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BACKGROUND AND OBJECTIVES: The present study is based upon the theory of 
“madinat alfadilah” (virtuous city) to help develop the theoretical foundations related 

to the concept of the “Islamic city”. This theory is one of the complete theories about the 
characteristics of the ideal city that “Farabi” has been able to systematize into a “scientific 
treatise”. “Farabi” is a wise scholar among Muslim thinkers whose theories can still be 
the solution to today’s problems, due to his scientific comprehensiveness,  intellectual 
order, and independence of thought from the conditions of his time.  The freshness of his 
thought  is due to his indebtedness to Islamic sciences and knowledge. In this study, the 
main research questions are:
1. What are the key concepts of Farabi’s “madinat alfadilah” theory?
2. How will these concepts play a role in explaining the theoretical foundations and 
defining the concept of “Islamic city”?
There are two approaches in the studies about “urbanization” and “civilization” in Farabi’s 
view: The first can be considered as “extracting individual concepts from Farabi’s works”, 
which includes studies that introduce single useful concepts for today’s society according 
to Farabi’s theories. The second can be called “extracting common concepts from the 
comparative study of Farabi’s works and other thinkers”, which includes studies that have 
compared his views with other thinkers who have provided theories in the field of society 
and the ideal city. The present study fills the gap between these two approaches. It is not 
merely looking at single concepts, nor is it merely comparing Farabi’s works with other 
thinkers, based on the view that Farabi’s comprehensive theory can be a comprehensive 
and all-encompassing basis to define the “concept of the Islamic city”.

METHODS: This research is a descriptive-analytical study in terms of attitude and 
addressing the research issue. Bibliographic study tools (with emphasis on referring 

to primary sources) have been used to review and refine the texts and content of the 
materials. The research results have been obtained using the qualitative analysis method. 
According to the research process (based on the research canvas model (Latham 2016)), 
the first step was to state the problem, explain the goals, and formulate the research 
questions. The next stage determined the research position by reviewing previous 
research. Eventually, the theoretical literature was reviewed using an initial theoretical 
framework. In the analysis and findings section, using the approach of logical analysis, 
the concepts extracted from Farabi’s idea were presented in three sectors. Also, these 
concepts were briefly explained, and their relationship with the “concept of the Islamic 
city” was stated. Finally, secondary concepts were obtained from the basic concepts to 
form the “theoretical foundation” of the “Islamic city” concept. The relations between 
all the mentioned concepts with the idea of the utopia were depicted in a diagram. The 
secondary concepts were extracted by logical analysis and rational inference.

FINDINGS: The theory of the “madinat alfadilah”, which is a solid basis for the concept 
of “Islamic city”, emerges in Hakim Farabi’s thought from a complete and, at the same 
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time, complex process. He deduces this process from the general system of the created 
world. The starting point of this process is the “monotheism” and greatness of God 
Almighty. Explaining the hierarchy of beings, from the world of “Meaning” to the world of 
“Matter”, leads to the turning point of “Man”. The human soul has certain components. 
Some concepts such as “Wisdom, Will, and Authority” are defined for human beings. 
Human “bliss” is another turning point in the process. Man needs a “social life” to achieve 
bliss. Thereby, the concept of the “madinat alfadilah” is born as the background for the 
formation of social life. After reviewing the sources and analyzing the results, the key 
concepts of Farabi’s theory include: “bliss”, “comprehensiveness”, “anthropocentric”, 
“justice”, “global model”, “politics”, “social system”, “management” and “education”. These 
concepts were systematized in three sectors: “transcendent ideal, path and operational 
tools”, and their relationships were analyzed.

CONCLUSION: Based on the logical analysis of the above concepts in order to find their 
connection with the urban science literature through rational inference, the concepts 

of “purpose, approach, mechanism, form, context, organization and content” can be 
explained according to the “Islamic city” concept. The concepts defining the Islamic city 
can be organized as follows:
The transcendent ideal
• The “purpose” of the Islamic city is human excellence and his “bliss”.
path
•The “mechanism” for achieving this goal is “politics”.
•The “form” of the Islamic city is to have a defined and specific “social system”.
•The “basis” and context of the formation and development of the Islamic city is “a global 
model”.
•The general method or “approach” of the Islamic city is “comprehensiveness, 
anthropocentric and justice”.
Operational tools
•The “organization” of the Islamic city can be explained by defining the concept of 
“management”.
•The limits of “education” will determine the “content” of this template.
The process of emergence of the concept of “madinat alfadilah”, and the formation 
process of the theoretical basis of the “Islamic city” concept using key concepts of the 
theory are shown in a diagram.

HIGHLIGHTS:
- Explaining the emergence “process” of “madinat alfadilah” (city of virtuous) theory as a 
solid platform to form the concept of “islamic city”.
- Extraction and analysis of key concepts of farabi’s theory as a theoretical basis for the 
concept of “islamic city”.
- Reconstruct the “structure” of farabi’s theory by explaining its “relations between key 
concepts” as a “basis” for defining the “concept of the islamic city”.
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نکات شاخص

- تبیین »فرایند« ظهور نظریه »مدینه فاضله«، به عنوان بستری استوار برای شکل گیری مفهوم »شهر اسالمی«.
- استخراج و تحلیل مفاهیم کلیدی نظریه »مدینه فاضله« به عنوان بنیان نظری مفهوم »شهر اسالمی«.

- ترســیم »ســاختار« نظریــه »مدینــه فاضلــه« از طریــق تبییــن »روابــط میــان مفاهیــم کلیــدی« آن، به عنــوان »مبنا«یــی 
بــرای تعریــف »مفهــوم شــهر اســالمی« .

نحوه ارجاع به مقاله

ــه  ــه ب ــد ک ــالمی« می باش ــی- اس ــه ایران ــات محل ــی و صف ــن مبان ــوان »تبیی ــا عن ــت ب ــنده نخس ــری نویس ــاله دکت ــه از رس ــه برگرفت ــن مقال * ای
ــت. ــه اس ــام گرفت ــران انج ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــوم در دانش ــنده س ــاوره نویس ــنده دوم و مش ــی نویس راهنمای

الزهــرا نصیرپــور، مرضیــه؛ نقــی زاده، محمــد و زرآبــادی، زهــرا ســادات ســعیده. )1401(. تبییــن مفاهیــم کلیــدی شــهر اســامی در تفکــر مدینــه فاضلــه فارابــی، نشــریه 
علمــی معمــاری و شهرســازی ایــران، 13)1(، 141-125.

باوجــود مطالعــات بســیار ،  کمبــود منابــع جهــت اســتواری پایه هــای نظــری مفهــوم »شــهر اســالمی« ،  
همچنــان مهم تریــن معضــل ایــن بخــش از دانــش شهرســازی اســت .  بدین جهــت ،  بازخوانــی و واکاوی 
آثــار اندیشــمندان بــزرگ مســلمان کــه نظریــات آن هــا عمدتــاً مبتنــی بــر تعالیــم اســالمی اســت ،  
ــی نظــری  ــه توســعه مبان ــدف کمــک ب ــادی حاضــر ،  باه ــه نظــر می رســد .  پژوهــش بنی ضــروری ب
ــه  ــات اســنادی ،  مراجع ــا اســتفاده از مطالع ــی« را ب ــه  فاراب ــه فاضل ــه »مدین »شــهر اســالمی« ،  نظری
ــت .  ــرار داده اس ــه ق ــی ،  موردمطالع ــل کیف ــاس روش تجزیه وتحلی ــر اس ــت اول و ب ــع دس ــه مناب ب
فارابــی حکیــم مســلمان ایرانــی،  در کتـــ »آراء اهــل المدینــه الفاضلــه« و »سیاســه المدنیــه« ،  بــه 
ــوان در  ــرد او را می ت ــای منحصربه ف ــردازد . ویژگی ه ــی« می پ ــهر آرمان ــوم »ش ــی مفه ــرح علم ش
»جامع نگــری«، »ســاختار و ســازمان منظــم تفکــر او«، »ســعی در کاربــردی کــردن فلســفه اســالمی 
در اجتمــاع« و »توجــه بــه مبــادی ســه گانه الهــی، انســانی و طبیعــی در ارائــه نظریــات« دانســت کــه 
ایــن مشــخصات، اســتحکام تفکــر مبتنــی بــر نظریــات وی را تــا حــدود زیــادی تضمیــن می نمایــد. 
ــعادت«،  ــامل :  »س ــی ش ــه فاراب ــدی نظری ــم کلی ــج ، مفاهی ــل نتای ــع و تحلی ــی مناب ــس از بررس پ
ــی«،  ــام اجتماع ــت«، »نظ ــی«، »سیاس ــوی جهان ــت«، »الگ ــان گرایی«، »عدال ــری«، »انس »جامع نگ
»مدیریــت« و »آمــوزش« اســتخراج گردیــده اســت.  ایــن مفاهیــم، در ســه بخــش »آرمــان متعالــی، 
ــت،  ــت. درنهای ــده اس ــل ش ــا تحلی ــان آن ه ــط می ــم و رواب ــی« تنظی ــزار عملیات ــت و اب مســیر حرک
کاربســت ایــن مفاهیــم در تعریــف بنیــان نظــری مفهــوم »شــهر اســالمی« مشــخص گردیــده اســت. 
ــوم  ــوا«ی مفه ــرم، بســتر، ســازمان و محت ــد »هــدف، رویکــرد، ســاز و کار، ف ــم می توانن ــن مفاهی ای

»شــهر اســالمی« را تبییــن نماینــد.
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مقدمهمقدمه
منابــع تاریخــی منتشــره نشــان می دهــد کــه در قــرون 
ــرزمین های  ــتعماری در س ــت های اس ــی سیاس ــر ،  برخ اخی
ــلمان ،   ــع مس ــر جوام ــق ب ــراد ناالی ــت اف ــالمی ،  حکوم اس
ــد آســمانی و نظــام  ــان عقای ــدن شــکاف می ــه وجــود آم ب
زندگــی اجتماعــی و . . .  تغییــرات عمــده ای در نگــرش و 
ـ ،   ــ ــه وجــود آورد .  به این ترتی نحــوه ی زندگــی مســلمانان ب
ــم  ــه تعالی ــر توجــه ب ــی کــه مســلمانان در اث پــس از دوران
ــکل  ــان ش ــدن را در جه ــرفته ترین تم ــود ،  پیش ــی خ دین
ــده ،  در  ــی گردی ــادی و فرهنگ ــر م ــار فق ــد ،  دچ داده بودن
بــه  و . . .   هنــری  فرهنگــی ،   علمــی ،   زمینه هــای  اغلـــ 
 Hemfer,( ــدند ــار ش ــی گرفت ـ ماندگ ــی و عق ازخودبیگانگ

 .)2002; Seyyed Ghotb, 2012

هم زمــان بــا ایــن تحــوالت، علمــای اســالمی بــا 
مجاهــدت بســیار  تــالش نمودنــد بــا تکیه بــر اســالم اصیــل 
ــع مســلمان را به ســوی توســعه ی  ــاب و ســنت( ،  جوام )کت
  . )Movasaghi, 1999(ــد ــوق دهن ــالمی س ــانی و اس انس
ایــن رونــد آگاه ســازی و مبــارزه ،  طــی ادوار مختلــف ،  
پیگیــری و کامل تــر گردیــد .  مســلمین  آگاه ،  بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند کــه تنهــا مســیر پیشــرفت ،  نجــات بشــریت 
از گرفتاری هــای نفســانی و حرکــت ابنــاء بشــر بــه ســمت 
تعالــی حقیقــی ،  بازگشــت بــه تعالیــم الهــی اســت .  توســعه 
ــر  ــد ب ــی و تأکی ــم اله ــر تعالی ــا تکیه ب ــی ب ــات علم مکتوب
ــر ،  در  ــال های اخی ــدی ،  در س ــی توحی ــت جهان بین محوری
حــوزه دانــش »شهرســازی« و »معمــاری« نیــز ،   موردتوجــه 
ــوم  ــط مفه ــرح و بس ــی ش ــمندان در پ ــه و اندیش قرارگرفت
ــود  ــان کمب ــال ،  همچن ــد .  بااین ح ــالمی« بوده ان ــهر اس »ش
ــر مبنــای متــون مقــدس ،  در  ــی نظــری تدوین شــده ب مبان

ــات »شــهر اســالمی« مشــهود اســت .  حــوزه مطالع
ــه توســعه مبانــی نظــری مرتبــط  در راســتای کمــک ب
ــه  ــر نظری ــش حاض ــالمی« ،  پژوه ــهر اس ــوم »ش ــا مفه ب
»مدینــه فاضلــه« را به عنــوان یکــی از کامل تریــن نظریــات 
دربــاره ی ویژگی هــای شــهر آرمانــی کــه »فارابــی« توانســته 
در قالـــ یــک »رســاله علمــی« آن را نظــام بخشــد ،  انتخاب 
ــی«  نمــوده اســت . در میــان اندیشــمندان مســلمان ،  »فاراب
دانشــمند فرزانــه ای اســت کــه بــه جهــت جامعیــت علمــی ،  
ــرایط  ــه ش ــه وی ب ــتگی اندیش ــدم وابس ــری و ع ــم فک نظ
ــرای مســائل  ــد ب زمــان خــود ،  نظریاتــش همچنــان می توان
امــروز راهگشــا باشــد .  طــراوت اندیشــه او ،  مرهــون وامــداری 
ــارف  ــن مع ــارف اســالمی اســت ،  چراکــه ای ــوم و مع ــه عل ب
ــر  ــده و فطــرت ،  ام ــی انســان اســتوار گردی ــر فطــرت اله ب
ــر  ــا تغیی ــل ها و عصره ــذر نس ــه درگ ــت ک ــه ای اس نهادین
ــم  ــه مفاهی ــت ک ــی آن اس ــش در پ ــن پژوه ــد . ای نمی کن
کلیــدی اندیشــه »مدینــه فاضلــه« فارابــی را بــرای تبییــن 
دنبــال  بــه  و  نمایــد   واکاوی  اســالمی«  »شــهر  ابعــاد 

ــر اســت:  ــه ســؤاالت زی پاســخگویی ب
ــی  ــه« فاراب ــه فاضل ــه ی »مدین ــدی نظری ــم کلی 1. مفاهی

ــد؟ کدامن
2. ایــن مفاهیــم در تبییــن مبانــی نظری و تعریــف مفهوم 

»شــهر اســالمی« چگونــه ایفای نقــش خواهنــد نمود؟

روش تحقیقروش تحقیق
در ایــن پژوهــش به منظــور اتخــاذ روشــی مطابــق یــک 
ــتفاده  ــدل )latham, 2016( اس ــتاندارد، از م ــوب اس چارچ
ــوم تحقیــق1، یــک ســاختار  ــر اســاس ایــن ب شــده اســت. ب
ــامل مراحــل مشخص شــده در شــکل 1،  ــد ش ــی می توان کل
باشــد. در ایــن ســاختار کل فعالیت هــای مرتبــط بــا تحقیــق، 

در دو بخــش U و T شــکل ترســیم گردیــده اســت.

Fig.1. Basis research canvas )Latham 2016, 10)

از آنجــا کــه پژوهــش حاضــر جــزء پژوهش هــای 
بنیادیــن محســوب می شــود، مرحلــه ی مــرور ادبیــات 
ــی  ــه  نوع ــش ب ــن پژوه ــه در ای ــا ک ــع آوری داده ه و جم
اندیشــه ها و نظریــات بــوده، باهــم  بررســی محتــوای 
تلفیــق گردیــده، مرحلــه جایــگاه تحقیــق پیــش از مرحلــه 
چارچــوب نظــری انجــام شــده اســت. همچنیــن به منظــور 
تبییــن روابــط میــان مراحــل مختلــف انجــام پژوهــش، بــوم 
ــای  ــده و مبن ــیم  ش ــدی ترس ــورت فراین ــه  ص ــق، ب تحقی

ــکل 2(. ــت )ش ــرار گرف ــل ق عم

Fig.2. Research process

ــه  ــن پژوهــش ازلحــاظ شــیوه نگــرش و پرداختــن ب ای
مســئله تحقیــق یــک پژوهــش  توصیفــی تحلیلــی محســوب 
می شــود .  ابــزار مطالعــه کتابخانــه ای )بــا تأکیــد بــر مراجعــه 
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ــوای  ــون و محت ــی مت ــرای بررس ــت اول( ب ــع دس ــه مناب ب
ــتیابی  ــده و دس ــری گردی ــا بهره گی ــق آن ه ـــ و تدقی مطال
ــل  ــتفاده از روش تجزیه وتحلی ــا اس ــق ب ــج تحقی ــه نتای ب

کیفــی میســر شــده اســت . 
طبــق فراینــد مبنــای انجــام پژوهــش )شــکل 2(، بیــان 
مســئله، تبییــن اهــداف و تنظیــم ســؤاالت تحقیــق، آغــازی 
بــرای انجــام ایــن پژوهــش بــوده اســت. در مرحلــه بعــد بــا 
ــق مشــخص  ــگاه تحقی بررســی پژوهش هــای پیشــین، جای
گردیــده و ســپس مــرور ادبیــات نظــری طبــق یــک 
چارچــوب نظــری اولیــه بــرای پژوهــش انجــام شــده اســت.

در قســمت تحلیــل داده هــا و ارائــه یافته هــای تحقیــق، 
فارابــی  فاضلــه«  »مدینــه  اندیشــه  از  کــه  مفاهیمــی 
اســتخراج گردیــده، بــا اســتفاده از نگــرش تحلیــل منطقــی 
ــت و  ــی، مســیر حرک ــان متعال ــه بخــش »آرم ـــ س در قال
ــت.  ــده اس ــه گردی ــدول ارائ ــورت ج ــی« به ص ــزار عملیات اب
توضیــح  مختصــر  به صــورت  مفاهیــم  ایــن  همچنیــن 
ــالمی«  ــهر اس ــوم ش ــا »مفه ــا ب ــاط آن ه ــده و ارتب داده ش

بیان شــده اســت.
ــه ای  ــم ثانوی ــری، مفاهی ــش نتیجه گی ــت در بخ درنهای
کــه می تــوان از مفاهیــم اولیــه، جهــت شــکل گیری »بنیــان 
نظــری مفهــوم شــهر اســالمی« بــه دســت آورد، مشــخص 
ــا هــم  ــم ذکرشــده ب ــان تمــام مفاهی ــط می ــده و رواب گردی
و بــا اندیشــه ی مدینــه فاضلــه در قالـــ شــکل بــه تصویــر 
ــط  ــه توس ــم ثانوی ــن مفاهی ــتخراج ای ــت. اس ــده اس درآم
تحلیــل منطقــی و  اســتنتاج عقلــی میســر گردیــده اســت.

پیشینه  پژوهش و تبیین جایگاه تحقیقپیشینه  پژوهش و تبیین جایگاه تحقیق
ــه  ــی« را در مقول ــم »فاراب ــه آراء حکی ــی ک در مطالعات
»شهرنشــینی« و »مدنیــت« بررســی نموده انــد  دو رویکــرد 

ــود: ــاهده نم ــوان مش را  می ت
ــم  ــتخراج مفاهی ــوان آن را »اس ــه می ت ــرد اول، ک رویک
ــی اســت  ــی« دانســت، شــامل مطالعات ــار فاراب منفــرد از آث
ــی  ــی معرف ــی، در پ ــه ی فاراب ــکاش در اندیش ــا کن ــه ب ک
مفاهیمــی از نظریــات او اســت کــه بــرای جامعــه ی امــروز 
ــرار  ــن دســته ق ــه در ای ــی ک ــه مباحث ــگاه ب ــا ن ــد. ب مفیدن
مفاهیــم  پراکندگــی  میــزان  بــه  می تــوان  می گیرنــد 
ــوان  ــرد. به عن ــی ب ــدی پ ــدد واژگان کلی ــه و تع موردمطالع
در  فارابــی  آرای  کاربــرد  پژوهش هــا  برخــی  نمونــه: 
»برنامه ریــزی شــهری« را بررســی و بــه تشــابه دیــدگاه وی 
ــدگاه اندیشــمندان  ــا دی ــر »مشــارکت شــهروندان« ب در ام
 .)PourAhmad et al., 2013( ــد ــان نموده ان ــر اذع معاص
دربــاره ی  را  فارابــی  اندیشــه ی  مطالعــات،  برخــی 
»سیاســت ،  آزادی ،  ســعادت و نیــاز بــه کمــک متقابــل بیــن 
ــه«   ــی انســان و جامع ــال فکــری و اخالق ــم ،  کم ــردم ،  عل م
ــی  ــمرده و بعض ــروری ش ــروز  ض ــع ام ــرای جوام ــیار ب بس
در  »آمــوزش«  بــه  او  فلســفی-مذهبی  نگــرش  دیگــر 
ــه ،   ــدف ،  برنام ــون »ه ــی همچ ــه و  مفاهیم ــه ی فاضل مدین
روش و ویژگی هــای معلــم و شــاگرد« را در ایــن نظــام 
Tanabayeva, 2015; Shah� ــد  ــریح نموده ان ــری تش )فک

savari, 2012( . همچنیــن منابــع دیگــری اصــول نظریــه ی 

ــدن انســان«  و   ــه ب ــه ب ــر »تشــبیه جامع ــی ب ــی مبتن فاراب
ــس از  ــه پ ــه ی فاضل ــل مدین ــی اه ــه »زندگ ــرش او ب نگ
 Cevik,(  ــد ــرار می ده ــل ق ــرگ« را موردبررســی و تحلی م
ــی  ــت خاص ــک از اهمی ــه هری ــم گرچ ــن مفاهی 2010(. ای
ــد  ــاً می توانن ــا نهایت ــد، ام ــات شــهری برخوردارن در موضوع
بخشــی از مســائل را بررســی نمــوده و راه حلــی بــرای آن هــا 
ارائــه نماینــد. عــالوه بــر ایــن، ارتبــاط میــان ایــن مفاهیــم، 
ــار  ــن آث ــت« در ای ــه »مدنی ــوط ب ــم مرب ــایر مفاهی ــا س ب

ــت. ــده اس ــخص نش مش
ــم  ــتخراج مفاهی ــوان »اس ــه آن را می ت ــرد دوم ک رویک
ســایر  و  فارابــی  آثــار  تطبیقــی  مطالعــه  از  مشــترک 
اندیشــمندان« نامیــد، شــامل مطالعاتــی اســت کــه از 
طریــق مقایســه آراء فارابــی بــا ســایر اندیشــمندان، کــه در 
ــد،  ــردازی نموده ان ــی نظریه پ ــهر آرمان ــه و ش ــوزه جامع ح
ــی  ــوان مؤلفه های ــات را به عن ــن نظری ــترک ای ــوه مش وج
ــد.  ــرح نموده ان ــروز مط ــع ام ــت جوام ــود وضعی ــرای بهب ب
ــالمی در آرای  ــوب اس ــهر مطل ــات ش ــه صف ــی ک منابع
در  اســت،  داده  قــرار  موردمطالعــه  مســلمان  حکمــای 
ــات،  ــن مطالع ــی از ای ــد .  برخ ــرار می گیرن ــته ق ــن دس ای
مفاهیــم اندیشــه مدینــه فاضلــه فارابــی همچــون »موقعیــت 
ــال  ــان ها ،  کم ــت انس ــر سرش ــر آن ب ــی« و تأثی جغرافیای
ــای  ــان ،  فض ــوده و »انس ــی نم ــان   و . . .  بررس ــعادت انس و س
اجتماعــی و فضــای کالبــدی« را در نظریــات متفکــران 
مســلمان متقــدم و معاصــر ،  به عنــوان ســه مؤلفــه ی شــهر 
 .)Mohtasham Amiri, 2014( اســالمی تأکیــد می نمایــد
بــا  فارابــی  اندیشــه های  پژوهش هــا ،  برخــی  در 
ــوان  اندیشــمندان غیرمســلمان مقایســه شــده اســت. به عن
نمونــه پژوهــش )Bukier, 2018( اشــاره می کنــد کــه 
میــان نظریــه آرمان شــهر تومــاس مــور بــا مدینــه ی فاضلــه 
فارابــی شــباهت هایی ازجملــه :  پایبنــدی بــه اصــول انســانی ،  
اثرپذیــری از فلســفه ی یونــان ،  انعــکاس پایبندی هــای 
ــت،   ــمت فضیل ــه س ــری ب ــه و جهت گی ــی در نظری مذهب
ــری  ــال تأثیرپذی ــه احتم ــن وی فرضی ــود دارد .  همچنی وج
مــور از فارابــی را در ارائــه نظریــه آرمان شــهر )بــا توجــه بــه 
شــرایط زمانــی و ســطح مطالعــات مــور و همچنیــن شــهرت 
حکیــم فارابــی در جهــان آن روز( مطــرح نمــوده ،  تفــاوت در 
ــر  ادبیــات نوشــتاری ایــن دو منبــع را وجــه مشــخصه ی اث

ــد . ــی می دان فاراب
ــه  ــی ک ــه فاراب ــم نظری ــالش دارد مفاهی ــرد اول ت رویک
بــرای شــهرهای امــروز قابل اســتفاده هســتند، معرفــی 
نمایــد، امــا در هــر پژوهــش یــک یــا چنــد مفهــوم 
ــه  ــر مطالع ــرد دوم ب ــت. رویک ــه اس ــه قرارگرفت موردمطالع
ــمندان  ــایر اندیش ــی و س ــه های فاراب ــان اندیش ــای می فض
ــه  ــی ازجمل ــکات مهم ــه ها ن ــن مقایس ــد. ای ــز می کن تمرک
مشــابهت ها و تفاوت هــا و همچنیــن ایــده گرفتــن یــا 
ــری اندیشــه حکمــا از یکدیگــر را آشــکار می ســازد. اثرپذی

پژوهــش حاضــر در فضــای مغفــول بیــن ایــن دو رویکرد 
واقع شــده اســت. نــه صرفــاً نــگاه بــه تــک مفهوم هــا 
ــا ســایر  ــی ب ــار فاراب ــام مقایســه آث ــاً در مق ــه صرف دارد و ن
اندیشــمندان اســت، مبتنــی بــر ایــن دیــدگاه کــه همچنــان 
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ــه  ــه اش ب ــع و همه جانب ــگاه جام ــر ن ــه خاط ــی ب ــه فاراب ک
»مدینــه فاضلــه« موردســتایش قرارگرفتــه اســت، نظریــه ی 
ــف  ــرای تعری ــه ای ب ــع و همه جانب ــای جام ــد مبن او می توان

»مفهــوم شــهر اســالمی« بــه دســت دهــد.
ــتخراج  ــس از اس ــد پ ــعی می کن ــور س ــن منظ ــه ای ب
»مفاهیــم کلیــدی« نظریــه فارابــی، »ســاختار نظریــه 
فارابــی« را از طریــق تبییــن »روابــط میــان مفاهیــم 
کلیــدی« ترســیم نمایــد. ســپس از ایــن ســاختار به عنــوان 
»مبنا«یــی بــرای تعریــف و تبییــن »مفهوم شــهر اســالمی« 

اســتفاده می نمایــد.

مبانی نظریمبانی نظری
در ابتــدای بخــش حاضــر، تعریــف مختصــری از شــهر 
ــس از  ــه، پ ــد. در ادام ــد ش ــه خواه ــی ارائ ــهر آرمان و ش
بحــث کوتاهــی دربــاره ی فارابــی و مختصــات فکــری 
ــد  ــرار خواه ــی ق ــورد بررس ــی م ــه ی فاراب ــوه نظری او، وج

ــت.  گرف
شهر

واژه ی »شــهر« در فارســی امــروز ،  بــر مقیاســی از 
ــا و  ــا و کوچه ه ــر »خیابان ه ســکونت گاه انســان مشــتمل ب
خانه هــا و دکان هــا و ســکنه بســیار« و »دارای ســازمان های 
 Dehkhoda, 1999;( ــد ــت می کن ــی« دالل اداری و انتظام

 .)Moein, 2008; Amid, 2011

ایــن واژه ،  تغییریافتــه ی واژه اوســتایی »َخشــثَرا«2 
اســت کــه اشــاره بــه ملــک و قلمرویــی آســمانی ،  و نمــادی 
ــا نظــم موجــود در  ــم و ارتبــاط ایــن شــهر ب از کلیــت عال
عالــم بــاال دارد )Amin Zadeh, 2009( .  تعریــف باســتانی 
ــا دو مفهــوم اصلــی مــالزم اســت :  اول ،  توجــه  ایــن واژه ،  ب
بــه عالــم ملکــوت و دوم ،  وجــود شــهریار یــا َملِکــی 
کــه ایــن قلمــروی ملکوتــی و آســمانی را مدیریــت و 
ــف  ــابهت تعری ــوع مش ــن موض ــد .  ای ــی می نمای حکم فرمای
شــهر در اوســتا و کتیبه هــای باســتانی را بــه تعاریــف 

ــد .   ــکار می کن ــی آش ــهر آرمان ش
ــروه از  ــهر« دو گ ــی »ش ــف اصطالح ــی تعری در بررس

تعاریــف را می تــوان برشــمرد :  
الــف .  تعاریــف اندیشــمندان »شهرســازی« که شــهرهای 
ــم  ــرد ه ــی گ ــوب تعریف ــام در چارچ ــور ع ــود را به ط موج
ــز  ــخیص و تمای ــرای تش ــزاری ب ــا اب ــت ی ــی آورد و روای م

ــت3. ــانی اس ــات انس ــای اجتماع ــایر مکان ه ــهرها از س ش
ــی  ــوان محل ــی« را به عن ــه »شــهر آرمان ــی ک ب .  تعاریف
ــی  ــان ها )فضای ــاز و آرزوی انس ــه موردنی ــی ک ــرای زندگ ب

ــد .  ــن می کن ــت ،  تبیی ــص( اس ــل« و بی نق »کام
ــف ،   ــودن تعاری ــع ب ــزان شــمول و جام ــر اســاس می ب
سلســله مراتبی میــان ایــن تعاریــف از شــهر عــام تــا 
شــهر اســالمی می تــوان در نظــر گرفــت )شــکل 3(. 
ــاً  ــام صرف ــن مق ــن پژوهــش ،  در ای ــوان ای ــا توجــه به عن ب
ــه  ــدان را ب ــه و عالقه من ــته دوم پرداخت ــف دس ــه تعاری ب
ــته اول  ــف دس ــه ی تعاری ــت مطالع ــه ،  جه ــع مربوط مناب

ارجــاع می نمایــد .  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 1: Basis research canvas (Latham 2016, 10) Figure 2: Research process 
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شهر آرمانی

ــه  ــون مدین ــی چ ـــ واژگان ــی در قال ــهرهای آرمان ش
ــهر  ــدا ،  ش ــهر خ ــکاری ،  ش ــا ،  ای ــهر ،  یوتوپی ــه ،  آرمان ش فاضل
آفتــاب ،  گنــگ دژ ،  خوبســتان و . . .  همــه در پــی یافتــن 
تــالش  انســان  بــرای  بهتــر  زندگــی  به ســوی  راهــی 
ــون ،   ــد افالط ــی ،  مانن ــهر آرمان ــردازان ش ــد . نظریه پ نموده ان
ــت ،   ــال ،  بیکــن ،  کان ــر طوســی ،  کامپان ارســطو ،  خواجــه نصی
هــگل ،  راســل و . . .  هرکــدام بــه نحــوی در پــی تبییــن ابعــاد 
  . )Makarem, 1999: 27( شــهر رؤیایــی خــود بوده انــد
ــروه ،  و  ــت گ ــن آراء را در هف ــان ای ــع ،  صاحب ــی مناب برخ
ــی  ــر در عالم ــته »تحقق پذی ــه دس ــه س ــا را ب ــن گروه ه ای
ــی«  ــی عال ــا« و »آرمان ــن دنی ــر در ای ــر« ،  »تحقق پذی دیگ
 NaghiZadeh, 2018: 104�129;( می نمایــد  تقســیم 
ــه  ــا توج ــدام ب ــردازان ،  هرک ــن نظریه پ 50�49 :2016(. ای
ــی  ــکان زندگ ــان و م ــه در زم ــه تخصــص و مشــکالتی ک ب
خــود ،  بــا آن ســروکار داشــته اند ،  بــه ارائــه ی راه حلــی 
بــرای پاســخ بــه وضــع موجــود پرداخته انــد .  برخــی منابــع 
ــاد  ــد انتق ــه به قص ــی جامع ــی ذهن ــهر را بازآفرین آرمان ش
از نظــام مســتقر و محکــی بــرای ســنجش وضــع موجــود و 
ــته اند  ــای آن دانس ــایی ها و ناروایی ه ــاختن نارس ــکار س آش

 . )Mahmoudi, et al. 2019(
امــا شــهر آرمانــی اســالم ،  شــهری جهان شــمول اســت ،  
بــه مــکان یــا زمــان خاصــی تعلــق نــدارد و صرفــاً یــک یــا 
ــه  ــرد؛ بلک ــر نمی گی ــر را در نظ ــی بش ــد از زندگ ــد بع چن
بــا نگاهــی کلــی و جامــع ، ســعی در پاســخگویی بــه 
ــروز  ــرای ب ــه را ب ــال زمین ــان ها دارد .  درعین ح ــرت انس فط
ــف  ــع مختل ــی جوام ــوع در زندگ ــاد تن ــتعدادها و ایج اس
ــه تعبیــر دیگــر متــون اســالمی ،  جمــال  آزاد می گــذارد4. ب
صــوری را فــرع انگاشــته ،  طراحــی ایــن جمــال را بــه عهــده 
ــا رجــوع  ــا ب ذوق و خــرد انســان ،  در پهنــه اعصــار نهــاده ت
ــد  ــذ نمای ــا اخ ــرم را از معن ــی(5،  ف ــنن اله ــول )س ــه اص ب
مقــدس  متــون  محتــوای    . )Bolkhari Ghahi, 2017(
ــکل گیری کالم و  ــای ش ــات( ،  مبن ــات و روای ــی )آی مذهب
ـ نظــران مســلمان گردیــده اســت .  در  اندیشــه ی صاح
ــن  ــد اب ــراد متعــددی مانن ــان اندیشــمندان مســلمان اف می
ــد  ــام محم ــینا ،  ام ــهروردی ،  ابن س ــد ،  س ــن رش ــدون ،  اب خل
غزالــی ،  نظامــی ،  فردوســی و . . .،  بــه شــرح ویژگی هــای 
جامعــه آرمانــی پرداخته انــد .  در ایــن میــان ،  آراء »فارابــی« 
و  معروف تــر  حکیمانه تــر ،   آرمانــی ،   شــهر  مــورد  در 
نظام مندتــر اســت و بــا تدویــن کتـــ و رســاالتی بــه 
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تبییــن علمــی نظریــه ی »مدینــه فاضلــه« پرداختــه اســت .  
فارابی و مختصات فکری او

ــه  ــاره ی »مدین ــخن درب ــش از س ــت پی ــته اس شایس
ــرفت  ــعه و پیش ــی« در توس ــگاه »فاراب ــه جای ــه«، ب فاضل
ــی  ــردد. فاراب ــاره گ ــر وی، اش ــخصه های تفک ــی و مش علم
ــا  ــته ،  ام ــی نگذاش ــود باق ــم خ ــه قل ــه ای ب ــچ زندگینام هی
ــه  ــم ،  همیش ــرب عال ــرق و غ ــادی ،  در ش ــرون متم ــی ق ط
بنــا بــه دســتاوردهای فکــری اش موردســتایش بــوده اســت . 
ــر بســتری  ــل نظــم ب ــرای تحمی ــی تالشــی ب زندگــی فاراب
 Fakhri,( اســت   پی درپــی  تغییــرات  و  بی ثباتی هــا  از 
Khorasani, 2005; Neton, 2017 ;2017( . از دیــد تمــام 
خــود  عصــر  دانش هــای  جامــع  وی  شــرح حال نگاران ، 
ــه ای  ــی منظوم ــا حقیقت ــن دانش ه ــه ی ای ــوده و مجموع ب
ــی  ــه ای کــه هــر جزئ ــرای او ســامان داده اســت ؛ به گون را ب
در جــای خــود قرارگرفتــه و منطــق درونــی معینــی بــر آن 

ــم اســت .  حاک
ــفه ،   ــت ،  فلس ــون حکم ــی چ ــوم مختلف ــی در عل فاراب
ــه ،  کالم ،   ــعر ،  فق ــات و ش ــت ،  ادبی ــان ،  سیاس ــق ،  عرف منط
جغرافیــا ،  هیئــت و نجــوم ،  ســرآمد زمــاِن خــود بــوده و آثــار 
  . )MohajerNia, 2002: 14(او بــر ایــن مدعــا داللــت دارد
ــم  ــطو )معل ــس از ارس ــش پ ــت نظریات ــل اهمی ــه دلی او ب
ــهرت  ــفه ش ــان فلس ــی« در جه ــم ثان ـــ »معل ــه لق اول( ب
یافــت  و  بااینکــه  برخــی مطالـــ را از افالطــون گرفــت ،  امــا 
ــی  ــی مذهب ــک جهان بین ــا ی ــاً ب ــد سیاســی وی اساس عقای
   . )Bukier, 2018, Cevik, 2010( الهــی بنیــان نهــاده شــد
بــه نقــل اکثــر منابــع ،  »فارابــی« مؤســس فلســفه اســالمی 
ــفه ی  ــوزه فلس ــالمی و ح ــفه ی اس ــخ فلس ــت. او در تاری اس
 Davari, 1977; Kord(  ــدارد ــی ن ــاً همتای ــی تقریب سیاس

.)Firouzjaei, 2014: 88

حکیمــان متقــدم، عــالوه بــر مباحــث انتزاعــی هســتی 
شــناختی بــه ســایر مباحــث فلســفی مانند فلســفه سیاســی 
و فلســفه اخــالق نیــز پرداخته انــد و کارکــرد مباحــث 
ــتداران  ــه دوس ــات ب ــات و اخالقی ــی را در اجتماعی انتزاع
ــراق و  ــیخ اش ــان ش ــا از زم ــاخته اند. ام ــکار س ــفه آش فلس
ســپس مالصــدرا بــه بعــد کــه فلســفه بــه الهیــات منحصــر 
ــی  ــث هستی شناس ــی مباح ــرد الهیات ــا کارک ــت، تنه گش
نمایــان و کارکردهــای دیگــر ناپیداســت. بنابرایــن یکــی از 
ــث  ــه از مباح ــت ک ــن اس ــالمی ای ــفه اس ـ های فلس ــی آس
ــیات  ــه عرش ــا ب ــه و تنه ــه گرفت ــردی فاصل ــوی و کارب دنی
ــه اســت  ــه متافیزیــک اختصــاص یافت ــوط ب و مباحــث مرب
)Khosrow Panah, 2005: 93(. یکــی از دالیلــی کــه 
باعــث شــده متــون و منابــع فلســفه اســالمی، امــکان 
برقــراری ارتبــاط بــا ادبیــات علــوم دیگــر ماننــد شهرســازی 
و معمــاری را نداشــته باشــد، همیــن اســت. عــدم ارتبــاط 
معمــاری و شهرســازی امــروز مــا بــا مبانــی فلســفه اســالمی 
ــی  ــدی و عین ــای کالب ــاًل در فضاه ــه کام ــت ک ــری اس ام

مشــهود اســت.
وجــه مشــخصه تفکــر فارابــی آن اســت کــه ســعی دارد 
احیاگــر نقــش اجتماعــی فلســفه باشــد و آن را از مجالــس 
بحــث و درس نظــری و انتزاعــی در خدمــت اصــالح، یعنــی 

ســعادت و کمــال فــرد و جامعــه قــرار دهــد. از نــگاه 
ــت و  ــی آن اس ــد عمل ــل بع ــفه حاص ــی فلس ــی، زیبای فاراب
فلســفه بــرای عمــل نیازمنــد نزدیکــی بــه معــارف و علومــی 
ــدی  ــان و بهره من ــالق و عرف ــت، اخ ــن، سیاس ــون دی همچ
 .)Sedaghat Zadeghan, 2015: 357�362( از آن هاســت
ــدگاه هســتی شــناختی، معرفت شــناختی  ــی از دی فاراب
ــس«،  ــی »ح ــع معرفت ــه منب ــالم، س ــناختی اس و انسان ش
ــر،  ــا به عبارت دیگ ــی« ی ــه »وح ــر از هم ــل« و مهم ت »عق
مبــادی ســه گانه الهــی، انســانی-اجتماعی و طبیعــی را 
 Parsania &( ــد ــرار می ده ــا ق ــناخت پدیده ه ــار ش معی
ــایر  ــرات س ــا تفک ــه ب Radbiani, 2014: 308(. در مقایس
اندیشــمندان مســلمان توجــه وی بــه ایــن ابعــاد، بــه نــگاه 

ــه مســائل کمــک شــایانی نمــوده اســت. ــی ب جامــع فاراب
ــرد  ــه  ف ــر ب ــای منحص ــوان ویژگی ه ـــ می ت به این ترتی
ــم  ــازمان منظ ــاختار و س ــری«، »س ــی را در »جامع نگ فاراب
تفکــر او«، »ســعی در کاربــردی کــردن فلســفه اســالمی در 
اجتمــاع«، و »توجــه بــه مبــادی ســه گانه الهــی، انســانی و 

طبیعــی« در ارائــه نظریــات خالصــه نمــود.
مجمــوع ایــن مشــخصه ها اســتحکام بنــای تفکــری کــه 
مبتنــی بــر نظریــات فارابــی در علــوم مختلــف تدویــن شــود 
ــن  ــه ای ــه ب ــد. توج ــن می نمای ــادی تضمی ــدود زی ــا ح را ت
امــر می توانــد بنیــان نظــری اســتواری بــرای تولیــد مبانــی 

نظــری مکتــوب در مقولــه »شــهر اســالمی« باشــد.
وجوه نظریه ی فارابی

هــدف،  همچــون  عناوینــی  حاضــر  بخــش  ذیــل 
جامع نگــری، انســان و اجتمــاع، رویکــرد جهانــی، ریاســت، 
آگاهی هــای مشــترک در مدینــه فاضلــه و مضــادات مدینــه 
ــن  ــی تبیی ــه ی فاراب ــی نظری ــوه اصل ــوان وج ــه به عن فاضل

ــد شــد. خواه
جامع نگری در نظریه ی مدینه فاضله 

فارابــی ،   نظریــه ی  در  قابل توجــه  مطلـــ  اولیــن 
ــه  ــل از توج ــا« قب ــم معن ــه »عال ــه او ب ــری و توج کل نگ
ــالف  ــت .  برخ ــه اس ــه ی نظری ــاده« ،  در ارائ ــم م ــه »عال ب
ــود را  ــات خ ــمندان نظری ــه اندیش ــت ک ــول اس ــه معم آنچ
ــات اجتماعــی  ــه مالحظــات سیاســی و مقتضی ــا توجــه ب ب
ــچ  ــی هی ــر فاراب ــودات در نظ ــام موج ــد ،  نظ ــه می نماین ارائ
ــی و سیاســی زمــان او  ــا نظــام اجتماعــی ،  مدن مناســبتی ب
ــام  ــا نظ ــق ب ــه را مطاب ــه فاضل ــرح مدین ــی ط ــدارد .  فاراب ن
عالــم می دانــد )Davari, 1977(. صفــات و ویژگی هــای 
ــده ی شــهری اســت  ــاً بیان کنن ــه« او حقیقت ــه »فاضل مدین
ــری  ــر ســایر شــهرها »فضــل« و برت کــه ازنظــر معنــوی ،  ب
ــه زندگــی و ســعادت انســان  دارد .  فارابــی نگاهــی کامــل ب
بــا برقــراری پیونــدی فلســفی میــان دنیــا و آخــرت داشــته 
اســت  )Siddiqi, 2014(. اگرچــه وی جایــگاه ســعادت 
ــن  ــه ای ــول ب ــته ،  وص ــروی دانس ــی اخ ــی را در زندگ حقیق
ــل و  ــر عق ــی ب ــات مبتن ــا از حی ــی را تنه ــعادت حقیق س

ــد .   ــر می دان ــوی میس ــی دنی ــن زندگ ــی در همی وح
او شــهر آرمانــی خــود را بــه صورتــی نظام منــد تشــریح 
می کنــد :  »نظــام مابعدالطبیعــه را بــر نظــام طبیعــت ،  
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نظــام طبیعــت را بــر نظــام آفرینــش انســان و نظــام 
ــر نظــام اجتماعــی و سیاســی حاکــم  آفرینــش انســان را ب
ـــ  ــه مطال ــی در ارائ ــه فاراب ــه مراتبی ک ــد« .  سلس می دان
بــه کار بســته اســت ماننــد زنجیــری عالــم معنــا و ملکــوت 
 Moghadam &( را بــه عالــم مــاده متصــل می نمایــد
از  پــس  فارابــی   . )Mohammadi Ashiani, 2018: 54
ــد ،   ــت خداون ــد« و عظم ــاره ی »توحی ــوط درب ــث مبس بح
ــم طبیعــت ،   ــا عال ــم ملکــوت ت ـــ موجــودات« از عال »مرات
بــه توضیــح »انســان« ،  اجــزاء نفــس انســانی ،  تعقــل ،  اراده و 
اختیــار ،  »ســعادت« و نیــاز انســان بــه »زندگــی اجتماعــی« 

  . )Farabi, 1995( می پــردازد 
هدف )غایت( مدینه فاضله

ــه  ــوع مدین ــی در موض ــفه ی فاراب ــی فلس ــرد اصل رویک
فاضلــه را می تــوان »سیاســت« دانســت .  او ماننــد افالطــون 
ــالح  ــش را در اص ــی خوی ــه مدن ــکالت جامع ــاره ی مش چ
نگــرش انســان بــه سیاســت دانســته ،  و مثــل ارســطو انســان 
ــودش  ــال »مقص ــا درعین ح ــد ؛  ام ــع می دان ــی بالطب را مدن
ــر و تحــوالت  ــر تغیی ــی مظه ــه وجــود آدم ــن نیســت ک ای
ــت  ــن اس ــود او ای ــس مقص ــه برعک ــت ،  بلک ــی اس اجتماع
کــه وجــود مــدن ،  فــرع بــر طبیعــت آدمــی اســت و مدینــه 
ازآن جهــت وجــود دارد کــه طبــع آدمــی آن را اقتضــا 
ــزاء آن و  ـــ اج ــه و ترتی ــر »مدین ــد« .  به عبارت دیگ می کن
سیاســت و تدبیــر مدینــه ،  نســبتی بــا طبــع آدمــی دارد کــه 
ایــن هــم به نوبــه خــود متناســـ بــا عالــم وجــود و مراتـــ 
کائنــات اســت« )Davari, 1977: 25(. فارابــی پــس از 
ســخن دربــاره ی انســان و ضــرورت زندگــی اجتماعــی بــرای 
ــد .  ــرح می کن ــانی را مط ــال انس ــعادت و کم ــوم س او ،  مفه
اگرچــه سیاســت ،  مهم تریــن بخــش فلســفه ی فارابــی 
ــعادت« ،  از  ــل »س ــی تحصی ــالء فاراب ــدف اع ــا ه ــت ،  ام اس
  . )Tourani et al., 2013( ــل اســت ــق اکتســاب فضائ طری

انسان و اجتماع در مدینه فاضله

در تفکــر فارابــی ،  انســان ماننــد ســایر موجــودات عالــم 
ــیدن  ــرای رس ــیله ای ب ــاع ،  وس ــت .  اجتم ــی اس دارای مراتب
انســان بــه ســعادت دنیــا و آخــرت اســت .  چراکــه بــرای او 
ــان  ــا همنوع ــت« در رابطــه ب ــون« و »عدال »اخــالق« ،  »قان
او معنــا می یابــد .  در منظومــه فکــری فارابــی ،  انســان تنهــا 
ــری  ــای فط ــه نیازه ــد ب ــهر« می توان ــری »ش ــا میانجیگ ب
Tou�  ( خویــش پاســخ گویــد و بــه خیــر و ســعادت برســد

rani et al., 2013; Nadri Abyaneh, 2006(. وی دربــاره 
ــد :   ــاون می گوی ــاع و تع ــه اجتم ــان ب ــاز انس نی

ــت  ــه در سرش ــی ک ــه کمال ــان ب ــت انس ــن نیس »ممک
ــی  ــر در زندگ ــد ،  مگ ــل آی ــده نائ ــرار داده ش ــی او ق طبیع
ــر  ــا یکدیگ ــه ب ــردم ک ــیاری از م ــی[ بس ــی .  ]یعن اجتماع
تعــاون دارنــد ،  گــرد هــم آینــد و هرکــس بعضــی از 
ــاری و  ــه ی ی ــازد . درنتیج ــرآورده س ــری را ب ــای دیگ نیازه
جمــع شــدن کل اجتمــاع ،  تمــام چیــزی کــه هرکــس بــرای 
ــردد«  ــم گ ــد اســت ،  فراه ــا نیازمن ــه آن ه ــال ب ــوام و کم ق

 .)Farabi, 1995: 112(
فارابــی اجتماعــات را بــه دو بخــش »کامــل« و »ناقص« 

ــد :  تقســیم می نمای
ــت ،  و  ــل شــامل :  شهرســتان ،  حکوم ــاع کام ــف .  اجتم ال

ــی ،   ــت جهان حکوم
ب .  اجتمــاع ناقــص ،  شــامل :  اجتمــاع روســتایی ،  محــل 

  . )Farabi, 1995: 113( ــواده ــرزن( و خان ــوی و ب )ک
ــکیل  ــوع تش ــه موض ــت ک ــوفی اس ــن فیلس وی اولی
ــد  ــه می نمای ــود ارائ ــات خ ــی را در نظری ــت جهان حکوم
رابطــه ی  او   . )Modarresi Chahardehi, 1975: 515(
ــدن  ــاء ب ــان اعض ــه ی می ــه رابط ــهر را ب ــی آرمان ش اهال
ــا  ــردی آن ه ــا و نقــش عملک ــن آن ه ــکاری بی انســان ،  هم
ــن  ــت .  همچنی ــوده اس ــبیه نم ــزء از کل ،  تش ــورت ج به ص
ــه  ــه فاضل ــان اجــزاء مدین ــاون« می ــر وجــود رابطــه »تع ب
تأکیــد می نمایــد و توضیــح می دهــد کــه مهم تریــن 
تفــاوت میــان کارکــرد اندام هــای بــدن و بخش هــای 
مدینــه ،  بــه ترتیـــ در طبیعــی و ارادی بــودن ایــن 
 Farabi, 1995: 114; Fakhri, 2017:( کارکردهــا اســت

 . )151, Tanabayeva, 2015

رویکرد جهانی نظریه ی مدینه فاضله

بدیــن ترتیـــ چنانچــه در شــکل 4 مشــاهده می شــود ،  
فارابــی »مدینــه فاضلــه« را چنیــن تبییــن می نمایــد : 

 »مدینــه ای کــه ســاکنانش بــا تعــاون و یــاری یکدیگــر 
آهنــگ کارهایــی می کننــد تــا بــه ســعادت حقیقــی نائــل 
ــه  ــه ب ــی ک ــت ،  و اجتماع ــه« اس ــه فاضل ــد ،  »مدین گردن
ــام  ــعادت انج ــه س ــول ب ــرای وص ــکاری ب ــبـ آن هم س
ــه  ــه هم ــی ک ــت و امت ــل« اس ــاع فاض ــرد ،  آن »اجتم گی
ــا  ــی ب ــعادت حقیق ــه س ــیدن ب ــرای رس ــای آن ب مدینه ه
ــت و  ــه« اس ــت فاضل ــد ،  آن »ام ــری کنن ــر یاریگ یکدیگ
ــه(« و  ــی فاضل ــه جهان ــوره )جامع ــت »معم ــن اس این چنی
ــای آن  ــه امت ه ــه هم ــود ک ــق می ش ــی محق آن ،  هنگام
بــرای رســیدن بــه ســعادت حقیقــی بــا یکدیگــر همــکاری 

 . )Farabi, 1995: 113( »نماینــد

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 1: Basis research canvas (Latham 2016, 10) Figure 2: Research process 
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ریاست در مدینه فاضله

یکــی دیگــر از اصــول محــوری مدینــه فاضلــه ،  »رئیــس 
مدینــه« اســت .  فارابــی جایــگاه او را در جامعــه بــه مقــام 
ــش  ــاب از کتاب ــک ب ــوده و ی ــدن تشــبیه نم ـــ« در ب »قل
را بــه توصیــف صفــات او اختصــاص داده اســت .  او همــان 
»انســان کامــل« اســت کــه حکومــت را مطابــق »وحــی« 
ــت  ــد )Farabi, 1995: 116( .  وی دوازده صف اداره می کن
ــر  ــرایط رهب ــرای ش ــابی ب ــت اکتس ــش خصل ــری و ش فط
 Modarresi(و پیشــوای مدینــه ،  معیــن نمــوده اســت
معلــم   . )Chahardehi, 1975; Khorasani, 2005
ثانــی ،  چهــار نــوع فضیلــت شــامل :  فضائــل نظــری ،  فکــری ،  
ــری  ــل نظ ــد .  فضائ ــی می نمای ــی را معرف ــی و عمل اخالق
ــل  ــد و فضائ ــود می آی ــه وج ــم ب ــق تعلی ــری ،  از طری و فک
ـ .  آن کــه  اخالقــی و عملــی ،  از طریــق اقنــاع و تأدیــ
ــد ،   ــاد می کن ــه ایج ــل را دارد و در مدین ــن فضائ ــه ای هم
»رئیــس اول« ،  معلــم ،  مربــی و مــؤِدب اهــل مدینــه6 اســت 
)Davari, 1977; Bahar Nejad, 2012(. درصورتی کــه 
ــس اول  ــرای رئی ــده ب ــرایط ذکرش ــام ش ــا تم ــخصی ب ش
ــت  ــردی تح ــری ف ــی رهب ــد ،  فاراب ــته باش ــود نداش وج
ــدان او ،  شــورایی از  ــت فق ــس دوم« و در حال ــوان »رئی عن
ــه پیشــنهاد نمــوده اســت  ــرای مدین »رؤســای افاضــل« ب

 . )Farabi, 1995: 113(
آگاهی های مشترک اهل مدینه فاضله

اهــل مدینــه ،  بــه جهــت اشــتراک در خــون ،  ســرزمین ،  
ــۀ  ــرا در مدین ــد ؛  زی ــاع نکرده ان ــع ،  اجتم ــوم ،  آداب و مناف ق
ــري نیســت .   ــباب برت ــل ،  اس ــن عوام ــک از ای ــه هیچ ی فاضل
عامــل ائتــالف و ارتبــاط اهــل مدینــه ،  اشــتراک نظــر دربــاره 
اشــیاء مشــترکی اســت کــه خــود عامــل افعــال مشــترک 
ــد ،   ــیاء واح ــه اش ــل ب ــم و عم ــی عل ــت ؛  یعن ــده اس گردی
  . )Modarresi, 2013( آن هاســت  مشــترک  خصیصــه 
فارابــی تمــام آنچــه در مــورد مدینــه فاضلــه شــرح داده را 
ــن  ــای مشــترک بی ــوان آگاهی ه ــی به عن ــگاه کل ــک ن در ی
اهــل مدینــه فاضلــه معرفــی می نمایــد .  وی در بــاب ســی و 
ســوم از کتــاب مدینــه فاضلــه بــه جمع بنــدی آنچــه اهــل 
ــد ،   ــترک بدانن ــور مش ــت به ط ــته اس ــه شایس ــه فاضل مدین
ــود و  ــم وج ــت عوال ــد ،  معرف ــت خداون ــردازد :  »معرف می پ
عالــم طبیعــت ،  انســان ،  نفــِس انســان و عقــل ،  اراده و اختیار ،  
رئیــس اول ،  وحــی ،  رؤســای جایگزیــن رئیــس اول ،  معرفــت 
مدینــه فاضلــه و اهــل آن و ســعادتی کــه بــه آن می رســند ،  
شــهرهای متضــاد مدینــه فاضلــه و عاقبــِت مســیر حرکــِت 
آن هــا« )Farabi, 1995: 142�143( . فارابــی مــردم مدینــه 
ــد واحــدی )به وســیله برهــان و دلیــل  ــرش عقای ــه پذی را ب
ــه ســعادت( مکلــف  ــه جهــت رســیدن جامعــه ب عقلــی و ب
نمــوده اســت7؛  پــس از رســیدن بــه وحــدت رأی ،  بــر 
ــد  ــه بع ــه ،  در مرحل ــردم در مدین ــی م ایجــاد انســجام عمل
ایجــاد نوعــی رابطــه ی عاطفــی فراگیــر ،  حــس صمیمیــت و 

ــد8.  ــد می نمای ــه تأکی ــت در جامع محب
در نتیجــه ،  تضمیــن حیــات و بقــای جامعــه از درون ،  بــه 
ــی  ــی و عمل ــای اخالق ــردم در فضیلت ه ــتراک م ــل اش دلی
ــز ،   ــن همزیســتی محبت آمی ــی حاصــل از ای ــذت همگان و ل

 Moghadam & Mohammadi( می پذیــرد  صــورت 
Ashiani, 2018( .  فارابــی عقیــده دارد هــر شــخص از 
ــن  ــتن ای ــی ،  از داش ــره ی عقل ـــ به ــه به تناس ــل مدین اه
آگاهی هــا ســود می بــرد و مدینــه فاضلــه را در جهــت 

ــد .  ــاری می نمای ــداف خودی ــق اه تحق
عدالت در مدینه فاضله

ــه  ــت را الزمــه ی ســاکنان مدینــه ی فاضل ــم ،  عدال حکی
ــت  ــراه اس ــق هم ــا عش ــه ب ــی ک ــمارد ،  خصوصیت برمی ش
)Korasani, 2005(.  در نــگاه فارابــی ،  مفهــوم محــوری 
عدالــت را وســطیت ،  تناســـ و هماهنگــی یــا قــرار گرفتــن 
ــزی ،   ــر چی ــت حــدود ه ــزی در جــای خــود ،  رعای ــر چی ه
ــد .   ــکیل می ده ــاده روی تش ــراط و زی ــز و دوری از اف پرهی
ــوالً از  ــگاه او معم ــز در ن ــی نی ــم مدنظــر فاراب ــایر مفاهی س
ــت  ــال رعای ــوند .  به عنوان مث ــی می ش ــت تلق ــق عدال مصادی
ــری و  اهلیت هــا ،  احقــاق حقــوق ،  رعایــت اســتحقاق ها ،  براب
تســاوی خیــرات همــه از مصادیــق عدالــت تلقــی می شــوند 
)Jamshidi, 2002: 300�302( .  از نظــر فارابــی زن و مــرد 
ــه  یکســان هســتند ،  اگرچــه در دو نیــروی  ــه فاضل در مدین
ــد ،   امــا هــر دو  ــی از یکدیگــر جدایــی دارن خشــم و مهربان
در نیروهــای حــس ،  تخیــل و خــرد یکســان اند .  در زمینــه ی 
ــا ،   ــوم ،  حرفه ه ــون ،  عل ــان ها در فن ــل انس ــری و تفاض نابراب
و  ریاســت  قــدرت ،   در  آنــان  متفاضــل  سلســله مراتـ 
طبقــات چندگانــه مدینــه فاضلــه ،  فارابــی نظــرات خویــش 
را بــا رویکــردی انســانی و نوعــی )نــه با نگرشــی جنســیتی( 

.)PourAhmad et al., 2013: 17( ــت ــوده اس ــان  نم بی
مضادات مدینه فاضله

خــود ،   آرمان شــهر  بهتــر  تمییــز  بــرای  فارابــی 
مدینه هــای متضــاد بــا آن را ذیــل عناویــن »مدینــه 
ــه« و »مدینــه  ــه« ،  »مدینــه فاســقه« ،  »مدینــه متبدل جاهل
آن هــا  از  هرکــدام  بــرای  و  نمــوده  معرفــی  ضالّــه« ،  
 Farabi,( ــد ــرح می نمای ــی را ش ــه  و ویژگی های زیرمجموع

.)1995:127�130

ــه  ــند و ب ــعادت را می شناس ــقه ،  س ــه فاس ــراد مدین »اف
آن معتقدنــد امــا در عمــل بــر وفــق اهــوای خــود و اهــداف 
ــه  ــه جاهل ــردم مدین ــد . م ــل می کنن ــه عم ــدن جاهلی م
ــاظ  ــا ازلح ــر ،  ام ــد یکدیگ ــی همانن ــاظ عمل ــقه ازلح و فاس
نظــری متفاوت انــد ،  زیــرا کــه مــردم مــدن فاســقه ،  ســعادت 
ــه  ــبت ب ــه نس ــه جاهل ــردم مدین ــی م ــند ول را می شناس
ــه  ــه همــان مدینــه فاضل ــد .  مدینــه متبدل ســعادت جاهل ان
اســتحاله شــده ای اســت ،  کــه در اثــر رســوخ عقایــد و افــکار 
ــل و  ــطه جه ــت داده و به واس ــت و هوی ــر ماهی ــط ،  تغیی غل
ــا شــده  ــات و تباهی ه ــه انحراف ــان ،  آغشــته ب ــی مردم نادان
اســت .  مدینــه ضالــه نیــز مدینــه ای اســت کــه مــردم آن در 
ــادی ســعادت  ــی ،  اصــول و مب ــکار و اعتقادات ــر تلقیــن اف اث
ــده اند  ــانده ش ــی کش ــه طریق ــده و ب ـــ ش ــان منقل برایش
PourAh�(  »ــد ــعادت نمی برن ــه س ــه راه ب ــه به هیچ وج ک

 .)mad et al., 2013: 17, quotes from Khoshrou

ــن  ــی عناوی ــه برخ ــت ک ــه آن اس ـ  توج ــ ــه ی جال نکت
ــهرهای  ــیاری از ش ــا بس ــا ب ــای آن ه ــر و ویژگی ه فوق الذک
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جاهلــه«  »مدینــه  به عنوان مثــال  دارد .   تطبیــق  امــروز 
ــذات ،  ســالمتی  شــهری اســت کــه مــردم آن جــز تمتــع ل
ابــدان ،  جمــع آوری ثــروت ،  تعظیــم و تکریــم ظاهــری ،  
ســعادتی نمی شناســند ،  برخــالف آن ،  فقــر ،  عــدم تمتعــات 
ــدم  ــری را ع ــواری ظاه ــاری و خ ــری ،  بیم ــذات ظاه از ل
ــواع  ــه« کــه نوعــی از ان ســعادت می شــمارند .  »مدینــه بّدال
ــه اســت ،  شــهری اســت کــه اهــل آن غایــت  مدینــه جاهل
ــت  ــروت ،  غای ــد و ث ــروت ندارن ــی جــز جمــع آوری ث و هدف

.)Farabi, 1995: 127( حیــات آن هاســت

اصــول و مفاهیــم کلیــدی »مدینــه فاضلــه« اصــول و مفاهیــم کلیــدی »مدینــه فاضلــه« 
فارابــیفارابــی

پــس از بررســی منابــع دســت اول و مراجعــه بــه منابــع 
مســتقیم مرتبــط بــا اندیشــه ی »مدینــه  فاضلــه«  ،  می تــوان 
چنیــن گفــت کــه ایــن نظریــه در اصــل ،  برداشــتی از متــون 
ــه الســالم(  ــت علی ــات اهل بی ــات و روای ــی )آی مقــدس دین
ــهر  ــرای آن اســت .  ش ــای فلســفی ب ــن چارچوب ه ــا تعیی ب
آرمانــی او دارای یــک چارچــوب کلــی اســت :  از ســویی بــه 
مســئله ی توحیــد و نظــام کلــی عالــم )در ترکیـــ ملــک و 
ملکــوت( توجــه دارد ،  از ســویی دیگــر ،  ایــن نظــام ملکــی و 
ملکوتــی را بــه وجــود آورنــده ی طبیعت انســان می شناســد . 
او انســان را دارای ویژگــی تأثیرگــذاری بــر شــهرهای محــل 
ســکونت خــود می دانــد و بــه همیــن علــت انســان را مبــدأ 
ــر  ــد .  ســپس ب ــی می کن ــر و تحــوالت اجتماعــی معرف تغیی
مبنــای طبیعــت انســان ،  ســعی در تبییــن نظــام سیاســی 
ــی او ســعادت انســان  ــی دارد .  هــدف شــهر آرمان و اجتماع
اســت و روش مورداســتفاده بــرای رســیدن بــه این ســعادت ،  

ــن چارچوب هاســت .   سیاســت و تبیی
ــمت  ــه در قس ــش ک ــن پژوه ــات ای ــدی مطالع جمع بن
ــد ،   ــان می ده ــد نش ــرح ش ــل مط ــری به تفصی ــی نظ مبان
»فارابــی« در ارائــه نظریــه مدینــه ی فاضلــه ی خویــش ،  بــه 
ــری( ،   ــری )کل نگ ــون :  »جامع نگ ــدی همچ ــی کلی مفاهیم
برنامه ریــزی بــرای شــکل گیری یــک الگــوی جهانــی ،  
عدالــت ،   اجتماعــی ،   نظــام  سیاســت ،   انســان گرایی،  
ــه  ــی ارائ ــوزش« توجــه نمــوده و رهنمودهای ــت و آم مدیری
کــرده اســت . بــر مبنــای تحلیــل مفاهیــم مســتخرج از ایــن 
نظریــه، مــی تــوان گفــت شــهر اســالمی، دارای یــک هــدف 
متعالــی اســت کــه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، وجــود 
ابــزار و دســتمایه هایــی الزم اســت. همچنیــن نیــل بــه هــر 
ــی از مســیری ممکــن مــی شــود کــه آن مســیر الزم  هدف
اســت تعریــف شــود. بــرای تعریــف کــردن مســیر دســتیابی 
ــاختار  ــرد و س ــف رویک ــا تعری ــده ب ــعی ش ــدف س ــه ه ب
ــت  ــیر حرک ــع مس ــود. در واق ــف ش ــیر تعری ــت، مس حرک
بــه منزلــه ی طیفــی از مفاهیــم در نظــر گرفتــه شــده کــه 
ســاختاری را تشــکیل مــی دهنــد و ایــن ســاختار بــه ســمت 

خاصــی جهــت گیــری نمــوده اســت. 
بــه ایــن ترتیـــ، مفاهیــم کلیــدی مســتخرج از اندیشــه 
اصلــی  گــروه  ســه  در  می تــوان  را  فاضلــه«  »مدینــه 
ــت و  ــیر حرک ــی ،  مس ــان متعال ــود :  »آرم ــته بندی نم دس
ــوان  ــد به عن ــم می توانن ــی از مفاهی ــی« . برخ ــزار عملیات اب
ــالمی«  ــهر اس ــوم »ش ــرای مفه ــی ب ــدف متعال ــان و ه آرم

ــوان  ــه می ت ــیری ک ــا مس ــی از آن ه ــوند ،  برخ ــرح ش مط
ــت یافت و  ــی دس ــدف متعال ــن ه ــه ای ــا ب ــق آن ه از طری
برخــی دیگــر ،  ابــزار ملموســی کــه می تــوان از آن هــا بــرای 
ــه آرمــان متعالــی »شــهر اســالمی« ،  از طریــق  دســتیابی ب

ــکل 5(. ــود )ش ــتفاده نم ــت ،  اس ــیر حرک مس

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 1: Basis research canvas (Latham 2016, 10) Figure 2: Research process 
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Fig.5. General classification of key concepts of the idea 
of utopia

مشــروح مفاهیــم زیرمجموعــه هرکــدام از ایــن عناویــن ،  
در جــدول 1، بــه نمایــش درآمــده اســت . تمــام مفاهیمــی 
کــه به عنــوان مفاهیــم کلیــدی اندیشــه ی فارابــی اســتخراج 
ــی  ــدی متعال ــم کلی ــد مفاهی ــروزه می توانن ــد ،  ام گردیده ان

بــرای شــکل گیری و توســعه »شــهر اســالمی« باشــند .  
ایــن »مفاهیــم« خــود دربردارنــده ی »مؤلفه هــا ،  معیارهــا 
ــا  ــن آن ه ــی و تدوی ــه بازشناس ــتند ک ــنجه ها«یی هس و س
جهــت تبییــن ابعــاد مختلــف مفهــوم »شــهر اســالمی« ،  بــه 

ــود .   ــنهاد می ش ــق پیش ــه ی تحقی ــدان عرص عالقه من
آرمان متعالی

هــدف و آرمــان، مهم تریــن بخشــی اســت کــه در 
تعریــف هــر سیســتم بایــد بــدان پرداخــت. روشــن شــدن 
هــدف بخــش اعظــم ســؤاالت را پاســخ می دهــد و کلیــت 
مجموعــه، حدودوثغــور آن و وظایــف اجــزای آن را مشــخص 
می نمایــد. اولیــن و مهم تریــن مفهومــی کــه می تــوان 
ــتخراج  ــه« اس ــه فاضل ــاره ی »مدین ــی درب ــث فاراب از مباح
نمــود، مفهــوم »ســعادت« اســت کــه ذیــل جایــگاه »آرمــان 

ــه  شــده اســت. ــی« در نظــر گرفت متعال
- سعادت

ــالمی  ــهر اس ــی ش ــدف« متعال ــان«، »ه ــعادت انس »س
ــن و  ــن، اولی ــت. ای ــلمان اس ــان مس ــکونت انس ــای س و فض
مهم تریــن موضوعــی اســت کــه الزم اســت در تعریــف 
مبانــی نظــری »شــهر اســالمی« مدنظــر قــرار گیــرد. تمــام 
در  تصمیم گیری هــا  و  پردازی هــا  ایــده  جهت گیری هــا، 
مقیاس هــای مختلــف بــا ایــن اصــل هماهنــگ خواهــد شــد. 

مسیر حرکت

»آرمــان متعالــی«، بــرای محقــق شــدن خویــش، 
ــف و  ــه قابل تعری ــت« دارد ک ــیر حرک ــک »مس ــه ی ــاز ب نی
ــرد« و  ــش »رویک ــیر در دو بخ ــن مس ــد. ای ــتیابی باش دس

»ســاختار« حرکــت معرفــی می شــود.
رویکرد حرکت

اگــر شــهر اســالمی به مثابــه یــک سیســتم یــا یــک نظام 
در نظــر گرفتــه شــود کــه دارای یــک هــدف و آرمــان متعالی 
اســت، تمــام اجــزاء ایــن نظــام بــا جهت گیــری بــه ســمت و 
ســویی خــاص، رســیدن بــه هــدف را میســر می نماینــد. ایــن 
جهت گیــری در نوشــتار حاضــر »رویکــرد حرکــت« نامیــده 
شــده اســت. مفاهیــم »جامع نگــری«، »انســان گرایی« و 
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Table 1: Key concepts in the theory of the “city of virtuous” (Farabi’s ideal city) 

 

Position Concept Dimensions 
Transcendent 

ideal 
Bliss  

path 
A

pp
ro

ac
h 

Comprehensiveness 
 

 • Creating a philosophical link between the bliss of this world and the hereafter, using life 
based on Wisdom and revelation 

 • The plan of the utopia is based on the system of the universe and not on the civil and 
political system of the time 

 • Explain a world system (and not just a city) to achieve true bliss 
Anthropocentric  • Defining the city as a space for the actualization of desirable human traits 

 • Recognition of man as the source of social change and influence on cities 
Justice  • Attention and emphasis on gender justice, and consider a humane approach to the 

separation of occupations, professions and sciences between the different sexes 

St
ru

ct
ur

e 

Global model  • Attention and emphasis on the formation of a world Islamic government 
Politics  • Paying attention to politics as a tool to bring human beings to perfection and excellence 

 • Emphasizing the need for divine legitimacy, not social acceptance, for the position of 
social policy 

Social system  • Defining community in the utopia as a context for responding to social needs and 
achieving human perfection 

 • Divide complete and incomplete communities and consider hierarchies for them 
 • Emphasis on cooperation between the part and the whole in the components of the utopia 
 • Defining the cooperation of community members (any scale of the community) to achieve 

bliss , as a condition of grace, superiority and virtue of the community 
Operational 

tools 
Management  • Emphasize "management of the city by the perfect man", and explain the circumstances of 

his absence 
 • Defining the city as a response to human nature, which fits the universe 
 • Explain the contradictions of the "madinat alfadilah", to better introduce the utopia 

Education  • Emphasis on educating citizens and creating common beliefs among them (by logical and 
rational reason) as a condition for achieving bliss 

 • Explain common information that all city dwellers should know and use according to their 
intellect 

Table 1. Key concepts in the theory of the “city of virtuous” (Farabi’s ideal city)

»عدالــت«، ازآنجایی کــه می تواننــد بیانگــر جهت گیــری 
شــهر اســالمی بــه ســمت آرمــان متعالی »ســعادت« باشــند، 

ذیــل ایــن بخــش تعریــف می گــردد.
- جامع نگری

ــاره  ــی درب ــدگاه فاراب ــه دی ــری«، ب ــوم »جامع نگ مفه
برقــراری پیونــد میــان »ســعادت« دنیــا و آخــرت، بــا 
ــده  ــی بناش ــل و وح ــه عق ــر پای ــه ب ــی ک ــتفاده از زندگ اس
ــرح  ــردن ط ــتوار ک ــالوه اس ــد. به ع ــاره می کن ــد، اش باش
ــرده  ــک ک ــتی«، کم ــم هس ــام عال ــر »نظ ــه ب ــه فاضل مدین
اســت کــه ایــن طــرح از بقــا و پایــداری بیشــتری برخــوردار 
ــف  ــی در تعری ــل مهم ــد اص ــوع می توان ــن موض ــود. ای ش

ــد.  ــالمی« باش ــهر اس ــوم »ش مفه
چنانچــه شــهر اســالمی بــا نگاهــی جامــع، و بــر مبنــای 
ــم هســتی« تعریــف شــود، امــکان شــکل گیری  »نظــام عال
آن در شــرایط مختلــف زمانــی و مکانــی میســر خواهــد بــود 
ــی  ــا مکان ــاص، ی ــی خ ــه دوره تاریخ ــدود ب ــع، مح و بالطب
خــاص، و درنتیجــه غیرقابــل دســتیابی نخواهــد بــود. 
همچنیــن تبییــن یــک »نظــام جهانــی« )و نــه صرفــاً یــک 
شــهر( بــرای رســیدن بــه »ســعادت« حقیقــی، بعــد دیگری 
از مفهــوم جامع نگــری در تعریــف »شــهر اســالمی« اســت. 
»شــهر اســالمی« شــهری منفــرد نیســت کــه در میــان 
ــه  ــه ب ــت ک ــهری اس ــه ش ــرد، بلک ــکل بگی ــا ش حصاره
ــه  دلیــل تأمیــن شــرایط جهــت رســیدن ســاکنان خــود ب
ــه در  ــا و بلک ــایر مکان ه ــرت، در س ــا و آخ ــعادت« دنی »س
ــالمی« را  ــی اس ــت جهان ــده و »حکوم ــان، تکثیرش کل جه
ــت  ــرد حرک ــالمی« در رویک ــهر اس ــد. »ش ــکل می ده ش
ــلولی  ــان س ــری«، به س ــوم »جامع نگ ــل مفه ــش، ذی خوی

عمــل می کنــد کــه در پــی تکثیــر هماننــد خویــش 
اســت. بنابرایــن »جامع نگــری«، »پویایــی« مفهــوم »شــهر 

ــد. ــن می نمای ــز تضمی ــالمی« را نی اس
- انسان گرایی  

منابــع مکتــوب درزمینه ی شهرســازی اســالمی، به مفهوم 
»انســان« آن گونــه کــه در متــون مذهبــی و آثــار اندیشــمندان 
اســالمی معرفی شــده اســت، و بــه میــزان اهمیتــی کــه در این 
متــون بــه »انســان« و جایــگاه او در عالــم هســتی داده شــده، 
ــی ایــن موضــوع را موردتوجــه قــرار  ــد. فاراب کمتــر پرداخته ان
داده و یکــی از نقــاط عطــف توجــه او در فراینــد تولیــد نظریــه 
آرمان شــهر اســالمی کــه از مقولــه ی »توحیــد« و خدامحــوری 

آغازشــده، »انســان« بــوده اســت. 
ایــن امــر زمانــی در میــان مباحــث شهرســازی اســالمی 
ــرای  ــی ب ــالمی« فضای ــهر اس ــه »ش ــد ک ــت می یاب اهمی
عینیــت یافتــن و بالفعــل شــدن صفات پســندیده »انســان« 
تعریــف شــود. وقتــی انســان به عنــوان »خلیفــه خداونــد«، 
»محــور هســتی« و »آینــه تجلــی جمــال الهــی« و »جهــان 
ــه او کمــک  ــگاه فضایــی کــه ب ــد، آن جامــع« معرفــی گردی
می کنــد کــه ایــن ویژگی هــا را در خــود بیابــد و بــه منصــه 
ظهــور برســاند، از اهمیــت باالیــی برخــوردار خواهــد شــد 
ــت  ــالش در جه ــری آن و ت ــی فک ــن مبان ــف و تبیی و تعری

ایجــاد آن، از اهــّم امــور خواهــد بــود. 
ــدأ  ــوان مب ــان« به عن ــرش، »انس ــن نگ ــن در ای همچنی
ــهرها، در  ــر ش ــذار ب ــی و تأثیرگ ــوالت اجتماع ــر و تح تغیی
یــک تعامــل دوســویه بــا فضــای ســکونت خــود، عــالوه بــر 
نقــش تأثیرپذیــری از فضــا، عامــل تغییــر و تحــول و تکامــل 

مفهــوم »شــهر اســالمی« نیــز خواهــد بــود.



تبیین مفاهیم کلیدی شهر اسالمی در تفکر مدینه فاضله فارابی 
ی
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- عدالت 

شــهر  بــا  مرتبــط  منابــع  در  »عدالــت«  موضــوع 
ــر  ــت. ب ــه اس ــی قرارگرفت ــدودی موردبررس ــا ح ــالمی ت اس
ــه  ــت« در مدین ــر،  »عدال ــش حاض ــات پژوه ــای مطالع مبن
ــت سیاســی«   ــی« ،  » عدال ــت اجتماع ــامل »عدال ــه ش فاضل
و »عدالــت کالبــدی« و . . .  اســت . ایــن ســه مفهــوم بــه نحــو 
مؤثــری بــا یکدیگــر در ارتبــاط و بــه هــم آمیختــه هســتند 
به نحوی کــه برقــراری یــا عــدم برقــراری هــر یــک، موجـــ 

ــود.  ــری می ش ــدم دیگ ــا ع ــود ی وج
مالحظــه ی  و  جنســیتی«  »عدالــت  بــر  فارابــی 
ــا و  ــاغل ،  حرفه ه ــک مش ــرای تفکی ــانی« ب ــرد انس »رویک
علــوم میــان جنســیت های مختلــف تأکیــد نمــوده اســت . 
ــه  ــه فاضل ــخصه ی مدین ــه مش ــت را وج ــن عدال همچنی
ــاً در جــای  ــز دقیق ــر چی ــای آن »ه ــر مبن ــه ب ــد ک می دان
ــز  ــط پرهی ــراط  و تفری ــه اف ــه و از هرگون ــود قرارگرفت خ
گردیــده اســت «.  ایــن موضــوع می توانــد در عدالــت 
ــای  ــد .  در بن ــدا کن ــود پی ــدی نم ــت کالب ــی و عدال سیاس
ــف  ــای مختل ــه گروه ه ــه ب ــالمی، توج ــهر اس ــری ش نظ
ــد  اجتماعــی )ســنی و جنســی( ضــروری اســت. شــهر بای
ــاز تمــام  ــد در ســطوح مختلــف مــادی و معنــوی، نی بتوان
ایــن گروه هــا را تأمیــن نمایــد، اول به مثابــه انســان و 
دوم به مثابــه افــرادی کــه در جایــگاه مشــخص خــود، 

کامل کننــده بخشــی از اجتمــاع مســلمانان هســتند. 
عنــوان  ذیــل  می تــوان  کــه  بحث هایــی  از  یکــی 
عدالــت سیاســی بــدان پرداخــت آن اســت کــه الزم 
ــت شــهری در  اســت در »شــهر اســالمی« ســازوکار مدیری
ــر  ــه ه ــم شــود ک ــه نحــوی تنظی ــف، ب ــای مختل مقیاس ه
شــخص، صالحیــت و تخصــص قرارگیــری در  جایــگاه خــود 
را داشــته باشــند. قــرار گرفتــن هــر چیــز در جــای خویــش 

ــت.  ــالم اس ــن اس ــه دی ــول اولی ــم( از اص ــدل و نظ )ع
ایــن مســئله نبایــد موضــوع کم اهمیتــی قلمــداد 
گــردد .  زیــرا مدیــری کــه صالحیــت مکفــی جهــت انجــام 
و  برنامه ریزی هــا  باشــد ،   نداشــته  محولــه  مســئولیت 
ــده ی  ــی ع ــه زندگ ــد ک ــام می ده ــی انج تصمیم گیری های
ــل هایی از  ــوارد نس ــی م ــهر و در بعض ــل ش ــادی از اه زی

اهــل شــهر را تحت الشــعاع قــرار می دهــد .  
ــاره  ــان گرایی« اش ــث »انس ــه در مبح ــه آنچ ــا مالحظ ب
گردیــد و توجــه بــه جایــگاه انســان در شــهر اســالمی، تأثیــر 
مثبــت یــا منفــی در زندگــی حتــی یــک انســان، در ســطح 
ــوان به ســادگی از  ــرد و نمی ت ــرار می گی ــی از اهمیــت ق باالی
ـ ،  توجه بــه مســئله ی »عدالت  آن گذشــت. بــه همیــن ترتیــ
کالبــدی« در تبییــن مفهــوم »شــهر اســالمی« ،  کیفیت هایــی 
چــون »نظــم«، »زیبایــی و تناســـ«، »پاکیزگــی«، »افزایــش 
ســالمتی جســمی و روانــی« و... بســیاری مفاهیــم دیگــر را با 

خــود بــه ارمغــان خواهــد آورد. 
ساختار حرکت

شــهر اســالمی به عنــوان یــک نظــام در نظــر گرفته شــد 
کــه اجــزاء آن دارای جهت گیــری بــه ســمت هــدف  اســت. 
در مســیر حرکــت عــالوه بــر رویکــرد، بســتری کــه حرکــت 

ــتیابی  ــه دس ــد ک ــک می کن ــد و کم ــاق می افت در آن اتف
ــه هــدف محقــق شــود نیــز اهمیــت دارد. ایــن بســتر در  ب

پژوهــش حاضــر »ســاختار حرکــت« نامیــده شــده اســت.
ازآنجاکــه مفاهیــم »الگــوی جهانــی«، »سیاســت« 
و »نظــام اجتماعــی« هــر یــک به نوعــی تبیین کننــده 
ســاختار و شــکل مســیر حرکــت شــهر اســالمی بــه ســمت 
ــش  ــن بخ ــل ای ــتند، ذی ــعادت« هس ــی »س ــدف متعال ه

می گردنــد: تبییــن 

- الگوی جهانی

چنانچــه در بخــش مبانــی نظــری ذکــر گردیــد، یکــی از 
ویژگی هــای نظریــه ی مدینــه فاضلــه آن اســت کــه فارابــی، 
ــدود  ــهر مح ــای ش ــه مرزه ــهر را ب ــت ش ــت و موفقی فضیل
نکــرده و معتقــد اســت بــرای ایجــاد مدینــه ی فاضلــه بایــد 
ــهرهای  ــکل گیری ش ــر ش ــی ب ــه مبتن ــی ک ــی جهان نظام
ــه ســعادت همــه ی  ــوب اســت در راســتای رســیدن ب مطل
افــراد شــکل گیــرد: »این چنیــن اســت »معمــوره )جامعــه 
ــه  ــود ک ــق می ش ــی محق ــه(« و آن ، هنگام ــی فاضل جهان
ــی  ــعادت حقیق ــه س ــیدن ب ــرای رس ــای آن ب ــه امت ه هم

ــا یکدیگــر همــکاری نماینــد«.  ب
ایــن دیــدگاه فارابــی برگرفتــه از اندیشــه های اســالمی 
ــت  ــن را حکوم ــی دارد روزی کل زمی ــان م ــه بی ــت ک اس
ــی  ــله مراتب ــام سلس ــت . نظ ــد گرف ــرا خواه ــی ف ــدل اله ع
ایــن تفکــر از کوچک تریــن جــزء شــامل یــک شــهر 
ــرد.  ــه را در برمی گی ــی فاضل ــه جهان ــا جامع ــده و ت آغازش
همچنیــن توجــه بــه تفــاوت، پیچیدگــی و در هــم تنیدگــی 
ایــن شــهرها در عیــن اینکــه هــدف مشــترک همــه ی آن هــا 
ــت  ــه موقعی ــته ب ــه بس ــت ک ــعادت( اس ــری )س ــری فط ام
شــهر و اقلیــم و فرهنــگ و زبــان و ... تغییــر نمی کنــد 

ــه ی مهمــی اســت.  نکت
ــاره  ــز اهمیــت اســت کــه چنانچــه درب ــه حائ ــن نکت ای
شــهر اســالمی ســخن بــه میــان آیــد بجــای یــک یــا چنــد 
ــان  ــر جه ــهرها در سراس ــل از ش ــه ای کام ــهر، مجموع ش
مدنظــر قــرار گیــرد کــه بناســت بــه ســمت هــدف آرمانــی 
زندگــی انســان کــه همــان ســعادت اســت حرکــت کننــد. 
بدیــن لحــاظ الگــوی جهانــی می توانــد بخشــی از ســاختار 

حرکــت بــه ســمت هــدف متعالــی شــهر اســالمی باشــد.
از ســوی دیگــر، توجــه بــه ایــن مســئله کــه شــهرهای 
ــان  ــرای جه ــی ب ــد الگوی ــلمانان بای ــکونت مس ــل س مح
باشــند ،  بســیار حائــز اهمیــت اســت .  چراکــه »شــهر 
ــه بشــر حــق  ــه ب ــل  ارائ ــه «ای قاب ــق ،  »نمون اســالمی« موف
ــان  ــرش انس ــه و نگ ــی اندیش ـ ،  از چگونگ ــ ــو و حق طل ج
ــیع تر ،   ــد وس ــق دی ــن، اف ــر ای ــالوه ب ــت  و ع ــلمان اس مس
ــد و  ــه او امی ــد و ب ــر می کن ــان را بلندت ــرش انس ــراز نگ ت
ــه  ــه  مثاب ــهرها ،  ب ــاخت ش ــه س ــد .  چنانچ ــزه می ده انگی
ــوان  ــه  عن ــالمی ،  ب ــهر اس ــرد از ش ــه  ف ــر ب ــی منحص الگوی
ــر  ــرا و . . .  مدنظ ــی ،  اج ــری ،  طراح ــع تصمیم گی ــدف مراج ه
قــرار گیــرد ،  همــه ی امکانــات و فرصت هــای مــادی و 
ــو و  ــدف یکس ــن ه ــه ای ــیدن ب ــتای رس ــوی ،  در راس معن

ــد .   ــد گردی ــگ خواه هماهن
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-   سیاســت 

مســیری  »سیاســت«  فارابــی،  اســالمی  شــهر  در 
ــوده و وجــود  ــی ب ــه کمــال و تعال ــرای رســاندن انســان ب ب
بــرای کســـ منصـــ سیاســت  الهــی«  »مشــروعیت 

اجتماعــی ضــروری اســت.
ــی  ــت اجتماع ــر مقبولی ــی را ب ــروعیت اله ــن مش او ای
ــه  ــت از جامع ــرای صیان ــت را ب ــد و سیاس ــری می ده برت
ــه ســعادت  ــرای رســیدن او ب شهرنشــین و یافتــن راهــی ب

ــد. ــروری می دان ــی ض ــی اجتماع ـــ زندگ در قال
ــس  ــه ی رئی ــه پیش ــت ک ــت را ازآن جه ــی سیاس فاراب
ــش  ــد. دان ــع می دان ــه ی صنای ــر از هم ــت، باالت ــه اس مدین
سیاســي از نــگاه فارابــي فیضــي از عالــم بـــاال و سروشـــي 
ــه رئیــس  ــال ب ــا میانجیگــري عقــل فّع الهـــي اســت کــه ب

.)Tourani et al., 2013( ــت ــده اس ــام ش ــه اله مدین
ــس  ــغل رئی ــرادف ش ــت، مت ــروزی، سیاس ــان ام ــه زب ب
و مدیــر شــهر خواهــد بــود. بنابرایــن تمــام فکرهــا، 
تصمیم گیری هــا و فعالیت هایــی کــه بــرای اداره شــهر 
او صــورت  زیرمجموعــه  و مدیــران  توســط شــهردار  و 

می پذیــرد، ذیــل ایــن مبحــث قــرار خواهــد گرفــت.
کلیــه ی  شــامل  اســالمی«،  »شــهر  در  سیاســت 
سیاســت ها و راهبردهــا و اقدامــات و روش هایــی اســت 
ــان  ــه هم ــی ک ــان متعال ــه آرم ــتای رســیدن ب ــه در راس ک
»ســعادت« اهــل شــهر اســت، اتخــاذ می گــردد. ایــن 
بــرای شــهر  برنامه ریــزی  به نوعــی  ازآنجاکــه  مفاهیــم 
ــیر  ــاختار مس ــوان س ــد به عن ــردد، می توان ــوب می گ محس
ــه شــود. ــه هــدف در نظــر گرفت ــرای رســیدن ب حرکــت ب

- نظام اجتماعی

ــهر اســالمی«  ــت »ش ــاختار حرک ــری از س بخــش دیگ
بــه ســمت »آرمــان متعالــی« را »نظــام اجتماعــی« تشــکیل 
ــه  ــوان زمین ــالمی، به عن ــهر اس ــاع« در ش ــد. »اجتم می ده
پاســخگویی بــه نیازهــای اجتماعــی و تحقــق کمــال انســانی 
تعریــف می شــود، چراکــه انســان در غیــر از زندگــی 
ــی  ــه کمــال و ســعادت حقیق ــکان رســیدن ب ــی ام اجتماع
را نخواهــد داشــت. ایــن »نظــام اجتماعــی«، می توانــد 
در مقیاس هــای متفــاوت و بــا سلســله مراتـ مشــخص 
و معینــی تعریــف گــردد. در نظــام اجتماعــی »شــهر 
اســالمی«، بــر وجــود »تعــاون« و »هماهنگــی« میــان اجزاء 
و همچنیــن میــان جــزء و کل تأکیــد می گــردد. شــرط برتــر 
بــودن چنیــن اجتماعــی، بــر ســایر اجتماعــات، یــا »فاضله« 
بــودن »شــهر«، تعریــف همــکاری اعضــای اجتمــاع در هــر 
ــه ســعادت و کمــال  ــرای رســیدن ب مقیاســی از اجتمــاع ب
انســان در آن اســت. به عبارت دیگــر چنانچــه همــکاری 
ــتای  ــی در راس ــام اجتماع ــن نظ ــای ای ــی اعض و هماهنگ
دســتیابی بــه هــدف شــهر کــه همــان بــه ســعادت رســیدن 
ــن  ــوان چنی ــردد، می ت ــی گ ــت جهت ده ــاکنین آن اس س

شــهری را شــهر اســالمی قلمــداد نمــود. 
ابزار عملیاتی

ــت  ــیر حرک ــدف و مس ــه ه ــتمی ک ــا سیس ــام ی در نظ

ــزار و  ــود اب ــه وج ــاز ب ــد، نی ــده باش ــف ش ــرای آن تعری ب
ــیدن  ــیر و رس ــردن آن مس ــی ک ــرای ط ــتمایه هایی ب دس
بــه هــدف اســت. مفاهیــم »مدیریــت« و »آمــوزش«، 
کمــک  مجموعــه  اجــزای  بــه  به نوعــی  ازآنجایی کــه 
می کننــد تــا در جهــت رســیدن بــه هــدف تــالش نماینــد، 

ذیــل ایــن بخــش توضیــح داده می شــوند: 
- مدیریت

ــه »انســان  ــی ب ــه فاراب مدیریــت شــهر در مدینــه فاضل
ــا  ــل ب ــط عق ــه توس ــی ک ــت. کس ــده اس ــل« سپرده ش کام
ــه فرامیــن  ــه ب ــا تکی ــد ب ــاط اســت و می توان وحــی در ارتب
الهــی، اهــل شــهر را بــه ســعادت و کمــال حقیقــی برســاند. 
در صــورت فقــدان »رئیــس مدینــه«، تصمیماتــی کــه 
می تــوان اتخــاذ نمــود در نظریــه ی فارابــی تشــریح گردیــده 
اســت. در تبییــن مفهــوم »شــهر اســالمی«، می تــوان ایــن 
مســئولیت را متعلــق بــه نزدیک تریــن فــرد بــه خصوصیــات 
ایــن  واکاوی  دانســت.  فارابــی  فاضلــه  رئیــس مدینــه 
ــی  ــای آت ــام پژوهش ه ــرای انج ــات، پیشــنهادی ب خصوصی

ــود.  خواهــد ب
مطلـــ دیگــری کــه از اندیشــه ی فارابــی استخراج شــده 
ــهر  ــه »ش ــت ک ــرد آن اس ــرار می گی ــث ق ــن بح ــل ای و ذی
اســالمی«، را بایــد پاســخگویی بــرای طبیعــت آدمــی 
دانســت. طبیعــت و سرشــت آدمــی، کــه متناســـ و 

ــت. ــکل گرفته اس ــتی ش ــه ی هس ــا هم ــگ ب هماهن
کائنــات،  بــا  انســان  طبیعــت  هماهنگــی  بحــث 
ــری  ــی نظ ــان« در مبان ــه »انس ــی ک ــه ی جایگاه بامالحظ
ــا  ــط ب ــم مرتب ــن مفاهی اســالمی برخــوردار اســت، در تبیی
ــش رو  ــترده ای را پی ــن و گس ــاد نوی ــهر، ابع ــت ش مدیری
ــهر و  ــی از ش ــف متفاوت ــی تعری ــن وجه ــذارد. چنی می گ
ــت  ــه دس ــهری ب ــت ش ــث مدیری ــن در مباح ــی نوی نگرش
بــرای  »پاســخ«  یــک  به مثابــه  »شــهر«  داد:  خواهــد 

»سرشــت انســان«.
نکتــه ی دیگــر اینکــه همــواره در تبییــن مفهــوم »شــهر 
ــادات  ــن مض ــی در »تبیی ــوان از روش فاراب ــالمی« می ت اس
)متضادهــای( مدینــه فاضلــه جهــت معرفــی بهتــر مدینــه 
فاضلــه« بهــره گرفــت. حــذف مــواردی کــه مصادیــق 
»شــهر اســالمی« نیســتند می توانــد بــه درک بهتــر مفهــوم 
ــا  ــد. ارتبــاط ایــن موضــوع ب »شــهر اســالمی« کمــک نمای
ــردد  ــن گ ــو تبیی ــن نح ــد بدی ــت« می توان ــوم »مدیری مفه
کــه آگاهــی مدیــران یــا سیســتم مدیریــت شــهر بــه آنچــه 
ــی  ــی و اساس ــای اصل ــه ویژگی ه ــه ب ــدم توج ــه ع درنتیج
»شــهر اســالمی« بــه وجــود خواهــد آمــد، موجـــ خواهــد 
ــان  ــمت آرم ــه س ــت ب ــه از حرک ــر مرحل ــه در ه ــد ک ش
ــخص  ــت مش ــر جه ــا تغیی ــیر و ی ــراف از مس ــی، انح متعال
ــه  ــول ب ــا حص ــت ت ــیر درس ــه مس ــت ب ــده و بازگش گردی

ــردد. ــق گ ــی محق ــان متعال آرم
آموزش 

ــر آمــوزش شــهروندان جهــت ایجــاد »عقایــد  فارابــی ب
واحــد« میــان آن هــا به وســیله ی »برهــان و دالیــل عقلــی« 
تأکیــد نمــوده و آن را شــرط رســیدن جامعــه بــه ســعادت 
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دانســته اســت .  او همچنیــن »عناویــن اطالعــات مشــترک« 
میــان اهــل شــهر را تعییــن کــرده و اعــالم نمــوده کــه تفــاوت 
درک و بهــره هوشــی ،  نبایــد مانــع از ارائــه ایــن اطالعــات بــه 
ــراد ،   ــل« اف ــه شــود ،  بلکــه ســطح »عق ــراد جامع ــردی از اف ف
میــزان بهره منــدی آنــان از ایــن آموزش هــا را تعییــن خواهــد 
نمــود .  ایــن امــر نبایــد موجـــ تفــاوت در ســطح دسترســی 
افــراد بــه عناویــن آموزش هــای معین شــده باشــد . ایــن 
بحــث می توانــد مقدمــه ای بــرای پژوهــش دیگــری در مســئله 
اطالعــات ،  علــوم ارتباطــات و اســتفاده از آن در مدیریــت 
ــه  ــن ،  زمین ــای نوی ــرفت فناوری ه ــا پیش ــد . ب ــهری باش ش
ــی  ــی و بین الملل ــع مل ــان ها در جوام ــان انس ــات می ارتباط
ــرای  ــات ب ــه اطالع ــی ب ــهولت دسترس ــه و س ــترش  یافت گس
ــاط  ــی از نق ــف ،  یک ــای مختل ــان و مکان ه ــگان ،  در زم هم
قــوت آن اســت .  تدویــن برنامــه ای جهــت اســتفاده مناســـ 
از قوت هــا و ظرفیت هــای ایــن بســتر )مخصوصــاً در ســطوح 
کالن مدیریــت شــهر( ،  بــرای هدایــت و ســمت دهــی جامعــه 
به ســوی اهــداف مشــخص ،  تعالــی معنــوی و پیشــرفت 
ــی اســت کــه انجــام آن  مــادی، یکــی از مهم تریــن موضوعات

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــان ضــروری ب ــن زم در کمتری
ایــن برنامــه می توانــد حداقــل شــامل بخش هــای 

باشــد : ســه گانه ی »زمینــه«، »محتــوا« و »روش« 
 »انتخــاب زمینــه و بســتر انتقــال اطالعــات« ،  »انتخــاب 
ــه  ــد ب ــدف( بای ــه ه ــه ب ــا توج ــه )ب ــی ک ــوای اطالعات محت
اشــتراک گذاشــته شــود« ،  و »انتخــاب روش و نحــوه ارائــه 

اطالعــات«. 

نتیجه گیرینتیجه گیری
نظریــه ی »مدینــه  فاضلــه« کــه بســتر اســتواری بــرای 
مفهــوم »شــهر اســالمی« اســت ،  در اندیشــه ی حکیــم 
ــه  ــده ب ــل و درعین حــال پیچی ــد کام ــک فراین ــی از ی فاراب
منصــه ی ظهــور می رســد . وی ایــن فراینــد را از نظــام 
ــروع  ــه ش ــد .  نقط ــتنباط می نمای ــت اس ــم خلق ــی عال کل
ایــن فراینــد به طــور مشــخص ،  »توحیــد« و عظمــت 
ــودات  ــله مراتـ موج ــن سلس ــت .  تبیی ــال اس ــد متع خداون
ــه ی  ــه نقط ــت ،  ب ــاده و طبیع ــم م ــا عال ــوت ت ــم ملک از عال
ــانی دارای  ــس انس ــردد .  نف ــی می گ ــان« منته ــف »انس عط
اجــزاء مشــخصی اســت .  مفاهیمــی همچــون »تعقــل ،  اراده 
ــف می شــود .  »ســعادت«  ــورد انســان تعری ــار« در م و اختی
انســان ،  نقطــه ی عطــف دیگــری در فراینــد ظهــور مفهــوم 
»مدینــه  فاضلــه« یــا »شــهر اســالمی« اســت .  انســان بــرای 
رســیدن بــه ســعادت نیازمنــد »زندگــی اجتماعــی« اســت .  
ــی  ــکل گیری زندگ ــه ی ش ــوان زمین ــه به عن ــت ک اینجاس
ــود .   ــد می ش ــه« متول ــه ی فاضل ــوم »مدین ــی ،  مفه اجتماع
پرســش اول پژوهــش، در خصــوص »چیســتی مفاهیــم 
ــت.  ــده اس ــرح گردی ــه« مط ــه فاضل ــه مدین ــدی نظری کلی
ــه ی  ــه ی مدین ــل اندیش ــبتاً کام ــی نس ــه ی بررس درنتیج
»ســعادت«،  همچــون :   مفاهیمــی  فارابــی ،   فاضلــه ی 
»الگــوی  »عدالــت«،  »انســان گرایی«،  »جامع نگــری«، 
ــت« و  ــی«، »مدیری ــام اجتماع ــت«، »نظ ــی«، »سیاس جهان
»آمــوزش« به عنــوان بنیــان  و اســاس نظــری مفهــوم »شــهر 
اســالمی« اســتخراج گردیــد.  هرکــدام از ایــن مفاهیــم 

ــعه  ــت توس ــن قابلی ــوده و همچنی ــف ب ــاد مختل دارای ابع
ــرای توضیــح و تبییــن  در چارچــوب مؤلفه هــا و معیارهــا ب
ــری در  ــزی و تصمیم گی ــی ،  برنامه ری ــری ،  طراح ــگاه نظ پای

ــت .  ــد داش ــالمی« را خواه ــهر اس ــورد »ش م
جهانــی«،  الگــوی   « همچــون  مفاهیمــی  اگرچــه 
میــان  از  »سیاســت«،  و  »آمــوزش«  »انســان گرایی«، 
ــات  ــه در مطالع ــتند ک ــواردی هس ــده، م ــم ذکرش مفاهی
و  شــده  توجــه  بدان هــا  کمتــر  اســالمی  شهرســازی 
ــا را  ــی، آن ه ــه فاراب ــی نظری ــه و بررس ــوان از مطالع می ت
ــی  ــالمی« تلق ــهر اس ــرای »ش ــی ب ــان فاراب ــوان ارمغ به عن
نمــود، امــا توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز اهمیــت دارد کــه ســّر 
موفقیــت نظریــه فارابــی، در چیدمــان مناســـ همــه ی ایــن 
ــن  ــم و تبیی ــار ه ــم در کن ــاختار منظ ــک س ــم در ی مفاهی
ارتباطــات قــوی و مســتحکم آن هــا بــا یکدیگــر اســت. ایــن 
مفاهیــم در کنــار هــم ماننــد قطعــات یک سیســتم هســتند 
ــه  ــرد بقی ــد کارک ــدام می توان ــردن هرک ــت ک ــه کم اهمی ک

ــد. ــکل نمای ــار مش ــا را دچ اعض
به صــورت  منطقــی  تحلیــل  بــا  مذکــور  مفاهیــم 
ــم  ــدام از مفاهی ــگاه هرک ــد جای ــه بتوان ــته بندی هایی ک دس
را در رســیدن بــه مفهــوم »مدینــه فاضلــه« مشــخص نمایــد 
در جــدول 1 ارائــه گردیــد. ایــن مفاهیــم در ســه دســته ی 
»ابــزار عملیاتــی، مســیر حرکــت و آرمــان متعالــی« تفکیک 
ــزار  ــد. مفاهیــم »مدیریــت« و »آمــوزش« به عنــوان اب گردی
ــی، از مســیری کــه رویکــرد آن را مفاهیمــی چــون   عملیات
»جامع نگــری، انســان گرایی و عدالــت« و ســاختار آن را 
ــت«  ــی و سیاس ــام اجتماع ــی، نظ ــوی جهان ــم »الگ مفاهی
ــان را  ــعادت« انس ــی »س ــان متعال ــد، آرم ــکیل می ده تش
ــن مفاهیــم  ــاره ی هرکــدام از ای محقــق خواهــد نمــود. درب
ــوم  ــن مفه ــف و تبیی ــا تعری ــد ب ــه می توانن ــی ک و ارتباط
ــای  ــمت یافته ه ــند، در قس ــته باش ــالمی« داش ــهر اس »ش

ــده اســت.  ــه گردی ــی ارائ ــق مختصــراً توضیحات تحقی
پرســش دوم پژوهــش بــه ایــن صــورت مطــرح گردیــد 
کــه  ایــن مفاهیــم در تبییــن مبانــی نظــری و تعریــف مفهوم 
»شــهر اســالمی« چگونــه ایفــای نقــش خواهنــد نمــود؟ بــر 
اســاس تحلیــل منطقــی مفاهیــم فوق الذکــر و تــالش 
بــرای یافتــن ارتبــاط آن هــا بــا ادبیــات دانــش شهرســازی 
ــت آمده و  ــل به دس ــج ذی ــی،  نتای ــتنتاج عقل ــق اس از طری

روابــط میــان آن هــا در شــکل 6 ارائــه  شــده اســت:  
آرمان متعالی 

»هــدف« شــهر اســالمی ،  تعالــی انســان و »ســعادت« 	 
وست .  ا

مسیر حرکت 
»ســاز و کار« رســیدن بــه ایــن هــدف ،  »سیاســت« 	 
اســت . 
»فــرم« شــهر اســالمی ،  داشــتن »نظــام اجتماعــی« 	 

ــت .   ــخص اس ــده و مش تعریف ش
»بســتر« و زمینــه شــکل گیری و توســعه شــهر 	 

ــت .   ــی« اس ــوی جهان ــک »الگ ــالمی ،  ی اس
اســالمی ، 	  شــهر  کلــی  »رویکــرد«  یــا  روش 
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اســت .  عدالــت«  و  انســان گرایی  » جامع نگــری، 
ابزار عملیاتی

ــوم 	  ــف مفه ــا تعری ــالمی را ب ــهر اس ــازمان« ش »س
»مدیریــت« می تــوان تبییــن نمــود. 

ــور 	  ــدود و ثغ ــن ح ـــ را تعیی ــن قال ــوا«ی ای »محت
ــود.   ــد نم ــخص خواه ــوزش« مش »آم

ــد 	  ــف فراین ــل مختل ــان مراح ــاط می ــوه ی ارتب نح
ظهــور مفهــوم »مدینــه ی فاضلــه« و چگونگــی شــکل گیری 
ــتفاده از  ــا اس ــالمی« ،  ب ــهر اس ــوم »ش ــری مفه ــان نظ بنی
مفاهیــم کلیــدی در نظریــه ی »مدینــه فاضلــه« ،  در )شــکل 

ــده اســت .  ــش درآم ــه نمای 6(  ب
مطالعــه و توجــه بــه آثــار دانشــمندان بــزرگ مســلمان ،  
ــر  ــالمی« را ب ــهر اس ــه ی »ش ــای اندیش ــد بنیان ه می توان
ــاری  ــر ی ــل حاض ــه نس ــازد و ب ــتوار س ــت اس ــای درس بن
رســاند تــا از نتایــج تحقیقــات آنــان اســتفاده نمــوده ،  
مســیر صحیــح حرکــت را بــرای امتــداد اندیشــه و مطالعــه 
 انتخــاب نماینــد .  عــالوه بــر تمــام مــواردی کــه بــه فراخــور 
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Figure 6: the emergence "process" of "madinat alfadilah" theory 
 Explaining the key concepts of the idea, as the basis for the concept of “islamic city” 

بحــث پیشــنهاد هایی بــرای انجــام پژوهش هــای آتــی 
پژوهش هــای  بــه عالقه منــدان  اســت،  ارائــه گردیــده 
ــه    ــردد ک ــنهاد می گ ــازی پیش ــش شهرس ــن در دان بنیادی
روش مطالعــه ی حاضــر را بــرای بررســی و تبییــن مفاهیــم 
کلیــدی »شــهر اســالمی« در آثــار ســایر اندیشــمندان 

ــد . ــل نماین ــری و تکمی ــالمی ،  پیگی ــزرگ اس ب

پی نوشتپی نوشت
1. Research Canvas
2. Xsayra

.)Naghizadeh, 2006( 3.   ن.ک
»شـهر  معتقدنـد  کـه  پژوهش هاسـت  برخـی  نظـر  برخـالف  موضـوع  ایـن   .4
اسـالمی« ، بـه دلیـل عـدم پاسـخگویی بـه تنـوع اجتماعی-مکانـی ، نمی توانـد 
 Alizadeh( مدلی قابل اسـتناد برای پهنه وسـیع سـرزمین های اسـالمی باشـد

.)& Habibi, 2012
 The Holy( » 5. »َفلَـن تَِجـَد لُِسـَنِّت الَلّ تَْبِدیـاًل َولَـن تَِجَد لُِسـَنِّت الَلّ تَْحِویـالً

.)Quran, Surah Fatir: 43
6. ایجـاد فضائـل در آراء اهـل مدینـه بـه معنی تغییـر دادن وجود آدمی نیسـت 

بلکـه غـرض از آن رسـاندن آدمـی به ذات خویش اسـت.
7. کـه شـامل سـه دسـته اصلـی می باشـند: اعتقاد بـه وجود مبـدأ باشـعور ، ونیز 
کیفیـت خلقـت عالـم ، مجردات و انسـان از این مبـدأ؛ اعتقاد به پیوسـتگی اجزاء 
عالـم و نسـبت ایـن اجـزاء با یکدیگـر و بـا حق تعالی؛ و اعتقـاد به جایگاه انسـان 
 Moghadam &( در برابـر خداونـد و دیگـر موجـودات ، به ویـژه عوالـم مجـرد

Fig.6. The emergence “process” of “madinat alfadilah” theory explaining the key concepts of the idea, as the basis for 
the concept of “islamic city
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