،
)ودرآنحکیمانجایگاهواالییمییابندودرتمامیبخبهایآن،بگهعنگوانگگروهفعگالو

39
اثربخبظاهرمیشوند(ممتاز-18-15:1384،کرمیونگوروزی)187-184:1387،رازایگنرو،
تأمینعدالتدرآرمانشهرخودرادرگروآنمیداندکهخردمندانآنسگرزمینگگردهمآینگدو
برایادارۀشهرخودقواعدیتنظیمکنندوخودومردمشهربراجرایقوانینآننظارتنمایندو
ازطبشهبندیجامعهبهدوگروهممانعتبهعملآورند(متینی)83:1373،ر 
اشگارتچگنانشگدزتگخگتبلندکهداناستنیدیکماارجمند
نجگویدکگسگیبرکگسگیبگرتگریمگگگرکگیطگریگقهنرذروری
چگودولتبهدانبروانکردمهدمگهانسگویدانگبنمودندجهد 
هگمگهرخبگهدانگببگرافروختندزفگرزانگگگاندانگبآمگوخگتگند
زفگرهگنگ آنشگاهدانگبذگسگندشگدآوازینگانبگهدانببگلگند 
اقبالنامه 136-132:1393،
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کهشاهابهدانبدلآباددارزبیدانشاندورشویاددار
دریراکهبندشبودناذدیدزدانگگاتگوانبازجستنکلید
زدنباخداوندفرهن رتیبهفرهن باشدتورارهنمای 


همان 189-185:

ازدیدگاهنظامیگنجوی،ذادشاهآرمانیدارایفرّهاییدیکسیاستکهدربرابرگردشزمانه
تدبیربهکاربندد(ممتاز)23:1384،رهمچنینبهنظگروی،اسگکندرازآنرویبهگرهمنگدازفگرّه
اییدیاستکهخصلتهایذسندیدهداشتوآیینذادشاهانکیهمچگونراسگتیودادراذگاس
میداشت(ممتاز24:1384،؛کرمیونوروزی)190-188:1387،ربهاعتشادویتصرفوتگدبیر
درهمۀاموریکیازشروطاساسیعدالتاست(زرینکوب)290:1372،ر 

سگریگربگیرگگانبگهخگردانسپردبگبگینتاسرانجامچونگشتخرد
نهبسداوریباشدآنسسترایکگهسگختگیرساندبهخگلگقخدای
انراکندچیرهدست 

گگگرانگمایگگانرادرآردشگکگسگتفگرومگایگگگ
شرفنامه 236:1316،

نگگگکگورایچگگونرایرابگدکندخگگرابگیدرآبگادیخودکند
چنانبهکههرفصلیازفصلسال 

بهخاصیتخودنمایدخصال

هگرآنگچاوبگرددزتگدبگیگرکگاربگگگرددبگراوگردشروزگار 
همان 386:
حکمروایی:درآرمانشهرنظامیگنجوی،برخالفطرحآرمانیافالطونکگهادارۀشگهررادر
شأنفالسفهدانستهبودوعنوانفیلسوف-شاهرابرایآنبرشمردهبود،ازذادشاه،امیگروخلیفگه،
فیلسوفورررخبرینیستومردمآنشهربدانحدیازرشدرسگیدهانگدکگهنیازمنگدحکمگران
نمیباشند(متینی)82:1373،رازنظراو،تعددمراجعقدرتظاهراًیکآفتعمدهدرکلیۀنظامها
محسوبمیشودووقتیبهطورضمنیبهاینمعنیاشارتدارد،بدونشکبهحاصلاینامردر
رونداحوالگنجهدرنظرداردکهگوییایگنتعگددمراجگعبگهتعگددمراکگیبگاجسگتانیوتنگوع
تصمیماتمنجرمیشودرحتیوحدتوتمرکیقدرتراکهنظامفرمانرواییفردیبرآناسگتوار
است،درصورتیبهاصالححالخلقکمکمینمایدکهبرذایۀحکمتوعدالترفتارشودروی
اصولآنرامهارتومسئولیتدرامورقدرتیا(زرینکگوب)288:1372،تخصگ

وکگارایی
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هکسیبسپارد،برمیشگمردوعگدمتشگخی

بدینمعنیکهحاکمبایدبداندهرکاریرابهچ

آن

میتواندعالوهبرازبینرفتننظموانضباطدرجامعهوایجادهرجومرجعدالترانیگیازبگین
برد(ممتاز30-29:1384،؛کرمیونوروزی)195-196:1387،رازاینرو،درچشمانگدازآرمگانی
نظامیگنجوی،یکیازنشانههایآشکارعدالتآناستکهبایدقابلیتهاوظرفیتهارابهدقت
لحاظکرد(منصوریانسرخگویه)158:1388،ر 
ۀذیلوار
بهمورآندهدکوبودمورخواردهگگدذگیگلراطعگمگ 
نهچونخامکاریکهمستیکندبهخامهزدنخامدستیکند
رهگاوردمگوریفرسگتگدبگهذیلدهگدذگشگهراراتگبجبرئیل
همهکارشاهانشوریدهآبازاندازهنشناختنشدخراب 
اقبالنامه 128:1393:
 
درعینحال،لیوممشاورهواستفادهازتدبیرکاردانانوآگاهانامورکشورداریراضگروریدانسگته
وبهاسکندراشارهمیکندکهبهمشورتبافردیآگاهوذیریخردمندمگیذگردازدیگاگگاهیاسگکندر
خودمجلسمشورتمیآراست(ممتاز28-27:1384،؛کرمیونوروزی)193-195:1387،ر

سکندربهآیینشاهانذیببرآراستبیمیدرایوانخویب
ارسطویبیداردلرابگخوانگدوزیگگندربگسگیقصهبااوبراند
وزیگرخگردمگنگدذگیگروزرایبگهذگیگروزیشگاهشگدرهنمای 
شرفنامه 96:1316،
 
اودراینآرمانشهر،مجموعمؤلفههایحکمتوعدلرابرایشهریارآرمگانیاینگونگهبیگان
میکند :
چودیدنگدسیمگایاسکندریذگییگراشگدنگدشبهذیغمبری
بگهتگعگلیماوخاطرآراستندوزودانبوداددرخواستند
سکندربرایشاندردینگشادبجیدینودانببسیچییداد 
اقبالنامه 230-224:1393،
  
بنابراینویژگیجامعهآرمانیکهحکمرانآندارایحکمتوعدلباشداینگونهتوصیفمیکند :

چناندانحشیشتکهمااینگروهکههستیمدریندشتوکوه 
گگروهگیضعیفاندینذروریمسگگرمگوئیازراستینگیریم
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نگگداریگمبگرذگگردۀکگگجبگگسگیگجبجیراستبازیندانیمهیچ
زدنیابدینراستیرستهایم

درکگگجگرویبگرجگهگانبگسگتگهایگم
ذگگگییگریگمهگگرچآنخگدائگیبودخصومتخدایآزمائیبود
نگکگوشگیگگمبگگاکگردۀکگردگگارذرستندهراباخصومتچکار 
یقگیگاس 
چودرحقخوددیدشانحقشناسدرودودرمدادشگگانبگ 


(همان) 

بنابرایناینبُعدازآرمانشهروی،بابهکارگیریمؤلفههایمطگرحشگدهوهمخگوانیآنهگابگا
ریییشهریبهکارآیدر 


توانددرنظاممدیریتوبرنامه
شرایطامروزشهرهامی
بُعد اقتصادی آرمانشهر
نظامی گنجوی در تمامی آثار خود ،بهویژه در اسکندرنامه ،به بُعد اقتصادی آرمانشهر اشارهای
ننموده است ،اما میتوان با ترجمان مفاهیم موجود در آرای وی ،نظام اقتصادی آرمانی وی را
اینگونهتوصیفنمودردراینجامعهذولوزرارزشینداردوبرابریاقتصادیحاکممیباشد
(ذناهی ،)142 :1372 ،هرکس به قدر نیازی که دارد از ثروت جامعه بهرهمند میشودر این
بهرهمندیدرحدنیاز،جنبۀبسیاردوراندیشانهایاستکهنظامیگنجویبهآناشارهنمودهاست

و عدم توجه به آن موجب نابرابری ،ایجاد طبشات اجتماعی و فشر میشود (خاتمی و هادیان،
)61:1394ر 
بهوقگگتنگیازآهگووغگرموگگورزدرهادرآیندمارابهزور
ازآنجگمگلهچگوندرشگکارآوریمبهمشدارحاجتبکارآوریم
ینگیگازنداریمشانازدرودشتباز 
دگگرهگاکگهبگاشگیمازآنبگ 
مآنقگدرمایهازگرموسردکگگهچنداندیگرتوانیمخورد 
خگوریگ 


اقبالنامه 230-224:1393،
 

ازاینرو ،جامعۀ آرمانیذیشنهادیوی،جامعهای بیطبشه است که همه در اموال با هم برابرندو

ایبیطبشه(نهفرادستونه

خود را با دیگرانبرابر میدانند(خاتمیوهادیان)60:1394،رجامعه
فرودست)که،بهرغمجمهوریافالطونومدینهفاضلهفارابی،نظامسلسلهمراتباجتماعیبرآن
حاکمنمیباشدر 
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فگگریگبزروسیمرادرشمارنباریمونایدکسیرابهکار
نداریمخوردییکازیکدریغنخواهیمجوسنگیازکسبهتیغ 
نداردزماکسزکسمالبیبهمهراستقسمیمدرمالخویب 
دکگانگهابگسگییگافگتآراستهدروقگفگلازجگمگلهبگرخاسته 
اقبالنامه230-224:1393،
اینتفکراقتصادیباعثمیگرددکهشاهآرمانی(شیرین)دراولینگاممالیگاتوعگوار


را

منسوخنماید(زرینکوب)294:1372،ر 

زهردروازهایبرداشتباجینجستازهیچدهشانیخراجی 

خسرووشیرین 237:1394،
باوجوداین،اسکندررفاهاقتصادیشهررانییموردتوجهقگراردادهاسگتوآنرامتگأثراز
سووذرهییگاریحاکمازدیگرسومیداندر 


حکمرواییخوبشهریازیک
زنذگاکذگیگونگدفگرمگانروابرایشانفروبستهداردهوا
صنمخانههاداردازقصروکاخبرآنلعبتانکردهدرهافراخ 

زنکگاردانبگاهگمگهکگاخوگگنجزطاعتنهدبرتنخویبرنج 
شرفنامه 279:1316،
 
بُعد اجتماعی آرمانشهر
نظامیگنجوی به عنوان متفکّری مسلمان و آگاه ،برای ساختن جامعۀ آرمانی،به اخالق فردیو
تیکیۀ نفس ،تعامل ومناسباترفتاریو صفات معنوی و روحانی انسان توجه نشان داده است تا
بتواند در حیات اجتماعی با دیگران به نیکی ،عدالت و حکمت رفتار کند (محرمی و سروری،
هایمهمحیاتاجتماعیدرآرمانشهرخودراابتداقانونگرایی،توجه

)30:1392ربنابراینمؤلفه
بهزنانوسپسامنیترابرمیشمردر

نظامیگنجوی بهدنبال آن است کهاصالت و گوهر حشیشی انسانی را به او بازشناساند(محرمگی
وسروری،)35:1392،بنابراین،ویبهزنان،آرمانهاوحشوقشاندرآرمانشهرخگودبگهعنگوان
یکیازمؤلفههایمهماجتماعیاشارهمیکند(طغیگانیومعینگیفگرد)113:1387،رهگویتی کگه

نظامی برای زن به عنوان یک انسان در نظر گرفته ،هویتی درخور توجه استتاآنجاکگهبگهرهبگری
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)آرمانشهر زنان را بنیگان مگینهنگد(محرمگیو

نوشابه(هرومیابردع)،میهنبانووشیرین(ارمن

سروری37:1392،؛حسگینی)125:1385،وآرمگانشگهرهایزنگانراسگرزمینیآبگادوفگارغاز
هرگونه آلودگیزیستمحیطی،تکجنسیتی،خردمنگدوبگادانگب،بگاتگدبیروعگادلتوصگیف
میکندربنابراین،دربخببه ذادشاهی نشستن شیرین،زنان را شایستۀ ادارۀ مملکت و تکیه دادن بر

زناندرواقعصرفنظگر از تلشّگی عرفگی و

باالترین جایگاه حکومت میداندرنگرش آرمانی وی به
سنّتی ایشان ،موجب بازآفرینی آرمانی شأنزنانشده و آنها را مُثُگل اعگالی خلشگت سگاخته اسگت؛
سیاستمدار و حکیم هست و حتّگی برخگی از صگفات مگردان را هگم

طوری که زن در این نگرش،
داراست(محرمیوسروری)38-37:1392،رنظامیگنجویاساسحکومترااندیشگهوعگدل
میداندربنابراینحاکمچهمردباشدوچهزن،بایدازفضایلواخالقبرخوردارباشگد(فاضگلی،
)287:1381ر 
زنگیحگاکگمگهبودنوشگابگهنگامهگمهسگالگهباعشرتونوشجام
قگویرایوروشگندلونغیگویفگرشگتگهمگنگببگلگکهفگرزانگهخگوی 
بگهنگوشگابهگفتایشهبانوانبگهازشگیگرمگردانبهتوشوتوان
بگهدلگفتکاینکاردانگرزنستبگهفگرهگنگ مردیدلبروشنست 
شرفنامه 279:1316،
 
هایمطرحشدهدرآرمانشهرویبرقراریامنیگتوآسگایبهمگگانیو

یکیدیگرازویژگی
قانونگراییاسترقانونمندیوذایبندیبهحشوقاجتماعی،ازارکانزیربنگاییجامعگۀآرمگانیوی
است،بههمیندلیلدرچنینجامعهایهمۀمردمبههماعتماددارند،راستیازاصولاساسگیآن
است(قبادی،صادقیونیکوبخت)71:1391،ردرزمانیکهشهرهادرذناهدیوارهایهفگتتگوو
برجوبارووخندقودژکهندژهستند،درآرمانشهرایرانی-اسالمیموردتوصیفوی،قفگلو
ایبهچشمنمیخورد(فالحی)23:1373،؛ دکانها قفل ندارند،مردمان آزادانگه

بندودرودروازه
کار میکنندر 
چگوآمگدبگهدروازهشگهگرتگنگگ

 

ندیدشدریزآهنوچگوبوسگن  





درآنشگگهرشگگدبگگاتنیچنگگدذیگگر  

هگمگهغایتاندیبوعبگرتذگییگگر 



دکگانگهگگگابگسگگگییافگگتآراسگگته  




دروقگفگگگلازجگمگلگگگهبگرخگگگاسته 
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چرائیگگگدوخگگگودرانداریگگگدذگگگاس 

بپرسیدشگگانکگگاینچنگگینبگگیهگگراس  





کگگهبگگردرنگگداردکسگگیقفگگلوبنگگد 

بگگدینایمنگگیچگگونزیبگگدازگینگگد  





رمگگگهنیگگگیچوذگگگاننگگگداردزذگگگس 

همگگانباغبگگاننیسگگتدربگگاغکگگس  





گلگگهکگگردهبگگرکگگوهوصگگحرایلگگه 

شگگگبانینگگگهوصگگگدهگگگیارانگلگ گه  





حفگگگاظشگگگماراتگگگوالبگگگهکیسگگگت 

چگونستواینناحفگاظیزچیسگت  





اقبالنامه230-224:1393،
 
ویدلیلآنراحاکمیتدینبرجامعهمیداندکهدر صگورت تخلگف و ظلگم در نبگود نظگام

سیاسی ،اقتصادی و قضایی طبق قانون عمومی کهوضع شگده اسگت برخگورد مگیشگود(خگاتمیو
هادیان)60:1394،ربرایدستیابیبهاینجامعه،دومؤلفۀخِرّد(دوراندیشی)وایمگانراعنگوان
میداردر 

بیرگگگگگگانآندادذگگگگگروردیگگگگگار  


دعگگگاتگگگازهکردنگگگدبگگگرشگگگهریار 


کهآنکسکهبگرفرقگتافسگرنهگاد  


بشگگایتگگوبگگرقگگدرافسگگردهگگاد 


خگگگگدابگگگگاددرکارهگگگگایگگگگاورت  


هنگگگگرسگگگگکهنگگگگامنگگگگامآورت 


بگگگوئیمشگگهراهمگگهحگگالخگگود 

چگوذرسگگیدیازحگگالمگانیگگکوبگد  




زدزداننگگگگداریمهرگگگگگیهگگگگراس  

نهدرشهرشحنهنهدرکویذگاس 





زدیگگگگرکسگگگانمگگگانگگگدزدیمچیگگگی  

زمگگادیگگگرانهگگمندزدنگگدنیگگی 




نگهباننگهبگاگگاووبگاگوسگفند 

نگگگگداریمدرخانهگگگگاقفگگگگلوبنگگگگد  





خگگگداکگگگردخگگگردانمگگگارابگگگیرگ  

اگگگرگگگرگبگگرمگگیبمگگادمزنگگد  

ستورانمافگارغازشگیروگگرگ 








هالکگگبدرآنحگگالبگگرهگگمزن گد 


گرازکشتمگاکگسبگردخوشگهای  


رسگگدبگگردلگگبتیگگریازگوشگگهای 


اقبالنامه230-224:1393،
 
بنابرایناصلحاکمبرمناسباتاجتماعیدرارتشاجایگاهانسانیمتکگیبگربرابگری،فضگیلت
گرایی)وایمانمیباشدر 


اخالقی(امنیتوقانون
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بُعد فرهنگی آرمانشهر
اجتماعیآرمانشهرجنبۀمهمیازچارچوبیاست

آرمانشهروسنتها،ذایۀفرهنگی-
درتوصیف 
آرمانشهر تحلیل میگردد()Garforth, 2009: 5-8رفرهن هرجامعهایبهشیوههایا
که در آن  
یابدکهازمهمترینوعمومیترینآنهامیتوان

سازوکارهایمختلفیبهنسلهایآیندهانتشالمی
بهزبان،آدابورسوماجتماعیونظامهایفکریشاملعلوم،هنر،دین،اخالق،فلسفهوعرفان
)ربهطور کلّی در اندیشۀ نظامی
اشاره کرد (ممتاز12 :1384 ،؛ کرمی و نوروزی 176 :1387 ،
گنجوی،الگوی انسان کامل یگانه هدفیاست که او از همان اولین مشالۀ مخین االسرار تا ذایان
است(زرینکوب)240:1377،ر انسان در محور و مرکی

عمر،مشارن با اتمام اسکندرنامه ،دنبال کرده
قرار دارد و همۀ ذدیدارها به سوی او و همگام با او و درارتباط مستشیم با او در حرکت استر
روحانیاشساخته و به کمال

درواقع او از تمامی وقایع و امکانات بهره برده تا انسان را متوجه بُعد
واقعی خویب برساندروی سعی دارد ،انسان متعالی و متعادل(محرمیوسروری)34-33:1392،
بنابرایناخالقواصولمنحصربهفردآنراموردتوجه

از فرهنگیایرانی -اسالمی را معرفی کند؛
قرارمیدهدرایناندیشمندمحبترا ازمؤلفههاییکفرهن اسالمی–ایرانی میداند که باعث
قوام فضیلتها وسعادتجامعهمیشود(محرمیوسروری39:1392،؛ناصریوعظیمی1389،
)رمحبتیکههمبرایشهروندانوهمشاهآرمانیازاصولحیاتیآرمانشهرمیباشدر 

164:
قگگویرایوروشگگندلوسگگرفراز  


بگگههنگگگامسگگختیرعیگگتنگگواز 


شرفنامه 277:1316،
 
چگگوعگگاجیبگگودیگگاریگگاریکنگگیم  




گگگرازمگگاکسگگیرازیگگانیرسگگد  


وزانرخنگگگهمگگگارانشگگگانیرسگگگد 


بگگرآریمگگبازکیسگگهخگگویبکگگام  


چگگوسگگختیرسگگدبردبگگاریکنگگیم 
بسگگرمایهخگگویبکنگگیمبتمگگام 


 
اقبالنامه 230-224:1393،
 
امکانمیدهد که ضمنانصرافاز محیط فرهنگی خود با نمونههای کمال

همچنین«امید»به او
انسانی آشنا شود و خود را برای جستجویآنچه میتواند کمال مطلگوب و الگگوی واقعگی تغییگر و
دگرگونی در مدینۀ جاهلۀ روزگارش باشد آمادهکند(وافگیثگانیوهمکگاران)84:1395،ردیگگر
سرمایۀفرهنگیاینجوامعآرمانیراشادیمیداندکهدرهرسهجامعگۀآرمگانیازآنبگاعنگوان
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«شهرشادان»یادمینمایدراینجامعهفگارغازانگدوهزنگدگی(زریگنکگوب)73:1372،ودرآن
عمرهادرازخواهدبودوجوانانبهکهنسالیمیرسند(فالحی)34:1373،ر 
بهغگمخگوارییکگدگرغگمخگوریم  


بگگهشگگادیهمگگانیگگاریکگگدیگریم 


زمگگگادرجگگگوانینمیگگگردکسگگگی  


مگگگرذیگگرکگگوعمگگرداردبسگگگی 


چگگومیگگردکسگگیدلنگگداریمتنگگ

 



کگگهدرمگگانآندردنایگگدبگگهچن گ





اقبالنامه 230-224:1393،
 
تماشگگاکنگگانزیگگرچگگرخکبگگود 

شگگگبوروزبگگگابگگگادهوبانگ گ رود  





بجیخوابوخوردنندارنگدکگار 

گیشگگگگتازذرسگگگگتیدنکردگگگگگار  





شرفنامه280:1316،
 
همچنین،غایتسیروسلوکانسانهایکاملراتوحیدبرمیشمرد(حسینیودهشانی:1394،
)94راندیشهایکهوجودهمهچییراوابستهبهخواستالهیمیداندربرذایۀآن،نظامیگنجگوی،
دراینشهرذروردگارراحامیمردممیداندومردمگفتاروکردارخودرابراوامرالهیوراسگتی
استوارمیسازندوازگناهمیذرهییند(اصیل :)54-53:1371،
خگگداکگگردخُگگردانمگگارابگگیرگ  




اگگگرگگگرگبگگرمگگیبمگگادمزنگگد  


هالکگگبدرآنحگگالبگگرهگگمزنگگد 


گرازکشگتمگاکگسبگرخوشگهای  


رسگگدبگگردلگگبتیگگریازگوشگگهای 


بکگگگاریمدانگگگهگگگگهکشگگگتوکگگگار  


سگگگپاریمکشگگگتهبگگگهذروردگگگگار 


چنگگینگریکگگیکگگاروگگگرصگگدکنگگیم  


توکلبرایگیدنگهبگرخگودکنگیم 


نگهگگدارمگگاهسگگتیگگیدانوبگگس  


بهییدانذناهیمودیگگربگهکگس 


بهگگگرچآفریننگگگدهکردسگگگتراسگگگت  


سگگتورانمگگافگگارغازشگگیروگگگرگ 

نگوئیمکینچونوآنازکجاست 


اقبالنامه 230-224:1393،
 
توانگفتهمانطورکهرختبستنفضیلتاخالقی(محبگت،امیگد،شگادی)از

درمجموعمی
زندگیمردمازتنگناهایزندگیامروزاست،نظامیگنجویاینامررابرایشهرهایامروزیدر
قالبآرمانشهرخودبامحوریتایمانونائلآمدنازمشامشهروندیبهاوتادمیسرمیداندر 
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همانگگگاکگگگهذگگگیبجهگگگانآزمگگگای  


جهانهستازیننیکمردانبجگای 


بدیشگگگانگرفتسگگگتعگگگالمشگگگکوه  


کگگهاوتگگادعگگالمشگگدندایگگنگگگروه 


اقبالنامه230-229:1393،
 
مطابقنمودارشمارۀ3مدلآرمانشهرایرانی–اسالمیازدورنمایآرمانشهرنظامیگنجوی
مثابهکاتالییوریبرایشهرسازیامروزضمندربرگرفتابعادشگبگانگهسگعیداردازحالگت

به
سویواقعگراییحرکتنمایدر 


آلخودبه

ایده



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

جمعبندی و نتیجهگیری
همانطور که در مشاله اشاره شد خاستگاه آرمانشهر نظامی گنجوی با بهرهگیری از اندیشۀ

اسالمی -ایرانیدردرجۀنخست،برگرفتهازایدئولوژیمعنویتوحیدوخدامحوریاستروی
یژگیاصلیآرمانشهرخودراایمانبهاصلوذییرشالیاماتناشیازآنمیداندکهشاکلۀآن

و
اینرو،انسانراکهبهمرتبۀتوحید
مبتنیبرانسانبهعنوانانسانیکاملوسعادتمنداستواز 

رسیدهباشد ،درمرکیآرمانشهرخودقرارمیدهدرانسانبر ذایۀ تواناییهاو ظرفیتهایخود
می تواند به مراحل ارزشمند انسانیت دست یابد و با تأکید بر اندیشه و تدبیر خود به تحول،
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جوییواعتالیجامعهمنجرگرددرویباترسیمآرمانشهرهایخود،رنسانسیرا

ارتشایکمال
رقم زد که بارزترین وجه آن سوق دادن مفاهیم به حوزهای فراتر از قومیت و دیانت یعنی
انسانیت،جهتیافتنراهیسویتعالیوکمالدرقالبمفهومعدالتبودرنکاتبااهمیتدر
گانۀشهریبهشرحزیرمیباشد :

بررسیاندیشۀآرمانشهرینظامیگنجویدرابعادشب

 بخبکالبدیبهعنواننمادوتأویلیازحشیشتشهرآرمانیاستکهدرآنهنر،معمگاریو
طراحیشهریابیاریبرایرسیدنبهکمالغاییانسانیمیباشندرهنربرایویعالوهبربُعد
فردیآن،دربردارندۀهنرجمعیاستکهدرعناصرمعماریوفرمهایسازندۀفضایشهری
ظهوروبروزمییابندرآنچهفضایشهریآرمانشگهرایرانگی-اسگالمینظگامیگنجگویرااز
نمایدتوجهبهمحلذرستبدرشهرمیباشدر 


اییمی
سایرآرمانشهرهامتم

 دربخبزیستمحیطیالزمبهتأکیداست،آرمانشهرنظامیگنجویبهعنوانآرمانشگهری
اسالمی-ایرانیحدودهشتقرنزودتر،مباحثمربوطبهتوسعۀذایداررابیاننمودهاسگتر
ویاستفادۀبهینهازمنابعطبیعیوظرفیتمحیطیرابانگاهیدوراندیشگانهبگهچشگمانگداز
فرانسلیبودنمنابعطبیعیباتأکیدبرتوسعۀذایدارمدنظرقراردادهاسترهمچنینآبوباغ
بهعنوانعناصرحیاتیاندیشۀایرانشهریبانمودیازباوراسالمیازبهشتمینوییادشگده-
اندر 
 دربخبسیاسیشهر،عدالتوحکمتبهعنوانارکانحکمرواییشهریبیانشدهاستکه
درسایۀتدبیرومشورت،ایمان،خردودانبورزیبهنحواحسنامکانذییراستربنابراین،
آرمانشهراسالمی-ایرانیدرصورتداشتنشروطیادشگده،حتگینیازمنگدحگاکمازطبشگۀ
خردمندنمیباشد،مسئولیتهاوجایگگاهبایگدمشگخ

باشگندوادارۀشگهرازطریگقتمگام

شهروندانصورت گیردرآنچهکگهحگدودنگهقگرنبعگدازبیگانآنبگاعنگوانبرنامگهریگیی
دموکراسی-مبناتوسطبسیاریازاندیشمندانبرنامهریییشهریمطگرحمگیگگرددوتگاکنون
زمینۀتحشقآنفراهمنگردیدهاستر
 بُعداقتصادیآرمانشهراسالمی-ایرانینظامیگنجگویضگمنتأکیگدبگربرابگریاقتصگادی،
طبشه(برخالفآرمانشهرافالطونوفارابی)بهرفاهوتوسعۀاقتصادیشهریتأکیگد

جامعۀبی
مینمایدکهتوسطشهریارآرمانیکاردانودارایایمانمیسرمیباشدر
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 ازبُعداجتماعی،جامعۀآرمانینظامیگنجویمبتنیبرهویتانسانیوبرابریمیانافرادچه
زنانوچهمرداندارایاهمیتمیباشدکهذیشنهادمیدهداینامگرازطریگققگانونگرایگیو
برقراریامنیتوآسایبمحیطیدرفضایشهریآرمانشهرمیسرگردد.


 دربخبفرهنگی،آنچهمشخصۀبارزآرمانشهرایرانی-اسالمیمیباشگداخگالقبگهعنگوان
سرمایهایفرهنگیاستکهازطریق«ذایاییامید»درجهتایجادجامعگۀخگوبمیسگرمگی-
گرددراینامرنیازمندمحبتبهعنواننیروهایغایتذویبکمالجویانگهیآدمگیوتکگاذوی
انسانیدرراهسعادتمطلقجهتیکیشدنباخداوشگادیدرجامعگهتوسگطهمکگاریو
تعاونشهروندانمیباشدر
درمجموعمیتوانگفت،آرمگانشگهراسگالمی-ایرانگیازدورنمگایاندیشگۀآرمگانینظگامی
گنجوی،اگرچهبادنیایعملوباواقعیاتموجودعالمی(کهبههیچاتوذیایزیباییمجالتحشگق
نمیدهد)فاصلۀبسیاردارد،امااززمانمطرحشدنآنباامیددستیابیبهجامعۀخوب،ضگمندر
برداشتنراهحلهاییبرایزندگیکنونی(رویکردجبرانگی)،مگیتوانگدمیگیانسنجشگی(رویکگرد
انتشگگادی)درجهگگتحرکگگتبگگهسگگویآرمگگاناسگگالمی-ایرانگگی(رویکگگردتغییگگر)ارائگگهدهگگدر
دیگر،آرمانشهرایرانی-اسالمیبرذایۀتهییب نفس و بر مبنای روابط و قگانونالهگیدر


عبارت

به
عدالت،آرمانشهرنیکان تعریفمیگردد و فارغازابعادزمانیومکانیاستر 

چارچوب

منابع


احمدذناهی،محمد(«،)1372مروریدرآرمانشهرنظامیگنجوی»،مجموعگهمشگاالتکنگگرهبگین
المللیبیرگداشتنهمینسدهتولدحکیمنظامیگنجوی،جلداول ،دانشگاهتبریی144-129:ر



اصیل،حجتاررر(«،)1371تصویر«کن دژ»،آرمانشهر نظامی گنجگوی»،مجلگهکلگک ،فگروردینو
اردیبهشت،ش25و56–47: 26ر



اصیل،حجگتاررر(«،)1385داسگتانشگهرزیبگایی،روایتگیازآرمگانشگهر نظگامی گنجگوی»،مجلگه
جستارهایشهرسازی ،ذایییوزمستان،1385ش17و121-118:18ر



آرمانشهر در اندیشه ایرانی ،چاپ دوم،تهران:نشر نی.

اصیل ،حجت اهلل ( ،) 1381
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