
شهر ایده آل چیست

شهر ایده آل تفکري که طی سالیان متمادي از چند صد سال پیش از میالد مسیح تا به امروز مورد عالقه فالسفه و علما 
تفکري که در ادبیات مختلف از آن تعابیري به آرمان شهر، شهر ایده آل، مدینه فاضله، نا کجا آباد، . قرار گرفته است

در توماس موربراي نخستین بار توسطutopiaهاي غربی آل در زبانشهر ایده . سرزمین عجایب و غیره گردیده است
هاي مشابهی از این واژه در آراي فالسفه یونان باستان تر مفهومپیش. در کتابی به همان عنوان بکار گرفته شد1516سال 

.ستیاد شده ا"مدینه فاضله"اسالمی از آن به عنوان ◌ٔ عرضه شده و در فلسفه) ارسطووافالطون(

ي یک نظم اجتماعی پردازي دربارهعبارت است از دلبستگی به ایجاد یا خیالutopianism: شهرخواهی به انگلیسیآرمان
اند و همچنین بسیاري از هاي آرمانی را ریختهاز روزگار افالطون تاکنون بسیاري از نویسندگان طرح جامعه. آرمانی
.اندهاي آرمانی کردههایی براي برپاکردن جامعهوپا کوششهاي دینی و بهبودخواهان سیاسی در ارگروه

داستان شهر ایده ال در . ال به همان اندازه که گوناگون است به همان اندازه هم روشن و واضح استداستان شهر ایده
با آن روبرو حقیقت آرزویی است براي از بین بردن تمامی کمبود هایی که ما در زندگی اجتماعی روزمره خود و در محیط 

زیرا کلمات و طرح ها نه تنها ایده هاي . این داستان به اندازه تصاویر، متونی را نیز به خود اختصاص داده است. هستیم
.هاي عملی را نیز می توانند تعیین کنندخیالی را در بر دارند، بلکه سیاست

مدینۀ فاضله یعنی حکومت . در آن فرمان براندهمزمانو مهربانیاست که خردورزيمدینۀ فاضله به زبان ساده جایی
.شایستگان، در این آرمان شهر گویا گرگ و میش در کنار یکدیگرند و کسی از کسی نمی هراسد 

. تواند نمایانگر حقیقتی دست نیافتنی باشدهمچنین می. شهر ایده آل نمادي از یک واقعیت آرمانی و بدون کاستی است
درواقع آرمان شهر با مفهوم ایده افالطون . برنداندیشه غرب نام میگرايآرمانخستین فیلسوفعنوان نبه افالطوناز

رساله جمهوري، افالطون سیاست را به در. توان در رساله جمهوري یافتوي را می◌ٔ این اندیشه. هماهنگی کامل دارد
.دهدهاي گسترده تري چون دولت و قانون اساسی بسط میعرصه



عنوان به همین سبب از وي به. کشدخطوط اصلی که براي سازماندهی یک شهر آرمانی الزم است را به تصویر میافالطون 
.شودبنیانگذار این اندیشه نام برده می

این مکان جایی است که عقل، زندگی معمولی را . شهر ایده ال در میان چهار راهی بین خیاالت و تجربیات ایستاده است
اینجا مکانی واقعی است که می تواند هرچیزي را که ناقص به . ده و به جامعه اي هماهنگ تبدیل می کنددوباره سازي کر

شهر ایده ال در نظر دارد تا تفکر واقع . نظر می آید، با یافتن عوامل مؤثر در فعالیتهاي گذشته تغییر داده یا تصحیح کند
فراتر از . ر به نفر و هم در بطن جامعه مدنی به سوي بهتر شدن پیش رونداي ایجاد کند تا شهروندان هم نفبینانه را به اندازه

و این، شهر ایده ال به دنبال توسعه بیشتر اسکان مردم در محدوده زمان، قومیت، جنسیت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، رسوم
.مکان می باشد

جوامع را توضیح دهیم و به ما فعالیت هاي موثري کند تا چگونگی بهبود اسکان افراد و شهر ایده ال همواره به ما کمک می
تواند محتوا و استراتژي هاي مربوط به افزایش بی رویه جمعیت حومه شهري و داستان شهر ایده ال می. را الهام می کند

در حقیقت شهر جایی است که، . انوع مشکالت جدیدي را که آنها بر برنامه ریزي شهري تحمیل می کنند، شرح دهد
تفکر ایده الی میتواند . زندن افکار جدید سیاسی، سیستم هاي اقتصادي، فرهنگی، و تکنولوژیکی با بیشترین قوت میضربا

در حقیقت این تفکر، ارزشها را دوباره بازگو کرده، ما را . سواالت سخت و موارد دشواري براي انتخاب پیش روي ما بگذارد
شهر ایده آل ارتباطات بالقوه بین اجزاي مختلف شهر نشینی را .می دهدبه فراي مفاهیم محدود کننده حال حاضر صعود

تفکر . کند و در نهایت نیاز به تفکر مجدد و دائم در طبیعت و مفاهیم پایه اي مانند ثبات را معرفی می نمایددوباره معین می
.شهر ایده آل به دنبال آن است تا جوامع بشري پایدار را به مقیاس جهانی برساند

ال همواره یک شهر شهر ایده. شهر ایده ال به همان اندازه که از محیط واقعی جدا است، در این مسیر قرار گرفته است
اصول و پیشنهادات آن امکانات و حکومت زندگی شهري را . کندمعمولی را تغییر داده و معموال به بهتر از آن تبدیل می

.کنندنشینی بیشتر میتغییر داده و درك ما را از مشکالت شهر 



ال و افکار خیالی، چندگانگی عواملی راکه در ساخت جوامع شهري پایدار، امن و راضی کننده لحاظ تاریخ طوالنی شهر ایده
ال به ما شهر ایده. کنداین گونه تصویر سازي در مورد آینده سوالهاي عمیقی در ذهن، ایجاد می. شوند، برجسته می سازدمی

چه کسانی در فرآیند طراحی شهري . دارد که در مورد تعدادي از موضوعات و عوامل بیشتر فکر کنیماعالم میاین مسئله را
) شامل بر لوازم و سرمایه ضروري براي ایجاد یک شهر(درگیر هستند؟ چه سطحی از کنترل باید در اختیار صاحبان منابع 

و سازماندهی شود؟ چه کسانی خدمات و سیستم نگهداري باشد؟ یک شهر چگونه باید قرار گرفته، تقسیم بندي شده 
جمعیت را در ارتباط با نیازهاي تجاري و تولیدي، تنظیم می کنند؟ شهروندي در شهر نشینی به چه چیزهایی نیاز دارد و 

ارتباطات چگونه از طریق برنامه ریزي باید آن را تقویت کرد؟ چه نوع عملکردهاي تکنولوژیکی، از سبک حکومتی گرفته تا 
تواند تاثیر بگذارد؟ چگونه میتوان توانایی مدیریت تغییرات اي به طور خاص بر رسم و رسومهاي قومی اجتماعی میرسانه

ناپایدار را به صورت عملی ایجاد کرد؟

تاریخچه شهر ایده آل

شهرها بخشی از روند پی ریزي.هر جامعه با اتکا بر مفاهیم اهداف معینی براي شهر ایده آل خود طراحی می کند
. میالدي، و پس از آن ابتدا در آغاز صنعتی سازي شکل گرفت1200شهرنشینی است که اوج آن در اروپاي مرکزي و حدود 

میالدي اتفاق افتاد 18و آغاز قرن 17یک شهرنشینی مدرن با دالیل سیاسی در اروپاي شمالی به ویژه در سوئد در قرن 
تعداد بسیاري از شهرهاي . وسیع شهري، مدرنیزاسیون جامعه و توسعه ي قدرت نظامی گردیدکه موجب فشرده شدن شبکه 

اروپاي مرکزي در دوره ي مدرن آغازین ساخته شده اند و شهرسازي پیشرفت کمی در دوره ي پس از قرون وسطی داشته 
ل وجود داشتند از اهمیت باالئی به هر حال پس از طراحی شهرهاي مدرن آغازین،مدرنیزاسیون شهرهایی که از قب. است

.برخوردار بود و منطبق بر تکنیک هاي جدید، تعداد زیادي از شهرها با استحکامات بزرگ مقیاس احاطه شدند

ها که اغلب به دست مسیحیان این جامعه. جامعه از این گونه برپا شد138در خاك امریکا حدود 1858- 1663ي در فاصله

.شان بودپارسایی و گاه ریاضت نیز جز اصولشد،گذاري میموم بنیان



جامعه آونی . در ایندیاناي امریکا بنیان گذارد1825دار انگلیسی، رابرت آون، در یکی از نخستین جوامع غیردینی را کارخانه
، نخستین ايي حرفهتعاونی بود و نه کمونیستی و اگر چه دو ساله از هم پاشید، نخستین اهمیت به کودك، نخستین مدرسه

.کرد، در امریکا به وجود آوردي همگانی را، که جامعه از آن حمایت میي رایگان و نخستین مدرسهکتابخانه

نویسنده و بهبودخواه اجتماعی فرانسوي است که اندیشه ) 1837-1772فوریه(شهرطلبی شارل ي آرمان از پیشروان اندیشه
آرمانشهر، چنانکه فوریه پیشنهاد 28حدود 1859تا 1841ي در فاصله. اثر نهادهایش در مورد نقشه آرمان شهر ها در امریکا 

کرده بود، در ایاالت متحد امریکا بنیان گذارده شد و همچنین فرانسوي دیگري به نام اتین کابه چندین جامعه در تکزاس، 

.ایلینویز و میسوري برپا کرد که سرانجامی نداشت

باستان و در ادبیات پارسی آنجا که به ایران باستان پرداخته شده، از جامعه آرمانی این رانایهاي دینی و اساطیريدر متن
اي پژواك آرزوهاي در این بررسی، آنچه ما می جوییم، اندیشه آرمانی است، زیرا چنین اندیشه.جهانی بسیار یاد شده است 

رخشش فرهنگ اسالمی، ابونصر فارابی، حکیمی فرزانه در اوج د. نیاکان ما براي دست یابی به کمال و رستگاري بوده است

آرمانی ◌ٔ مطرح ساخت و جامعه"هاي اهل مدینه فاضلهاندیشه"از خاور ایران، اندیشه شهر آرمانی را در کتاب خود به نام 
جوي گویاي آرمانی حکیم در جست و"فاضله"صفت . بر پایه اندیشه فلسفی و در قالب مفاهیم شریعت اسالمی پی افکند

شود و در کوچکترین حد خود، به مدینه فاضله در اندیشه فارابی، از معموره زمین آغاز می. جامعه اي با کمال مطلوب بود

.شهر اطالق می گردد

سرچشمه می گیرد، بسی فراتر از محدوده جغرافیایی ملت "دراالسالم"چنین نگرشی، افزون بر اینکه از مفهوم اسالمی 
اي بزرگ است که ملتهاي بسیار را در برگرفته و چنانچه رهبري آرمانی زمام را بی از جامعه کامل، جامعهدریافت فارا. هاست

مدینه فاضله فارابی، جامعه ایست کامآل روحانی که تصور .در محدوده آن تحقق خواهد یافت"مدینه فاضله"به دست گیرد 

کند و به صل است، اما همه جا به کلی گویی بسنده میبا این که بحث وي گسترده و مف.جزئیات آن بسی دشوار است

مدینه فاضله، آگاهی اجمالی براي نظام طبقاتی(اجتماع مدنی(جامعه مدنی . روابط ملموس سیاسی و اجتماعی نمی پردازد
ائنات زیرا ساختار شهر آرمانی وي پژواك ذهن و برداشت عقالنی وي از نظام ک. به دستگاه فلسفی فارابی ضرورت دارد



در دستگاه فلسفی فارابی، همه کائنات از فیضان وجود نخست یا ذات پروردگار پدید آمده است و موجودهاي عالم در . است

بدین ترتیب که پس از موجود نخست که مبداء المبادي است، سلسله مراتب موجودهاي عالم .نظامی متنازل قرار گرفته اند
اي می رسند که گامی فروتر از آن نیستی محض کند تا به مرحلهبه نقصان سیر میاز کمال "االنقص فاالنقص"به ترتیب 

تنها در اجتماع مدنی به دست می آید نه در ) سعادت آدمی و نیکی برین(از این رو در شهر آرمانی فارابی، خیر افضل . است
کمال، نیازمند همکاري و تشکیل اجتماعی که از آن کمتر یا ناقص باشد و انسانها به حکم سرشت و براي رسیدن به

این اجتماع . اجتماعند، نیازهاي آدمی چنان متنوع و فراوان است که هیچ کس به تنهایی نمی تواند همه آنها را برآورده سازد
بنابراین جامعه مدنی . هایشان کامیاب می سازدو تقسیم کاري اجتماعی است که همه افراد را در دستیابی به خواسته

فارابی . اي که انسان به کمال و سعادتی درخور آن است، دست می یابدقسیم کار اجتماعی است و تنها در جامعهمحصول ت

به پایگاه فرد در اجتماع بر حسب سرشت و استعداد او نظر دارند و بر این باورند که خواجه نصیرالدین طوسیوابن سیناو
ارد و هر کس بر حسب سرشت و شایستگی ذاتی خویش به کاري بپردازد و اگر فرد در جامعه به کاري که طبیعت او اقتضا د

.سلسله مراتب اجتماعی و سیاسی بر حسب شایستگی افراد تشکیل شود مدینه فاضله در زمین تحقق پیدا می کند

به سعادت، خیر مطلق است و خیر، آن چیزي است که. فارابی هدف و غایت شهر آرمانی را رسیدن به سعادت می داند
سعادت مورد نظر فارابی تنها، سعادت این جهانی نیست، بلکه سعادتی است . وجهی در رسیدن انسان به خوشبختی مفید افتد

هدف و .که همه زندگانی این جهانی آدمی را به وجه دلخواه تامین کند و هم رستگاري او را در جهانی دیگر تحقق بخشد 

.ه سعادت است، اما الزم است که انسان، نخست سعادت را بشناسدمنظور از آفرینش انسان نیز، رسیدن او ب



لزوم حرکت

این بدان معنی نیست که . توان از منظر هاي مختلف مورد بررسی قرار دادلزوم حرکت به سمت شهرهاي ایده آل را می
. کلیه التزامات را پوشش دهندگیرندتمامی منظر هایی که راجع به این پدیده در این طرح توجیهی مورد بررسی قرار می

.گیردبلکه تنها برخی از مهمترین بخشهاي حرکت به این سمت مورد بررسی قرار می

منظر اقتصادي

جایگزینی هر یک از فناوري هاي . استکاهش هزینه هااثر مستقیم استفاده از فناوري هاي نوین بر مدیریت شهري 

کاهش . تواند سودهاي نجومی براي بیت المال به ارمغان بیاوردخودش میذکر شده در مبحث قبلی با فناوري هاي قبلی
هزینه هاي بسیار زیاد حمل و نقل بواسطه استفاده از امکانات شهروند الکترونیک، کاهش هزینه هاي باال و تکراري قرار 

با استفاده از فناوري اشعه دادن تاسیسات شهري با استفاده از تونل مشترك تاسیسات شهري، کاهش هزینه هاي تصفیه آب 
و تابشی، کاهش هزینه هاي ساخت شهري با استفاده از مصالح مبتنی بر فناوري و هزاران مورد دیگر هر یک درآمد باالیی 

.تواند در بهبود زندگی شهروندي و تعالی جامعه هزینه گردداین در آمد می. را در پی خواهد داشت

منظر آسایش شهري 

شهري که از انواع آلودگیها . ما زمانی را در شهري که در آن آسایش و آرامش وجود داشته سپري کرده ایمشاید هر کدام از
لذت زندگی در چنین فضایی انسان را به . اعم از آلودگی زیستی و آلودگی صوتی و غیره تا حدودي مصون مانده باشد

سطه استفاده از تونل مشترك شهري هر روز آلودگی شهري که در آن بوا. دهدحرکت به سمت این نوع از محیط سوق می
شهري که در آن به واسطه درآمد مناسب، مردم دغدغه . رسدهوا و آلودگی صوتی ناشی از کندن خیابانها به گوش نمی

شهري که در آن بیماري هاي جدید به واسطه استفاده. برندفکري مالی ندارند و از لحاظ روانی در آرامش کامل به سر می
البته این بدان . توان براي این گونه از شهر ها بیان کردو هزاران مثال دیگر که می. کنداز فناوریهاي زیستی راه پیدا نمی



اما در هر صورت حرکت باید از جایی شروع شود و با هدف . معنا نیست که ما با همان قدم اول به سر منزل خواهیم رسید

.گذاري صحیح زمانی به منزل برسد

نظر سرعت عملم

مثالهاي فناوري آورده شده هر یک به .پذیرددر شهر ایده آل با استفاده از فناوري هاي نو تمامی فرایند ها سرعت می
سرعت در رسیدن به مقصد در . نمایدتنهایی در بخشی از ایجاد سرعت عمل در زندگی شهري نقش مهمی را ایفا می

سرعت در تعمیرات در زیر ساختهایی که در کوتاه ترین زمان ممکن قابل . برندمیخیابانهایی که همواره از ترافیک رنج ن

.و سایر مواردي که می توان در باال بردن سرعت فعالیتها در شهرها نام برد. تعمیرند

منظر پیشرفت

و کرامت شکل جامعه فوق مدرن که تفکر و شاکله آن در پیشرفت. آرمان شهر نماد پیشرفت و توسعه در جامعه مدنی است
در . دو پایه استفاده از فناوري و زیر ساخت اقتصادي به همراه هم جامعه را به سمت پیشرفت نیل خواهد داد. گرفته است

.گیردواقع با حرکت کردن به سمت شهر ایده آل جامعه در یک چرخه افزایشی به سمت تعالی قرار می

منظر کرامت فردي

راد شرایط اخالقی و انسانی را در ارتباطات با خود رعایت می کنند ناخودآگاه کرامت فردي در چنین آرمان شهري که تمام اف
از سوي دیگر تعالی اجتماعی نیز، هم از منظر اخالقی و هم از منظر اقتصادي در جامعه متعالی . گردددر اجتماع رعایت می

.بوجود خواهد آمددر نتیجه این در محور کرامت فردي در شهر ایده آل . گرددایجاد می

منظر بهداشت و شرایط زیست محیطی

در شهر ایده آل با استفاده از فناوري هاي نوین و با توجه به فرهیختگی افراد، رعایت بهداشت و شرایط زیست محیطی به 
فناوریها در ارتقاء بهداشت بدون نیاز به استفاده استفاده از ریز. گیردمراتب نسبت به شهر کالسیک بیشتر مورد توجه قرار می



ر، استفاده از فناوري اشعه جهت از بین بردن آلودگیها و گندزدایی در آب، استفاده از انرژي از دارو ها و پیش گیرنده هاي مض
هاي تجدید پذیر در رساند انرژي بدون صدمه زدن به محیط زیست و صدها نمونه دیگر همه و همه از مزایاي حرکت به 

.آل استسمت شهر ایده

که قطعاً در ذهن تمامی افراد مثالهایی از آن وجود خواهد داشت، لزوم با توجه به این موارد و موارد بسیار زیاد دیگري 

.حرکت جوامع به سمت شهر ایده آل براي هر انسانی محرز و غیر قابل انکار خواهد بود

وب سایت شهر ایده آل    : منبع 


