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آرمانشهر در آرای روشنفکران عصر
مشروطه ايران
حسنستاريساربانقلي
استاديارگروهمعماری،دانشكدههنرومعماري،دانشگاهآزاداسالمي،واحدتبريز ،ايران.
(تاریخدریافتمقاله،90/10/25:تاریخپذیرشنهایی)91/3/6:
*

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بيان مولفه هاي آرمانشهري روشنفكران عصر مشروطه ايران است .دگرگونی رابطه ایران با مغربزمین
در عصر مشروطه و ظهور و بروز اندیشه های تجدد خواهانه روشنفکری ،سبب دگرگونی در اندیشه های آرمان ورز ایرانی در رويكرد
به مفهوم آرمانشهر گردید .در پژوهش حاضر ،مولفههاي اساسي نگرش به آرمانشهر در آراي هشت تن از مشهورترين روشنفكران
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 مراغهای به طور عام و عبدالرحیم طالبوف و عبدالحسین
صنعتی زاده کرمانی به طور خاص -مورد بررسي قرار گرفته است .روش تحقيق به صورت تحليلي -توصيفي و به صورت مقايسهاي
و برمبناي مطالعات كتابخانه اي استوار بوده است .تعليم و تربيت برمبناي انديشه غربي ،آموزش علم به صورت آموزههاي غربي،
دنياگرايي ،عقل منهاي وحي ،قانونگرايي ،تقليد از مظاهر غرب ،از موارد مهم عمومي و انرژي ،حمل و نقل ،تكنومداري ،مشاركت
مردمي؛ از موارد خاص مورد توجه در آرمانشهر روشنفكران عصر مشروطه بوده است .تاكيد عمده آرمانشهر روشنفكري عهد
مشروطيت ناظر بر ارتقاي زندگاني مادي شهر و فاقد توجه كافي به امور روحاني و معنوي در فضاهاي شهري بوده است.

واژه های کلیدی
آرمانشهر ،روشنفکر ،مشروطه ،آرمانشهر روشنفكران مشروطه ،عبدالرحیم طالبوف ،عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی.
*تلفن ،09143134269 :نماب ر.E-mail: sattari@iaut.ac.ir ،0411-3328560 :
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مقدمه

ي كامل
آرمانشهر ،مكاني كه متضمن سعادت و خوشبخت ِ
زندگي مردم باشد؛ همواره در آرمانهاي آدمي نقش بسته است.
آرزوي تحقق ايجاد جامعه اي ايده آل در تلفيق مفاهيم معنوي
و ما ّدي ،صورتهاي بياني مختلفي در قالب تفكرها و تم ّدنهاي
برخواسته از متن آن جامعه ها به خود گرفته است .آرمانشهر گاه
زرين و حماسه هاي بشري جلوه گر
در صورت اساطير و عصر ّ
گشته است و گاه در محك بازگویی آرمانهاي نظامهاي حاكم.
از افالطون يوناني در كتاب جمهوري در 427-347پ م تا عصر
اوج درخشش تمدن اسالمي با «انديشه هاي اهل مدينة فاضلة»
فارابي ايراني و «يوتوپيا» تامس مور فيلسوف قرون پانزده و
شانزده انگلستان 1516م و فرانسيس بيكن و در دوران جدید
رابرت اوئن ،1شارل فوریه ،2اتین کابه 3و ...همگي كوشيدهاند به
توصيف آرماني شهري ايده آل يا همان آرمانشهر مطلوبشان
بپردازند .تحقق عدالت ،دستيابي به حقيقت ،طرح جامعة آرماني،
مفاهيم خير و شر ،برابري و برادري ،مفاهيم عقالني ،شيوههاي
رستگاري آدميان ،مشخصات حكمران و حاكم آرمانشهر،
تحقق بهشت اين جهاني ،و ...همگي در انديشههاي آرمان ورزانة
انديشمندان آرمانشهر ذكر گرديده است .تصويري كه از شهر
آرماني در سيماي توصيفي نامبردگان ارائه گشته است؛ برحسب
مواضع سياسي و مذهبي و ايدئولوژيكي و فرهنگي عصر خود
بوده است.

دوران مشروطه در ايران به دليل بازنمايي شرايط خاص و
منحصر به فرد خود ،روايتگر سيماي آرماني خاصي از شهر
و مفاهيم شهري است .روشنفكران عهد مشروطه به همراه
تاثيرنهادن بر جريان هاي عصر مشروطه ،راوي و منعكس كننده
قرائت خاصي از آرمان هاي مرتبط با شهر و شهرسازي و پديده
آرمانشهر در ايران بود ه اند .نگرشهايي كه روشنفكران عصر
مشروطه ايران ،به شهر و آرمانشهر مطلوب خود داشتهاند؛
چندان مورد توجه عميق محققان حيطه هاي شهري در كشور
نبوده و بخش تفكرات آرمانشهري روشنفكران عصر مشروطه
ايران مورد كنكاش و بازترسيم جدي قرار نگرفته است.
هدف پژوهش حاضر ،مطالعه مفاهیم آرمانشهر در انديشه
و آراي هشت تن از مشهورترين روشنفكران عصر مشروطه-
میرزافتحعلی آخوند زاده ،میرزا ملکم خان ناظم الدوله ،میرزا
آقا خان کرمانی ،میرزا یوسف مستشارالدوله ،میرزا عبدالرحیم
نجارزاده تبریزی مشهور به طالب اوف ،حاج زین العابدین
مراغهای ،به طور عام و عبدالرحیم طالبوف و عبدالحسین
صنعتی زاده کرمانی به طور خاص -كه به طور خاص به مقوله
آرمانشهر پرداخته اند -بوده است .تا در نهايت ،ویژگیهای
خاص آرمانشهر مدنظر روشنفكران عهد مشروطيت ايران،
مورد بررسي قرار گيرد .بررسي عقايد آرماني روشنفكران
عصر مشروطه به طور عام و دو تن از روشنفكران عهد

جدول  -1تعريف روشنفكر و روشنفكري از منظر انديشمندان و بيان مولفه هاي اثرگذار آن در انديشه هاي آرمانشهري.
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مشروطه ،آراي عبدالرحيم طالبوف در كتاب مسالك المحسنين،
و انديشه هاي عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی در كتاب مجمع
ديوانگان ،كه هر كدام آرمانهايي از فضاي ذهني نويسندگان را
براي آرمانشهر مطلوب خود نويد مي دهند؛ مي تواند سبب فتح

بابي باشد بر درك مفاهيم آرمانشهري در فضاي فكري عصر
مشروطه.
سوال های اصلی پژوهش
اصول و راهکارها ،مفاهیم و اندیشههای شهرسازی در

جدول  -2شرایط شهر مقارن عهد مشروطه در ایران و تاثير آن در آراي آرمانشهري روشنفكران عهد مشروطه.

جدول  -3دياگرام ارتباطات دوسويه شهر عصر مشروطه -روشنفكران عصر مشروطه -شهر
آرماني روشنفكران مشروطه.
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ایدهآلهای روشنفكران عصرمشروطيت چه بوده است؟ و چه
تاثیری از لحاظ مادی و معنوی بر شهر و شهروندان آرماني خود
می تواند داشته باشد و يا داشته است؟
فرضیهپژوهش
تفكرات آرمانشهري روشنفكران مشروطه ،دارای اصول
و راهکارهای ویژه و خاصی در بعد شهرسازی بودهاند که
بهكارگيري هوشمندانه آنها ،مي توانسته است تاثیر مثبتی بر ابعاد
حیات مادی و معنوی شهر و شهروندان داشته باشد.

صفات و ويژگيهاي عمومي آرمانشهر
روشنفكرانمشروطه
شهر تعليم و تربيت به انديشه غربي :تقريب ًا تمامي
روشنفكران مشروطه بر نحوه تعليم و تربيت به سياق غربي
پافشاري كردهاند .طالبوت و آخوندزاده و ملكم و مستشارالدوله
و طالب اوف و زين العابدين مراغه اي همگي توجه به تعلیم و
تربیت جوانان را توصیه میکردند .تحول فکری منحصرا از
راه تربیت و نشر دانش در میان همه طبقات اجتماعی میسر
است(اكبري معلم .)78 ،1381 ،آخوندزاده اجبار در آموزش
را نيز به تقليد از فردريك كبير پيشنهاد مي نمايد «بنا بر قانون
فردريك كبير پادشاه ... ،طفل را...از نه سالگي تا پانزده سالگي
محض به خواندن و نوشتن مجبور سازد» (آخوند زاده،1357 ،
 .)158ملکم در کتابچه غیبی ،برتری تم ّدن غربی را در وهله اول
از ناحیه آیین تم ّدن آنها میداند که در کارخانجات انسان سازی
تولید میشود و در وهله بعد ،صنایع و اختراعات آنها .وی
مینویسد :اروپا به اتکای دو نوع کارخانه به جلو گام برداشته
است .یکی کارخانه تولید کاال و دیگری کارخانه ساختن انسان؛
جایی که از یک طرف اطفال بیشعور می ریزند و از طرف دیگر
مهندس و حکیم های کامل بیرون میآورند (مؤسسه فرهنگی قدر
والیت .)67 ،1372 ،طالب اوف ميگويد :ايجاد مدرسه از نان شب
واجبتر است(آدمیت .)80 ،1363،برای مملکت وجود اشخاص
عالم الزم است و برای تربیت آنان باید مدارس عالی ترتیب داد
(آدمیت 17 ،1363،و آدمیت .)1349،از موضوعات مورد اشاره
حاج زین العابدین مراغه ای نيز ميتوان به برنامه تاسيس مدارس
جديد با برنامه آموزشي به شيوه اروپايي اشاره نمود.
شهر علم به صورت آموزه هاي زميني غربي :شهر علم
مشروطيت ،نه علوم ديني و آسماني بلكه علوم و فنون اين جهاني
و زميني برگرفته از تمدن غربي است .ميرزا فتحعلي آخوند زاده
چنين نوشته است« :بايد خياالت يوروپائيان در عقول مردم ايران
به تجارت و مصنوعات يوروپاييان سبقت و تقدم داشته باشد»
(به نقل از آدميت .)165 ،1349 ،میرزا ملكمخان تصور میكرد
راه ترقی و اصول نظم را باید به همان شكلی كه فرنگیها اختراع
و ابداع كردهاند ،بدون دخالت عقل ایرانی در ایران اجرا كرد تا به
دروازههای ترقی رسید.

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 مهمترين
صفات و ويژگيهاي آرمانشهر مشروطه در ابعاد کلی و عمومی
اشاره شده و در نهایت به بررسی اجمالی آرمانشهر روشنفكري
مشروطه پرداخته می گردد .روش تحقیق به صورت تحليلي-
توصیفی و بر مبناي مطالعات كتابخانه اي آثار روشنفكران عصر
مشروطه در ايران بوده است.
شهر دنياگرايي :آخوندزاده با شاخصه دنیاگرایی تم ّدن غرب،
هدف از زندگی را آسودگی و تعیش دانسته ،بر اصل لذت گرایی
صحه می گذارد (چراغی
که شاخصه دیگر تم ّدن جدید غرب است ّ
کوتیانی« .)101 ،1385 ،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.)124 ،1383 ،
شهر عقل منهاي وحي :از نظر آخوند زاده ،عقل از درجه
شرافت و اعتمادی بیش از وحی برخوردار است(چراغی کوتیانی،
 .)100 ،1385وی از قول باکل می نویسد« :نیر اعظم آسمانی با
آن عظمت و جبروت که دارد در پیشگاه عقل انسانی الف برابری
نمیتواند زد» (آدميت .)174 ،1349 ،آخوند زاده در نامهای
مینویسد :برای فهمیدن مطالب من ،تو باید عقل صرف را سند
و حج ّیت داشته باشی نه نقل را (مددپور .)178 ،1379 ،او تشکیک
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 (آدميت .)191 ،1349 ،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.)95 ،1385 ،
شهر قانون :طالب اوف در توانمندي قانون می گوید« :راز
توانندي اروپا حكومت قانون است» (طالب اوف ،1346 ،ج .)74 ، 1
میرزا یوسف خان مستشارالدوله در رسال ه «یک کلمه» الهامات
خویش را حول محور قانون مبتنى بر قانون اساسى فرانسه
بازنویسى کرد .ملکم خان و میرزا حسین خان سپهساالر ،قانون
را چاره همه دردها میدانستند و معتقد بودند که اروپا پیشرفت
خود را مدیون قانون است (اكبري معلم.)78 ،1381،
شهر تقليد از مظاهر غرب :ملکم خان آشکارا از اخذ تمدن
فرنگی بدون تصرف ایرانی سخن میگفت (اكبري معلم،1381،
 .)74ملکمخان راه نجات را در پیروی بی قید و شرط از غرب و
اقتباس نظام فرهنگی آنان میداند(تقوی .)80،1361،ملكم ميگويد:
«حال وزرای ما میتوانند نظام ایشان را در یک ماه اخذ بکنند
اما به شرط اینکه عقل خود را از اختراعات تازه معاف بدارند»...
(پارسانیا.)79-78،1379،
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در آرمانشهر روشنفكري عهد مشروطيت جهت گيري اي است
كه نشان از رويكرد تضعيف و يا حذف ابعاد همه جانبه وجودي
آدمي را داراست و فقط برخي صفات و ويژگيهاي مربوط به
حيات اين جهاني و آن هم با بهره گيري از سبك و سياق زندگي
غربي و بي توجه به عالم الهوت مورد بررسي و تاكيد قرار گرفته
است و ناظر بر ارتقاي زندگاني روحاني و معنوي نمي باشد.

صفاتوويژگيهايآرمانشهرروشنفكري
عبدالرحيمطالبوفدر كتابمسالك
المحسنين،وانديشههايعبدالحسین
صنعتیزاده کرمانی در كتاب مجمع ديوانگان
آرمانشهرعبدالرحيمطالبوفدركتابمسالكالمحسنين:
در كتاب مسالك المحسنين ،انديشه هاي آرماني طالبوف به
صورت داستاني خيالي مطرح مي شود .اين كتاب به صورت
سفرنامهاي خيالي گزارش يافته است .در روز دوشنبه چهارده
ذيقعده سال  1320ه.ق هياتي  5نفره به رياست محسن ابن
عبداهلل ،دو نفر مهندس ،يك نفر طبيب و يك معلم شيمي ،از «اداره
جغرافيايي موهوم مظفري» ،مامور مي شوند كه به قله كوه
دماوند صعود كرده و محدوده يخ طرف شمال آن را مالحظه
كنند و «ارتفاع قله را اندازه بگيرند»و...اين ماموريت را در دو سه
ماه به اتمام رسانند .مبداءِ سفر به صراحت ذكر نشده است ولي
استنباط ميشود كه مبداءِ سفر از تهران آغاز شده است .در جاي
جاي اين كتاب نور و ظلمت ،علم و جهل ،خوبي و بدي ،با هم
روبرو ميشوند .صحنه هاي سنت هاي خرافاتي مردم كوچه
و بازار و درگيري ميان مردم انبوه بازار بر سرناداني و تباهي
و فساد ماموران حكومتي در صفحات آغازين كتاب مسالك
المحسنين به چشم ميخورد .بسان اتوپياي تامس مور ،اسامي
انتخابي عبدالرحيم طالبوف در كتاب مسالك المحسنين نظير
«اداره جغرافيايي موهوم مظفري»« ،ابوالمعارف المكاني»« ،ثقه
الكاذبين» و  ...نامهايي خيالي و طنزآلودند كه به جنبههاي تباه
آلود و فاسد عهد قاجاري اشاره مي نمايند .جنبههاي زشت و زيبا
قرين هم جلوه گر شده اند .زيباييها و مطلوبها از آن جامعه نو
و زشتيها و تباهي ها همه يكسر از جانب جامعه كهنه و سنتي
معرفي گشتهاند .در كنار توصيف زشتيها و بازگويي سياهيهاي
عصر خود به طرح مجموعه هايي خيالي از وضعيت هاي آرماني
پرداخته است .توصيف باغ جنت آباد با گلهاي هميشه بهار و
تنديسهاي قهرمانان علمي و پهلوانان رزمي با چراغهاي برقي
و صندلي هاي آراسته و خيابانهاي مفروش از اين قبيل است.
عالوه بر باغ جنتآباد مورد اشاره در كتاب مسالك المحسنين،
مجموعه شهركهايي كه به تناسب زمان ده-روستا ناميده شده
است اشاره شده است نظير ده بايسنقور و روستاي چوبه .در
ده بايسنقور كدخداي فرهيخته روستا با تصميماتي نوين نظير
برپايي صندوق تعاون و احداث مدرسه به سبك جديد در پي
سازوكارهاي سودمند به سبك مغرب زمين در روستا برآمده

است .در روستاي چوبه فضاي آرماني تري به تصوير كشيده
شده است .طراحي آسيابهاي جديد ،استفاده از خطوط تلفن از
فضاي كار به فضاي منزل ،باروري زمينهاي حاصلخيز ،استفاده
از نيروي برق رايگان به مدد انرژي هاي آبي و بادي ،پيوند
درختان و اصالح نباتات؛ همگي نمونه هايي آرماني از طرحريزي
مجتمعهاي زيستي به مدد علم و دانش و فن آوري است .البته
نبايد زمان نوشتن كتاب مسالك المحسنين كه در عصر مشروطه
نوشته شده است و اين دانش و تكنولوژي هنوز به طور عمومي
مطرح نشده بود را فراموش كرد{تلخيص از (طالبوف )1347،و
(طالبوف.})1356،
آرمانشهرعبدالحسینصنعتیزادهکرمانیدركتابمجمع
ديوانگان:
مجمع ديوانگان داستان خيالي فرار تعدادي ديوانه از
تيمارستان است كه در بين آنها پيري روشن ضمير وجود دارد
كه ضمن بيان ترقي پذيري آدمي با دانش مانيتيزم ،روح گروه را
به فضاي آزادي ميبرد .ضمن بيان آرمانشهري از دانش و فن و
ابزارهاي جديد و پيشرفته ،گروه را به دوهزار سال بعد مي برد
و جهان آينده را به آنها نشان مي دهد .همچون مسالك المحسنين
طالبوف ،در مجمع ديوانگان نيز عبدالحسين صنعتيزاده كرماني
از واژه هايي چون« :تصفيه طبيعت»« ،اداره صحت و سالمتي»،
«كشور خرد»؛ استفاده كرده است .شهر آينده شهر صنعتي شده
است .شهر فاقد نام است .همه چيز با عدد و رقم شناخته مي
شود .ساختمانها از جنس نوعي بلور است .نظارت همگاني
شديد وجود دارد كه مانع هرگونه جرم و جنايتي در شهر
ميگردد .پوشاك همه يكي است .انرژي شهر از انرژي امواج و
انرژي خورشيدي به دست ميآيد .گياهان همه خوردنياند .هيچ
چيز بيهوده اي در شهر وجود ندارد .غذاي مردم «جوهريات»
است كه سبب مي شود مردمان شهر فضوالت حيواني و عرق
و  ...نداشته باشند .گرما و انرژي خورشيدي در مخازن در شهر
ذخيره مي شود .خوردن گوشت در شهر توسط مردمان زشت
و ناپسند شمرده مي شود .فصلها و آب و هوا و باريدن به
انتخاب گزينش مردمان شهر و توسط دستگاههاي خاصي
صورت ميگيرد .مردمان شهر سيصد سال عمر مي كنند.
سازماندهي چنين آرمانشهري زير نظارت ده اداره صورت
ميگيرد كه عبارتند از :اداره استخدام آفتاب ،دايره تغذيه روحي
و جسمي ،دايره معلومات عمومي ،دايره كواكب و سيارات ،دايره
شيمي و كشاورزي ،دايره ارواح ،دايره آكادمي ،دايره بهداشت
و افزايش عمر و ورزش ،دايره حقوق و اخالق ،دايره صنايع و
فنون مستظرفه .هر دايره نيز خود ده بخش دارد .هر دايره در
عيد نوروز گزارشي از كشفيات و اختراعاتي كه در دايره مربوط
به خود رخ داده است را گزارش مينمايد .در فضاي شهر نيز
ساختمانهايي ساخته اند كه قابليت ارتباط صوتي و مشاهده
ديگر سيارات را داراست .تمامي فضاي شهر سرشاز از خوش
نيتي و نيك سرشتي است (تلخيص از صنعتي زاده كرماني
عبدالحسين ،بي تا).
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جدول -4خالصه آراي شش روشنفکر نماینده طیف های خاص جریان روشنفکری عصر مشروطه.

جدول  -5تاثير نوع ديدگاههاي ديني در انديشه آرمانشهري شش روشنفکر مشروطه.

جدول  -6تاثيرات متقابل اعتقادات مرتبط با حيات مادي جامعه در حيات مادي آرمانشهر شش روشنفکر مشروطه.
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جدول  -7خالصه تفكرات آرمانشهري عصر مشروطه و كاربرد در دوران معاصرمورد مطالعه در تحقيق.

جدول  -8خالصه ديدگاهها و انديشه هاي آرمانشهر عبدالرحيم طالبوف در كتاب مسالك المحسنين ،و انديشه هاي عبدالحسین
صنعتی زاده کرمانی در كتاب مجمع ديوانگان.

جدول  -9برخي از مهمترين موارد مورد اشاره در آرمانشهر روشنفکران عصر مشروطه.

جدول  -10مولفه اصلي تفكر آرمانشهري مورد اشاره در آراي روشنفکران عصر مشروطه.
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آزمون فرضيه و تحليل فرضیه پژوهش
تفكرات آرمانشهري روشنفكران مشروطه ،دارای اصول
و راهکارهای ویژه و خاصی در بعد شهرسازی بوده اند که
بهكارگيري هوشمندانه آنها ،مي توانسته است تاثیر مثبتی بر ابعاد
حیات مادی و معنوی شهر و شهروندان داشته باشد.
به عبارتي تمامي روشنفكران نامبرده فوق داراي ديدگاهها
و انديشههاي مخصوص به خود بودهاند .که دیدگاههای
روشنفكران نامبرده در حيطه مباحث مطرح شده جامعه
مشروطه و در شهر مشروطه ،رویکردی ضددینی و يا غير
ديني داشته است.
با جمع بندي آرایِ روشنفكران فوق مي توان به اين نتيجه
رسيد كه به جز حاج زين العابدين مراغه اي كه نگرشي مدافعانه
نسبت به مذهب داشته است و ميرزا يوسف مستشارالدوله كه
رويكرد بي طرفي نسبت به مفاهيم مذهبي داشته است؛ بقيه
روشنفكران نامبرده جبهه گيري خصمانه اي نسبت به مذهب و
تفكرات ديني داشته اند.
با توجه به پردازش تحقيق مشخص ميگردد كه تمامي
روشنفكران مورد مطالعه در تحقيق حاضر از مباني فكري
و فلسفه غربي جهت بهره گيري در حيات مادي جامعه بهره
گرفتهاند .دیدگاههای روشنفكران نامبرده در حيطه مباحث مطرح
شده جامعه مشروطه ،جنبه حیات مادی بشر را با توجه صرف
به تفكر اومانيسم غربي مورد توجه قرار داده اند.
به نظر مي رسد كه تدبر و بازنگري مفاهيم ارزشي عصر
مشروطه با نگرش دين محوري و كاستن بار منفي ضد ارزشي با
دميدن روح تعهد و انديشه اسالمي و روحيه اجتهاد علمي ميتواند
سبب ساز رويكردي نو در فهم و درك مجدد و اينبار حسابشده
و ارزشي دوران مشروطه جهت به كارگيري در عصر حاضر
باشد .با نگرشي بر انديشه هاي آرمانشهري دو روشنفكر عهد
مشروطه عبدالرحيم طالبوف در كتاب مسالكالمحسنين ،و
انديشههاي عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی در كتاب مجمع
ديوانگان؛ به نظر ميرسد نقطه نظرات مطرح شده ميتواند
با تعديل و بازنگري حتي در حيات شهرهاي امروزين ما مفيد
واقع شود .به عبارت ديگر فرضيه مورد بررسي كه «تفكرات
آرمانشهري روشنفكران مشروطه ،دارای اصول و راهکارهای
ویژه و خاصی در بعد شهرسازی بوده اند که به كارگيري آنها
ميتوانسته است تاثیر مثبتی بر ابعاد حیات مادی و معنوی شهر

و شهروندان داشته باشد»؛ با تعديل و افزودن نيازهاي معنوي و
حذف بار ضد ارزشي مي تواند مورد قبول واقع شود.
زيست جهان گذر مشروطه ،به تعبير يورگن هابرماس كه
كاركرد زيست جهان را در «ضامن نظم است و اهميت شناختي و
اخالقي ـ علمي دارد» (هابرماسن )243 ،1380،عنوان كرده است؛
براي بقاي سازگارانه خود و گذر موفقيت آميز به مراحل بعدي
نيازمند توجه جامعه روشنفكري و دوام آن در سازوكارهاي
فرهنگي عصر خود علي الخصوص مفاهيم و بن مايه هاي ديني
و مذهبي مي بايست جستجو مي نمود كه متاسفانه چنين نشد.
نسل اول روشنفکری در ایران حاصل برخورد آرا و افکار تمدن
غربی با فرهنگ ایرانی بود .روشنفکران در برنامههای خود به
سوی ترقی ،پیشرفت و رفع عقبماندگی جامعه توجه چندانی به
دین نکرده بودند و يا توجه شان به فضاي ديني جامعه ناشي از
اجبارشان براي به كرسي نشاندن عقايد فرنگي خود در فضاي
مذهبي جامعه بوده است .روشنفكران نسل اول مورد بررسي
با پذیرش مبانی علمی و عینی تمدن غرب ،نمونه هاي مشابه را
براي فضاي فكري ايران به اجرا مي نهادند .تقلید از اومانیسم
غربی ،مطرح کردن آن برای جایگزینی دین و معرفی دین به
عنوان هیوالیی وحشتناک (بازرگان )421 ،1377 ،و متحجرانه
و منتسب کردن تمامی مشکالت جامعه به دین مایه دلسردی
مردم میشد(اميري .)54 ،1382 ،هر چند تالشهايي براي انطباق
مفاهيم روشنفكري تمدن غربي با انديشه هاي اسالمي صورت
گرفت ولي عموم ًا طبقه به اصطالح روشنفكر موفقيت انديشه
هاي خود را در گرو حذف و يا تضعيف نهادهاي مذهبي عصر
خود مينگريستند؛ كه در نهايت سبب عدم انطباق دروني با
واقعيتهاي جامعه و بن بست تفكرات روشنفكري در عصر
مشروطيت گرديد
با بررسي و تحليل متون روشنفكري عصر مشروطه ميتوان
ابراز داشت كه:
 .1روشنفکران متجدد ایرانی عصر مشروطه دیدگاههایی
مخصوص در مورد آرمانشهر مطلوب خود؛ داشته اند.
 .2دیدگاههای روشنفكران نامبرده در مورد ترسیم آرمانشهر
مطلوب خود ،رویکردی ضددینی و يا غير ديني داشته است.
 .3دیدگاههای روشنفكران نامبرده در حيطه مباحث مطرح
شده آرمانشهری عصر مشروطه ،جنبه حیات مادی بشر را با
توجه به تفكر اومانيسم غربي مورد توجه قرار داده اند.

نتیجه

مطالعه فضاي فكري آرمانشهر ترسیمی روشنفكران مورد
بررسي نشان دهنده كاستي در توجه به مفاهيم پايه و بنيادين
مذهبي در عمق انديشه هاي روشنفكري عصر مشروطه
است .دوري روشنفكران از فضاي ديني جامعه هر چند در
كوتاهمدت با طرح مفاهيم نوين ناآشنا و مورد پسند توانست به
موفقيتهايي دست يابد ولي در دراز مدت و ميان مدت با دوري
از توده هاي مردمي و طرح نشانه هاي آشناي مذهبي نتوانست
بهطور بهينه از شرايط پيش آمده براي اصالحات بهره گيرد

و در نهايت به فضاي گفتمان ديكتاتوري انجاميد .در مطالعه
مفاهیم آرمانشهری روشنفکر متجدد ایرانی عصر مشروطه
بهطور عام ،تاكيد بر اخذ مظاهر كالبدي غرب و اخذ علوم و
فنون دنيوي و تاسيس مدارس به سبك جديد در همگي مشهود
است .نوع و بيان اين راهكار متناسب هر شخصيت از طرح نفي
كامل انديشههاي مذهبي(آخوند زاده) تا برخورد فرصتطلبانه
با انديشههاي ديني(ميرزا ملكم و طالب اوف)؛ و رويكرد رجعت
مذهبي به ايران باستان(میرزا آقا خان کرمانی)؛ پذيرش محدود
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انديشه ديني در چارچوب تطبيق با تمدن غربي(میرزا یوسف
مستشارالدوله)؛ و پذيرش و دفاع از تمدن ديني و انديشههاي
اسالمي در برابر تمدن غربي(حاج زین العابدین مراغهای)
مشاهده مي شود .انديشة آرمانشهر و پيدایي و پيدايش و خلق
شهري آرماني در تمامي مكتبها و انديشه ها به نوعي موجود
بوده است .در اين ميان در عصر مشروطه ،به سبب رويكردهاي
خاص ،صفات و ويژگيهاي مشخصي را براي آرمانشهر
ّ
مطلوب خود خواهان است که با حذف آموزه هاي ضد ارزشي
و به كارگيري مفاهيم علم محوري كه با انديشه توحيدي همسو
باشد؛ قابليت به كارگيري و بهره مندي در عرصه كنوني را نيز
داراست ..آرمانشهر مشروطه ،نمود شهر قانون ،شهر علم؛ شهر

تعليم و تربيت؛ شهر عقل ؛  ...است .تحلیل داده بیانگر این نکته
است که دیدگاههای آرمانشهری مشروطه به خصوص در آراي
مختص آرماني دو روشنفكر عهد مشروطه مشروطه عبدالرحيم
طالبوف در كتاب مسالك المحسنين و انديشه هاي عبدالحسین
صنعتی زاده کرمانی در كتاب مجمع ديوانگان در شهرسازی
دارای اندیشههايی مترقی میباشد که بخشی از این ایدهها
امروزه در شهرسازي به اجرا درآمده است و بخش کامل آن
ميتواند با بازمهندسي مجدد ارزشي در شهرهاي معاصر ،نمود
کامل عینی يابد .تالش در تحقق این دیدگاهها ،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.

نمودار  -1شهر مد نظر روشنفكران عصر مشروطه.
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آدمیت ،فریدون و ناطق ،هما ( ،)1356افکار اجتماعی و سیاسی و
اقتصادی در آثار منتشره نشده دوره قاجار ،انتشارات آگاه ،تهران.

آدميت ،فريدون ( ،)1349انديشههاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده،
انتشارات خوارزمي ،تهران.

آدمیت ،فريدون ( ،)1363اندیشه های طالبوف تبریزی ،نشر دماوند،
تهران.
آقابخشی ،علی ( ،)1374فرهنگ علوم سیاسی ،مرکز اطالعات و مدارک
علمی ایران ،تهران.

آل احمد ،جالل (بي تا) ،در خدمت و خیانت روشنفکران ،چاپ دوم،
انتشارات رواق ،تهران.
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ابوالحمد ،عبدالحمید ( ،)1376مبانی سیاست ،جلد اول ،چاپ هفتم،
انتشارات توس ،تهران.

ظهيري ،سيد مجيد ( ،)1381مجموعه مقاالت مدرنيته ،روشنفكري،
ديانت ،ج اول ،انتشارات آستان قدس ،مشهد.

اكبري ،زرگري نژاد ،آغاجري ( ،)1380روشنفکری در تاریخ معاصر
ایران ،نشريه بازتاب انديشه ،شماره  ،20صص .38 -33

فوران ،جان ( ،)1377مقاومت شکننده :تاریخ تحوالت اجتماعی ایران
از صفویه تا سالهای پس از انقالب اسالمی ،ترجمه احمد تدین ،موسسه
خدمات فرهنگی رسا ،تهران.

اشرف ،احمد ( ،)1359موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران دوره
قاجاریه ،انتشارات زمینه ،تهران.

فراستخواه ،مقصود ( ،)1377سرآغاز نواندیشی معاصر دینی و
غیردینی ،انتشارت سهامی انتشار ،چاپ سوم ،تهران.

اکبری معلم ،علی ( ،)1381واکنش روشنفکران ایرانی در مواجهه با
فرهنگ غربی ،رواق انديشه ،شماره  ،9صص .84 – 69

کسروی ،احمد ( ،)1365تاریخ مشروطه ایران ،انتشارت امیرکبیر ،تهران.

بازرگان ،مهدی( ،)1377خدا در اجتماع  ،جلد اول ،مجموعه آثار شماره
 ،2قلم ،تهران.

مددپور ،محمد ( ،)1379سیر تفکر معاصر در ایران :تج ّدد و دین زدایی
در اندیشههای میرزا فتحعلی آخوندزاده ،وزارت آموزش و پرورش،
مؤسسه فرهنگی منادی تربیت ،تهران.

اميري ،جهاندار ( ،)1382بسترهای تاریخی و ایدئولوژیکی برآمدن
روشنفکران دینی ،مجله علمي پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)  ،شماره
 18و  ،19صص .62 -35

بروجردی ،مهرزاد ( ،)1377روشنفکران ایرانی و غرب ،ترجمه جمشید
شیرازی ،فرزان ،تهران.

پارسانیا ،حمید ( ،)1379هفت نظریه برای اصالحات ،کتاب نقد؛ فصلنامه
انتقادی -فلسفی -فرهنگی ،پاییز  ،1379شماره  ،16سال چهارم ،مؤسسه
فرهنگی دانش و اندیشه معاصر ،تهران.

تقوی ،علی محمد ( ،)1361جامعهشناسی غربگرایی ،ج  ،1امیر کبیر،
تهران.

چراغی کوتیانی ،اسماعیل ( ،)1385علم و تمدن جدید از نگاه منور
الفکران (ملکم خان ،آخوندزاده و طالبوف) ،نشريه علمي ترويجي معرفت ،
شماره  ،109صص .106 – 94
حائری ،عبدالهادی ( ،)1364تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان
مقیم عراق ،انتشارات امیرکبیر ،تهران.
خرمشاد ،محمد باقر ( ،)1382روشنفکری و روشنفکری دینی ایران در
سمتحرکت،محمدباقر،فصلنامهسیاسی-اجتماعیرهیافتهایسیاسی
و بینالمللی ،ش ،۴صص .۱۲۳-۱۲۴
دهخدا ،علي اكبر( ،)1345لغت نامه دهخدا  ،زير نظر دكتر محمد معين،
جلد چهل و پنجم ،انتشارات دانشگاه تهران.

زیباکالم ،صادق ( ،)1377سنت و مدرنیسم ریشه یابی علل شکست
کوششهای اصالح طلبانه و نوسازی سیاسی در ایران عصر قاجار،
انتشارات روزنه ،تهران.

سرايي ،حسن و هاشم زهي ،نوروز ( ،)1381شرايط اجتماعي و گفتمان
هاي روشنفكري در آستانه انقالب مشروطه ،مجله جامعه شناسي ايران،
دوره چهارم ،شماره سوم ،صص .114 – 81

شفيعي سروستاني،اسماعیل ( ،)1372تهاجم فرهنگي و نقش تاريخي
روشنفكران ،انتشارات كيهان ،تهران.
صنعتي زاده كرماني ،عبدالحسين (بي تا) ،مجمع ديوانگان ،تهران.

طالبوف ،عبدالرحیم ( ،)1347مسالک المحسنین ،سازمان کتابهای
جیبی،تهران.

طالبوف ،عبدالرحیم( ،)1356مسالک المحسنین ،چاپ دوم ،با مقدمه و
حواشي باقر مومني ،انتشارات شبگير ،تهران.

طالب اوف ،عبدالرحيم ( ،)1346كتاب احمد 3 ،جلدي ،سازمان كتابهاي
جيبي،تهران.
طالب اوف ،عبدالرحيم ( ،)1357آزادي و سياست ،به كوشش ايرج
افشار ،سحر ،تهران.

گودرزی ،غالمرضا ( ،)1383دین و روشن فکری مشروطه ،اختران،
تهران.

مطهري ،مرتضي ( ،)1373انسان در قرآن ،حسينيه ارشاد ،تهران.

معين ،محمد ( ،)1362فرهنگ فارسي ،انتشارات اميركبير ،تهران.

مؤسسه فرهنگی قدر والیت ( ،)1372تاریخ تهاجم فرهنگی غرب؛ میرزا
ملکم خان ،مؤسسه فرهنگی قدر والیت ،تهران.

هابرماس،يورگن(،)1380بحرانمشروعيتتئوريدولتسرمايهداري
مدرن ،ترجمه جهانگير معيني ،انتشارات گام نو ،تهران.
Paris,
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