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پیشگفتار
ا اْلَبَلِد )۲(  َو َواِلٍد َوَما َوَلَد )۳(

َ
 ِبَهذ

ّ
ْنَت ِحٌل

َ
ا اْلَبَلِد )۱( َو أ

َ
ِسُم ِبَهذ

ْ
ق

ُ
َل أ

»سوره البلد - آیات ۱ تا ۳«

موضوع آرمان خواهی و تجلی گاه فردی و جمعی آن )آرمان شهر(، انگیزه ای فطری و منبعث از روح 
الهی انسان هاست.

گاهــی از بهشــت اولیــه، نیــاز بــه بهشــت زمینــی و امیــد به بهشــت موعود بــا ذات روحانی انســان  آ
درآمیختــه اســت. پیــام آوران الهی فقط یــادآوری می کنند تا نفــس بهیمی با غفلــت، زمین گیرمان 

نکند.

انسان هبوط یافته در زمین، مگر می تواند به یاد آن روزگاران که در صلح و سالمت ازلی بود، نباشد؟!

ی بهشتی را که ابدی است  انســان هبوط یافته در ســرزمینی که پست ترین است، مگر می تواند آرزو
نداشته باشد؟!

که با وحی الهی بیگانه هستند، برای پاسخ به این نیاز بنیادی و سرنوشت ساز همۀ  مکاتب بشری 
انســان ها، بارها و بارها قلم فرســوده اند و بهشــت های خیالی و توهمی برای انســان ها، خانواده ها، 
کرده اند. تجلی گاه بهشت های خیالی آنها، از خانه های مطلوب  اقوام و نژادها طراحی و پیشنهاد 

یخ تا امروز ارائه شده و خواهد شد. تا آرمان شهرها، از ابتدای تار

پیشگفتار
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یکردهــا که در ایجاد مکاتب بشــری و آرمان شــهرهای معاصر نقــش تعیین کننده  یکــی از آخریــن رو
کــه بعــد از قرون وســطی و از دوران  رنســانس، در فرهنــگ و تمدن  یکــردی اســت  داشــته و دارد، رو

که ...... کلی آغاز شد  غرب، با این شعار 

بهشــت نســیۀ قدیسان )کشیشان مسیحی( ارزانی خودشــان، ما روشنفکران دوران معاصر از طریق 
دســتاوردهای علــوم تجربــی و مهندســی، در همین دنیــا، برای مردم )بهشــت نقد( و )آرمان شــهر( 

خواهیم ساخت.

آنها بهشت موعود و آرمان شهر خود را با علوم تجربی ساختند؛ یعنی تمدن نوگرای غربی )مدرنیستی(، 
به قیمت قتل و غارت و برده داری و اســتثمار ســایر قاره ها و کشــورها، به قدرت و ثروت رســید و برای 

مردم کشورهای خود، به صورت نسبی رفاه و آسایش مادی و پیشرفت صنعتی فراهم کرد.

کشــورهای توسعه یافتۀ صنعتی و پیشــرفته، با ایجاد چندین جنگ خانمان برانداز و تمدن سوز  اما 
جهانــی در میــان خودشــان، ایــن بهشــت نقــد و آرمان شــهر را بــه جهنمــی با ده هــا میلیون کشــته و 

کرده اند. شهرهای ویران تبدیل 

کردند و از طریق  کشور بی طرف ما نیز، با ایجاد قحطی مصنوعی نیمی از جمعیت ایران را نابود  در 
شاه مزدوری حقارت آمیز را بر این کشور و مردم عزیز آن تحمیل نمودند. این سرنوشت همۀ مکاتبی 
است که آرمان شهرهای خود را با معیارهای مادی و بدون ارزش های معنوی و الهی طراحی می کنند. 
گرایی را بریده از وحــی الهی برنامه ریزی و  رویکرد هــای فرانوگرایــی غربی )پسامدرنیســم( نیز که معنا

کرده و می کنند،  سرنوشتی بهتر از مادی گرایان و دنیاپرستان نداشته و نخواهند داشت. طراحی 

یســت، نبود عدالت اجتماعی، نژادپرستی،  آرمان شــهرهای پســانوگرایی نیز امروز از بحران محیط ز
غربت و افسردگی انسان ها و غیره و غیره رنج برده و می برند.

فرهنگ اســالمی تکلیف را روشــن کرده اســت؛ مکاتب بشــری نمی توانند نیازهای روحی انسان ها را 
تبیین و تشریح کنند، سایر مکاتب الهی نیز یا ناقص و یا تحریف شده اند؛ بنابراین تنها مکتب اسالم 

است که عالم و آدم را آن گونه که هستند، می توانند باشند و باید باشند تبیین و تشریح می کند.

ُم«.
َ

ْسال ِ
ْ

یَن ِعنَد اهلِل ال  الّدِ
َ

از منظر قرآن عزیز، همانا دین حقیقی نزد خداوند، فقط اسالم است: »ِإّن

آرمان هــای اســالم قبــل از آنکه کالبدی باشــد، انســانی اســت؛ زیرا خداونــد زمین و آســمان را برای 
انسان ها آفرید و انسان ها را برای تکامل »قربة إلی اهلل« و »اناهلل و انا الیه راجعون«.



3 راتفگشیپ

یــخ( نیز قرار نداد و  کالبــدی(، بلکه در جبر )جامعه و تار و انســان را نه تنهــا در جبر )آرمان شــهرهای 
فرمود هویت و ارزش مکان ها به انسان های آن مکان است )شرف المکان بالمکین(.

گر )راه و راهنما را شناختی  یخ و در هر کجای جغرافیای جهان که هستی، ا انسان! در هر کجای تار
و دل دادی(، آرمان  خود را یافته ای.

گر خانواده ای که )راه و راهنما( را شــناخته اند، حقوق متقابل  چون انســان ها زوج آفریده شــده اند، ا
یکدیگر را رعایت کنند و با مدارا و گذشت و محبت و مسئولیت پذیری، تعامل و هم افزایی مثبت 
داشــته باشــند، آن خانواده و آن خانه که ســلول بنیادی جامعه و شهر است، به آرمان وجودی خود 

رسیده و خواهد رسید.

گــر هریــک از محــالت یا شــهرها و یا کل جهان )راه و راهنما( را شــناخته باشــند و حقوق انســانی و  ا
شهروندی و همسایگی متقابل را آنچنانکه در حقوق و اخالق اسالمی به صورت کامل و مبسوط تبیین 
و تشــریح شــده اســت، رعایت کنند، قطعًا آن محالت، آن شهرها و آن جهان، آرمانی خواهند شد. 

کــه انســان ها در آن حقوق  تصــور وضعیــت متقابــل آن نیــز روشــن اســت؛ آن محله، شــهر و جهانی 
کنند و نســبت به یکدیگر ســتم روا دارند، آیا جهنم نخواهد بود؟  آیا آرمان شهرها و  یکدیگر را نقض 

بهشت موعود نیز با وجود چنین انسان هایی، جهنم نخواهد شد؟

خداونــد متعال در ســورۀ بلــد این حقیقت تام و این »جامعۀ آرمانی« را که مبنا و بنیان »آرمان شــهر 
گزیده ای و پدر و  که تو در آن اقامت  اســالمی« اســت، چنین توضیح می دهد: »قســم به این شــهر، 

مادر و فرزندان آنها«

کرم)صلی اهلل علیه وآلــه(، یعنی وجود  از منظــر قــرآن شــهر یثرب »قریه« اســت، اما با حضــور پیامبــر ا
کثریت  وحی الهی و مفســر معصوم آن، می شــود »مدینه«: پایگاه مدنیت و آرمان شهر اسالمی؛ زیرا ا

مردم راه و راهبر را شناخته اند و فرمانبردار او شده اند.

برای همۀ شــهرها در همۀ زمان ها دو بال کالم الهی و ســنت معصومین)سالم اهلل علیهم اجمعین(، 
ی از آنها شــاهد تولد همــۀ آرمان های انســانی در نظر و  کــه در صورت پیــرو پــدر و مــادری می شــوند 
عمــل، ایدئال هــا و مصادیــق آنهــا، ابعاد مــادی و معنــوی و در )آرمان هــا( و )شــهرها( خواهیم بود. 
کرم)صلی اهلل علیه وآله( موجد تمدن عظیم اســالمی  که مدینةالنبــی در زمــان پیامبــر ا گونــه  همــان 

شد.
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خداونــد متعــال دو بــال »قرآن و عتــرت« را برای همۀ انســان های جهــان، در قالب »مکتب اســالم 
ی از آنهــا در حــوزۀ آزادی و اختیار  کــرده اســت. پیــرو و امــام عصر)عجل اهلل تعالی فرجــه(« تضمیــن 
گر رعایت نشــود )حتی در جمهوری اسالمی ایران(  که ا انســان ها و »تعهد و مســئولیت« آنهاســت؛ 
کــه خیابان هــا، بزرگراه ها  کالن شــهری ماننــد تهــران خواهــد بــود  نتیجــۀ آن معمــاری و شهرســازی 
و آســمان خراش های متعلــق بــه »قــدرت و ثــروت« آن به ظاهــر زیباتر شــده، اما خانه هــا، محالت، 
ی کرده اند. زیرا  یارتگاه هــای آن را مطــرود و منــزو کــز فرهنگی-هنــری و مســاجد و ز پیاده راه هــا و مرا
یکردهای جاهلیت مدرن غربی،   گاه، آرامش و امنیت مادی و معنوی ما را به رو گاه یا ناخودآ خود آ

یعنی تمدن »لیبرال سرمایه داری غربی« سپرده اند. 

هــر دو وجــه مهندســی و هنری اســالمی در شهرســازی؛ یعنی »رعایت دســتاوردهای علــوم تجربی 
که قبــل از نظام جمهوری  و مهندســی« نظیــر اســتانداردها در معماری و ســرانه ها در شهرســازی را 

گرفته می شد، همچنان نادیده می گیرند. کاماًل نادیده  اسالمی نیز 

از ُبعــد معنــوی و هنــری نیــز )مفاهیم زیبایی شناســی، حکمت اســالمی در هنر و اصــول موجود در 
گرفته  کــه فرازمانــی و فرامکانــی اســت، همچنــان نادیــده  ســنت معمــاری و شهرســازی اســالمی( 
می شود. نتایج این بی تعهدی و بی مسئولیتی نسبت به فرهنگ و سنت معماری و شهرسازی، در 
ســطوح آموزشــی ، پژوهشــی ، وضع قوانین و ضوابط، برنامه ریزان، کارشناسان، طراحان، مهندسان 
که ناشی از جاهلیت مدرن غربی در فرهنگ و هنر است، روشن تر از آن است  مشاور و پیمانکاران 

که به توضیح مکرر نیاز داشته باشد.

که برای پرهیز  کرده اند  رهبر فرزانۀ انقالب از ســال ها پیش شــورای عالی انقالب فرهنگی را ترغیب 
یکردهــای غربــی و تقلیــد از آنهــا، کرســی های نظریه پــردازی، نقد و نــوآوری برپا کنند؛  از ترجمــۀ رو
که در راســتای اصالح  کرده اند  همچنیــن به شــورای عالــی تحول و ارتقای علوم انســانی پیشــنهاد 
ســرفصل و محتــوای دروس و ارتقــای بنیــادی آموزش و پژوهش کشــور، مبتنی بر هویت »اســالمی-

کنند. ایرانی« و ایجاد »تمدن نوین اسالمی« تالش 

کید ایشــان بر اجتهاد پویــای تخصصی و فقه حکومتــی، مبتنی بر مهم ترین  در نهایــت توصیــه و تأ
نیازهای عصر در همۀ رشــته های علمی کاربردی و اقدامات بنیادی در حوزه و دانشــگاه آغاز شــده 
کز دانشــگاهی، قانون گــذاری، برنامه ریزی، مدیریتی و  و ادامــه یافته اســت؛ اما هنوز آثار آن را در مرا

کارساز نمی بینیم. اجرایی و به خصوص در قوۀ مجریه به صورت بارز و 



5 راتفگشیپ

گفتار آنکه از منظر اســالمی این انســان آرمانی اســت که خانوادۀ آرمانی، شهروند آرمانی و  ماحصل 
کرده و تجلی می بخشد؛ البته با  آرمان شــهر را در ســطوح خانه و محله و شهر و ســپس جهان ایجاد 
تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به دو بال تضمین شدۀ الهی، یعنی »قرآن و سنت معصومین)سل
ام اهلل علیهم اجمعیــن(« در نظــر، عمل و ســبک زندگی مبتنی بر حقوق و اخالق اســالمی به صورت 

کارگزاران نظام. متقابل، از طرف مردم و 

کــه موضوع بســیار مهم )آرمان شــهر( را در مســیری  بدیــن وســیله از محققــان ارزشــمند ایــن کتاب 
کــرده و بــه ســهم خــود، دیــدگاه اســالم و دانشــمندان  یخی توصیفــی و تطبیقی تحلیلــی بررســی  تار
کرده انــد، سپاســگزاری و قدردانــی می کنیم. این  اســالمی را بــرای دانش پژوهــان، تبییــن و تشــریح 
مســیری اســت که باید در حوزه و دانشگاه به صورت جدی تداوم یابد تا فرهنگ تمدن ساز اسالمی 
یکردهای جهانی و جاهلیت مدرن و »بت سازان  قابلیت ها و شایستگی های خود را برای اصالح رو

و بت پرستان معاصر«، در عرصۀ نظر و عمل فعلیت بخشد.

که در راستای تحقق »امت اسالمی« و تجلی آن  ی توفیق و تأیید الهی برای همۀ مجاهدانی  با آرزو
در »آرمان شهر اسالمی« تالش و مجاهدت می کنند.

او خینه همی جوید  و من صیحب خینهمــن  یــیپ همی جویــم  و او جلوه گــه  یــیپ                                      

کعبه   و  بشخینه  بهینهمقصود  من  از کعبه  و  بشخینه   تویی   تو                                   مقصود   تویی   
شیخ بهییی

و من اهلل توفیق
عبدالحمید نقره کار
13 مهر 1399





مقدمه
که در آنجا زندگانی مردم رو به کمال و قرین رستگاری  آرمان شــهر یا مدینۀ فاضله، جامعه ای اســت 
ی آدمی همواره نمونۀ خیــر برین و زیبایی و کامیابی  اســت. جایی اســت که تصویــر آن در افق آرزو
یخ همواره آرزومند دستیابی به جامعه  ای بوده که در آن دلخواسته هایش  است. آدمی در درازنای تار
را تحقق بخشــد، در فضای بایســته اش اســتعدادهای خود را از قوه به فعل آورد و کمال معنوی را با 
آرامش روحی و بی  نیازی مادی درآمیزد. اما بیان این آرزو، برحســب زمان و مکان، جلوه  ها داشــته 
و بــه مقتضــای پیشــرفت عقل و تجربۀ آدمی و به تناســب شــناخت او از جهــان پیرامونش رنگ ها 

پذیرفته است. 

که در نگاه اول از آن استنباط می شود، به معنای شهر آرمانی و ایدئال است  آرمان شهر، همان طور 
که در آن همۀ امور بر وفق مراد و مطابق میل باشد. در  یایی است  و در اصطالح، جامعه ای برتر و رؤ
کاملی برای ســعادت نوع  که در آن نظام  فرهنگ لغت معین آمده اســت: »جامعۀ خیالی و آرمانی 
کمال  بشــر حکم فرماســت و از هرگونه شــر و بدی، از قبیل فقر و بدبختی عاری اســت و افرادش به 

علمی و عملی رسیده و از هوا و هوس رسته اند«. )معین، 1372: 45(

که ذهن آدمی از بند اســطوره  ها َرســت و  گرفتار اســاطیر بود. هنگامی  یخ، بشــر ســال ها  گذر تار در 
آرزوها در پرتو خرد و دانش، دســت  یافتنی شــد؛ تصور آرمان شهر از دیار اسطوره  ها به قلمرو خرد آمد 
و آدمی سعادت فردی و اجتماعی را در طرح  های اندیشیده  ای ُجست که هم بازگویندۀ آرمان  های 

کم را به محک آنها می سنجید.  او بود و هم نظام  های حا

مقدمه
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یایی برای زندگی بهتر«، یکی از شیوه  های »اهلی کردن« جهان به  ســاخِت »آرمان شــهر« به منزلۀ »رؤ
شــمار می آیــد. تمام ادیــان الهی جهانی بهتر را وعــده می دهند، اما امروزه علی رغــم تمام مدعیان، 
تنهــا اندیشــۀ اصیــل و دور از تحریــف آســمانی از عهــدۀ عملــی کردن این وعــده، آن هم بــر پایه  ای 
مــادی در همیــن جهــان بر می آید. انبــوه پیشــنهادهای پیِش رو در زیــر بنایی ترین اهــداف الیه ها، 
که اســاس نظریه را در بســیاری بخش ها لرزان می کند. آنچه  در تعریف خشــت اول خطایی دارند 
یخ بشــری پدیدار شــده اند و خواهند شد،  جامعۀ آرمانی اســالمی را از ســایر جوامعی که در طول تار
متمایز و ممتاز می سازد، جامعیت و خاتمیت در حکمت نظری و عملی الهی آن است. در متون 

ی از مستضعفان و تحقق جامعۀ معنوی و متعالی دیده می شود.  دینی وعده ای برای پیرو

متفکران شرق و غرب، هریک با تمسک به زیربنای فکری خاص خویش، در صدد ترسیم جامعۀ  
آرمانــی خــود برآمده اند. فیلســوفان جدید عقل گــرا، صرفًا با عقل خود تــالش می کنند تصویر چنین 
جامعه ای را ترسیم کنند. در پرتو همین دیدگاه خردگراست که به بیان خصوصیات آرمان شهرشان 
می پردازند. خصوصیات اخالقی، سیاسی، اقتصادی و غیره آرمان شهر غربی، با تمسک به همین 

که به  مخاطب عرضه می شود. دیدگاه است 

متفکــران دینــی، آرمان شــهر را در پرتو اخالق تعریف می کنند و انســان آرمانی آنها، انســانی اخالقی 
یه با مبادی اخالقی انســان گرا در اندیشــۀ غربی(  )اخالقی از جنس الهی و خدامحوری و دارای زاو
اســت. ایــن فیلســوفان، حتی حوزۀ سیاســت و اقتصاد را هــم در پرتو اخالق و در قالــب نظام فقه و 

یشه در اخالق الهی دارد، مشخص می کنند.  که ر کم بر جامعه  حقوق حا

بین نظریات آرمان شهری در دنیا، در ُبعد مفاهیم اساسی آرمان شهرشان تفاوت چندانی وجود ندارد. 
فی المثل بسیاری از نظریه پردازان غربی قائل به عدالت در تحقق آرمان شهرشان هستند که در بخش 
زیادی از نظریات مسلمانان نیز این گونه است. منشأ تفاوت  میان این دو نوع نگرش را می توان در 
که نقطۀ آغاز آن قبل از شکل گیری  کرد. این بخش ها شامل طیفی است  چند بخش جست وجو 
اندیشۀ آرمان شهری است و پایان آن نیز به بعد از تشکیل آرمان شهر منتهی می شود. موردی که پیش 
از تشکیل اندیشۀ آرمان شهری می تواند بستر بروز تفاوت ها باشد، بحث پیرامون چرایی شکل گیری 
آرمان شهر است. در واقع هدف از شکل گیری آرمان شهر چیست؟ آیا هدف مادی است یا در مطالبۀ 
که می تواند منشأ اختالف باشد، چگونگی دست یافتن به آرمان  امری فرامادی است؟ مورد دیگری 
موردنظر است و اینکه آیا از هر طریقی می توان به هدف موردبحث رسید. موضع بعدی، پس از تحقق 
آرمان شهر است؛ گروهی حتی تحقق آن را تاب نمی آورند، دسته ای تحقق آرمان شهر را نقطۀ پایانی بر 

آمالشان می پندارند و گروهی تحقق آن را بستری برای تحقق امری واالتر می دانند.
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بهره مندی از نظریۀ آرمان شهر در شهرسازی، به عنوان تعریف دقیق مبانی انسانی شهر و افق نهایی 
که شهروندان به دنبال دستیابی به آن هستند، قابل توجه است.

یخ زندگی بشری گواه آن است که نیل به سعادت فردی و اجتماعی و جامعه ای عاری از کاستی،  تار
همواره ذهن اندیشــمندان و فالســفه را به خود مشــغول داشته و با تولد اندیشه در انسان همراه بوده 
ی داشــتن جامعه ای عــاری از پلیــدی، خشــونت و خودخواهی ها و  اســت. چنیــن انســانی در آرزو
همــراه بــا رفاه و آســایش، همواره در تکاپو بوده و چاره ها اندیشــیده اســت، زیرا آدمــی همواره مقهور 
کت بار را برای او به ارمغان آورده اســت.  امیــال خودخواهانــۀ خــود بوده و این امر، دورانــی تیره و فال

لذا با ساختن جامعه ای بسامان، جایگزین مناسبی برای وضعیت فعلی خویش فراهم می آورد.

یت، توماس مور در کتاب یوتوپیا، فرانســیس بیکن  در کتاب  کتــاب جمهور از افالطــون یونانــی در 
کتاب  کتاب اوســئانیای، ولتر در  کتاب شــهر آفتــاب، جیمز هرینگتون  در  کامپالنا در  آتالنتیــس، 
شــهر زریــن، اتیــن کابــه در کتــاب  ســفر بــه ایکاری تــا مارکــس در مغرب زمیــن همگی کوشــیده اند 
شــهری ایدئال یا همان آرمان شــهر مطلوبشان را توصیف کنند. کسانی چون فارابی، خواجه نصیر، 
ســهروردی، ابن خلــدون و غیــره ســخنان حکمــای غــرب را خوانــده و شــرح داده اند، ولــی از تعبیر 
آرمان شهر پرهیز داشته و تعابیری همچون شهر فضیلت، داناشهر، شهر حکمت و اخالق و غیره را 
کرده اند. تعبیر آرمان شــهر حتی در سخن بزرگان اسالمی معاصر  که در تعابیر دینی بیان شــده، نقل 
همچــون امــام خمینــی و مقام معظم رهبری هــم طنین باالیی نــدارد و تعابیر محتاط تــر دینی رواج 

بیشتری دارد.

تحقــق عدالت، دســتیابی به حقیقــت، طرح جامعۀ آرمانی، مفاهیم خیر و شــر، برابــری و برادری، 
کم آرمان شــهر، تحقق  مفاهیــم عقالنی، شــیوه های رســتگاری آدمیان، مشــخصات حکمران و حا
بهشــت این جهانی و غیره، همگی در اندیشــه های آرمان ورزانۀ اندیشــمندان آرمان شــهر ذکر شــده 

است.

کــه این اندیشــمندان از شــهر آرمانــی ارائه می کنند، برحســب مواضع سیاســی، مذهبی،  تصویــری 
گذشــته  گاه آرمان شــهر در اســاطیر عصر زرین  یکی و فرهنگی عصر خودشــان بوده اســت.  ایدئولوژ
یکی در آینده درآمده  یکی و ایدئولوژ گاه به صورت بازآفرینی ای تخیلی، تکنولوژ جســت وجو شده و 
است. گاه در افسانه ها، اساطیر و افتخارات ملی گذشته جست وجو شده و گاه در محک بازگویی 
گاه در یــادآوری انتظــار فرج و در دســتیابی به آینــده ای موعود برای  کــم و  آرمان هــای نظام هــای حا

ضعفا و محرومان زمین، ترسیم شده است.
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که بر   پژوهش حاضر فرضیه ای را در تبیین آرمان شــهرهای اســالمی و ایرانی و غربی دنبال می کند 
مبنای آن، آرمان شــهر در اندیشــۀ اســالم، با تعابیر دسترس پذیرتر شــهر کمال و سعادت و عدالت و 
یاپردازی موهوم دارد. در مقابل  فضیلت و غیره، ماهیتی دینی و توأمان آسمانی و زمینی و بدون رؤ
یایی و البته قابل تحقق داشت که برخالف  در اندیشۀ ایران باستان، ماهیتی اسطوره ای، رازآمیز، رؤ
یشــه در واقعیــت دارد، بلکه واقعیــت را به الگــوی آرمانی آســمانی مدنظر  الگــوی اســالمی، کمتــر ر
خویش نزدیک می کند؛ در غرب نیز بیشتر ماهیتی زمینی و برگرفته از خرد و تعقل فلسفی دارد. در 
این تحقیق به دنبال وجوه تشابه و تمایز نظریۀ آرمان شهری در اندیشۀ سیاسی اسالم، ایران و غرب 

کنیم. هستیم تا در پرتو آن، در نظریه های توسعۀ محیطی معاصر، مبنای صحیح تری را دنبال 



مفهوم و چیستی مدینۀ فاضله
کــه زندگی او را بــا بهروزی و  یســت بوده  یکــی از آرزوهــای دیرینۀ بشــر، دســتیابی به نوعی از شــیوۀ ز
کرده است. آرمان شهر، مدینۀ  یخ راه های تحقق این آرزو را بررسی  کامیابی قرین سازد و در طول تار
کامل و قرین  که در آنجا زندگانی مردم،  فاضله، جامعۀ توحیدی یا یوتوپیا جامعه ای است آرمانی 

رستگاری است.

مفهــوم یوتوپیــا1 پیچیدگــی و دشــواری خاصــی دارد؛ چنانکــه نظریه پــردازان و نگارنــدگان یوتوپیــا 
نتوانســته اند بــه تعریف مشــترکی از آن دســت یابنــد. واژۀ یوتوپیــا برگرفتــه از واژۀ یونانــی »توپوس«2  
که  به معنــای مکان اســت. نظریه پــردازان با افزودن حرف نفــی »او« مفهومی منفی از آن ســاخته اند 
خوبستان، هیچستان، بهترین مکان یا المکان و یا به گفتۀ شیخ اشراق، شهاب الدین سهروردی، 

کجاآباد معنا می دهد )سهروردی، 1380: 211(. نا

تومــاس مــور3 در ســال 1516 م در کتابــی ایــن تعریــف را بــه کار بــرد. یوتوپیــا بــا نفی توپیــا )مکان(، 
کــه در بســیاری جهــات با یکدیگــر متضاد  درصــدد تغییــر آن اســت. یوتوپیاهــا، نه تنهــا متنوعنــد 
نیــز هســتند. برخــی از آنها ســتایش گر پرهیزکاری اند و برخی دوســت دار لذت جویــی. از همین رو، 
کریستیان گودن4، در کتاب »آیا باید از یوتوپیا اعادۀ حیثیت کرد« چهار دسته یوتوپیا را نام می برد:

1-   Utopia
2-  Topos
3-  Thomas More
4-  Christian Godin
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که وضعیت ایدئال را ترسیم می کند؛- 1 یوتوپیای آزادی 

یوتوپیای با سنت مردمی و انقالبی از سنخ همان یوتوپیای توماس مور؛- 2

که وضعیت دولت ایدئال را ترسیم می کند؛- 3 یوتوپیای نظم 

یوتوپیــای نهادینــه و تمامیت ســاز که خود را از پیروان ســنت شــهر خورشــید کامپانال می داند - 4
)گودن، 1383: 34-35(.

گونــه ای از تفکر آرمان شــهری ســکوالر به نام مارکسیســم  البتــه الزم بــه ذکــر اســت که در قــرون اخیر 
که نتیجــۀ آن جامعــه ای آزاد از طبقات و مذهب اســت. مفهومی  رواج یافتــه اســت. آرمان شــهری 
کردنــد  کــره از آن بهره بــرداری  کوبــا و  کــه سیاســت مدارانی چــون لنیــن، اســتالین، رهبــران چیــن، 
کــرد و بعدها در  و بدیــن صــورت سیاســت های مارکــس به ســمت نوعــی یوتوپیایی شــدن حرکت 
گرفت، چنین برداشتی در پی توجه به  کمونیسم و سوسیالیسم شکل های مختلفی به خود  قالب 

ارزش های مادی و زمینی است.

گونه برشمرد: حاصل آنکه، برخی از ویژگی های یوتوپیاها را می توان این 

یوتوپیا طرحی ذهنی و تصویری ایدئال از دنیایی به نسبت بهتر است؛- 1

گرایی، - 2 یوتوپیا عدالت را شالودۀ اساسی حکومت خود می داند. در حقیقت ، ایدۀ آرمان شهر 
از عمق وجود یک فیلسوف به عنوان نگرشی فطری به عدالت بر می خیزد؛

یوتوپیا از سویی از واقعیت های موجود انتقاد می کند و از سوی دیگر، برای توصیف جامعه ای - 3
که در واقعیت وجود ندارد؛ مطلوب وضع شده 

ی مدنیت - 4 یوتوپیا می خواهد فرد را با جامعه و همگان متحد ســاخته و ســازش دهد و ازاین رو
طبیعی و رابطۀ تعاون میان انواع انسانی از شالوده های آرمان شهر است؛

یوتوپیا از مرزهای زمان و مکان می گذرد و جایگاه آن تخیلی است؛- 5

جرقۀ یدایش یوتوپیا در بحران ها زده می شود؛- 6

صلح، آسایش و رفاه از ویژگی های مثبت یوتوپیا به شمار می آیند؛- 7

گوشه گیر و ناسازگار بوده اند؛- 8 بیشتر یوتوپیااندیشان، افرادی 

کســانی همانند فارابی، - 9 توجــه به دانایی و فرمانروایی از ویژگی های غالب آرمان شهرهاســت. 
کــم، حکیم باشــد.  کــم و یا حا کــه بایــد حکیــم، حا افالطــون و فرانســیس بیکــن1 بــر آن بودنــد 
1-  Francis Bacon
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کامپالنا جامعه ای سوسیالیســتی را به تصویر می کشــد که کشیشــان و روشنفکران، رهبران آن 
که هیچ انسانی بر انسان  گوستین معتقد است ارادۀ الهی در بدو خلقت چنین بود  هستند. آ
کمیت خدا  کم علی االطالق، خدا باشد و انسان ها در طول حا دیگر حکومت نکند، بلکه حا
باشــند. پس جامعه ای  ســعادتمند اســت که تحت نظارت و رهبری کلیســا و روحانیون باشد 
و بهتــر و راحت تــر همین اســت که مردان خداترس که از قوانیــن و اوامر الهی تبعیت می کنند، 
که به  که به خاطر مردمانی  همیشه در رأس امپراتوری ها باشند و این ستم ها را نه به خاطر خود 

آنها حکومت می کنند، بپذیرند )حسینی، 1382: 23-28(.

آرمان شهر و آرمان شهرگرایی در اندیشۀ سیاسی اسالم
اندیشــۀ آرمان شــهر )پیدایش و خلق شــهری آرمانی( در تمام مکتب ها و اندیشــه ها به نوعی موجود 
یکردهای خاص توحیدنگر و ویژگی های خاص خود،  است. در این میان دین اسالم، به سبب رو

صفات مشخصی را برای آرمان شهر مطلوب خود خواهان است.

یکــی از مهم ترین مباحثی که همواره در دین اســالم مطرح شــده، مســئلۀ آخرالزمــان، ظهور منجی 
م و بدیهی نزد تمام مسلمین به 

ّ
موعود و تشــکیل حکومت آرمانی در آن زمان اســت که از امور مســل

شمار می رود.

ی به اعتقاد مســلمانان در موعــد مقرر تحقق خواهد یافت و اندیشــۀ  آرمان شــهر یــا حکومــت مهدو
انتظار که از مســتحکم ترین عوامل پیشــرفت  مســلمین )خاصه شــیعیان( اســت، از همین مفهوم 
کبــری امــام دوازدهم شــیعیان، حضرت  کــه بعــد از دوران غیبــت  سرچشــمه می گیــرد؛ اندیشــه ای 
حجة ابن الحسن العسکری)عجل اهلل تعالی فرجه(، شروع شده، هنوز ادامه دارد و روزبه روز محکم تر 

می شود.

یــخ بشــری، فرجامــی خجســته دارد و بــا ظهــور مهدی)عجل اهلل تعالی فرجه( کار  در نظــر شــیعه، تار
جهان بسامان می شود و آدمی به رستگاری دست می یابد.

عالمــه طباطبایــی در المیــزان می فرماید: با اینکه شــیطان از خدا تا قیامت مهلــت می خواهد، اما 
مهلت الهی تا وقت معلوم است )طباطبایی، 1374، ج12: 233(.

بر اســاس آیه 38-36 ســوره حجر، دورانی می آید که زمان خوش دنیاســت وآن روز دیگر شــیطان بر 
کمیت ندارد و مدینۀ فاضله تحقق می یابد و درآن موقع، همه وعده های مربوط به امام  انسان ها حا
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زمان وفا می شــود. در اعتقاد مســلمانان، آن زمان جامعه اسالمی در سراسردنیا پایه ریزی می گردد. 
که با ظهور ایشــان،  کنده از بی عدالتی، جنگ و خونریزی اســت  کــه او ظهور می کند، دنیا آ زمانــی 
یج آرامش و امنیت در بین تمام  انســان های پرهیزگار وارث زمین می گردند و آنانند که ســعی در ترو
کریم در ســوره آل عمران آیه 140 می فرماید: »و ما به نوبت این روزها  انســان های دنیا می کنند. قرآن 

را برای مردمان خواهیم آورد».

که اســالم سراســر دنیا را  قرآن به عنوان کتاب مقدس مســلمانان از ســوی خدا بیانگر این امر اســت 
فــرا می گیرد و اســالم حقیقی با ظهور امام زمان و هدایت ایشــان در همه جــا پیروز می گردد )انبیاء، 
18؛ رعــد،17(. در ایــن زمــان بدی هــا، ســختی ها و دشــمنی ها از بین رفتــه و مدینــۀ فاضله تحقق 
کــرده و آن را دوره تکامل انســان می داند،  کــه قــرآن و احادیث شــیعه به آن اشــاره  می یابــد. دوره ای 
گرایشی، به مفهوم امید به آینده ای درخشان  زیرا از همه جهات، انســان به کمال می رســد و چنین 
توأم با عدالت اجتماعی، در جوهر اعتقادات شــیعه نهفته اســت و این آرمان شــهر دارای صفات و 

ویژگی های منحصر به فردی در اندیشه اسالمی است.

کی، شــهر ذکر و تذکر، شهر اصالح، شهر شکر،  آرمان شــهر اســالمی، شهر عدالت، شــهر طهارت و پا
شــهر امن و شــهر تحقق شــأن واقعی انسان در مقام خلیفه الهی اســت. اسالم در عین تذکر بر آدمی 
که  در هجران از دارالقرار واقعی و بهشــت موعود، وعده تحقق حتمی آرمان شــهری را ارائه می دهد 
صــورت کالبدی آن در ســیطره دولت امــام دوازدهم حضرت بقیةاهلل مهدی موعود)علیه الســالم(، 

نمود عینی خواهد پذیرفت.

جهــان شــمولی، بهره گیــری از تمامــی قابلیت هــا و قدرت هــا و نیروهــای مــادی و معنــوی، تکامــل 
شــگرف علــوم، اتصــال آرمان شــهر اســالمی مهــدی موعود)عجل اهلل تعالی فرجــه(، بــه عوالــم بــاال و 
عالــم شــهود و غیــب، از برجســته ترین صفــات و ویژگی هــای آرمان شــهر اســالمی حضــرت مهدی 

موعود)عجل اهلل تعالی فرجه( است.
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1-1- آرمان شهر اخالقی- اجتماعی افالطون
که  که به طرح جامعه  ای با اصول و قواعدی خاص  افالطون اولین فیلسوف از دنیای باستان است 
ی نخســتین متفکری بود که اندیشه آرمانی را بر  کید دارد، اقدام کرد. و در فلســفۀ خودش بر آن ها تأ
کتاب جمهوری او با بحث دربارۀ مفهوم درســت عدالت آغاز می شــود،  کرد.  برهان عقلی اســتوار 
در روندی منطقی به شــیوۀ همپرســگی )دیالوگ( به پیش می رود، و در جســت وجو برای شــناخت 

عدالت راستین، جامعه  ای آرمانی را طرح می افکند. )اصیل، 1371: 18(

افالطــون بــا توجــه به ایــن نوع تفکر، اخالق را وارد فلســفه سیاســی خــود می کند و معتقد اســت که 
که  ی، اصواًل باید ارتباط نزدیکی با اخالق داشــته باشــد و فرض جامعه  ای آرمانی  جامعۀ آرمانی و
اخــالق در آن حرفــی بــرای گفتــن نداشــته باشــد، محال اســت. فــرد با جامعــه معنا پیــدا می کند و 
گرو  گرو ســعادت جامعه قرار می گیرد. به تعبیر بهتر، اخالق فردی در  ی در  ســعادت و نیکبختی و
اخالق جمع )کشــور( معنی دارد، چون از این راه می توان عدالت و ســعادت را بهتر تشخیص داد و 
یخ و زندگی بی  نیاز از  که انســان ها هیچ گاه در تار کرد. او با توجه به این اصل  ک تعیین  برای آن مال

هم نیستند و به نیاز انسان ها تنها در یک دولت شهر پاسخ داده می شود. 

کرد، چون شــالوده جامعــۀ آرمانیش  عدالــت را بایــد هســته اصلــی تفکر سیاســی افالطون قلمــداد 
کــه مدنظــر دارد، بــر این هســته اصلی اســتوار می کنــد. چنانکه کســی در آثار  و مدینــۀ فاضلــه  ای را 
که سیاســت، ارائه طرح منســجمی از یک  کند، پی به این مهم خواهد برد  سیاســی افالطون تأمل 
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 اداره کننــدگان جامعــه، از مهم تریــن دغدغه  هــای افالطون از 
ی در بلندترین جایگاه جامعۀ آرمانی خود، فیلسوف ـ شاه را  شــکل  دادن به آرمان شــهر می باشــد. و
می بیند، فیلســوفـ  شــاهی که مزین به صفات فضیلت و تقوا می باشــد و ُمُثل با عالم اعلی را بهتر 

از هرکس دیگری درمی  یابد. )همان: 13(

کــه هــر ارگان وظایــف خــود را در نیک  شــهر در  عدالــت اجتماعــی از دیــدگاه افالطــون ایــن اســت 
یافت که عدالت برای افالطون حالت  هماهنگــی کامــل با دیگران انجام دهــد. از اینجا می توان در
محوری دارد و با مفاهیمی همچون حکومت خوب، فضیلت،   خویشــتن  داری، خرد و شــجاعت 

در ارتباط است.

گر خود افالطون تردیــد دارد که چنین مدینه  ای  یایی نیســت و ا مدینــۀ فاضلــه افالطون یک شــهر رؤ
ی اندیشــه و باور خود را کم ارزش می داند  بوجــود آیــد، ایــن تردید را نباید به آن معنی تلقی کرد که و
یا آن را صرف وهم می  انگارد. مدینۀ فاضله افالطون، اتوپیا نیست اما آبشخور مدینه  های فاضله و 
آرمان شــهرهای پس از اوســت و بر تمامی آنها اثر گذارده است. مدینۀ فاضلۀ افالطون )و با تسامح( 
ی  کتــاب »جمهــوری«، »سیاســت« و »نوامیــس« طرح  ریــزی شــده اســت. و آرمان شــهر او در ســه 
معتقد اســت که مدینه باید تجســم و تجســد عدالت باشد تا اینکه ســازنده شهروندان عادل گردد 

)شاه  سنی، 1377: 32(.

ی معتقد  ی پــس از طــرح جامعــه ایدئــال خــود، جامعــه آن زمــان آتــن را به بــاد ســخره می گیــرد. و و
ی  اســت: »در آتــن، بــه مردم یاد می دهنــد که چطور دروغ بگوینــد و از تعلیم تقوا خبری نیســت.« و
نخســتین مبنــای تعلیم و تربیت را اصالح عقاید مذهبــی و بوجود آوردن مفهوم متعالی از پروردگار 
که در آن عقل و خرد در  می  دانســت. در نهایت، آرمان شــهر واقعی از دید افالطون جامعه  ای اســت 
ی همچنین، جوامع منحرف  شــده را هم مشــخص می کند. جوامعی که به  رأس حکومت باشــد. و
علــت نبــودن خــرد در رأس امور، ســیر ســقوط را می پیماینــد: 1(جامعه تیموگراتی که در آن شــرف و 
کم است، 2( جامعه ُالیگارشی1 که طمع و آز به مردم آن حکومت می کند، 3( جامعه  شجاعت حا
که آنچه افالطون به عنــوان ضد ارزش های  دموکراســی )میالنــی بناب، 1381: 14(. عجیب اســت 

غیر انسانی نام می برد امروزه جزء ارزش های ناب معاصر تلقی می گردد.

که عبارتند از:  که صفات و محسنات اصلی فرد و جامعه چهار صفت است  افالطون عقیده دارد 
حکمت، شجاعت، خویشتن  داری و عدالت. 

کثریت مردم را بر عهده دارند. گروهی اندک به سود خویش، فرمانروایی ا 1-   در حکومت ُالیگارشی 



19 بیب او ر شپمیم شها دپ باب

الف( نخستین چیزی که مشاهده می شود »حکمت« است. این صفت از علم سرچشمه می گیرد 
کــه افــراد معدودی ایــن علــم را دارا  نــه از جهــل. ایــن علــم غیــر از علــم نجاری و کشــاورزی اســت 
می باشــند و موضوع آن بحث دربارۀ یک چیز معین نیســت بلکه دربارۀ شهر به طور مجموع است و 

که سازمان داخلی و روابط شهر با شهرهای دیگر به بهترین وجه اداره شود. هدف این است 

ب( شــجاعت؛ در ســربازان یافت می شود و شهر صفت شجاعت را مرهون جزیی از خود می باشد 
که همه مردم باید از آن  کار آن همواره محافظت از عقیده عمومی نسبت به آن چیزهایی است  که 

کنند و این عقیده را قانون، با شیوه و روش تربیت ایجاد می کند.  دوری 

ج( خویشــتن  داری؛ یــک نوع نظم و تســلط بر لذات و شــهوات اســت که در اصطــالح 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 می خوانند. 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 می گویند او بنده نفس خویش و فاقد خویشتن  داری است. 

که فضیلت  شــهر را تکمیل می کند »عدالت« اســت. )افالطون، 1348:  د( عدالت؛ آخرین صفتی 
)235

بــه عقیــده افالطــون کمــال مطلــوب از نظــر اخــالق فــردی، عــدل اســت؛ از نظــر اداره امــور جامعه، 
زمامــداری فالســفه اســت؛ از نظر تهذیــب روح، هماهنگی بین اجزای ســه  گانه نفس اســت؛ از نظر 

روش علمی، وحدت انواع دانستنی  هاست؛ از نظر موضوع علم، خیر مطلق و مجرد است. 

که این جزء، در عرض سایر جزءها نیست، بلکه صفتی است  افالطون چنین نتیجه  گیری می کند 
که با آن ها توأم باشد، وسیله ابقا و محافظت  به وجودآورندۀ صفت ها و فضیلت های دیگر و مادام 
آن هــا و مؤثرتریــن ضامن فضیلت شــهر اســت، که در پرتــو آن، اطفال و زنان و بــردگان و مردان آزاد و 
کم و محکوم، هریک کار خود را انجام داده و در کار دیگران دخالت نمی کنند.  پیشه  وران و افراد حا
پــس »عــدل« یا »عدالت« در شــهر، این اســت که هر صاحب اســتعدادی و هر طبقــه  ای فقط کار و 

گرفته باشد.  وظیفه مخصوص خود را انجام دهد و در واقع هر چیزی سرجای خودش قرار 

افالطــون نســبت میــان فضیلتهــای چهارگانه با شــهر را درســت همانند نســبت ایــن فضیلت ها با 
کیفیت عدالت در هر دو یکســان اســت و این  وجود فرد می داند. یعنی امر فضایل در شــهر و فرد و 

که در فرد و جامعه وجود دارند. وجه مناسب قوه  ها و نیروهایی است 

کم باشد و خرد نزد فیلسوفان است.  شــهر آنگاه زیبا و جامعه آنگاه مطلوب اســت که خرد بر آن حا
پس حکومت مطلوب، حکومت فیلسوفان و خردمندان است. )خاتمی، 1376: 57-58(
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کمونیستی تامس مور )یوتوپیا(1  1-2- آرمان شهر 
یشۀ ou-topos به معنای »هیچستان«  یوتوپیا واژه  ای اســت یونانی که ســاخته تامس  مور است، از ر
ی،  کنایــه  ای طنزآمیــز از eu-topos »خوبســتان« در آن اســت. این نــام، ســرانجام از راه کتاب و کــه 
پا دربارۀ جامعۀ آرمانی و ساخت و  جهانگیر شــد و در ســده  های بعد سر سلســلۀ آثار بسیاری در ارو

سازمان آن شد.

پای قرون وسطایی با دو جنبش نوزایش )رنسانس( و دین پیرایی  سده  های پانزدهم و شانزدهم ارو
)رفورماســیون( و فضــای شــور و دگرگونــی و همچنیــن نگرانــی و بی  ســامانی، ســنت اندیشــه دربارۀ 
که نام  کتاب یوتوپیا را در همین دوران نوشت  کرد. به ویژه تامس مور  دولت های آرمانی را از نو زنده 

آن بر تمامی این سنت نهاده شد. 

مور در یوتوپیا همه کوشش خود را بکار برد تا به آن جامعه خیالی سیمایی اصیل ببخشد. مهم ترین 
کارل  وجه جامعۀ یوتوپیا کمونیســم، نبودن مالکیت خصوصی در آن اســت. و به همین مناسبت 
کائوتســکی2، مور را پیشــرو اندیشــه کمونیســم شمرده اســت. اما جامعه کمونیســتی او رنگ ورویی 
کمونیستی پیش از خود، خانواده را اساس جامعه  دینی نیز دارد و برخالف بسیاری از یوتوپیاهای 
گســترده و تولیدگر، ســنگ بنای هرم اجتماعی  قرار می دهد. خانوادۀ تک همســری، پدرســاالرانه، 

یوتوپیاست )مور، 1361: 19-21(.

کــه آرمان شــهر از آن برخــوردار اســت و جزیره  ای  کمــال مدنظــر مــور، نخســت در امنیــت جای دارد 
بودنش آن را در برابر خطرهای بیرونی حفظ می کند )این جزیره  ای بودن بار دیگر حول شهرهایی با 
که ارتباطی  دژهای نفوذناپذیر ایجاد می شــود(. دومین جنبه کمال در همســانی )اشخاص( است 
تنگاتنــگ بــا امنیــت دارد، زیــرا در ایــن مــورد نیــز مانند مــورد قبل غلبه بــر ترس و احســاس ناامنی، 
کمیت »همسانی« است که مظهر آن به ویژه  ناشــی از تفاوت موردنظر اســت. بنابراین آرمان شهر حا
یک شــکلی در همه چیز؛ یعنی در زبان، آداب و رســوم، قوانین، و نیز مســلمًا در شــهرها و خانه  ها و 

باغ  هاست.

یشۀ ou-topos به معنای »هیچستان«. )آشوری،1361،  که تامس  مور آن را ســاخته است، از ر 1- یوتوپیا واژه  ای اســت یونانی 
ص16(

2-  Karl Kautsky


