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ها و آرزوهایش دست یابد همواره موضوع بحث اندیشمندان بوده و شهر یا بهشتی زمینی که در فضای آن بشر بتواند به خواستهموضوع آرمان

فکری و فلسفی شرقی و غربی جهان همواره در ارائه هر یک از مکاتب . ای فراهم نموده استدغدغه خاطر انسانها را در هر عصر و دوره

با . شهر آرمانی در فرهنگ غربی اتوپیا نام دارد.اندرسند ـ کوشیدهآلهای آن مکتب به ظهور میتصویری از شهری آرمانی که در آن تمامی ایده

 .باشد ۀ آرمانی افالطون میوجود اختالف اندک در ظاهر این شهرهای آرمانی، ساختار اصلی تمامی آنها مبتنی بر مدین

چون اشخاص نوع :فرمایدخواجۀ واال مقدار، نصیرالدین طوسی در خصوص معرفی نوع انسان و چگونگی ساختار زندگانی اجتماعی ایشان می

یکدیگر باشند و  بقا ممتنع، پس در وصول به کمال محتاج بهبی« کمال»به یکدیگر محتاجند و وصول ایشان به « نوع»و « شخص»انسان در بقای 

خود کند بر « معاشرت و مخالطت ابنای»پس بر او واجب بود که . هر شخصی به دیگر اشخاص نوع او منوط بود« تمام»و « کمال»چون چنین بود 

 .«متصف شد« جور»واالّ از قاعدۀ عدالت منحرف گشته باشد و به سمت . «تعاون»وجه 

نوع بشر بر وجه در صورت تمام و کمال خود یعنی اجتماع بنی« انسان»شهر همان حقیقت همانطور که در بیان خواجه مشخص است، حقیقت 

همان اجتماع انسانهای صالح بر فرش زمین است که هدف محبوب برترین از آفرینش معشوق یگانۀ ، تعاون و عدل بوده، و منظور از شهر خدا 

 .باشدخویش، یعنی انسان کامل، در قالب تمام آن می

 قصه شهر خداوند به رسم ایجاز                      در نهانخانه دل هست مثالی ممتاز                   

 آوازذاکر حضرت محبوب به نطق و                                         خشت خشتش همه در قبله حق سر به سجود                   

 خانه پر نور و صفا صحن حياتش دلباز                     پاي هر سرو بقا نهر حقيقت جاري                    

 نظري دیده خدا از آغاز پير صاحب                      واعظ مسجد شهر است امامی عاشق                    

 هربانی و مروت شده یار و همسازم          از در و روزن آن بوي محبت آید       

 اندازخارها کرده رهِ خانه دل فرش                      گشته گل واسطه عشق خدا با انسان                    

 نابِ صهباي همه حرف گل است و گلناز                      رخت بر بسته از این ميکده حرف من و تو                    

 حافظان حرم حق زِ جنودِ هماز                      آسمان گشته مزین همه با لشگر نور                    

 انبازدرسِ هر مدرسه کوشش به رهِ بی                       نام ایثار در این شهر بلند است و عزیز                     

 صبغه اهلل شده رنگِ قلوبِ همراز            ها رنگ ندارد به بر رنگ خدارنگ         

 بر لب پير و جوان قصه و شعرِ پرواز                       نقل هر خانه خدا باشد و حرف انسان                     

 ندهد رخصت اگر، کس نکند خود ابراز                 بنده حضرت حقند حریفانِ قدر                 

 را خيل ملک کارگرندشهر توحيد م

 انبيائش همه بنا و خدایش مهر از
 



 

 

 

 اي به شهر خداپنجره -آرمان شهر  

 

 

 ۀو تا اراد گردند یم یسر به مهر نگاهدار ییدر قالب رازها ،یخداوند بر آدم یعتهایکه در آن ود است یمکان ای« نهانخانه»به عنوان « دل»

 نیابه عالم صور منتقل شده و صورت  یبه عبارت روشنتر از عالم معن ای شوند؛ یفاش و آشکار نم رد،یخودآگاه انسان بر گشودن آنها تعلق نگ

تعلق اراده انسان  ایسر به مهر که تاکنون گشوده نشده و به علت عدم خواست  یو رازها یملکوت یمثالها نیاز ا یکی. رندگی یبه خود نم یجهان

 اراسرار همچنان در ساخت گریانند دهمان شهر خداوند است که م ای یفاضله اسالم ۀنیمثال مد دهیدر عالم ماده متحقق نگرد شیدر صورت جهان

 یدارندگان و سازندگان آن تمام یبر پا ،یکه ، طراح و معمار آن حضرت حق جلّ و عل یشهر. مانده است یباق شیجازیا ای ییمعنا ،یمثال

 .باشند یم کیمال لیو کارگران و کارگزاران آن خ السالم، همیحضرتش از آدم تا خاتم عل آوران امیرسوالن و پ

 ذاکر حضرت محبوب، به نطق و آواز   حق سر به سجود ۀخشتش همه دل، قبل خشت
خشت و سنگ و گل  یحت رد،گی یم یسرمد زندگ یزنده است و از آن ح زیآن همه چ ریو در منظر نظر ساکنان روشن ضم یدیشهر توح نیدر ا 

نیست چیزی [: 44سورۀ اسرائ، آیه ]بحمده و لکن التفقهون تسبیحهم ان من شیء االیسبح )میقرآن کر ۀفیشر اند، و به مصداق آیۀه زند اهیو گ

، دل قبله حق  (.باشد، ولیکن شما توان فهم و درک این تسبیح و ستایش را نداریدمشغول می( خداوند)مگر آن که آن چیز به تسبیح و ستایش 

موالنا . آن خوب مطلق، مشغولند حیبه ذکر و تسب زینطق و کالم ن قیبلکه از طر ند؛گوی¬یحق م سیو تقد حیتسب ،نیدارند و نه تنها در نظام تکو

 :که آورد یم گونه نیا شیرا در کالم روشن خو قتیحق نیا انیب

 روزان و شبان ندگوی یبا تو م       ذرات عالم در نهان جمله    

 ميبا شما نامحرمان ما خامش                  ميو هش میريو بص ميعيسم ما 

 دیشو یمحرم جان جمادان ک    دروی یم يجماد يشما سو چون    

 دیعالم بشنو يغلغل اجزا  دیدر جهان جان رو يجماد از

 دتیبربا هايوسوسه تأول  دتیجمادات آ حيتسب فاش                                                 

 یاعجم یبيغ ریباشد از تصو      یآدم امدين رونيز حس ب چون   

و هر رنگ،  دربای یمحبوب است که دل م یسویاز گ یعالم جان است، حضور حضور خداوند و جلوه جلوه جمال اوست، هر نقش تار، زلف عالم

حشر و نشر دارند، در  شانیرا با ا اهیخشت و گل و گ یحت دانند، یرا زنده م زیهمه چ یمردم شهر زندگ. کند یاز اوست که گرفتار م یکمند

و لقد آتینا داوود منا ))( ع)و در گذران راه وصال، اقتدا بر داود  شنوند، یو سخن دل م ندگوی یراز دل م نند،نشی یم شانیبا ا نهعاشقا یخلوت

از جانب خویش مقامی برتر ( به سبب بندگی و اخالص در عمل)و به تحقیق داود را [: 01سوره سباء، آیه ]فضال یا جبال اوبی معه والطیر 

در حضور حضرت  کزبان،یو  کدلی ((.هم آواز گردید( در تسبیح و ستایش من)ای کوهها و ای پرندگان با داود ( رمان دادیمو ف)بخشیدیم 

دوست و بندگان حلقه  میرا حافظان حر شانیا کنند، یم یزندگ شانیبا ا. ندگوی یمثال او را حمد م یو جمال ب ستادهیمحبوب بر سجاده عشق ا

 .نقش متقّن و مؤثر قائلند یزندگ ریدر حساب و تدب شانیا یو برا شمارند یم ریقد میحضرت حک یو کارگزاران دستگاه پادشاه وشدر گ

 دلباز اتشيخانه پر نور و صفا صحن ح  يجار قتيهر سرو بقا نهر حق يپا

 ،یکینزد دیآب کل ( .زندگانی هر چیزی را از آب قرار دادیمو [. 01سوره انبیا، آیه ]و جعلنا من الماء کل شیء حی ).از آب زنده است زیهمه چ 

سرمد  یّبخش حضرت ح یحق در عالم ماده و مثل رحمت زندگ قتیآب نماد حق. طلب، با حق است قتیراه و زبان مناجات مؤمن حق لیدل

و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم ). بر آب قرار دارد زین ندمثال مؤمن خالص، مثال اب است و عرش خداو:  دفرمای¬یم امام صادق ع. است

 (.و عرش او بر آب قرار دارد تا بیازماید کدامیک در عمل نیکوترید[ 7سوره هود، آیه ]احسن عمالً 

 اتیبر گرد ح یدر شهر جاودانگ قتاند و زالل حقی دارد، در شهر خداوند انسانها جاودانه دیجاو یاست و انسان کامل زندگ ینماد جاودانگ سرو

 .و خباثت شیپاک و دور از هر آال به،یط اتیآن هم ح. بخشد یم یو زندگ کند یم رابیطواف کرده، س دیجاو

 



 

 

قلب صحن هر . آب است زیطلعت محبوب ن دار¬نهییاصالً راه، راه آب است، و آ. چراغ راه آب است. شهر خداوند امام راه، آب است در

است، و چون آرامش قلب، آب است، خانه مهد آرامش  یکرنگیو  اآب است، آب باصفاست، و چون قلب باصفا باشد خانه مهد صف ای خانه

آب . گشاده استدلباز و  ،همچون خداوندگار آن  زیباز و گشاده است، صحن خانه اهل دل ن قتیورود حق یبرا شهیاست  و چون دل آب هم

در آن  زیهمه چ مانیاست و در شعاع نور ا مانیهمچون دل ساکنانش غرق در نور ا مانیا ۀنور است، که خود نور است  و صحن خان نهییآ

 .ستخانه روشن ا

به امامت  خدا،که در راه عشق  یانسان. انسان کامل، است یعنیبخش شهر،  یو قلب زندگ یدر شهر خدا همان قطب هاد« واعظ مسجد شهر»

 وقمعش یپنهان یها اشاره نیمعشوق است، اصوالً ا هسوز عاشق و غمز ،محبوب و توشه راه ۀخان ریمس ،شهر نیدر ا یریهر مس. است دهیرس

هدف، راه ( یوجود یذ ریبه تعب ای) یزیهر چ یبرا.زندی مردم شهر، نقش م یرا در زندگ یهر فعل یهر حرکت و رنگ و بو یاست که سمت و سو

به عنوان  یهدف زیپاک ن شهر. کند یم یو راهبر تیهدا( نشیآن در مجموعه جهان آفر)به کمال مقدر  لیو ن دنیرا در جهت رس زیاست که آن چ ییشوایپ ای

شهر »شهر خدا . با رهرو آشناست که یو راه شیاز تبار خو ییشوایاز جنس خود، پ یهدف. به کمال دارد دنیرس یبرا ییشوایبه آن سو دارد، و پ یکمال و راه

 یگواه: مخوانی یم... باد شانیکه درود خداوند بر ا عهیدر خطاب به ائمه ش رهیکب ۀجامع ارتیدر ز. انسان کامل است« شهر انسان»است و قبله و هدف « انسان

بر  تیکامل انسان های نمونه. دیو محفوظ وراز هر خطا و اشتباه به د( بنا بر اراده حضرت حق)و  افتهیراهبر که خود راه  انیشوایآن پ دییکه شما به آن دهم یم

 . دییاو ینهایدر شهرها و سرزم تیروشن هدا یمحبوب، و مشعلها قیحضرت دوست و روندگان طر یروشن بر راه بندگان به سو هایی و نشانه د،ییخلق خدا

داند و برای هر دردی درمانی را در شناسد و مشکالت طریق را نیک میکه راه خانۀ محبوب را خوب می است امام و پیشوایی خبره و روشن ضمیری ،« پیر»

انسان را  است که خداوند در آن حقیقت 0«عهد الست»ای لطیف به کنایه« نظری که خدا را از آغاز دیده است پیر صاحب»  .آستین غیبی خویش پنهان دارد 

کامل  بر جوهرۀ نفس الهیش گواه گرفت و انسان بر بندگی خویش و الوهیت و ربانیت حضرت حق نسبت به نفس و جان خویشتن گواهی داد، والبته انسان

 .همواره بر این عهد قدسی خویش، شاهدی صادق و عامل است

امام صادق )) .قانون در شهر خداوند قانون محبت است. محبت نیست، و حکمران نیز در این شهر کسی جز حکم در شهر خداوند حکم محبت است

و قانونگذار در شهر خداوند خود محبت است، سمت و سوی هر راهی را محبت  ( ((آیا دین غير از محبت است)« هل الدین اال الحب»فرمایند می( ع)

زبان جز سخن . ات هر یک صورتی متفاوت از حقیقت واحد محبتندکلمات و حتی آهنگ کلم. کندهر صورتی را محبت صورتگری می. کندتعیین می

پس چون نيک بنگري . کندگوید و گوش جز سخن محبت بر هر چه غير محبت بسته است، و دیده جز بر جمال محبوب دیده باز نمیمحبت نمی

بر دل انسان عابد بتابد آن را روشن به نور  اگرمحبت خدا چون نوری است که : روایت است کهع صادق امام از  .محبت از هر در و روزنی بلند است

به طوری که در شهر دل بر هر چه و هر که بنگری خدا . سازدگذاردو آن را از تمامی هر آنچه غیر اوست خالی میکند و جایی برای غیر نمیخویش می

وست ظلمت است و تاریکی، و نور را با ظلمت و تاریکی کاری نیست جز آنکه او را بسوزاند و از میان بردارد و هر آنچه جز ا( محبت خدا نور است. )بینی

سازد، و به فروشد، و شهرها و سرزمینها را به خاطر وجود و برکت و بزرگی مقام ایشان آبادان میو حضرت دوست مالیکه را بر محبت خویش فخر می

ای بر خداوند قرار گیرد پس محبت او را بر هرگاه محبت بنده: فرموده است( ص)کند ، و رسول خداوند خویش رحمت می احترام ایشان بر بندگان دیگر

و چون کسی در راه خدا کسی را و : فرمایدمی( ع)قلوب دوستان و برگزیدگان خویش نیز وارد سازد تا ایشان نیز او را دوست بدارند  و نیز حضرت صادق 

نیز گفته است بهترین مردمان پس از پیامبران  صرسول خدا .دارد چنان است که خدا را دوست داشته و البته خود نیز محبوب خداست چیزی را دوست ب

مروت، عبارت است از جوانمردی، بزرگواری، انصاف و .دارنددوستان خدا هستند و آن کسانیکه بندگان خدا را بخاطر انتسابشان به حضرتش دوست می

ر شهر خداوند محبت و مروت دو یار همدل و همسازند، و هر دو در طی طریق خانه محبوب همسفری متحد و اگر در شهر خداوند خصمی د.  عیاری

حضرت کبریا ـ که رنگ فروتنی و بندگی   گردن برفرازد نسیم حیاتبخش مدارا در کمال محبت و مروت، گردن فرازی از او ببرد و بر قامتش رنگ بندگان

 .با دوستان مروت با دشمنان مدارا: وب و همان رنگ محبت است ـ بزند که حافظ  نیز گفته استحضرت محب

 
 

 پنجره اي به شهرخدا-آرمان شهر



 

 

قامت دل آرای را از لطافت گل سراغ گرفت، « لطیف»توان نشانۀ دهد، میگل  نشانۀ لطیفی بر راه خانه بی نشان باشد، بوی او را می.مثل اعلی از آن خداست 

راه کعبه نیز . گل خار دارد. و جالل آن عادل قادر ناظم را در ساختار عدل و قدر و نظم آن جستجو کرد مشاهده کرد توان حسن او را در آیینۀ جمال گل می

تر است جام بال بیشترش در این بزم مقرب هر که: انداز قدیم نیز گفته. .خار دارد، و هر کس خانه دوست را اداره کند، باید که از سرزنشهای خار نهراسد

-هر که را قدر و منزلش در نزد پروردگار باالتر است و مقام و مرتبه: فرمایدمی( ص)محمد حضرت شریفترین آفریدگان آن حبیب یگانه خداوند،  .دهندمی

رسد که در تمامی تاریخ آفرینش و در جای جای را مصیبتی میرسند و حسین پسر فاطمه، آن سید جوانان اهل بهشت تر بالهای بیشتری او را میاش رفیع

محبوب است که حق خود  ۀدر شهر خدا هر راهی را که اراده کنی، همان راه خان.هستی، از ملک گرفته تا ملکوت، و از عرش تا فرش بر کسی نرفته است 

در این شهر، . نج است و بال و زحمت، و هرچه از دوست رسد البته نیکوستمحبوب را فرش گران مقدار ر ۀفرموده اینما تولوا فثم وجه اهلل و راه خان

 ها باک دارند، نه از رنجها که تبع ذاتی هر عمل حق است عاشقان کوی دوست نه از سختی

تابد و اگر آسمان عشق میتابد بر فراز انداز عشق است، اگر ماه میبنای آسمانی بر مبنای عشق است، آفرینش زمین و گسترش آن به خاطر عشق و فرش

گردد و اگر گردد، بر گرد یار میکوشد تا فضای شهر عشق را بهجتی دیگر بخشد، اگر فلک میمی،درخشد سوزد و اگر میسوزد در عشق میخورشید می

عشق مهمترین . حبوب اوستو معشوق؟ بنده م. عشق سوار است، عاشق کیست؟ حضرت دوست ۀرسد بر گردکشتی سعادت انسان به سر منزل مقصود می

 . کندرکن طریقت است و این مقام را تنها انسان کامل ـ که مراتب ترقی و تکامل را پیموده است ـ درک می

باطل همچون سایه است، . شودروی و رسوا میآنجا که نور وجود دارد باطل سیه. نور حق است و ظاهر کنندۀ حق. نور خود روشن، و نیز روشن کننده است

اصالً آمدن نور یعنی رفتن سایه و شیطان باطل است، و باطل . قیقت ندارد، ذاتاً تاب ایستادگی در برابر نور را ندارد و چون نور بیاید، جایی برای او نیستح

بر آسمان قلب مؤمن نیز . تکتاب خدا، نور اس. خداوند نور است و نور آسمانها و زمین است.نماید، همچون سرابای فریبنده است که در ظاهر حق میسایه

ایمان نور است و مؤمن در پیشاپیش خویش، همواره چراغی از نور دارد و ساکنان شهر نور، . «نوری بر فراز نوری دیگر»درخشد، خورشیدی از نور ایمان می

ایمان به اوست و حرم اسالم یگانه راه خانۀ  حریم. شهر خداوند حرم خداوند است .پاشند، خود مصداق دیگری از نور علی نورندبر یکدیگر نور می نچو

آوران نور آور نور نیز خود نور است و پیامحرم حافظانی دارد، حافظانی که خود از جنس نورند و البته هر چه جز این خطایی است روشن و پیام. خداست

(  ع)یخ از همان آغاز که اولین نور در آسمان دنیا درخشیدن گرفت، آدم در طول تار. همگی نورند و بر باالی آسمان شهر خداوند لشگریانی از نور قرار دارند

هماز . ، طلوع کرد؛ مقصد یکی بود حفاظت از حرم نور، آسمان شهر نور، شهر ایمان و شهر خداوند(ع)و تا آخر که آخرین نور و خاتم ایشان، یعنی محمد 

 ،و وسوسه آنجا را سزد که نور نباشد . شیطانیان توانی جز وسوسه ندارند. چینیست و سخنو تیزترین سالح شیطان و سپاهیان او، وسوسه ا است« شیطان»

 .آور، زوایای خانه دل را پوشانیده باشدای ابهامتاریکی باشد که سایه

عقیده بر آن است که ایثار را سه درجه عبدالرزاق کاشانی را . ایثار به معنی مقدم داشتن دیگری بر خوداست در نعمتی به رغم دوست داشتن و نیاز وافر بر ان

برتری  درجه اول آن که خلق را در اموال و منافع بر خود برتری نهد مگر در امور حرام و آنچه الزم است در راه اهل و عیال بذل شود؛ درجۀ دوم،: است

ا؛ درجه سوم، ایثار اهلل است، یعنی ایثار خود را بر غیر، عین ایثار دادن رضای خدا بر دیگران، هر چند دشواریها را در این راه تحمل کند، مانند انبیا و اولی

 .خداوند داند و دریابد که فعال مایشاء خداوند است و ایثار و ترک ایثار و ملک و فعل همه از آن اوست

بندگی آن محبوب یگانه، دل خوش  در شهر خداوند رنگ یگانه رنگ خداست و البته که آن نیکوترین رنگهاست و تمامی افراد خانواده شهر آن در

در شهر  .نشانۀ کیستی و چیستی است، نشانۀ تعلق و وابستگی به نوع و گروه خاصی است. نشانه گوناگونی است. رنگ در عالم ماده نشانۀ کثرت است.دارند

معنی بیگانگی ایشان از یکدیگر نیست، بلکه همۀ رنگها از  گوناگونی رنگها به. گیرند و بر این اقرار دارندرنگ میخداوند همۀ رنگها وجودشان را از رنگ بی

هرگز سر ستیز با یکدیگر ندارند که تمام  .توان یکرنگی را در تمامی ایشان مشاهده کردتوان ایشان را یکی دید، مییک رنگ، نشانی واحد دارند، و می

از هر . مثال او باشندکوشند تا آیینه جمال بیهمه می. انه استتالششان تجالی جمال یکدیگر است، که تمام سعیشان ظهور جمال آن رنگ یگ

 .توان رنگ خدا را شناختیک از رنگها می
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و تمام معنی و هستیشان را از ارتباط با مرکز . به خودی خود وجود ندارند. ها بینی که در ذات خود هیچندنیک بنگری نقطهاگر بر محیط دایره، 

اگر . رسیها را دنبال کنی به خورشید میع اگر دنبالۀ هر یک از شعا. همچون شعاعهای نور که قایم به ذات خورشید تابانند. گیرنددایره می

سزد که در عالم جان، همه وحدت است و یکرنگی، همه وحدت است ماند و این همه البته تنها و تنها در عالم ماده میی نمیخورشید نباشد رنگ

تمامی نامهای او،  ، متحد و یک شکل، آن هم به شکل خدا، اگرچه در کالبد به شمارۀهاي خداگونه است شهر خدا شهر جانو یگانگی و 

 :می گویدو مالی روم چه زیبا آن را صورتگری نموده آنجا که گوناگون باشند

 هاي شيران خداستمتحد جان  جان گرگان و سگان هر یک جداست

 کان یکی جان صد بود نسبت به جسم   جمع گفتم جانهاشان من به اسم              

 هاصد بود نسبت به صحن خانه   همچو آن یک نور خورشيد سما

 چونکه برگيري تو دیوار از ميان   همه انوارشانليک یک باشد   

 مؤمنان مانند نفس واحده       ها را قاعدهچون نماند خانه                                     

شکل آن هم به  کیخداگونه است، متحد و  یو شهر خدا شهر جانها یگانگیهمه وحدت است و  ،یکرنگیدر عالم جان همه وحدت است و 

 :آمده است 000 هیسوره آل عمران، آدر .او گوناگون باشند ینامها یشکل خدا، اگرچه در کالبد به شماره تمام

از پروردگارتان و  یمغفرت( به دنیدر رس)و  دیکن یرویرا پ( انسان تیهدا)او و صاحبان امر  ۀفرستاد( راه کردار)و  دیباش شیرب خو عیمط

  دیبشتاب ده،یوعده گرد زگارانیپره یبرا( تنها و تنها)است و  نیآسمانها و زم یآن به وسعت تمام یکه پهنا یبهشت

 :کند¬یخالصه م نگونهیرا ا قیاسرار طر،راه  یهایو در شرح نشان

 ازمندان؛یدر جامعه و جامعه ن هایـ برطرف نمودن کاست الف

 خطاکاران؛ یـ فروخوردن خشم و گذشت از خطا ب

 [.054 یۀآل عمران، آ ۀسور]عمل  و در قول ییکویـ ن ج

به  جانمردان، زنان، کودکان و جوانان گوش  ،در شهر خداوند رسم بر آن است که شبها ست،یمحبوب ن ۀمحبوبتر از نام یسخن چیعاشق ه یبرا

 در»:اند فرموده زیاسالم ن یگرام رسول.آورند یمثالش به پرواز در م یجمال ب دارید یو مرغ روحشان را در آسمان آرزو دهند یمحبوب م ۀنام

برداشتن حجاب نفس از جان مؤمن است  مرگ، ".قبل از آنکه اجلتان فرا رسد د،یریبم شیخو اتیخداوند در نفسان یدر صفات و نامها یراه فنا

 یساکنان شهر خداوند، و برا یبرا. برداشته شود مثالش یگشاده گردد و حجابها از رخ ب شانیبدان مرتبت نرسد که راه دوست بر ا ییعطا چیو ه

از آن است که به خاطر آن جان را ـ که  رتریحق اریو زودگذرش، بس یفان ذیبا لذا ا،یدن یجهان ماده و زندگان شان،ییپرورش و تکامل روح خدا

 به کلبه تیخسته از کار و فعال یبدنهامان که با هر روز، آن ز. نفس مکدر سازند یطلعت محبوب است ـ به غبار هزار رنگ هوا گانهی دار نهییآ

 :که دهند یسر م گریکدیشهر خداوند را با  یمرغ ملکوت زیشورانگ ۀنغم نیا گردند، یبر م شیعشق و محبت خو های

 پرده چهره برفکنم نیکه از ا یخوشا دم  غبار تنم شود یجان م ۀچهر حجاب 

 رضوان که مرغ آن چمنم ۀبه روضروم   ستيچو من خوش الحان يقفس نه سزا نيچن

 تخته بند تنم بيترک ۀکه در سراچ  عالم قدس يطوف کنم در فضا چگونه                              

 

 



 

 

 اي به شهر خداپنجره -آرمان شهر 

 

 کن چو خاک یبنده، افتادگ يپس ا   خداوند پاک دتیخاک آفر ز                                     ، 

 آتش مباش دندت،یز خاک آفر  و جهان سوز و سرکش مباش صیحر 

 (سعدي)یآدم نیکردند از ا ویاز آن د   یکم نینمود ا يآن سرفراز چو               

کفرشان بر  نیو در ا کنند یم یکه سرکش انندیطانیش. نندنشی یو باال م ندجوی یم یکه تعال انندیطانیش ،یرسم بر گردن فراز طانیشهر ش در

به  طانیاست که ش انیطانیو ش طانیش ۀژیو تخصل نیتکبر نمودن و خود را بزرگ جلوه دادن است و ا یاستکبار به معن.رندگی یسبقت م گریکدی

 .از مقام قرب رانده شد  شیاستکبار خو ۀواسط

 (حافظ)کرد يدر سر مغرور نیعرض و مال و دل و د  از دست مده ز آنکه حسود یافتادگ حافظ

عشق و  قیدر طر یبندگان محبوب رحمان است  که آخر راه و کمال مطلوب همان بندگ دهیخصلت پسند یو افتادگ یشهر خداوند فروتن در

 یکه از کوزه همان برون تراود که در او است در شهر خداوند هم اگر بنگر. است رتیس نهییصورت آ.  در حضور حضرت عشق است یفروتن

اگر  شانیا. شهر خداوند است ۀچهر یدر صورتگر نیادیاصل بن یو فروتن یسادگ. ندا ساخته شیخو ۀویرا ش یافتادگ رتهایس یرویپ صورتها به

است  و  دهیبر خود برگز رینام خ زیاست که خود ن ریهمان فرمان محبوب خ ریو کار خ ر،یاست خ یکار ندجوی یم یشیپ گریکدیبر  یدر کار

 .را دوست ندارد  ندگانیجو یهمانا او برتر

 (صائب تبریزي)است دنيکز پا فتادن تو به منزل رس   مترس یشاهراه عشق ز افتادگ در

 :که دماین یم نیرا چن قیطر شیبر فرزند خو زین میحک لقمان

که او هر  ریگ شیفروتنانه در پ یقیراه و طر نیمنگر، و در زم ریو تحق تاهان لیبر سب شانیچهره بر مردمان دژم مساز و بر ا... پسرم  یا

 . فخر فروش را دوست ندارد ۀتکبرکنند

 :کند یشرح م نیرا چن دیشهر توح د،یتوح کتاب

 یو اگر خداوند م م،یقرار داد( قتیبخش از زالل حق یزندگ) یو نهر( تیروشن و روشنگر از نور هدا) یهر گروه از شما انسانها راه یبرا

. دیازمایب د،یا شما را در آنچه داده شده( نکهیاست و آن ا یرا هدف یگوناگون نیا) کنیل. داد یواحد قرار م یشما انسانها را مردم یتمام خواست

و  قتیحق یگانگی)پس شما را نسبت به . خداوند است یشما به سو یبازگشت همگ. دییجو یشیپ گریکدیبر  ریو خ کین یدر انجام کارها

 .م دادیخبر خواه د،کردی یو آنچه در آن اختالف م( و تیگوناگون هدا یوحدت راهها

روشن و گشاده و خوانا،  یهمگ ییها راه. یاست و در قلب هر محله راه هایی را محله دیآمده است شهر توح دیکه در کتابنامه توح همانگونه

 ییراهها. ندماین یو روندگان راه را ره م ستادهیاز نور ا ییستونها ک،یهر  ۀکه در ادام ییراهها ،یجیو به دور از هر ابهام و گ ،یدیپاک از هر پل

و  یاست و البته با قالب یجار یهر راه، نهر ۀانیدر م. گردند یم یباز به آن منته تیو در نها رندیگ یمنشاء م ت،یهدا ۀگانراه یاز شاه یکه همگ

 یزالل شانیا یدر تمام. مشترک است ینهرها را مادر نیا یتمام. آن محله و آن راه ژهیو های و متناسب با اندازه گرانیمتفاوت از د ای اندازه

 یشهر خداوند است، صورتگر نیمعمار ا. بخش یکه خود پاک است و پاک کننده، خود زنده است و زندگ یزالل قت،یحق یجار ست،یواحد جار

راه انسان در . انسان خیهمان مردم هر برهه از تار قتیحالت شهر در حقاز م کیوجه نقش زده  و هر  نیکوتریشهر را بر ن رتیکه صورت و س

از  ای کار ساختمان محله ییاز رسوالن خداوند است که همچون بنا ی، رسول یو مراد از هر راه در ساختار مثال.  انسان کامل است« شهر انسان»

از راه را در هر محله،  یبخش کیکه هر  استیو اوص اینور اول یاز ستونها و مراد کند یدنبال م م،یمعمار حک یشهر را بر طرح ارائه شده از سو

که )دانش و معرفت هر محله  ژهیواحد، در ظرف و یخداوند است که با جوهر نیواحد د قتیاز حق یهمان صورت نهر .دنمای یم یروشنگر

بودن در برابر  میمتعدد و رنگارنگ نفس و تسل یواحد، گذشتن از نفس و هواها قتیآن حق کنیل ابدی یمتفاوت م یقالب( مردمان هر قوم باشند

 .امور مربوط به ساختمان شهر انسان را تا کمال آن بر عهده دارند یکارگزاران حضرت حقند که تمام کیمال و معبود واحد است

 


