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آرمانشهر در آرای روشنفکران عصر 
مشروطه ایران
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چکیده

هدف پژوهش حاضر، بیان مولفه هاي آرمانشهري روشنفکران عصر مشروطه ایران است. دگرگونی رابطه ایران با مغرب زمین 

در عصر مشروطه و ظهور و بروز اندیشه های تجدد خواهانه روشنفکری، سبب دگرگونی در اندیشه های آرمان ورز ایرانی در رویکرد 

به مفهوم آرمانشهر گردید. در پژوهش حاضر، مولفه هاي اساسي نگرش به آرمانشهر در آراي هشت تن از مشهورترین روشنفکران 

عصر مشروطه- میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان ناظم الدوله، میرزا آقا خان کرمانی، میرزا یوسف مستشارالدوله، میرزا 

عبدالرحیم نجارزاده تبریزی مشهور به طالب اوف، حاج زین العابدین مراغه ای به طور عام و  عبدالرحیم طالبوف و عبدالحسین 

صنعتی زاده کرمانی به طور خاص- مورد بررسي قرار گرفته است. روش تحقیق به صورت تحلیلي- توصیفي و به صورت مقایسه اي 

و برمبناي مطالعات کتابخانه اي استوار بوده است. تعلیم و تربیت برمبناي اندیشه غربي، آموزش علم به صورت آموزه هاي غربي، 

دنیاگرایي، عقل منهاي وحي، قانونگرایي، تقلید از مظاهر غرب، از موارد مهم عمومي و انرژي، حمل و نقل، تکنومداري، مشارکت 

مردمي؛ از موارد خاص مورد توجه در آرمانشهر روشنفکران عصر مشروطه بوده است. تاکید عمده آرمانشهر روشنفکري عهد 

مشروطیت ناظر بر ارتقاي زندگاني مادي شهر و فاقد توجه کافي به امور روحاني و معنوي در فضاهاي شهري بوده است. 
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مقدمه
آرمانشهر، مکاني که متضمن سعادت و خوشبختِي کامل 
زندگي مردم باشد؛ همواره در آرمان هاي آدمي نقش بسته است. 
آرزوي تحقق ایجاد جامعه اي ایده آل در تلفیق مفاهیم معنوي 
و ماّدي، صورت هاي بیاني مختلفي در قالب تفکرها و تمّدن هاي 
برخواسته از متن آن جامعه ها به خود گرفته است. آرمانشهر گاه 
در صورت اساطیر و عصر زّرین و حماسه هاي بشري جلوه گر 
گشته است و گاه در محك بازگویی آرمان هاي نظام هاي حاکم. 
از افالطون یوناني در کتاب جمهوري در 347-427پ م تا عصر 
اوج درخشش تمدن اسالمي با »اندیشه هاي اهل مدینة فاضلة« 
فارابي ایراني و »یوتوپیا« تامس مور فیلسوف قرون پانزده و 
شانزده انگلستان 1516م  و فرانسیس بیکن و در دوران جدید 
رابرت اوئن1، شارل فوریه2، اتین کابه3 و... همگي کوشیده اند به 
توصیف آرماني شهري ایده آل یا همان آرمانشهر مطلوبشان 
بپردازند. تحقق عدالت، دستیابي به حقیقت، طرح جامعة آرماني، 
مفاهیم خیر و شر، برابري و برادري، مفاهیم عقالني، شیوه هاي 
آرمانشهر،  حاکم  و  حکمران  مشخصات  آدمیان،  رستگاري 
تحقق بهشت این جهاني، و... همگي در اندیشه هاي آرمان ورزانة 
اندیشمندان آرمانشهر ذکر گردیده است. تصویري که از شهر 
آرماني در سیماي توصیفي نامبردگان ارائه گشته است؛ برحسب 
مواضع سیاسي و مذهبي و ایدئولوژیکي و فرهنگي عصر خود 

بوده است. 

دوران مشروطه در ایران به دلیل بازنمایي شرایط خاص و 
منحصر به فرد خود، روایتگر سیماي آرماني خاصي از شهر 
همراه  به  مشروطه  عهد  روشنفکران  است.  مفاهیم شهري  و 
تاثیرنهادن بر جریان هاي عصر مشروطه، راوي و منعکس کننده 
قرائت خاصي از آرمان هاي مرتبط با شهر و شهرسازي و پدیده 
آرمانشهر در ایران بوده  اند. نگرش هایي که روشنفکران عصر 
به شهر و آرمانشهر مطلوب خود داشته اند؛  ایران،  مشروطه 
چندان مورد توجه عمیق محققان حیطه هاي شهري در کشور 
نبوده و بخش تفکرات آرمانشهري روشنفکران عصر مشروطه 

ایران مورد کنکاش و بازترسیم جدي قرار نگرفته است.
هدف پژوهش حاضر، مطالعه مفاهیم آرمانشهر در اندیشه 
و آراي هشت تن از مشهورترین روشنفکران عصر مشروطه- 
میرزافتحعلی آخوند زاده، میرزا ملکم خان ناظم الدوله، میرزا 
آقا خان کرمانی، میرزا یوسف مستشارالدوله، میرزا عبدالرحیم 
العابدین  زین  حاج  اوف،  طالب  به  مشهور  تبریزی  نجارزاده 
عبدالحسین  و  طالبوف  عبدالرحیم  و   عام  به طور  مراغه ای، 
صنعتی زاده کرمانی به طور خاص- که به طور خاص به مقوله 
آرمانشهر پرداخته اند- بوده است. تا در نهایت، ویژگی های 
ایران،  مشروطیت  عهد  روشنفکران  مدنظر  آرمانشهر  خاص 
آرماني روشنفکران  قرار گیرد. بررسي عقاید  مورد بررسي 
عهد  روشنفکران  از  تن  دو  و  عام  طور  به  مشروطه  عصر 

جدول 1- تعریف روشنفکر و روشنفکري از منظر اندیشمندان و بیان مولفه هاي اثرگذار آن در اندیشه هاي آرمانشهري.
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جدول 3- دیاگرام ارتباطات دوسویه شهر عصر مشروطه- روشنفکران عصر مشروطه- شهر 
آرماني روشنفکران مشروطه.

مشروطه، آراي عبدالرحیم طالبوف در کتاب مسالك المحسنین، 
و اندیشه هاي عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی در کتاب مجمع 
دیوانگان، که هر کدام آرمان هایي از فضاي ذهني نویسندگان را 
براي آرمانشهر مطلوب خود نوید مي دهند؛ مي تواند سبب فتح 

بابي باشد بر درک مفاهیم آرمانشهري در فضاي فکري عصر 
مشروطه. 

سوال های اصلی پژوهش
در  شهرسازی  اندیشه های  و  مفاهیم  راهکارها،  و  اصول 

جدول 2- شرایط شهر مقارن عهد مشروطه در ایران و تاثیر آن در آراي آرمانشهري روشنفکران عهد مشروطه.

آرمانشهر در آرای روشنفکران عصر مشروطه ایران
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صفات و ویژگي هاي عمومي آرمانشهر 
روشنفکران مشروطه

تمامي  تقریباً  غربي:  اندیشه  به  تربیت  و  تعلیم  شهر 
روشنفکران مشروطه بر نحوه تعلیم و تربیت به سیاق غربي 
پافشاري کرده اند. طالبوت و آخوندزاده و ملکم و مستشارالدوله 
و طالب اوف و زین العابدین مراغه اي همگي توجه به تعلیم و 
از  تربیت جوانان را توصیه می کردند. تحول فکری منحصرا 
راه تربیت و نشر دانش در میان همه طبقات اجتماعی میسر 
آموزش  در  اجبار  آخوندزاده   .)78  ،1381 معلم،  است)اکبري 
را نیز به تقلید از فردریك کبیر پیشنهاد مي نماید »بنا بر قانون 
فردریك کبیر پادشاه، ... طفل را...از نه سالگي تا پانزده سالگي 
محض به خواندن و نوشتن مجبور سازد« )آخوند زاده، 1357، 
158(. ملکم در کتابچه غیبی، برتری تمّدن غربی را در وهله اول 
از ناحیه آیین تمّدن آنها می داند که در کارخانجات انسان سازی 
آنها. وی  اختراعات  و  بعد، صنایع  وهله  در  و  می شود  تولید 
می نویسد: اروپا به اتکای دو نوع کارخانه به جلو گام برداشته 
است. یکی کارخانه تولید کاال و دیگری کارخانه ساختن انسان؛ 
جایی که از یك طرف اطفال بی شعور می ریزند و از طرف دیگر 
مهندس و حکیم های کامل بیرون می آورند )مؤسسه فرهنگی قدر 
والیت، 1372، 67(. طالب اوف مي گوید: ایجاد مدرسه از نان شب 
واجب تر است)آدمیت،1363، 80(. برای مملکت وجود اشخاص 
عالم الزم است و برای تربیت آنان باید مدارس عالی ترتیب داد 
)آدمیت،1363، 17 و آدمیت،1349(. از موضوعات مورد اشاره 
حاج زین العابدین مراغه ای نیز مي توان به برنامه  تاسیس مدارس 

جدید با برنامه آموزشي به شیوه اروپایي اشاره نمود.
شهر علم به صورت آموزه هاي زمیني غربي: شهر علم 
مشروطیت، نه علوم دیني و آسماني بلکه علوم و فنون این جهاني 
و زمیني برگرفته از تمدن غربي است. میرزا فتحعلي آخوند زاده 
چنین نوشته است: »باید خیاالت یوروپائیان در عقول مردم ایران 
به تجارت و مصنوعات یوروپاییان سبقت و تقدم داشته باشد« 
)به نقل از آدمیت، 1349، 165(. میرزا ملکم خان تصور می کرد 
راه ترقی و اصول نظم را باید به همان شکلی که فرنگی ها اختراع 
و ابداع کرده اند، بدون دخالت عقل ایرانی در ایران اجرا کرد تا به 

دروازه های ترقی رسید. 

شهر دنیاگرایي: آخوندزاده با شاخصه دنیاگرایی تمّدن غرب، 
هدف از زندگی را آسودگی و تعیش دانسته، بر اصل لذت گرایی 
که شاخصه دیگر تمّدن جدید غرب است صّحه می گذارد )چراغی 
کوتیانی، 1385، 101(. »حال وقت آن است که پنج حس خود را 
صرف تعیش و زندگی در جهان و کسب فضیلت در امور دنیا 
کنید. در زندگی جهان برای شما علم و سپس آزادگی و آنگاه 

استطاعت )قدرت( الزم است« )گودرزی، 1383، 124(.
شهر عقل منهاي وحي: از نظر آخوند زاده، عقل از درجه 
شرافت و اعتمادی بیش از وحی برخوردار است)چراغی کوتیانی، 
1385، 100(. وی از قول باکل می نویسد: »نیر اعظم آسمانی با 
آن عظمت و جبروت که دارد در پیشگاه عقل انسانی الف برابری 
نامه ای  در  زاده  آخوند   .)174  ،1349 )آدمیت،  زد«  نمی تواند 
می نویسد: برای فهمیدن مطالب من، تو باید عقل صرف را سند 
و حجّیت داشته باشی نه نقل را )مددپور، 1379، 178(. او تشکیك 
در امور دینی را از وظایف انسان دانشمند می داند: انسان کامل 
و محب نوع بشر عبارت از دانشمندی است که در کشف اسرار 
حقیقت و هم اساس اعتقادات دینیه، ترس مال و جان را نیابد و 
این دانشمند را به هر نوع واجب است که فقط تشکیکی در حقیقت 
ادیان و مذاهب در خیال مردم اندازد )آدمیت، 1349، 191(. ملکم 
علم و عقل را ستایش می کند و اصالت انسان را به جای اصالت 
خدا می نشاند و دین را از دریچه علم غربی و عقل وابسته، نیازمند 

پاالیش می بیند)چراغی کوتیانی، 1385، 95(.
شهر قانون: طالب اوف در توانمندي قانون می گوید: »راز 
توانندي اروپا حکومت قانون است« )طالب اوف، 1346، ج 1 ، 74(.  
میرزا یوسف خان مستشارالدوله در رساله  »یك کلمه« الهامات 
خویش را حول محور قانون مبتنی بر قانون اساسی فرانسه 
بازنویسی کرد. ملکم خان و میرزا حسین خان سپهساالر، قانون 
را چاره همه دردها می دانستند و معتقد بودند که اروپا پیشرفت 

خود را مدیون قانون است )اکبري معلم،1381، 78(.
شهر تقلید از مظاهر غرب: ملکم خان آشکارا از اخذ تمدن 
فرنگی بدون تصرف ایرانی سخن می گفت )اکبري معلم،1381، 
74(. ملکم خان راه نجات را در پیروی بی قید و شرط از غرب و 
اقتباس نظام فرهنگی آنان می داند)تقوی، 1361، 80(. ملکم مي گوید: 
»حال وزرای ما می توانند نظام ایشان را در یك ماه اخذ بکنند 
اما به شرط اینکه عقل خود را از اختراعات تازه معاف بدارند...« 

)پارسانیا،1379، 79-78(.

ایده آل های روشنفکران عصرمشروطیت چه بوده است؟ و چه 
تاثیری از لحاظ مادی و معنوی بر شهر و شهروندان آرماني خود 

می تواند داشته باشد و یا داشته است؟
فرضیه پژوهش

اصول  دارای  مشروطه،  روشنفکران  آرمانشهري  تفکرات 
که  بوده اند  بعد شهرسازی  در  راهکارهای ویژه و خاصی  و 
به کارگیري هوشمندانه آنها، مي توانسته است تاثیر مثبتی بر ابعاد 

حیات مادی و معنوی شهر و شهروندان داشته باشد.

روش بررسی
در این پژوهش در رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی روش 
تحقیق اکتشافی تالش شده است تا به مفهوم آرمانشهری در 
اندیشه مشروطه، پرداخته شود. نخست به بررسی مهم ترین 
صفات و ویژگي هاي آرمانشهر مشروطه در ابعاد کلی و عمومی 
اشاره شده و در نهایت به بررسی اجمالی آرمانشهر روشنفکري 
مشروطه پرداخته می گردد. روش تحقیق به صورت تحلیلي-

توصیفی و بر مبناي مطالعات کتابخانه اي آثار روشنفکران عصر 
مشروطه در ایران بوده است.
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در آرمانشهر روشنفکري عهد مشروطیت جهت گیري اي است 
که نشان از رویکرد تضعیف و یا حذف ابعاد همه جانبه وجودي 
آدمي را داراست و فقط برخي صفات و ویژگي هاي مربوط به 
حیات این جهاني و آن هم با بهره گیري از سبك و سیاق زندگي 
غربي و بي توجه به عالم الهوت مورد بررسي و تاکید قرار گرفته 

است و ناظر بر ارتقاي زندگاني روحاني و معنوي نمي باشد.

صفات و ویژگي هاي آرمانشهر روشنفکري 
عبدالرحیم طالبوف در کتاب مسالك 

المحسنین، و اندیشه هاي عبدالحسین 
صنعتی زاده کرمانی در کتاب مجمع دیوانگان

آرمانشهر عبدالرحیم طالبوف در کتاب مسالک المحسنین:
در کتاب مسالك المحسنین، اندیشه هاي آرماني طالبوف به 
صورت داستاني خیالي مطرح مي شود. این کتاب به صورت 
سفرنامه اي خیالي گزارش یافته است. در روز دوشنبه چهارده 
ابن  ریاست محسن  به  نفره  هیاتي 5  ه.ق  ذیقعده سال 1320 
عبداهلل، دو نفر مهندس، یك نفر طبیب و یك معلم شیمي، از »اداره 
قله کوه  به  که  مامور مي شوند  جغرافیایي موهوم مظفري«، 
دماوند صعود کرده و محدوده یخ طرف شمال آن را مالحظه 
کنند و »ارتفاع قله را اندازه بگیرند«و...این ماموریت را در دو سه 
ماه به اتمام رسانند. مبداءِ سفر به صراحت ذکر نشده است ولي 
استنباط مي شود که مبداءِ سفر از تهران آغاز شده است. در جاي 
جاي این کتاب نور و ظلمت، علم و جهل، خوبي و بدي، با هم 
روبرو مي شوند. صحنه هاي سنت هاي خرافاتي مردم کوچه 
و بازار و درگیري میان مردم انبوه بازار بر سرناداني و تباهي 
و فساد ماموران حکومتي در صفحات آغازین کتاب مسالك 
المحسنین به چشم مي خورد. بسان اتوپیاي تامس مور، اسامي 
انتخابي عبدالرحیم طالبوف در کتاب مسالك المحسنین نظیر 
»اداره جغرافیایي موهوم مظفري«، »ابوالمعارف المکاني«، »ثقه 
الکاذبین« و ... نام هایي خیالي و طنزآلودند که به جنبه هاي تباه 
آلود و فاسد عهد قاجاري اشاره مي نمایند. جنبه هاي زشت و زیبا 
قرین هم جلوه گر شده اند. زیبایي ها و مطلوب ها از آن جامعه نو 
و زشتي ها و تباهي ها همه یکسر از جانب جامعه کهنه و سنتي 
معرفي گشته اند. در کنار توصیف زشتي ها و بازگویي سیاهي هاي 
عصر خود به طرح مجموعه هایي خیالي از وضعیت هاي آرماني 
پرداخته است. توصیف باغ جنت آباد با گل هاي همیشه بهار و 
تندیس هاي قهرمانان علمي و پهلوانان رزمي با چراغ هاي برقي 
و صندلي هاي آراسته و خیابان هاي مفروش از این قبیل است. 
عالوه بر باغ جنت آباد مورد اشاره در کتاب مسالك المحسنین، 
مجموعه شهرک هایي که به تناسب زمان ده-روستا نامیده شده 
است اشاره شده است نظیر ده بایسنقور و روستاي چوبه. در 
ده بایسنقور کدخداي فرهیخته روستا با تصمیماتي نوین نظیر 
برپایي صندوق تعاون و احداث مدرسه به سبك جدید در پي 
سازوکارهاي سودمند به سبك مغرب زمین در روستا برآمده 

است. در روستاي چوبه فضاي آرماني تري به تصویر کشیده 
شده است. طراحي آسیاب هاي جدید، استفاده از خطوط تلفن از 
فضاي کار به فضاي منزل، باروري زمین هاي حاصلخیز، استفاده 
پیوند  بادي،  انرژي هاي آبي و  از نیروي برق رایگان به مدد 
درختان و اصالح نباتات؛ همگي نمونه هایي آرماني از طرح ریزي 
مجتمع هاي زیستي به مدد علم و دانش و فن آوري است. البته 
نباید زمان نوشتن کتاب مسالك المحسنین که در عصر مشروطه 
نوشته شده است و این دانش و تکنولوژي هنوز به طور عمومي 
مطرح نشده بود را فراموش کرد}تلخیص از )طالبوف،1347( و 

)طالبوف،1356({.

آرمانشهر عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی در کتاب مجمع 
دیوانگان:

از  دیوانه  تعدادي  فرار  خیالي  داستان  دیوانگان  مجمع 
تیمارستان است که در بین آنها پیري روشن ضمیر وجود دارد 
که ضمن بیان ترقي پذیري آدمي با دانش مانیتیزم، روح گروه را 
به فضاي آزادي مي برد. ضمن بیان آرمانشهري از دانش و فن و 
ابزارهاي جدید و پیشرفته، گروه را به دوهزار سال بعد مي برد 
و جهان آینده را به آنها نشان مي دهد. همچون مسالك المحسنین 
طالبوف، در مجمع دیوانگان نیز عبدالحسین صنعتي زاده کرماني 
از واژه هایي چون: »تصفیه طبیعت«، »اداره صحت و سالمتي«، 
»کشور خرد«؛ استفاده کرده است. شهر آینده شهر صنعتي شده 
است. شهر فاقد نام است. همه چیز با عدد و رقم شناخته مي 
شود. ساختمان ها از جنس نوعي بلور است. نظارت همگاني 
در شهر  جنایتي  و  جرم  هرگونه  مانع  که  دارد  وجود  شدید 
مي گردد. پوشاک همه یکي است. انرژي شهر از انرژي امواج و 
انرژي خورشیدي به دست مي آید. گیاهان همه خوردني اند. هیچ 
چیز بیهوده اي در شهر وجود ندارد. غذاي مردم »جوهریات« 
است که سبب مي شود مردمان شهر فضوالت حیواني و عرق 
و ... نداشته باشند. گرما و انرژي خورشیدي در مخازن در شهر 
ذخیره مي شود. خوردن گوشت در شهر توسط مردمان زشت 
و ناپسند شمرده مي شود. فصل ها و آب و هوا و باریدن به 
انتخاب  گزینش مردمان شهر و توسط دستگاه هاي خاصي 
کنند.  مي  عمر  سال  سیصد  شهر  مردمان  مي گیرد.  صورت 
اداره صورت  ده  نظارت  زیر  آرمانشهري  چنین  سازماندهي 
مي گیرد که عبارتند از: اداره استخدام آفتاب، دایره تغذیه روحي 
و جسمي، دایره معلومات عمومي، دایره کواکب و سیارات، دایره 
شیمي و کشاورزي، دایره ارواح، دایره آکادمي، دایره بهداشت 
و افزایش عمر و ورزش، دایره حقوق و اخالق، دایره صنایع و 
فنون مستظرفه. هر دایره نیز خود ده بخش دارد. هر دایره در 
عید نوروز گزارشي از کشفیات و اختراعاتي که در دایره مربوط 
به خود رخ داده است را گزارش مي نماید. در فضاي شهر نیز 
ساختمان هایي ساخته اند که قابلیت ارتباط صوتي و مشاهده 
دیگر سیارات را داراست. تمامي فضاي شهر سرشاز از خوش 
نیتي و نیك سرشتي است )تلخیص از صنعتي زاده کرماني 

عبدالحسین، بي تا(.

آرمانشهر در آرای روشنفکران عصر مشروطه ایران



نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی   دوره 17  شماره1   بهار 1391

60
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مطالعه فضاي فکري آرمانشهر ترسیمی روشنفکران مورد 
بررسي نشان دهنده کاستي در توجه به مفاهیم پایه و بنیادین 
مشروطه  عصر  روشنفکري  هاي  اندیشه  عمق  در  مذهبي 
دیني جامعه هر چند در  از فضاي  است. دوري روشنفکران 
کوتاه مدت با طرح مفاهیم نوین ناآشنا و مورد پسند توانست به 
موفقیت هایي دست یابد ولي در دراز مدت و میان مدت با دوري 
از توده هاي مردمي و طرح نشانه هاي آشناي مذهبي نتوانست 
به طور بهینه از شرایط پیش آمده براي اصالحات بهره گیرد 

نتیجه
و در نهایت به فضاي گفتمان دیکتاتوري انجامید. در مطالعه 
مفاهیم آرمانشهری روشنفکر متجدد ایرانی عصر مشروطه 
به طور عام، تاکید بر اخذ مظاهر کالبدي غرب و اخذ علوم و 
فنون دنیوي و تاسیس مدارس به سبك جدید در همگي مشهود 
است. نوع و بیان این راهکار متناسب هر شخصیت از طرح نفي 
کامل اندیشه هاي مذهبي)آخوند زاده( تا برخورد فرصت  طلبانه 
با اندیشه هاي دیني)میرزا ملکم و طالب اوف(؛ و رویکرد رجعت 
مذهبي به ایران باستان)میرزا آقا خان کرمانی(؛ پذیرش محدود 

آزمون فرضیه و تحلیل فرضیه پژوهش
اصول  دارای  مشروطه،  روشنفکران  آرمانشهري  تفکرات 
و راهکارهای ویژه و خاصی در بعد شهرسازی بوده اند که 
به کارگیري هوشمندانه آنها، مي توانسته است تاثیر مثبتی بر ابعاد 

حیات مادی و معنوی شهر و شهروندان داشته باشد.
به عبارتي تمامي روشنفکران نامبرده فوق داراي دیدگاه ها 
دیدگاه های  که  بوده اند.  خود  به  مخصوص  اندیشه هاي  و 
جامعه  شده  مطرح  مباحث  حیطه  در  نامبرده  روشنفکران 
مشروطه و در شهر مشروطه، رویکردی ضددینی و یا غیر 

دیني داشته است.
با جمع بندي آراِی روشنفکران فوق مي توان به این نتیجه 
رسید که به جز حاج زین العابدین مراغه اي که نگرشي مدافعانه 
نسبت به مذهب داشته است و میرزا یوسف مستشارالدوله که 
رویکرد بي طرفي نسبت به مفاهیم مذهبي داشته است؛ بقیه 
روشنفکران نامبرده جبهه گیري خصمانه اي نسبت به مذهب و 

تفکرات دیني داشته اند.
تمامي  که  مي گردد  مشخص  تحقیق  پردازش  به  توجه  با 
فکري  مباني  از  حاضر  تحقیق  در  مطالعه  مورد  روشنفکران 
و فلسفه غربي جهت بهره گیري در حیات مادي جامعه بهره 
گرفته اند. دیدگاه های روشنفکران نامبرده در حیطه مباحث مطرح 
شده جامعه مشروطه، جنبه حیات مادی بشر را با توجه صرف 

به تفکر اومانیسم غربي مورد توجه قرار داده اند.
به نظر مي رسد که تدبر و بازنگري مفاهیم ارزشي عصر 
مشروطه با نگرش دین محوري و کاستن بار منفي ضد ارزشي با 
دمیدن روح تعهد و اندیشه اسالمي و روحیه اجتهاد علمي مي تواند 
سبب ساز رویکردي نو در فهم و درک مجدد و این بار حساب شده 
و ارزشي دوران مشروطه جهت به کارگیري در عصر حاضر 
باشد. با نگرشي بر اندیشه هاي آرمانشهري دو روشنفکر عهد 
و  مسالك المحسنین،  کتاب  در  طالبوف  عبدالرحیم  مشروطه 
اندیشه هاي عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی در کتاب مجمع 
مي تواند  شده  مطرح  نظرات  نقطه  مي رسد  نظر  به  دیوانگان؛ 
با تعدیل و بازنگري حتي در حیات شهرهاي امروزین ما مفید 
واقع شود. به عبارت دیگر فرضیه مورد بررسي که »تفکرات 
آرمانشهري روشنفکران مشروطه، دارای اصول و راهکارهای 
ویژه و خاصی در بعد شهرسازی بوده اند که به کارگیري آنها 
مي توانسته است تاثیر مثبتی بر ابعاد حیات مادی و معنوی شهر 

و شهروندان داشته باشد«؛ با تعدیل و افزودن نیازهاي معنوي و 
حذف بار ضد ارزشي مي تواند مورد قبول واقع شود.

زیست جهان گذر مشروطه، به تعبیر یورگن هابرماس که 
کارکرد زیست جهان را در »ضامن نظم است و اهمیت شناختي و 
اخالقيـ  علمي دارد« )هابرماسن،1380، 243( عنوان کرده است؛ 
براي بقاي سازگارانه خود و گذر موفقیت آمیز به مراحل بعدي 
نیازمند توجه جامعه روشنفکري و دوام آن در سازوکارهاي 
فرهنگي عصر خود علي الخصوص مفاهیم و بن مایه هاي دیني 
و مذهبي مي بایست جستجو مي نمود که متاسفانه چنین نشد. 
نسل اول روشنفکری در ایران حاصل برخورد آرا و افکار تمدن 
غربی با فرهنگ ایرانی بود. روشنفکران در برنامه های خود به 
سوی ترقی، پیشرفت و رفع عقب ماندگی جامعه توجه چندانی به 
دین نکرده بودند و یا توجه شان به فضاي دیني جامعه ناشي از 
اجبارشان براي به کرسي نشاندن عقاید فرنگي خود در فضاي 
مذهبي جامعه بوده است. روشنفکران نسل اول مورد بررسي 
با پذیرش مبانی علمی و عینی تمدن غرب، نمونه هاي مشابه را 
براي فضاي فکري ایران به اجرا مي نهادند. تقلید از اومانیسم 
غربی، مطرح کردن آن برای جایگزینی دین و معرفی دین به 
عنوان هیوالیی وحشتناک )بازرگان، 1377، 421( و متحجرانه 
و منتسب کردن تمامی مشکالت جامعه به دین مایه دلسردی 
مردم می شد)امیري، 1382، 54(. هر چند تالش هایي براي انطباق 
مفاهیم روشنفکري تمدن غربي با اندیشه هاي اسالمي صورت 
گرفت ولي عموماً طبقه به اصطالح روشنفکر موفقیت اندیشه 
هاي خود را در گرو حذف و یا تضعیف نهادهاي مذهبي عصر 
خود مي نگریستند؛ که در نهایت سبب عدم انطباق دروني با 
واقعیت هاي جامعه و بن بست تفکرات روشنفکري در عصر 

مشروطیت گردید
با بررسي و تحلیل متون روشنفکري عصر مشروطه مي توان 

ابراز داشت که:
دیدگاه هایی  ایرانی عصر مشروطه  متجدد  روشنفکران   .1

مخصوص در مورد آرمانشهر مطلوب خود؛ داشته اند.
2. دیدگاه های روشنفکران نامبرده در مورد ترسیم آرمانشهر 

مطلوب خود، رویکردی ضددینی و یا غیر دیني داشته است.
3. دیدگاه های روشنفکران نامبرده در حیطه مباحث مطرح 
شده آرمانشهری عصر مشروطه، جنبه حیات مادی بشر را با 

توجه به تفکر اومانیسم غربي مورد توجه قرار داده اند.
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نمودار 1- شهر مد نظر روشنفکران عصر مشروطه.

پی نوشت ها

1  Robert Owen.

2  Charles Fourier.

3  Etienne Cabet.
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اندیشه دیني در چارچوب تطبیق با تمدن غربي)میرزا یوسف 
مستشارالدوله(؛ و پذیرش و دفاع از تمدن دیني و اندیشه هاي 
مراغه ای(  العابدین  زین  غربي)حاج  تمدن  برابر  در  اسالمي 
مشاهده مي شود. اندیشة آرمانشهر و پیدایي و پیدایش و خلق 
شهري آرماني در تمامي مکتب ها و اندیشه ها به نوعي موجود 
بوده است. در این میان در عصر مشروطه، به سبب رویکردهاي 
آرمانشهر  براي  را  مشخصي  ویژگي هاي  و  صفات  خاّص، 
مطلوب خود خواهان است که با حذف آموزه هاي ضد ارزشي 
و به کارگیري مفاهیم علم محوري که با اندیشه توحیدي همسو 
باشد؛ قابلیت به کارگیري و بهره مندي در عرصه کنوني را نیز 
داراست.. آرمانشهر مشروطه، نمود شهر قانون، شهر علم؛ شهر 

تعلیم و تربیت؛ شهر عقل ؛ ... است. تحلیل داده بیانگر این نکته 
است که دیدگاه های آرمانشهری مشروطه به خصوص در آراي 
مختص آرماني دو روشنفکر عهد مشروطه مشروطه عبدالرحیم 
طالبوف در کتاب مسالك المحسنین و اندیشه هاي عبدالحسین 
صنعتی زاده کرمانی در کتاب مجمع دیوانگان در شهرسازی 
ایده ها  این  از  بخشی  که  می باشد  مترقی  اندیشه هایی  دارای 
امروزه در شهرسازي به اجرا درآمده است و بخش کامل آن 
مي تواند با بازمهندسي مجدد ارزشي در شهرهاي معاصر، نمود 
کامل عینی یابد. تالش در تحقق این دیدگاه ها، اکنون نیز می تواند 
مورد استفاده قرار گیرد که با توجه به لحاظ داشتن رویکرد 

دینی جنبه حیات معنوي بشر را نیز مورد توجه قرار می دهد.
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