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پیشگفتار

پیشگفتار

َ ُْ
َ ْ َ ٌّ َ ْ َ
َ ْ َ
ََ
ل أق ِس ُم ِب َهذا ال َبل ِد (َ )۱و أنت ِحل ِب َهذا ال َبل ِد (َ )۲و َوا ِل ٍد َو َما َولد ()۳
«سوره البلد  -آیات  ۱تا »۳

موضوع آرمانخواهی و تجلیگاه فردی و جمعی آن (آرمانشهر) ،انگیزهای فطری و منبعث از روح
الهی انسانهاست.
آ گاهــی از بهشــت اولیــه ،نیــاز بــه بهشــت زمینــی و امیــد به بهشــت موعود بــا ذات روحانی انســان
درآمیختــه اســت .پیــامآوران الهی فقط یــادآوری میکنند تا نفــس بهیمی با غفلــت ،زمینگیرمان
نکند.
انسان هبوطیافته در زمین ،مگر میتواند به یاد آن روزگاران که در صلح و سالمت ازلی بود ،نباشد؟!
انســان هبوطیافته در ســرزمینی که پستترین است ،مگر میتواند آرزوی بهشتی را که ابدی است
نداشته باشد؟!
مکاتب بشری که با وحی الهی بیگانه هستند ،برای پاسخ به این نیاز بنیادی و سرنوشتساز همۀ
انســانها ،بارها و بارها قلم فرســودهاند و بهش ـتهای خیالی و توهمی برای انســانها ،خانوادهها،
اقوام و نژادها طراحی و پیشنهاد کردهاند .تجلیگاه بهشتهای خیالی آنها ،از خانههای مطلوب
تا آرمانشهرها ،از ابتدای تاریخ تا امروز ارائه شده و خواهد شد.
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یکــی از آخر یــن رویکردهــا که در ایجاد مکاتب بشــری و آرمانشــهرهای معاصر نقــش تعیینکننده
داشــته و دارد ،رویکــردی اســت کــه بعــد از قرون وســطی و از دوران رنســانس ،در فرهنــگ و تمدن
غرب ،با این شعار کلی آغاز شد که ......
بهشــت نســیۀ قدیسان (کشیشان مسیحی) ارزانی خودشــان ،ما روشنفکران دوران معاصر از طریق
دســتاوردهای علــوم تجر بــی و مهندســی ،در همین دنیــا ،برای مردم (بهشــت نقد) و (آرمانشــهر)
خواهیم ساخت.
آنها بهشت موعود و آرمانشهر خود را با علوم تجربی ساختند؛ یعنی تمدن نوگرای غربی (مدرنیستی)،
به قیمت قتل و غارت و بردهداری و اســتثمار ســایر قارهها و کشــورها ،به قدرت و ثروت رســید و برای
مردم کشورهای خود ،بهصورت نسبی رفاه و آسایش مادی و پیشرفت صنعتی فراهم کرد.
اما کشــورهای توسعهیافتۀ صنعتی و پیشــرفته ،با ایجاد چندین جنگ خانمانبرانداز و تمدنسوز
جهانــی در میــان خودشــان ،ایــن بهشــت نقــد و آرمانشــهر را بــه جهنمــی با دههــا میلیون کشــته و
شهرهای ویران تبدیل کردهاند.
در کشور بیطرف ما نیز ،با ایجاد قحطی مصنوعی نیمی از جمعیت ایران را نابود کردند و از طریق
شاه مزدوری حقارتآمیز را بر این کشور و مردم عزیز آن تحمیل نمودند .این سرنوشت همۀ مکاتبی
است که آرمانشهرهای خود را با معیارهای مادی و بدون ارزشهای معنوی و الهی طراحی میکنند.
رویکر دهــای فرانوگرایــی غربی (پسامدرنیســم) نیز که معناگرایی را بریده از وحــی الهی برنامهریزی و
طراحی کرده و میکنند ،سرنوشتی بهتر از مادیگرایان و دنیاپرستان نداشته و نخواهند داشت.
نشــهرهای پســانوگرایی نیز امروز از بحران محیطزیســت ،نبود عدالت اجتماعی ،نژادپرستی،
آرما 
غربت و افسردگی انسانها و غیره و غیره رنج برده و میبرند.
فرهنگ اســامی تکلیف را روشــن کرده اســت؛ مکاتب بشــری نمیتوانند نیازهای روحی انسانها را
تبیین و تشریح کنند ،سایر مکاتب الهی نیز یا ناقص و یا تحریف شدهاند؛ بنابراین تنها مکتب اسالم
است که عالم و آدم را آنگونه که هستند ،میتوانند باشند و باید باشند تبیین و تشریح میکند.
ْ َ
َّ ّ َ َ
اهَّلل ِال ْسل ُم».
الد
ین ِعند ِ
از منظر قرآن عزیز ،همانا دین حقیقی نزد خداوند ،فقط اسالم است«ِ :إن ِ
نهــای اســام قبــل از آنکه کالبدی باشــد ،انســانی اســت؛ زیرا خداونــد زمین و آســمان را برای
آرما 
انسانها آفرید و انسانها را برای تکامل «قربة إلی اهلل» و «اناهلل و انا الیه راجعون».

راتفگشیپ
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نشــهرهای کالبــدی) ،بلکه در جبر (جامعه و تاریــخ) نیز قرار نداد و
و انســان را نهتنهــا در جبر (آرما 
فرمود هویت و ارزش مکانها به انسانهای آن مکان است (شرف المکان بالمکین).
انسان! در هر کجای تاریخ و در هر کجای جغرافیای جهان که هستی ،اگر (راه و راهنما را شناختی
و دل دادی) ،آرمان خود را یافتهای.
چون انســانها زوج آفریده شــدهاند ،اگر خانوادهای که (راه و راهنما) را شــناختهاند ،حقوق متقابل
یکدیگر را رعایت کنند و با مدارا و گذشت و محبت و مسئولیتپذیری ،تعامل و همافزایی مثبت
داشــته باشــند ،آن خانواده و آن خانه که ســلول بنیادی جامعه و شهر است ،به آرمان وجودی خود
رسیده و خواهد رسید.
ا گــر هر یــک از محــات یا شــهرها و یا کل جهان (راه و راهنما) را شــناخته باشــند و حقوق انســانی و
شهروندی و همسایگی متقابل را آنچنانکه در حقوق و اخالق اسالمی بهصورت کامل و مبسوط تبیین
ً
و تشــریح شــده اســت ،رعایت کنند ،قطعا آن محالت ،آن شهرها و آن جهان ،آرمانی خواهند شد.
تصــور وضعیــت متقابــل آن نیــز روشــن اســت؛ آن محله ،شــهر و جهانی کــه انســانها در آن حقوق
یکدیگر را نقض کنند و نســبت به یکدیگر ســتم روا دارند ،آیا جهنم نخواهد بود؟ آیا آرمانشهرها و
بهشت موعود نیز با وجود چنین انسانهایی ،جهنم نخواهد شد؟
خداونــد متعال در ســورۀ بلــد این حقیقت تام و این «جامعۀ آرمانی» را که مبنا و بنیان «آرمانشــهر
اســامی» اســت ،چنین توضیح میدهد« :قســم به این شــهر ،که تو در آن اقامت گزیدهای و پدر و
مادر و فرزندان آنها»
از منظــر قــرآن شــهر یثرب «قریه» اســت ،اما با حضــور پیامبــر اکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) ،یعنی وجود
یشــود «مدینه» :پایگاه مدنیت و آرمانشهر اسالمی؛ زیرا اکثریت
وحی الهی و مفســر معصوم آن ،م 
مردم راه و راهبر را شناختهاند و فرمانبردار او شدهاند.
برای همۀ شــهرها در همۀ زمانها دو بال کالم الهی و ســنت معصومین(سالماهللعلیهماجمعین)،
یشــوند کــه در صورت پیــروی از آنها شــاهد تولد همــۀ آرمانهای انســانی در نظر و
پــدر و مــادری م 
نهــا) و (شــهرها) خواهیم بود.
لهــا و مصادیــق آنهــا ،ابعاد مــادی و معنــوی و در (آرما 
عمــل ،ایدئا 
همــان گونــه که مدینةالنبــی در زمــان پیامبــر اکرم(صلیاهللعلیهوآله) موجد تمدن عظیم اســامی
شد.
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خداونــد متعــال دو بــال «قرآن و عتــرت» را برای همۀ انســانهای جهــان ،در قالب «مکتب اســام
و امــام عصر(عجلاهللتعالیفرجــه)» تضمیــن کــرده اســت .پیــروی از آنهــا در حــوزۀ آزادی و اختیار
انســانها و «تعهد و مســئولیت» آنهاســت؛ که اگر رعایت نشــود (حتی در جمهوری اسالمی ایران)
نتیجــۀ آن معمــاری و شهرســازی کالنشــهری ماننــد تهــران خواهــد بــود کــه خیابانهــا ،بزرگراهها
و آســمانخراشهای متعلــق بــه «قــدرت و ثــروت» آن به ظاهــر زیباتر شــده ،اما خانههــا ،محالت،
پیادهراههــا و مرا کــز فرهنگی-هنــری و مســاجد و زیارتگا ههــای آن را مطــرود و منــزوی کردهاند .زیرا
خودآ گاه یا ناخودآ گاه ،آرامش و امنیت مادی و معنوی ما را به رویکردهای جاهلیت مدرن غربی،
یعنی تمدن «لیبرال سرمایهداری غربی» سپردهاند.
هــر دو وجــه مهندســی و هنری اســامی در شهرســازی؛ یعنی «رعایت دســتاوردهای علــوم تجربی
و مهندســی» نظیــر اســتانداردها در معماری و ســرانهها در شهرســازی را که قبــل از نظام جمهوری
ً
اسالمی نیز کامال نادیده گرفته میشد ،همچنان نادیده میگیرند.
از ُبعــد معنــوی و هنــری نیــز (مفاهیم زیباییشناســی ،حکمت اســامی در هنر و اصــول موجود در
ســنت معمــاری و شهرســازی اســامی) کــه فرازمانــی و فرامکانــی اســت ،همچنــان نادیــده گرفته
میشود .نتایج این بیتعهدی و بیمسئولیتی نسبت به فرهنگ و سنت معماری و شهرسازی ،در
ســطوح آموزش ـی ،پژوهش ـی ،وضع قوانین و ضوابط ،برنامهریزان ،کارشناسان ،طراحان ،مهندسان
مشاور و پیمانکاران که ناشی از جاهلیت مدرن غربی در فرهنگ و هنر است ،روشنتر از آن است
که به توضیح مکرر نیاز داشته باشد.
رهبر فرزانۀ انقالب از ســالها پیش شــورای عالی انقالب فرهنگی را ترغیب کردهاند که برای پرهیز
از ترجمــۀ رویکردهــای غر بــی و تقلیــد از آنهــا ،کرس ـیهای نظریهپــردازی ،نقد و نــوآوری برپا کنند؛
همچنیــن به شــورای عالــی تحول و ارتقای علوم انســانی پیشــنهاد کردهاند که در راســتای اصالح
ســرفصل و محتــوای دروس و ارتقــای بنیــادی آموزش و پژوهش کشــور ،مبتنی بر هویت «اســامی-
ایرانی» و ایجاد «تمدن نوین اسالمی» تالش کنند.
در نهایــت توصیــه و تأ کید ایشــان بر اجتهاد پو یــای تخصصی و فقه حکومتــی ،مبتنی بر مهمترین
نیازهای عصر در همۀ رشــتههای علمیکاربردی و اقدامات بنیادی در حوزه و دانشــگاه آغاز شــده
نگــذاری ،برنامهریزی ،مدیریتی و
و ادامــه یافته اســت؛ اما هنوز آثار آن را در مراکز دانشــگاهی ،قانو 
اجرایی و بهخصوص در قوۀ مجریه بهصورت بارز و کارساز نمیبینیم.

راتفگشیپ
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ماحصل گفتار آنکه از منظر اســامی این انســان آرمانی اســت که خانوادۀ آرمانی ،شهروند آرمانی و
نشــهر را در ســطوح خانه و محله و شهر و ســپس جهان ایجاد کرده و تجلی میبخشد؛ البته با
آرما 
تعهد و مسئولیتپذیری نسبت به دو بال تضمینشدۀ الهی ،یعنی «قرآن و سنت معصومین(سل
اماهللعلیهماجمعیــن)» در نظــر ،عمل و ســبک زندگی مبتنی بر حقوق و اخالق اســامی بهصورت
متقابل ،از طرف مردم و کارگزاران نظام.
بدیــن وســیله از محققــان ارزشــمند ایــن کتاب کــه موضوع بســیار مهم (آرمانشــهر) را در مســیری
تاریخیتوصیفــی و تطبیقیتحلیلــی بررســی کــرده و بــه ســهم خــود ،دیــدگاه اســام و دانشــمندان
اســامی را بــرای دانشپژوهــان ،تبییــن و تشــریح کردهانــد ،سپاســگزاری و قدردانــی میکنیم .این
مســیری اســت که باید در حوزه و دانشگاه بهصورت جدی تداوم یابد تا فرهنگ تمدنساز اسالمی
قابلیتها و شایستگیهای خود را برای اصالح رویکردهای جهانی و جاهلیت مدرن و «بتسازان
و بتپرستان معاصر» ،در عرصۀ نظر و عمل فعلیت بخشد.
با آرزوی توفیق و تأیید الهی برای همۀ مجاهدانی که در راستای تحقق «امت اسالمی» و تجلی آن
در «آرمانشهر اسالمی» تالش و مجاهدت میکنند.
مــن یــار همیجو یــم و او جلوهگــه یــار

او خانه همیجوید و من صاحب خانه

مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو

مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه
شیخ بهایی
و من اهلل توفیق
عبدالحمید نقرهکار
 ۱۳مهر ۱۳۹۹

مقدمه

مقدمه
آرمانشــهر یا مدینۀ فاضله ،جامعهای اســت که در آنجا زندگانی مردم روبهکمال و قرین رستگاری
اســت .جایی اســت که تصویــر آن در افق آرزوی آدمی همواره نمونۀ خیــر برین و زیبایی و کامیابی
است .آدمی در درازنای تاریخ همواره آرزومند دستیابی به جامعهای بوده که در آن دلخواستههایش
را تحقق بخشــد ،در فضای بایســتهاش اســتعدادهای خود را از قوه به فعل آورد و کمال معنوی را با
آرامش روحی و بینیازی مادی درآمیزد .اما بیان این آرزو ،برحســب زمان و مکان ،جلوهها داشــته
و بــه مقتضــای پیشــرفت عقل و تجربۀ آدمی و به تناســب شــناخت او از جهــان پیرامونش رنگها
پذیرفته است.
آرمانشهر ،همان طور که در نگاه اول از آن استنباط میشود ،بهمعنای شهر آرمانی و ایدئال است
و در اصطالح ،جامعهای برتر و رؤیایی است که در آن همۀ امور بر وفق مراد و مطابق میل باشد .در
فرهنگ لغت معین آمده اســت« :جامعۀ خیالی و آرمانی که در آن نظام کاملی برای ســعادت نوع
بشــر حکمفرماســت و از هرگونه شــر و بدی ،از قبیل فقر و بدبختی عاری اســت و افرادش به کمال
علمی و عملی رسیده و از هوا و هوس رستهاند»( .معین)۴۵ :۱۳۷۲ ،
در گذر تاریخ ،بشــر ســالها گرفتار اســاطیر بود .هنگامی که ذهن آدمی از بند اســطورهها َرســت و
آرزوها در پرتو خرد و دانش ،دس ـتیافتنی شــد؛ تصور آرمانشهر از دیار اسطورهها به قلمرو خرد آمد
و آدمی سعادت فردی و اجتماعی را در طرحهای اندیشیدهای ُجست که هم بازگویندۀ آرمانهای
او بود و هم نظامهای حاکم را به محک آنها میسنجید.
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نشــهر» بهمنزلۀ «رؤیایی برای زندگی بهتر» ،یکی از شیوههای «اهلی کردن» جهان به
ـاخت «آرما 
سـ ِ
شــمار میآیــد .تمام ادیــان الهی جهانی بهتر را وعــده میدهند ،اما امروزه علیرغــم تمام مدعیان،
تنهــا اندیشــۀ اصیــل و دور از تحر یــف آســمانی از عهــدۀ عملــی کردن این وعــده ،آن هم بــر پایهای
پیش رو در ز یــر بناییترین اهــداف الیهها،
مــادی در همیــن جهــان بر میآید .انبــوه پیشــنهادهای ِ
در تعریف خشــت اول خطایی دارند که اســاس نظریه را در بســیاری بخشها لرزان میکند .آنچه
جامعۀ آرمانی اســامی را از ســایر جوامعی که در طول تاریخ بشــری پدیدار شــدهاند و خواهند شد،
متمایز و ممتاز میسازد ،جامعیت و خاتمیت در حکمت نظری و عملی الهی آن است .در متون
دینی وعدهای برای پیروی از مستضعفان و تحقق جامعۀ معنوی و متعالی دیده میشود.
متفکران شرق و غرب ،هریک با تمسک به زیربنای فکری خاص خویش ،در صدد ترسیم جامع ۀ
ً
لگــرا ،صرفا با عقل خود تــاش میکنند تصویر چنین
آرمانــی خــود برآمدهاند .فیلســوفان جدید عق 
جامعهای را ترسیم کنند .در پرتو همین دیدگاه خردگراست که به بیان خصوصیات آرمانشهرشان
میپردازند .خصوصیات اخالقی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره آرمانشهر غربی ،با تمسک به همین
دیدگاه است که به مخاطب عرضه میشود.
متفکــران دینــی ،آرمانشــهر را در پرتو اخالق تعریف میکنند و انســان آرمانی آنها ،انســانی اخالقی
(اخالقی از جنس الهی و خدامحوری و دارای زاویه با مبادی اخالقی انســانگرا در اندیشــۀ غربی)
اســت .ایــن فیلســوفان ،حتی حوزۀ سیاســت و اقتصاد را هــم در پرتو اخالق و در قالــب نظام فقه و
حقوق حاکم بر جامعه که ریشه در اخالق الهی دارد ،مشخص میکنند.
بین نظریات آرمانشهری در دنیا ،در ُبعد مفاهیم اساسی آرمانشهرشان تفاوت چندانی وجود ندارد.
فیالمثل بسیاری از نظریهپردازان غربی قائل به عدالت در تحقق آرمانشهرشان هستند که در بخش
ت میان این دو نوع نگرش را میتوان در
زیادی از نظریات مسلمانان نیز اینگونه است .منشأ تفاو 
چند بخش جستوجو کرد .این بخشها شامل طیفی است که نقطۀ آغاز آن قبل از شکلگیری
اندیشۀ آرمانشهری است و پایان آن نیز به بعد از تشکیل آرمانشهر منتهی میشود .موردی که پیش
از تشکیل اندیشۀ آرمانشهری میتواند بستر بروز تفاوتها باشد ،بحث پیرامون چرایی شکلگیری
آرمانشهر است .در واقع هدف از شکلگیری آرمانشهر چیست؟ آیا هدف مادی است یا در مطالبۀ
امری فرامادی است؟ مورد دیگری که میتواند منشأ اختالف باشد ،چگونگی دستیافتن به آرمان
موردنظر است و اینکه آیا از هر طریقی میتوان به هدف موردبحث رسید .موضع بعدی ،پس از تحقق
آرمانشهر است؛ گروهی حتی تحقق آن را تاب نمیآورند ،دستهای تحقق آرمانشهر را نقطۀ پایانی بر
آمالشان میپندارند و گروهی تحقق آن را بستری برای تحقق امری واالتر میدانند.

همدقم
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بهرهمندی از نظریۀ آرمانشهر در شهرسازی ،بهعنوان تعریف دقیق مبانی انسانی شهر و افق نهایی
که شهروندان بهدنبال دستیابی به آن هستند ،قابلتوجه است.
تاریخ زندگی بشری گواه آن است که نیل به سعادت فردی و اجتماعی و جامعهای عاری از کاستی،
همواره ذهن اندیشــمندان و فالســفه را به خود مشــغول داشته و با تولد اندیشه در انسان همراه بوده
اســت .چنیــن انســانی در آرزوی داشــتن جامعهای عــاری از پلیــدی ،خشــونت و خودخواهیها و
همــراه بــا رفاه و آســایش ،همواره در تکاپو بوده و چارهها اندیشــیده اســت ،زیرا آدمــی همواره مقهور
امیــال خودخواهانــۀ خــود بوده و این امر ،دورانــی تیره و فال کتبار را برای او به ارمغان آورده اســت.
لذا با ساختن جامعهای بسامان ،جایگزین مناسبی برای وضعیت فعلی خویش فراهم میآورد.
از افالطــون یونانــی در کتــاب جمهوریت ،توماس مور در کتاب یوتوپیا ،فرانســیس بیکن در کتاب
آتالنتیــس ،کامپالنا در کتاب شــهر آفتــاب ،جیمز هرینگتون در کتاب اوســئانیای ،ولتر در کتاب
شــهر زر یــن ،اتیــن کابــه در کتــاب ســفر بــه ایکاری تــا مارکــس در مغربزمیــن همگی کوشــیدهاند
نشــهر مطلوبشان را توصیف کنند .کسانی چون فارابی ،خواجه نصیر،
شــهری ایدئال یا همان آرما 
ســهروردی ،ابنخلــدون و غیــره ســخنان حکمــای غــرب را خوانــده و شــرح دادهاند ،ولــی از تعبیر
آرمانشهر پرهیز داشته و تعابیری همچون شهر فضیلت ،داناشهر ،شهر حکمت و اخالق و غیره را
که در تعابیر دینی بیان شــده ،نقل کردهاند .تعبیر آرمانشــهر حتی در سخن بزرگان اسالمی معاصر
همچــون امــام خمینــی و مقام معظم رهبری هــم طنین باالیی نــدارد و تعابیر محتاطتــر دینی رواج
بیشتری دارد.
تحقــق عدالت ،دســتیابی به حقیقــت ،طرح جامعۀ آرمانی ،مفاهیم خیر و شــر ،برابــری و برادری،
مفاهیــم عقالنی ،شــیوههای رســتگاری آدمیان ،مشــخصات حکمران و حاکم آرمانشــهر ،تحقق
بهشــت اینجهانی و غیره ،همگی در اندیش ـههای آرمانورزانۀ اندیشــمندان آرمانشــهر ذکر شــده
است.
تصو یــری کــه این اندیشــمندان از شــهر آرمانــی ارائه میکنند ،برحســب مواضع سیاســی ،مذهبی،
نشــهر در اســاطیر عصر زرین گذشــته
ایدئولوژیکی و فرهنگی عصر خودشــان بوده اســت .گاه آرما 
جس ـتوجو شده و گاه بهصورت بازآفرینیای تخیلی ،تکنولوژیکی و ایدئولوژیکی در آینده درآمده
است .گاه در افسانهها ،اساطیر و افتخارات ملی گذشته جستوجو شده و گاه در محک بازگویی
نهــای نظا مهــای حا کــم و گاه در یــادآوری انتظــار فرج و در دســتیابی به آینــدهای موعود برای
آرما 
ضعفا و محرومان زمین ،ترسیم شده است.
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نشــهرهای اســامی و ایرانی و غربی دنبال میکند که بر
پژوهش حاضر فرضیهای را در تبیین آرما 
نشــهر در اندیشــۀ اســام ،با تعابیر دسترسپذیرتر شــهر کمال و سعادت و عدالت و
مبنای آن ،آرما 
فضیلت و غیره ،ماهیتی دینی و توأمان آسمانی و زمینی و بدون رؤیاپردازی موهوم دارد .در مقابل
در اندیشۀ ایران باستان ،ماهیتی اسطورهای ،رازآمیز ،رؤیایی و البته قابلتحقق داشت که برخالف
الگــوی اســامی ،کمتــر ریشــه در واقعیــت دارد ،بلکه واقعیــت را به الگــوی آرمانی آســمانی مدنظر
خویش نزدیک میکند؛ در غرب نیز بیشتر ماهیتی زمینی و برگرفته از خرد و تعقل فلسفی دارد .در
این تحقیق بهدنبال وجوه تشابه و تمایز نظریۀ آرمانشهری در اندیشۀ سیاسی اسالم ،ایران و غرب
هستیم تا در پرتو آن ،در نظریههای توسعۀ محیطی معاصر ،مبنای صحیحتری را دنبال کنیم.

مفهوم و چیستی مدینۀ فاضله
یکــی از آرزوهــای دیرینۀ بشــر ،دســتیابی به نوعی از شــیوۀ زیســت بوده کــه زندگی او را بــا بهروزی و
کامیابی قرین سازد و در طول تاریخ راههای تحقق این آرزو را بررسی کرده است .آرمانشهر ،مدینۀ
فاضله ،جامعۀ توحیدی یا یوتوپیا جامعهای است آرمانی که در آنجا زندگانی مردم ،کامل و قرین
رستگاری است.
مفهــوم یوتوپیــا 1پیچیدگــی و دشــواری خاصــی دارد؛ چنانکــه نظری هپــردازان و نگارنــدگان یوتوپیــا
2
نتوانســتهاند بــه تعریف مشــترکی از آن دســت یابنــد .واژۀ یوتوپیــا برگرفتــه از واژۀ یونانــی «توپوس»
بهمعنــای مکان اســت .نظری هپــردازان با افزودن حرف نفــی «او» مفهومی منفی از آن ســاختهاند که
خوبستان ،هیچستان ،بهترین مکان یا المکان و یا به گفتۀ شیخ اشراق ،شهابالدین سهروردی،
ناکجاآباد معنا میدهد (سهروردی.)۲۱۱ :۱۳۸۰ ،
تومــاس مــور 3در ســال  ۱۵۱۶م در کتابــی ایــن تعر یــف را بــه کار بــرد .یوتوپیــا بــا نفی توپیــا (مکان)،
درصــدد تغییــر آن اســت .یوتوپیاهــا ،نهتنهــا متنوعنــد کــه در بســیاری جهــات با یکدیگــر متضاد
نیــز هســتند .برخــی از آنها ســتایشگر پرهیزکار یاند و برخی دوس ـتدار لذتجویــی .از همین رو،
کریستیان گودن ،4در کتاب «آیا باید از یوتوپیا اعادۀ حیثیت کرد» چهار دسته یوتوپیا را نام میبرد:
Utopia
Topos
Thomas More
Christian Godin

1234-
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1 -1یوتوپیای آزادی که وضعیت ایدئال را ترسیم میکند؛
2 -2یوتوپیای با سنت مردمی و انقالبی از سنخ همان یوتوپیای توماس مور؛
3 -3یوتوپیای نظم که وضعیت دولت ایدئال را ترسیم میکند؛
4 -4یوتوپیــای نهادینــه و تمامیت ســاز که خود را از پیروان ســنت شــهر خورشــید کامپانال میداند
(گودن.)۳۴-۳۵ :۱۳۸۳ ،
البتــه الزم بــه ذکــر اســت که در قــرون اخیر گون ـهای از تفکر آرمانشــهری ســکوالر به نام مارکسیســم
نشــهری که نتیجــۀ آن جامع ـهای آزاد از طبقات و مذهب اســت .مفهومی
رواج یافتــه اســت .آرما 
کــه سیاس ـتمدارانی چــون لنیــن ،اســتالین ،رهبــران چیــن ،کوبــا و کــره از آن بهرهبــرداری کردنــد
و بدیــن صــورت سیاس ـتهای مارکــس به ســمت نوعــی یوتوپیایی شــدن حرکت کــرد و بعدها در
قالب کمونیسم و سوسیالیسم شکلهای مختلفی به خود گرفت ،چنین برداشتی در پی توجه به
ارزشهای مادی و زمینی است.
حاصل آنکه ،برخی از ویژگیهای یوتوپیاها را میتوان این گونه برشمرد:
1 -1یوتوپیا طرحی ذهنی و تصویری ایدئال از دنیایی به نسبت بهتر است؛
2 -2یوتوپیا عدالت را شالودۀ اساسی حکومت خود میداند .در حقیقت ،ایدۀ آرمانشهر گرایی،
از عمق وجود یک فیلسوف بهعنوان نگرشی فطری به عدالت برمیخیزد؛
3 -3یوتوپیا از سویی از واقعیتهای موجود انتقاد میکند و از سوی دیگر ،برای توصیف جامعهای
مطلوب وضع شده که در واقعیت وجود ندارد؛
4 -4یوتوپیا میخواهد فرد را با جامعه و همگان متحد ســاخته و ســازش دهد و ازاینروی مدنیت
طبیعی و رابطۀ تعاون میان انواع انسانی از شالودههای آرمانشهر است؛
5 -5یوتوپیا از مرزهای زمان و مکان میگذرد و جایگاه آن تخیلی است؛
6 -6جرقۀ یدایش یوتوپیا در بحرانها زده میشود؛
7 -7صلح ،آسایش و رفاه از ویژگیهای مثبت یوتوپیا به شمار میآیند؛
8 -8بیشتر یوتوپیااندیشان ،افرادی گوشهگیر و ناسازگار بودهاند؛
9 -9توجــه به دانایی و فرمانروایی از ویژگیهای غالب آرمانشهرهاســت .کســانی همانند فارابی،
افالطــون و فرانســیس بیکــن 1بــر آن بودنــد کــه بایــد حکیــم ،حا کــم و یا حاکــم ،حکیم باشــد.
1- Francis Bacon

همدقم
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کامپالنا جامعهای سوسیالیســتی را به تصویر میکشــد که کشیشــان و روشنفکران ،رهبران آن
هستند .آ گوستین معتقد است ارادۀ الهی در بدو خلقت چنین بود که هیچ انسانی بر انسان
دیگر حکومت نکند ،بلکه حاکم علیاالطالق ،خدا باشد و انسانها در طول حاکمیت خدا
ی ســعادتمند اســت که تحت نظارت و رهبری کلیســا و روحانیون باشد
باشــند .پس جامعها 
و بهتــر و راحتتــر همین اســت که مردان خداترس که از قوانیــن و اوامر الهی تبعیت میکنند،
همیشه در رأس امپراتور یها باشند و این ستمها را نه بهخاطر خود که بهخاطر مردمانی که به
آنها حکومت میکنند ،بپذیرند (حسینی.)۲۳-۲۸ :۱۳۸۲ ،

آرمانشهر و آرمانشهرگرایی در اندیشۀ سیاسی اسالم
اندیشــۀ آرمانشــهر (پیدایش و خلق شــهری آرمانی) در تمام مکتبها و اندیش ـهها به نوعی موجود
است .در این میان دین اسالم ،به سبب رویکردهای خاص توحیدنگر و ویژگیهای خاص خود،
صفات مشخصی را برای آرمانشهر مطلوب خود خواهان است.
یکــی از مهمترین مباحثی که همواره در دین اســام مطرح شــده ،مســئلۀ آخرالزمــان ،ظهور منجی
ّ
موعود و تشــکیل حکومت آرمانی در آن زمان اســت که از امور مســلم و بدیهی نزد تمام مسلمین به
شمار میرود.
نشــهر یــا حکومــت مهدوی به اعتقاد مســلمانان در موعــد مقرر تحقق خواهد یافت و اندیشــۀ
آرما 
انتظار که از مســتحکمترین عوامل پیشــرفت مســلمین (خاصه شــیعیان) اســت ،از همین مفهوم
سرچشــمه میگیــرد؛ اندیش ـهای کــه بعــد از دوران غیبــت کبــری امــام دوازدهم شــیعیان ،حضرت
حجة ابنالحسنالعسکری(عجلاهللتعالیفرجه) ،شروع شده ،هنوز ادامه دارد و روزبهروز محکمتر
میشود.
در نظــر شــیعه ،تار یــخ بشــری ،فرجامــی خجســته دارد و بــا ظهــور مهدی(عجلاهللتعالیفرجه) کار
جهان بسامان میشود و آدمی به رستگاری دست مییابد.
عالمــه طباطبایــی در المیــزان میفرماید :با اینکه شــیطان از خدا تا قیامت مهلــت میخواهد ،اما
مهلت الهی تا وقت معلوم است (طباطبایی ،۱۳۷۴ ،ج.)۲۳۳ :۱۲
بر اســاس آیه  ۳۶-۳۸ســوره حجر ،دورانی میآید که زمان خوش دنیاســت وآن روز دیگر شــیطان بر
انسانها حاکمیت ندارد و مدینۀ فاضله تحقق مییابد و درآن موقع ،همه وعدههای مربوط به امام
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زمان وفا میشــود .در اعتقاد مســلمانان ،آن زمان جامعه اسالمی در سراسردنیا پایه ریزی میگردد.
زمانــی کــه او ظهور میکند ،دنیا آ کنده از بیعدالتی ،جنگ و خونریزی اســت که با ظهور ایشــان،
انســانهای پرهیزگار وارث زمین میگردند و آنانند که ســعی در ترویج آرامش و امنیت در بین تمام
انســانهای دنیا میکنند .قرآن کریم در ســوره آل عمران آیه  ۱۴۰میفرماید« :و ما به نوبت این روزها
را برای مردمان خواهیم آورد«.
قرآن بهعنوان کتاب مقدس مســلمانان از ســوی خدا بیانگر این امر اســت که اســام سراســر دنیا را
فــرا میگیرد و اســام حقیقی با ظهور امام زمان و هدایت ایشــان در همه جــا پیروز میگردد (انبیاء،
۱۸؛ رعــد .)۱۷،در ایــن زمــان بدیهــا ،ســختیها و دشــمنیها از بین رفتــه و مدینــۀ فاضله تحقق
مییابــد .دورهای کــه قــرآن و احادیث شــیعه به آن اشــاره کــرده و آن را دوره تکامل انســان میداند،
زیرا از همه جهات ،انســان به کمال میرســد و چنین گرایشی ،به مفهوم امید به آیندهای درخشان
توأم با عدالت اجتماعی ،در جوهر اعتقادات شــیعه نهفته اســت و این آرمانشــهر دارای صفات و
ویژگیهای منحصر به فردی در اندیشه اسالمی است.
نشــهر اســامی ،شهر عدالت ،شــهر طهارت و پاکی ،شــهر ذکر و تذکر ،شهر اصالح ،شهر شکر،
آرما 
شــهر امن و شــهر تحقق شــأن واقعی انسان در مقام خلیفه الهی اســت .اسالم در عین تذکر بر آدمی
نشــهری را ارائه میدهد که
در هجران از دارالقرار واقعی و بهشــت موعود ،وعده تحقق حتمی آرما 
صــورت کالبدی آن در ســیطره دولت امــام دوازدهم حضرت بقیةاهَّلل مهدی موعود(علیهالســام)،
نمود عینی خواهد پذیرفت.
تهــا و قدرتهــا و نیروهــای مــادی و معنــوی ،تکامــل
جهــان شــمولی ،بهرهگیــری از تمامــی قابلی 
نشــهر اســامی مهــدی موعود(عجلاهللتعالیفرجــه) ،بــه عوالــم بــاال و
شــگرف علــوم ،اتصــال آرما 
یهــای آرمانشــهر اســامی حضــرت مهدی
عالــم شــهود و غیــب ،از برجســتهترین صفــات و ویژگ 
موعود(عجلاهللتعالیفرجه) است.

باب اول؛ آرمانشهر در غرب

باب اول؛

آرمانشهر در غرب

 -۱-۱آرمانشهر اخالقی -اجتماعی افالطون
افالطون اولین فیلسوف از دنیای باستان است که به طرح جامعهای با اصول و قواعدی خاص که
در فلســفۀ خودش بر آنها تأ کید دارد ،اقدام کرد .وی نخســتین متفکری بود که اندیشه آرمانی را بر
برهان عقلی اســتوار کرد .کتاب جمهوری او با بحث دربارۀ مفهوم درســت عدالت آغاز میشــود،
در روندی منطقی به شــیوۀ همپرســگی (دیالوگ) به پیش میرود ،و در جس ـتوجو برای شــناخت
عدالت راستین ،جامعهای آرمانی را طرح میافکند( .اصیل)۱۸ :۱۳۷۱ ،
افالطــون بــا توجــه به ایــن نوع تفکر ،اخالق را وارد فلســفه سیاســی خــود میکند و معتقد اســت که
ً
جامعۀ آرمانی وی ،اصوال باید ارتباط نزدیکی با اخالق داشــته باشــد و فرض جامعهای آرمانی که
اخــاق در آن حرفــی بــرای گفتــن نداشــته باشــد ،محال اســت .فــرد با جامعــه معنا پیــدا میکند و
ســعادت و نیکبختی وی در گرو ســعادت جامعه قرار میگیرد .به تعبیر بهتر ،اخالق فردی در گرو
اخالق جمع (کشــور) معنی دارد ،چون از این راه میتوان عدالت و ســعادت را بهتر تشخیص داد و
برای آن مال ک تعیین کرد .او با توجه به این اصل که انســانها هیچگاه در تاریخ و زندگی بینیاز از
هم نیستند و به نیاز انسانها تنها در یک دولتشهر پاسخ داده میشود.
عدالــت را بایــد هســته اصلــی تفکر سیاســی افالطون قلمــداد کرد ،چون شــالوده جامعــۀ آرمانیش
و مدینــۀ فاضل ـهای را کــه مدنظــر دارد ،بــر این هســته اصلی اســتوار میکنــد .چنانکه کســی در آثار
سیاســی افالطون تأمل کند ،پی به این مهم خواهد برد که سیاســت ،ارائه طرح منســجمی از یک
سامان سیاسی ،نظم و ترتیب دادن به یک جامعه ،نحوه اداره جامعۀ آرمانی و ارتباط اداره جامعه
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بــا نحــوۀ تعلیــم و تربیــت نخبــگان یــا ادارهکننــدگان جامعــه ،از مهمتریــن دغدغههــای افالطون از
نشــهر میباشــد .وی در بلندترین جایگاه جامعۀ آرمانی خود ،فیلسوف ـ شاه را
شــکلدادن به آرما 
ُ
ُ
میبیند ،فیلســوف ـ شــاهی که مزین به صفات فضیلت و تقوا میباشــد و مثل با عالم اعلی را بهتر
از هرکس دیگری درمییابد( .همان)۱۳ :
عدالــت اجتماعــی از دیــدگاه افالطــون ایــن اســت کــه هــر ارگان وظایــف خــود را در نیکشــهر در
هماهنگــی کامــل با دیگران انجام دهــد .از اینجا میتوان دریافت که عدالت برای افالطون حالت
محوری دارد و با مفاهیمی همچون حکومت خوب ،فضیلت،خویشــتنداری ،خرد و شــجاعت
در ارتباط است.
مدینــۀ فاضلــه افالطون یک شــهر رؤیایی نیســت و اگر خود افالطون تردیــد دارد که چنین مدینهای
بوجــود آیــد ،ایــن تردید را نباید به آن معنی تلقی کرد که وی اندیشــه و باور خود را کم ارزش میداند
یا آن را صرف وهم میانگارد .مدینۀ فاضله افالطون ،اتوپیا نیست اما آبشخور مدینههای فاضله و
نشــهرهای پس از اوســت و بر تمامی آنها اثر گذارده است .مدینۀ فاضلۀ افالطون (و با تسامح)
آرما 
نشــهر او در ســه کتــاب «جمهــوری»« ،سیاســت» و «نوامیــس» طرحر یــزی شــده اســت .وی
آرما 
معتقد اســت که مدینه باید تجســم و تجســد عدالت باشد تا اینکه ســازنده شهروندان عادل گردد
(شاهسنی.)۳۲ :۱۳۷۷ ،
وی پــس از طــرح جامعــه ایدئــال خــود ،جامعــه آن زمــان آتــن را به بــاد ســخره میگیــرد .وی معتقد
اســت« :در آتــن ،بــه مردم یاد میدهنــد که چطور دروغ بگوینــد و از تعلیم تقوا خبری نیســت ».وی
نخســتین مبنــای تعلیم و تربیت را اصالح عقاید مذهبــی و بوجود آوردن مفهوم متعالی از پروردگار
نشــهر واقعی از دید افالطون جامعهای اســت که در آن عقل و خرد در
میدانســت .در نهایت ،آرما 
رأس حکومت باشــد .وی همچنین ،جوامع منحرفشــده را هم مشــخص میکند .جوامعی که به
علــت نبــودن خــرد در رأس امور ،ســیر ســقوط را میپیماینــد)۱ :جامعه تیموگراتی که در آن شــرف و
ُ
شجاعت حاکم است )۲ ،جامعه الیگارشی 1که طمع و آز به مردم آن حکومت میکند )۳ ،جامعه
دموکراســی (میال نــی بناب .)۱۴ :۱۳۸۱ ،عجیب اســت که آنچه افالطون بهعنــوان ضد ارزشهای
غیر انسانی نام میبرد امروزه جزء ارزشهای ناب معاصر تلقی میگردد.
افالطون عقیده دارد که صفات و محسنات اصلی فرد و جامعه چهار صفت است که عبارتند از:
حکمت ،شجاعت ،خویشتنداری و عدالت.
ُ
 -1در حکومت الیگارشی گروهی اندک به سود خویش ،فرمانروایی اکثریت مردم را بر عهده دارند.
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الف) نخستین چیزی که مشاهده میشود «حکمت» است .این صفت از علم سرچشمه میگیرد
نــه از جهــل .ایــن علــم غیــر از علــم نجاری و کشــاورزی اســت کــه افــراد معدودی ایــن علــم را دارا
میباشــند و موضوع آن بحث دربارۀ یک چیز معین نیســت بلکه دربارۀ شهر بهطور مجموع است و
هدف این است که سازمان داخلی و روابط شهر با شهرهای دیگر به بهترین وجه اداره شود.
ب) شــجاعت؛ در ســربازان یافت میشود و شهر صفت شجاعت را مرهون جزیی از خود میباشد
که کار آن همواره محافظت از عقیده عمومی نسبت به آن چیزهایی است که همه مردم باید از آن
دوری کنند و این عقیده را قانون ،با شیوه و روش تربیت ایجاد میکند.
ج) خویشــتنداری؛ یــک نوع نظم و تســلط بر لذات و شــهوات اســت که در اصطــاح گویند :فالنی
مالک نفس خویش اســت و نفس انســان دو جزء دارد :جزء بهتر و جزء بدتر .هرگاه جزء بهتر بر جزء
بدتر مسلط شود ،دیگران از باب مدح و ستایش او را مالک نفس خویش میخوانند .برعکس هرگاه
در نتیجه تربیت بد یا یک نوع معاشرت ،جزء بهتر نفس انسان ،مغلوب و مقهور قوه بد گردد ،دیگران
از سر سرزنش و نکوهش میگویند او بنده نفس خویش و فاقد خویشتنداری است.
تشــهر را تکمیل میکند «عدالت» اســت( .افالطون:۱۳۴۸ ،
د) عدالت؛ آخرین صفتی که فضیل 
)۲۳۵
بــه عقیــده افالطــون کمــال مطلــوب از نظــر اخــاق فــردی ،عــدل اســت؛ از نظــر اداره امــور جامعه،
زمامــداری فالســفه اســت؛ از نظر تهذیــب روح ،هماهنگی بین اجزای س ـهگانه نفس اســت؛ از نظر
روش علمی ،وحدت انواع دانستنیهاست؛ از نظر موضوع علم ،خیر مطلق و مجرد است.
افالطون چنین نتیجهگیری میکند که این جزء ،در عرض سایر جزءها نیست ،بلکه صفتی است
به وجودآورندۀ صفتها و فضیلتهای دیگر و مادام که با آنها توأم باشد ،وسیله ابقا و محافظت
نهــا و مؤثرتر یــن ضامن فضیلت شــهر اســت ،که در پرتــو آن ،اطفال و زنان و بــردگان و مردان آزاد و
آ
پیشهوران و افراد حاکم و محکوم ،هریک کار خود را انجام داده و در کار دیگران دخالت نمیکنند.
پــس «عــدل» یا «عدالت» در شــهر ،این اســت که هر صاحب اســتعدادی و هر طبقــهای فقط کار و
وظیفه مخصوص خود را انجام دهد و در واقع هر چیزی سرجای خودش قرار گرفته باشد.
افالطــون نســبت میــان فضیلتهــای چهارگانه با شــهر را درســت همانند نســبت ایــن فضیلتها با
وجود فرد میداند .یعنی امر فضایل در شــهر و فرد و کیفیت عدالت در هر دو یکســان اســت و این
وجه مناسب قوهها و نیروهایی است که در فرد و جامعه وجود دارند.
شــهر آنگاه زیبا و جامعه آنگاه مطلوب اســت که خرد بر آن حاکم باشد و خرد نزد فیلسوفان است.
پس حکومت مطلوب ،حکومت فیلسوفان و خردمندان است( .خاتمی)۵۷-۵۸ :۱۳۷۶ ،
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 -2-1آرمانشهر کمونیستی تامس مور (یوتوپیا)

1

یوتوپیا واژهای اســت یونانی که ســاخته تامسمور است ،از ریشۀ  ou-toposبهمعنای «هیچستان»
کــه کنای ـهای طنزآمیــز از « eu-toposخوبســتان» در آن اســت .این نــام ،ســرانجام از راه کتاب وی،
جهانگیر شــد و در ســدههای بعد سر سلســلۀ آثار بسیاری در اروپا دربارۀ جامعۀ آرمانی و ساخت و
سازمان آن شد.
سدههای پانزدهم و شانزدهم اروپای قرون وسطایی با دو جنبش نوزایش (رنسانس) و دین پیرایی
یســامانی ،ســنت اندیشــه دربارۀ
(رفورماســیون) و فضــای شــور و دگرگونــی و همچنیــن نگرانــی و ب 
دولتهای آرمانی را از نو زنده کرد .بهویژه تامس مور کتاب یوتوپیا را در همین دوران نوشت که نام
آن بر تمامی این سنت نهاده شد.
مور در یوتوپیا همه کوشش خود را بکار برد تا به آن جامعه خیالی سیمایی اصیل ببخشد .مهمترین
وجه جامعۀ یوتوپیا کمونیســم ،نبودن مالکیت خصوصی در آن اســت .و به همین مناسبت کارل
کائوتســکی ،2مور را پیشــرو اندیشــه کمونیســم شمرده اســت .اما جامعه کمونیســتی او رنگورویی
دینی نیز دارد و برخالف بسیاری از یوتوپیاهای کمونیستی پیش از خود ،خانواده را اساس جامعه
قرار میدهد .خانوادۀ تک همســری ،پدرســاالرانه ،گســترده و تولیدگر ،ســنگ بنای هرم اجتماعی
یوتوپیاست (مور.)۱۹-۲۱ :۱۳۶۱ ،
کمــال مدنظــر مــور ،نخســت در امنیــت جای دارد کــه آرمانشــهر از آن برخــوردار اســت و جزیرهای
بودنش آن را در برابر خطرهای بیرونی حفظ میکند (این جزیرهای بودن بار دیگر حول شهرهایی با
یشــود) .دومین جنبه کمال در همســانی (اشخاص) است که ارتباطی
دژهای نفوذناپذیر ایجاد م 
تنگاتنــگ بــا امنیــت دارد ،ز یــرا در ایــن مــورد نیــز مانند مــورد قبل غلبه بــر ترس و احســاس ناامنی،
ناشــی از تفاوت موردنظر اســت .بنابراین آرمانشهر حاکمیت «همسانی» است که مظهر آن بهویژه
ً
یکشــکلی در همه چیز؛ یعنی در زبان ،آداب و رســوم ،قوانین ،و نیز مســلما در شــهرها و خانهها و
باغهاست.

 -1یوتوپیا واژهای اســت یونانی که تامسمور آن را ســاخته است ،از ریشۀ  ou-toposبهمعنای «هیچستان»( .آشوری،۱۳۶۱،
ص)۱۶
2- Karl Kautsky

