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 چکیده

ثیر زیادی در أپردازان غربی ارائه گشته که ت امروزه در تئوری شهرسازی، شهرهای مطلوبی از طرف نظریه

اسوممی هخوووانی    و ها به این دلیل که با الگووی ایرانوی   اند. این اندیشه گیری شهرهای جهان داشته شکل

 ةپژوهش حاضر با هدف ارائندارند، سبب ایجاد نوعی سردرگخی میان شهروندان و طراحان گشته است. 

عنووان گوامی در جهوت تبیوین الگووی       ه، بو ممصودرا  ةاندیشو  در مطلوو   شوهر  ایرانی و اسممی الگوی

 راهبورد یشرفت انجام شوده اسوت. ایون پوژوهش بوا رویکوردی کی وی، بوا اسوت اده از          ایرانی پ و اسممی

کتوب  در قالوب  ممصدرا  ةاندیش در مطلو  شهر ایرانی و اسممی الگویبنیاد به بررسی  سازی داده م هوم

می اسوم  و فلس ی ایرانوی  و حکخت متعالیه، اوج ت کر فکری ةدلیل اینکه اندیش هبپرداخته است و  لی ی اوأت

 تحقیو   نخایود. رو   غربوی معرفوی موی    ةهوای مطروحو   شود، آن را جانشینی برای نخونوه  محسو  می

توجوه   .است استوار ای کتابوانه مطالعات بر مبنای توصی ی و کی ی و مبتنی بر استراتژی تحلیلی صورت  به

وجوه بوه ن و ،    انسان، فیلسوف بودن حاکخان، ت سرشت فرد، اجتخاعی بودن به اجتخاع در عین توجه به

قوانین توحیدی، توجه به عقل، تعاون و هخکاری اجتخاع و حرکت جخعی در جهت رسیدن به کخال در 

بیشترین توجه این فیلسوف شهیر در با  شهر مطلو  بوده است.  میان شهروندان از موارد خاص مورد

 مادی و معنووی  زندگانی هسیر ارتقای توجه ب بر ناظر ،این اندیشخند دربارة  شهر مطلو  تأکیدتوجه و 

 .است شهری فضاهای در معنوی و روحانی امور به کافی توجه و شهروندان
 

 شهر مطلو ، حکخت متعالیه، ممصدرا، سعادت اجتخاع و فرد. واژگان کلیدی:

                                                                                                                                       

 . رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسمم ز،یالخلل، واحد تبر نیب  یپرد ،یگروه شهرساز یدکتر یدانشجو.  1

Email: r.oshrieh@yahoo.com 

 مسئول(  سندهی. )نورانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسمم ز،یواحد تبر ،یو شهرساز یگروه معخار اریدانش.  2

Email: sattari@iaut.ac.ir 

 رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسمم ز،یواحد تبر ،یگروه معخار اریاستاد.  3

Email: m.pakdelfard@srbiau.ac.ir 

 .رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسمم ز،یواحد تبر ،یحقوق اسمم یگروه فقه و مبان رایاستاد.  4

Email: azizjavanpourheravi@gmail.com 
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 .مقدمه و بیان مسئله1

 موجودیود در ذات خگردد زیرا انسان  گرایانه جز در بستر جخعی، حاصل نخی رسیدن به اهداف کخال

ت صویل و    شود. اولین نامی که بوه  ترین این اجتخاع، اجتخاع شهری محسو  می ست اجتخاعی و کاملا

شو  افمطوون اسوت. وی در کتوا  جخهووری خوود        الگوی شهر مطلو  پرداخته بی ةمسئل  دقت به

بود که پ  ا آنجا تپرداخت. تأثیر او،  های شهر مطلو  خود شرح ابعاد، اجتخاع، اندازه و سایر مؤل ه به

ای درخور در این با  ارائه دهد. افرادی هخچون: توماس مور در  از وی هر ک  تم  نخود تا اندیشه

کتا  اوتوپیا، فرانسی  بیکن در آتمنتی ، کامپمنا در شهر آفتا ، ولتر در شوهر زریون و دیگوران بوه     

ی اولین شوصوی بوود کوه در بوا ر شوهر      تبعیت از افمطون پرداختند. در میان فیلسوفان مسلخان، فاراب

 فوارابی،  فکری نظام در ( شهر مطلو 1: 1385بود. )طباطبایی، مذهب  شیعه فردی مطلو ، کوشید. وی

 تعواون  برسواند،  غایوت  این به را آنها که اموری در و شناسند می را سعادت آن، افراد که است اجتخاعی

 بین اجتخاعی های تمسئولی توزیع و کار تقسیم رسانی، رییا (. تعاون،21: 1376)ناظر زاده کرمانی، دارند

هوای شوهر مطلوو  اوسوتا لوذا       دیگور مؤل وه   جخعوی  و فوردی  نیازهای رفع منظور  جامعه، به اعضای

تر بود. پ  از  های او نسبت به افکارر افمطون، حالت آرمانی کختری داشت و به واقعیت نزدی  اندیشه

از منظر ت کر، به مشر  افمطونی ارادت تام داشت به پیوروی از او،   الدین سهروردی نیز که او، شها 

 ة( و کخوی از شوهر و جامعو   10: 1390های آرمانی در مقالر ناکجاآباد بیوان نخوود )سوهروردی،     اندیشه

مدینوة   نصویرالدین اموا    خواجوه  نظر مطلو ر قابل تحق  فاصله گرفت و به مطلوبی آرمانی پرداخت. از

 شورور  بوردن  بوین  از و آنها از است اده و خیرات فراهم کردن اهدافشان که است رادیاف اجتخاع ،فاضله

و ( 81: 1364)خواجه نصویر الودین طوسوی،     گیرد می مطل  سرچشخه خیر از خیرات که آنجا از است.

اما پ  از او، صوحبت   شهری تحق  یابد با هخکاری و تعاون تخام افراد شهرا تخام امور باید در جامعة

کناری رفوت   ایرانی به و فیلسوفان اسمنی ةدر اندیشکم و بیش ورد جامعه، شهر و اجتخاعی مطلو  در م

قاجار بسیار مورد توجوه   ةلهین رسید. نگر  او تا دورأو این امر مطرود شد تا اینکه نوبت به صدرالخت

 و بودند.ا ةهادی سبزواری از مروجان اندیش علی زنوزی و مم قرار گرفت و بزرگانی چون مم
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های اخیر، ظهور روشن کرانی که پیشورفت را در   در دههویژه  بهقاجار و  ةدر واسط دوراما افسوس که 

 ةتا اصالت فکری چند هزار سوال شد دیدند سبب  ها و نگر  غربی می چون و چرا از اندیشه پیروی بی

صورت دو بال  هز وحی و خرد بهایی که آبشوور آنها ا مهری قرارگیرد و اندیشه اسممی مورد بی و ایرانی

هایی حاکم شوند که نه بوا روح فرهنوا ایون     ای کنار گذاشته شوند و نگر  جدا نشدنی بود به گوشه

هوای   شوود. ایون اندیشوه    نه قابلیت اجرایی الزم برای آنها دیوده موی   و دیار سازگاری و هخووانی دارد

می بوودن و عودم شناسوایی مشوکمت و نیواز      با زیربنای فکری، غیر بوو نداشتن دلیل تطاب   وارداتی به

اند و  که مردم و هویت آنان را دچار بحران سردرگخی کردهبلاند  جامعه، نه تنها باری از دو  بر نداشته

و سد راهی در برابر اهداف و آرمانها شدند. زیرا از لحاظ ساختاری،  کردند گرد جای پیشرفت، عقب هب

اسوممی هخوواره بوه     و ه بومی ایرانی ت اوت آشکار دارد. نگاه ایرانوی های تحخیلی با نوع نگا این اندیشه

تعالی و پیشرفت مادی و معنوی مردم بوده و هست، حال آنکه در نگاه اندیشخندان نامی معاصر غر ، 

معنوی و بُعد زندگی پ  از مرگ، انکار یا حداقل بدون موضع رها گشته و توجهی به آن نشوده   ةجنب

کیود  أهای ایران، حتی پیش از اسمم نیز بر جاودان بودن زندگی پ  از مرگ، ت دیشهاست. حال آنکه ان

 های غربی به لحاظ بنیادین، جوابگوی نیاز فرهنا این دیار نیست. موکد داردا لذا اندیشه

ها را به نقد کشویدند و خواسوتار    پ  از انقم ، برخی از اندیشخندان هخچون عخاد افروغ، این اندیشه

نظریات  ةپردازی شدند و راه پیشرفت و کخال را در ارائ نظریه ةورط های حکخت متعالیه به دیشهورود ان

هوای   هوای عظویم نظوام    دلیول هجخوه   (. اما به338: 1395 )افروغ، حکخت متعالیه دیدند ةدر قالب فلس 

ظوری  صوورت ن  بوه تنهوا  داری غربی، کوشش این عزیزان توفی  چندانی نیافت زیورا مباحور را    سرمایه

های فلس ی باید در بستری از هنر یا اجتخاع، ظهوور و   دیدند و به این مهم توجه ننخودند که اندیشه می

سوازی م واهیم    بروز یابند تا کاربری آن مورد سنجش قرار گیرد. از آنجایی که بهترین بستر برای پیواده 

گیرد و کواربران را مسوتقیم    بر میتخام افراد جامعه را در رودررو زیرا که هستند فلس ی، شهرها   و فکری

های ت کر اسممی نیازمند فضا و مکانی برای نخایش اسوتعدادها و   دهد. زیرا ظرفیت ثیر قرار میأتحت ت

ای ایجاد نشود، مکتبی علخی و عخلی جهت نخایش الگووی   به فعلیت رساندن آنهاست و تا چنین زمینه

از پیش با رو  خاص و بدیع حکخت خود که تا  شود. ممصدرا ایرانی و اسممی پیشرفت محق  نخی
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او به ذهن احدی راه نیافته بود توانست فلس ه اسممی را از بن بست در آورد و نگراشی پویوا و نووین   

ایجاد نخاید. او عقل، حدیر، عرفان و قرآن را درآمیوت و خمء ارتباط دین و اندیشه را پر نخوود. در  

ای این چنینی که هم به بعد مادی و هم معنوی انسان توجه نخایود   یهشهرسازی امروزی ایران، نبود نظر

توا  اسوت  الگویی مناسب برای شهروندان این مرز و بووم   ةبسیار مشهود است و هدف پژوهش نیز ارائ

 تخام ابعاد انسانی آنها را پاسوگو باشد.

شوهری   ةرای تعوالی زمینو  توان امیدوار بود که از حکخت صدرایی راهی ب با توجه به موارد یاد شده می

متناسب با هویت ایرانی اسممی ارائه کرد تا بستری متناسب با خواسوتگاه موردم فوراهم شوود و در آن     

اسممی در بستر شهرها دست یابند تا سعادت، پیشورفت   و های ایرانی بتوانند به پیشرفتی مبتنی بر ارز 

 و کخال شهروندان محق  شود.

 . اهداف و سواالت پژوهش  2

 در ایرانوی شوهر مطلوو     و های پیرامون الگوی اسوممی  و اندیشه م اهیم ةمطالع حاضر، پژوهش هدف

اندیشوه در بوا ر شوهر مطلوو       فیلسوفان مسلخان، بیشتر بوه ارائوة   که در میاناست نظریات ممصدرا 

کخوت  ایرانوی از منظور مؤسو  ح    و مطلو  اسممی ةهای شهر و جامع نهایت، ویژگی اند تا در پرداخته

نگرشی متناسوب   ةمتعالیه مورد بررسی قرار گیرد. تا سبب پیشرفت در شهرسازی این مرز و بوم و ارائ

های فکری فلس ی عخیو  ایرانوی    با بستر فکری و فرهنگی مردم گردد. نیل به این مهم بر اساس اندیشه

الگوویی مناسوب    ةارائبا تکیه بر م اهیم و معارف اسممی، ارزشهای ملی و راهکارهای بومی، در پی و 

  .است ایران شهرسازیبرای توسعة 

 راهکارهوا،  ایرانوی، اصوول،   و ( الگووی اسوممی  1اصلی پژوهش این است کوه:   های پرسشکلی  طور به

 لحواظ  از این اصول، چه توأثیری  (2ی ممصدرا چیست؟ و  در اندیشه شهرسازی های اندیشه و م اهیم

 است؟ داشته یا و باشد داشته تواند خود می و مطل شهروندان و شهر بر معنوی و مادی

 تحقیق ة. پیشین3

بوه  « اصمح مدار بر شهری آرمان: "غزالی" مطلو  شهر»( در تحقی  خود با عنوان 1398محخدی کیا )
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آراء غزالی در با  شهر مطلو  پرداخته و معتقد است که نظر غزالی در برپایی چنین شوهری بور سوه     ارائة

استوار است. وی وظایف رهبر جامعه را ابتدا بوه دو بووش علخوی و عخلوی     « و اخمق دین، سیاست» ةگان

ای بورای مودیران،    سازد که غزالی در شهر مطلو ، وظایف ویژه خاتخه خاطر نشان میدر کند. او  تقسیم می

 سوعادتی کوه از دل  شهروندان و متولیان دین قائل است که هخگی باید در رسیدن به سعادت کوشش کنند. 

محخل معرفوت بورای    ةدل به مثاب وس آید و معرفتوی کوه حاصول پواکی دل است. از ی  معرفت بیرون می

شوناختی غزالی است و از دیگر سو کوشش جهت حصوول فهوم بواطنی از     آدموی، مرکوز توجوه معرفوت

 .بورد به خوانشی باطنی از دین در اندیشه غزالی موی اآن ر دیون از سووی متولیوان

چیسوتی  »ای پژوهشوی بوا عنووان     ( در مقالوه 1397دی، احخودی، محخودی، رحخوانی و برنوافر )    محخو

تطبیقی با اتکوا   ةبا است اده از رو  مقایس« جوادی آملی صدرا و آیت اهللشهر شیعی در آرای مم آرمان

بوا هوم    شهر از دیدگاه این دو اندیشخند پرداخته و نظرات آنوان را  بر مطالعات اسنادی به چیستی آرمان

شهر شیعی بیشتر به تهذیب فورد، جامعوه و روابوط     اند که آرمان اند و به این نتیجه رسیده مقایسه نخوده

شهر ابعاد تاریوی و جغرافیایی مشوصی نودارد و بسوته بوه شورایط، افوراد و       پردازد. این آرمان آنها می

شهر را در رهبر و اجتخواع   آرمان افزایند که ممصدرا، تحق  این اجتخاع، قابل حصول است. در ادامه می

 دهد.  گزیند و تهذیب فردی را اولی قرار می می داند اما آیت اهلل جوادی، فرد را بر مناسب می

 شوهر  آرمان»نام  ای پژوهشی به ( در مقاله1395آرا، نادریان الیین و یوس ی چوبینی ) اس ندیاری، مهدوی

ها  ای به این پرسش کتابوانه منابع از است اده با تحلیلی و توصی ی رو  به« (ع) رضا امام منظر از اسممی

شهر چیست؟ و ابراز  کند؟ و ویژگیهای این آرمان شهر رضوی چگونه معنا پیدا می پاسخ دادند که: آرمان

م تبلور یابد و فرامین رسوول  های مکتب اسم شهر رضوی مکانی است که در آن ارز  آرمانداشتند که 

های آنان در تخامی  خواستهسرانجام، خود را نشان دهد و روشنی  در آن به )ع(هار اط ةو ائخ )ص( خدا

ابعاد زندگی فردی، خانوادگی و اجتخاعی ساکنین این شهر مقدس حواکم باشودا چورا کوه ایون شوهر       

نوام   به که شهری. است معصوم امام او و دارد را ائخه و انبیا ویژگیهای تخامی که تمنسو  به امامی اس

شوهر   آرموان . در نهایوت اینکوه   خوبیها باشد ةگاه هخ زین است باید عاری از هرگونه زشتی و تجلیاو م

عودالت و دیون و بازگشوت بوه دوران      یوت هایی دارد، که از جخلوه محور  ویژگی )ع( مدنظر امام رضا
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ن دینی و در بین برتوری  ةی حکومت عدل الهی در بهترین جامعقی و انسانی و برپایسیادت اصول اخم

می دارنود، بور   قی اسمفرزندان بشر است. امام در عین حال که سعی در بیان و اجرای تخام اصول اخم

هوای اساسوی    کنند که هخین اصول در کنار یکدیگر ریشه نیازهای جامعه و اشواص نیز بسیار توجه می

  .کند گذاری می شهر رضوی را پایه آرمان

بوا اسوت اده   « جهانی شهر با مطلو  شهر مقایسة»ت عنوان ( در پژوهشی تح1393فاطخه و بوداقی ) بنی

ی شوهر  و شهر مطلاز رو  اسنادی، به اشتراکات و افترافات این دو پدیده پرداخته و بیان داشتند که 

. باشد وییطی نیز قحو م هنگیفر، اجتخاعی انسانی، ةبلکه در سرمایی اقتصا ةها در سرماینت هن هک است

 ةجامع و صیوبوش خص یخکارهبا  هدولت متجدد ک  مت با یوی از حکنروش ب س یدارا این شهر

 هوای  مترقی و فعالیوت  یها یاورندادن ف هسعودر ت مقفعال و خ یاعضا ایدار کند و مدنی فعالیت می

 ،عودالت اجتخواعی   و ،در شهر مطلو . و جهانی پایدار است محلی ةسعوور رسیدن به تنظم به یاقتصاد

 م،توراک  مکو  ایهو  نمکوا  ال،بوا  بوه  ناز پوایی  هسوع وت ،دن جهانی شودن وهدید بفرصت و ت ،کی یت زندگی

 .است ممه سایر عوامل و هطقنم ایه سیاست

مطلوو  در قورآن کوریم از     ةفرضوهای جامعو   پیش ةمقایس»اثر خود با موضوع  ( در1391جابر پروین )

منظر قرآن بوا اسوت اده از   مطلو  از  به چیستی جامعة« و عممه طباطبائیدیدگاه آیت اهلل جوادی آملی 

 سیری پرداخته و م اهیخی هخچون اصالت فورد،  ت  و های دو م سر بزرگ قرآنی با رو  توصی ی اندیشه

صورت کی ی مورد بررسی قرار داده اسوت. او معتقود اسوت کوه در آثوار       هجامعه و تعلیم و تربیت را ب

  باید به کخالی که الی  آن است برسود  مطلو ةشود که هر فرد در جامع عممه طباطبائی چنان دیده می

 و چیزی یا کسی مانع پیشرفت او نشود.

توان دریافت که اگرچه نکاتی مهم و قابل توجه در تحقیقات مذکور بیوان   با توجه به موارد یاد شده می

های ممصدرا پژوهشی مناسوب   اسممی شهر مطلو  در اندیشه و الگوی ایرانی ةشده اما تاکنون در زمین

 گردد.  ورت نپذیرفته است و از این منظر، پژوهش حاضر امری بدیع محسو  میص
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 .تعریف مفاهیم4

 .شهر1-4

گیرد اموا ات واق نظوری در موورد      هایی است که بسیار مورد است اده قرار می اصطمح شهر از جخله واژه

اسواندن حقیقوت   تعریف آن وجود ندارد و امروزه اکثر این تعاریف، کاربرد صوحیحی ندارنود و در شن  

سوت کوه دارای   ا مریکا شهر مکانیآسرشخاری  ةکنند. برای مثال طب  تعریف ادار ما کخکی نخی شهر به

( که طبو  ایون عبوارت،    22: 1392ن ر یا بیشتر است باشد )عظیخی، قراگوزلو و قادری، 2500جخعیت 

هران بوا جخیعوت چنود    شوند اما ت اوتی بین شهرهایی مانند ت اکثر اجتخاعات بشری، شهر محسو  می

در پیوسته میلیونی و شهری با سه هزار ن ر جخعیت نیست و ناقص بودن تعریف، آشکار است. شهرها 

حال تغییر و رشد هستند لذا باید تعری ی ارائه گردد تا با پویایی شهر هخراه باشد. اهخیت تعریف شوهر  

از جخعیت کول جهوان در منواط     درصد  88، 2025از آن روست که طب  برآورد بان  جهانی تا سال 

 گیورد چنوین   (. در ایران تعری ی که بیشتر مورد استناد قرار موی 19: 1395 بود )علیوواه، دشهری خواهن

 بافوت  نظور  از و اسوت  شوده  بووش واقوع   جغرافیوایی  محودودة  در کوه  قانونی حدود با محلی»: است

 کوه بیشوتر    طوری به استا اص خودخ های ویژگی با سیخایی دارای عوامل، سایر و اشتغال ساختخانی،

 اداری اشوتغال  هوای  فعالیت و خدمات کشاورزی، صنعت، تجارت، کسب، مشاغل در آن دائخی ساکنان

 مبادالت اجتخواعی، اقتصوادی،   کانون و برخوردار نسبی خودک ایی از شهری خدمات زمینة در و دارند

 «ن ر جخعیوت باشود   هزار ده دارای لحداق و بوده خود پیرامون ن وذ و جذ  حوزة سیاسی و فرهنگی

ابهاموات زیوادی    (. در تعریف مذکور،15/4/1362 مصو  کشوری تقسیخات ضوابط تعاریف و )قانون

کنواری نهواده    پوشی باشد اما اینکه در چنین تعری ی، هویت شهر بوه  آنها قابل چشم نه ته که شاید هخة

وجوه شوده محول تأمول اسوت. در پوژوهش       ظاهر شهر ت به« سیخایی خاص»شده و فقط با ذکر عبارت 

سوخت   حرکت جوهری، پویایی شهر و حرکوت بوه   متأثر از نظریةدلیل فلس ی بودن بحر،  هحاضر اما ب

کنند. زیرا رسیدن به شهر  ها تأمین می و اصل اساسی در تعریف را این واژهاست استکخال، مورد توجه 

 . یستن ها قابل پیگیری مورد نظر تحقی ، جز با این مول ه
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 الگو .2-4

 مودل،  یوا  الگوو  اگ وت  تووان  موی  الگو از ساده تعری ی در .است رفته کار  به متعددی معانی در واژه این

 از که است، ای نخونه و طرح مدل،. (65: 1386)دهقان،است  واقعی جهان از شده ساده و نظری نخایش

 (. توسول 44: 1379 شود )زنجانی زاده، می برداشته آن از ای نسوه یا و شود می پیروی و گرفته الهام آن

 که محققان، و اندیشخندان فمس ه، اکثر که چرا استا ناپذیر  اجتنا  ضرورت ی  علوم هخه در الگو به

 توسول  تصواویر،  بعضوی  یوا  هوا  مشابهت به هخواره اند، پرداخته بحر  به انسان اجتخاعی زندگی دربارة

 غوام،،  اموری  اجتخواعی،  واقعیوت  اینکوه  دلیول  به. کنند عرفیم خود نزد را جامعه بتوانند تا اندا جسته

 آن پویوایی  و کلیت در واقعیت، این کامل درک توانایی انسان، ذهن که حدّی  به استا فرّار و چندگانه

 ا  متشوکّله  عناصر و اجزا به را آن و گ ت سون پیچیده واقعیت این از بتوان آنکه برای پ  ندارد، را 

 و سواده  موجوودات  و اشویاء  بوا  پیچیوده  ةجامعو  میوان  قیواس،  این گیردا می ورتص قیاس کرد، تجزیه

 .(143: 1369 شود )توسلی، میگ ته  الگو آنها بهبه اصطمح  که گیردا می انجام تر شده شناخته

 وضعیت اسوت  یا امری چیزی، از ذهنی های دریافت و دادهها فرضها، پیش از نظامی بر ناظر الگو گاهی

 مواجه هستیم.  دارد، ماهیت ذهنی واقعیت که از انتزاعی الگوی با اینجا در. شود می بیان هگون که ریاضی

 ةمجخوعو  بوه  الگو»تعریف ارائه شده از الگو این چنین است:  پیشرفت، ایرانی و اسممی الگوی مرکز در

 و توضوی   بورای  منطقوی  سواختاری  در که شود می گ ته قوانین و اصول موضوعه م اهیم، از مندی نظام

« شوود  موی  ارائوه  هوا  هنظریو  و تئوریها فرایندها، روشها، ها، پدیده موجودات تکوینی، از سیستخی ت سیر

منود در شهرسوازی کوه نشوانگر آرمانهوای       (. در این پژوهش ایجاد الگوویی نظوام  6/4/1393)میرمعزی،

 .است شیعی باشد مد نظر  و اسممی

 های آن شهر مطلوب و مولفه .3-4

دلیل تحوالت اقتصادی و اجتخاعی در سراسر جهان، شاهد پیدایش م هوم جدیدی در  ونی بهکن در دهة

نامر شهر مطلو  هستیم. این م هوم جدید حتی به مقابله با شهرهای جهانی نیز رفته و آنها  شهرسازی به

بوه   ست که با توجوه ا (. شهر مطلو  شهری1: 1393را تحت شعاع قرار داده است )بنی فاطخه بوداقی،

هوای اقتصوادی، اجتخواعی و     کید بر حکخرانوی شوهری، دارای سورمایه   أپایدار محلی و با ت ةمدل توسع
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شوود، پایوداری    ست. یعنی آنچه در این شهرها دنبال میا زا درون ةکه هدفش توسعاست محیطی قوی 

اسوت و  کید بر هنجارها، عقاید و محیط زیست محولر مربووط   أاجتخاعی، محیط زیستی و اقتصادی با ت

 . شود مدلی جهانی به منطقه تحخیلگونه نیست که تنها  این

نام شهر مطلوو  در ادبیوات شوهری     های نظری شهرهای جهانی، م هوم دیگری به منظور رفع چالش به

زا،  بورون  ةکید بر نقش شهرها در اقتصاد جهانی و توسعأجای ت هبرجسته شده است که در این م هوم، ب

کید شده اسوتا زیورا   أزا ت درون ةپایدار محلی و توسع ةی شدن و رویکرد توسعثیرات محلی جهانأت به

های اقتصاد محلی و هخچنین انسجام اجتخاعی را ح ظ کنود )بنوی فاطخوه     تواند شبکه محلی می ةتوسع

 ست که: ا طور کلی و با توجه به مطالب قید شده، شهر مطلو  شهری ه(. ب4: 1393 بوداقی،

 انسانی، اجتخاعی ، فرهنگی و محیطی نیز قوی باشد. ةاقتصادی، بلکه در سرمای ةتنها در سرمای نه -1

دارای سب  روشنی از حکومت است با ی  دولت متجودد کوه بوا هخکواری بووش خصوصوی و        -2

 کنند. مدنی فعالیت میة جامع

 ,Kamng and Hills) ة اقتصادی، اجتخاعی و فرهنگی اسوت دارای اعضای فعال و خمق در زمین -3

2003:152-153.) 

های شهر مطلوو ، داشوتن سوب  روشون در      که در باال نیز ذکر شد، یکی از مهخترین مول ه گونه هخان

گران دولتوی،   ا یعنی در این شهرها، راهبرد به این نحو است که سعی شود تا تخام کنشاستحکخرانی 

هها دیوده و بوه آنهوا پرداختوه     خصوصی و مدنی در صحنه حاضر باشند تا نیاز تخام افراد، اقشار و گرو

زدایوی، شو افیت، برابوری، کوارآیی و      حکخرانوی شوامل: پایوداری، تخرکوز    ة طور کلی ریزمول و  هشود. ب

(. در این میان باید توجه داشت که کاریزما و بعود  36: 1390)پور احخد و هخکاران، است پاسوگویی 

 .( Savitch,2010:  44)است گونه شهرها بسیار دارای اهخیت  نخادین نیز در این

با مراکزی قووی. یعنوی دارای توراکم بواالیی     هستند از سوی دیگر، شهرهای مطلو ، شهرهای متخرکز 

 (. 120: 1390)رفیعیان و فرجام،  هستند تا هم مشارکت و هم تولید را تحت پوشش خود بگیرند

بیشتر برجسته است یعنی  پایدار محلیة ولی نباید از این نکته غافل شد که در شهرهای مطلو ، توسع

ریزی از پایین به باال، مشارکت جخعی و فراگیر، ح  انتوا  بیشتر برای ساکنان، عدالت  در آنها، برنامه

امکانات و مواهبر توسعه و نیز ة های برابر هخراه با کارآیی بیشتر، توزیع عادالن اجتخاعی، ایجاد فرصت

 (.37: 1392)فنی و صارمی،  رفاه مردم نقشر محوری دارند
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هوای اجتخواعی،    های محلی، سورمایه  ست که از طری  توجه به سیاستا نحوی  رویکرد شهر مطلو  به

وری در اسوت اده از   سخت بهره ستا لذا باید نوآوری بها پایدار محلیة دنبال توسع فرهنگی و محیطی به

سائلی از قبیول انورژی،   منابع طبیعی و م اهیم جدید در صنعت و خدمات سوق داده شود تا بتوان در م

 ,Kamng and Hillsمین شوغل و مشوارکت اجتخواعی راهکوار مناسوب یافوت )      أسممت روانوی، تو  

2003:164.) 

 :استی زیر ها هبا توجه به مطلب فوق باید گ ت که شهر مطلو  دارای مول 
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 ی کلی شهر مطلوب؛ ماخذ: نگارندگانها همولف -1جدول شماره

 توضیح مولفة شهر مطلوب ردیف

1 
توجووه بووه پایووداری 

 اجتخاعی

از طری  تم  برای مشارکت حداکثری، توجه به خواست هخوة موردم،   

 ایجاد فرصتهای برابر، رفاه هخگانی، تقسیم عادالنة امکانات

2 
توجه به سنن و رسوم محلی بجای مبحر جهانی شدن، کخ  به رشود   پایداری فرهنگی

 نشگر محلیای، توجه به ک و تعالی عقاید محلی و منطقه

3 
های جهانی و محلی، ترغیب مشارکت عخومی در توسوعة   جذ  سرمایه توسعه اقتصادی

 ای و محلی  اقتصادی منطقه

4 
توجوووه بوووه منوووابع 

 انسانی

امکووان آموووز  و یووادگیری مناسووب بوورای عخوووم، فووراهم آوردن      

 زیرساختهای توسعه و پیشرفت برای فرد و جامعه، ایجاد امنیت شغلی

 اولویت با افراد محلی و تم  برای تولید و رشد محلی زا ونتوسعه در 5

6 
توسووعه بووا رویکوورد 

 خدمت

 نیازهای تخام افراد تا حد مخکن دیده و رفع شود

7 
تعامل و پویایی مردم و تم  برای مشارکت، جخعی، گروهی و فوردی   حکومت مردمی

 در حکومت

 خرد مقیاس و عینی توسعة شهری از پایین به باال ونگر  توسعة شهری  8

9 
توجووه بووه محوویط   

 زیست

 الگو گیری محیط زیستی محلی و مطالعه و ح ظ آن

10 
بعوووود نخووووادین و 

 کاریزماتی 

های کم تراکم و وجود شاخص بورای آنهوا طبو  الگووی      پیدایش محله

 محلی
 

 روش پژوهش .5

، از هوا  هی موواد و داد های مناسب برای گردآور های پژوهش، از میان رو  با توجه به اهداف و پرسش

اسوت اده شوده    ای کتابوانوه  مطالعات بر مبنای و توصی ی و تحلیلی صورت به ی کی یها هتحلیل داد رو 

« یافته، جوامع و موانع( بوا بسوتر تحقیو  اسوت       هدف تحقی  کی ی، کسب آشنایی کلی )سازمان. »است
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تحقی  حاضر، بر حسب رو  کی ی یا تکیه های  تحلیل داده (. راهبرد مد نظر در تجزیه179: 1391فر،  )عینی

های یافته شده است تا توسوط بررسوی    بر فرآیند تدوین، تنظیم، اختصار و بیان م اهیم کلی و جزئی از داده

های مطروحه پاسخ داده شود. لذا در وهلة اول، کتب نوشته شوده توسوط ممصودرا موورد      ها به پرسش داده

کاربردی آن گردآوری شد. سپ  با است اده از تحلیول محتووا، ایون     های نظری و بررسی قرار گرفت و داده

 یافته شدند تا در یافتن پاسخ سواالت مورد است اده قرار گیرند.   بندی و نظام ها دسته داده

واقع نظر او پیرامون، اجخاع  اسممی شهر مطلو  ممصدرا در و اندیشه و نظریات پیرامون الگوی ایرانی

که در تخام ابعاد  روحر الهی دارد و سعادت و استکخال بشری را بر است کارکرد  بین شریعت، عقل و

شوود. او   لهین یعنی حرکت جوهری در زندگی و آخرتش را شامل موی أالخت نظیر صدر اساس ابتکار بی

هخواره، شریعت، شهود و ت کر را اساس کار قرار داده و به هخوین دلیول نظریواتش بورای شهرسوازی      

 است.  درخور اهخیت

 مأخذ: نگارندگان؛ های شهر مطلوب در حکمت متعالیه ارتباطات مؤلفه نحوة -1 دیاگرام
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 ی پژوهشها ه.یافت7

 پژوهشپرسش نخست ی پژوهش در پاسخ به ها هیافت. 1-7

  راهکارها، ایرانی، اصول، و ی  حاضر، یعنی اینکه الگوی اسممیقدر تحپرسش نوست برای پاسخ 

طور مبسوط باید دانسوت   هممصدرا چیست؟ در ابتدا ب ةدر اندیش شهرسازی ایه اندیشه و م اهیم

ایون   ةکه انسان از منظر ممصدرا دارای چه ساحت و جایگاهی است تا مشوص شود شوهر ویوژ  

 انسان باید چگونه ساحتی داشته و دارای چه اصولی باشد.

 انسان از نظر مالصدرا .2-7

اند اموا بوه هور     شده های مادی شهری ظاهر تر از جنبه معنوی پررناهای  های ممصدرا، جنبه در اندیشه

دو امر توجه الزم مدنظر فیلسوف بوده است. انسان در نظر صدرالختألهین ی  حقیقت تدریجی اسوت  

جهوت کوه     آن نظور او، شووص موتوار اسوت از     (. از65: 1394 راشد،) که شامل از ماده تا عقل است

نظور ممصودرا،    (. از24: 1394 جهت کوه موتوار اسوت )ممصودرا،      نآ مجبور است و مجبور است از

(. درجه 124: 1390حسنی،) آید های آزاد افراد انسانی پدید می اراده ای است که با انسانی جامعه ةجامع

(. خودشناسوی و علوم ن و ،    146: 1387 خواتخی، ) و اهخیت تعالی انسان در فعل، تعالی آزادی است

کردا زیرا که تذکر ن و ، موجوب   آغاز اینجا  ( و باید ابتدا از8: 1389 مصدرا،علوم است )م ةکلید هخ

(. در این مسیر باید عقل و عشو  هخوراه هوم باشوند کوه یکوی بودون        16تذکر ر  خواهد بود )هخان:

کامل الهی اسوت، بوه عبوارتی،     ة(. انسان در میان موجودات، تنها نسو56هخان: ) دیگری سودی ندهد

 (. خداوند در انسان نیروی تخوام عوالم را جخوع کورده    173: 1386عالم اکبر )خاتخی، عالم اصغر درون

( اما برای رسیدن به سعادت باید ح ظ اعتدال کرد هم در امور ن سوانی هوم در   248: 1363 ممصدرا،)

خیور و   نوسوت  کلی کخوال انسوانی در دو چیوز اسوت:     طور (. به125: 1371 ممصدرا،) امور جسخانی

(. هور  31: 1393 ممصودرا، ) آنکه خیر و خوبی را برای عخول بوه آن بشناسود   دوم ناسد و خوبی را بش

معقوالت کامل گردد و عقل بالقوه و معقول بال عول شوود و معقوولش     ةانسانی که عقل من علش به هخ

یعنی هر فرد باید در جستجوی حکخت باشد  (ا561: 1381ممصدرا، ) شود عاقل شود، عقل مست اد می
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آیود و بوه    دست نخوی  های خداوند تعالی است و تنها از طری  سعی و کوشش به ت از بوششکه حکخ

(. باید به این نکته نیز توجه داشوت کوه   35: 1363 ممصدرا،) خواست و مشیت ربانی نیز بستگی دارد

سووی فرشوتگی یوا      ن وس انسانی را در فطرت نوستین و اصل خود، قوه و آمادگی آن هسوت کوه بوه   

(. حقیقت انسان عبارت از روح 4: 1393ممصدرا، ) و یا به حیوانیت و یا درندگی خرج گردداهریخنی 

 (.16الف:  1391ممصدرا،) معنای او و ن   ناطقه و عقل مدبر اوست

 نگارندگان ماخذ:؛ های مالصدرا الوجود و جایگاه انسان در این میان بر اساس اندیشه طبقات ممکن -2 دیاگرام

 
 

در بدو تولد درجایی میان ن وس نباتی و ارواح مدبره جزئی قرار دارند و بسته به رفتار و  ن وس انسان

تورین   بندی، عقل در باالترین و عوالی  ت کر فرد، پ  از تولد قابلیت صعود و نزول دارند. در این تقسیم

کوه خوود    (ا272: 1366ممصودرا،  ) گیورد  مرتبه قرار دارد، سپ  ن  ، طبیعت و در آخر ماده قرار می

که برای سممت شهر امری مهوم   استهای مادی  معرف اهخیت عقل و توجه به آن و دوری از خواسته

شوودا یعنوی بورای     ها، محق  نخوی  شود و شهر مطلو ر ممصدرا بدون رعایت این اولویت محسو  می

فرمان عقل بودا آن عقلی که بوا توحیود و دوری از مادیوات بوه نهایوت        به  حصولر این مهم باید گو 

 استکخال خود رسیده است.

 راهکارهوا،  ایرانوی، اصوول،   و پاسخ پرسش نوست تحقی  یعنی اینکه الگوی اسممیطور خمصه در  به

 ی ممصدرا چیست؟ بایود بیوان داشوت کوه در بوا  منظور       در اندیشه شهرسازی های اندیشه و م اهیم
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 اجتخواع  هر سنتی و مذهبی یها هریش و فرهنا خرده فرهنا، لحاظ از منطقه اصالت به شهری، توجه

طوور کوه در قسوخت     شوود زیورا هخوان    جامعه مهخترین راهکار محسو  می و فرد استکخال جهت در

ی جامعه در تعریوف شوهر کوامم مشوهود     ها هتعاریف اشاره شد، نقصان توجه به فرهنا، کخال و ریش

ه در پژوهش حاضر، این مهم مد نظر قرار گرفته است. در با  اصول شهرسازی، نگواه اصولی   کاست 

 تعیوین  پویش  از جزئوی ة قاعود  و شود می تنظیم شهر آن خواست با مطاب  شهر هر این است که قواعد

ی نشود تا استکخال فرد و جامعه در بستری متناسب با آنان تحق  یابد. مدیران شهر اجبار آن بر ای شده

عاقول   و لجاجوت، عوالم   از نیز باید دارای خصوصیاتی باشند که مهخترین آنها عبارت است از: پرهیوز 

 داشتن برای شهروندان. شنوا گو  شهروندان و راحتی اسبا  کردن بودن، فراهم

 دوم پژوهشپرسش ی پژوهش در پاسخ به ها هیافت

  و مادی از لحاظ اصول، چه تأثیری ی  حاضر، یعنی اینکه اینقدوم در تح پرسشبرای یافتن پاسخ 

طوور   هاسوت؟ در ابتودا بو    داشوته  یا و باشد داشته تواند خود می مطلو  شهروندان و شهر بر معنوی

شهر اعوم از حواکم و الگووی اجتخواعی      ةمبسوط باید دانست که ص ات و موتصات تشکیل دهند

این شهر بر ساحت شوهروندان  ثیر مادی و معنوی أشهری از منظر مم صدرا چگونه است تا بتوان ت

 را دریافت.

 . صفات حاکم در الگوی شهر مطلوب2-7

جاهای موتلف، شرایط موتلف آورده: دوری از آزار مردم، تحخل کوردن رنو     برای حاکم شهر اما در

رسیده از شهروندان، اجتنا  از آزار آنان، فراهم کردن اسبا  راحتی ساکنان شهر، عدم حب ریاست و 

 ةحافظو  -2دارای درک و فهخی نیکو باشود   -1» اول باید ،( اما رئی 157: 1371ممصدرا،) دنیادوستی

دوراز حوورص و  بووه -6دوسووتدار علووم و حکخووت  -5زبووانی فصووی   -4فطرتووی درسووت  -3قوووی 

 -11بوشونده   -10شوجاع   -9رئوف نسبت به سواید موردم    -8دارای شرافت ن    -7 پرستی شهوت

 (490-488: 1366ممصدرا، ) «وج نباشدسوتگیر و لج -12عارف حقیقی 
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 صفات اجتماع و فرد در الگوی شهر مطلوب .3-7

در بحرِ روابط اجتخاعی و مسائل شهری نیز، ممصدرا معتقد است که شهروندان باید در حدِ اسوتعدادِ  

 (. نیکوکاری نسبت به سایرین در اهم امور274: 1366ممصدرا، ) خدادادی خود در جامعه تم  کنند

 (. جامعة257: 1363 ممصدرا،) تواند زندگی کند تنهایی نخی (. انسان به334اجتخاعی قرار دارد )هخان، 

 کار در و دهد انجام را خود کار موصوص بدن اعضای مانند هرکسی آن در که است ای جامعه و الگو، سالم

مدنیر بالطبع اسوت لوذا بایود در     آید. انسان می دست مخارست به و تخرین با امر که این نکند دخالت دیگران

(. حقیقت انسان حقیقت 491: 1366ممصدرا، ) اجتخاع و جامعه زندگی کند تا به کخال مطلو  خود برسد

هاست که وحدتش مثل وحدت عالم وحدت تألی یه است، صاحب مراتب کثیرة مت اوته در تجورد و   جخعی

(. تعلیم و آموز  بر سه گونوه اسوت: تعلویم    567: 1381ممصدرا، ) تجسم، ص ا و کدورت، نور و ظلخت

(. علم لذیذ است و لذیذترین علوم، علم به خدا و 43: 1363ممصدرا، ) بشری، تعلیم فرشتگان، تعلیم الهی

 (.82الف:  1391ممصدرا،) ص ات و افعال و تدبیر او در کشور خویش است

 شوهروندان  و شوهر  بور  معنوی و مادی از لحاظ این اصول، چه تأثیری دوم یعنی اینکه پرسشپاسخ به 

 کرامت و حقوق رعایتنوست آنکه است؟ باید گ ت که:  داشته یا و باشد داشته تواند خود می مطلو 

شوهر   در عخوومی  منوافع  نوابودی  و توریوب  جهت در یافته سازمان جرائم به پرداختن عدم سبب مردم

شهری تا حد قابل تووجهی   امنیت ح ظ و اجتخاعی های جرم انجام به شود تخایل شود و موجب می می

توانود   کنود و ایون مهوم موی     هر موی شو زیرا هر فرد احساس داشتن شوصیت و اهخیت در  اکاهش یابد

 بوه  رسویدن  جهوت  در هخکواری  و اشوتغال  وری، بهره بردن باال برای مردم حداکثری و پرتوان حضور

ست بر ارتقاء سط  مادی و معنووی  ا فردی را هخراه داشته باشد که این حضور دلیلی و جخعی اهداف

 مسوائل و  تخوام  بوه  توجوه  و شهری های طراحی در درایت و ت کر وجوددوم آنکه زندگی شهروندان. 

شوود   اجتخاع، موجب می کل آموز  تروی  شهری به هخراه مدیریت در توانخند و دانا افراد از است اده

سخت هدف غائی خوود یعنوی تکامول     عه بهمند گردد تا جام دار و نظام که این حضور حداکثری، جهت

 فردی و اجتخاعی حرکت نخاید.
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 ماخذ: نگارندگان؛ فرد و شهر در اندیشه مالصدرا  -5 جدول

امور فردی 

 شهروندان

پرهیز از حب جواه و موال و میول بوه      موتار بودن، تحصیل سعادت، خودشناسی و خداشناسی،

توجوه بوه حضوور قلوب، عبوادات از روی      شهوت، رعایت اعتدال در امور جسخانی و روحانی، 

گرایی، الگو گیری از پیامبر اسمم، پیروی از رئی  شهر، تم  فوردی بورای    عمقه و فهم، کخال

عنوان محل گذر و کشتزاری برای آخورت، خضووع و    پیشبرد جامعه و سعادت آن، دیدن دنیا به

مرحلوة عقول مسوت اد، عقول     خشوع و پرهیز از گردن کشی، لزوم است اده از عقل تا رسیدن بوه  

 شود. ترین نیروهای انسان است، عقل سبب رسیدن به مقام خمفت الهی می برترین و شریف

 شهر

بووش   پیوستگی شهری، دوری از زواید، پویایی، پرهیز از تزئینات اضافه، توجه به معنا، آراموش 

عنووان قوانون    به برای شهروندان، کخ  به سعادت شهروندان، تأکید بر فضاهای جخعی، شریعت

 شهر، عدالت اجتخاعی، پیروی سیاست شهری از شریعت
 

 ماخذ: نگارندگان؛ ابعاد شهر مطلوب ازنظر مالصدرا -6 جدول

 حاکم شهر

عالم و عاقل، زاهد، خداترس، دنیا گریوز، الگوپوذیری از پیوامبر اسومم، تحخول رنو        

حتوی شوهروندان، گوو     رسیده از مردم، اعراض از آزار مردم، فراهم کردن اسبا  را

گویی، جانب شوهروندان را گورفتن،    شنوا داشتن، کم صحبت کردن و پرهیز از بیهوده

دوری از حب ریاست، دوری از بدگویی، نداشتن ادعا، فطرت نیکوو داشوتن، شوجاع،    

دارای زبانی فصی ، بوشنده، پرهیز از لجاجت، دارای فهوم بلنود، عودالت در تقسویم     

 مثابة قلب شهر بین مردم، حراست از اموال مردم، رئی  بهاراضی، اموال و دارایی 

 روابط اجتخاعی

اعضای شهر باید هخچون اعضای ی  بدن باشند و هر عضو کوار مشووص خوود را    

گزینی، تم  در حدِ استعداد، تعاون  انجام دهد، حضور در اجتخاع و دوری از خلوت

نظر و مشورت، هر فرد به در امور، نیکوکاری، وجود ح  مالکیت شوصی، ح  اظهار

 رسد مگر با حضور در اجتخاع کخال نخی

 زیبایی

زیباترین چیز، خداست، تصور زیبایی ناشی از عش  است، کخال هر چیز زیباست، اموری 

شوند زیبا هستند، زیبایی متضاد بودی و شور اسوت، زیبوایی      که موجب شادی حقیقی می

باسوت، زیبوایی اموری مشوک  و ذو     مطلو  بالذات است، طلب علم و آموز  کردن زی

 آفریند. مراتب است، انواع زیبایی شامل: حسی و خیالی و عقلی است، عش  زیبایی می
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بر شهر مطلوب او و قابلیت اجرایش برای شهرهای امروز از منظر  مالصدرا های دیدگاه برخی تأثیر -7 جدول

 ماخذ: نگارندگان؛ روابط جمعی و فردی

های  نظرات و اندیشه

 مصدرام
 کاربرد آن در شهرسازی امروز تأثیر آن بر شهر مطلو 

ارتبوواط مسووتقیم بووین 

 دین، فرد و اجتخاع

وجود نهادهای دینی در سیخای 

شهر مطلو  و وجوود روحیوة   

 معنوی حاکم در شهر

که توجوه عخوده    نحوی   لزوم طراحی شهری به

  به اجتخاع شهری و فضاهای جخعوی باشود آن  

دینی در جهت سممت و  هم با رعایت موازین

 پویایی جامعه

تووم  بوورای رسوویدن 

بووه عقوول مسووت اد و   

 درجة عالی عقلی

وجود اعتبار و اهخیت ت کر در 

شووهر و مناسووب بووودن میووزان  

های فوردی   اندیشه با مسئولیت

 و اجتخاعی

های شهری و  وجود ت کر و درایت در طراحی

توجه به تخام مسائل، اسوت اده از افوراد دانوا و    

خند در مدیریت شهری، تروی  آموز  کل توان

 اجتخاع

گرایوی موادی و    کخال

 معنوی

تحقوو  معیارهووای شووهری در  

 ترین سطوح مخکن عالی

طراحی فضاهای جخعی و شوصی در معخاری 

نحوی سازگار با رشود فکوری،    و شهرسازی به

 فردی و دینی افراد

لزوم وجوود آمووز    

 بر اساس درک افراد

الی وجود مدارس، نهادهوای عو  

هوا مطواب     آموزشی و دانشوگاه 

 تخام نیازها با تعیین سط  افراد

بندی افراد بر اساس هو ، انگیزه، تم   سط 

و پشتکار و طراحی سیستم آموزشوی بور ایون    

 مبنا برای جامعه
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بر شهر مطلوب او و قابلیت اجرایش برای شهرهای امروز از منظر  مالصدرا های دیدگاه برخی تأثیر -8 جدول

 ماخذ: نگارندگان ؛یریت شهریمد

های  نظرات و اندیشه

 ممصدرا
 کاربرد آن در شهرسازی امروز تأثیر آن بر شهر مطلو 

پیوووودایش مبووووانی نظووووری  توجه به زیبایی

شناسوی و نخوود آن در    زیبایی

 مناظر شهری و

ی فکوری بورای    توجه به طراحی زیبا با پشوتوانه 

محوطووه، میووادین و معووابر شووهری و هخچنووین  

 های عخومی و خصوصی باهدف تعالی ختخانسا

تعوواون و هخیوواری در  

 امور میان شهروندان

شووورکت در اموووور جخعوووی، 

هوا و مراسوم آئینوی در     جشن

شووهر و حضووور در سیسووتم  

گیری در  دموکراسی و تصخیم

 نهادهای قدرت

شوورکت دادن مووردم در اموور موودیریت شووهری و 

انتوابات شورای شهر باهدف هخکاری مسوتدام  

ر پ  از انتوا  اعضا و وجوود اهخیوت   و مستخ

نظرات موردم و انتقوال و اجورای آن در سیسوتم     

 مدیریت شهری

انتوا  الگوهوای قابول   

 دسترس 

داشووتن هوودف و مطلووو  در 

شوووهر و زنووودگی شوووهری و 

 اجتخاعی

دسترس بورای افوراد جامعوه و     گذاری قابل هدف

تم  جخعی برای رسیدن به مطالبات شوهری و  

 اجتخاعی

حضووور در شووهر و جامعووه و  گزینی خلوت دوری از

 انجام به وظایف اجتخاعی

حضور پرتوان و حداکثری مردم برای باال بوردن  

وری، اشتغال و هخکاری در جهوت رسویدن    بهره

 به اهداف جخعی و فردی

توجه به قوانین، ح ظ نظوم و   پیروی از رئی  شهر

 انسجام اجتخاعی

بماسوتثناء  پیروی از تخام قوانین برای تخام افراد 

و پیدایش امنیت و اعتخاد شهروندان بوه مودیران   

 شهری

توجه به زودگذر بوودن  

 دنیا

هوای   عدم تخایل به انجام جرم

اجتخووواعی و ح وووظ امنیوووت 

 شهری

رعایت حقوق و کرامت دیگران و عدم پرداختن 

یافتووه در جهووت توریووب و  بووه جوورائم سووازمان

 نابودی منافع عخومی در شهر
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 ماخذ: نگارندگان؛ های آرمانی در شهر مطلوب مالصدرا اندیشه -9 جدول

 وجه آرمانی بودن و دالیل عدم امکان خمصه اندیشه

 رسیدن به عقل مست اد

چون عقل مست اد، مجرد است و انسان ترکیب روح و جسم یعنی امور مادی و 

طورف آن بورای    مجرد لذا امکان حصول در زندگی مادی نیست اما حرکوت بوه  

 و مطلو  است.بشر مخکن 

پیاده شدن تخام امور 

 صورت مطلو  کامل به

کننود لوذا حصوول اموور      دلیل اینکه تخام مردم از قوانین شهری پیوروی نخوی   به

 صورت مطل  امری محال است. مطلو  به

رسیدن تخام افراد جامعه 

به تکامل فردی و 

 اجتخاعی

ی و گروهوی  کننود لوذا موانع اسوتکخال فورد      چون افرادی مطابعت از ن   می

رسند که در شهر  شوند زیرا بر اساس نظر ممصدرا، افراد وقتی به تکامل می می

باشند و وجودِ افرادی که باهودف شوهر هخسوو نیسوتند موانع راه دیگوران نیوز        

 شود که البته خود او به این امر معترف است می

وجود آرمان مشترک 

 میان تخام افراد جامعه

ی  ترین درجه مشک  است، طبقات اجتخاعی از پاییندلیل اینکه ن وس مردم  به

ترین نقطة مخکن وجود دارند که هور طبقوه، اهوداف و آرموانی      معرفتی تا عالی

 خاص خود دارد که گاه با کل شهر منطب  نیست
 

 .بحث و نتیجه گیری8

 ةر جنبو های افمطون، سهروردی و حتی فارابی که بیشت شهر مطلو  از منظر ممصدرا برخمف اندیشه

تواننود   لحواظ مبوانی فکوری و عخلوی موی      که ازاست های قابل اجرایی  اند، دارای ویژگی آرمانی داشته

هوای او،   های وارداتی غربی باشند. اندیشه جوابگوی مبانی نظری و عخلی مسلخان در مواجهه با اندیشه

 ست.ا های روحانی شهروندان را پاسوگو هم ابعاد جسخانی و هم جنبه

کنود کوه    داند و خاطرنشوان موی   خت متعالیه، اجتخاع را اصل و اساس سعادت هر انسان میس  حکمؤ

تووان گ وت کوه الگووی      کلوی موی   طوور  توان به مطلوو ر دنیوا و آخورت رسوید. بوه      بدون اجتخاع نخی

 :استاسممی شهر مطلو  ممصدرا دارای ویژگیهای زیر  و ایرانی

است که تخام اعضوای شوهر در پیشورفت آن نقوش     راهکارهای عخلی برای داشتن شهری مطلو   -1
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 یابد. اعضا، این مهم تحق  می ةکننده دارند و با هخکاری و تعاون هخ تعیین

شود، ریاسوتی کوه بمغوت،     شهری دارای اهدافی است که توسط ریاست شهر، یادآوری می ةجامع -2

 .ل کنندشود تا هخه به آن معتقد باشند و عخ ا  به مردم سبب می فصاحت و توجه

شود، زیرا از هدر رفوت انورژی، تووان و     پرهیز از زوائد و بیهودگی در شهر ی  اصل محسو  می -3

 کند. عخر شهروندان جلوگیری می

 راهکارهای اصول و دارای حکیم متأله، ممصدرای شیرازی، شهر مطلو  توان گ ت که ت کرات لذا می

 ابعاد حیات بر مثبتی تأثیر تواند می آنها، هوشخندانه کارگیری که به بوده شهرسازی بعد در خاصی و ویژه

باشد و بهبود کی یت زندگی و حصوول سوعادت اخوروی را در     داشته شهروندان و شهر معنوی و مادی

 پی داشته باشد که این امر موتص شرایط زمانی و مکانی خاصی ندارد.

 اساس تحلیل کتاب مبدأ و معادبندی انواع اجتماع بر اساس نظر مالصدرا، بر  طبقه -3 دیاگرام

 
 ماخذ: نگارندگان؛ سازی نظریات مالصدرا بررسی قابلیت پیاده -10 جدول
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 نتیجه در شهر مطلوب اندیشه مالصدرا
سازی و  قابلیت پیاده

 اجراء

 دارد عدم وقوع جرائم و تعادل در جامعه پرهیز از حب و جاه دنیایی

رعایوووت اعتووودال در اموووور   

 یجسخانی و ن سان
 دارد حصول سعادت دنیا و آخرت

هخکاری و تعواون شوهروندان   

 با یکدیگر
 دارد پیشبرد امور و رضایت شهروندی

 دارد درک نیازها و فهم جایگاه خویش خودشناسی

 دارد رعایت حقوق سایر شهروندان خداشناسی

 دارد یادآوری اهداف اجتخاعی تذکرات ن سانی

 دارد ویایی آنسممت اجتخاع و پ حضور در اجتخاع

 دارد توجه به فضائل اخمقی و دوری از رذایل الگو قرار دادن پیامبر اسمم

 دارد اتحاد و یکپارچگی شهر و شهروندان پیروی از ریاست شهر

 دارد ایجاد نظم، یکپارچگی و رفع نیازهای مردم شرایط رهبر اول در شهر

 دارد جخعیمطلو  و شراکت  رسیدن به رعایت حقوق جخعی و فردی
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 مأخذ: نگارندگان؛ پارامترهای عملیاتی الگوی ایرانی اسالمی شهر مطلوب مالصدرا -10 جدول

 فیلسوفان مذکور پیرامون شهر مطلو  ةشده در اندیش ترین موارد اشاره برخی از مهم

 ها هاندیش
 قابلیت اجرا

 ندارد دارد

   بندی معنوی و اجتخاعی شهری طبقه

   یان شهروندان و رئی  جامعهحقوق متقابل م

   وجود رئی  فیلسوف در شهر

   ویژگی ریاست شهر

   تعاون در امور اجتخاعی

   اهداف اجتخاعی وجود

   یادآوری اهداف اجتخاعی

   سعادت خواهی عخوم شهروندان

   حرکت جوهری در ن   برای کخال در جامعه

   سیاست شهر بر اساس شریعت

   ام افراد جامعهفیلسوف شدن تخ

 مأخذ: نگارندگان؛ ، راهکارهای شهری طبق نظر مالصدرا11جدول شماره ی

 راهکارها قواعد شهری

 منظر شهری

عنوان یو  کول منسوجم کوه اجوزاء بور کول و کول بور اجوزاء            هطراحی منظر شهری ب -

 .ثیر هرکدام بر دیگری قابل تشویص باشدأاند که نخود و ت ثیرگذارأت

نحوی که هر فرد با میزان اندیشوه و درکوش بتوانود معنوایی در      شهری به طراحی منظر -

 .خور خود ادراک نخاید

ی شوهروندان و  هوا  هاسواس فرهنوا و ریشو   ه به زیباسوازی و تزئینوات شوهری بر   توج -

 .سازی کهن الگوهامعاصر

ی  متن که هر ک  بر اساس ن و  خوود بتوانود حرکوت      شهر و منظر شهری به مثابة -
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 .را در جهت استکخالر آن داشته باشدا   جوهری

ی مذهبی و سنتی هور  ها هتوجه به اصالت منطقه از لحاظ فرهنا، خرده فرهنا و ریش -

 .اجتخاع در جهت استکخال فرد و جامعه

 .ی شهروندانها هلزوم ح ظ و مرمت بناهای سنتی بواطر یادآوری ریش -

نها در آثار جدید با هودف نخوایش   است اده از عناصر کهن و بازآفرینی و معاصر سازی آ -

 .گذشته و توجه به آینده

عناصر شهری، 

روش و اصول 

 شهری

، از ی  کل تشوکیل  ها هبعنوان ی  جزء هخزمان نگاه به اینکه این محل ها هتوجه به محل -

 ی آنها هشده اند و لزوم ح ظ تشابه کل با جزء با رعایت اصالت منطقه و خرد ریش

 .اس هویت هخان شهر و نخود آن در تخام سطوح شهریزمینه گرایی بر اس -

 .لزوم دیده شدن عخ  م هوم در آثار و عناصر شهری و پرهیز از کارهای تقلیدی صرف کم عخ  -

بیشوینة  فرد شهروندان و توجه بوه خواسوت آنوانا چوون      لزوم مشارکت جخعی و فردبه -

ت مشوابه دارنود لوذا توا     فرهیوته هستند و خواسو  اند دیده آموز  صحی ی که شهروندان

 .سازی نظر ایشان قابل انجام است حدودی پیاده

ای بلند مدت شهری که حکیخان، فرهیوتگوان و متوصصوان آن را تودوین     داشتن برنامه-

شود و  صورت ساالنه به بحر و نظر گذاشته می هحرکت جوهری، بة اند و طب  نظری کرده

 .مدت منطب  با آن هم کوتاهمدت و  بلندة یابدا یعنی هم برنام تکامل می

مدت که هخان مجخوع حکیخوان آن را    مدت در عرض اهداف بلند توجه به اهداف کوتاه -

 .مدت دیده شده بلندة کنند و خواست افراد جامعه در آن مثلر برنام مدون می

اموا ایون فرآینود    است، داشتن فرآیند در امور امریست الزم و در راستای حرکت جوهری 

 .اصول منطقی، عقلی و حکخت با توجه به نیازهای مادی و معنوی شهروندان باشد باید دارای

 .ها و لزوم در دسترس بودن آنها برای ساکنین هر محله توجه به کاربری -

توجه و اهخیت فراوان به تکنولوژی بعنوان عنصر یواری دهنوده در پیشورفت مودیریت      -

 .شهری، زیبایی شهری و سایر عوامل مربوط به شهر

جزئوی از پویش   ة شوود و قاعود   قواعد هر شهر مطاب  با خواسوت آن شوهر تنظویم موی     -

 .شود ای بر آن اجبار نخی شده تعیین
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سیستم 

 ارتباطی

ة عنوان کاهند هلزوم وجودِ سه مرکز شهر که یکی از آنها اصلی و دوتای دیگر فرعی و ب -

 .فضا برای مرکز اصلی باشندة مین کنندأبار ترافیکی و ت

کید بر حخل و نقل عخومی و توجه به کرامت شوص در آن و ایجاد فضوایی جخعوی   أت -

 عنوان فضای تعامل. هب ها هبرای گ ت و گو در ایستگا

برای ، پارکها و فضاهای گ ت و گو در با  مسائل شهری و انسانی ها هوجود مرکز محل -

 .با هدف کلی شهری سنی در جهت استکخال فردی و حخعی متناسب ها هتخام افراد و رد

 تراکم شهری

لزوم وجود تراکم باال، کم و حتی فضوایی بودون توراکم جخعیتوی در هور محلوه بورای         -

 .گستر  در آینده

توجه به بلند مرتبه سازی با رعایت حریم فردی، خصوصی و جداسازی این فضواها از   -

 .فضاهاة دلیل رعایت بحر دید، مشرفیت و نورگیری هخ هفضاهای دیگر ب

طبیعت و بوم 

 منطقه

 لزوم ارتباط مستقیم با طبیعت جهت یادآوری اینکه انسان نیز جزئی از این طبیعت است -

 .شهری شهری و برون ح ظ و گستر  فضای سبز درون -

های پاک طبو  اصول حرکوت     های آالینده و جایگزینی با انرژیکاهش است اده از سوخت-

 .ستکخال و توسعه هستندهای آالینده موالف ا جوهری و اینکه سوخت

کار روند که منافی فرهنا و هدف  نحوی به توانند بوم آورد نباشند اما باید به مصال  می -

 .منطقه نباشند و آن را زیر سوال نبرند

درست و جلوگیری ة بوم و اکولوژی منطقه در جهت است اد اهخیت باالی مطالعة زیست -

 .از نابودی آن

ا  ح وظ   ه دنبال زیبایی اسوت پو  وظی وه   و انسان باست ا زیب در ذات خودطبیعت،  -

 است. زیبایی طبیعت

 توسعه شهری

اصل توسعه با اصل حرکت جوهری در ی  راستا هستند لذا توسعه در هر امر شوهری،   -

 .پسندیده است

شهر پدید آیود توا سوبب جلووگیری از ورودِ     ة توسعه هم باید در خودِ شهر و هم حوم -

مرکز شهر شود و از طرفی نباید مناط ر برخوردار سوبب آسویب روحوی    فرهنا حومه به 

 .مناط  کم برخوردار شود
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 .فرهنگی امریست ضروریة ح ظ و بازشناسی آثار کهن در راستای توسع -

شهروند و 

 کاربر

 .لزوم توجه به فرد در اجتخاع با رعایت استقمل فردی و ح ظ آن -

 .هروندان و رعایت آنتوجه به اجتخاع با نظر به فردیت ش -

نها بایود شونیده و حتوی الخقودور     آنظر هستند و نظر ة کاربران در هر امری قادر به ارائ -

 .تامین گردد

 .لزوم مشارکت عخومی و فرد فردِ شهروندان -

 است اده از خمقیت های فردی و بکارگیری آن در جهت نیل به پیشرفت و کخال -

اند مجاز به انتقاد سازنده در هر سوطحی از مودیریت    تهفرهیوبیشینة آنان شهروندان که  -

 .شود نان نیز محسو  میة آنهاست بلکه وظی آشهری هستند، این امر ضخن اینکه ح ر 
   

جامعه را تشکیل دهود و در  که انسان شود  داند و هخین امر سبب می ممصدرا انسان را مدنی بالطبع می

تخاع، به اهداف خود که هخانا سوعادت، توالود، آراموش، تعوالی و     آن زندگی کند تا با قرارگیری در اج

، هخبستگی، پویوایی  ی، علم پرورخندیاستکخال است نزدی  شود. شهر مطلو  او نخاد حاکخیت قانون

در ویوژه   بوه دهود کوه ممصودرا در آثوار خوود       ها نشان می . تحلیل دادهاست و کخال فردی و اجتخاعی

خووبی بوه تبیوین شوهر و      هخل  اعخال، ب رسالةجاهلیه، اس ار عقلی اربعه و لا شواهدالربوبیه، کسر اصنام

های او در ایون زموان کوه بیشوترین ورود الگوهوا، نظورات و        پرداخته است و ایده خود مطلو ر جامعة

توانود گوره از کوار مبوانی      ای هخسویی ندارند موی  های غربی را که با روح و کالبد شهری ما ذره هجخه

شهرسازی ما بگشاید و در شهرهایخان نخود عینی یابد. دلیل این مودعا ایون اسوت کوه      نظری و عخلی

مادی حیات انسانی را تحت  ةهای غربی که در تم  است با اومانیسم، جنب برخمف بسیاری از اندیشه

روحوانی بشوریت را نیوز     جنبوة لهین توانسته عموه بر ایون مهوم،   أپوشش قرار دهد، نظریات صدرالخت

 محق  گردد. با هم نخاید تا در بستر شهر، کخال حقیقی فردی و اجتخاعی  بررسی
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