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چیستی آرمان شهر شیعی در آرای مالصدرا و آیت اهلل جوادی آملی

چکیده
آرمان شهر شیعی یکی از موضوعاتی است که هم در دوران گذشته و هم در سده اخیر در مقابل برخی ایدئولوژی های رایج در جهان 
مطرح شده اســت. با توّجه به غالب بودن مذهب تشیع در جامعه ایرانی، وجود تصویری روشن از آرمان شهر شیعی نقطه اتکای مناسبی 
برای سیاستگذاری اجتماعی و شهری خواهد بود. در این میان طیف متنوعی از اندیشه مندان شیعی در خصوص آرمان شهر شیعی نظرات 
متنوعی را ارائه داده  اند که به دو گروه عمده نواندیشــان دینی و ســنت گرایان دینی قابل تفکیک  می باشند. به نظر می رسد تالش برای 
تبیین طیف های مختلف و در نهایت تالش برای ایجاد وفاق میان آن ها می تواند ادای سهم قابل توجهی به موضوع آرمان شهر شیعی باشد. 
در این راســتا، در مقاله حاضر با مبنا قرار دادن رویکرد ســنت گرایانه به دین سعی کرده تا با تکیه بر دیدگاه  های دو تن از بزرگان تشیع، 
مالصدرا و آیت اهلل جوادی آملی آرمان شــهر مطلوب شیعی با رویکرد درزمانی تبیین گردد. دو هدف اصلی مقاله حاضر، تبیین چیستی 
آرمان شــهر شیعی در نگاه سنت گرایانه به دین و هم چنین فهم این نکته است که نسبت آرمان شهر شیعی با تغییرات زمان و مکان چیست. 
نتایج حاصله نشــان می دهند که در آرای هر دو این بزرگواران آرمان شهر مطلوب وسیله ای برای تقرب به خداوند و خلیفه اللهی انسان 
بر زمین محســوب می شود که تحت رهبری امام و در نبود وی ولی فقیه قابل تحّقق است. با این حال دیدگاه مالصدرا بر اصالت جامعه 
مبتنی است در حالیکه آیت اهلل جوادی آملی اصالت فرد را مبنا قرار می دهد، که این تفاوت را می توان ناشی از تأثیرپذیری از شرایط 
زمانه و تقابل فلسفه در برابر عرفان بر شمرد. با موشکافی در نظرات بزرگواران پیداست که آرمان شهر شیعی فارغ از ابعاد زمانی و مکانی 
بوده و در بعد وجودی مطرح می گردد؛ بنابراین می توان گفت در آرمان شهر شیعی، ویژگی های کالبدی به شرایط زمینه ای و زمانه ای 

تحویل می گردد.

واژگان کلیدي: آرمان شهر، شیعه، مالصدرا، آیت اهلل جوادی آملی.
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مقّدمه
توصیف آرمان شــهر و جامعه برین و برتــر از جوامع موجود، از 
دیرباز دغدغة اندیشــه مندان در زمان هــا و مکان های مختلف بوده 
اســت. برخی از ایشــان ســعی کرده اند با توصیف ویژگی انسانی 
و روابط اجتماعی، آرمان شــهر برین را توصیف کنند و برخی نیز 
با توصیف جنبه های مادی و کالبدی در این مســیر کوشــیده اند. 
گرچه برخــی نظریّه پردازان توصیف جامعــة آرمانی را مترادف با 
خیال بافی و توّهم می دانند اما بسیاری بر این باورند که با توصیف 
جامعة آرمانی می توان محکی برای سنجش وضع موجود به دست 
داد. تفّکر آرمان شــهری با رد نقص های مســتتر در وضع موجود و 
مطرح کردن الگو می تواند فراهم کنندة زمینة مناســبی برای نقادی 

وضع موجود باشد.
از ســوی دیگر، موضوع زمینه محوری در بطن آرمان شــهر نهفته 
است و الگوی آرمان شــهری متناسب با زمینة فرهنگ ها و معموالً 
در نقد وضــع موجود و به جهت گذار از آن شــکل می گیرد. در 
کشــور ما نیز از دیرباز تفّکر آرمان شهری ریشــه دار بوده است. از 
دوران اســاطیری تا دوران کیانی و بعد از آن دوران اسالمی، همواره 
آرمان شــهرهایی طرح شــده که واضعان آن، اندیشــه مندان بزرگی 
بوده اند که ســودای عبــور از وضع موجود به وضعیّــت آرمانی را 
در ســر می پرورانده اند. یکی از مهم ترین آرمان شــهرهای ریشه دار 
ایرانی در این خصوص آرمان شــهر اســالمی و به طور مشــخص 
آرمان شهر شیعی است. ایران به عنوان یک کشور مسلمان نشین و 
با حکومت اسالمی شیعی رؤیای تحّقق یک جامعه آرمانی شیعی 
را در ســر می پروراند. این رؤیا همواره در بطن تاریخ ایرانی-شیعی 
ما حضور داشته و توسط بزرگان اندیشه بازتعریف شده است. حال 
که امروزه نیّت و ارادة حرکت به ســمت جامعة آرمانی شــیعی به 
شــکل حرکت از باال و پایین در جامعه وجود دارد، به نظر می رسد 
تبیین درست این مفهوم و بیرون کشیدن آن از اندیشه های واضعان 
آن ضروری محسوب می شود. البته باید توّجه داشت که آرمان شهر 
همواره ســویة نقادانه اش به طرف وضعیّت موجود است؛ از همین 
روســت که آرمان شــهر شــیعی نه فقط بر مبنای متون که باید بر 
مبنای وضعیّت موجود نیز باشــد تا مفهوم آرمان شــهری آن حفظ 
شود و عالوه بر شــناخت و توصیف ویژگی های جامعه آرمانی از 
منظر اسالم و اندیشه مندان مسلمان، بتواند زمینه ساز بهبود شرایط 
اجتماعی کشــور باشــد. در تحقیق حاضر، بخش اول موضوع یاد 
شــده یعنی استخراج اندیشــه آرمان شــهری از متون اندیشه مندان 

شیعی مراد است. 
از آنجــا که فرهنگ شــیعی بــه طور خاص بر وجهة اســالمی 
ایران مســلط شده است، این پرســش مطرح خواهد شد که ارکان 
و ویژگی های اساســی آرمان شــهر شیعی چیســت؟ در ابتدا باید 
توّجه داشت که برای دســت یابی به آرمان شهر می توان موضوع را 
از دو طریق پی گرفت: اولی رجوع به منابع مســتقیم مانند قرآن و 

حدیث، و دومی رجوع به آرای محققان حوزة علوم دینی، مفسران 
و فالســفه. در این تحقیق اســتفاده از روش دوم مد نظر اســت. در 
این میان اندیشــه مندان متعّددی ســعی کرده اند تا آرمان شــهر یا 
جامعة آرمانی مطلوب شــیعی را به طور مســتقیم یا غیر مستقیم 
توصیف کنند. برای انتخاب افراد مناسب چند راه وجود دارد: اول، 
بررســی سیر اندیشه فالسفه در طول تاریخ که وقت گیر و طوالنی 
اســت. دوم، گزینش افراد صاحب نظر و بررســی آرای ایشــان، که 
بایــد افرادی که بیش تریــن نقش و وزن را داشــته اند مد نظر قرار 
داد. در تحقیــق حاضر از این بین به دو تن از بزرگان شــیعه یکی 
در دورة صفــوی، مالصــدرا و دیگــری در عصــر معاصر، آیت اهلل 
جوادی آملی اشاره شده است. مالصدرا از فالسفه شیعی محسوب 
می شــود که جمع بندی قابل تأملی از مجموع آرای فلسفی پیش 
از خود ارائه داد و ســیطرة وی بر فلسفة اسالمی از چهار قرن پیش 
تاکنون حفظ شده است. آیت اهلل جوادی آملی نیز به عنوان یکی 
از فیلسوفان شیعی دورة معاصر صاحب آثار، نوشته ها و نظریّه های 
بســیاری اســت که بر ابعاد مختلف فلسفه و سیاست دورة معاصر 
تاثیرگذار بوده است. چنین به نظر می رسد که با شناخت و مقایسة 
آرای ایــن دو متفّکــر بزرگ بتوان به یک جمع بنــدی کلی دربارة 
آرمان شــهر مطلوب شــیعی دســت یافت. به این ترتیب پرســش 
تحقیق ایــن خواهد بود کــه ارکان و ویژگی هــای جامعة آرمانی 
شیعی در نظریّه های این دو اندیشه مند چیست؟ در ضمن پاسخ به 
این پرسش، محققان در پی پاسخگویی به سؤال دیگری نیز هستند 
که آیا ارکان و ویژگی های جامعة آرمانی شــیعی در گذشت زمان 

ثابت مانده یا تغییر کرده است؟ 

روش پژوهش
این پژوهــش از نوع پژوهش های توســعه ای و به لحاظ ماهیّتی 
بر اســاس روش مقایسة تطبیقی با اتکا بر مطالعات اسنادی است. 
برای تحلیل افکار آیت اهلل جوادی آملی از منابع دسته اول هم چون 
کتاب های ایشــان، مقاله های تألیفی و پاســخ ایشــان به سؤاالتی 
پرسشــنامه ای باز اســتفاده شد. شــایان گفتن اســت که سؤاالت 
پرسشــنامه در موضوع ویژگی های مختلف آرمان شــهر از دیدگاه 
ایشــان بود که از نتایج آن برای تقویت یافته های اســنادی استفاده 
شــده اســت. برای تحلیل افکار مالصدرا، با توّجه به عدم آشنایی 
کافی محققان به زبان عربی، استفاده از منابع دسته دوم مانند کتب 

ترجمه شده و مقاله های علمی معتبر در دستور کار قرار گرفت.

مباحث نظری پژوهش
موضوع آرمان شــهر و یا به تعبیری بهشتی زمینی که در فضای 
آن بشر بتواند به  تمامی خواسته ها و آرزوهایش دست یابد، همواره 
موضوع بحث اندیشــه مندان  بوده است و هر یک از مکاتب فکری 
و فلســفی جهان همواره در ارائة تصویری  از شهری آرمانی -که در 
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آن تمامی ایده آل های آن مکتب به ظهور می رســند- کوشیده اند 
)علی آبادی، 1382(. آرمان شهرها نوعی چارچوب و قالب اندیشیدن 
دربارة مسائل حل نشدة زندگی اند و از آرمان ها و اجتماعاتی سخن 
می گویند که بشــر برای دســت یابی به آنها در تالش اســت. ایدة 
شــهر آرمانی گاه به صورت رساله، گاهی به شکل اعتراض و گاه 
به صورت طرحی آرمانی برای زندگی، ارائه شــده است )مطلبی و 
نادری، 1388: 129(. طرح مســألة آرمان شــهر همواره زمینة مناسبی 
برای شــکل گیری بحث های مخالف و موافق بوده اســت. برخی 
آن را فانــوس امید به آینده می دانند، بعضــی آن را فرزند افراط و 
شــریک نظام توتالیتر می خوانند و برخــی دیگر می گویند گرچه 
آرمان شــهرها احتماالً جامة عمل نخواهند پوشید، انگیزه ای برای 
پژوهش هــای ثمربخش و بســتر مناســبی برای بیان اندیشــه ها و 
برانگیختن الهام ها به نحوی اســت که بتواند در جهان واقعی تأثیر 

گذارد باشد )میرمحمدی، 1393(.
گرچه می توان ویژگی های زیادی برای آرمان شهرها برشمرد، ولی 
به طور کلی می توان ویژگی های عمومی زیر را برای آرمان شــهرها 

عنوان کرد:
- تأثیرپذیری از اوضاع و احوال اجتماعی جامعة موجود،

- انزوای آرمان شــهر بــه منظور عدم تأثیرپذیری منفی از ســایر 
جوامع غیر آرمانی،

- ایســتایی جامعه بــدان معنا که آرمان شــهر نقطة پایان پویش 
تاریخ است،

- برابری میان انسان ها به عنوان اصلی عمده به شمار می رود،
- هماهنگــی، که حتی بر اندیشــه برابری نیز پیشــی می گیرد 

)اصیل،1381: 36-28(.
آرمان شــهرها بازتاب شرایط عینی جامعه اند؛ طرّاح آرما شهر که 
از اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعة خویش یا از اوضاع 
حاکم بر جهان ناخرسند است و شرایط عینی را با تصوّرات ذهنی 
و آرمان هــای مجرّد خویش ناســاز می یابد، می کوشــد با طرحی 
آرمانی، وضع موجــود را نفی و ارزش های آن را انکار کند. در این 
صورت، آرمان شــهر تنها وســیلة گذار از عینیت به ذهنیت و پناه 
بردن به تخیل صرف نیســت، بلکه بازآفرینی ذهنی جامعه اســت 
به قصد انتقاد از نظام مســتقر و محکی اســت برای سنجش وضع 

موجود و آشکار ساختن نارسایی ها و ناروایی هایش.
دین اســالم، به سبب رویکردهای خاص توحیدنگر و ویژگی های 
خــاص خود، صفات و ویژگی های مشــّخصی را برای آرمان شــهر 
مطلوب خود خواهان است. تفّکر و تعالیم اسالمی به عنوان الگویی 
کامل نمی توانســته نســبت به روابط اجتماعی انسان، ارتباط انسان 
با محیط و نیز نســبت به چگونگــی فعالیت ها و فضاهای فردی و 
جمعی بی تفاوت بماند و اگر نه به صورت مســتقیم، دستوراتش به 
عنوان برنامة زندگی برای انســان بر معماری، شهر و محیط زندگی 

مسلمانان تأثیرگذار بوده است )امین زاده و نقی زاده، 1381(. 

در طــول دوره های تاریخی مختلف اندیشــه مندان اســالمی با 
اســتمداد از علوم دینی و نیز فلســفه ســعی کرده اند به توصیف 
آرمان شهر مطلوب اسالم و تفسیر ویژگی های آن بپردزاند. در میان 
آنان، ابونصر فارابی اولین متفکری اســت کــه با الهام از افالطون، 
شــالودة اندیشــة آرمانی را پایه ریزی کرد. آنان که در قلمرو فلسفه 
دربــارة بهترین جامعه به بحث پرداختند، پیــرو وی بوده اند. فارابی 
هدف و شهر آرمانی را رســیدن به سعادت می داند. سعادت مورد 
نظر فارابی تنها، ســعادت این جهانی نیســت، بلکه سعادتی است 
که هم زندگانی ایــن جهانی آدمی را به وجه دلخواه تأمین کند و 
هم رســتگاری او را در جهانی دیگر تحّقق بخشد )هاشمی، 1382: 
41(. عالمه طباطبایی با اشاره به عبارت »امت وسط« در قرآن، امت 
اســالمی را امت وســط می داند؛ امتی که در صراط مســتقیم در 
حرکت اســت. مهم ترین ویژگی های جامعة مطلوب را در اندیشــه 
وی می توان ادب، معاشرت و برخوردهای هدفدار، اعراض از لغو و 
بیهودگی، اخوت و برادری، اصالح ذات البین و وفای به عهد و ادای 
امانت دانست )ســلطانی رنانی، 1386: 36(. شهید مطهری همانند 
اکثر آرمان گرایان به مفهوم عدالت توّجه می کند و مکتب اســالم 
را حامی عدالت می داند. به نظر ایشــان هرگاه تودة ملّت به حقوق 
حکومت، وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا نماید، آن وقت 
است که نشانه های عدالت ظهور می کند )علی وحیدی، 1382(. در 
دهة اخیر نیز صاحب نظران متعّددی به تبیین ماهیّت شهر اسالمی 
پرداخته اند کــه از جملة آنها می توان به نظریّة فضای حیات طیبه 
توســط دکتر نقی زاده اشاره کرد. بر اساس این نظریّه، شهر اسالمی 
بر مبنای اصول جهان بینی توحیدی و عدالت پایه گذاری شــده و 
دارای سه رکن فضای فکری یا ایمان اهل شهر، فضای عمل و رفتار 
اسالمی )مقرّرات، قوانین و اصول اخالقی اسالم( و فضای عینی یا 
کالبد شــهر است. کالبد شهر توسط انســان )فضای فکری( و بر 
اساس فضای عمل و رفتار اسالمی که تبیین کنندة ارتباط انسان با 
جهان خارج است، شکل می گیرد و تحّقق آن در عالم خارج بسته 
به شــرایط زمان و مکان، شرایط فرهنگی و تاریخی و امکانات در 
دسترس، تجلیات متفاوتی خواهد داشت. وی خاطر نشان می کند 
که شــهر اسالمی، به اندازه ای اســالمی است )و به الگوی حقیقی 
و مثالی شــهر اصیل و آرمانی اســالم نزدیک تر اســت( که بتواند 
جلــوه گاه مبانی و ارزش هایی باشــد که کالم الهــی برای جامعة 

اسالمی و الهی تعریف کرده است )نقی زاده، 1395(.
بر اســاس آنچه بیان شــد، می توان گفت که در شــهر آرمانی 
مبتنی بر جهان بینی اســالمی، اصل توحیــد و خدا محوری، رکن 
اساســی اســت و خصلت اصلی شــهر دینی، ایمان به این اصل و 
پذیرش الزامات ناشــی از آن اســت )بیات، 1393(. شــاکلة اصلی 
چنین آرمان شــهری انســان سعادتمند است؛ انســانی که محور و 
مرکز آفرینش اســت و قابلیّت ســیر تا بی نهایت دارد. در رویکرد 
به آرمان شهر، تشــیّع به طور خاص دارای جهت گیری مخصوص 
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به خود اســت. راه کارهای شیعه برای رســیدن به آرمان شهر عالوه 
بــر توحیــد و معاد، منبعث از ســه پایــگاه دیگر بعثــت )نبوّت(، 
غدیر )والیت( و ظهور )مهدویّت( اســت و انســان برای رسیدن به 
این آرمان شــهر به قانون الهی )وحی( و تفسیر معصومانه )غدیر( و 
مدیریّت معصومانه )ظهور( نیاز دارد. این آرمان شــهر بیش از آنکه 
بــر ابعاد کالبدی و مادی متّکی باشــد بر ابعــاد معنوی و روحانی 
جامعة انسانی نظر دارد و آن را اصل مسلّم در ظهور جامعة آرمانی 
می داند. متفّکرین بســیاری در طول تاریخ شیعه سعی به توصیف 
و تفســیر این آرمان شــهر کرده اند و برخی نیــز مظاهری از آن را 
به دســت داده اند )نظیر زاهره وجزیره خضرا(. لذا بازشناسی اصول 
آرمان شــهر مطلوب اسالمی )شــیعی( می تواند راه گشای مباحث 
آرمان شــهری و مطابق آنچه مالکی برای ســنجش شهر آرمانی و 

جامعه مطلوب قلمداد شود.
از آن جایی که در آرمان شــهرها جنبه های اساســی جامعة برین 
نظیر هــدف آن، وضعیّــت انســان، روابط اقتصادی، سیاســت و 
رهبری، روابط اجتماعی، قوانین مسلط بر جامعه و برخی جنبه های 
کالبدی و مادی و نحوة تحّقق پذیری آن توصیف و تبیین شده اند، 
مبنای این مقایسة تطبیقی نیز بر این اساس پایه گذاری شده است.

یافته های پژوهش
تحلیل اندیشه های مالصدرا و آیت اهلل جوادی آملی پیرامون 

آرمان شهر شیعی
الف( هدف آرمان شهر

به باور مالصدرا هدف از تشکیل مدینة فاضله، رسیدن به خداست و 
سعادت نهایی بشر نیز در تقرّب الهی و رسیدن به خداوند است. انسان 
در این وادی نیاز به فلسفه و علوم عقلی یا حکمت دارد )جوادی آملی، 
1363: 642(. آیت اهلل جوادی آملی در پاسخ به پرسش نویسندگان مقاله 
در ارتباط با هدف از تشکیل نظام اسالمی، اولین هدف نظام اسالمی را 
ساختن مدینة فاضله می داند و مدینة فاضله را تربیت انسان های سالم 
و فاضل برای رسیدن به قرب الهی قلمداد می نماید. ایشان معتقدند که 
مدینه فاضله گرچه شرایط و ارکان بی شماری دارد ولی نخستین رکن و 
نخستین شرط و مهم ترین اصل، انسان های آزاد و آزاده اند؛ انسان هایی 
که در ســایه تهذیب اخالق آزاد می شوند )جوادی آملی، 1381: 76(. 
آیــت اهلل جوادی آملی بــر خالف اکثر آرمان شــهرگرایان که تحّقق 
عدالــت، برابــری و آزادی را از جمله اهداف اصلی آرمان شــهر خود 
معرفی می نمایند، قســط و عدل را هدف فرعی یا متوسط حکومت 
اســالمی می داند. و بیان می کنند که رعایــت حقوق فرد و جامعه و 
تأمین همة مظاهر تمدن، از فروعیات خلیفة الهی شدن افراد آن جامعه 
)آرمانی( اســت. از نظر ایشــان تجلّی گاه اهداف نهایی )خلیفه اهلل( و 
اهداف میانی )عدالت در جامعه( مدینة فاضله ای است که افراد جامعه 
به یمن تمّسک به دین، آن را ایجاد می کنند و از وجودش بهره می برند 

)پیشین: 26(.

با کمی تأمّل می توان دریافت که هدف نهایی از تشکیل مدینة 
فاضله در نزد هر دو متفّکر هدایت و ســلوک انسان به مقام خلیفه 
الهی و تقرّب خداوند اســت. با این حال، نحوة دست یابی و تحّقق 
هدف اصیل آرمان شــهر در نزد دو متفکر متفاوت است؛ مالصدرا 
از وادی فلســفه و آیت اهلل جــوادی آملی از وادی عرفان به موضوع 

می نگرد.
ب( انسان در آرمان شهر

مفهــوم شــهروند در تفّکر اســالمی در قالب فــرد مؤمن مطرح 
می شــود. در خصوص شهروندان )انســان مؤمن( دو متفّکر تأکید 
خــاص خود را مطــرح می کنند؛ با این حــال، در مدینة فاضلة هر 
دو، تقرّب به خداوند اصل الیتغیّر اســت. مالصدرا بر مفهوم مسافر 
بــودن انســان در این جهان تأکید می کند و معتقد اســت که فرد 
صرفاً در زیر ســایة مرشد کامل قابلیّت رشــد و سلوک می یابد و 
مرشد کامل افضل بر سایر افراد است )مالصدرا، 1383: 490-492(. 
بر اساس نتایج پرسشنامه و از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی، »انسان 
یک عنصر اصیل محســوب می شود که قابلیت سیر تا بی نهایت 
و رسیدن به مقام خلیفه اللهی را داراست. انسانی نخبه است که از 
مواهب طبیعی و مواهب الهی صحیح بهره برداری نماید و ســعی 
کند بار دیگران را هم از دوش آنها بردارد و کل زمین را با فرهنگ 
دینی آباد کند«. ایشــان معتقدند که انســان مدینه فاضله اســت و 
خداوند متعال هر چه را که در یک کشور عقل و عدل باید وجود 
داشــته باشد را در درون انســان قرار داده اســت. فقط کافی است 
انسان به درون خویش سر بزند و خدا را نیز از همین طریق بشناسد. 
از این رو انســانی که مدینة فاضلة درون خود را شــناخت به بیراهه 

نخواهد رفت )جوادی آملی، 1378: 75(. 
با تأمل به نظرات این دو اندیشــه مند، می توان نظرات بیان شده 
را در قالب دو ســویة فکری متفاوت که از فلســفه و عرفان نشأت 
گرفته اند، جســتجو کرد. در دیدگاه فســلفی مالصدرا، انســان از 
طریــق یادگیری و آموزش زیر نظر مرشــد کامل به تقرّب خداوند 
نائل می شــود و از دیــدگاه عرفانی آیت اهلل جــوادی آملی، طریقة 
پیمودن و رســیدن به مقام خلیفه الهی به صــورت بالقوه در درون 

انسان قرار دارد و وی از طریق خودشناسی به آن دست می یابد.
ج( جامعه و روابط اجتماعی در آرمان شهر

مالصدرا بر اســاس تفکرات افالطون و فارابی معتقد اســت که 
جامعه مانند بدن انســان اســت. همان گونه که هر عضو برای کار 
خاصی ساخته شــده است و اعضای بدن در یک درجه از اهمیت 
قرار ندارند، اعضای جامعه نیز هر کدام برای کاری ساخته شده اند 
و اهمیّت شان یک سطح نیســت. از نظر مالصدرا جامعة سالم و 
الگو، جامعه ای اســت که در آن هر کسی مانند اعضای بدن کار 
مخصــوص خود را انجام دهــد و در کار دیگران دخالت نکند که 
این امر با تمرین و ممارســت به دســت می آیــد )مالصدرا، 1383: 

.)490-492
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جامعــة مد نظر آیت اهلل جــوادی آملی، جامعه ای اســت الهی 
مبتنی بــر جهان بینی الهی. افــراد آن جامعــه معتقدند که جهان 
و انســان را خدا آفریده و انســان، سرگذشــت فراوانی داشته است 
و عوالمــی را در پیــش رو دارد و هرگز با مــرگ از بین نمی رود و 
چگونگــی حیات و زندگی جاویــد او در آینده، بســتگی تام به 
حیــات دنیایی و چگونگی رفتار و اخــالق و عقاید او در این دنیا 
دارد )عبدیایی، 1388: 41(. ایشــان با تشــبیه جامعة آرمانی به بدن 
انســان، مقام خلیفه اللهی را هم چون باطــن و روح جامعه و مدینه 
فاضله فیزیکی ایجادشــده را ظاهر قضیه می داند و به بدن تشــبیه 
می کنــد. »همان گونه که نظام داخلی انســان را روح و جســم او 
می سازد، ولی اصالت از آن روح است و بدن پیرو روح می باشد .... 
تأمین مدینه فاضله نیز برای پرورش انسان هایی است که در جهت 
خلیفه اهلل گشتن گام برمی دارند و اصالت در بین دو رکن یاد شده، 
همانا از آن خالفت الهی اســت« )جوادی آملی، 1387: 13(. ایشان 
در پاســخ به پرســش مطرح شــده در ارتباط با نحوة دست یابی به 
توســعة اجتماعی، با مطرح کردن بحث »انســان متعالی« معتقدند 
که از توســعة فردی یا انسانی می توان به توسعة اجتماعی رسید. با 
کمی تأمل می توان دریافت که مالصدرا توســعه فرد را در اجتماع 
مد نظر قرار داده، ولی آیت اهلل جوادی آملی توســعة فردی را الزمة 

توسعه اجتماعی دانسته است.
د( قانون آرمان شهر

مالصدرا اســتدالل خود را مبنی بر ضرورت آرمان شهر از اینجا 
شــروع می کند که انســان مدنی بالطبع اســت و از این رو باید در 
جامعه زندگی کند. زندگی کردن در جامعه، گذشته از فوایدی که 
دارد، مشکالت خاص خود را به همراه دارد. بدین سان انسان نیاز به 
قانون و قانون گذار دارد. وی بیان می کند که انسان خودخواه است 
و صرفاً به منافع خویش می اندیشــد و از طرفی تّخصص های الزم 
را برای قانون گذاری و رســیدن به ســعادت ندارد؛ در نتیجه جامعة 
آرمانی اوالً باید قانون داشــته باشد و ثانیاً این قانون باید الهی باشد 
)مالصدرا، 1363: 57(. وی معتقد اســت که مردم نمی توانند واضع 
قانون باشــند و یا قانون گذار را انتخاب کنند )تخصص این کار در 
اختیار شهروندان نیست(، و فقط خداوند از این حق برخوردار است 
و دیگران باید مطیع باشــند »فنظام العام الیستغنی عن من یعرفهم 

موجب صالح دنیا و االخره« )مالصدرا، 1383: 488(.
آیت اهلل جوادی آملی در کتاب انتظار بشــر از دین به لزوم وجود 
قوانین دینی و الهی در اجتماع توّجه می کند. وی با تأکید به اینکه 
انســان ها فطرتاً موجوداتی اجتماعی هستند، اجتماع بدون قانون را 
اجتماعــی معرفی می کند که در آن خودخواهی انســان ها باعث 
تنازع و ایجاد هرج و مرج می شــود. از این رو، بشــر نیازمند سنّت 
و قانونی اســت که تمامی افراد در مقابل آن تســلیم باشــند و در 
پرتو اجرای آن، نظم و امنیّت در جامعه برقرار شود )جوادی آملی، 
50:1380(. در جامعة مد نظــر وی، برخالف نظام های غیر خدایی، 

قانون مقّدم بر جامعه اســت؛ زیرا از ســوی خداوند سبحان و برای 
تأمین ســعادت جامعه نازل شده اســت و بر همین اساس خداوند 
اولین انســان یعنی حضــرت آدم را فردی با قانــون و دارای نبوت 
آفرید تا هیچ گاه هیچ بشــری بدون قانوِن ســعادت بخش نباشــد. 
ایشان در چرایی نیاز به قوانین الهی و دینی در برابر قوانین منطقی 
و عقلــی بیان می کنند که عقــل برای هدایت و تأمین ســعادت 
انســان کافی نیســت، بلکه عقل در جهت رشد و شناخت برخی 
از واقعیات نیاز به دین دارد؛ زیرا عقل در شــناخت برخی از مسائل 
عاجز است و در تشخیص حق و باطل دچار مشکل می شود. دین 
است که عقل را در تفسیر زندگی، شناخت جهان و شناخت مبدأ 

و معاد کمک می کند )جوادی آملی، 1381: 75(.
بر اساس یافته های حاصل از پرسشنامه، در جامعه آرمانی ایشان 
در کنــار و فراتــر از قانون، اخالق حکمفرماســت؛ زیرا قانون تنها 
روابط اجتماعــی میان مردم را تأمین می کند، اما اخالق هم روابط 
اجتماعی ما را تکمیل و هم ضعف قانون را ترمیم می کند. از نظر 
ایشان قانون گذار واقعی خداست و خدا از طریق وی و نزول قرآن، 
قوانینی را برای انســان ها تعیین نموده است. عالوه بر این، ایشان از 
عقل جمعی نیز به عنوان منبع دیگر قانون گذاری )تفســیر قوانین 
خداونــدی برای زمان حال( یاد می کند؛ البته عقلی که وابســته به 

فطرت انسان و تداعی کنندة خلیفه الهی بودن انسان باشد.
همانطور که اشاره شد هر دو اندیشه مند معتقدند که قانون مقّدم 
بر جامعه اســت و باید بر اســاس شرع باشــد؛ اما آیت اهلل جوادی 
آملی در کنار قانون خداوندی به اخالق و عقل جمعی انسان های 
متعالی در تفســیر قوانین الهی اشاره دارد. در واقع، آیت اهلل جوادی 
آملی بــرای کارایی بهتر قانون در زمان کنونی، ابزارهای دیگری را 

نیز معرفی می کند.
هـ( سیاست و رهبری آرمان شهر

به باور مالصدرا قانون خوب به  تنهایی کافی نیســت و باید در 
کنار قانون خوب، دســتگاه خوب اجرایی نیز وجود داشته باشد. از 
نظر وی، کســی شایســتگی حکومت دارد که جامع هر سه عالم 
ماده، مثال و عقل باشــد. پس مجــری خوب از نظر مالصدرا، نبی 
و امام یا فقیه اســت؛ کســی که این ســه قوه را در خود به فعلیت 
رســانده باشد حاکم و خلیفه اســت. از نظر وی کسی که این سه 
خصلت را داراســت، نبی است و در نبود نبی، وظیفه حکومت بر 
عهده امام معصوم اســت. با این حال حکومت امام هیچ تفاوتی با 
حکومت نبی ندارد. در واقع مالصدرا از وحدت ماهوی ســه مفهوم 
نبی، امام و ولی ســخن می گوید و تنها تفاوت را در انقطاع وحی 
می داند. )مالصــدرا، 1366: 377(. از بعد نظــری، مالصدرا مدعی 
است امامت لطف است، بنابراین بر خدا واجب است امام را تعیین 
کند و امــکان ندارد زمین از حجت خدا خالی بماند؛ چرا که اگر 
امام نباشــد، جهان فرو می پاشد. بر اســاس نظریّة وی، در صورت 
نبود امام در جامعه باید به فقیه مراجعه کرد. البته مالصدرا با فقیه 
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دنیازده ای که چند مســألة شــرعی بلد اســت و با استفاده از آن به 
دنیاطلبی همت می گمارد، مشکل دارد؛ اما با کسی که اهل ورع و 
پارسایی باشد و گسترة دانش او شامل اعتقادات نیز باشد، مشکلی 

ندارد و بلکه مراجعه به او را الزم می داند )منبع پیشین، 502(.
از دیــدگاه جــوادی آملی انســان وقتی نیکو شــود، می تواند 
به مقام خلیفه اللهی برســد و شایســتة حکمروایی شــود. ایشان 
حضرت ولی عصر )عج( را نمونة انسان کامل و متعالی در جامعه 
می دانند. از نظر ایشان، انگیزة نهایی بعثت پیامبران، پیروزی دین 
خدا بر همة مکتب های باطل و منســوخ اســت و مهم ترین عامل 
تحّقق آن نیز رهبری انســان های معصــوم و به ویژه حضرت ولی 
عصر به عنوان انســان کامل اســت که رهبری مدینه فاضله را بر 
عهده دارد. ایشان خاطر نشــان می کنند که نظام مبتنی بر والیت 
عام امــام عصر )عج(، چشــم انداز نظام و مدینــة فاضله مهدوی 
را در پیشــرفت و تکامل و زمینه ســازی ظهــور هدایت می کند 
)جــوادی آملــی، 1387: 94(. به باور ایشــان، رهبر با دو رســالت 
مهــم و محوری، مدینة فاضله را تشــکیل می دهد و تکامل آن را 
مشاهده می کند: یکی، رســالت حراست از وحی و اقامة معارف 
آن و دیگری، رسالت حراســت از سالمت عقل و بصیرت انسان 
)جوادی آملی، 1381: 26(. بر این اساس، در مدینة فاضلة مهدوی، 
ولی فقیه به عنوان انســانی کامل، همه اختیــارات پیامبر اکرم و 
امامــان را در ادارة جامعه داراســت؛ زیــرا او در غیبت امام عصر، 
متولی دین اســت و باید اسالم را در همه ابعاد و احکام گوناگون 
اجتماعی اش اجرا نماید. در نظام اســالمی، مشروعیّت حکومت 
از سوی خداوند است و مردم، هیچ نقشی در مشروعیّت بخشیدن 
به نظام اســالمی ندارند، اما تحّقق و فعلیّت نظام اســالمی مرهون 

حضور و مشارکت مردم است )میراحمدی، 1390: 59(.
مطابق آن چه ذکر شــد مشــروعیّت حکومت و نظام سیاســی 
مدینــة فاضله در هــر دو تفّکر از آن خداســت. مالصدرا معتقد 
اســت که حکومت یا رهبری آرمان شــهر به عهدة نبی اســت و 
در صورت نبودن نبی، امام وظایف او را بر عهده خواهد داشــت. 
وی معتقد اســت که در صورت نبود امــام در جامعه باید به فقیه 
مراجعــه کرد. آیت اهلل جوادی آملی نیز معتقد اســت که انســان 
کامل یا »انسان متعالی« شایسته حکومت بر مدینة فاضله و ادامه 
دادن راه انبیا و امامان اســت؛ ایشان انسان متعالی را در درجة اول 
حضــرت ولی عصر )عج( و در صورت عدم حضور ایشــان ولی 

فقیه معرفی کرده اند.
و( جایگاه مشارکت شهروندان در تحّقق آرمان شهر

هر دو اندیشــه مند بر مشــارکت مردم برای تحّقق مدینة فاضله 
تأکید دارند. از نظر مالصدرا نقش شــهروندان در پیشــبرد جامعة 
آرمانی، مشــارکت و همکاری در شکل دهی و استمرار آرمان شهر 
در جهــت تحّقق قوانیــن الهی اســت )امیــدی، 1389(. آیت اهلل 
جوادی آملی نیز معتقدند که تحّقق و فعلیّت نظام اسالمی مرهون 

حضور و مشــارکت مردم است. ایشان خاطر نشان می کنند که در 
شــهر آرمانی اســالمی، مردم به معنای واقعی در سرنوشــت خود 
نقــش دارند و مقّدرات خود را با مشــارکت سیاســی و اجتماعی 
رقــم می زنند )جــوادی آملی، 1393-الف: 463(. بــا این حال، دو 
اندیشــه مند جزئیات دقیقی را دربارة نحوة مشارکت شهروندان در 

تحّقق آرمان شهر بیان نمی کنند.
ز( عدالت در آرمان شهر

صدرالدین شــیرازی آنجا که از اجتماعی بودن انســان ســخن 
می گوید و بر این نظر اســت که برای انتظام یافتن حیات انســان 
نیاز به تمّدن و اجتماع و تعاون اســت، به نیازمندی از قانون سخن 
می گوید؛ اما آن چه موجبات جاری شدن قانون را در جامعه فراهم 
می سازد، همانا عدالت است. در واقع عدالت از آن رو که به ایجاد 
تعادل در جامعه منجر می شود، واقعیّتی ضروری است که در نبود 
آن نمی توان به تمّدن و تعاون و اجتماع رسید. عدالت وضعیّتی را 
پدید می آورد که انســان ها در فضایی مناسب بتوانند ظرفیّت های 
وجودی خویش را بروز و ظهور دهند و زمینة پیشــرفت جامعه را با 
تعاون و اجتماع به وجود آورند. از نظر وی، یکی دیگر از مهم ترین 
ثمرات تحّقق عدالت در جامعه، امنیّت اســت. بــا این حال، باید 
توّجه داشــت که عدالت اجتماعی در اندیشــة مالصدرا نمی تواند 
به معنای مســاوات اجتماعی باشــد؛ چرا که در فســلفة نظری وی 
»قوه و فعل و اصل وجود اســتعداد در آدمی و تفاوت آنها در افراد 
انســانی«، یک ایدة محوری به شمار می آید. بنابراین نظام عدالت 
اجتماعی آن نظامی اســت که در آن زمینة به فعلیّت رسیدن همة 
اســتعدادهای افراد آن جامعه فراهم است )امامی جمعه و گنجور، 
1392: 70(. بر این اساس ویژگی آرمان شهر صدرایی، توزیع عادالنة 
فرصت هــا و امکانات به افراد جامعه در جهت به فعلیّت رســاندن 
قــوای نفس و اســتعدادهای وجودی خویش و نیل به ســعادت و 

کمال نهایی )قرب الهی( است.
آیــت اهلل جواد آملی تحّقق عدالت را در جامعه از اهداف میانی 
آرمان شــهر می داند و معتقد اســت که عدالت به معنای توّجه به 
شایســتگی ها و ظرفیّت های وجودی تمامــی موجودات و تالش 
بــرای بالفعل نمودن این ظرفیت های بالقوه اســت. ایشــان خاطر 
نشــان می کنند که عدالت فردی زیربنای عدالت اجتماعی اســت 
و تا افراد جامعه عادل نباشــند، عدالت در آن جامعه به طور کامل 
حاکــم نمی شــود )جوادی آملــی، 1393-ب(. بر این اســاس، هر 
دو اندیشــه مند تعریف تقریباً یکســانی از عدالت در شهر آرمانی 
دارند و تفاوت آنها در تقّدم عدالت اجتماعی در تفّکر مالصدرا و 

عدالت فردی در تفّکر آیت اهلل جوادی آملی است.
ز( اقتصاد در آرمان شهر

در زمینــة اقتصادی دو اندیشــه مند، برخالف آرمان شــهرهای 
غربی بر وجود معیشــت یــا فعالیّت خاص در آرمان شــهر خود 
تأکیــد ندارند. مالصدرا بــا تأکید بر موضوع معــاد، پرداختن به 
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امور دنیایی بدون توّجه به معاد را موجب گمراهی انســان دانسته 
اســت )مالصدرا، 248:1363(. در واقع می توان این گونه برداشت 
کــرد که امور اقتصادی در مدینة صدرایــی باید در جهت تقرّب 
به خداوند باشــد. از نظر آیت اهلل جوادی آملی، جامعة اســالمی 
که الگوی مدینة فاضله را دارد، از سیاســت گذاری های اقتصادی 
نیز باید به ســوی رشد و پیشــرفت حرکت کند. از دیدگاه ایشان، 
توســعة اقتصادی به وضعیّتی اطالق می شــود که امکانات مادی 
برای رشــد و تعالی انســان فراهم آمده اســت. هم چنین، خاطر 
نشــان می کنند که اسالم به عنوان دین همه جانبه در مورد توسعة 
اقتصــادی حقایقی را بیان کرده اســت و دولت اســالمی باید در 
جهت رســاندن جامعه به توسعة اقتصادی برنامه ریزی داشته باشد 
و از طریق کار و کوشــش و تالش و فعالیّت، در این جهت گام 
بردارد )جوادی آملــی، 1380: 213(. بر اســاس یافته های حاصل 
از پرسشــنامه، آیت اهلل جــوادی آملی دربارة جایــگاه اقتصاد در 
آرمان شهر، به توسعه صنعتی و تعامل میان فعالیّت های اقتصادی 
و مســائل محیط زیستی توّجه داشــته اند که می توان این امور را 

ناشی از نیازهای زمانه دانست.
ح( نگاه به طبیعت در آرمان شهر

مالصدرا با توّجه به مبانی فســلفی خود، طبیعت را به این دلیل 
که از حیات و علم و قدرت و اوصاف وجودی دیگر بهره مند است 
و به این دلیل که خدای ســبحان جهان هستی را بر اساس عنایت 
و حکمت و عدالت، احســن آفریده اســت و نیز همة موجودات، 
عاشــق و مشتاق خدا آفریده شــده اند و چون خدا عاشق آثار خود 
است، دارای ارزش ذاتی می داند. وی بیان می کند که اگر از انتفاع 
انســان از زمین و آنچه در زمین است سخن به میان آمده، نه برای 
ابزار انگاشــتن زمین اســت، بلکه برای این اســت که انسان با در 
نظر گرفتن مصالح و ارزش طبیعت، مجاز است از آن برای تأمین 
نیازهای خود اســتفاده کند بدون آنکه تعــادل زمین را بر هم بزند 
)مصطفی پور، 1391: 128(. آیت اهلل جوادی آملی نیز در آرمان شهر 
خود به حفظ محیط زیست توّجه دارد و حتی توسعه و رونق فضای 
سبز و آبادانی را از وظایف کارگزاران پیشرفت صنعت یاد می کنند: 
»صنایع تجربی موظفند در راســتای تأمین ســعادت و سالمت همه 
بشر جهت گیری کنند؛ چنانکه مکلفند حقوق طبیعی هر موجود 
دیگــر را اعم از دریا و آبزیان، جنــگل و چهارپایان، هوا و پرندگان 
و استنشــاق کنندگان از آن و نیز هر پدیدة طبیعی دیگر را رعایت 
نماینــد و هرگز به هالکت نســل رضایت ندهنــد و از منابع نیز به 
گونه ای اســتفاده کنند که نیازهای نســل آتی نادیده گرفته نشود« 
)جوادی آملی، 1380: 195(. آنچه مشــّخص اســت هر دو متفکر 
بر حفظ محیط زیســت و عدم اختــالل در تعادل آن تأکید دارند 
و می توانــد معــادل نظرات آنها را در باب محیط زیســت مفاهیم 

امروزی توسعه پایدار جستجو کرد.

ط( ابعاد کالبدی و مادی آرمان شهر
مالصدرا برای مدینة فاضله خود بحثی از فضا و مفهوم فیزیکی 
شــهر ارائه نمی دهد. وی بیش از جنبه های مادی، بر مبانی فکری 
و فلسفی تأکید دارد و هنگامی که از آرمان شهر و یا مدینة فاضله 
ســخن می گوید، مقصودش همان جامعة آرمانی است و اساساً در 
خصــوص کالبد آرمانی و فرم صحبت نمی کند. به عبارت دیگر، 
صرف وجود جامعه آرمانی اسالمی، فارغ از مکان و موقعیت آن ها، 
آرمان شــهر مطلوب مالصدرا را شــکل می دهــد. در باور آیت اهلل 
جوادی آملــی نیز »همانطور که اقلیــم جغرافیایی، فتوای مجتهد 
و مرجع تقلید را شــرعاً محدود نمی کند، قلمرو والیت فقیه را نیز 
شرعاً تحدید نمی سازد. یک ولی فقیه، شرعاً می تواند همة جوامع 
اســالمی روی زمین را اداره کند، البتــه در صورتی که محدودیت 
خارجی وجود نداشــته باشد« )جوادی آملی، 1378: 102(. از این رو 
در آرای ایشان پیرامون مدینة فاضله به ندرت سخنی از ابعاد مادی، 
کالبدی و ملموس مدینة فاضله یافت می شــود. بر اســاس نظرات 
ایشــان، کالبد مدینة فاضلــه عرضی و ناپایدار اســت. »این مدینة 
فاضلــه، هر چند از تمدن واال برخوردار باشــد، پس از مدتی ویران 
می گــردد؛ ولی خلیفه اهلل که همان انســان کامل اســت، از گزند 
هر گونه زوال مصون اســت. بنابراین، کالبــد مدینة فاضله ناپایدار 
و به منزلة بدن اســت و انسان کامل، به مثابة روح آن و همان گونه 
بر اســاس اصالت روح، بدن را روح ســالم می سازد« )جوادی آملی، 
1387: 15(. ایشــان در مورد شــکل بناها بیــان می کند که در نگاه 
اســالم برای همة زمان ها و مکان ها شــکل یکسان و خاصی برای 
تأسیس بناها معین نشده است؛ بلکه مناسب است بر اساس شرایط 
زمانی و مکانی و تأمین اهداف مورد نظر اسالم، بناها تأسیس شوند 
)جوادی آملی، 1393-الف: 512(. بر این اســاس می توان گفت که 
ایشــان معماری و شهرســازی بومی و زمینه گرا بــا رعایت موازین 
اسالمی را مطلوب می دانند. در مورد تأمین اهداف مورد نظر اسالم 
در ســاخت بناها نیز ایشــان با تأکید بر رعایت موازین اسالمی در 
معماری منازل و عدم اشــراف معتقدند که معماری اســالمی باید 
طوری باشــد که انسان شــرافت مندانه زندگی کند و شرافت مندانه 
هم از حریم خودش پاســداری کند یعنی نه اشــراف داشته باشد و 
نه تحت اشــراف باشد. هم چنین معتقدند با توّجه به این که امنیّت 
یکی از ویژگی های اصلی شــهر اســالمی اســت، بناها باید دارای 

استحکام کافی باشند )جوادی آملی، 1392(.
در کل می تــوان گفت که هــر دو اندیشــه مند در پی تعریف 
مدینة فاضله خود به ابعاد کالبدی آن توّجه چندانی نداشته اند؛ این 
امر را می توان در زمینه هــای فکری آنها و هم چنین نوع نگاه آنها 
به آرمان شــهر به عنوان جامعة )نه شهر( آرمانی جستجو کرد. آنها 
کالبد را ظرفی می دانند که در بســتر زمان و با توّجه به مقتضیات 
آن، بــه منظور تأمین اهداف مــورد نظر جامعه آرمانی و کمک به 

تعالی انسانی، شکل می گیرد.
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ی( تحّقق پذیری آرمان شهر
آرمان شهر صدرایی جامعه ای است که بر پایه اعتقادها و باورها 
بنا شــده اســت. بنابراین هر کســی که نظام باورهای این شــهر را 
صادقانه بپذیرد و عمل به آن را در دستور کار خود قرار دهد، عماًل 
تابعیّت این جامعه را کســب کرده اســت و اموری مانند جغرافیا، 
نژاد، اقتصاد و امثالهم در آن دخالتی ندارند. هر کسی که مشمول 
تعریف انســان باشد، می تواند با لحاظ برخی شرایط عضو جامعة 
آرمانی مالصدرا باشــد )افضلی و لکزایی، 1392(. آیت اهلل جوادی 
آملی بیان می کند که مدینة فاضله با تالش به دســت خواهد آمد 
و این گونه نیســت که در جایی دوردســت حاضر و آماده منتظر 
مردم باشــد و برای دست یابی به این جزیرة خضرا الزم نیست مردم 
فرســنگ ها راه بپیمایند، بلکــه باید ســفری را از دورن خود آغاز 
کنند. مدینة فاضله، انسان را مهّذب می سازد و تهذیب جان انسان 
در پرتو تعالیم اخالقی انبیا اســت )عبدیایی، 1388: 33(. ایشــان 
در پاســخ به پرسش نحوة تحّقق پذیری شهر آرمانی بیان داشته اند 
که شــهر آرمانی نه در جزیره ای ناشــناخته است و نه در سرزمینی 
دوردســت؛ بلکه ریشه در درون انسان دارد و تهذیب، دروازة ورود به 
این آرمان شــهر است. ساکنان آرمان شــهر راهیان به سوی خداوند 

هستند که مدتی در این دنیا منزل گزیده اند.
در یــک جمع بنــدی می تــوان گفت کــه آرمان شــهر هر دو 
اندیشه مند قابل تحّقق است و منوط به این است که انسان بخواهد 
و بپذیرد عضوی از آن باشــد یا خیر و این انســان خواهان حرکت 
به ســمت کمال باشد. با این حال نقطة شروع تحّقق آرمان شهر در 
دیدگاه مالصدرا در رهبری جامعه ولی از دید جوادی آملی در تک 

تک افراد جامعه است.
ک( تاثیرپذیری از ویژگی های زمانه

مالصــدرا در دوران صفویه می زیســت. دوران زندگی مالصدرا 
مصادف با دوران تســلّط اندیشــة کالمی صفوی بود. تســلّط این 
اندیشه و هم چنین فرمانبرداری و دنباله روی مردمان از جهل، خرافه 
و دوری گزیــدن از اندیشــه و تفّکر، همواره روح مــال را می آزرد. 
حکایــت کنایه هــا، دشــنام ها و غرض ورزی هــای علمــای زمانه 
بخصوص علمای متّصل به حکومت بســیار زیاد بود، به طوری که 
مال را بر آن داشت تا از جامعة خود عبور کند و آرمانی را تصویر 
نماید که آرمان جامعة اســالمی است. وی در نهایت انزوا را برگزید 
و به دور از مردمان به تدوین بســیاری از آثار بزرگ فلســفی خود 
و هم چنین آرمان شــهر خود پرداخت. نبود و ضعف اخالق الهی 
و سودجویی ها و سوء اســتفاده های افراد، وی را بر آن داشت تا در 
آرمان شــهر خود، قانون را امری ورای ارادة انســان ها تعریف کند و 

آن را امری قدسی انگارد که تنها خدا می تواند آن را وضع نماید.
ایــن وضعیّــت در مــورد عقاید آیــت اهلل جــوادی آملی کمی 
متفاوت اســت. باید گفت که با گسترش تفّکر مدرن، دیدگاه ها و 
آرمان های آن به جامعه اسالمی ایران نیز رسوخ کرده و آرمان هایی 

را بــرای ایرانیان حتی به صورت ناخودآگاه ایجاد کرده اســت. در 
بطــن ایــن تفکر، فردگرایی عنصری قوی و محســوس اســت. در 
جامعة مدرن، فردیّت موضوعی اســت که به شّدت در مرکز توّجه 
قــرار می گیــرد. این فردیّــت هم چنین در دوران صنعــت و تولید 
انبوه زیر بار صنعت و ســرمایه داری خرد می شــود و کیفیّت های 
فرهنگی آن تحت فشــار خردکننده ســاعات کار زیاد و مشکالت 
عصر صنعت قرار می گیرد؛ به طوری که زیمل، بنیامین و بسیاری 
اندیشــه مندان دیگر، جامعة مدرن را به کوچاندن تحمیلی افراد به 
حیات ذهنی و از خود بیگانگی عاطفی متهم می نمایند )شــوای، 
1395(. فردگرایی اساســاً امری مدرن اســت و فرد در دوران مدرن 
زاده می شود و آیت اهلل جوادی آملی به درستی این امر را تشخیص 
داده و متناســب بــا جامعة فعلی، دیدگاه عرفانی خود و با اســتناد 
بــه رهنمودهای قرآن کریم، فرد را به خودســازی و تهذیب دعوت 
می کند. ایشــان باور دارند که در چنیــن دوره ای فرد باید با تزکیه 
خویشــتن مبنایی برای شــکل گیری جامعة آرمانی فراهم سازد؛ به 
بیان دیگر، تشــکیل جامعة آرمانی از خودســازی و تهذیب فردی 

)حرکت از پایین به باال( آغاز می شود.
در بعــد نظــری، جوادی آملــی معتقد اســت که ابتنــای اکثر 
آرمان شــهرهای غربی بر فلسفة غربی به عنوان فلسفه ای مبتنی بر 
جنبه های مادی و حســی است، در حالی که تکیة فسلفة اسالم بر 
اســتفاده از مادیات برای حصول به معنویات اســت؛ فلسفه ای که 
انسان را مسافری به سوی خداوند می داند و چند روزی را در قفس 
تن در دنیا به سر می برد. ایشان بحث عقالنیّت دوران کنونی، مدرن 
و پست مدرن را به علّت اینکه معرفت شناسی آنها از حوزة حس و 
تجربه بیرون می آید، ناقص و انســانیّت انسان را به فراطبیعی بودن 
آن می داند. در آرای ایشان منظور از عقل، عقل به مفهوم مدرن آن 
نیست بلکه عقلی است که ناشی از مقام خلیفه اللهی است. ایشان 
با توّجه به نقص عقل در شــناخت کامل بیــان می کنند که عقل 
برای هدایت و تأمین ســعادت انســان کافی نیست؛ بلکه عقل در 
جهت رشد و شناخت برخی از واقعیات به دین نیاز دارد، زیرا عقل 
در شناخت برخی از مسائل عاجز است و در تشخیص حق و باطل 
دچار مشــکل می شود و دین اســت که عقل را در تفسیر زندگی، 

شناخت جهان و شناخت مبدأ و معاد کمک می کند.

نتیجه گیری
در این پژوهش دیدگاه های دو تن از بزرگان شــیعه در خصوص 
ابعاد آرمان شــهر مطلوب از نظر ایشــان مورد بررسی قرار گرفت. 
مالصدرا معتقد اســت که ابتدا باید اقدام به ساخت جامعه آرمانی 
کــرد و ســپس تمام افــراد درون آن بــه صورت فرد فــرد اصالح 
می شوند. در حالیکه آیت اهلل جوادی آملی اعتقاد دارند که ساختن 
آرمان شهر با ســاختن فرد و خودسازی آغاز می شــود. شاید بتوان 
در توضیــح ایــن تناقض گفت کــه مالصدرا زادة عصری اســت 
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که جریان قالب آن جامعه محوری بوده اســت و اساســاً فلسفة آن 
دوران بر اصالت جامعه مبتنی بوده اســت. در این قالب اســت که 
فــرد صرفــاً در قالب قوم، ایــل، طایفه یا با دیــن و مذهب و حتی 
نژاد خود تعریف می شــد. ریشــه های اساســی این دیدگاه را باید 
در آرای فالســفة یونان باستان جســتجو کرد که بر فالسفه متقّدم 
اســالمی اثر شگرفی داشــته اســت. در این دیدگاه است که طبق 
آرای ارســطو و افالطون بر محوریّت جامعه تأکید شــده است. در 

مقابل، جوادی آملی به عنوان یک عارف و فیلسوف متأّخر تحت 
تأثیر جریان های معاصر اســت. یک ســوی ماجرا را شاید بتوان در 
عنصر فردگرایی ناشی از مدرنیته جستجو کرد. فردگرایی و انسان 
محوری نضج گرفته از قــرن پانزدهم میالدی به تدریج کل دنیا را 
تغییر داده و در آرای فالسفة ما نیز جای باز کرده است. فردگرایی 
مــدرن جهت گیری تفّکر را تغییر داده و رویکرد از پایین به باال را 
استوار ساخته است. نکتة دیگر این است که فلسفة معاصر اسالمی 

جدول شمارة 1: مقایسة ویژگی های آرمان شهر شیعی از دیدگاه مالصدرا و آیت اهلل جوادی آملی

تمایزات
اشتراکات ابعاد 

جوادی آملی مالصدرا

نگاه به آرمان شهر از دیدگاه عرفان نگاه به آرمان شهر از دیدگاه فلسفه آرمان شهری الهی و دینی ماهیّت 
آرمان شهر

تأکید بیش تر بر تهذیب اخالق برای تحّقق هدف تأکید بیش تر بر عقل برای تحّقق 
هدف

هدف اساسی آرمان شهر قرب الی اهلل است 
و هدف ثانوی آن نیل به سعادت در دنیا و 

آخرت

هدف 
آرمان شهر

- شروع حرکت در مسیر تهذیب از سوی انسان 
است.

- انسان یک عنصر اصیل محسوب می شود که 
قابلیت سیر تا بی نهایت و رسیدن به مقام خلیفه 

اللهی را دارد.

- شروع حرکت در مسیر تهذیب از 
طرف جامعه است.

- فرد صرفاً در زیر سایه مرشد کامل 
قابلیّت رشد و سلوک می یابد.

رسیدن انسان کامل به مثابه خلیفه اهلل انسان در 
آرمان شهر

- توسعه فردی الزمة توسعه اجتماعی - توسعه فرد در اجتماع  روابط اجتماعی همانند اعضای بدن روابط 
اجتماعی

- توّجه به عقل جمعی در کنار قانون الهی
- در کنار قانون، نیاز به اخالق نیز منبع قانون صرفاً الهی است. قانون الهی و بر مبنای شرع تعیین می شود. قانون 

آرمان شهر
- ایشان معتقدند که رهبری جامعه از آن حضرت 

ولی عصر )عج( است.
- در زمان غیبت کسی می تواند رهبر جامعه باشد 

که شایستگی خلیفه اللهی را داشته باشد و او را 
ولی فقیه می نامد.

پس از امام فقیه رهبری جامعه را بر 
عهده دارد.

- مشروعیت حکومت و نظام سیاسی مدینه 
فاضله در هر دو تفّکر از آن خداست.

- هر دو بر اصول نبوت و امامت تأکید 
دارند.

سیاست 
و رهبری 
آرمان شهر

- ---
تأکید بر مشارکت و همکاری شهروندان در 

شکل دهی و استقرار آرمان شهر در جهت 
قوانین الهی

مشارکت 
شهروندان

تأکید بیش تر بر عدالت فردی: عدالت فردی 
زیربنای عدالت اجتماعی است.

- تأکید بیش تر بر عدالت اجتماعی،
- عدالت موجب جاری شدن قانون 

در جامعه می شود.

- عدالت به معنای مساوات اجتماعی نیست
- عدالت، توزیع فرصت ها و امکانات برای 
به فعلیّت رساندن استعدادهای بالقوة انسان ها 
در جهت حرکت به سمت قرب الهی است.

عدالت در 
آرمان شهر

نیاز به رشد صنعتی را مد نظر قرار داده است. -

- عدم تأکید بر معیشت یا فعالیت خاص در 
آرمان شهر

- کار و معیشت با هدف رسیدن به سعادت 
)قرب الهی( نه مال اندوزی

اقتصاد در 
آرمان شهر

- - تأکید بر حفظ محیط زیست و تعادل های 
محیط زیستی

نگاه به 
طبیعت

- شکل گیری بر اساس شرایط زمانی و مکانی و 
تأمین اهداف مورد نظر اسالم

- تأکید بر معماری و شهرسازی بومی و زمینه گرا 
و توّجه به استحکام و عدم اشراف بناها

- عدم تأکید بر جنبه های محسوس و کالبدی 
آرمان شهر

ابعاد کالبدی 
آرمان شهر

- اثرپذیری از تفّکر فردگرایی اندیشه مندان 
معاصر

- اثرپذیری از جریان های بین المللی سیاسی و 
نگرش به حقوق انسانی

- اثرپذیری از پیشرفت های فنی و علمی جهانی

اثرپذیری از تفّکر جامعه گرایی 
اندیشه مندان پیشین

هر دو اندیشه مند اثرات قابل توجهی از 
جامعه خود پذیرفته اند.

ویژگی های 
زمانه
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بســیار تحت تأثیر عارفان مسلمان بوده است. جریانی که می توان 
ریشه های آن را از دیدگاه های مالهادی سبزواری و... جستجو کرد. 
در این دیدگاه، فردمحوری )در مفهوم غیر مدرن آن(، خودسازی و 
تهذیب نفس بســیار مورد تأکید قرار گرفته است. این دیدگاه در 
آرای کسانی چون امام خمینی و عالمه جعفری نیز قابل پیگیری 
اســت که نتایــج آن را می توان در آرای آیــت اهلل جوادی آملی به 
عنوان یکی از شــاگران ایشان جســتجو کرد. در این دیدگاه طبق 
َّما قَتََل  یِر نَْفٍس أوفَساٍد فِی األَرِض فَکان آیه شــریفه »َمْن قَتََل نَْفَسا بَِغ
َّما اَحیا النَّاَس جمیعاً«، فرد معادل  النَّاَس جمیعاً َو َمــْن أَْحیاها فَکأَن
جامعه دانســته شده است. این موضوع که در قبال فرد و اجتماع، و 
وحدت و کثرت مطرح شده از ارکان تفّکر شیعی است که هر دو 
متفّکر مورد بررســی نیز به آن قایل هستند. با این حال، تفاوت در 
دیدگاه های فوق را می توان ناشــی از این امر دانست که مالصدرا 
از طریــق فلســفه و آیت اهلل جوادی آملی از طریــق عرفان، جوامع 

آرمانی خود را معرفی می کنند.
آیت اهلل جوادی آملی به عنوان اندیشــمندی مسلمان، نه تنها با 
تکیه بر مکتب جامع اســالم، به نمایاندن آرمان شــهر موعود اسالم 
می پــردازد که آرمان شــهر مهدوی نــام دارد، بلکه بــه تبیین مدل 
حکومت اســالمی در عصر غیبت نیز هّمت می گمارد. بررســی 

نکات کلیدی آرای آرمان شهرگرایی در آثار ایشان نشان می دهد:
1. آرمان شهری که معرفی می کنند از این جهت که تحّقق پذیر 

است، مدینه فاضله است و نه ناکجاآباد.
2. این مدینه فاضله ساختنی است و نه یافتنی.

3. این مدینه فاضله هدف ثانوی بشر محسوب می شود.
4. تحّقق آن در ســطح جامعه در گرو تحّقــق مدینه فاضله در 
سطح تک تک افراد جامعه و یا پیروی آگاهانه از افرادی کامل و 

فاضل است که تجلّی مقام خلیفه اللهی باشند. 
ایشان برخالف مالصدرا در آرمان شهر خود چارچوب ها و حدود 
اصلی را مشــخص می کنــد و تا زمانی که به اصول خدشــه وارد 
نشــود، حدود ثابت و یگانه ای برای جزئیات و فروع قائل نمی شود 
و اجازه تنوّع، تعــّدد و آزادی را در قالب چارچوبی کلی به اجزای 

ساختاری دین، آداب و رسوم و از جمله مدینه فاضله می دهد.
با این تفاســیر می توان چارچوب آرمان شــهر شیعی را این گونه 
از افــکار این دو بزرگ اندیشــة شــیعه اســتخراج کرد: آمانشــهر 
شــیعی، »ویژگی های فیزیکی مشــخصی ندارد«؛ گویی هر جایی 
و با هر مشــّخصات فیزیکی می تواند آرمان شــهر شیعی باشد. از 
چنین گزاره ای می توان اســتنباط نمود که آرمان شهر شیعی سیری 
انفسی است و با جغرافیای مکانی و زمانی نسبتی ندارد. مالصدرا 
بر اســاس آنچه سهروردی ســاحات وجود انسان می خواند، حس، 
خیــال، عقل، دل و جان را به عنوان مراتب وجودی انســان قلمداد 
می کند و از این دیدگاه، به نظر می رسد »آرمان شهر شیعی، از نگاه 
متفکرین مورد بررســی عمدتاً در مرتبه دل و جان قرار می گیرد« و 

مرتبه ای تجریدی است که به چشم نمی آید. در چنین جایگاهی، 
خرابــه و آبادی تفاوتی نــدارد. بنابراین مراد از آرمان شــهر عمدتاً 
»جامعه ای آرمانی اســت که اعضایش دل و جان هوشیاری دارند و 
از هوا و هوس های نفسانی گذر کرده اند«. مورد جامعة آرمانی نیز 
به نظر می رســد اصول اندیشــه هر دو اندیشه مند همسو باشد. هر 
دوی آنها بر »جامعه ای بــا اعضای مؤمن، با قانون الهی و بر مبنای 
روابط اخالقی تأکید می نمایند که رهبری آن بر عهده فردی است 
که منسوب به خدا و دارای نسبت قرین با اوست«. تفاوت های این 
دو اندیشه مند، مربوط به »مقتضیات زمانه و عرضی« است؛ به عنوان 
مثال تأکید آیت اهلل جوادی بر توســعة صنعتی جزء اصول نیست، 

بلکه اقتضای زمانه است. 
اگرچه اســالم و تشــیع اصولی فرازمانی و فرامکانی دارد، اما در 
هــر زمان و مکانی جلوه ای خاص پیدا می کنــد. بنابراین می توان 
آرمان شــهر شــیعه را »جامعه ای آرمانی تعریف نمــود که اصولی 
واحد، فرازمانی و فرامکانی دارد اما در هر زمانی به مقتضای زمانه، 
لباسی نو بر تن می کند. این جامعه آرمانی در هر مکانی می تواند 
مســتقر باشد و محدودیتی و دســتورالعملی برای فرم و فضای آن 
وجود ندارد. گویی آرمان شــهری شیعه، تعیین تکلیف این مورد را 

به زمینه واگذار نموده است«
در نیتجه می توان گفت آرمان شــهر شیعی بیش تر به »محتوای 
آرمان شــهر« کــه همان تهذیب فــرد و جامعه و روابط آن هاســت 
می پردازد و قالب کالبدی را به کناری می نهد. در واقع، آرمان شهر 
شیعی، در بُعد وجودی مطرح اســت و جغرافیا و تاریخ مشّخصی 
نــدارد؛ بلکه در همــه مکان ها و زمان ها به شــرط تهذیب اخالقی 
»فــرد و جامعه« قابل حصول اســت. تنها تفاوت در نگاه فلســفی 
مالصــدرا و نگاه عرفانی آیت اهلل جوادی آملــی نیز در نقطة آغاز 
حرکت است که اولی آن را از جامعه و نهادهای اجتماعی آن بویژه 
رهبــر و ولی آن می داند و دومــی آن را از تهذیب و تزکیه فردی. 
به بیان دیگر می توان گفت آرمان شهر شیعی، جامعه ای آرمانی را 
به تصویر می کشــد که با تهذیب نفس و بر مبنای روابط و قانون 
الهــی در چارچوب اصول دین زندگی می کنند و مکان و زمان آن 

را محدود نمی سازد.
در نهایت می توان گفت که مبنای آرمان شــهر شــیعی بر اساس 
جهان بینی توحیدی و خدامحوری پایه گذاری شــده و هدف نهایی 
آن ســوق دادن انسان به مقام خلیفه اللهی است. این جامعة آرمانی 
دارای ســه رکن اصلی انسان های مؤمن )که سعی در رسیدن به مقام 
خلیفه اللهی دارند( به عنوان اعضای جامعه، ولی فقیه به عنوان رهبر 
جامعه و قوانین شرع اسالم به عنوان تنظیم کننده روابط جامعه است. 

سایر صفات و ویژگی های آرمان شهر شیعی به شرح زیر است:
- قابلیّت تحّقق پذیری و ساخته شدن توسط انسان های مؤمن،

- توجه به معاد و مسافر بودن انسان در جهان مادی و عدم اهتمام 
به مادیات به عنوان امر اصیل،
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- بی زمان و بی مکان بودن آرمان شهر،
- تأکید بر ســالمت اخالقی و ایمانــی جامعه به جای ملزومات 

کالبدی و فضایی،
- توجــه بــه تهذیب نفس در آرمان شــهر شــیعی که مســتلزم 

پرهیزگاری و آخرت گرایی است،
- توزیع فرصت ها و امکانات برای به فعلیت رساندن استعدادهای 

بالقوه انسان ها در جهت حرکت به سمت قرب الهی،
- تأکید بر مشــارکت و همکاری شــهروندان در شــکل دهی و 

استقرار آرمان شهر در راستای قوانین الهی،
- تأکید بر حفظ محیط زیست و تعادل های محیط زیستی،

- عدم ضرورت پرداختــن به ویژگی های فیزیکی و فرمی خاص 
برای آرمان شهر شیعی و تأکید بر معماری و شهرسازی بومی 
و زمینه گرا )رعایت فرهنگ بومی، شرایط سرزمینی، وضعیّت 
اقتصادی، فناوری های در دســترس و ســایر شــرایط زمانی و 

مکانی( در توافق با اصول و معیارهای دینی.
از آن جا که آرمان شــهر همواره جهت ایده آلی پدیده را نشانگر 
است، می تواند مسیر حرکت به سمت صالح و بهبودی را مشّخص 
کند. بنابراین شناسایی و کشف مؤلّفه های آرمان شهر شیعی از میان 
اندیشه های بزرگان تشیّع، می تواند مسیر مستقیم حرکت جامعه به 
سمت سعادت را روشن نماید. بر اساس نتایج به دست آمده در مقاله 
می توان گفت که در پرداختن به شهرســازی اســالمی، آن چه که 
بیش از مؤلّفه های کالبدی و فیزیکی واجد اهمیّت است، سالمت 
اخالقی و ایمانی جامعه اســت. جامعه آرمانی شــیعی، جامعه ای 
اســت که در آن ایمان مــردم در مرتبه ای واال قــرار دارد و اخالق 
مبنای تمامی تحرکات و فعالیّت های مردم است؛ جامعه ای که در 
آن مالحظات و موازین شــرعی رعایت می شــود و شهروندانش در 
واقع موحدانی هســتند که در جهت رضایت الهی در شهر زندگی 
می کنند. به بیان دیگر آرمان شــهر شــیعی، آرمان شهری است که 
زندگی کردن در آن خود به مثابه ثواب اســت اما لزوماً ویژگی های 
کالبدی و فیزیکی خاصی ندارد؛ بلکه این ویژگی ها مبتنی اســت 
بــر فرهنگ پایــه و جغرافیای محیطی و اقلیمــی مکانی که قرار 
است آرمان شهر شیعی باشــد. به عنوان مثال آرمان شهر شیعی در 
شــمال ایران، به لحاظ ظاهری با آرمان شهر شیعی در کویر ایران، 
تفاوت های پایه ای خواهند داشــت امــا به لحاظ ایمانی و اخالقی، 
اصولی خاص در هر دو جاری اســت و آن شــرع مقدس است. از 
این رو پیشنهاد می شود، به منظور تشکیل جامعه آرمانی شیعی، به 
جای پرداختن به اسلوب فیزیکی شهرسازی و یا سبک های خاص 
معماری، در جهت سالمت اخالقی جامعه، آموزش معارف شیعی 
و تقویت ایمان مردم از راه های سالم و فرهنگی اقدام شود؛ به بیان 

دیگر دانة معنا را مورد توّجه قرار داد تا صورت و ظاهر را.
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Abstract: 
Shiiaian Utopia is one of the issues have been raised against certain ideologies both in the past 
and recent centuries in the world. Given the dominance of Shiism in Iran, a clear image of Shi-
iaian Utopia will be an appropriate base point for social and urban policy-making. The diverse 
range of Shiiaian scholars have offered various opinions on the Shiiaian Utopia. Based on the 
differences of those opinions, it can be categories to two groups: Modernist and traditional re-
ligious thinkers. Both of two groups interprets the religion based on them assumption. Howev-
er, it seems that trying to explanation of this various opinion and consensus building between 
them is a significant contribution to Shiiaian Utopia. In this context, the present article is based 
on traditional approach to Shiia have tried to explain desirable utopia rely on the views of two 
Shiiaian leaders, Mulla Sadra and Ayatollah Javadi Amoli with diachronic approach. Two aims 
of this research are to explain what the Shiiaian Utopia is and to understand what relation is 
between Shiiaian Utopia, time, and place. The results show that the opinion of both thinkers 
about desirable utopia is that utopia is the means of nearness to god and substitutionary of 
man on the earth that is achievable under the leadership of innocent imam and in case of 
impossibility under the leadership of religious authority (Vali-Faghih). However, the opinion 
of Mulla Sadra is society-oriented but the opinion of Ayatollah Javadi Amoli is man-oriented 
and it seems this difference is due to condition of era that thinkers live. With scrutiny in the 
comments of both, it is clear that in traditional view of religion, Shiiaian Utopia is regardless to 
time and place and is the matter of existence. Therefore, it could be said that physical aspects 
of Shiiaian Utopia deposit to context and condition of time. 
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