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  چکیده
 یمرتضـ  يآرا اسـاس  بـر ( شهر آرمان ةمنتشرشد راًیاخ کتاب نقد مقاله، نیا موضوع

 مفهـوم  یکلـ  خطـوط  اسـتخراج  و يواکـاو  و یبررس به کتاب نیا. است )يمطهر
ـ  به ابتدا تا کوشد یم مقاله نیا. پردازد یم يمطهر دیشه ۀشیاند در شهر آرمان  یمعرف

: کنـد  دنبـال  موضع دودر  را يانتقاد يکردیرو سپس و بپردازد اثر نیا موجز اریبس
 دوم و شـوند؛  یمـ  دانسـته  نقـد  ۀسـت یشا اساساً که یمواضع يانتقاد یبررس نخست

 روا را هاآن توان یم نفسهیف اگرچه که شهر آرمان کتاب از یمواضع يانتقاد یبررس
ـ ن يمطهر دیشه ۀشیاند و آثار در يمتعدد لیبد مواضع اما دانست ـ ا در زی  بـاب  نی

 خـوانش  در هـم  را مواضـع  آن توانست یم محترم ةسندینو و هستند استخراج قابل
 را مقاله نیا در شدهعرضه يانتقاد وجوه. است نکرده نیچن کهیحالدر اورد،یب خود

 یخوانش نقدنیز  یگاه و یبررس نخست، کرد؛ کیتفک توان یم زین گرید يا هیزاو از
 دوم و است؛ داده ارائه يمطهر دیشه يآرا در یآرمان شهر از شهر آرمان ةسندینو که

ـ  عمدتاً که شهر،آرمان کی يها هیسو یبرخ از يمطهر دیشه خود خوانش  بـر  یمبتن
  .اند گرفته شکل یاسالم نصوص

 .ينگر یخیتار مطلوب، ةندیآ ،يمطهر یمرتض شهر، آرمان :ها دواژهیکل
  

  مقدمه. 1
 دکتـر  قلـم  بـه  راًیاخ که است يارزشمند اثر نام) يمطهر یمرتض يآرا اساس بر( شهر آرمان

 مقالـه  نیا در. است شده مواجه هم یخوب نسبتاً اقبال با و منتشر یافرمجان ياحمد اکبر یعل
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 ١بگـذارم؛  انیم در یگرام مخاطبان و محترم مؤلف با اثر نیا باب در را نکته چند خواهم یم
 نخست،: هستند موضع دو متوجه نجایا در ذکرشده يانتقاد وجوه که یمقدمات حیتوض نیا با

 وکـرده اسـت    ارائـه  يمطهـر  دیشهي آرا در یآرمان شهر از شهر آرمان ةسندینو که یخوانش
 بـر  یمبتنـ  عمدتاً که شهرآرمان کی يها هیسو یبرخ از يمطهر دیشه خود خوانش هم دوم

ـ ا يانتقـاد  مالحظـات  از یبخشـ  کـه  است یگفتن هالبت. اند گرفته شکل یاسالم نصوص  نی
ـ  بـه  یگـاه  بلکه ،شهر آرمان يها یکاست افتنی يبرا ينقد الزاماً نه نوشتار،  ایـ  شـنهاد یپ ۀمثاب

 ،يمطهـر  دیشه ۀشیاند در آن یبازخوان و مفهوم نیا با مواجهه يبرا هستند یلیبد يویسنار
 رسـالت  از خـارج  را هـا  آن امـا  باشند ها آن متفطن است ممکن شهر آرمان یۀگرانما مؤلف و

 و ظممـن  اریبسـ  يبازساز کی شهر آرمان که کنم حیتصر دیبا ابتدا نیهمچن. بداند شهر آرمان
 برابر در را مخاطب که است نظم نیهم اتفاقاً و است شیخو بحث قلمرو از شده يبند طبقه
 مـنظم  و يانتقاد ۀمواجه يبرا را مقاله نیا یکنون تیموقع واست  داده قرار یروشن اتیمدع

 هر از شیب که است تیشفاف نیا قدردان حاضر، ۀمقال ةنگارند لذا. است ساخته فراهم آن با
  .است کرده فایا نقش آن با گو و گفت نیا يریگ شکل در زیچ

  
  شهرآرمان از هیاول ینییتب. 2

  »گذار« کی مولود ؛یآرمان شهر 1.2
 اثـر  محتـرم  مؤلـف  با سطور نیا ةنگارند که ییگوو گفت اساس بر و نخست ۀنکت عنوان به

ـ ا مؤلف مالحظات نینخست لیتحل یۀپا بر و )1393 افر،ی(بهن داشت ـ ا بـر  يو کتـاب،  نی  نی
  :که است باور

ـ ا و دارد فاصـله  آن »یآرمان و مطلوب وضع« با همواره ما یزندگ »یفعل وضع« )الف  نی
   ؛یهیبد است يامر

   است؛ يبشر نوع یزندگ از انفکاك قابل ریغ و یذات یجزئ ،»فاصله« نیا )ب
 وضـع  آن بـا  فاصـله  اسـاس  بـر  هـم،  یآدم یزندگ »پسرفت« ای »شرفتیپ« سنجش )ج

  ؛شود یم ممکن که است یآرمان و مطلوب
ـ ا« ،»طرح« واجد اسالم، از يمطهر خوانش در مطلوب وضع نیا )د ـ  »دهی  يا »نقشـه « ای
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، یافرمجـان  ي(احمـد  است يضرور ،»گذار ۀبرنام« کی وجود آن، به دنیرس يبرا که است
1393: 15(.  
 اسـت  »گـذار  ۀبرنامـ « کی با آن پرکردن ضرورت و »فاصله« نیهم وجود به توجه با لذا

ـ ا« نیـی تب درصـدد  ،شـهر  آرمـان  کتـاب  حـاال  .دیآ یم انیم به شهر آرمان مفهوم که  يهـا  »دهی
 ینـوع  کـه  اسـت  »مطلوب وضع« کی از یطرح ۀمثاب به يمطهر دیشه مرحوم يشهر آرمان

 تحقـق  يبرا »گذار ۀبرنام« نییتب. است داده قرار خود کار دستور در را »روشمند يکاو دهیا«
 ضـامن  که يمطهر دگاهید از) مطلوب وضع به موجود وضع از عبور لوازم( شهر آرمان ینیع

ـ  وقـوع  بـه  صـرف  ةدیا کی از را آن و است یآرمان شهر کی یعمل تحقق ـ نزد یعمل  کی
 مؤلـف  کـه  اسـت  يمطهـر  ۀشـ یاند در يگـر ید کاوش و مستقل ياثر موضوع هم سازد یم

  .میباش آن انتشار شاهد يزود به که است دیام و است کرده آغاز را آن پژوهش محترم،
 يمحورهـا  از یکـ ی توانسـت  یم که يشهر آرمان نیچن تحقق امکان اساساً ب،یترت نیا به

ـ ا در لـذا . اسـت  خـارج  نوشتار نیا کار دستور از رد،یگ قرار نوشتار نیا يانتقاد و یاصل  نی
 یـۀ پا بر شده میترس مطلوب وضع همان نقد ای دهیا کی نقد ،شهر آرمان نقد تا کوشم یم مقاله
  .نباشد آن تحقق امکانات متوجه فعالً و بماند یباق يمطهر يها شهیاند

  
  يمطهر شهر آرمان یکل خطوط 2.2

 منتشـر  و پراکنده يشهر آرمان ةدیا که است آن بر فوق، یشخص لیتحل از گذشته اثر، مؤلف
    ،يمطهر دیشه يآرا در

   ؛)10–9: همان( است یاجتماع يا دهیا: نخست
  ؛)10: همان( است یآدم فالح آن، رمانِآ: دوم
 از مسـتقل  لـذا  و )16–15: همـان ( موجـود  وضع از فاصله با سته یمطلوب ةندیآ: سوم

  ؛)15و  10: همان( آن از تر شرفتهیپ و نیمسلم ۀجامع امروز و روزید ماوقع
    ؛)9: همان( است متجدد و یسنت متفکران يشهر آرمان يها دهیا از مستقل :چهارم
 اسـت  يا خاتمـه  يصـور  لحـاظ  بـه  و وحـدت  کیـ  يسو  به يگذار و حرکت: پنجم
 و اکنـون  جامعـه،  و فرد ،یعقب و ایدن ،)یوح و عقل( خدا و انسان انیم یدوگانگ بر سنتزوار

    ؛)10: همان( ...و ندهیآ
    ؛)11–10: همان( است يدیتوح يمحتوا واجد ،ییمحتوا لحاظ به: ششم
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 )ص(يمحمـد  يدیـ توح ۀبرنامـ  بـا  موافـق  است يا جامعه/يشهر آن، یرونیب نمود: هفتم

  ؛)10: همان(
    ؛همان)( ردیگ یم الگو یعال »هدف« کی ۀمثاب به )ع(يمهدو ۀجامع از آن ساختار: هشتم

 کننـد  ارائـه  یعال هدف آن از را شیخو معاصر يا نسخه دیبا و توانند یم طلبان حق: نهم
  (همان)؛

 خیتـار  از يضـرور  و یحتم يا مرحله عنوان به )ع(موعود يمهد یینها يروزیپ با: دهم و
  .)28–23: همان( ابدی یم تحقق ،یآرمان ۀجامع نیا ریفراگ و کامل ۀنسخ تنها بشر،
  

  شهر آرمان باب در یمالحظات. 3
  يمطهر با مؤلف مضمر یهمدل و يانتقاد کردیرو فقدان 1.3

. دانسـت  يمطهـر  دیشـه  نزد بحث ۀنیزم نیا از منظم و مجدانه نییتب کی دیبا را شهر آرمان
ـ  ای یشناخت یهمدل از یمیمستق نشان چیه محترم مؤلف که آن وجود با یول  و نیتحسـ  یحت

ـ  و اسـت  نگذاشـته  يجـا  بـر  يمطهـر  مرحـوم  يآرا برابر در داورانه ارزش اعجاب  از یحت
 يآرا به يو نگاه اما است کرده يخوددار »يمطهر« نام سر بر جیرا القاب یبرخ يریکارگ به

  :که يرو آن از است همدالنه. است »همدالنه« ،يمطهر دیشه
 سـخنان  اسـاس  بـر  که هستند ییها پرسش نوعاً ،يمطهر از مؤلف يها پرسش .1

 پاسـخ  هـا  آن بـه  يمطهر که است معلوم ابتدا از لذا و اند شده طرح يو بالفعل
ـ  و طرح انیم نیا در. است داده ـ  و مقـدر  يهـا  پرسـش  يریـ گ یپ  کـه  یممکن

 و باشـند  یآرمـان  شـهر  کیـ  سیتأسـ ) puzzle( نیجـورچ  از یجزئ توانند یم
 هـر  و يمطهـر  البته. شود ینم دهید گذاشته، پاسخ یب ای مغفول را ها آن يمطهر
 ندانـد  تیاهم واجد را ییها پرسش است ممکن خود بحث در يگرید متفکر

 با مؤلف ۀمواجه که است نیا مسئله اما، دهد پاسخ ها آن به که ابدین را ها آن ای
ـ ا قطعـات  تمام ییگو که آن از یحاک است، ینییتب يا مواجهه ،يمطهر يآرا  نی

 هـم  يا قطعـه  چیهـ  يجـا  و حاضرند شهر آرمان کی از يریتصو با نیجورچ
ـ تمام ۀمسـئل «. باشد نپرداخته آن به يمطهر که است نمانده یخال  ياجـزا  »تی

 همـواره  کـه  اسـت  يا يانتقـاد  يهـا  پرسش از یکی ،يفکر ۀنقش ای طرح کی
  .ردیگ قرار توجه مورد ییها خوانش نیچن در دیبا و تواند یم
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 چیهـ  بـاً یتقر هـم  مؤلـف  يهـا  پرسـش  به يمطهر ةشد داده يها پاسخ انیم در .2
ـ م بـه  قیـ طر از شـان یا با مناظره یحت ای آرا با يانتقاد ۀمواجه يبرا یتالش  انی

ـ د ،يانتقـاد  ایـ  یقـ یتطب بحـث  کیـ  یدهـ  سـامان  ای بیرق یپاسخ آوردن  دهی
 و ممکـن  يانتقادهـا  از یبرخـ  بـه  تـا  کوشـم  یم مقاله نیا خالل در. شود ینم
 يانتقاد اشارات تنها. کنم اشاره يمطهر مرحوم يآرا خوانش هنگام در یعیطب

 يال البـه  از کـه  نیشـ یپ متفکـران  بـه  اسـت  یاشارات شهر آرمان در گرفتهشکل
 و اسـت  گرفتـه  شـکل  نیشیپ متفکران به نسبت يمطهر خود يانتقاد مباحث
ـ  متفکـرانِ  يآرا بـا  يمطهـر  یقیتطب و يانتقاد ۀمواجه که است واضح  از شیپ

 مؤلـف  خـود  یِقـ یتطب و يانتقـاد  ۀمواجهـ  خـأل  ،یروشـ  لحـاظ  بـه  خودش،
  . کند ینم پر را يمطهر يآرا با شهر آرمان

 يشهرآرمان يها شهیاند از همدالنه ای ینییتب یخوانش که ستین آن از مانع نقد، نیا البته
 لیـ ذ در و ابتـدا  همـان  از کـه  کنـد  انیب هم مؤلف که ندارد یاشکال و ردیبگ شکل يمطهر
 پاسـخ  نیهمـ  اما ،»يمطهر یمرتض يآرا اساس بر« است گفته خود ،شهرنآرما یاصل عنوان
 لسـوفانه یف اناًیاح و یعقل ۀمواجه که جاست نیا سخن .است حاضر يمدعا نفع به هم مقدر

 ،يمطهر مرحوم گفتار و آثار جمله از يبشر گفتار و آثار با ینید درون یِعقل ۀمواجه یحت ای
 کی نه يانتقاد ۀمواجه بر دیتأک لذا. بماند يرانتقادیغ و ِصرف ینییتب تواندینم عقالً و اصالً
  .است یناشدن ترك و یعقل ضرورت کی بلکه یذوق و یاستحسان يتمنّا

  
  شد ختم ییبازگو کی به که ییگوهاو گفت 2.3

 اتفاقـاً  کـه  آورد یمـ  بار به را ییها پرسش شهر، آرمان باب در يمطهر با يانتقاد يگوو گفت
  . دارد ها آن از یبرخ يبرا یاستخراج قابل و مقدر نحو به را خود خاص يها پاسخ يمطهر

 و يانتقاد نحو به توانست یم که میبپرداز ییها پرسش از يا نمونه به جا نیا در ستین بد
 بـاب  در. دیبگشـا  هـم  را يمطهـر  بـا  قیـ عم ییگـو  و گفت باب و شود بنا ینید درون یحت

ـ اهم يمطهـر  مرحـوم  آثار در مندرج موضع دو کیتفک ،يمهدو شهر آرمان  در کـه  دارد تی
 بـه  يمهـدو  شـهر  آرمـان « کـه  نیا نخست يمدعا. اند آمده گرید کی با ممزوج هم شهر آرمان
 دوم يمـدعا . )23 :همـان ( »شـد  خواهـد  محقـق  حتماً بشر خیتار از یقطع يا مرحله عنوان

 »کوتـاه  شـه یهم يبـرا  جبـاران  و کـاران  ستم دست« مرحله نیا یقطع تحقق از پس که نیا
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 گشـت،  بازنخواهنـد  عـالم  بـه  گـاه  چیهـ  شـرور  آن، از پـس  کـه  ينحو به )همان( شود یم
 يبه نقل از: احمد، 436 : الف 1394 ،ي(مطهر »نماند یباق باطل از يا نشانه چیه که چنان آن«

ـ  از مدعا دو نیا کیتفک تیاهم بر دیتأک ضمن جا نیا در. )32 :1393 ،یافرمجان  گـر، ید کی
 ۀجامعـ  یقطعـ  تحقق( نخست يمدعا. ینید درون یپرسش و است دوم يمدعا سر بر سخن
 دوم يمـدعا  کـه  رسـد  یم نظر به اما دارد يجا یعیش ۀشیاند در یبالمنازع نحو به) يمهدو

 کـه  روسـت  روبـه  ییها پرسش با کم دست) يمهدو ۀجامع در صلح استقرار بودن یشگیهم(
 نگـاه  تـوان  یم براي مثال. ردیگ قرار بحث مورد يمطهر يآرا خوانش هنگام در توانست یم

 کی چیه وفات که نیا بر ریدا دیپرس) ع( نیمعصوم اتیروا یبرخ برابر در را يمطهر مرحوم
 ظهـور  عصر ،یاتیروا نیچن که نیا بر عالوه 1.ستین شهادت و قتل اثر بر جز خاندان نیا از

 و امیق از پس شرور ینسب بازگشت اقالً ای بقا بر د،نریگ یم دربر هم را) ع(موعود يمهد امام
  . دندار داللت) ع(عصر امام ظهور
 در يمطهـر  دیشه مالحظات توان یم که نیا بر است دیتأک باب از فقط ها نمونه لیقب نیا
 امـا  .داد قـرار  ییهـا  پرسش نیچن برابر در ینید درون نحو به یحت را يمهدو شهر آرمان باب

ـ ا يبعـد  اتیمدع خالل در که است طرح قابل هم ینیردیغ يها پرسش ـ م بـه  مقالـه  نی  انی
  . آمد خواهند

  
  دارد؟ تیموضوع خود يخود به شهر، آرمان از بحث ایآ 3.3

 يشـهر  آرمـان  يها طرح در »تیتمام ۀمسئل« را آن که چه آن بر یمبتن ژهیو به و اساس نیا بر
 خود با ،يمطهر چرا که است نیا يانتقاد ۀمواجه نیچن يضرور يها نمونه از یکی نامم، یم

 یعیوسـ  و يجـد  کـنش  و تعامـل  آن، رامونیپ مباحث و فاضله ۀنیمد ای شهر آرمان اصطالح
 تنبه را خود مخاطب و هست ماجرا نیا اصل متوجه اجمال، به محترم مؤلف .کند ینم برقرار

 ییجـا  در یحت و اند افتهین یخاص نظام و انسجام باب، نیا در يمطهر يها بحث که دهد یم
ـ ا ۀجامع« باب در بحث يبرا يمطهر ۀافتین تحقق ةوعد به  دهـد  یمـ  ارجـاع  »یاسـالم  آل دهی

 يمطهر منسجم اهتمام عدم ایآ. است یباق پرسش هنوز اما، )23 :1393 ،یافرمجان ي(احمد
ـ  و گاه توجهات رغم به مستقل، ۀفاضل ۀنیمد ای يشهرآرمان طرح کی به ـ ا بـه  او گـاه  یب  نی

 بتـوان  کـه  اسـت  ناخواسـته  و یاتفـاق  امر کی ،2ریتعب نیا لیذ ییها یران سخن یحت و ریتعب
ـ  پرداخـت  یم هم آن به کرد یم عمر يتر شیب يهاسال يمطهر اگر گفت  و مـدلّل  يامـر  ای
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 شـهر  آرمـان  از گفـتن  سـخن  یِشـناخت  الزامات به او یضمن تفطن ای يعاد توجه از برخاسته
 یدومـ  بـه  کـرد،  خـواهم  نیـی تب را آن یآت يبندها در که سطور نیا ةنگارند يمدعا است؟

ـ  عنـوان  به شهرآرمان به يمطهر ییاعتنا کم ییچرا ،بیترت نیا به. است تر کینزد  ۀمسـئل  کی
 محتمـل  يوهایسـنار  یبرخ به میبرس تا است یاساس ۀمسئل کی ییتنها به ن،ینخست و یاصل
  . پرسش نیا به پاسخ در

  
  شهر آرمان يرو  شیپ یفرصت و شهر آرمان يها نهیزم تعدد 4.3

 و دارد گونـاگونی  يهـا  هیسو ابدی یم پرورش آن در شهر آرمان که يا يفکر) context( بافت
 از تا سه. ردیبگ شکل ها آن به توجه با و ها هیسو آن با تعامل در شهر آرمان که است يضرور

 ،یکیزیمتـاف  يها هیسو یکی دهم توجه ها آن به خواهم یم جا نیا در که ییها هیسو نیتر مهم
 کـه  اسـت  يمطهـر  ۀشـ یاند در یاجتماع يها هیسو سپس و یکالم-ینید يها هیسو يگرید

ـ ا نیـز  مـن  یاصل يمدعا. کند تعامل ها آن با يمطهر ۀشیاند در شهر آرمان دارد ضرورت  نی
ـ  عنـوان  بـه  توانـد  ینمـ  يمطهر ۀشیاند در شهر آرمان از بحث که است  مسـتقل  بحـث  کی
  .ردیبگ شکل او فکر یبافت يها هیسو نیا از دور به و یمفهوم

 يهـا  هیسو است توانسته خود نهم تا ششم يها بخش از ییها فصل در اگرچه شهر آرمان
 بافـت  در گرید یۀسو دو از یاجزائ هنوز اما بپروراند را يمطهر ۀشیاند در بحث نیا یکالم
 خوانـده  هـم  هـا  آن بـا  تعامل در شهر آرمان است يضرور احتماالً که هست يمطهر يفکر
ـ قب از یکیزیمتـاف  مسـائل . هاست آن از یبرخ واجد هم يمطهر بحث و شود  بـه  او نگـاه  لی
ـ تغ و ثبـات  ۀمسئل زین و بدن و نفس ۀرابط از او لیتحل ،یآدم ةاراد و اریاخت و جبر ۀمسئل  ری

 بـا  يمطهـر  يهـا  بحـث  اتفاقـاً  و کنـد  یمـ  سلب را زولهیا یمفهوم بحث کی امکان عالم در
 ییجاهـا  در است یستیمارکس شهر آرمان بر يمطهر نقد واجد ییجاها در که ها ستیمارکس

بنگریـد  نمونـه   ي(برا ردیگ یم بهره االجتماع علم طور نیهم و کیزیمتاف يها حوزه در نقد از
  .)420 : الف1394 ،يمطهر به:

 با کند یم میترس مسلک يجبر یحت ای گرا ضیتفو شمندیاند کی که يشهر آرمان مسلماً
ـ  امـرٌ  به قائل ار،یاخت و جبر ۀمسئل در که يمطهر مانند یکس شهر آرمان  اسـت،  نیاألمـر  نیب

 بـر  مـؤثر  عامـل  یگانـه  او فعـل  و یآدم ،يمطهر دیشه یاتیاله خوانش پرتو در. ستین یکی
 اسـت  ممکـن . است گرید علل کنار در يا ناقصه علت فقط بلکه ،ستین شهر آرمان سیتأس
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ـ با امـا  انـد  رفتهیپذ ناقصه علت کی ۀمثاب به را یآدم فعل هم گرید متفکران که شود گفته  دی
 و یانسـان  علـل  ۀشبک لسوفان،یف نزد شهر آرمان سیتأس به یمنته علل ۀشبک که داشت توجه

 عتیطب و انسان از فراتر و يجد یعلل ،ةدیپوش گاه و حیصر لیتحل در یول است یعیطب گاه
 يمطهر ۀشیاند يرسازیتصو و کنند یم عمل شهر آرمان سیتأس بر مؤثر عوامل در داخل هم
 در هـم  زهـا یتما نیهمـ  بمانـد؛  غافل ها هیسو نیا از تواند ینم آل دهیا ۀجامع ای شهر آرمان از

  . دهد یم رخ جامعه ای فرد به شمندیاند یبخش اصالت
 ۀشیاند محوربافت خوانش از آن به توجه با خواهم یم جانیا در که يگرید موضع

 ،یکیزیمتـاف  يهـا  نهیزم( يا نهیزم چند کاوش. ست»گو وگفت« موضع کنم، دفاع يمطهر
 تا را بحث تواند یم هم شهر، آرمان باب در يمطهر مضمر مواضع در) یاجتماع و یکالم

 اریاغ با او گوي و گفت يبرا یمجال تواند یم که نیا هم ببرد فراتر یفلسف بحث کی ۀنیزم
 يهـا  نهیزم به شهر آرمان بحث بافت ساختن منحصر. کند باز اش يفکر یدتیعق و يفکر
ـ  کـه  یاجتماع و یکیزیمتاف يها نهیزم مانند ها نهیزم يگرید دخالت عدم و یکالم  یجزئ
 يهـا  فرصت از یفرصت هستند، یمباحث نیچن با ارتباط در يمطهر يفکر بافت از زنده
ـ ا من یاصل يمدعا. ردیگ یم دهیناد را يمطهر يفکر اریاغ با گوي و گفت  کـه  اسـت  نی

 ۀجامع کی رامونیپ يمطهر یاإلجتماع علم طورنیهم و یکیزیمتاف يها مواجهه و ها چالش
 يبـرا  دارنـد  يتر شیب استعداد يو ینید درون و متکلمانه يها مواجهه به نسبت آل دهیا
ـ اغ با گو و گفت يبرا ییها تیموقع که نیا  کـه  یدرحـال  ننـد؛ یافریب یدتیـ عق و يفکـر  اری

ـ ید  درون ییهـا  فرصت عمدتاً ،گو و گفت يبرا شهر آرمان در شده فراهم يها فرصت  و ین
 بحـث  افـق  امـا  دورتر ياریاغ نه است مسلمان فرَق گرید با گوي و گفت مستعد تر شیب

  .است فراتر نیا از يمطهر
 يهـا گو و گفـت  در کـه  بـاب  نیا در محترم مؤلف مقدر پاسخ از که است یانصاف یب اما

 يگـو  و گفت نیا به را ما یکنون ۀزمان و یزندگ شانیا. برندارم پرده ام، افتهی شانیا با مختلف
 بـه  آگاهانـه  شـان یا. دانـد  یمـ  تر محتاج مسلمان فرَق گرید با يگو و گفت اتفاقاً و ینید درون
ـ  در شـهر  آرمـان  ماننـد  ییهـا  خـوانش  و ها بحث مؤثر و محدود ینیآفر نقش  از يریـ گ شیپ

 يمطهـر  یکالمـ  يهـا  بحـث  در یعقل يها نهیزم به که لذاست و دارد نظر افراط و خشونت
  .دارد نظر تر شیب
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  شهر آرمان از بحث در يمطهر زیمتما روش و بحث ۀمنطق 5.3
ـ ا سـازم  مـدلّل  بند نیا در خواهم یم که يا یاساس يمدعا  در قیـ تحق روش کـه  اسـت  نی
 لسـوفان یف نـزد  لسـوفانه یف يشـهرها  آرمـان  در قیتحق روش با تواند ینم يمطهر شهر آرمان

 يمطهـر  شهر آرمان انیم یمفهوم زاتیتما از یوجوه به شهرآرمان مؤلف. باشد یکی نیشیپ
 اما )19–17 :1393 ،یافرمجان ي(احمد دارد توجه نیشیپ لسوفانیف يشهرها آرمان به نسبت

 مسـتقل  یمبـان  بـه  محتـرم  مؤلـف  تفطـن  رغم به پردازم، یم ها آن به جا نیا در که یلیدال به
ـ ا )20 :همـان ( شـهر  آرمان از بحث در يمطهر  نیـی تب در یروشـ  اسـتقالل  بـه  اسـتقالل  نی
ـ م زیتمـا  از پرسـش . است نشده یمنته او ۀشیاند در شهر آرمان  بـا  يمطهـر  شـهر  آرمـان  انی

 سیتأسـ  يسـاختار  ياجـزا  و هـا  آمـوزه  انیم ییزهایتما يسرشمار به تواند یم هم انینیشیپ
 دهـد  نشان ما به تا شود دنبال يتر يادیبن سطح در تواند یم که نیا هم شود یمنته شهر آرمان

  . باشد یکی انینیشیپ با تواند ینم يمطهر شهر آرمان در قیتحق روش چرا که
 شـهر  آرمـان  مفهوم باب در یمستقل ذاتاً پردازش خود، يها شهیاند در اساساً که يمتفکر

 دهیبخشـ  تیرسـم  را شـهر  آرمـان  عبـارت  خود اوالً که ستین يمتفکر با اسیق قابل ندارد،
 است درست! نشود اشتباه. دیگشا یم آن يبرا يا افتهی نظام و مدون مستقل، بحث اًیثان ،است

 باره نیا در شمندانیاند گرید بحث از مستقل آل، دهیا ۀجامع باب در يمطهر بحث یمبان که
ـ ا بـر  افـزون  يمطهر. میکن یم دنبال را يگرید يمدعا جا نیا در اما است ـ ا خـود  کـه  نی  نی

 ضـوابط  و اسـالم  یاجتماع نظام از مستقل او بحث است، نداده تیرسم چندان را اصطالح
  . است نگرفته شکل هم آن فهم

ـ ق قابـل  و عنانهم را يمطهر شهر آرمان ةدیا شیدایپ افق توان ینم یراحت به چرا  بـا  اسی
ـ ن و مارکس ،یاولیماک هابز، کن،یب ن،یاگوست افالطون، چون یکسان يشهر آرمان يها طرح  زی
ـ ا در صـرفاً  را هـا  آن زیتما ،مثالً و دانست خلدون ابن و یفاراب  یبرخـ  کـه  دانسـت  حـد  نی
ـ با چـرا  ؟یاجتمـاع  یبرخـ  و انـد  خوانـده  يفرد را آن غالب يها هیسو  قیـ تحق روش از دی

 ادعـا  چـرا  گفـت؟  سـخن  او امثـال  و او ۀشیاند در يمطهر شهر آرمان یبررس يبرا یمستقل
 توانـد  ینمـ  يمطهر چرا که داده نشده است پرسش نیا به یپاسخ شهر آرمان در که میکن یم
   شود؟ سهیمقا نیشیپ متفکران با

ـ نزد ماجرا به طور نیا توان یم بخش نیا در نظر مورد زیتما فهم يبرا ـ آ کـه  شـد  کی  ای
 اسـت؟  دیـ جد و یابداع یبحث ،يمطهر ۀشیاند در شهر آرمان یحت ای آل دهیا ۀجامع از بحث
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ـ  و مسـتند  ریغ ةگزار او ۀشیاند در بحث نیا ایآ  پـردازش  و ذهـن  از برخاسـته  يا سـابقه  یب
 یمبتنـ  و مستند که آن ای آورد؟ یم بار به شیخو رامونیپ جهان با ۀمواجه در او یذهن محض
همـان  و است درست ؟یاسالم آل دهیا ۀجامع محور حول متن از يدیجد خوانش بر است
 و الك هابز، تا افالطون نزد یطوالن يا سابقه بحث نیا اند، شده متذکر محترم مؤلف که طور

  :است يضرور زهایتما یبرخ به توجه اما )17–16 همان:( دارد معاصر متفکران گرید
 ينظـرورز  صـرفاً  بـاال  در مـذکور  متفکران از یبرخ ۀشیاند در يشهر آرمان يها فقره. 1

ـ  تـوان  یمـ  چگونـه  که نیا در کنکاش سپس و است مطلوب ممکنِ ةندیآ باب در یعقل  کی
 در هـم  متفکـر  خـود  بحـث  لـذا . کـرد  کینزد محتمل ةندیآ کی به را مطلوب ممکنِ ةندیآ

 گرفتـه  شـکل  اسـتبعاد  ینـوع  با همراه و ها آن یعمل وقوع احتمال عدم به تفطن با ییجاها
  .است کرده نظر صرف ها فقره یبرخ تر یجزئ نییتب از هم لیدل نیهم به یگاه یحت و است
 یانسـان  و یعقلـ  لسـوفانه، یف میترسـ  هنگـام  در لسـوف، یف که است اساس نیهم بر. 2
 یاجتمـاع  ،یاسیس ۀمخمص کی با برخورد هنگام در يمواز يها نقشه یطراح به شهر، آرمان

 خـود  ریخطرپـذ  عقـل  از فراتـر  یبـ یغ يخبـر  ای ریتغیال یسنت الزاماً او. پردازد یم یانسان ای
 وعده امبرانهیپ سپس و فرابخواند آن طبق عمل به را شهر آرمان طالبان دغدغه، یب که ابدی ینم

 ییارویـ رو يبرا لذا. شد خواهد محقق ها آن شهر آرمان حتماً کنند چنان و نیچن اگر که دهد
ـ  بـه  يمواز هم یگاه و ریخطرپذ ،ینیقیریغ يها نقشه ،يرو شیپ يها مخمصه با شهر  ۀمثاب

 ۀشـ یاند در یآرمـان  شـهر  امـا . کند یم ارائه يمواز يها حدس بر یمبتن يمواز يها»هیفرض«
 بـر  یمبتنـ  صـرفاً  و يربشـر یغ نـص  بـه  رمسـتند یغ د،یـ جد ا،یزا یعقل بحث کی ،يمطهر

 یرقطعـ یغ و یآزمـودن  امکانات خود دل در بخواهد که ستین يبشر و یعقل يوخطا آزمون
 از یحکم از یناش که بپروراند را شامدیپ کی با مواجهه يبرا ج پالن و ب پالن و الف پالن

  . هاست آن تیقطع عدم به شیپ
 خبـر  تـوان  یمـ  او نگاه در اما است رمحقّقیغ هنوز اگرچه يمطهر ۀشیاند در شهرآرمان

ـ پا در آن کامـل  ورت :اسـت  »ثابـت  وجه« يدارا یاله يشهر که گرفت  محقـق  خیتـار  انی
ـ انب یاله سنت و کتاب در هم آن گام به گام حصول روش و شود یم  اسـت  آمـده  عظـام  يای
ـ ید متفکـر  هر ای يمطهر مرحوم مانند يفرد کار حاال و )52 همان:(  ابتـدا  هـم  او ماننـد  ین

ـ  اسـالم  یارتدوکس در شهرآرمان نیا يهاهیسو استخراج ـ ا. اسـت  تیحیمسـ  ای  از ریـ غ نی
 بـه  رمؤمنانـه یغ و ادیخودبن ،یعقل نحو به که است یلسوفیف متفکران يشهرآرمان يها تالش
 بحـث  یـۀ مادرون که روست نیازا .اند کرده نییتب را خود شهرآرمان الطاعه، مفروض ینصوص
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 کـه  محتمـل  ةندیآ کی نه او شهر آرمان و است لسوفانهیف يها تیقطع عدم از يعار يمطهر
  .نهد یم يرو شیپ را )23 :همان( »يضرور و قاطع ،یحتم« ةندیآ کی

مـدل  انیم در محتمل مدل کی یعقل ابداع و شیزا نه يمطهر شهر آرمان بیترت نیا به. 3
 کـه  اسـت  یاسـالم  سـنت  و کتاب در مندرج و موعود مدل کی بلکه شمار، یب ممکن يها
 بـاً یتقر کـه  اسـت  يانکته نیا .اند جامعه و فرد تکامل منازل و مراحل تمام گر انیب هم ها آن

–52 :همـان ( اسـت  شـهر  آرمـان  در مستتر هم یگاه البته و مسلم و یاساس مفروضات جزء
ـ  نقـش  و دیجد خوانش نیا تیاهم از ستین قرار نجایا در. )53 ـ ا در يمطهـر  لیبـد  یب  نی

 بـر  یمبتنـ  يمطهر شهر آرمان که است نیا سخن بلکه میبکاه آن معاصر يها نهیزم و عرصه
 بـر  یمبتنـ  نیشـ یپ لسوفانیف شهرآرمان و است منصوص امر نییتب و) discovering( »کشف«

تیمحـدود  و امکانـات  بـا  ریـ درگ لذا و یعقل) creation( وضع و جعل خودبسنده، یطراح
 هـا  آرمـان  ،يمطهر شهر آرمان ای آل دهیا ۀجامع در ،بیترت نیا به. است وضع و جعل نیا يها

 محـل  کـه  هاسـت  آن بـه  دنیرس راه سپس و ها آن فهم ابتدا حالت، نیبهتر در و اند مفروض
  . است بحث
 ياتکا نیا که است رفتهیپذ شهر آرمان مؤلف گرچه که است نیا ما نخست نقد لذا. 4
 جدا متجددان یبرخ و یسنت متفکران راه از را او راه ،یاسالم مفروض اصول به يمطهر

ـ ا از فـارغ  یمواضـع  در اثر ۀادام در و عمالً اما ،)20 :همان( سازد یم  تـالش  ز،یتمـا  نی
 ادشـده ی متفکران تالش با سهیمقا قابل ،یاسالم آل دهیا ۀجامع یابیمدل يبرا را يمطهر

 ادشدهی ۀدست آن با يمطهر نگاه انیم یروش وحدت کی يمضمر نحو به و است دانسته
 مفهوم استخراج يبرا هم شهر آرمان خود تالش ییجاها در لذا. است گرفته مفروض را

ـ  بـه  یگـاه  يمطهر آثار دل از شهرآرمان ـ  ۀمثاب ـ  بـه  و محـض  یعقلـ  تـالش  کی  ۀمنزل
 قامت بر یکی نیا لباس پوشاندن يبرا یلیتحم یتالش چون هم و زیتما نیا گرفتن دهیناد
  .است درآمده کار از يگرید آن

ـ  بازتاب اساس بر. است یواقع زیتما نیا. 5 ـ ا ۀنانوشـت  احتمـاالً  و یدرون  در زیتمـا  نی
 بحث مواضع اغلب در شهر آرمان ریتعب ماندن دهیپوش و مضمر دیبا که است يمطهر ۀشیاند
 عمـر  تیمحـدود  چـون  ییهـا تیمحـدود  از فراتـر  و یراتفاقیغ ر،یپذ استدالل يامر را يو

 بـه  اهتمـام  مانند يتر یررسمیغ اهتمام یحت لذا. دانست بحث نیا به پرداختن يبرا يمطهر
 شـهر  آرمـان  کـه  است »یاسالم« دیق به دیمق او گفتار در غالباً »آل دهیا ۀجامع« مانند یمیمفاه
ـ  به تواند ینم لذا و است گرفته بهره بیترک نیهم از هم  یعقلـ  و مسـتقل  اهتمـام  بـا  یراحت
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 ایـ  شـود  سـه یمقا هاسـت،  آن خود ویژة لیدال به مدلّل هم آن که نامبرده شمندانیاند یبرخ
  . ردیبگ يجا ها آن با یقیتطب بحث کی در احتماالً
 تواند ینم خود، یغرب و یشرق انینیشیپ از یلیخ برخالف يمطهر ۀشیاند بیترت نیا به. 6

 و کنـد  خلـق  مستقالً را آن تر واضح یعبارت به ای بربتابد را شهر آرمان نام به یمفهوم محابا یب
 بتـوان  اسـت  ممکـن  شـهر  آرمـان  در شـده  مـنعکس  و ،يمطهر نگاه در که لذاست. ندیافریب

 نگـاه  وقوع اما گرفت یپ انینیشیپ ۀشیاند و گفتار در را یاسالم متکامل ۀجامع از ییها هیسو
 ،شـهر  آرمان و يمطهر نگاه در متجدد متفکران یحت و اسالم از شیپ متفکران نزد در یاسالم

 حـداکثر  سـنت،  و کتـاب  بـه  او یمتکـ  ۀشـ یاند لـذا . است »ممتنع« بلکه رمحتملیغ فقط نه
ـ ذ نـه  هـم  آن ،يمعـدود  یآرمـان  يها هیسو »کشف« به تواند یم ـ ا لی  وار منظومـه  عنـوان  نی

 از فراتـر  و مفـروض  و ملهـم  ینیعنـاو  بـا  گاه بلکه گر،ید وار منظومه عنوان هر ای شهر آرمان
ـ ا در. شود نائل ،يبشر دید صالح ـ ا ابطـال  و اسـناد  و فـرود  و فـراز  صـورت  نی  میتعـال  نی
 فهم در تحول از برخاسته بلکه يبشر فهم مطلق تحول از برخاسته صرفاً نه هم يشهر آرمان
  .است آن به یمنته تحوالت و یوح منبع

 شهر آرمان خوانش يمتدولوژ گرید ز،یتما نیا دنبال به حاال. زیمتما يمتدولوژ: جهینت .7
 هـابز،  ماننـد  یکس ۀشیاند در شهر آرمان خوانش يمتدولوژ از ریغ اساساً يمطهر ۀشیاند در

 عقـل  ۀمنطق در دیبا روسو ای هابز با ۀمحاج گرید فوق، اتیمدع یۀپا بر. است روسو و الك
ـ با اخـص،  عبارت به و یوح ۀمنطق در دیبا يمطهر با ۀمواجه که یدرحال ردیبگ شکل  در دی
 يبـرا  ییوهایسـنار  یعقلـ  نشیـ چ و واقع امر درك نه ردیبگ شکل یانیوح امر »فهم« ۀمنطق

ـ ا کـه  کنم یم اشاره هم اختصار به. یآرمان وضع کی تحقق  در دنیـ درغلت مسـتلزم  گفتـه  نی
 يمتـدولوژ  تـا  دو کـه  است نیا سخن. باشد یعقل تواند یم هم »فهم« نیا ست؛ین تیاشعر

 جعل ۀمنطق در يگرید و) یعیش نگاه و يمطهر( است یعقل کشف ۀمنطق در یکی که میدار
  ).لسوفانهیف يشهرها آرمان( یعقل مستقل وضع و

ـ تمام« آن نگـرفتن  قـرار  پرسـش  مورد و ماندن نشده نقد حاال  يشـهر آرمـان  ۀنقشـ  »تی
ـ تعب هم طورنیا تواندیم کردم، اشاره آن به مقاله نیا صدر در که مؤلف، يسو از يمطهر  ری
 یتیتمـام  داراي را يمطهـر  يشـهر آرمـان  طرح ناآگاهانه ای آگاهانه هم مؤلف خود که شود

ـ ا يو فـرض  لذا و است کرده فرض مقدس امر به منسوب یذات يها یژگیو از برخاسته  نی
 سـنت  در منصـوص  و موجـود  مفـروض،  ،نشود هم کشف اگر یحت تیتمام نیا که است

 و کنـد  میترسـ  را یاسالم آل دهیا ۀجامع آن، به ياتکا با خواهد یم يمطهر که است يا ینید
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 را يمطهر شهر آرمان بحث حوزة خود، يخود به لذا. شود یم بار آن بر هم مالزمه ةقاعد البته
  .است گرفته درنظر یانیوح امر حوزة
 شـهر آرمـان  خـوانش  در یعقالن يهايمتدولوژ که است یگفتن اختصار به و نمونه يبرا
 کـه  ییها پرسش نیتر يادیبن ابتدا که کند یم جابیا يگرید شمندیاند هر ای يمطهر مرحوم

 در کردهـا یرو نیتر یاساس شوند؛ ستیل دهد، پاسخ ها آن به دیبا شهر آرمان گر پردازش کی
 و یفرهنگـ  ،یاجتمـاع  ،یاسـ یس ،یاجتمـاع  يفـرد  از اعم شهر آرمان کی خوانش و سیتأس

ـ ا گـر پـردازش  متفکـر  و شـوند  مطالعه ها آن مانند و ياقتصاد  کـه  آن بـر  عـالوه  بحـث،  نی
 يدیـ کل يهـا  هیسـو  یبرخ یطراح و لیتحل از غفلت در يبشر يها تیمحدود ناخواه خواه

 فـاألهم  األهـم  و نشیگـز  ،یبـازخوان  به ادیخودبن و مدلّل نحو به رفته،یپذ را شهر آرمان کی
 خـود . بپردازد بیرق يها هیسو گرید با بیرق يکردهایرو و ها پرسش نیا انیم یعقل کردن

 نگاه که است يبشر شهر آرمان يها تالش ینازدودن جزء ،يشهر آرمان يرهایتقر رقابت نیا
 يمطهـر  نگـاه  در يشهر آرمان خوانش هرگونه و است آن فاقد یعیطب کامالً طور به يمطهر

 يبشر ادیخودبن و یعقل فهم در نه را يو بحث ۀمنطق و دارد نگاه دقت به را زیتما نیا دیبا
  .کند میترس یانیوح امر از یعقل فهم در بلکه

 و است محض یکی اما اند یعقل دو هر اگرچه که میهست مواجه زیمتما يویسنار دو با ما
ـ  آل دهیا ۀجامع يها بحث قبال در دیبا که یپرسش نوع. ینید درون يگرید  يشـهر  آرمـان  ای

 کـه  دیپرسـ  یکسـان  از توان یم که است یپرسش نوع از متفاوت شود، دهیپرس او از يمطهر
 هـم  و يمطهـر  هـم  .اسـت  نـو  از یطراحـ  و وضـع  جعل، متعلّق ها آن بحث در شهر آرمان

ـ تأک یاسـالم  آل دهیا ۀجامع سیتأس در یعقل وجوه به شهر آرمان ةنگارند  البتـه . انـد  کـرده  دی
 آن بـودن  یعقلـ  ضد مستلزم یآرمان راه نیا بودن یانیوح که است رفتهیپذ شهر آرمان سخن

 در آن ییکـارآ  ثغـور  و حـدود  و یاعتزال گاه و یعیش عقل نیا ناًیقی اما، )122 :همان( ستین
 اسـت  یعقلـ  از ریغ شناسانه، اسالم يمباد به یمتک هم آن شهر، آرمان ۀتوسع و سیتأس فهم،

 بـر  يمطهـر  فـرض . اسـت  يشـهر  آرمان ۀلسوفانیف صرفاً يها  نظام ياتکا و استناد مورد که
 عـدم  لـذا  و یآدمـ  يابد سعادت لوازم و يوجود امکانات استعدادها، یبرخ ماندن ناشناخته
ـ  افـت یدر بـه  او حاجـت  لذا و آل دهیا ۀجامع کی یطراح در یآدم ییخودکفا  از طـرح  کی

 در دیـ جد پرسـش  کی عنوان به حاال. )117–114 :به نقل از همان( است شده نییتع شیپ
ـ ا عمـل  ةمحـدود  که دیپرس توان یم زیتما نیا پرتو ـ آ کجاسـت؟  تـا  شـهر  آرمـان  نی ـ ا ای  نی

 شرع حکم حکم، که آن ای رد؟یگ یم شکل نید يسو از شده امضا الفراغ منطقه در شهر آرمان
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ـ آ حـاال  دانسـت؟  یعقل وجوه يدارا را آن توان یم مالزمه ةقاعد ياتکا به و است  متفکـر  ای
 بـه  دیبا که آن ای است آزاد يگرید يعند من عنوان هر ای شهر آرمان عنوان دادن اسناد در ینید

 نیا از ییها پرسش از ياریبس و ها نیا کند؟ توجه ینید متون در میمفاه نیا لیتشک الزامات
 بـه  کـه  یکسـ  برابر در اساساً که هستند يموارد ز،یمتما یشناس روش آن از برخاسته دست،

 يمطهر امثال يبرا حال نیدرع و ستین مطرح پردازد یم شهر آرمان به یعقل و ادیخودبن نحو
  .است طرح قابل

ـ ا ۀجامعـ  بـه  يمطهـر  نگـاه  کـه  است محق اگرچه شهر آرمان لذا. 8  بـه  یدعـوت  آل، دهی
 بلکـه  دارد »زیمتمـا  يفکر دستاورد« کی فقط نه يگرید آن اما )21 :همان( است »گرسوید«
 سـخن  آن از شـهر  آرمـان  کـه  يزیتمـا  کـه  یدرحال دارد هم ي»زیمتما بحث ۀمنطق و روش«
 بـا  يمطهـر  »زیمتما ۀشیاند« آن از فراتر رد،یبگ خبر آن از خواهد یم که یاستقالل و دیگو یم
ـ ا ۀجامعـ  طـرح  هنگـام  يمطهـر  کـه  دیـ گو یم درست شهر آرمان بله،. ستین گرانید  آل دهی

 چنـان  از خـود  فهـم  سـپس  و آغازد یم متجدد و یسنت متفکران نقد از ابتدا همواره یاسالم
ـ بگ شـکل  ییگـو  و گفـت  هـم  جا نیا در دینبا ایآ اما نهد یم انیم در را يا جامعه  آن کـه  ردی

 از پـس  و مفـروض  ،یاله يمتکّا آن فاقد ن،ید از فارغ ۀشیاند با متجدد و یسنت شمندانیاند
ـ آ ندارد؟ وجود نیطرف یعقل بحث در يا منطقه وحدت احتماالً لذا و هستند يمطهر ینید  ای

 يالگـو  ابطـال  و یانیـ وح ثابت امر از ما فهم ابطال( يمطهر يشهر آرمان ةگزار ابطال ۀمنطق
 متفکـران  آن يشهر آرمان ةگزار ابطال ۀمنطق با) یاسالم آل دهیا ۀجامع از ما مستخرج یدوران

ـ آ سازد؟ روا ها آن بر را يمطهر نقد که است یکی) ها آن يشهر آرمان ةگزار یاساس ابطال(  ای
 بـا  يچـرا  و چون به دست که داند یم یبالغ عقل را ظهور از شیپ يبشر عقل يمطهر اساساً

  .)28 :همان( بزند؟ آن دارندگان
ـ  دهیا ۀجامع تحقق ینیب خوش یحت. 9 ـ  اسـت  گفتـه  سـخن  آن از يمطهـر  کـه  یآل  کی

 و فیتوصـ  مقـام  در کـه  لذاسـت  و )29 :همان( است شده داده خبر و مفروض ینیب خوش
 شـهر  آرمـان  بـه  که یانشمندیاند یبرخ برخالف يمطهر که گفت دیبا يداورارزش از فارغ

 يرخـدادها  سـپس  و اسـت  اتیـ روا و اخبار یۀپا بر ینیب خوش نیا به »معتقد« اند، پرداخته
 پرورانـده  یعقل مختلف امکانات انیم از را آن الزاماً که آن نه داند یم امر نیا معد را یخیتار

ـ یب خـوش  نیا بر يمطهر قول از شهر آرمان که هم یلیدال. باشد ـ دل نـه  شـمارد،  یبرمـ  ین  لی
 تر کم ای نانهیبدب يها لیبد و آموزه نیا اصل نییتب و فیتوص بلکه ینیب خوش نیا بر یمستقل

  .)31–30 :همان( است آن ۀنانیب خوش
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 قیتـدق  و يجـو و جسـت  بلکه يمطهر يشهر آرمان يها آموزه طرد نه نکته، نیا از مراد
ـ ا. اسـت  شـهر  آرمان از بحث هنگام در يمطهر با مشترك يگو و گفت يها نهیزم درست  نی

 صـراحت  با او که است يمطهر شهر آرمان در کاوش روش نییتع در يجد اریبس ۀنکت کی
 همان:( بدهد دینو را روشن ةندیآ نیا تواند یم که است نید فقط که کند یم ابراز انحصار و

  .ابدی ینم يبشر و یعقالن قیتصد قابل مستقالً را ینیب خوش نیا لذا و )31
  
  نده؟یآ يالگو ؟یخیتار يالگوها ؛شهر آرمان 6.3
 گـر ید و يعلـو  ،ينبـو  يالگوها سهم ،ینید درون یافق در و فوق، بحث از نظر  صرف حاال
بـا   ست؟یچ »هدف« کی ۀمثاب به شهر آرمان میترس در معصومانه یاجتماع و يفرد يها کنش
  :گفت توان یم يمطهر آثار به شهر آرمان نگاهبه  توجه

 هنوز و موعود يالگو از است عبارت سره کی یاسالم ۀجامع آل دهیا و ثابت يالگو اوالً
 به مدلّل و مرجح با یحیترج متضمن الجرم نش،یگز نیا خود و يمهدو ۀجامع ةنشد محقق

 کـه  اسـت  يا يریـ گ ره نیچن و است یخال شهر آرمان در ها آن کاوش يجا که است یلیدال
  .سازد یم مبدل يانتقاد و یعقل بحث کی به را بحث
ـ  از مستقل صراحتاً هم موعود و شده میترس هدف نیا اًیثان  در نیمسـلم  یخیتـار  ۀتجرب
 يا خوشه چیه توان ینم آن فهم در که ییگو. )49–45 :همان( است شده دانسته خیتار طول

ـ ا يریباورپذ خود، یدرون مشکل بر افزون مواجهه، نیهم. دیچ را یخیتار خرمن نیا از  نی
 خود آثار بطن و متن در يمطهر. دهد یم قرار الشعاع تحت کامالً را آن يریپذ تعامل و هدف

 از کـه  دارد) ع(یعلـ  امام حکومت زین و یالنب نهیمد ۀجامع قانون با مثالً يمتعدد يها مواجهه
ـ ا یگاه یحت و کند یم ادی سرمشق عنوان به ها آن  هـم  خلفـا  يسـو  از را یقـانون  رفتـار  نی
  .)247–246 : ج1394 ،ي(مطهر دیستا یم

ـ ا ۀجامع کی مثال و هدف ۀمثاب به يمهدو ۀجامع به شهر آرمان يانحصار نگاه در  آل، دهی
 آن کامـل  بودن شده یمعرف ۀمنزل به خبر نیا اما داد خبر يمهدو يالگو بودن کامل از توان یم

 بودن يمهدو بر ازحد شیب دیتأک نیا پرتو در یحت .ستین آن اکمل و اتم يها یژگیو و الگو
 را یهـدف  چنان از نخست فیتوص و خبر که است شده  فراموش ییگو ،یاسالم شهر آرمان
 امبریپ سخن از هم يمهدو ۀجامع ماتیترس نینخست یحت لذا و است کرده عرضه ینب خود

ـ ا کـه  است ینب خود هم اتفاقاً. است شده گرفته اسالم  و اسـت  کـرده  ارائـه  را »برنامـه « نی
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ـ ا ییمحتـوا  و يصـور  وجـوه  به یخوب به شهر آرمان  احمـدي ( اسـت  پرداختـه  »برنامـه « نی
 نینخسـت  کـه  اسـت  ینب خود هم و )هاي سوم تا پنجم ، بخش233–103 :1393 ،یافرمجان
 اما ،بست کار به شیخو ۀزمان اتیمقتض و امکانات حسب بر الگو آن تحقق يبرا را هاتالش
 از گذشـته  کـه  سـت ین معلـوم  شهر آرمان در. است نشده فادیا شهر آرمان در یدوم نیا سهم

 در معصـومان  گـر ید و ینب یخیتار سلوك سهم ،»يمحمد ۀبرنام« ییمحتوا و يصور وجوه
 يمطهـر  خود که است یحال در نیا ست؛یچ یآرمان ۀجامع نیا ةدیا دادن دست به و میترس
 خـود  مختص یدوران و یعصران يالگو دیبا که مؤمنان ایآ. دارد یمبسوط بحث باب نیا در
ـ  ریتصو آن )56–51 :همان( کنند ارائه یاسالم آل دهیا ۀجامع از را ـ با صـرفاً  را یدوران  از دی

 و ينبـو  جوامـع  یخیتـار  و افتهی تحقق يها هیسو از کی چیه ایآ. کنند کسب يمهدو ۀجامع
ـ ا ةدیا آن میترس به جاباً،یا ای سلباً مسلمان، حاکمان گرید سلوك یحت و يعلو  کمـک  آل دهی
 يدارا معصـومان  سـلوك  کـه  دارد یاسـ یس يها هیسو صرفاً شهر آرمان مگر یحت کنند؟ ینم

 معصـومان  گـر ید سـلوك  و کند فایا نقش میترس نیا در بتواند یاجتماع و یاسیس صدارت
   نتواند؟ یاسیس صدارت از برکنار

 نه و( ينبو ۀجامع یخیتار ۀتجرب است قرار ییگو که است ينحو به شهر آرمان ۀمواجه
ـ ن و) هسـت  آن متوجه شهر آرمان که آن ينظر يالگوپرداز  گـر ید کنـار  در يعلـو  ۀجامعـ  زی

 و شـوند  پنداشـته  يمهـدو  یمثـال  ۀجامعـ  از یعصران ییها صورت هم نهیمد از پس جوامع
ـ  که است ییهاتالش آن جزء هم جوامع نیا يها تجربه احتماالً  آن اسـتقرار  دوران در یحت
 بـر  صـراحتاً  تواند یم شهر آرمان .است دهینبخش بشر حال به را خود یینها ثمر هم هاتالش

 يالگوپرداز و دهیا خبر، ادیبن و اصل که کرد توجه دیبا اما ردیبگ شکل يا شهیاند نیچن یۀپا
 و امـام  سـپس  و اسـت  عتیشـر  صـاحب  و ینب آنِ از نخست ۀدرج در آل دهیا ۀجامع کی

 متعلَّـق  کـه  یآرمـان  ۀجامع »فیتوص« مقام در ،یاصول لیدل نیا به لذا موعود؛ و خاتم یوص
 دوران از مسـتخرج  یخیتـار  ریتصـاو  از اقـالً  دینبا و توان ینم است شهر آرمان از کمی جلد
 و شـد  غافل میترس و فیتوص نیا در) ع(یعل امام طور نیهم و) ص(اسالم امبریپ تیحاکم

 .دانست شهر آرمان تحقق »یعمل ۀبرنام« حال به دیمف مثالً و صرفاً را ها آن یخیتار ۀبره
ـ ا ۀجامعـ  بـاب  در گـو  و گفـت  امکانات از گرید یکی عنوان  به، که نیا خصوص به  آل دهی
ـ ی تحقـق  جوامـع  سـر  بـر  یدتیـ عق و يفکر اریاغ با گو و ، گفتیاسالم  يعلـو  و ينبـو  ۀافت
 گـو  و گفـت  هنگام در یحت و است يمهدو موعود ۀجامع باب در گو و گفت از رتریپذ امکان

 یبررسـ  و يخبرکـاو  به دیبا نیشیپ ۀائم گرید و ينبو اخبار ۀنیآ در يمهدو ۀجامع باب در
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 ۀجامعـ  از شـهر  آرمـان  یبررسـ  در کـه  یحـال  در شـود  پرداخته زین ها آن خاص يها فیتوص
ـ  بـا  تعامل در ها آن خود يها تجربه و يمهدو ۀجامع از خبر و تیروا صاحبان يمهدو  ۀزمان

 بـه  يمهدو ۀجامع اخذ. ماجراست بیغا جزء ،یآرمان طرح نیا از یجزئ عنوان به خودشان
 میتتمـ  چراکـه  ؛دیگشا ینم پرسش نیا از یگره هم يمحمد ۀبرنام »تیغا« ای »هدف« ۀمثاب

ـ  که است شده شمرده ینب خود بعثت يبرا حیصر و نقد حاضر، یهدف اخالق، مکارم  شیپ
  3.افتد دیمف خوش ۀزمان حال به زیچ هر از

 لـذا  و »موفـق « و یآرمـان  تـالش  کی را) ع(یعل امام و ینب تالش شهر آرمان ایآ باالخره
  چـرا  اسـت،  مثبـت  پاسـخ  اگر ر؟یخ ای داند یم شهر نیا یطراح در مالحظه قابل و ستهیشا

 چـه  فرابخوانـد؟  يمهـدو  ۀجامعـ  از یدوران ۀنسخ تحقق به صرفاً را مؤمنان دیبا شهر آرمان
 و ينبـو  جوامـع  یخیتـار  وجوه از غفلت و يمهدو ۀجامع به سره کی ۀاحال به است يازین

 نشـده  حاصل قیتوف نیا هم اگر ؟)هست آن متوجه شهر آرمان که يمحمد ۀبرنام نه( يعلو
 یول دانست ناموفق را يمحمد ۀبرنام نیا صاحب خود یعمل کنش و عمل دیبا چرا است،
  دانست؟ تر موفق را او یوص ۀافتین تحقق هنوز و موعود کنش

نیهم و ينبو ۀنیمد یخیتاري ریپذ دسترس و یگشودگ آن، رینظا و نکته نیا تیاهم
 نیعـ  در، )83 :همـان ( شـهر  آرمـان  قـول  بـه ، رمعصـوم یغ »مصـلحان « گرید رفتار طور

 بخواهد محترم مؤلف که یهنگام که است یعیطب و است) ع(يمهدو ۀجامع بودن موعود
 يمطهـر  ۀشـ یاند در شهر آرمان آن به لین يبرا »عمل ۀبرنام« به را شهرآرمان دوم دمجل

 جوامـع  از یعملـ  يالگوها اخذ زین و محور دهیا يبردار بهره از ریناگز دهند، اختصاص
 در نیشیپ يالگوها نیا یابیکام عدم ای یابیکام باب در يداور از ریناگز و يعلو و ينبو

  .است یآرمان ۀبرنام آن تحقق
 ياریناهش کی بر بکنم یمشخص دیتأک جا نیا در که ستین بد اما ام گفته اجمال به اگرچه

ـ ا از یکـ ی عنـوان  بـه  )ع(یعل امام معاصر ۀجامع از مستخرج يالگوها به نسبت یعموم  نی
ـ  و متعـادل  سـلوك  بـه  توجه در يمحدود مواضع جز شهر آرمان. یخیتار يالگوها  ۀزاهدان

 :، همـان (مانند او یاجتماع يها مواجهه از يمعدود يها نمونه و )163–155 :همان() ع(یعل
 و زعامـت  ةدور در) ع(یعلـ  امـام  یاسیس و یاجتماع يکردهایرو با يمند نظام کنش )390

 بـاً یتقر اسـالم،  صـدر  خیتـار  از يعلو ۀبره به نسبت ياریناهش نیا .کند ینم برقرار فراغت
 شـده  لیتبـد  یاسالم آل دهیا جوامع باب در ما عصر ۀشیاند بافت از یجزئ به و است عیشا

 اما دانست موضوع نیا بر مؤثر مسائل نیتر مهم از یکی را نیقیفر ۀمسئل بتوان دیشا و است
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ـ ا مقـام  در چـه  ،شهر آرمان از توان یم چگونه که دیپرس دیبا باز نیز ما یکنون بحث در  و دهی
ـ ا و گفـت  سـخن  ،عمل مقام در چه  حصـول  مگـر  داشـت؟  نگـه  دور نظـر  از را برهـه  نی

 يهـا  مقاومـت  و هـا  جهالـت  و بازدارنـده  يروهاین از دور به و باره کی به موعود، شهر آرمان
 يمهـدو  ۀجامعـ  یجـاب یا يهـا  هیسو به فقط یآرمان شهر نییتب هنگام در ما که است یانسان

 مـؤثر  را ينبـو  یحت و يعلو ستیز يالگو يرو شیپ يهامقاومت و ها جهالت و میبپرداز
ـ ا ندارم را آن يریگ یپ مجال جا نیا در که يا هیفرض م؟یندان میترس و طرح نیا در  اسـت  نی
 و باشـد  افتـه ی راه شهر آرمان به که ستین يمطهر دیشه آثار یدرون ۀبغص ياریناهش نیا که
  . ستین يمطهر خود به انتساب قابل لذا

  
  ينگر یخیتار کی بر یضرورت 7.3
 متفـاوت  يرخـدادها  جـه یدرنت و متفاوت یزمان اتیمقتض از برخاسته و قبل بند با وندیپ در

 توقع ،يمهدو ةشد میترس ۀجامع زین و يعلو ۀجامع به نسبت ينبو ۀجامع چون هم یجوامع
 آثـار  برابر در خود، يجا در و شهر آرمان برابر در) historicism( »ينگریخیتار« نام به یمهم

 ،ينگر یخیتار يبرا شده طرح متعدد یمعان فیط من در میان. ردیگ یم شکل يمطهر مرحوم
 اعتقاد نیا متضمن ينگریخیتار است معتقد که ام کرده اخذ را ادواردز پل فیتعر جا نیا در

ـ با آن، اریـ مع مناسـب  صیتشـخ  و يگـر ید امر هر ای عتیطب از مناسب فهم که است  بـا  دی
 تکامـل  و توسـعه  ندیفرا که ینقش و است کرده اشغال که ییفضا حسب بر امر آن ۀمالحظ

ـ ا مـن  فـرض . )102–101 :1387 ،یصـالح  عـرب  :(به نقل از شود حاصل کند، یم يباز  نی
 نیا و است شهر آرمان جا نیا در ما بحث قلمرو اما است بحث نیا مستعد يمطهر که است

ـ ا حل د؟یبگشا موضوع نیا به يا چهیدر است توانسته شهر آرمان ایآ که پرسش  پرسـش  نی
 شـهر  آرمـان  کـه  يمهدو ۀجامع از یدوران يالگو آن دادن دست به در کند یم یانیشا کمک

ـ ا ۀجامعـ  يالگـو  يمهـدو  ۀجامعـ  اگـر . است آن ۀدغدغ واجد اجمال، به اما یدرست به  آل دهی
 از اسـتخبار  سـت؟ یچ ظهورش عصر يا نهیزم يرخدادها و عیوقا با او نسبت است، یاسالم
 اتیمقتضـ  بـه  توجـه  بدون یاسالم آل دهیا ۀجامع يالگو عنوان به آن طرح و يمهدو ۀجامع
 شـود  یمـ  یمنته اصول يا پاره در توقف و ثمرکم ییگو یکل کی به ای جامعه آن ظهور ۀزمان

  .کنند یم برقرار خود ۀزمان با یاندک نسبت آن در نشسته بار به يها گزاره که آن ای
 شـدن  ارتریهش ام، داشته عرضه تر شیپ چه آن از فراتر یسطح در و جا نیا در من شنهادیپ
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ـ  عنـوان  بـه  يمهدو ۀجامع خود باب در ينگر یخیتار نیا به نسبت شهر آرمان  يالگـو  کی
. کـرد  مطـرح  سـطح  دو در تـوان  یم را ينگریخیتار به نسبت ياریناهش نیا. است موعود
ـ ید افـق  در خصـوص  بـه  ،شهر آرمان يبرا طرح قابل) یآت و کهن( يالگوها ایآ باألخره  و ین

 و ينبـو  جوامع که یهنگام نه؟ ای هست یخیتار موضوع کی ،يمطهر استناد مورد یخیتار
 عنـوان  بـه  ينبو ۀجامع به دیبا ایآ رند،یگ یم قرار یآت يالگو و سرمشق عنوان به را يمهدو

 در شـده  گفتـه  ينقدها از فارغ ر؟یخ ای ستینگر خودش خاص خیتار با متعامل ۀجامع کی
ـ  ای شهر آرمان تا شده باعث که یتیذهن توان یم ایآ باال ـ م در يمطهـر  خـود  یحت  جوامـع  انی
 ناخودآگاه حامل را دهد نشان يعلو ۀجامع به نسبت يتر کم توجه ،يمهدو و يعلو ،ينبو

 و رمعصـومانه یغ يهامدل و ها تجربه »ثابت لب«توان یم چگونه دانست؟ مند خیتار نگاه کی
 در را خیتـار  طـول  در ،یاسـالم  یارتدوکسـ  از مسلمانان فهم يمبنا بر گرفته شکل یاجتماع

 را »ثابت لُب« نیا يسودا شهر آرمان گرفت؟ کار به آن تحقق عمل ۀبرنام و شهر آرمان میترس
 و یطراحـ  بـه  کـه  گـام  همـان  در را ثابـت  لـب  نیا استخراج الزامات که آن بدون پرورانده

  .دهد نشان دارد، اختصاص شهر آرمان يپرداز دهیا
 ییهـا پرسـش  هـم  ز،یمتمـا  سـطح  دو در نیشیپ يهابحث مانند زین هاپرسش لیقب نیا

 يگـو  و گفـت  يبـرا  يشـنهاد یپ ییهـا  تیموقع که نیا هم ،شهر آرمان خود يِرو شِیپ هستند
 فراتـر  صـرف،  نیـی تب ۀمرحلـ  از را شـهر  آرمان تواند یم که است يمطهر با شهر آرمان مؤلف

  .ببرد
 ریغ ياجزا ها یسخت و ها یکاست ها، مقاومت که است نیا کرد دیتأک دیبا جا نیا در چه آن

 طـرح  شناسـاندن  هنگـام  در و هسـتند  شهر آرمان کی یطراح و میترس ل،یتحل انفکاك قابل
ـ  اجـزا  نیا حاال. رندیگ قرار غفلت مورد توانند ینم یاسالم آل دهیا ۀجامع از يمطهر از  شیب

 دل از استخراج و یبررس ازمندین شوند، استخراج نشده محقق هنوز مدل کی از بتوانند که آن
 نیا در(ع) عصر امام از شیپ ینید شگامانیپ يالگو و رهیس و اند یخیتار ۀافتی تحقق حوادث

 ۀمواجهـ  يداد بـرا  دسـت  به ییالگوها توان یم ها آن دل از سپس و دارد نقش میترس و طرح
 یحتـ است کـه   نیا جا نیا در من دیتأک نیتر مهم. شیخو ۀزمان عیوقا باعصر ظهور  ۀجامع
ـ اول میترسـ  و طرح از یدوران يا نسخههنگام تحقق خود،  درهم  يمهدو ۀجامع  اسـت  يا هی

 ةآمده است و پرسش از نحـو  اتیاخبار و روا ۀنیدر آ یجابیو ا یردورانیغ نحو به عمدتاً که
 يبجـا و ضـرور   یدوران خـودش، پرسشـ   عیو وقـا  هآن جامعه با حوادث بازدارند ۀمواجه
ـ  و کُنـد  يامـر  شـهر،  آرمـان  تحقـق  که نیا بر اند متفق همگان دیترد یباست.   و اسـت  یبطئ
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 يابنـا  بالفعـل  و موجـود  وضع از يجدا یوضع و يندیرفرایغ و یدفع يامر را آن توان ینم
 . پنداشت ظهور، عصر در یحت بشر،

  
  يریگ جهینت. 4

ـ ا در کـه  یمختلفـ  نکات لذا. است متداوم و گو و گفت قابل و زنده ۀتجرب کی شهر آرمان  نی
 ییشـنهادها یپ هـم  یبرخ و اند يانتقاد یبرخ اند شده طرح سنگ گران اثر نیا باب در و مقاله

 ایـ  یاسالم ۀفاضل ۀنیمد باب در يمطهر مرحوم يها بحث با شهر آرمان یکنون ۀمواجه لیبد
 و يانتقـاد  يگو و گفت یناشدن ترك ضرورت شنهادها،یپ نیا نیتر مهم. هستند آل دهیا ۀجامع
 خـود،  يخـود  بـه  کـه  يو آثـار  بطن از يمطهر دیشه با گو و گفت يبرا است یامکانات طرح
 خـود  يجـا  در که هم طورهمان و برد یم فراتر صرف ینییتب بحث کی از هم را شهر آرمان
ـ م در امـا . است یفلسف و یعقل خوانش هر يِرو شِیپ ضرورت نیا شد، اشاره  مواضـع  انی
 يمطهـر  زیمتمـا  روش از بحث ،یاصل مواضع از یکی شهر آرمان به نسبت مقاله نیا يانتقاد

 توانـد  یمـ  که ییگو و گفت ۀمنطق در آن ریتأث و است شهر آرمان مانند ییها بحث پرورش در
ـ ا متـأخر  و یاصل مواضع از گرید یکی. ردیبگ شکل او با باب نیا در  ۀمسـئل  هـم  مقالـه  نی
 یخیتار ۀافتی تحقق يالگوها از يبردار بهره ضرورت یعنی زیمتما سطح دو در ينگریخیتار
 دفـاع  و اسـت  ظهور عصر یآرمان ۀجامع تحقق از شیپ یخیتار الزامات به ژهیو توجه زین و

 نیا که ینقش و يمطهر مرحوم آثار در سطح دو نیا ةزند حضور از مقاله نیا یاجمال اریبس
   .دهند دست به یاسالم آل دهیا ۀجامع جامع نییتب در توانند یم سطح دو

  
  نوشت پی
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