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Abstract 

Among intellectuals, and thinkers, there have always been two realistic and 

idealistic views on social and political issues. In the ideal view of society and its 

issues, the attention is drawn to the forms of imagination and the paths in the 

spiritual, transcendental world, and the color of secular facts does not reflect in the 

equations and the utopian matters; therefore, the idealist look is a subjective and 

inappropriate look. Against the idealists, there are realists on the soil, trying to 

provide a realistic understanding of their individual abilities and their social status, 

cognitive integrity, and the possibility of realizing their goals. Since the origin of 

the reflection and thought system of intellectuals are very influential in achieving 

their goals, especially in creating a desirable model of government, the study of the 

principles of their thinking towards providing solutions to social problems is of vital 

importance. Accordingly, the purpose of the present research is to recognize the 

intellectual and philosophical teachings of the rule and the desired rule in the works 

of Saadi and its correspondence with Farabi's utopian theories. In this paper, in the 

light of the comparative study, two thinkers in the field of philosophy and literature, 

Farabi and Saadi are compared and each model in the form of utopia and the ideal 

society is measured in terms of realism and idealism. The findings of the research 

show that Sadi's ideas are a combination of pragmatism and idealism; as some of 

Farabi's views are similar, examples have different meanings. 
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 مقالة پژوهشی

 فارسی( -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی  کاوش

 81-33 .، صص8331ر ، بها33سال نهم، شمارة ه رازی، دانشگا

 سعدی و فارابی اندیشة در سياسی گراییگرایی و واقعرمانآ

 1شعبانیمعصومه 
 دانشگاه بیرجند، ایران ،ارشد زبان و ادبیّات فارسیکارشناس

 2اکبر سام خانیانیعلی
 ، ایراندانشگاه بیرجند ،ادبیّات فارسیگروه زبان و دانشیار 

 3پورین فرزانهحس
 علوم سیاسی، دانشگاه بیرجند، ایرانگروه استادیار 

 22/2/1331 پذیرش:  21/11/1331 دریافت:

 چکيده
نگااه   در اسا.   وجاود داشاته  به مساال  اجتمااعی و سیاسای     انهیگرا آرمانبینانه و  همواره دو نگاه واقع نباین و اداتفکّردر میان اندیشمندان، م

ذهنای  هاا  زمینای در معاادوت و مباسابات      واقعیّا. و رنا    اسا. معطوف خیال و سیر در ملکوت و عالم عرش  به صور توجّه ،آرمانی

ند از وشا ک ، مای انیا گرا آرماان مقابا   در کااربرد  اسا.    گارا و ییار   ذهنیّا. ، نگااهی  گارا  آرمانبنابراین نگاه  ؛بازتاب ندارد انیگرا آرمان

آنجاا کاه    از بیناناه ارالاه دهناد     اختی صبیح و از امکاان رسایدن باه اهدافشاان درکای واقاع      اجتماعی خود، شن موقعیّ.ها  فرد  و  توانایی

، اسا.  رگااار یتأثایجاد مدل مطلوب حکوم. بسایار   ویژه به ها آن و اهداف ها آرمانق فکر  اندیشمندان در تبقّ و دستگاهخاستگاه اندیشه 

نوشاتار  هادف  ، نیا ااسااس  بر حیاتی برخاوردار اسا.    اهمّیّ.مسال  اجتماعی از  راهکارها  ح ّ ۀارال راستا بررسی مبانی اندیشۀ آنان در 

  هاا  هیّا نظرآن باا   و مطابقا. مطلوب در آثار ساعد    و حکوم.ین فرمانروایی یمربوط به آ  ها آموزه یو فلسففکر   یبازشناس پیش رو،

و ساعد  باا    یفااراب  ،ادبیّاات آوران عرصاۀ فلسافه و    و تان از ناام  د ۀشیاند این مقاله با استفاده از روش تطبیقی، در فارابی اس.   شهر آرمان

سانجش   یای گرا آرماان گرایای و   آل ازمنظار واقاع   نظر هریا  در قالام مدیناۀ فا اله و جامعاۀ ایاده       شوند و مدل مورد یکدیگر مقایسه می

فاارابی نیا     نظریّاات برخی  کهچنان؛ اس. ییگرا و آرمان ییگرا از عم سعد  تلفیقی  نظریّات که دهد یمنشان  پژوهش  ها افتهی د شو می

  دندار باهم ییها تفاوتا مصادیق اس.، امّ گونه نیا

  ، مدینۀ فا له، سعد ، فارابیگرایی واقع،  ا رشته انیمتطبیقی، مطالعات  ادبیّات واژگان کليدی:
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 asamkhaniyani@birjand.ac.ir                رایانامه:2
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 پيشگفتار. 8

 تعریف موضوع. 8-8

آرماانی   نظریّاات  اجتمااعی و  خردمندانه افکار سیاسی و  ا هویشبه  اند هوشیدک اندیشمندانو ادیبان بسیار  از 

هنار  باه مطااباان خاود      ادبای و  آثاار  در قالم، صبیح کشوردار  ةویو شحکوم. مطلوب  خود را دربارة

بشار  از   تفکّار فراگیار در تااری     ا اندیشهدر قالم  ی  نظام صورت بهاز این مفاهیم که  یکی منتق  نمایند 

حکوما.  ) شاهر   آرماان  ۀاندیشا  قارار گرفتاه،   توجّاه ماورد   باان یو ادازجمله فالسفه  ،داناندیشمن سو  همۀ

خواهاناۀ جواماع انساانی اداماه     . تقابا  و اعیّ  در دور آیااز شاده و    ها گاشتهاس.  این اندیشه از  مطلوب(

بااه  ،یاایگرا آرمااان باااوجودکااه  رمااانی هسااتندآ ۀان جامعااارّاحااهاار دو  (2)و فااارابی (1) سااعد یافتااه اساا. 

   دارند  شیگرا  ینگرایی  واقعیّ.

تغییار  در  باشد که اگر قرار  افتهی کمالا  مدینه ؛مطلق اس.  گرا آرمان ،فا له ۀی مدینارّاحفارابی در  

 باا  یاد  آ حساب مای  به فا له ریی ۀمدین ،تغییر  نیتر کوچ اس. و با  سم. سقوط و زوالایجاد شود، بهن آ

 ایان  شاود   شاکار مای  آ گرایای  واقاع باه   یای گرا آرماان گارایش فاارابی از    ،ا اله ف ریا یباه   فا له ۀتبدی  مدین

گارا    ا نگااه واقاع  امّا ؛ یافا.  فا اله  ریا یهاا   ی و چگونگی برخورد با مدینهارّاح توان در را می گرایی واقع

 و یای گرا آرماان پاا    ردّ ،اینوجود   با(12: 1311 جوکار،ر ک: کرد )جستجو  انگلستتوان در سعد  را می

نیا  مشاکالت    اشرماانی در نگااه آ   ساعد  شاود   اکنده دیده میپر صورت بهسعد  آثار  ۀدر هم گرایی واقع

کاه فاارابی    یدر صاورت  کناد، می بیانرا  نمقابله و درمان آ  ها راهو  کرده یبررسیات و دقیق جامعه را با ج ل

هاا و هادف   ی حااکم بار مدیناه   نظاام کلّا   و بیشتر یات نشدهوارد ج ل ییر فا لهها  فا له و  هی مدینارّاحدر 

  اس. کرده انیبفا له را  مدینۀ

 هدف و اهمّيّتضرورت، . 8-2

 شااعر و  دو منظار ایان  از شهر  آرمان آن اندیشۀ تبع به و گرایی واقع و گرایی آرمانمقایسه دو مفهوم  بررسی و

  هاا  نظاام احاوال   همچنین او اع و و ها آن یو اجتماعسیاسی   ها شهیاندی از فیلسوف مسلمان، زوایا  مهمّ

پادشاه آرماانی   حکوم. مطلوب و  ها یژگیو ارفی، از سازد   می ما آشکار جامعۀ زمان ایشان را برحاکم بر 

 صاورت  باه  لساوفان یو ف شااعران برخای از   ةدربارفلسفی  ها باو کتادب پارسی  پهنۀ مو وعی اس. که در

در  و مطابقا. هرچند مطتصار بار مبناا  مقایساه        خالی پژوهشیجا ابررسی شده اس.، امّ و مستق پراکنده 

، پایش رو  پاژوهش هادف   فیلساوف مبساوس اسا.     یا  شااعر و   گرایای  واقعو  ییگرا آرمان تفکّر حوزة

ساعد  و   در آثاار ین فرماانروایی و حکوما. مطلاوب      مرباوط باه آیا   هاا  آماوزه  بازشناسی فکر  و فلسفی

 فارابی اس.  شهر  آرمان  ها هیّنظرمطابق. آن با 
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 پژوهش یها پرسش .8-3

 قاب  مقایسه اس.؟ یو فارابسعد   شهر  آرمان چرا اندیشۀ -

 چیس.؟ یو فارابسعد   شهر  آرمان نظریّات و تفاوتدلی  شباه.  -

خصاو   در هاا  آنافکاار    ریا گ شک در   ریتأثزمانۀ هری  از این دو حکیم چه  رویدادها  و ها.واقعیّ -

 مطلوب داشته اس.؟ و حکوم.مانی جامعۀ آر   یر یپ

 رماثثّ  هاا  آن شاهر   آرماان   هاا  شهیاند  ریگ شک این دو اندیشمند به چه می ان در  ینیب واقعو  ییگرا عم  -

 بوده اس.؟

 پژوهش ةپيشين. 8-0

ذهن بشر را به خود مشاغول داشاته، تااکنون آثاار      دور  ها گاشتهآل از جامعه ایده سیتأساز آنجا که اندیشۀ 

 به موارد زیر اشاره کرد: توان یماین آثار  ۀازجمل شده اس.؛ فیتألاد  در این زمینه زی

شاهر      از اندیشاۀ آرماان  ریرپاا یتأثۀ فلسفه و ادبیّات کاه باا   نیدرزم( به توصیف کلّی آثار  1311حیدر  )

 ساسس  رّفای کارده،  ااور مطتصار مع  شهر  را باه  ( ابتدا آثار آرمان1311) مکارم ، پرداخته اس. اند شدهنوشته 

شاهر      بر اندیشۀ آرماان ا مهمقدّ( 1311اصی  ) ه اس. درکشهر  را ازمنظر دین اسالم بررسی  اندیشۀ آرمان

  هاا  شاه یاندو  در آثاار و اعتقادات دینی ایرانیان و همچناین جساتجو    ها نییآایرانی نوشته و با بررسی اساایر، 

. اندیشاۀ  ( ماهیّا 1312مجتباایی )  این سرزمین نشان داده اسا.    یدر تارشهر  را  ایرانی، مسیر اندیشۀ آرمان

   پادشااهان هطامنشای بیاان کارده اسا.      هاا  شاه یانداز    ایان فیلساوف را  ریرپایتأثشهر  افالاون و  آرمان

   یا ر یدر پا   او هاا  شاه یاند( به بررسی او اع سیاسی و اجتماعی عصر فارابی و تأثیر آن بار  1311مهاجرنیا )

کلّای   وراا  باه  ( جامعۀ آرمانی سعد  و فارابی را1311جوکار )و مدن ییر فا له پرداخته اس. و  له مدینۀ فا

  باهم مقایسه کرده اس.

و ایان شااعر    نظریّاات فاارابی باه تطبیاق     بار بررسای جامعاۀ آرماانی ساعد  و      افا ون  نوشتار پیش رو،در  

 ۀخاساتگاه اندیشا   مباانی و  و؛ پادشااهی آرماانی پرداختاه شاده اسا.      بااب حکوما. مطلاوب و    در لسوفیف

فاارابی   و گارا  واقاع  ةپارآواز شااعر   مثاباۀ  باه در اندیشاه ساعد     گرایی آرمان و گرایی واقعیعنی  ،شهر  آرمان

  دشو یممقایسه  بررسی و گرا آرمان یفیلسوف من لۀ به

 چارچوب نظری روش پژوهش و .8-8

 مادارک موجاود   وبراسااس اساناد    وده هنجار  باو  از نوع کیفی و تبلیلی -توصیفی  ،پژوهش حا رروش 

شاده   یدها  ساازمان ، درآماده تبریار   به رشاتۀ  این مو وع ةدربارکه  ییها مقاله و ها نامه انیپا، هاباکت جملهاز

اسااس دو  ترتیم که مبانی نظار  بر بدین اس.   ا رشته انیم، مطالعات چارچوب نظر  نوشتار پیش رو اس. 
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 میآلسا ایاده  ( وگرایای  واقاع ) سام یرلالیعنی مکتم  ،المل  نیبروابط  سی وسیا رهیاف. مشهور در حوزة اندیشۀ

 ده اس. اثبات فر یه اقدام شدو اندیشمند به  ثاربررسی آ سسس با ده واستوار ش (گرایی آرمان)

 پردازش تحليلی موضوع .2

 گرایی واقعو  گرایی آرمان شناسیمفهوم .2-8
 گرایی آرمانمفهوم   2-8-8

 انساان  . بردن به عالم خیال اسا و پناه واقعیّ.از مرز  گاشتن وپرستی معنی خیالبه ،گرایی رمانآ آلیسم یاایده

او بطشاد   ق مای باشاد در ذهانش تبقّا   نچه را کاه بایاد   آ ،بردن به عالم خیالو پناه واقعیّ.با فرار از  گرا آرمان

  وفق دهد یشها  خورزوجهان و او اع را با آ ،ر پندار خودد کوشد می

ماراد   بار وفاق  امور  ۀهم در آنا  که جامعه»  رمانی اس.آ ۀری   جامعپی ،ن اندیشهای ةوترین جلشاخص 

پاایی از   نه خبر  از ظلم و تبعیض و نه اثر  از جنا  و ساتی  و ناه ردّ    در آنا  که جامعه ،و مطابق می  باشد

الباان را باه خاود    از اندیشمندان و اصالح ا همدام فکر عدّ ،یابیاین کمال شود یاف. میمرض و فقر و جه  

«  هاا  فاوب باشاد برانگیطتاه اسا.     رماان آ ةورناد برآکاه  آل ی حکومتی ایدهارّاحن را به مشغول داشته و آنا

و  «فا اله  ۀینا مد»عارب   ادبیّاات در زباان و   ،«اتوپیا» نیوترمانی را در زبان آ ۀچنین جامع  (13: 1311 مکارم،)

دگی زنا  در آنشاهر  خیاالی اسا. کاه      ،آبااد یا ناکجا شهر آرمان گویند می «شهر آرمان» یفارسدر فرهن  

 ۀنمونا  دمای هماواره  کاه تصاویر آن در افاق آرزو  آ    یافتنین دس. ییجا  اس.مردم کام  و قرین رستگار  

  (111: 1311 اصی ،ر ک: اس. )برین و زیبایی و کامیابی  خیر

 گراییمفهوم واقع .2-8-2
دادن باه  و اصاال.  واقعیّا. تش معنا  پرسبه ،گرایی واقع  رلالیسم یا اس. گرایی واقع، گرایی آرمانۀ مقاب  نقط

ن از تکاما  فکار    ا  معیّا  تاریطی اس. که در مرحلهب، پدیدها  خالّشیوه عنوان به گرایی واقع»  اس.آن 

مااعی نیااز مبرمای داشاتند و     شناخ. ماهی. و جه. تکاما  اجت  ها بهانسانیعنی زمانی که  ؛وجود آمدهبشر به

دانساتند و معتقاد بودناد بایاد       میها  مادّ.ها را علّاعمال و افکار انسان ۀآن هنگامی بود که مردم سرچشم

 (12: 1313 ،1رافال « )ن گردد ص و معیّعملکرد نظام اجتماعی، مشطّ

 رفتاار  نگیچگاو  واماع و ناه  رفتاار واقعای ج   بر دگی سیاسی با تمرک تالش برا  فهم امور زن ،گرایی واقع 

د جادا نکارده و   کنا زنادگی و کاار مای    در آنا  اس. که انسان را از مبیطای کاه   اندیشه» گرایی واقع  اس.

 پاور،  ی)نقا  « ها  عینی آن اسا. ها  اجتماعی در تضادکردن دیالکتیکی همبستگیهدف آن درک و مطرح

باه سیاسا. و    کااتّکار ، اعتدال و مبافظه به تجربه، کااتّگاشته، به  توجّهویژگی بارز این اندیشه  (11: 1312
                                                                                                                                                          
1. Max Raphael 
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ات را کاه در حاوادو و   آنجا که ممکن اس. عوام  حقیقای و واقعیّا   . که تارلالیس. کسی اس»  تدبیر اس.

 (23: 1322 )پازارگاد، « آوردمی حساب به ،ریان عم  دخال. دارندامور و ج

در نگارش اندیشامندان و نویساندگان جامعاه داشاته و       یقعمی ریتأث ،گرایی واقعو  گرایی آرمان ۀدو اندیش 

  رده اس.آوفراهم  ،ادبیّاتفلسفه و  ۀزمیندر ویژهبه ،ی  خلق آثار مهمّزمینه را برا

 و فارابی سعدی ةشیدر اند گرایی آرمان. 2-2

 سعدی ةاندیش درشهر  آرمان. 2-2-8
 رجاایی، ر ک: گنجاد ) ی به قدرت سیاسی میدر قالم رویکرد ایران قدرت و اجتماع ۀمسئلبه رویکرد سعد  

ها و شرایط وزم برا  قدرت سیاسی که در عاالم نظار و آرماان    ویژگی ها،فهبه عناصر، مثلّ توجّه با  (1: 1311

و  گرایای  آرماان از  ساعد  را تلفیقای   شاهر  آرماان توان می ،وجود داردکرد ایرانی به سیاس. و قدرت در روی

در زماناۀ   اگرچاه درحقیقا.  »  ه برتار  دارد گرایای بار آرماان و نظریّا    عما   در آنکه  کرد یتلقّ گرایی واقع

گریا   و  ، عرفاان گ ینای ، ع لا. یای گرا درونایرانی، جا  خود را به  الو فعّ، حماسی گرا برونسعد  روح 

قالا    و انساان ارزشای کاه بارا  جامعاه      سعد  و و اعتدال ینیب واقعا انفعال داده اس.، امّ روحیۀ جبرگرایی و

 معناا پیادا کناد     هاا  انسان، عرفان، اخالب و دیندار  سعد  در اجتماع و در برخورد با گردد یماس.، موجم 

و ، عشاق، ایثاار   چاون احساان، مادارا، گاشا.     ییهاا  ارزشباه   توجّاه سعد   شهر آرمانروس. که در این از

 (121: 1313 نظر ،)  «داردبسیار  اهمّیّ.به حقوب دیگران  احترام

 جوکاار، ر ک: اسا. ) او باه دیان و اخاالب     خاار قتعلّ ،سعد  گرایی آرمان ۀها  اندیشیگر ویژگیاز د 

عباارت اسا. از یا      کند،ن دفاع میآ ا  که سعد  ازفا له ۀمدین ۀبنیاد و پای» ،بارت دیگرعبه (؛11: 1311

زیار نظار او   ر فع  آدمای در  ه و درک این مطلم که ها مکان ۀخدا و اعتقاد به وجود او در هم ایمان باانی به

 ۀشهر  که قوانین آن بار پایا  » (211: 1311 )حیدر ، « افعال خویش خواهد بود ۀمسئول هم انسان و قرار دارد

انداختاه و شاهر آفتاابی اسا.،      ها بارسالم و ظلم پش. دروازه در آنها ارتباط ؛شده اس.. بنا دوستی و مببّ

شااد  هارکس در   حقیقتی که  کند،رشد میآن ها در و زبان انسانحقیقتی لطیف که ذهن  آفتابی از حقیق.،

 (112: 1311 آذر،« ) گرو شاد  دیگر  اس.

 نطواهااااد کااااه بینااااد خردمنااااد ریااااش 
 

 نااه باار عضااو مااردم نااه باار عضااو خااویش   
، 

 (113: 1313 ،)سعد 

 بیافار ةاندیش درشهر  آرمان. 2-2-2
 ،ردنگا مای   اجتمااعی ازمنظار احسااس و عواااف     سعد  که شاعر و ادیم اس. و به مسال برخالف ،یفاراب

و تو یح و تبیاین مادل مطلاوب     ترسیم ها  فیلسوفان سیاسی،دیدیه ترینسیاسی اس.  یکی از مهم یفیلسوف
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  ها  سیاسی اس.اندیشه ۀشترک همحکوم. اس. که مطرج م

در دیگار آثاارش،   پراکناده   صاورت  باه همچناین   و ناه یمدسیاسا.   و آراء اه  مدینه دو کتابفارابی در  

 ةاملدین » مدینۀ فا الۀ فاارابی    تصویر کشیده اس.، بهکند یمفا له یاد  جامعۀ آرمانی خود را که از آن به مدینۀ
تدبیر آن باه   ؛ و(11: 1313 ،فارابی) (اس. [فا له]پیرو سیاس. اس. که  شهر آرمان)ترجمه:  «ةیدس الس   هل ه  ةاملنق د 

ا نظاام هساتی هماهنا     با  ارتباط با عالم ماوراء ابیع.، نظاام مدیناه را   ۀجیدرنتدس. حکیمی فرزانه اس. که 

  خواهناد داشا.    ا ساعادتمندانه  اس. که افراد زندگی  ا نهیمددر چنین   (11: 1311 ،همانر ک: )سازد  می

جماعا.  »  سا. ا هاا  انساان  و کماال دیگر  بارا  بقاا  جامعاۀ مادنی      با همکار  ،اساس مدینۀ فا لۀ فارابی

بارا  قاوام خاود     کس بعضی از نیازهاا  دیگار  را  و هرهمکار  دارد، گرد هم آمده  که با یکدیگر کثیر 

 (221: همان« ) کند یماحتیاج دارد برآورده  ها آنکه به 

 آرمانی تفکّر های ایجادزمينه. 2-3

 توجّاه م ،نایم ص کاز افالاون تاا جاامی یاور و تفبّا     ،شهر آرمانپردازندگان مکانی و زمانی  موقعیّ.اگر در »

خورد و آن نار ایتی از و ع زندگی خاود باه   چشم میبه ها آنز در زندگی تمامی بار ۀشویم که ی  نکتمی

شاده  آلای و آرماانی   ایاده  تفکّار ن جه. پرداختن باه  آنا ةانگی  نیتر ب رگ ،و همین نار ایتیهر دلیلی اس. 

 (332: 1311 )حیدر ،«  اس.

های   یاران در  ا»زماانش اسا.     ۀو  از او ااع ناامطلوب جامعا    ر اای.  آرمانی سعد  نی  ۀدلی  خلق جامع

سرزمینی کاه در اوج روناق و آبااد      روزگار سعد  نداشته اس.  تر ازبارتر و اندوهانزمانی، روزگار  پریش

کوشای  استعداد و ساط.  ةگرف. و م ّبال بیشتر  می و روز پر ن آن هرو فرهن  و تمدّ بردسر میش بهیخو

 قاد راسا.   ،کاه شااید از زیار باار آن     گونه آنوانس. ناگاه به بالیی دچار شد که دیگر نتچشید، بهمی مردم را

انتطااب را از   خودکاماه آراماش و اختیاار و حاقّ     پادشاهانِ ،روزگار آن در ایران (13: 1313 حمید ،« ) کند

 اندیشیدند:به منافع خود می کرده و تنها سلممردم 

 تنجساااااا را  خااااااالف را  ساااااالطان

 اگاار خااود روز را گویااد شاام اساا. ایاان 
 

 بااه خااون خااویش باشااد دساا. شسااتن      

 پااااروین و ماااااه ایناااا  گفااااتن ببایااااد
 

 (32: 1313 )سعد ،

و عصار   ه. را درک کردروزگار سستی کار خالف و  روزگار  پرآشوب را گارانده اس.  ،فارابی نی  

وت و   افاا ون باار تبااوّاساا.ه هبی را در جهااان اسااالم بااه چشاام دیاادهااا  سیاساای و ماااپرآشااوب سااتی ه

 گریباان باود   باه دسا.   نیا   ا فارابی با پراکندگی فکر  و فرقه ها  سیاسی، جهان اسالم در عصر دگرگونی

  ریپاا  شاک  حکوما. یوناان در ذهان بسایار  از مسالمانان رساو  و در        ویاژه  باه عناصر عقیادتی بیگاناه،   »
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فاارابی را باه    ن شارایط نامناسام اجتمااعی و سیاسای    یا ا (132: 1311 اصای ، « ) اثر کرده بود ها آن ینیب جهان

 فا االه ۀی مدینااارّاحااباه   ،ا  آرامدر گوشااه آوردن باه اناا وا کشااانید و و  گیاار  از سیاساا. و رو کنااره 

 پرداخ. 

 فارابیسعدی و  جامعة آرمانی در اندیشة یها یژگیو .2-0

کاه   خاورد  یما چشام  باه  ها آندات اعتقا و مشترک زیاد  در اصول  ها یژگیو، شهر  آرمانبا بررسی آثار 

باه ماوارد زیار اشااره      تاوان  یما  ها یژگیواین  ۀازجمل ؛انس.د انگار سه از رو   تصادفی و آن را توان ینم

 کرد:

 وارگی اجتماعاندام. 2-0-8
  وراا  باه  ؛اعضا وزم و مل وم یکدیگرناد  ،در تشبیه سعد  ؛کنداش را به بدن تشبیه میآرمانی ۀجامع ،د سع

 شوند:و دچار اختالل می اعضا نی  مضطرب بقیۀ ز اعضا با مشکلی مواجه شود،که اگر یکی ا

 اعضاااااا  یااااا  پیکرناااااد  آدم یبنااااا

 درد آورد روزگاااااره چااااو عضااااو  باااا
 

 کااااه در آفاااارینش ز یاااا  گوهرنااااد    

 دگاااااار عضااااااوها را نمانااااااد قاااااارار 
 

(1313: 11) 

فطارت و   ازلباا  کاه اعضاا  تان     ااور  انهما » :گویاد فا اله باه بادن مای     ۀپس از تشبیه مدین نی  ارابیف 

اعضاا  تان باود کاه      ۀل همی  عضو بود که رلیس اوّ ها آنو در بین  اند مطتلفها  ابیعی متفا   و  تقوّ

نهااده  و ابیعتی  ها قوتین دی  به آن رلیس بود و در هری  از آن ها آنقلم اس. و اعضایی بود که مراتم 

انجاام   وفاق و خواسا. و یارض آن عضاو  کاه رلایس اسا.        ا بار کار و فعا  خاود ر   آن ۀواسط بهکه  شده

و در  دهناد م انجاام مای  دوّۀ بار وفاق دسات    ها  خود راترتیم کارهمین به م قرار دارند،دهند و در رتب. دوّ می

و بار های  عضاو      اند خادمشود به اعضایی که صرفاً اعضاء همین ترتیم تا منتهی میدارند بهم قرار رتب. سوّ

بادین   ،فطرت مطتلاف هساتند   ازلبا آن  ۀلاس. حال مدینه که اج اء متشکّ اور نیهم یاس. ندارند مطلقاً ر

ن دیا  بادان    هاا  آنل بود و اعضا و افراد دیگار  باود کاه مراتام     انسانی بود که رلیس اوّ در آنترتیم که 

همین ترتیام تاا دساته    و بهروه بعد از خود ریاس. دارند گیرند و بر گم قرار میدوّ ۀجدررلیس بود و آنان در 

نان کسانی هستند کاه تنهاا خادم.    پس ای و گروهی که دیگر بر کسی برتر  ندارند و رلیس گروهی نیستند 

 « اناد  ناان یاین اجتماعاات  دوفار  ۀودتارین مراتام قارار دارناد کاه ابقا      نه مطادوم و در فر  اند خادمکنند و می

 (211-211: 1311 )فارابی،

 نیآرما ةاساس جامع .2-0-2
، صارف  ا  که ارزش افاراد در آن جامعه دهد؛. تشکی  میو مببّ یدوست نوعآرمانی سعد  را  ۀاساس جامع
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باودن از  صاف. آدم  در آن ا  کاه جامعاه  گاران اسا.   به انسانی. و همدرد  باا دی  ،ها آنقات تعلّ ۀنظر از هم

 شود:ش اس. سلم میتنها به فکر خویی که کس

 چااااو عضااااو  باااادرد آورد روزگااااار  

 یمااایو کااا  مبنااا. دیگاااران بااای   تااا
 

 دگاااااار عضااااااوها را نمانااااااد قاااااارار  

 نشااااااید کاااااه نامااااا. نهناااااد آدمااااای
 

(1313 :11) 

هماین  به ؛دهدتشکی  می ی  هدف به رسیدن  تعاون و همکار  افراد برانی  فارابی را  ۀفا ل ۀبنا  مدین 

 اله را  فا ۀمدینا  ،ه ایان اصا   با  توجّاه   باا  و  کناد ی میسن  اص  اجتماع افراد تلقّهمفارابی تعاون را  ،دلی 

ا  که مقصود حقیقی از اجتماع در آن تعاون بر امر  اس. که موجام حصاول   مدینه» :کندچنین تعریف می

گونااگون    هاا  بطاش شهر  اسا. کاه   » نهیمدفارابی این  گفتۀبه (213: 1311 فارابی،« ) آدمی اس. عادتس

نیازهایی کاه باه زنادگی صارف بسانده        ا برآورده سازندنیازها  متعالی آدمی ر تا همکارند آن باهم همراه و

 (32همان: « ) ، چنین شهر  معطوف به سعادت راستین اس.سازد یم مند بهرهاز خود  و و  را کند ینم

 شهر آرمانان طرّاحاصلی  ةلت دغدغاعد .2-0-3

 ؛اسا.  بارز و خا  یافتاه   اعدال. جلوه ،اندپرداخته شهر  آرمان ۀبه اندیش فیلسوفان و شاعرانی که در آثار

گویاد و  یعنی عدال. ساطن مای   ،ودروزگار خ ة، از حقیق. گمشدگلستانو  بوستان ها ابب ۀسعد  در هم

 بوساتان ترین بااب  لین و اوونینظام آرمانی اس.، اوّسن  برقرار  نجا که برقرار  عدال. برا  و  هماز آ

 آن باه  و آثاار دیگارش نیا  پراکناده    دیگار   هاا  اببا  ورز  اختصاا  داده و در .لاریق عاد را به عدل و ا

 پرداخته اس.:

 او تاااااا نسیچااااای سااااار از عااااادل و را 

 . ز بیاااااااادادگرگریاااااااا د رعیّاااااااا 

 کاااااه بنیااااااد خاااااود  دیاااااایبرنبسااااای 
 

 کااااه مااااردم ز دساااات. نسیچنااااد پااااا    

 کناااد ناااام زشاااتش باااه گیتااای سااامر      

 باااااد بنیااااااد بنهااااااد آنکاااااه بکناااااد
 

(1313: 111) 

 داند:می پادشاهی مل  ۀزین. و پیرای . راسعد  عدال ،اص این  به توجّه با

 ملاااا  را همااااین ملاااا  پیرایااااه بااااس
 

 کااااه را اااای نگااااردد بااااه آزار کااااس  
 

(1313: 113) 

: 1311افتطاار ،  ر ک: اسا. )    هرچی  در جا  خودریگمعنا  قراردر گفتمان فلسفی، عدل بهی، کلّ اور به

 :دگوی یم فارابی اامّ؛ (123
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: 6891، )ف دااي «فی یلة ادن    أي  فع دل الضی یلة فیا د هین نی وه        أنس د  وهو اس ععادل اإ العدل قد یقدل علی نوع آخر»
47) 

، هار فضایلتی کاه    گاران یو دفضال ( میان خود ) ل.یفضکاربستن افعال  هب   دیگر نی  آمده اس.ا گونه بهعدل  )ترجمه:

 باشد (

ساعادت و کماال افضا  خاود برساند، هماه       همه باه   کهعدال. این اس.  ،ها  فا لهدر ن د مردم مدینه» 

خاود را   ۀفا وظی  هر عضاو از میان برداشته شود،   یو ستزندگی کنند، همه به زندگی خود ادامه دهند، جن  

دهناد، هماه تاابع یا  رهبار و      و به حیات و زندگی خود ادامه مای  ماننداعضا سالم می ۀانجام دهد وجرم هم

صاف باه اخاالب حمیاده     باشد و حکایم داناا و متّ   الخود و عق  فعّ ةور ارادند و آن فرمانده نی  مقهفرمانده باش

 (23: 1311 )فارابی، «   نکندبه حقوب و وظایف دیگر  تعدّباشد، هی  عضو  از اعضا  جامعه 

 پادشاه از سوی خداوند دیيتأ .2-0-0

خداوناد   ساو  پادشااه از  دییا تأاش قال  اسا.،  یهایی که سعد ، برا  پادشاه آرمانویژگی نیتر مهمیکی از 

حکوما. بار ماردم     ،درواقاع و   ، این اندیشه از اعتقادات مردم ایران باستان گرفته شده اس. نیقی بهکه  اس.

 تاو،  ةبند بنده، و مل ، مل  تو اس. ةالع  بّگفتی یا ر و» داند:ارف خداوند میا  ازیهنعمتی الهی و هد را

« ا و هام قاوت و نصارت بطاش کاه بطشااینده       ا س.، تو بطشیدهغ من حاص  نیامده ابازو و زخم تی زور به

  (21: 1311 سعد ،)

 عااالمی ببطشاااید خاادا  خواساا. کااه باار 
 

 تااو را بااه رحماا. خااود پادشاااه عااالم کاارد 
 

 (111 :1313 ،همان)

ل مدیناه باود، چاه آنکاه     فااب افتاد، رلایس اوّ   آید و اتّ ممکن نبود هر انسانی که پیش» وید:گفارابی نی  می 

و  ئا. یه ۀواساط  باه م ریاسا. باود و دوّ   ةبع مهیّا و آمادطّلبا فطرتاً و هیابد، یکی آنکمی قریاس. به دو امر تبقّ

مفطاور و مهیّاا  ریاسا.     بعباالطّ  شود کهکه قهراً برا  کسی حاص  می خا  اراد  مربوط به ریاس. ۀلکم

خداوناد   جانام  از  ا هیا دییتأبه عالم وحای،  صال د با اتّ  رلیس نطس.، بایو ازنظر (21: 1311 فارابی،« ) بود

 فا له داشته باشد  ۀبرا  رهبر  مدین

 و شایستگی افراد استعداد برحسبتقسيم کار  .2-0-8

هاا  انساانی در مبایط و شارایط     نیروهاا و اساتعداد   ۀد کاه هما  یابا معناا مای  زمانی عدال. در جوامع آرمانی، 

 سعد  معتقد اس.:  قرار گیرند  بردار بهرهشان مورد یستگی. و شاو متناسم با قابلیّشوند مناسم، تربی. 

 امیاااد عافیااا. آنگاااه باااود موافاااق عقااا  
 

 کااه ناابض را بااه ابیعاا. شااناس بنمااایی     
 

(1313 :131) 
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 هاا  آنتربیا. شاوند و از    اناد   یماها در جهتی که ها و فطرتاستعداد ۀمباید ه» ،فارابی نی  فا لۀ ۀدر مدین 

 (21: 1313 ،)فارابی « گیر  شود بهره

 رسيدگی به احوال ناتوانان و بيچارگان .2-0-4

زناان و  پیاران  اعیف و بیاوه   »پادشااه آرماانی بایاد    داند کاه  مصلح اجتماعی می شناس وجامعه مثابۀ بهسعد  

 که هرکس کاه دساتگیر  نکناد سارور  را     اندکه گفته وق. امداد فرمایدتیمان و مبتاجان و یریبان را همهی

 یتایم را کاه پادرش    خوارگی کنند مراند باید که بهتر از آن یمنساید، پادشاهان پدر یتیمان بر اوم. نشاید و نع

 (23: 1311 ،)سعد  « پادشاهاشد میان پدر درویش و پدر تا فرب ب

و اکنااون  خاادم. کاارده هااا آنراد  کااه عماار  در درگاااه همچنااین پادشاااه آرمااانی سااعد  بایااد از افاا

اساباب مهیّاا    ،ت خدم. نمانده اسا. خدمتکاران قدیم را که قوّ» دستگیر  کند: ،انددهو ناتوان ش ازکارافتاده

 (23: همان) « خدم. درگاه از که دعا  سبرگاه به درنطواهددارد و خدم. 

 گ اریااا. گاااردد کهااان  چاااو خااادم. 

 گااار او را هااارم دسااا. خااادم. ببسااا. 
 

 مکااااان فراماااااوش ساااااالیانش حاااااق 

 تااو را باار کاارم همچنااان دساا. هساا.     
 

 (111: 1313 ،همان)

باه   یچنادان  توجّاه گراتار اسا. و   مطلق نسب. به سعد  فا له نۀی مدیارّاحفارابی در  ،گفته شد کهچنان 

تنهاایی   باه خود  گیرد کهق میالمال به کسانی تعلّبی. فارابی ۀفا ل ۀدر مدینلاا  ابقات فرودس. جامعه ندارد؛

بارا  کسام نیسا.، مانناد      هاا  آنه حرفاه و کاار   دسا. آورناد  مشاایلی کا    هتوانند کسم کنند و پول با  نمی

مقابا  آن از ماردم    ء مشای  عمومی هستند و نبایاد در ها جفا له این حرفه ۀدر مدین ،روحانیان، دبیران و اابا

  (11: 1313 فارابی،ر ک: ) پول بگیرند، زیرا اباب. با جان و زندگی مردم سروکار دارد

 شهر آرمانهدف غایی  .2-8

زیارا انساان فطرتااً موجاود       ؛دانندآرمانی خود را رسیدن به کمال می ۀیای. جامع ،شهر آرمانان ارّاح بیشتر

  کند که جویا  کمال واقعی، یعنای ساعادت باشاد   را وادار می البی، و فطرت کمال این الم اس. وکمال

در راه  کاه  اسا.  نیا ارزش سعادت این جهان باه  ا ،اس. معتقد داند وسعادت را دنیو  و اخرو  می ،سعد 

و  راه رسایدن باه ساعادت    پلی برا  آخرت باشاد    ۀمن لشود و دنیا بهکار گرفته هرسیدن به سعادت آخرت ب

 :که دانددنیا و آخرت را در این می

 خااواهی کااه ممتّااع شااو  از دنیاای و عقباای
 

 با خلق کرم کن چو خادا باا تاو کارم کارد      
 

(1313 :121) 
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ساعادت    ساو  بهگیر  همۀ عناصر منظومۀ فکر  و  س.، لاا ابعاً جه.ا گرافارابی نی  فیلسوفی یای.» 

هادف از  »  ،و ازنظار  (121: 1311 )قاادر ،  «دارند  تأثیراس. و همۀ اج ا  فلسفۀ و  در وصول به سعادت 

در راه رسایدن باه آن نطسا. بایاد معنای       ناچاار  باه آفرینش وجود انسان این اس. که به سعادت نهایی برسد، 

العین خود قارار دهاد و ساسس اعماالی را کاه وزم اسا. انجاام        یای. کار و نصم آن رات را بشناسد و سعاد

 (222: 1313 )فارابی، « شناسد و به دنبال آن انجام دهدباز یخوب بهبه سعادت برسد،  ها آن ۀلیوس بهدهد تا 

 سعدی و فارابی گرایی واقع. 2-4

 سعدی گرایی واقع .2-4-8

 شناخ. ممکن از نااممکن اسا. تاا انساان بتواناد تشاطیص درساتی از آنچاه باا          ،بینیشاخص واقع نیتر مهم»

لااا   (؛111: 1311 )حمیاد ،  «پایر نیس.، داشته باشدنچه انجامپایر اس. و آها  و  انجامها و تواناییامکان

این معناا در آثاار او    و اس. نگر جامع و گرا واقع  اندیشمند و شاعر سعد  ،گرایی واقع  ها شاخصهبراساس 

  ساو  باه بار بساتر رلالیسام انتقااد       صرف نمانده و گرایی واقع سعد  در حدّ ینیب واقع اس. ا هوید یدرست به

و هاا  پاایر  مطلاوب  قه که امکاان تبقّا  . کرده اس. و نی  اعتدال و  سبم شدحرک شهر  آرمانها  ایده

کاما  و ایرانای    ۀنمونا  نیا   گلساتان   (121: 1313نظر ،  ر ک:)باشد  توجّهقاب   بوستانسعد  در   ها آرمان

باا عاالم نگاارین و     فقاط  نه ی،مبسوس و واقع انسان با دنیایی سروکار دارد، گلستان در» مکتم رلالیسم اس. 

 ماوارد  (31: 1311 فرویای، « ) دساترس سا. و دور از  انشادنی  لماس  یالبااً نویسان که برخی اخالب  یآم الیخ

او نساب. باه مبایط،     گرایای  واقاع بیانگر  ،یا در قالم نظم درآورده حکای. ۀگونرا به ها آنی که سعد  خاصّ

 مردم اس.:و  جامعه

 فضاااول مااان برآیاااد  چاااو کاااار  بااای  

 وگااار بیااانم کاااه نابیناااا و چااااه اسااا.     
 

 مااااارا در و  ساااااطن گفاااااتن نشااااااید  

 اساااا. گناااااه نمیبنشاااااگاااار خاااااموش 
 

 (31: 1313، )سعد 

 فارابی گرایی واقع .2-4-2

ی ایان  ارّاحا هرچناد فاارابی در    جساتجو کارد    ییار فا اله  هاا   ری   مدینهپیفارابی را باید در  اییگر واقع

حااکم بار    هاا  او در بیاان نظاام  ا هادف واو   ر باوده، امّا  ش نی  متأثّیها از او اع نامطلوب روزگار خومدینه

هاا و  ارضتا بتواند با بیان تعا  س.فا له دان ۀمطلوبی. و ارزش مدینن آشکارساخت را باید، ییر فا لهها  مدینه

 نیا از ااش رماانی آ ۀباودن جامعا  فا اله و دور  ۀ، جایگااه مدینا  ییار فا اله  هاا   هاا  موجاود در مدیناه   تضاد

 پارداز  هتنهاا نظریّا  نهها ی این مدینهارّاحدر  یفاراب  (11 :1311جوکار، ر ک: ) ان دهدنش یخوب بهها را  ناراستی
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گرایای عینای   . و واقاع مو وع فعلیّا  ،«عدل»در شرح مقولۀ  المثبرا  آنجا که عملگرا اس. تا  یبلکه فیلسوف

 گوید:می ونظر قرار داده اس.  را مدّ

 « الفع دلاآلااء و  الضی یلة ویلع  ذ کل ال رتلرت کاف يف ج   الرت کاف يفأل لا و  أهه  املدینة تک و   ة يفاحملب  ة و والعدل اتهع للاحب  »
 (47: 6891، )فدااي

اساا. و بااا  گااشااتن فضااال اشااتراک. در مدینااۀ فا االه باارا  بااه . اساا. و مببّااعاادل تااابعی از مببّاا ترجمااه: )

 گااشتن اندیشه و عم  مناسم و موافق اس. ( اشتراک به

هاا  جاهلاه و   مدیناه هاا  عینای   یژگیوبیان  بر پایۀاین فیلسوف  ییگرا عم و  گرایی واقع ،از سو  دیگر

 ، ولای کارده  یبررسا هاا را  مطتلاف مدیناه   هاا  نظاام  او  هاس. آن. با ولبرخورد دچگونگی ح  و ارالۀ راه

ماردم عصار    و موجاود  وابط اجتماعی بوده و کمتار باه ج لیاات باالد    و   مسال ات یّبه کلّ  و توجّهشترین بی

  ها پرداخته اس.خود یا بررسی تاریطی آن

 گلستانسعدی در  گرایی واقعهایی از نمونه. 2-4

 پادشاهیبه  ابیدستي شرط. 2-4-8

 :گویاد سعد  از زباان وزیار  باه پادشااه مای     رهبر  اس. و به  دستیابیدار  شرط و مردم مدارا ،گلستاندر 

مگار سار    کنای؟ برا  چاه مای  خلق را پریشان  تو مر   مل  چون گردآمدن خلقی موجم پادشاهی اس.،ا»

 (:12: 1311 ،سعد ) «؟ندار  کردنیپادشاه

 .پادشااااااه پاسااااابان درویاااااش اسااااا  

 گوسااااافند از بااااارا  چوپاااااان نیسااااا.
 

 نعماا. اوساا.  گاار چااه دولاا. بااه فاارّ     

 بلکاااه چوپاااان بااارا  خااادم. اوسااا.   
 

 (11: همان)

 تربيت ةشيو .2-4-2

زماان بارا  شاروع     نیبهتر گیرد نظر میدر را عداد فردشرایط مبیط و است زمان شروع، ،امر تربی.در سعد  

 :اس.سنین کودکی و نوجوانی تربی. 

 ادب نکننااااااد هرکااااااه در خااااااردیش 

 خاااواهی پااای  کاااهچناااانچاااوب تااار را 
 

 در ب رگاااااای فااااااالح از او برخاساااااا. 

 نشاااود خشااا  جااا  باااه آتاااش راسااا. 
 

 (111: همان)

، یآساان  باه ا  هعادّ  باود   متفااوت خواهناد   ،شرایط تربی. یکسان باوجودکه  دارندها  متفاوتی افراد استعداد

 نیکی و هدای. هستند:گرایش به  صالح مستعدّ افراد با ینینش همی در اثر حتّ

 رساااید از دسااا. مطااادومی باااه دساااتم     روز  امخوشااااابو  در حمّاااااا  گلااااای 
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 بااادو گفاااتم کاااه مشاااکی یاااا عبیااار     

 بگفتاااااا مااااان گلااااای نااااااچی  باااااودم 

 در مااان اثااار کااارد   نینشااا هااامکماااال 
 

 مسااااتم تااااو بااااو  گالویاااا   کااااه از

 نشساااااتم باااااا گااااا  تیمااااادّ ولااااایکن

 وگرناااه مااان هماااان خااااکم کاااه هساااتم 
 

 (112: همان)

 ند:دارسرشتی پلید و تغییرناپایر  و مبیط مناسمشرایط  جودباونی    ا هعدّ

 پرتو نیکان نگیارد هرکاه بنیاادش باد اسا.     
 

 ردکان بر گنبد اس.تربی. نااه  را چون گ 
 

 (11: همان)

 دعوت به عدالت .2-4-3

واهاد  خدر حکاایتی از پادشااه مای    ماردم؛  ساسس پادشااهان انتظاار دارد و   ورز  را نی  ابتدا از عدال. ،سعد 

 مردم نی  از او الگو بگیرند: ۀتا کارگ ارانش و بقی خود سازد ۀعدال. را پیش

یالمی را به روستا فرساتاد تاا    بود و نم  نبود  عادل در شکارگاهی صید کباب کرده اند که انوشروانوردهآ»

ایان   :فتناد گ زینهار تا نم  به قیم. بستانی تا رسامی نگاردد و دیاه خاراب نشاود       :گف. نم  حاص  کند 

 کس بدین درجه رسیده اس. ل[ اندک بوده و به م ید هر]اوّظلم در جهان  ادیبن :گف. چقدر خل  کند؟

 . ملاا  خااورد ساایبی  اگاار ز بااای رعیّاا  

 روا دارد سااتم بااه پاانض بیضااه کااه ساالطان  
 

 برآورنااااد یالمااااان او درخاااا. از باااای  

 «زننااد لشااکریانش هاا ار مااری بااه ساای      
 

 (12: همان)

 سپاهيان به هتوجّ .2-4-0

 آناان از وظاایف مهامّ    موقاع  باه حقاوب  و  با تقوی. و پرداخ. حاقّ  ها  سساهی کشور رابه نیرو توجّه ،سعد 

ر داناد و باه پادشااه تااکّ    مای ها  کشور از دستبرد دشامنان  . داخلی و حفظ مرزبرقرار  امنیّ منظور بهپادشاه 

 که:دهد می

 چااااو دارنااااد گاااانض از سااااساهی دریااااغ 

 را تاااا سااار بنهاااد  زر باااده مااارد ساااساهی 
 

 باااردن باااه تیاااغ  دسااا.دریاااغ آیااادش   

 سااار بنهاااد در عاااالم ،وگااارش زر نااادهی
 

 (11)همان: 

 برخورد با دشمن .2-4-8

ا جاایی کاه پیشاگیر  دیگار کارسااز      امّا  ؛به پیشگیر  معتقد اسا. بیشتر و در امور  دارد مدارا ۀروحی ، سعد

از چیرگای دشامن،    پایش گار ،  و چاره تا با تدبیر دشومی ورکند و به پادشاه یادآمیدعوت به مبارزه  ؛نیس.

 :شود مانع پیشرف. او
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 داناای کااه چااه گفاا. زال بااا رسااتم گ اارد  

 خ ااارد سرچشااامهکاااه آب  بسااای میدیاااد
 

 دشااامن نتاااوان حقیااار و بیچااااره شااامرد   

 چاااون بیشاااتر آماااد شاااتر و باااار ببااارد    
 

 (11: همان)

 هاا  آنو مشاکالت   تعار اات  حا ّ  ةمطتلاف و نباو   ها ها  نظاماز بیان ویژگی سرشار ،سعد  گلستان 

  گنجدنمی مقال نیدر ا ها آنۀ همکه ذکر اس. 

 سعدی نظریّاتفارابی و مطابقت آن با  گرایی واقعی از یاهنمونه .2-1

ی خاصّا  ینظما  یباز ی  عدم انتظام و »، کندضادات یاد میمُ عنوان ابها فارابی که از آن ۀها  ییر فا لمدینه

: 1311 فاارابی، « ) شاوند  مغالطاه مای   یناوع  باه   متوسّپیرو  کرده و  ،منطبق نیس. ات ابیعیکه اصووً با نظام

. و هام در سیاسا. و   عقیده و اخاالب اسا  هم در  ،ییر فا لهها  ها  رایض در مدینهها و نارواییتباهی» (21

پیداسا. کاه پنادار و     در تضاادند،  آرماانی فاارابی اسا.،    ۀفا له که جامع ۀنها با مدین مدینهاقتصاد و چون آ

ا  داشاته  سایاهه هاا  هاا و تبااهی  گار بطاواهیم از ایان نااروایی    اکند  ها را نکوهش میگفتار و کردار مردم آن

و قهار   جویی،ب رگی خسّ.، به ثروت، شیگرا بارگی،زن لهو و لعم، گیرد:بر میها  زیر را درباشیم، مقوله

فا اله   ۀو چاون مدینا   گمراهی فکار  و دینای و      کژاندیشی، ، بندوبار یبآزاد  و  ستم و ستمگر ، ،یلبه

 (121: 1311 )اصی ، « هروندان قرین سعادت و اعتدال اس.ش یزندگان اس.،ها مبرّازین تباهی

 هاا در جساتجو  آن هساتند    گوناه حکوما.  هایی اس. کاه ایان  ها و یرضهدف ةانداز بهها تعداد این مدینه

بیانش انساانی و    ،از آنپاردازد و باا انتقااد  ساط.     تغلبیاه مای   ۀهاا بیشاتر باه مدینا    فارابی از انواع این مدیناه »

 در زیر باه چناد نموناۀ    (111 :)همان « دهدو دادگر  و مدارا  سیاسی نشان میبه اعتدال  خود رامند   عالقه

 شود:اشاره می ها از آنبرجسته 

 تغلبيه ةمدین. 2-1-8
 )فاارابی،  « ها  دیگر برترین فضیل. اسا. .قهر و یلبه بر ملّ در آن که  گریسساهها  نظامی اس. با ارزش»

1313 :313-312) 

 دهد:را مورد اعن و ان  قرار می  تفکّرچنین  گلستانسعد  نی  در 

 نااایم ناااانی گااار خاااورد مااارد خااادا     

 ملاااااا  اقلیماااااای بگیاااااارد پادشاااااااه
 

 بااااال درویشااااان کنااااد نیماااای دگاااار   

 اقلیماااااای دگاااااار دربناااااادهمچنااااااان 
 

(1313 :11) 

 نذاله ةمدین .2-1-2
آوردن رفااه  دسا. هو با   انادوز  مالدر جه.  تعاون به یکدیگر اس. ،. و کوشش مردمنااله، همّ در مدینۀ»
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و ایان   حاجا.  از شیبا یعنی درهم و دینار و احتکاار   ،زندگی و تکثیر ثروت و نگهدار   روریات و نقدینه

دهناد و تنهاا از ثاروت و    نین بط  بر خرج انجام میند و همچا  که به توانگر  دارخاار عالقههکار را صرفاً ب

 (211: 1213 )فارابی، « رسانندبه مصرف زندگانی می ها  خود از هالک.،مکن. خود در حدود حفظ بدن

 نبرناد،  سار باه  ا  بطورناد و دو سا  بار ماردار     ده آدمای بار سافره   » کند:ها را چنین وصف میسعد  آن

 :ع به نانی سیرحریص با جهانی گرسنه اس. و قان

 تناا  بااه یاا  نااان تهاای پاار گااردد   ةرود
 

 «تناا  نعماا. رو  زمااین پاار نکنااد دیاادة  
 

(1313: 111) 

 فاسقه ةمدین .2-1-3
 ساعادت را  آن ماردم  ماردم مدیناه فا اله اسا.      دیا و عقاهمان آراء  ناًیعمردم آن  دیو عقاآراء  ا  کهمدینه»

و بعاد هساتند    ، موجوداتی که در مرتبۀاور نیهم ل اس. وذات خداوند که موجود اوّ و بهشناسند می یخوب به

افعاال و   اامّا  ،به آن اعتقاد دارند فا له بدانند، آگاهی دارند و ۀباید مردم مدین هر آنچهبه  و سرانجامال فعّ عق 

 (131: 1313 )فارابی، « جاهله اس.  ها نهیمد و کردارافعال  سان به کردار آنان

 ید:گوسعد  در وصف اینان می

 بیشااااتر خااااوانی   کااااه چناااادان علاااام 
 

 چااااون عماااا  در تااااو نیساااا. نااااادانی  
 

(1313 :111) 

 تخسّ ةمدین .2-1-0
یاا خیاالی باه یکادیگر یاار        ی وات حسّا ور  از لااّ جها. رسایدن باه بهاره    . هماواره در خسّ ۀمردم مدین»

 (211: 1313 )فارابی، « رسانند می

 دارد که:ها را برحار میسعد  آن

 مانااااد بااااه کااااس جهااااان ا  باااارادر ن 

 مکااان تکیاااه بااار ملااا  دنیاااا و پشااا.   

 چاااو آهنااا  رفاااتن کناااد جاااان پااااک 
 

 بنااااد و بااااس نیآفاااار جهاااااندل اناااادر  

 که بسایار کاس چاون تاو پارورد و کشا.      

 چااه باار تطاا. مااردن چااه بااررو  خاااک  
 

(1313 :13) 

 ضاله ةمدین .2-1-8
د و اصاول و مبااد    انا هاا را قلام کارده   اصول و مباد  وجاود و اصاول ساعادت    ۀا  که مردم آن هممدینه»

ا  سعادت حقیقی معتقاد باه آرا  فاساده   در رسیدن به  مردمش    ها گفته و آموخته باشنددیگر  را برا  آن

 (211: 1313 )فارابی، « اندشده
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  کمال نماید و فرزند خود به جمال را عق  خود به کس همه» گوید:سعد  در وصف اینان می

 یکاای جهااود و مساالمان مناااظرت کردنااد  

 ماان ۀگاار ایاان قبالاا ،مساالمان :طیااره گفاا.ب

 ساوگند  خاورم  یما به تورات  :جهود گف.

 گاار از بساایط زمااین عقاا  منعاادم گااردد   
 

 خنااده گرفاا. از حاادین ایشااانم کااهچنااان 

 درسااا. نیسااا.، خااادایا جهاااود میااارانم 

 همچااو تااو مساالمانم  ،وگاار خااالف کاانم 

 «کاه ناادانم   کاس   یها گماان نبارد    به خود
 

(1313: 11) 

 عيهجما ةمدین. 2-1-4
سااو  کاما    ماردم آن از ت  ۀدهند و هما  آزاد و رها باشند و هرچه بطواهند انجام ا  اس. که مردم آنمدینه»

اس. که هی  انساانی بار انساان     این اساسآنان هم بر  ها .و سنّقوانین  اعمال خود، ۀدر هم ؛برخوردار باشند

قابا  ارزش اسا.    کاس  آنو تنها  ها آنر نه خود  بر خود  و نه دیگران ب دیگر برتر  ندارد در هی  جه.؛

واقاع فاارابی در شارایطی    در» (113: 1313 فارابی،« ) کم  کند ها آنی. و آزاد  جه. ف ودن به حرّکه در

 ۀمدینا » د، کمترین بد  را که همانها  حکومتی بداند، در میان نظامنیافتنی میفا له را افقی دس. ۀکه مدین

. نادارد و  دیگر  در احراز ریاس. اولویّا  از آنمدینه هی  فرد   نیدر ازیرا  کند،اس. انتطاب می «جماعیه

هاا  فا اله   آمدن مدیناه که پدیدتنها چی   که هس.، این آزادند  از آندر می  به اعمال تغلم و پیرو   مردم

 (111: 1313 )اباابایی، « س.ا رتریپا امکانتر و جماعیه آسان ۀمتن مدینو ریاس. فا له از 

 نوابت .2-1-4
سارند  رو و خاود فا له اس. لیکن خاود  ۀدر مدین ها آنهایی هستند که مسکن و مأوا  انسان»منظور از نواب. 

 « هاا  هارزه  آور باه ما روع باشاند یاا باه درخا.، یعنای علاف        که زیانگویند نواب. به گیاهانی می اصووًو 

 (11: 1311 )حیدر ،

تار را ویاق اینکاه جا ء سااخ     هاا  آنقدر  مت ل ل اس. که فارابی بهها ارزش و پایگاه اجتماعی این گروه» 

ا امّا  ؛کند که س اوار نیس. که نواب. ج ء ساختار مدیناه باشاند  داند و تصریح مینمی ،شوند یتلقّفا له  ۀمدین

 ها  مطتلف برا  کسم قدرت و سالطه و ریاسا.  .الیّفا له حضور دارند و با فعّ ۀریم لیاقتشان در مدینعلی

 (211-133: 1311 پور،)فرزانه « کنندو ثروت و کرام. مبارزه می

تباار ایشاان بارآوردن کاه      تر اسا. و بای   کردن اولینس  فساد اینان منقطع» گوید:سعد  نی  می کهچنان 

 (11: 1311« ) نگهداشتن کار خردمندان نیس.هبچّ کشتن وو افعی ااشتنگنشاندن و اخگروا آتش

 رگ شااااودگاااا زاده گاااارگعاقباااا. 
 

 گرچااااه بااااا آدماااای باااا رگ شااااود     
 

 (12: 1313 ،همان)
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 یگيرنتيجه. 3
دنباال آن حکوما.   و باه به یکادیگر شاک  گرفتاه     ها انساناثر نیاز که اجتماعات بشر  بر دهد یمتاریطی نشان  تجربۀ

کوما. بادین   تشاکی  ح  اامّا ؛ اس.  شده سیتأسدهی به تشکیالت نظام پیچیدة اجتماعی سامان و برا  حفظ این پیوند

مطلاوب  و  صبیح و  وابطاصول  نکردنو رعای. برد یمسر هکام  ب و آرامش. معنا نبود که بشر در اجتماع، در امنیّ

 ۀو ابقا اناواع مفاساد اخالقای در جامعاه      وعیو شا  یعدالت یبآمدن مشکالتی مانند رواج باعن پدید جامعه، برا  ادارة

 در معارض زوال و  و پیوند اجتماعی میان مردم سسا. شاده   ،نامطلوب  ها حکوم. باوجود رو نیاز ا ؛حاکم شده بود

 جملاه اندیشامندان جامعاه از   ویاژه باه اندیشۀ مردم  ،یو اجتماعسیاسی  نامطلوباو اع  نیبنابرا؛ انبطاط قرار گرفته بود

نقشاۀ   و وگا لا   یا ر یپا  و گرایای  آرماان   ساو  باه ی گااهی حاکماان را   حتّ نویسندگان و و شاعران فالسفه، ن،مایحک

  کرد یمهدای.  انهیگرا و آرمانمتفاوت 

و سیاسای   ناامطلوب   او ااع  اناد  گااشاته نااامنی را پشا. سار     پار از تشاویش و    ا زمانهفارابی نی  هردو  سعد  و 

و ، در ناامیاد   واقعیّا. در  رایا ز سوب داده اسا.،  گرایی آرمان و سرا به ها آنذهن  عصر این دو اندیشمند، یاجتماع

کاه   شاد  یماین دو حکیم مانع از این   جو مصلب. اس وا روح حسّامّ؛ بردند یمبه سر  شیو آسا. دم امنیّوع حسرت

باه   اناه یگرا واقاع ل آن باا نگااهی   بااب اوّ  ویاژه  باه  گلساتان جامعۀ زمان خود نی  یاف  بمانناد  ساعد  در     ها واقعیّ.از 

 در آنفاارابی باه جامعاۀ روزگاار  کاه        گارا  قاع وا  نگااه  پاردازد  یما  روزگار خاود  توصیف او اع نامطلوب جامعۀ

فاارابی باه تشاکی  حکوما.      نگااه آرماانی ساعد  و     جساتجو کارد  د در بطن مدن ییر فا لۀ و  را نی  بای س.یز یم

نی  دریافته بودند که ریشاۀ   ،تفکّر، زیرا هردو مگردد یبرمهرم قدرت سیاسی  رأس ل به پادشاه ومطلوب، در درجۀ اوّ

مردم نی  بیشاتر از پادشااهان خاود     ،ارفینشود، جامعه اصالح نطواهد شد  ازتا حاکم اصالح  کجاس. واز  یعدالت یب

هادف مشاترک باه     یو فااراب در ارح جامعۀ آرمانی ساعد    دین ملوک خویش بودند  به تعبیر  بر و گرفتند یم الگو

  اناد  دهیرسا کاه ماردم آن باه ساعادت      دپرداز یم  ا فا لهفارابی به توصیف مدینۀ  اگرچه سعادت رساندن مردم اس.،

 یاافتن باه ساعادت اخارو  اسا.      دس. هدفشانآل، نگاهی اب ار  دارند و ، هردو اندیشمند به جامعۀ ایدهنیا اساسبر

 میاان جواماع   خا   واقعیّا. زیارا در   ؛اس. بر آنبودن عدال. کام  فرما حکم آل هردو حکیم،ۀ ایدهبارز جامع یژگیو

  نندیب یم یعدالت یباز  را شهر آرمانزمان ایشان با 

ا امّا  ،خاورد  یما چشم ق حکوم. مطلوب بهدر چگونگی تبقّ یو فارابسعد   نظریّاتکه در  ییها شباه. باوجود 

ایان جامعاۀ   تاا   اسا. اصاالح پادشااه    هدف سعد  سطنان حکیمانۀ خود،با هم دارند  نی   ییها تفاوتی در ساختار کلّ

به بیان ماهیا. آن باا تکیاه بار رلایس       و کندمی تلقّی افتهی قتبقّا فارابی مدینۀ فا له را امّ ؛دشوق بقّم تدریضبهآل ایده

هماراه   گرایای  آرماان فاارابی باا    نگاه دارد  جامعهبه  لسوفیو فشاعر  ریشه در نوع نگرش،   این تفاوتپردازد یمزمانی 

باا   حاالی کاه نگااه آرماانی ساعد       در یده اسا.  کمال رس فا له به مرحلۀ بنابراین در اندیشۀ آرمانی و  مدینۀ اس.؛

  جاا  باه   ساعد  شادن در حرکا. اسا.    آلآل و  در مسیر ایدهیی عجین شده و جامعۀ ایدهگرا و عم  گرایی آرمان
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کاه و  در   هماین دلیا  اسا.     باه دیا گو یمرسیدن به آن سطن   کارهاراهاندرز از  در قالم پند و وصف این مدینه،

مطتلاف آن، بیاانگر     ها و گروهاو نسب. به جامعه  .یّاسو حسّ. ا دقّ، امّدهد ینماصی را نشان خ شهر آرمانآثار خود 

  کند یمآل احساس ایدهو فاصلۀ آن را با جامعۀ  ندیب یم یخوب بهآن اس. که جامعه را 

عد  ایان اسا. کاه سا     ،شاود  یما مشااهده   یو فااراب سعد   شهر  آرمان  ها هیّنظرتفاوت دیگر  که در ساختار  

 پرداخته اسا.   ها آنپراکنده در آثارش به  اور به و ی نداردخاصّ میو ترتنظم  شیها هیّنظری ارّاحفارابی در  برخالف

آن پادشااهان   رأس و دررا به ماردم   ها آنکه و   ییکارهاراهشدن ق شهر مطلوب با عملیمعتقد اس. که تبقّ  سعد

 ق چنین شاهر  را که و  تبقّ شود یممدینۀ فا لۀ فارابی چنین برداش.  ا با بررسیامّ اس.؛ ریپا امکان ،کند یمتوصیه 

که یاافتن انساانی کاه     کند یمرلیس مدینۀ فا له اقرار   ها یژگیو برشمردناس.  فارابی پس از  دانسته ینم ریپا امکان

جماع   ها آندر  ها یژگیوبه وجود چند نفر که این  همین سبمداشته باشد ممکن نیس.، به جا یرا  ها یژگیواین  همۀ

آرماانی   ۀان جامعا ارّاحا گف. که سعد  و فارابی هر دو  توان یم درمجموع  دهد یمرهبر جامعه ر ای.  مثابۀ بهباشد 

 دارند  شیگرا  ینگرایی واقعیّ.به  ،گرایی آرمان باوجودهستند که 

 هانوشت. پی0
در شایراز   111یاا   112  در ساال  ن و جهاان اسا.  و  ی  ایارا ترین شاعران کالسا از ب رگ سعد  شیراز مصلح بن عبداهلل  (1)

 -121ش را در باازة  ا بیش از سی سال از زنادگی  ،دلی  حملۀ مغولبه اامّ ؛برا  تکمی  تبصیالت به نظامیۀ بغداد رف.دنیا آمده و  به

ساالم و  نی ایاران، ا تمادّ  ةحوز ا  انسانی و مطالعات فکر  از سهخویش تجربه زندگیر عراب و شام و فلسطین زیس. و در د 111

دیادگی و مطالعاات فکار  و میاراو ادبای و حکمای       تجرباه و جهاان  بینی او را ترکیبی از توان جهانروم اندوخ. تا آنجا که می

فصاولی از  او را بایاد   گلساتان و  بساتان اسا.  از ایان میاان     ی لیاات و  گلساتان ، بوساتان ترین آثاار و   جهان آن روز دانس.  مهم

 در شیراز درگاش.  132یا  131سعد  در سال  پایۀ شعر و نثر ادبی و حکای. دانس. برشاعر حکمی  ها اندیشه

  و  از درگاشا. ب در دمشاق    اها  333 در ساال و دنیاا آماد   باه ب در فااراب    اه 213در سال فارابی  مبمّدبن  مبمّدابونصر  (2)

 أثیر شاگرفی بار سایر فرهنا  و اندیشاۀ     هاا  او تا  اسالمی اس. و اندیشهن ایرانی و اواراف تاری  تمدّها  بارز و جامع.شطصیّ

تارین  را استاد خویش خواناده اسا.  از مهام    و  نایس ابنند و فیلسوف ب رگ اخوانده «انیم ثمعلّ» پسینیان گااش. تا آنجا که او را

تارین آثاار    و مدینۀ جاهله اس.  از مهم. عق ، عدل و ارح مو وع مدینۀ فا له ببن دربارة ماهیّمورد نظر او حکم. و  مباحن

  را نام برد احصدء العلوم و ، الضصول املنعزعةالضدضلة ه  مدینةأیدسة، آااء الس   ة، اسدلة يفیدسة املدنی  الس   توانمیو  

 منابع

 تهران: میترا   شناسیسعد   (1311) اسماعی  آذر،

 ی ننشر تهران:   در اندیشه ایرانی شهر آرمان ( 1311) اهللحج. ،اصی 

 ةپژوهشاکد  تهاران:   علیطاانی  اکبار  یعلا اهتماام  باه   اسالم عدال. در ر نظام سیاسیدرآمد  ب  (1311) افتطار ، اصغر

  مطالعات فرهنگی اجتماعی

  ترتیام حاروف الفباا   ههاا  سیاسای با   و مرام دیمطتصر عقا و فرهن  ها  سیاسیمکتم ( 1322) نیبهاءالدّپازارگاد، 



 84 سعدی و فارابی گرایی سياسی در اندیشةگرایی و واقعآرمان
 

  اقبال تهران:

، (21)، ی دانشاگاه شایراز  و انساان مجلّۀ علاوم اجتمااعی     یو فارابجامعۀ آرمانی در نگاه سعد    (1311) نجف جوکار،

13-12  

 آبی  مشهد: خانۀ  فارسی ادبیّاتقرار: فرهن  سیاسی در آرام و بی  (1311مبسن ) مبمّد ، حمید

 سفیر  تهران:  فارسی ادبیّات بیم و امید: رویکردها  سیاسی در ( 1313) ---------------

  ار، ساعد  و جاامی(  با تکیاه بار آثاار نظاامی، عطّا     ) یفارسدر شعر  شهر آرمان  اندازها چشم ( 1311فاامه ) حیدر ،

 تهران: دانش نگار 

  شباهن  تهران:  تقی فرامرز مبمّد ترجمۀ  تاری  رلالیسم(جهان ) ادبیّات نگاهی به تاری  ( 1313) رافال ، ماکس

  11-2، (11-12) 1 ،ماهنامۀ اااّلعات سیاسی و اقتصاد   فلسفۀ سیاس. و مشکلۀ ما ( 1311ایی، فرهن  )رج

 تهران: قطره  مه از حسن انور  مقدّ تدقیق در متن و  سعد  اتیکلّ  (1313) مصلح بن عبداهلل سعد ،

  : علمیتهران  علی فروییتصبیح مبمّد  یات شی  سعد کلّ  (1311) ----------------

 : خوارزمی تهران یالمبسین یوسفی  حیتصب  گلستان سعد  ( 1311) ----------------

 : کویر تهران  زوال اندیشه سیاسی در ایران گفتار در مبانی نظر  انبطاط ایران  (1313)جواد اباابایی، سید

 : سازمان چاپ و انتشاارات  تهران وم،  چاپ سسجاد  جعفر دیّس ترجمۀ  سیاس. مدنیه  (1313) مبمّدفارابی  ابونصر 

 فرهن  و ارشاد اسالمی  وزارت

 اهور   ۀکتابطان تهران:  سجاد  جعفر دیّس ترجمۀ  ة الفاضلةآراء اهل املدین ( 1311) -------------

 حسین خدیو  تهران: بنیاد فرهن  ایران  ترجمۀ  العلوم ءاحصا ( 1313) -------------

 املشرق. دار بریوت: .ةفصول منتزع .(6891) -------------
 تهران: صنم   تساه  و مدارا در اندیشه سیاسی اسالم ( 1311حسین ) پور،فرزانه

تهاران: ساازمان مطالعاه و تادوین کتام علاوم انساانی          رانیا و ا در اساالم هاا  سیاسای   اندیشاه  ( 1311حاتم ) قادر ،

 ها دانشگاه

 انجمان فرهنا  ایاران باساتان  تهاران:       فالاون و شاهی آرمانی در ایران باساتان شهر زیبا  ا ( 1312اهلل )فتح ،مجتبایی

  انیکاو

  علمیۀ قم قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزة  مدینۀ فا له در متون اسالمی  (1311) حسنمبمّدمکارم، 

 قم: بوستان کتاب   سیاسی فارابی ۀاندیش ( 1311مبسن ) مهاجرنیا،

گارایش  ) یفارسا فصالنامۀ علمای عماومی زباان و ادب       شاهر فردوسای و ساعد     آرمان مقایسۀ  (1313) نظر ، نجمه
  131-121 ،(2) 1، عرفان(: ادبستان

  جا یب  رلالیسم و تکام  تاریطی آن  (1312اکبر )پور، علینقی



 

 مقدلة حمک اة

 العري والضداسي(  األ هحبوث يف األ ب املقدا  )
 89-38  ، صص6777ع ، اهی33د  الس نة الع دسعة، العجدمعة اازي، 

 فدااي ) ااسة مقدانة(سدس آااء سعدي و أة على یدسی  والس   ةة حنو القیداي الجعادعی  الواقعی  ة و ی  املثدل

 1رتعبدينمعصومنی 
 بریجند، ایران جامعة جستریة يف فرع الّلغة الفارسّیة وآداهبا،ما

 2اارب سدم خدنیدينعلی
 ، ایرانبریجندوآداهبا، جامعة  رسّیةالفايف قسم الّلغة  مشارکأستاذ 

 3پواحس  فرزاننی
 بریجند، ایران جامعة، ةیاسیّ سّ العلوم ال أستاذ مساعد يف قسم

 9/8/6441 القبول:  4/1/6441 الوصول:

 امللخ ص
ىل العّوا  إه يف االغلّ  ة تتوّجّاملثالیّّ الّنظّرة ة.عیّّالواقة و ة بني املثالیّّاالجتماعیّ ة و یاسیّ رین حنو القضااي السّ املفكّ اریخ رؤى األدابء و لقد انقسمت عرب التّ 

ثون ابألرض حمّّاولني العثّّور الّّواقعیني یتشّّ ّ  نّ أنیا. يف املقابّّ  واقّّا اایّّاة الّّدّ فلي و ة وال عّّربة  ّّا رّّا یّّرت ا ابلعّّا  الّسّّاالنتزاعّیّّدة و مّّور ا ّّرّ ة واألالعلویّّّ
 ّّری يف ثّّر  أؤى  ّّا الّّرّ فكّّار و األ أمعرفّّة منشّّ نّ أة حبتّّة. ورّّا بنظّّرة واقعّیّّ ىل أهّّداف م وغّّااي مإر ظّّالنّ مكانیّّا م و إة عّّن قّّدرا م و علّّم معرفّّة يقیقّیّّ

ة یّّسّعد  ظظّم ابأل ّ الوقّوف علّم جّاور آراء فّارا  و  نّ أ اة لّاا،سّ ة ققامّة ااكومّة املتوّ ّما ابلنّ السّیّ حتقیق األهداف املنشّودة وبلّوا املّ ر  و 
اه عّرب هّاا ال  ّ  ا  نتوّ ّئیس الّّا ّدف الّرّ  نّ أة. بناء علم ذلّ  ة واجتماعیّ اس ة ملا نعیشه الیوم من مشا   سیاسیّ القصوى يف إعطاء يلول من

ة مقارنتّه رّا جّاء يف  لمّات فّارا  مصّوت مدینتّه املثالیّّصّائ  بشّأن ااكومّة وتّدبری الّ  د و ا ورد يف آاثر سّعد  مّن النّ قا  عمّ هو  شف النّ 
ا  اعتمّدهه يف حبثنّا هّاا هّو املّن   الّّق ردینة األيّ م. و دی ني فیما یتعلّ من األ وء علم آراء   ّ بط یعة ااال تسلیا الضّ  ویتمّ  .و مدینة أي مهأ

ّّأارنّّة بّّني رؤیّّة سّّعد  القائمّّة علّّم  لیلّّي واملقاملّّن   الويّّفي التّ  ّّالنّ  ة ومّّن أهّّمّ ة علّّم املثالّیّّرؤیّّة فّّارا  امل نّیّّة جتّّاه اایّّاة و سّّاا الواقعّی يت تّّائ  اّل
ة رؤیّّة فّّارا  متیّّ  يّّو  املثالیّّّ نّ أيف يّّال  يیّّاها إة املثالیّّّغلّّ  بّّني الربايماتیّّة و رؤیّّة سّّعد  جتمّّا يف األ نّ أراسّّة هّّي متخضّّت عن ّّا هّّاه الدّ 

 دی ان يف آاثر ا ختتلف ما بعض ا. يت وظف ا األماذج الّ النّ األمثلة و  نّ أ اّل إة يیاه الواقعیّ إو 

 فارا . ،ي م، سعد مدینة األ ،ة، الواقعیّ دراسات بني الفروعیة األد  املقارن، :ئیسیةاملضر ات الر  
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 hfarzanepour@birjand.ac.ir               :اقلکرتوين للکات  املسؤول العنوان. 3


