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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.
Keywords: Comparative Literature, Interdisciplinary Studies, Realism, Imam
Khomeini, Sadi, Farabi.
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چکيده
در میان اندیشمندان ،متفکّران و ادیبان همواره دو نگاه واقعبینانه و آرمانگرایانه به مساال اجتمااعی و سیاسای وجاود داشاته اسا .در نگااه
آرمانی ،توجّه به صور خیال و سیر در ملکوت و عالم عرش معطوف اسا .و رنا

واقعیّا.هاا زمینای در معاادوت و مباسابات ذهنای

آرمانگرایان بازتاب ندارد؛ بنابراین نگاه آرمانگارا ،نگااهی ذهنیّا.گارا و ییار کااربرد اسا .درمقابا آرماانگرایاان ،مایکوشاند از
تواناییها فرد و موقعیّ .اجتماعی خود ،شناختی صبیح و از امکاان رسایدن باه اهدافشاان درکای واقاعبیناناه ارالاه دهناد از آنجاا کاه
خاستگاه اندیشه و دستگاه فکر اندیشمندان در تبقّق آرمانها و اهداف آنها بهویژه ایجاد مدل مطلوب حکوم .بسایار تأثیرگااار اسا،.
بررسی مبانی اندیشۀ آنان در راستا ارالۀ راهکارها ح ّ مسال اجتماعی از اهمّیّ .حیاتی برخاوردار اسا .براسااس ایان ،هادف نوشاتار
پیش رو ،بازشناسی فکر و فلسفی آموزهها مربوط به آیین فرمانروایی و حکوم .مطلوب در آثار ساعد و مطابقا .آن باا نظریّاههاا
آرمانشهر فارابی اس .در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی ،اندیشۀ دو تان از ناامآوران عرصاۀ فلسافه و ادبیّاات ،فاارابی و ساعد باا
یکدیگر مقایسه میشوند و مدل مورد نظر هریا

در قالام مدیناۀ فا اله و جامعاۀ ایادهآل ازمنظار واقاعگرایای و آرماانگرایای سانجش

میشود یافتهها پژوهش نشان میدهد که نظریّات سعد تلفیقی از عم گرایی و آرمانگرایی اس.؛ چنانکه برخی نظریّاات فاارابی نیا
اینگونه اس ،.امّا مصادیق تفاوتهایی باهم دارند
واژگان کليدی :ادبیّات تطبیقی ،مطالعات میانرشتها  ،واقعگرایی ،مدینۀ فا له ،سعد  ،فارابی
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 .8پيشگفتار
 .8-8تعریف موضوع

بسیار از ادیبان و اندیشمندان کوشیدهاند به شیوها خردمندانه افکار سیاسی و اجتمااعی و نظریّاات آرماانی
خود را دربارة حکوم .مطلوب و شیوة صبیح کشوردار  ،در قالم آثاار ادبای و هنار باه مطااباان خاود
منتق نمایند یکی از این مفاهیم که بهصورت ی

نظام در قالم اندیشها فراگیار در تااری تفکّار بشار از

سو همۀ اندیشمندان ،ازجمله فالسفه و ادیباان ماورد توجّاه قارار گرفتاه ،اندیشاۀ آرماانشاهر (حکوما.
مطلوب) اس .این اندیشه از گاشتهها دور آیااز شاده و در و اعیّ .تقابا خواهاناۀ جواماع انساانی اداماه
یافتااه اساا .سااعد ( )1و فااارابی( )2هاار دو ارّاح اان جامع اۀ آرمااانی هسااتند کااه باااوجود آرمااانگرایاای ،بااه
واقعیّ.گرایی نی گرایش دارند
فارابی در ارّاحی مدینۀ فا له ،آرمانگرا مطلق اس.؛ مدینها کمالیافته که اگر قرار باشد تغییار در
آن ایجاد شود ،بهسم .سقوط و زوال اس .و با کوچ

ترین تغییر  ،مدینۀ ییر فا له بهحساب مایآیاد باا

تبدی مدینۀ فا له باه ییار فا اله ،گارایش فاارابی از آرماانگرایای باه واقاعگرایای آشاکار مایشاود ایان
واقعگرایی را میتوان در ارّاحی و چگونگی برخورد با مدینههاا ییار فا اله یافا.؛ امّاا نگااه واقاعگارا
سعد را میتوان در گلستان جستجو کرد (ر ک :جوکار )12 :1311 ،باوجود این ،ردّ پاا آرماانگرایای و
واقعگرایی در همۀ آثار سعد بهصورت پراکنده دیده میشاود ساعد در نگااه آرماانیاش نیا مشاکالت
جامعه را با ج لیات و دقیق بررسی کرده و راهها مقابله و درمان آن را بیان میکناد ،در صاورتی کاه فاارابی
در ارّاحی مدینهها فا له و ییر فا له وارد ج لیات نشده و بیشتر نظاام کلّای حااکم بار مدیناههاا و هادف
مدینۀ فا له را بیان کرده اس.
 .2-8ضرورت ،اهمّيّت و هدف

بررسی و مقایسه دو مفهوم آرمانگرایی و واقعگرایی و بهتبع آن اندیشۀ آرمانشهر ازمنظار ایان دو شااعر و
فیلسوف مسلمان ،زوایا مهمّی از اندیشهها سیاسی و اجتماعی آنها و همچنین او اع و احاوال نظاامهاا
حاکم بر جامعۀ زمان ایشان را بر ما آشکار میسازد از ارفی ،ویژگیها حکوم .مطلوب و پادشاه آرماانی
مو وعی اس .که در پهنۀ ادب پارسی و کتابها فلسفی دربارة برخای از شااعران و فیلساوفان باهصاورت
پراکنده و مستق بررسی شده اس ،.امّا جا خالی پژوهشی هرچند مطتصار بار مبناا مقایساه و مطابقا .در
حوزة تفکّر آرمانگرایی و واقعگرایای یا

شااعر و فیلساوف مبساوس اسا .هادف پاژوهش پایش رو،

بازشناسی فکر و فلسفی آماوزههاا مرباوط باه آیاین فرماانروایی و حکوما .مطلاوب در آثاار ساعد و
مطابق .آن با نظریّهها آرمانشهر فارابی اس.
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 .3-8پرسشهای پژوهش

 چرا اندیشۀ آرمانشهر سعد و فارابی قاب مقایسه اس.؟ دلی شباه .و تفاوت نظریّات آرمانشهر سعد و فارابی چیس.؟ واقعیّ.ها و رویدادها زمانۀ هریپیری

از این دو حکیم چه تأثیر در شک گیار افکاار آنهاا درخصاو

جامعۀ آرمانی و حکوم .مطلوب داشته اس.؟

 عم گرایی و واقعبینی این دو اندیشمند به چه می ان در شک گیر اندیشههاا آرماانشاهر آنهاا ماثثّربوده اس.؟
 .0-8پيشينة پژوهش

از آنجا که اندیشۀ تأسیس جامعه ایدهآل از گاشتهها دور ذهن بشر را به خود مشاغول داشاته ،تااکنون آثاار
زیاد در این زمینه تألیف شده اس.؛ ازجملۀ این آثار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
حیدر ( )1311به توصیف کلّی آثار درزمینۀ فلسفه و ادبیّات کاه باا تأثیرپاایر از اندیشاۀ آرماانشاهر
نوشته شدهاند ،پرداخته اس .مکارم ( )1311ابتدا آثار آرمانشهر را باهااور مطتصار معرّفای کارده ،ساسس
اندیشۀ آرمانشهر را ازمنظر دین اسالم بررسی کرده اس .اصی ( )1311مقدّمها بر اندیشۀ آرماانشاهر
ایرانی نوشته و با بررسی اساایر ،آیینها و اعتقادات دینی ایرانیان و همچناین جساتجو در آثاار و اندیشاههاا
ایرانی ،مسیر اندیشۀ آرمانشهر را در تاری این سرزمین نشان داده اسا .مجتباایی ( )1312ماهیّا .اندیشاۀ
آرمانشهر افالاون و تأثیرپایر ایان فیلساوف را از اندیشاههاا پادشااهان هطامنشای بیاان کارده اسا.
مهاجرنیا ( )1311به بررسی او اع سیاسی و اجتماعی عصر فارابی و تأثیر آن بار اندیشاههاا او در پایریا
مدینۀ فا له و مدن ییر فا له پرداخته اس .و جوکار ( )1311جامعۀ آرمانی سعد و فارابی را باهااور کلّای
باهم مقایسه کرده اس.
در نوشتار پیش رو ،افا ون بار بررسای جامعاۀ آرماانی ساعد و فاارابی باه تطبیاق نظریّاات ایان شااعر و
فیلسوف در بااب حکوما .مطلاوب و پادشااهی آرماانی پرداختاه شاده اسا.؛ و مباانی و خاساتگاه اندیشاۀ
آرمانشهر  ،یعنی واقعگرایی و آرمانگرایی در اندیشاه ساعد باهمثاباۀ شااعر پارآوازة واقاعگارا و فاارابی
بهمن لۀ فیلسوفی آرمانگرا بررسی و مقایسه میشود
 .8-8روش پژوهش و چارچوب نظری

روش پژوهش حا ر ،توصیفی  -تبلیلی از نوع کیفی و هنجار باوده و براسااس اساناد و مادارک موجاود
ازجمله کتابها ،پایاننامهها و مقالههایی که دربارة این مو وع به رشاتۀ تبریار درآماده ،ساازماندهای شاده
اس .چارچوب نظر نوشتار پیش رو ،مطالعات میانرشتها اس .بدینترتیم که مبانی نظار براسااس دو
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رهیاف .مشهور در حوزة اندیشۀ سیاسی و روابط بینالمل  ،یعنی مکتم رلالیسام (واقاعگرایای) و ایادهآلسایم
(آرمانگرایی) استوار شده و سسس با بررسی آثار دو اندیشمند به اثبات فر یه اقدام شده اس.
 .2پردازش تحليلی موضوع
 .8-2مفهومشناسی آرمانگرایی و واقعگرایی
 8-8-2مفهوم آرمانگرایی

ایدهآلیسم یا آرمانگرایی ،بهمعنی خیالپرستی و گاشتن از مرز واقعیّ .و پناهبردن به عالم خیال اسا .انساان
آرمانگرا با فرار از واقعیّ .و پناهبردن به عالم خیال ،آنچه را کاه بایاد باشاد در ذهانش تبقّاق مایبطشاد او
میکوشد در پندار خود ،جهان و او اع را با آرزوها خویش وفق دهد
شاخصترین جلوة این اندیشه ،پیری

جامعۀ آرمانی اس« .جامعها که در آن همۀ امور بار وفاق ماراد

و مطابق می باشد ،جامعها که در آن نه خبر از ظلم و تبعیض و نه اثر از جنا

و ساتی و ناه ردّ پاایی از

جه و فقر و مرض یاف .میشود این کمالیابی ،مدام فکر عدّها از اندیشمندان و اصالحالباان را باه خاود
مشغول داشته و آنان را به ارّاحی حکومتی ایدهآل کاه برآورنادة آرماانهاا فاوب باشاد برانگیطتاه اسا» .
(مکارم )13 :1311 ،چنین جامعۀ آرمانی را در زبان وتین «اتوپیا» ،در زباان و ادبیّاات عارب «مدیناۀ فا اله» و
در فرهن

فارسی «آرمانشهر» میگویند آرمانشهر یا ناکجاآبااد ،شاهر خیاالی اسا .کاه در آن زنادگی

مردم کام و قرین رستگار اس .جایی دس.نیافتنی کاه تصاویر آن در افاق آرزو آدمای هماواره نموناۀ
خیر برین و زیبایی و کامیابی اس( .ر ک :اصی )111 :1311 ،
 .2-8-2مفهوم واقعگرایی

نقطۀ مقاب آرمانگرایی ،واقعگرایی اس .رلالیسم یا واقعگرایی ،بهمعنا پرستش واقعیّا .و اصاال.دادن باه
آن اس« .واقعگرایی بهعنوان شیوها خالّب ،پدیدها تاریطی اس .که در مرحلها معیّن از تکاما فکار
بشر بهوجود آمده؛ یعنی زمانی که انسانها به شناخ .ماهی .و جه .تکاما اجتمااعی نیااز مبرمای داشاتند و
آن هنگامی بود که مردم سرچشمۀ اعمال و افکار انسانها را علّ.ها مادّ میدانساتند و معتقاد بودناد بایاد
عملکرد نظام اجتماعی ،مشطّص و معیّن گردد » (رافال )12 :1313 ،1
واقعگرایی ،تالش برا فهم امور زندگی سیاسی با تمرک بر رفتاار واقعای جواماع و ناه چگاونگی رفتاار
اس .واقعگرایی «اندیشها اس .که انسان را از مبیطای کاه در آن زنادگی و کاار مایکناد جادا نکارده و
هدف آن درک و مطرحکردن دیالکتیکی همبستگیها اجتماعی در تضادها عینی آن اسا( » .نقایپاور،
 )11 :1312ویژگی بارز این اندیشه توجّه به گاشته ،اتّکا به تجربه ،مبافظهکار  ،اعتدال و اتّکا باه سیاسا .و
1. Max Raphael
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تدبیر اس« .رلالیس .کسی اس .که تا آنجا که ممکن اس .عوام حقیقای و واقعیّاات را کاه در حاوادو و
امور و جریان عم دخال .دارند ،بهحساب میآورد » (پازارگاد)23 :1322 ،
دو اندیشۀ آرمانگرایی و واقعگرایی ،تأثیر عمیقی در نگارش اندیشامندان و نویساندگان جامعاه داشاته و
زمینه را برا خلق آثار مهمّی ،بهویژه درزمینۀ فلسفه و ادبیّات ،فراهم آورده اس.
 .2-2آرمانگرایی در اندیشة سعدی و فارابی
 .8-2-2آرمانشهر در اندیشة سعدی

رویکرد سعد به مسئلۀ قدرت و اجتماع در قالم رویکرد ایرانی به قدرت سیاسی میگنجاد (ر ک :رجاایی،
 )1 :1311با توجّه به عناصر ،مثلّفهها ،ویژگیها و شرایط وزم برا قدرت سیاسی که در عاالم نظار و آرماان
در رویکرد ایرانی به سیاس .و قدرت وجود دارد ،میتوان آرماانشاهر ساعد را تلفیقای از آرماانگرایای و
واقعگرایی تلقّی کرد که در آن عما گرایای بار آرماان و نظریّاه برتار دارد «درحقیقا .اگرچاه در زماناۀ
سعد روح برونگرا ،حماسی و فعّال ایرانی ،جا خود را به درونگرایای ،ع لا.گ ینای ،عرفاانگریا

و

روحیۀ جبرگرایی و انفعال داده اس ،.امّا واقعبینی و اعتدال سعد و ارزشای کاه بارا جامعاه و انساان قالا
اس ،.موجم میگردد ،عرفان ،اخالب و دیندار سعد در اجتماع و در برخورد با انسانهاا معناا پیادا کناد
از اینروس .که در آرمانشهر سعد توجّاه باه ارزشهاایی چاون احساان ،مادارا ،گاشا ،.عشاق ،ایثاار و
احترام به حقوب دیگران اهمّیّ .بسیار دارد » (نظر )121 :1313 ،
از دیگر ویژگیها اندیشۀ آرمانگرایی سعد  ،تعلّق خاار او باه دیان و اخاالب اسا( .ر ک :جوکاار،
)11 :1311؛ بهعبارت دیگر« ،بنیاد و پایۀ مدینۀ فا لها که سعد از آن دفاع میکند ،عباارت اسا .از یا
ایمان باانی به خدا و اعتقاد به وجود او در همۀ مکانها و درک این مطلم که هر فع آدمای در زیار نظار او
قرار دارد و انسان مسئول همۀ افعال خویش خواهد بود » (حیدر « )211 :1311 ،شهر که قوانین آن بار پایاۀ
دوستی و مببّ .بنا شده اس.؛ ارتباطها در آن سالم و ظلم پش .دروازهها بار انداختاه و شاهر آفتاابی اسا،.
آفتابی از حقیق ،.حقیقتی لطیف که ذهن و زبان انسانها در آن رشد میکند ،حقیقتی که شااد هارکس در
گرو شاد دیگر اس( » .آذر)112 :1311 ،
نطواهااااد کااااه بینااااد خردمنااااد ریااااش

نااه باار عضااو مااردم نااه باار عضااو خااویش
،

(سعد )113 :1313 ،
 .2-2-2آرمانشهر در اندیشة فارابی

فارابی ،برخالف سعد که شاعر و ادیم اس .و به مسال اجتمااعی ازمنظار احسااس و عواااف ماینگارد،
فیلسوفی سیاسی اس .یکی از مهمترین دیدیهها فیلسوفان سیاسی ،ترسیم و تو یح و تبیاین مادل مطلاوب
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حکوم .اس .که مطرج مشترک همۀ اندیشهها سیاسی اس.
فارابی در دو کتاب آراء اه مدینه و سیاسا .مدیناه و همچناین باهصاورت پراکناده در دیگار آثاارش،

جامعۀ آرمانی خود را که از آن به مدینۀ فا له یاد میکند ،بهتصویر کشیده اس .مدینۀ فا الۀ فاارابی «املدین ة

املنق د ة هل ه السیدس ة» (ترجمه :آرمانشهر اس .که پیرو سیاس[ .فا له] اس( ).فارابی)11 :1313 ،؛ و تدبیر آن باه

دس .حکیمی فرزانه اس .که درنتیجۀ ارتباط با عالم ماوراء ابیع ،.نظاام مدیناه را باا نظاام هساتی هماهنا
میسازد (ر ک :همان )11 :1311 ،در چنین مدینها اس .که افراد زندگی ساعادتمندانها خواهناد داشا.
اساس مدینۀ فا لۀ فارابی ،همکار با دیگر بارا بقاا جامعاۀ مادنی و کماال انساانهاا اسا« .جماعا.
کثیر که با یکدیگر همکار دارد ،گرد هم آمده و هرکس بعضی از نیازهاا دیگار را بارا قاوام خاود
که به آنها احتیاج دارد برآورده میکند » (همان)221 :
 .3-2زمينههای ایجاد تفکّر آرمانی

«اگر در موقعیّ .مکانی و زمانی پردازندگان آرمانشهر ،از افالاون تاا جاامی یاور و تفبّاص کنایم ،متوجّاه
میشویم که ی

نکتۀ بارز در زندگی تمامی آنها بهچشم میخورد و آن نار ایتی از و ع زندگی خاود باه

هر دلیلی اس .و همین نار ایتی ،ب رگترین انگی ة آنان جه .پرداختن باه تفکّار ایادهآلای و آرماانی شاده
اس( » .حیدر )332 :1311 ،
دلی خلق جامعۀ آرمانی سعد نی ر اای .و از او ااع ناامطلوب جامعاۀ زماانش اسا« .ایاران در های
زمانی ،روزگار پریشانتر و اندوهبارتر از روزگار سعد نداشته اس .سرزمینی کاه در اوج روناق و آبااد
خویش بهسر میبرد و فرهن

و تمدّن آن هر روز پر و بال بیشتر میگرف .و م ّة استعداد و ساط.کوشای

مردم را میچشید ،بهناگاه به بالیی دچار شد که دیگر نتوانس .آنگونه کاه شااید از زیار باار آن ،قاد راسا.
کند » (حمید  )13 :1313 ،در ایران آن روزگار ،پادشاهانِ خودکاماه آراماش و اختیاار و حاقّ انتطااب را از
مردم سلم کرده و تنها به منافع خود میاندیشیدند:
خااااااالف را ساااااالطان را جساااااتن

بااه خااون خااویش باشااد دساا .شسااتن

اگاار خااود روز را گویااد شاام اساا .ایاان

ماااااه و پااااروین

ببایااااد گفااااتن ایناا ا

(سعد )32 :1313 ،
فارابی نی  ،روزگار پرآشوب را گارانده اس .و روزگار سستی کار خالف .را درک کرده و عصار
پرآشااوب سااتی ههااا سیاساای و ماااهبی را در جهااان اسااالم بااه چشاام دیااده اساا .اف ا ون باار تب اوّوت و
دگرگونیها سیاسی ،جهان اسالم در عصر فارابی با پراکندگی فکر و فرقها نیا دسا .باهگریباان باود
«عناصر عقیادتی بیگاناه ،باهویاژه حکوما .یوناان در ذهان بسایار از مسالمانان رساو و در شاک پاایر
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جهانبینی آنها اثر کرده بود » (اصای  )132 :1311 ،ایان شارایط نامناسام اجتمااعی و سیاسای فاارابی را باه
کناارهگیاار از سیاساا .و رو آوردن باه انا وا کشااانید و و در گوشااها آرام ،باه ارّاحای مدیناۀ فا االه
پرداخ.
 .0-2ویژگیهای جامعة آرمانی در اندیشة سعدی و فارابی

با بررسی آثار آرمانشهر  ،ویژگیها مشترک زیاد در اصول و اعتقادات آنها باهچشام مایخاورد کاه
نمیتوان آن را تصادفی و از رو سه انگار دانس.؛ ازجملۀ این ویژگیها مایتاوان باه ماوارد زیار اشااره
کرد:
 .8-0-2انداموارگی اجتماع

سعد  ،جامعۀ آرمانیاش را به بدن تشبیه میکند؛ در تشبیه سعد  ،اعضا وزم و مل وم یکدیگرناد؛ باهااور
که اگر یکی از اعضا با مشکلی مواجه شود ،بقیۀ اعضا نی مضطرب و دچار اختالل میشوند:
بنااااایآدم اعضاااااا یااااا

پیکرناااااد

چااااو عضااااو باا اه درد آورد روزگااااار

کااااه در آفاااارینش ز یاااا

گوهرنااااد

دگاااااار عضااااااوها را نمانااااااد قاااااارار
()11 :1313

فارابی نی پس از تشبیه مدینۀ فا اله باه بادن مایگویاد« :هماانااور کاه اعضاا تان ازلباا فطارت و
قوّتها ابیعی متفا

و مطتلفاند و در بین آنها ی

قلم اس .و اعضایی بود که مراتم آنها ن دی

عضو بود که رلیس اوّل همۀ اعضاا تان باود کاه

به آن رلیس بود و در هری

از آنها قوتی و ابیعتی نهااده

شده که بهواسطۀ آن کار و فعا خاود را بار وفاق و خواسا .و یارض آن عضاو کاه رلایس اسا .انجاام
میدهند و در رتب .دوّم قرار دارند ،بههمین ترتیم کارها خود را بار وفاق دساتۀ دوّم انجاام مایدهناد و در
رتب .سوّم قرار دارند بههمین ترتیم تا منتهی میشود به اعضایی که صرفاً اعضاء خادماند و بار های عضاو
مطلقاً ریاس .ندارند همیناور اس .حال مدینه که اج اء متشکّلۀ آن ازلبا فطرت مطتلاف هساتند ،بادین
ترتیم که در آن انسانی بود که رلیس اوّل بود و اعضا و افراد دیگار باود کاه مراتام آنهاا ن دیا

بادان

رلیس بود و آنان در درجۀ دوّم قرار میگیرند و بر گروه بعد از خود ریاس .دارند و بههمین ترتیام تاا دساته
و گروهی که دیگر بر کسی برتر ندارند و رلیس گروهی نیستند پس اینان کسانی هستند کاه تنهاا خادم.
میکنند و خادماند نه مطادوم و در فرودتارین مراتام قارار دارناد کاه ابقاۀ فارودین اجتماعاات اینااناناد »
(فارابی)211-211 :1311 ،
 .2-0-2اساس جامعة آرمانی

اساس جامعۀ آرمانی سعد را نوعدوستی و مببّ .تشکی میدهد؛ جامعها که ارزش افاراد در آن ،صارف
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نظر از همۀ تعلّقات آنها ،به انسانی .و همدرد باا دیگاران اسا .جامعاها کاه در آن صاف .آدمباودن از
کسی که تنها به فکر خویش اس .سلم میشود:
چااااو عضااااو باااادرد آورد روزگااااار

دگاااااار عضااااااوها را نمانااااااد قاااااارار

تاااو کااا مبنااا .دیگاااران باااییمااای

نشااااااید کاااااه نامااااا .نهناااااد آدمااااای
()11 :1313

بنا مدینۀ فا لۀ فارابی را نی تعاون و همکار افراد برا رسیدن به ی
دلی  ،فارابی تعاون را همسن

هدف تشکی میدهد؛ بههماین

اص اجتماع افراد تلقّی میکناد و باا توجّاه باه ایان اصا  ،مدیناۀ فا اله را

چنین تعریف میکند« :مدینها که مقصود حقیقی از اجتماع در آن تعاون بر امر اس .که موجام حصاول
سعادت آدمی اس( » .فارابی )213 :1311 ،بهگفتۀ فارابی این مدینه «شهر اسا .کاه بطاشهاا گونااگون
آن باهم همراه و همکارند تا نیازها متعالی آدمی را برآورده سازند نیازهایی کاه باه زنادگی صارف بسانده
نمیکند و و را از خود بهرهمند میسازد ،چنین شهر معطوف به سعادت راستین اس( » .همان)32 :
 .3-0-2عدالت دغدغة اصلی طرّاحان آرمانشهر

در آثار فیلسوفان و شاعرانی که به اندیشۀ آرمانشهر پرداختهاند ،عدال .جلوها بارز و خا

یافتاه اسا.؛

سعد در همۀ بابها بوستان و گلستان ،از حقیق .گمشدة روزگار خود ،یعنی عدال .ساطن مایگویاد و
از آنجا که برقرار عدال .برا و همسن
را به عدل و اریق عادال.ورز اختصاا

برقرار نظام آرمانی اس ،.اوّلین و اوونیترین بااب بوساتان
داده و در باابهاا دیگار و آثاار دیگارش نیا پراکناده باه آن

پرداخته اس:.
او تاااااا نسیچااااای سااااار از عااااادل و را

کااااه مااااردم ز دساااات .نسیچنااااد پااااا

گریاااااااا د رعیّاااااااا .ز بیاااااااادادگر

کناااد ناااام زشاااتش باااه گیتااای سااامر

بسااااای برنیایاااااد کاااااه بنیااااااد خاااااود

بکناااااد آنکاااااه بنهااااااد بنیااااااد باااااد
()111 :1313

با توجّه به این اص  ،سعد عدال .را زین .و پیرایۀ مل
ملااا

را همااااین ملااا

پیرایااااه بااااس

پادشاهی میداند:
کااااه را اااای نگااااردد بااااه آزار کااااس
()113 :1313

بهاور کلّی ،در گفتمان فلسفی ،عدل بهمعنا قرارگیر هرچی در جا خود اسا( .ر ک :افتطاار :1311 ،
)123؛ امّا فارابی میگوید:
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«العدل قد یقدل علی نوع آخر وهو اس ععادل اإنس د أفع دل الضی یلة فیا د هین نی وه

أي فی یلة ادن

» (ف دااي:6891 ،

)47
(ترجمه :عدل بهگونها دیگر نی آمده اس .بهکاربستن افعال فضیل( .فضال ) میان خود و دیگاران ،هار فضایلتی کاه
باشد )

«در ن د مردم مدینهها فا له ،عدال .این اس .که همه باه ساعادت و کماال افضا خاود برساند ،هماه
زندگی کنند ،همه به زندگی خود ادامه دهند ،جن

و ستی از میان برداشته شود ،هر عضاو وظیفاۀ خاود را

انجام دهد وجرم همۀ اعضا سالم میمانند و به حیات و زندگی خود ادامه مایدهناد ،هماه تاابع یا

رهبار و

فرمانده باشند و آن فرمانده نی مقهور ارادة خود و عق فعّال باشد و حکایم داناا و متّصاف باه اخاالب حمیاده
باشد ،هی عضو از اعضا جامعه به حقوب و وظایف دیگر تعدّ نکند » (فارابی)23 :1311 ،
 .0-0-2تأیيد پادشاه از سوی خداوند

یکی از مهمترین ویژگیهایی که سعد  ،برا پادشاه آرمانیاش قال اسا ،.تأییاد پادشااه ازساو خداوناد
اس .که بهیقین ،این اندیشه از اعتقادات مردم ایران باستان گرفته شده اس .و درواقاع ،حکوما .بار ماردم
را نعمتی الهی و هدیها ازارف خداوند میداند« :و گفتی یا ربّ الع ة مل  ،مل

تو اس .و بنده ،بندة تاو،

بهزور بازو و زخم تیغ من حاص نیامده اس ،.تو بطشیدها و هام قاوت و نصارت بطاش کاه بطشاایندها »
(سعد )21 :1311 ،
خاادا خواساا .کااه باار عااالمی ببطشاااید

تااو را بااه رحماا .خااود پادشاااه عااالم کاارد
(همان)111 :1313 ،

فارابی نی میگوید« :ممکن نبود هر انسانی که پیش آید و اتّفااب افتاد ،رلایس اوّل مدیناه باود ،چاه آنکاه
ریاس .به دو امر تبقّق مییابد ،یکی آنکه فطرتاً و بالطّبع مهیّا و آمادة ریاسا .باود و دوّم باهواساطۀ هیئا .و
ملکۀ خا

اراد مربوط به ریاس .که قهراً برا کسی حاص میشود که باالطّبع مفطاور و مهیّاا ریاسا.

بود » (فارابی )21 :1311 ،ازنظر و رلیس نطس ،.باید با اتّصال به عالم وحای ،تأییدیاها از جانام خداوناد
برا رهبر مدینۀ فا له داشته باشد
 .8-0-2تقسيم کار برحسب استعداد و شایستگی افراد

در جوامع آرمانی ،زمانی عدال .معناا ماییاباد کاه هماۀ نیروهاا و اساتعدادهاا انساانی در مبایط و شارایط
مناسم ،تربی .شوند و متناسم با قابلیّ .و شایستگیشان مورد بهرهبردار قرار گیرند سعد معتقد اس:.
امیاااد عافیااا .آنگاااه باااود موافاااق عقا ا

کااه ناابض را بااه ابیعاا .شااناس بنمااایی
()131 :1313
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در مدینۀ فا لۀ فارابی نی « ،باید همۀ استعدادها و فطرتها در جهتی که مای اناد تربیا .شاوند و از آنهاا
بهرهگیر شود » (فارابی)21 :1313 ،
 .4-0-2رسيدگی به احوال ناتوانان و بيچارگان

سعد بهمثابۀ جامعهشناس و مصلح اجتماعی میداند کاه پادشااه آرماانی بایاد «پیاران اعیف و بیاوهزناان و
یتیمان و مبتاجان و یریبان را همهوق .امداد فرماید که گفتهاند که هرکس کاه دساتگیر نکناد سارور را
نشاید و نعم .بر او نساید ،پادشاهان پدر یتیماناند باید که بهتر از آن یمخوارگی کنند مر یتایم را کاه پادرش
تا فرب باشد میان پدر درویش و پدر پادشاه » (سعد )23 :1311 ،
همچنااین پادشاااه آرمااانی سااعد بایااد از افاراد کااه عماار در درگاااه آنهااا خاادم .کاارده و اکنااون
ازکارافتاده و ناتوان شدهاند ،دستگیر کند« :خدمتکاران قدیم را که قوّت خدم .نمانده اسا ،.اساباب مهیّاا
دارد و خدم .درنطواهد که دعا سبرگاه به از خدم .درگاه » (همان)23 :
چاااو خااادم.گ اریااا .گاااردد کهااان

حاااااق ساااااالیانش فراماااااوش مکااااان

گااار او را هااارم دسااا .خااادم .ببسااا.

تااو را باار کاارم همچنااان دساا .هساا.
(همان)111 :1313 ،

چنانکه گفته شد ،فارابی در ارّاحی مدینۀ فا له نسب .به سعد مطلقگراتار اسا .و توجّاه چنادانی باه
ابقات فرودس .جامعه ندارد؛ لاا در مدینۀ فا لۀ فارابی بی.المال به کسانی تعلّق میگیرد که خود باهتنهاایی
نمیتوانند کسم کنند و پول باهدسا .آورناد مشاایلی کاه حرفاه و کاار آنهاا بارا کسام نیسا ،.مانناد
روحانیان ،دبیران و اابا ،در مدینۀ فا له این حرفهها ج ء مشای عمومی هستند و نبایاد درمقابا آن از ماردم
پول بگیرند ،زیرا اباب .با جان و زندگی مردم سروکار دارد (ر ک :فارابی)11 :1313 ،
 .8-2هدف غایی آرمانشهر

بیشتر ارّاحان آرمانشهر ،یای .جامعۀ آرمانی خود را رسیدن به کمال میدانند؛ زیارا انساان فطرتااً موجاود
کمالالم اس .و این فطرت کمالالبی ،و را وادار میکند که جویا کمال واقعی ،یعنای ساعادت باشاد
سعد  ،سعادت را دنیو و اخرو میداند و معتقد اس ،.ارزش سعادت این جهان باه ایان اسا .کاه در راه
رسیدن به سعادت آخرت بهکار گرفته شود و دنیا بهمن لۀ پلی برا آخرت باشاد و راه رسایدن باه ساعادت
دنیا و آخرت را در این میداند که:
خااواهی کااه ممتّااع شااو از دنیاای و عقباای

با خلق کرم کن چو خادا باا تاو کارم کارد
()121 :1313
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«فارابی نی فیلسوفی یای.گرا اس ،.لاا ابعاً جه.گیر همۀ عناصر منظومۀ فکر و بهساو ساعادت
اس .و همۀ اج ا فلسفۀ و در وصول به سعادت تأثیر دارند » (قاادر  )121 :1311 ،ازنظار و « ،هادف از
آفرینش وجود انسان این اس .که به سعادت نهایی برسد ،باهناچاار در راه رسایدن باه آن نطسا .بایاد معنای
سعادت را بشناسد و آن را یای .کار و نصم العین خود قارار دهاد و ساسس اعماالی را کاه وزم اسا .انجاام
دهد تا بهوسیلۀ آنها به سعادت برسد ،بهخوبی بازشناسد و به دنبال آن انجام دهد » (فارابی)222 :1313 ،
 .4-2واقعگرایی سعدی و فارابی
 .8-4-2واقعگرایی سعدی

«مهمترین شاخص واقعبینی ،شناخ .ممکن از نااممکن اسا .تاا انساان بتواناد تشاطیص درساتی از آنچاه باا
امکانها و تواناییها و انجامپایر اس .و آنچه انجامپایر نیس ،.داشته باشد» (حمیاد )111 :1311 ،؛ لااا
براساس شاخصهها واقعگرایی ،سعد شاعر و اندیشمند واقعگرا و جامعنگر اس .و این معناا در آثاار او
بهدرستی هویدا اس .واقعبینی سعد در حدّ واقعگرایی صرف نمانده و بار بساتر رلالیسام انتقااد باهساو
ایدهها آرمانشهر حرک .کرده اس .و نی اعتدال و سبم شده که امکاان تبقّاقپاایر مطلاوبهاا و
آرمانها سعد در بوستان قاب توجّه باشد (ر ک :نظر  )121 :1313 ،گلساتان نیا نموناۀ کاما و ایرانای
مکتم رلالیسم اس« .در گلستان انسان با دنیایی سروکار دارد ،مبسوس و واقعی ،نهفقاط باا عاالم نگاارین و
خیالآمی برخی اخالبنویسان که یالبااً لماسنشادنی اسا .و دور از دساترس » (فرویای )31 :1311 ،ماوارد
خاصّی که سعد آنها را بهگونۀ حکای .یا در قالم نظم درآورده ،بیانگر واقاعگرایای او نساب .باه مبایط،
جامعه و مردم اس:.
چاااو کاااار بااایفضاااول مااان برآیاااد

مااااارا در و ساااااطن گفاااااتن نشااااااید

وگااار بیااانم کاااه نابیناااا و چااااه اسااا.

اگاااار خاااااموش بنشاا اینم گناااااه اساااا.
(سعد )31 :1313 ،

 .2-4-2واقعگرایی فارابی

واقعگرایی فارابی را باید در پیری

مدینههاا ییار فا اله جساتجو کارد هرچناد فاارابی در ارّاحای ایان

مدینهها از او اع نامطلوب روزگار خویش نی متأثّر باوده ،امّاا هادف واو او در بیاان نظاامهاا حااکم بار
مدینهها ییر فا له را باید ،آشکارساختن مطلوبی .و ارزش مدینۀ فا له دانس .تا بتواند با بیان تعاارضهاا و
تضادهاا موجاود در مدیناههاا ییار فا اله ،جایگااه مدیناۀ فا اله و دورباودن جامعاۀ آرماانیاش از ایان
ناراستیها را بهخوبی نشان دهد (ر ک :جوکار )11 :1311 ،فارابی در ارّاحی این مدینهها نهتنهاا نظریّاهپارداز
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بلکه فیلسوفی عملگرا اس .تا آنجا که برا مثال در شرح مقولۀ «عدل» ،مو وع فعلیّا .و واقاعگرایای عینای
را مدّ نظر قرار داده اس .و میگوید:

«والعدل اتهع للاحبة واحملبة يف هه املدینة تک و أولا ألج الرت کاف يف الضی یلة ویلع ذ کل ال رتلرت کاف يف اآلااء والفع دل »

(فدااي)47 :6891 ،
(ترجمااه :عاادل تااابعی از مببّ ا .اساا .و مببّ ا .در مدینااۀ فا االه باارا بااهاشااتراکگااشااتن فضااال اساا .و بااا
بهاشتراکگااشتن اندیشه و عم مناسم و موافق اس) .

از سو دیگر ،واقعگرایی و عم گرایی این فیلسوف بر پایۀ بیان ویژگیهاا عینای مدیناههاا جاهلاه و
ارالۀ راهح و چگونگی برخورد دول .با آنهاس .او نظاامهاا مطتلاف مدیناههاا را بررسای کارده ،ولای
بیشترین توجّه و به کلّیّات مسال و وابط اجتماعی بوده و کمتار باه ج لیاات باالد موجاود و ماردم عصار
خود یا بررسی تاریطی آنها پرداخته اس.

 .4-2نمونههایی از واقعگرایی سعدی در گلستان
 .8-4-2شرط دستيابی به پادشاهی

در گلستان ،مدارا و مردمدار شرط دستیابی به رهبر اس .و سعد از زباان وزیار باه پادشااه مایگویاد:
«ا مل

چون گردآمدن خلقی موجم پادشاهی اس ،.تو مر خلق را پریشان برا چاه مایکنای؟ مگار سار

پادشاهیکردن ندار ؟» (سعد :)12 :1311 ،
پادشااااااه پاسااااابان درویاااااش اسااااا.

گاار چااه دولاا .بااه فاارّ نعماا .اوساا.

گوسااااافند از بااااارا چوپاااااان نیسااااا.

بلکاااه چوپاااان بااارا خااادم .اوسااا.
(همان)11 :

 .2-4-2شيوة تربيت

سعد در امر تربی ،.زمان شروع ،شرایط مبیط و استعداد فرد را درنظر میگیرد بهترین زماان بارا شاروع
تربی .سنین کودکی و نوجوانی اس:.
هرکااااااه در خااااااردیش ادب نکننااااااد
چاااوب تااار را چناااانکاااه خاااواهی پااای

در ب رگاااااای فااااااالح از او برخاساااااا.
نشاااود خشا ا

جا ا باااه آتاااش راسااا.
(همان)111 :

افراد استعدادها متفاوتی دارند که باوجود شرایط تربی .یکسان ،متفااوت خواهناد باود عادّها باهآساانی،
حتّی در اثر همنشینی با افراد صالح مستعدّ گرایش به نیکی و هدای .هستند:
گلااااای خوشااااابو در حمّاااااام روز

رساااید از دسااا .مطااادومی باااه دساااتم
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بااادو گفاااتم کاااه مشاااکی یاااا عبیااار

کااااه از بااااو گالویاااا تااااو مسااااتم

بگفتاااااا مااااان گلااااای نااااااچی باااااودم

ولااااایکن ماااادّتی باااااا گاااا نشساااااتم

کماااال هااامنشاااین در مااان اثااار کااارد

وگرناااه مااان هماااان خااااکم کاااه هساااتم
(همان)112 :

عدّها نی باوجود شرایط و مبیط مناسم سرشتی پلید و تغییرناپایر دارند:
پرتو نیکان نگیارد هرکاه بنیاادش باد اسا.

تربی .نااه را چون گردکان بر گنبد اس.
(همان)11 :

 .3-4-2دعوت به عدالت

سعد  ،عدال.ورز را نی ابتدا از پادشااهان انتظاار دارد و ساسس ماردم؛ در حکاایتی از پادشااه مایخواهاد
عدال .را پیشۀ خود سازد تا کارگ ارانش و بقیۀ مردم نی از او الگو بگیرند:
«آوردهاند که انوشروان عادل در شکارگاهی صید کباب کرده بود و نم
نم

حاص کند گف :.زینهار تا نم

نبود یالمی را به روستا فرساتاد تاا

به قیم .بستانی تا رسامی نگاردد و دیاه خاراب نشاود گفتناد :ایان

چقدر خل کند؟ گف :.بنیاد ظلم در جهان [اوّل] اندک بوده و به م ید هرکس بدین درجه رسیده اس.
اگاار ز بااای رعیّاا .ملاا

خااورد ساایبی

بااه پاانض بیضااه کااه ساالطان سااتم روا دارد

برآورنااااد یالمااااان او درخاااا .از باااای
زننااد لشااکریانش هاا ار مااری بااه ساای »
(همان)12 :

 .0-4-2توجّه به سپاهيان

سعد  ،توجّه به نیروها سساهی کشور را با تقوی .و پرداخ .حاقّ و حقاوب باهموقاع آناان از وظاایف مهامّ
پادشاه بهمنظور برقرار امنیّ .داخلی و حفظ مرزها کشور از دستبرد دشامنان مایداناد و باه پادشااه تااکّر
میدهد که:
چااااو دارنااااد گاااانض از سااااساهی دریااااغ

دریاااغ آیااادش دسااا.باااردن باااه تیاااغ

زر باااده مااارد ساااساهی را تاااا سااار بنهاااد

وگااارش زر نااادهی ،سااار بنهاااد در عاااالم
(همان)11 :

 .8-4-2برخورد با دشمن

سعد  ،روحیۀ مدارا دارد و در امور بیشتر به پیشگیر معتقد اسا.؛ امّاا جاایی کاه پیشاگیر دیگار کارسااز
نیس.؛ به مبارزه دعوت میکند و به پادشاه یادآور میشود تا با تدبیر و چارهگار  ،پایش از چیرگای دشامن،
مانع پیشرف .او شود:
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داناای کااه چااه گفاا .زال بااا رسااتم گاارد

دشااامن نتاااوان حقیااار و بیچااااره شااامرد

دیااادیم بسااای کاااه آب سرچشااامه خااارد

چاااون بیشاااتر آماااد شاااتر و باااار ببااارد
(همان)11 :

گلستان سعد  ،سرشار از بیان ویژگیها نظامها مطتلاف و نباوة حا ّ تعار اات و مشاکالت آنهاا
اس .که ذکر همۀ آنها در این مقال نمیگنجد
 .1-2نمونههایی از واقعگرایی فارابی و مطابقت آن با نظریّات سعدی

مدینهها ییر فا لۀ فارابی که از آنها با عنوان مُضادات یاد میکند« ،از ی

عدم انتظام و بینظمای خاصّای

که اصووً با نظامات ابیعی منطبق نیس ،.پیرو کرده و متوسّ باهناوعی مغالطاه مایشاوند » (فاارابی:1311 ،
« )21تباهیها و نارواییها رایض در مدینهها ییر فا له ،هم در عقیده و اخاالب اسا .و هام در سیاسا .و
اقتصاد و چون آن مدینهها با مدینۀ فا له که جامعۀ آرماانی فاارابی اسا ،.در تضاادند ،پیداسا .کاه پنادار و
گفتار و کردار مردم آنها را نکوهش میکند اگار بطاواهیم از ایان ناارواییهاا و تبااهیهاا سایاهها داشاته
باشیم ،مقولهها زیر را دربر میگیرد :لهو و لعم ،زنبارگی ،گرایش به ثروت ،خسّ ،.ب رگیجویی ،قهار و
یلبه ،ستم و ستمگر  ،آزاد و بیبندوبار  ،کژاندیشی ،گمراهی فکار و دینای و و چاون مدیناۀ فا اله
ازین تباهیها مبرّاس ،.زندگانی شهروندان قرین سعادت و اعتدال اس( » .اصی )121 :1311 ،
تعداد این مدینهها بهاندازة هدفها و یرضهایی اس .کاه ایانگوناه حکوما.هاا در جساتجو آن هساتند
«فارابی از انواع این مدیناههاا بیشاتر باه مدیناۀ تغلبیاه مایپاردازد و باا انتقااد ساط .از آن ،بیانش انساانی و
عالقهمند خود را به اعتدال و دادگر و مدارا سیاسی نشان میدهد » (همان )111 :در زیر باه چناد نموناۀ
برجسته از آنها اشاره میشود:
 .8-1-2مدینة تغلبيه

«نظامی اس .با ارزشها سساهیگر که در آن قهر و یلبه بر ملّ.ها دیگر برترین فضیل .اسا( » .فاارابی،
)312-313 :1313
سعد نی در گلستان چنین تفکّر را مورد اعن و ان قرار میدهد:
نااایم ناااانی گااار خاااورد مااارد خااادا
ملاااا ا

اقلیماااااای بگیاااااارد پادشاااااااه

بااااال درویشااااان کنااااد نیماااای دگاااار
همچنااااااان دربنااااااد اقلیماااااای دگاااااار
()11 :1313

 .2-1-2مدینة نذاله

«در مدینۀ نااله ،همّ .و کوشش مردم ،تعاون به یکدیگر اس .در جه .مالانادوز و باهدسا.آوردن رفااه
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روریات و نقدینه ،یعنی درهم و دینار و احتکاار بایش از حاجا .و ایان

کار را صرفاً بهخاار عالقها که به توانگر دارند و همچنین بط بر خرج انجام میدهناد و تنهاا از ثاروت و
مکن .خود در حدود حفظ بدنها خود از هالک ،.به مصرف زندگانی میرسانند » (فارابی)211 :1213 ،
سعد آنها را چنین وصف میکند« :ده آدمای بار سافرها بطورناد و دو سا

بار ماردار باهسار نبرناد،

حریص با جهانی گرسنه اس .و قانع به نانی سیر:
رودة تن ا

بااه ی ا

نااان تهاای پاار گااردد

نعماا .رو زمااین پاار نکنااد دیاادة تن ا »
()111 :1313

 .3-1-2مدینة فاسقه

«مدینها که آراء و عقاید مردم آن عیناً همان آراء و عقایاد ماردم مدیناه فا اله اسا .ماردم آن ساعادت را
بهخوبی میشناسند و به ذات خداوند که موجود اوّل اس .و همیناور ،موجوداتی که در مرتبۀ بعاد هساتند و
عق فعّال و سرانجام به هر آنچه باید مردم مدینۀ فا له بدانند ،آگاهی دارند و به آن اعتقاد دارند ،امّاا افعاال و
کردار آنان بهسان افعال و کردار مدینهها جاهله اس( » .فارابی)131 :1313 ،
سعد در وصف اینان میگوید:
علاااام چناااادانکااااه بیشااااتر خااااوانی

چااااون عماا ا در تااااو نیساااا .نااااادانی
()111 :1313

 .0-1-2مدینة خسّت

«مردم مدینۀ خسّ .هماواره درجها .رسایدن باه بهارهور از لااّات حسّای و یاا خیاالی باه یکادیگر یاار
میرسانند » (فارابی)211 :1313 ،
سعد آنها را برحار میدارد که:
جهااااان ا باااارادر نمانااااد بااااه کااااس

دل اناااادر جهااااانآفاااارین بنااااد و بااااس

دنیاااا و پشااا.

که بسایار کاس چاون تاو پارورد و کشا.

رفاااتن کناااد جاااان پااااک

چااه باار تطاا .مااردن چااه بااررو خاااک

مکااان تکیاااه بااار ملااا
چاااو آهنا ا

()13 :1313
 .8-1-2مدینة ضاله

«مدینها که مردم آن همۀ اصول و مباد وجاود و اصاول ساعادتهاا را قلام کاردهاناد و اصاول و مبااد
دیگر را برا آنها گفته و آموخته باشند مردمش در رسیدن به سعادت حقیقی معتقاد باه آرا فاسادها
شدهاند » (فارابی)211 :1313 ،
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سعد در وصف اینان میگوید« :همهکس را عق خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال
یکاای جهااود و مساالمان مناااظرت کردنااد

چنااانکااه خنااده گرفاا .از حاادین ایشااانم

بطیااره گفاا :.مساالمان ،گاار ایاان قبالاۀ ماان

درسااا .نیسااا ،.خااادایا جهاااود میااارانم

جهود گف :.به تورات مایخاورم ساوگند

وگاار خااالف کاانم ،همچااو تااو مساالمانم

گاار از بساایط زمااین عقاا منعاادم گااردد

به خود گماان نبارد های کاس کاه ناادانم»
()11 :1313

 .4-1-2مدینة جماعيه

«مدینها اس .که مردم آن آزاد و رها باشند و هرچه بطواهند انجام دهند و هماۀ ماردم آن از تسااو کاما
برخوردار باشند؛ در همۀ اعمال خود ،قوانین و سنّ.ها آنان هم براساس این اس .که هی انساانی بار انساان
دیگر برتر ندارد در هی جه.؛ نه خود بر خود و نه دیگران بر آنها و تنها آنکاس قابا ارزش اسا.
که درجه .ف ودن به حرّی .و آزاد آنها کم

کند » (فارابی« )113 :1313 ،درواقاع فاارابی در شارایطی

که مدینۀ فا له را افقی دس.نیافتنی میداند ،در میان نظامها حکومتی بد ،کمترین بد را که همان «مدیناۀ
جماعیه» اس .انتطاب میکند ،زیرا در این مدینه هی فرد از آن دیگر در احراز ریاس .اولویّا .نادارد و
مردم در می به اعمال تغلم و پیرو از آن آزادند تنها چی

که هس ،.اینکه پدیدآمدن مدیناههاا فا اله

و ریاس .فا له از متن مدینۀ جماعیه آسانتر و امکانپایرتر اس( » .اباابایی)111 :1313 ،
 .4-1-2نوابت

منظور از نواب« .انسانهایی هستند که مسکن و مأوا آنها در مدینۀ فا له اس .لیکن خاودرو و خاودسارند
و اصووً نواب .به گیاهانی میگویند که زیان آور باه ما روع باشاند یاا باه درخا ،.یعنای علافهاا هارزه »
(حیدر )11 :1311 ،
«ارزش و پایگاه اجتماعی این گروهها بهقدر مت ل ل اس .که فارابی آنهاا را ویاق اینکاه جا ء سااختار
مدینۀ فا له تلقّی شوند ،نمیداند و تصریح میکند که س اوار نیس .که نواب .ج ء ساختار مدیناه باشاند؛ امّاا
علیریم لیاقتشان در مدینۀ فا له حضور دارند و با فعّالیّ.ها مطتلف برا کسم قدرت و سالطه و ریاسا.
و ثروت و کرام .مبارزه میکنند » (فرزانهپور)211-133 :1311 ،
چنانکه سعد نی میگوید« :نس فساد اینان منقطعکردن اولیتر اسا .و بای تباار ایشاان بارآوردن کاه
آتشوانشاندن و اخگرگااشتن و افعیکشتن و بچّهنگهداشتن کار خردمندان نیس)11 :1311( » .
عاقباااا .گاااارگزاده گاااارگ شااااود

گرچااااه بااااا آدماااای باااا رگ شااااود
(همان)12 :1313 ،
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 .3نتيجهگيری
تجربۀ تاریطی نشان میدهد که اجتماعات بشر براثر نیاز انسانها به یکادیگر شاک گرفتاه و باهدنباال آن حکوما.
برا حفظ این پیوند و ساماندهی به تشکیالت نظام پیچیدة اجتماعی تأسیس شده اس.؛ امّاا تشاکی حکوما .بادین
معنا نبود که بشر در اجتماع ،در امنیّ .و آرامش کام بهسر میبرد و رعای.نکردن اصول و وابط صبیح و مطلاوب
برا ادارة جامعه ،باعن پدیدآمدن مشکالتی مانند رواج بیعدالتی و شایوع اناواع مفاساد اخالقای در جامعاه و ابقاۀ
حاکم شده بود؛ از اینرو باوجود حکوم.ها نامطلوب ،پیوند اجتماعی میان مردم سسا .شاده و در معارض زوال و
انبطاط قرار گرفته بود؛ بنابراین او اع نامطلوب سیاسی و اجتماعی ،اندیشۀ مردم باهویاژه اندیشامندان جامعاه ازجملاه
حکیمان ،فالسفه ،شاعران و نویسندگان و حتّی گااهی حاکماان را باهساو آرماانگرایای و پایریا

الگاو و نقشاۀ

متفاوت و آرمانگرایانه هدای .میکرد
سعد و فارابی نی هردو زمانها پار از تشاویش و نااامنی را پشا .سار گااشاتهاناد او ااع ناامطلوب سیاسای و
اجتماعی عصر این دو اندیشمند ،ذهن آنها را بهسو آرمانگرایی سوب داده اسا ،.زیارا در واقعیّا ،.در ناامیاد و
حسرت وعدم امنیّ .و آسایش به سر میبردند؛ امّا روح حسّاس و مصلب.جو این دو حکیم مانع از این میشاد کاه
از واقعیّ.ها جامعۀ زمان خود نی یاف بمانناد ساعد در گلساتان باهویاژه بااب اوّل آن باا نگااهی واقاعگرایاناه باه
توصیف او اع نامطلوب جامعۀ روزگار خاود مایپاردازد نگااه واقاعگارا فاارابی باه جامعاۀ روزگاار کاه در آن
میزیس .را نی باید در بطن مدن ییر فا لۀ و جساتجو کارد نگااه آرماانی ساعد و فاارابی باه تشاکی حکوما.
مطلوب ،در درجۀ اوّل به پادشاه و رأس هرم قدرت سیاسی برمیگردد ،زیرا هردو متفکّر ،نی

دریافته بودند که ریشاۀ

بیعدالتی از کجاس .و تا حاکم اصالح نشود ،جامعه اصالح نطواهد شد ازارفی ،مردم نی بیشاتر از پادشااهان خاود
الگو میگرفتند و به تعبیر بر دین ملوک خویش بودند در ارح جامعۀ آرمانی ساعد و فاارابی هادف مشاترک باه
سعادت رساندن مردم اس ،.اگرچه فارابی به توصیف مدینۀ فا لها میپردازد کاه ماردم آن باه ساعادت رسایدهاناد
براساس این ،هردو اندیشمند به جامعۀ ایدهآل ،نگاهی اب ار دارند و هدفشان دس.یاافتن باه ساعادت اخارو اسا.
ویژگی بارز جامعۀ ایدهآل هردو حکیم ،حکمفرمابودن عدال .کام بر آن اس.؛ زیارا در واقعیّا .خا میاان جواماع
زمان ایشان با آرمانشهر را از بیعدالتی میبینند
باوجود شباه.هایی که در نظریّات سعد و فارابی در چگونگی تبقّق حکوم .مطلوب بهچشم مایخاورد ،امّاا
در ساختار کلّی تفاوتهایی نی با هم دارند هدف سعد سطنان حکیمانۀ خود ،اصاالح پادشااه اسا .تاا ایان جامعاۀ
ایدهآل بهتدریض مبقّق شود؛ امّا فارابی مدینۀ فا له را تبقّقیافته تلقّی میکند و به بیان ماهیا .آن باا تکیاه بار رلایس
زمانی میپردازد این تفاوت ،ریشه در نوع نگرش شاعر و فیلسوف به جامعه دارد نگاه فاارابی باا آرماانگرایای هماراه
اس.؛ بنابراین در اندیشۀ آرمانی و مدینۀ فا له به مرحلۀ کمال رسیده اسا .در حاالی کاه نگااه آرماانی ساعد باا
آرمانگرایی و عم گرایی عجین شده و جامعۀ ایدهآل و در مسیر ایدهآلشادن در حرکا .اسا .ساعد باهجاا
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وصف این مدینه ،در قالم پند و اندرز از راهکارها رسیدن به آن سطن میگویاد باههماین دلیا اسا .کاه و در
آثار خود آرمانشهر خاصی را نشان نمیدهد ،امّا دقّ .و حسّاسیّ .او نسب .به جامعه و گروهها مطتلاف آن ،بیاانگر
آن اس .که جامعه را بهخوبی میبیند و فاصلۀ آن را با جامعۀ ایدهآل احساس میکند
تفاوت دیگر که در ساختار نظریّهها آرمانشهر سعد و فاارابی مشااهده مایشاود ،ایان اسا .کاه ساعد
برخالف فارابی در ارّاحی نظریّههایش نظم و ترتیم خاصّی ندارد و بهاور پراکنده در آثارش به آنها پرداخته اسا.
سعد معتقد اس .که تبقّق شهر مطلوب با عملیشدن راهکارهایی که و آنها را به ماردم و در رأس آن پادشااهان
توصیه میکند ،امکانپایر اس.؛ امّا با بررسی مدینۀ فا لۀ فارابی چنین برداش .میشود که و تبقّق چنین شاهر را
امکانپایر نمیدانسته اس .فارابی پس از برشمردن ویژگیها رلیس مدینۀ فا له اقرار میکند که یاافتن انساانی کاه
همۀ این ویژگیها را ی جا داشته باشد ممکن نیس ،.بههمین سبم به وجود چند نفر که این ویژگیها در آنها جماع
باشد بهمثابۀ رهبر جامعه ر ای .میدهد درمجموع میتوان گف .که سعد و فارابی هر دو ارّاحاان جامعاۀ آرماانی
هستند که باوجود آرمانگرایی ،به واقعیّ.گرایی نی گرایش دارند

 .0پینوشتها
( )1مصلح بن عبداهلل سعد شیراز از ب رگترین شاعران کالسای

ایاران و جهاان اسا .و در ساال  112یاا  111در شایراز

بهدنیا آمده و برا تکمی تبصیالت به نظامیۀ بغداد رف.؛ امّا بهدلی حملۀ مغول ،بیش از سی سال از زنادگیاش را در باازة -121
 111در عراب و شام و فلسطین زیس .و در زندگی خویش تجربها انسانی و مطالعات فکر از سه حوزة تمادّنی ایاران ،اساالم و
روم اندوخ .تا آنجا که میتوان جهانبینی او را ترکیبی از تجرباه و جهااندیادگی و مطالعاات فکار و میاراو ادبای و حکمای
جهان آن روز دانس .مهمترین آثاار و بوساتان ،گلساتان و ی لیاات اسا .از ایان میاان بساتان و گلساتان او را بایاد فصاولی از
اندیشهها حکمی شاعر برپایۀ شعر و نثر ادبی و حکای .دانس .سعد در سال  131یا  132در شیراز درگاش.
( )2ابونصر مبمّد بن مبمّد فارابی در سال  213ها ب در فااراب باهدنیاا آماد و در ساال  333هاا ب در دمشاق درگاشا .و از
شطصیّ.ها بارز و جامعاواراف تاری تمدّن ایرانی و اسالمی اس .و اندیشههاا او تاأثیر شاگرفی بار سایر فرهنا

و اندیشاۀ

پسینیان گااش .تا آنجا که او را «معلّم ثانی» خواندهاند و فیلسوف ب رگ ابنسینا و را استاد خویش خواناده اسا .از مهامتارین
مباحن مورد نظر او حکم .و ببن دربارة ماهیّ .عق  ،عدل و ارح مو وع مدینۀ فا له و مدینۀ جاهله اس .از مهمتارین آثاار

و میتوان السیدسة املدنیة ،اسدلة يف السیدسة ،آااء أه مدینة الضدضلة ،الضصول املنعزعة و احصدء العلوم را نام برد

منابع
آذر ،اسماعی ( )1311سعد شناسی تهران :میترا
اصی  ،حج.اهلل ( )1311آرمانشهر در اندیشه ایرانی تهران :نشر نی
افتطار  ،اصغر ( )1311درآمد بر نظام سیاسی عدال .در اسالم باهاهتماام علایاکبار علیطاانی تهاران :پژوهشاکدة
مطالعات فرهنگی اجتماعی

پازارگاد ،بهاءالدّین ( )1322مکتمها سیاسی و فرهن

مطتصر عقاید و مرامهاا سیاسای باهترتیام حاروف الفباا
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 )1311( ------------آراء اهل املدینة الفاضلة ترجمۀ سیّد جعفر سجاد تهران :کتابطانۀ اهور )1313( -------------احصاء العلوم ترجمۀ حسین خدیو تهران :بنیاد فرهن

 .)6891( ------------فصول منتزعة .بریوت :دار املشرق.فرزانهپور ،حسین ( )1311تساه و مدارا در اندیشه سیاسی اسالم تهران :صنم

ایران

قادر  ،حاتم ( )1311اندیشاههاا سیاسای در اساالم و ایاران تهاران :ساازمان مطالعاه و تادوین کتام علاوم انساانی
دانشگاهها
مجتبایی ،فتحاهلل ( )1312شهر زیبا افالاون و شاهی آرمانی در ایران باساتان انجمان فرهنا

ایاران باساتان تهاران:

کاویان
مکارم ،مبمّدحسن ( )1311مدینۀ فا له در متون اسالمی قم :دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیۀ قم
مهاجرنیا ،مبسن ( )1311اندیشۀ سیاسی فارابی قم :بوستان کتاب

نظر  ،نجمه ( )1313مقایسۀ آرمانشاهر فردوسای و ساعد فصالنامۀ علمای عماومی زباان و ادب فارسای (گارایش
عرفان) :ادبستان131-121 ،)2( 1 ،
نقیپور ،علیاکبر ( )1312رلالیسم و تکام تاریطی آن بیجا

مقدلة حمکاة
حبوث يف األ ب املقدا (األ ه العري والضداسي)
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امللخص

تتوجّه يف االغلّ إىل العّوا
السیاسیّة واالجتماعیّة بني املثالیّّة والواقعیّّة .النّظّرة املثالیّّة ّ
لقد انقسمت عرب التّاریخ رؤى األدابء واملف ّكرین حنو القضااي ّ
السّفلي وواقّّا اایّّاة الّ ّدنیا .يف املقابّ أ ّن الّواقعیني یتشّّثون ابألرض حمّّاولني العثّّور
العلویّّة واألمّّور ا ّّّردة واالنتزاعیّّة وال عّّربة ّّا رّّا یّرت ا ابلعّّا ّ
علّّم معرفّّة يقیقیّّة عّّن قّّدرا م وإمكانیّّا م والنّظ ّر إىل أهّّداف م وغّّااي م بنظّّرة واقعیّّة حبتّّة .ورّّا أ ّن معرفّّة منش ّأ األفكّّار والّّّرؤى ّّا أثّّر ّّری يف
حتقیق األهداف املنشّودة وبلّوا املّ ر والسّیّما ابلنّسّ ة ققامّة ااكومّة املتو ّ ّاة لّاا ،أ ّن الوقّوف علّم جّاور آراء فّارا وسّعد ظظّم ابأل ّیّّة
القصوى يف إعطاء يلول مناس ة ملا نعیشه الیوم من مشا سیاسیّة واجتماعیّة .بناء علم ذلّ أ ّن ا ّدف ال ّّرئیس الّّا نتو ّ ّاه عّرب هّاا ال ّ
عما ورد يف آاثر سّعد مّن النّصّائ بشّأن ااكومّة وتّدبری الّ د ومقارنتّه رّا جّاء يف لمّات فّارا مصّوت مدینتّه املثالیّّة
هو شف النّقا ّ
الضوء علم آراء ّ من األدی ني فیما یتعلّق ردینة األيّ م .واملّن الّّا اعتمّدهه يف حبثنّا هّاا هّو
یتم بط یعة ااال تسلیا ّ
أو مدینة أي مه .و ّ
املّّن الويّّفي التّ لیلّّي واملقارنّّة بّّني رؤیّّة سّّعد القائمّّة علّّم أسّّاا الواقعیّّة جتّّاه اایّّاة ورؤیّّة فّّارا امل نیّّة علّّم املثالیّّة ومّّن أهّ ّّم النّتّّائ الّّيت
متخضّّت عن ّّا هّّاه ال ّدراسّّة هّّي أ ّن رؤیّّة سّّعد جتمّّا يف األغل ّ بّّني الربايماتیّّة واملثالیّ ّة إيیّّاها يف يّّال أ ّن رؤیّّة فّّارا متی ّ يّّو املثالیّ ّة
وإيیاه الواقعیّة إّال أ ّن األمثلة والنّماذج الّيت وظف ا األدی ان يف آاثر ا ختتلف ما بعض ا.
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