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 بررسي مقایسه شهر نيكان نظامي با بوستان سعدي
 

 مونا كاوه

 فارسي ادبیات و زبان ارشد كارشناسي

 

 چكيده

بزرگ برای خلق جهان  ی فالسفهآرماني بوده و تالش نویسندگان و  ی جامعه ی اندیشهفکری بشر از دیرباز  های دغدغهیکي از 

ادب فارسي شهر نیکان نظامي است، وی اولین  شهرهای آرمانرین مطلوب خود، نمایانگر این حقیقت است. یکي از مشهورت

كه اسکندر در  كند ميبه شهری اشاره  اسکندرنامه. نظامي در كتاب پردازد مي شهر آرمانكسي است كه در ادبیات ما به توصیف 

سعدی نیز در بوستان با . پردازد ميآن شهر به خلق جهان مطلوب خود  های ویژگيو با توصیف  رسد ميسفرهای خود به آنجا 

 رونق بيو  رنگ بي. و بوستان دنیایي است كه زشتي و بدی در آن كشد ميآرماني خود را به تصویر  ی جامعهتوصیف جزییات 

سعدی و نظامي  های اندیشهاست و آنچه درخشندگي دارد نیکي و زیبایي است. ما با بررسي این دو شهر آرماني، تفاوت نگرش 

با هم  هایي تفاوت. و نشان مي دهیم كه اگرچه این دو مدینه كنیم ميباهت و افتراق این دو مدینه را بیان و همچنین وجوه ش

. و احتماال باشد ميبسیار به هم نزدیك بوده و اشتراكشان به مراتب بیش از افتراقشان  ها آندارند اما اصول و مباني آرماني 

 بوده است. تر موفقآرماني اش تا حدی از نظامي  ی جامعهداشته و در توصیف سعدی در خلق بوستان به شهر نیکان نظامي نظر 

 

 اشتراكات، سعدی، بوستان، نظامي، شهر نیکان، افتراقات، شهر آرمانهاي كليدي:  واژه

 



 فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات

 43 -35، صفحات 1341 بهار ،1 شماره ،8 دوره

45 

 

 مقدمه -1

باز دارد. ادبیات ادبیات در لغت به معنای فرهنگ، دانش، هنر و... است و ادب نیز هر آن چیزی است كه آدمي را از انواع خطا  

تا حدی به خاطر معنای متداول آن كه در نگاه نخست ساده مي نماید واژه ی دشواری دارد، اما این مشکل وقتي پیش مي آید 

كه سوال شود در میان آثار مدون كدامن ادبیات هستند و بر پایه ی چه معیاری؟ انواعي نظیر رمان، داستان كوتاه، شعر 

نامه آشکارا در حوزه ی ادبیات قرار مي گیرند. ادبیات چیست؟ ادبیات جمع ادیبه) منسوب به ادب(  حماسي و غنایي و نمایش

ادبیات، هنر، بیان نیات به » و دانش های ادبي و آثار ادبي را شامل مي شود. از نظر گاه دانش زیبایي شناسي در زبان فرانسه:

هر شکل و قالبي كه باشد، نماینگر سنن، فرهنگ، افکار و اندیشه ( ادبیات در 18:1481زرین كوب، «) وسیله ی كلمات است.

تطبیق در لغت به معنای مقایسه كردن، كنار هم نهادن دو شي یا چند موضوع جهت بررسي از نظر فني، »های انساني است.

برابر »ه به معني :ذیل لغت تطبیق(در فرهنگ معین این كلم1434)دهخدا، « زیبایي، فکری، محتوایي، كیفي و تاریخي است.

نفوذ ادبي بر »( ذیل لغت تطبیق آمده است. به طو كلي 55:1435)معین، « كردن دو چیز با هم و با هم مطابق ساختن و برابر.

فردوسي و  -دو قسم است: یکي نفوذ شاعران و نویسندگان كشوری در نویسندگان و شاعران همان كشور مانند تأثیر نظامي

، دیگر نفوذ شاعر یا نویسنده یا ادبیات ملتي است در شاعر یا نویسنده یا ادبیات ها آنمعاصر یا بعد از  سعدی و حافظ در شاعران

ملت دیگر كه آن را ادبیات تطیبیقي مي گوییم مانند تأثیر فردوسي در ماتیو آرنولد انگلیسي و تأثیر حافظ در گوته. ادبیات 

هم كه یکي از  ها آنور كه فرهنگ ملل مختلف در هم تأثیر مي كند ادبیات تطبیقي نوعي داد و ستد فرهنگي است، زیرا همانط

اركان فرهنگ است در هم اثر مي گذارد. بنابراین تحقیق در ادبیات تطبیقي به چند موضوع كمك مي كند: یکي كشف روابط 

( با توجه 8:1451حدیدی،«) ت.فرهنگي بین ملت ها، دیگر به درک آن قسمت از تحوالت ادبي كه مربوط به این نوع روابط اس

تشکیل مي دهد الزم است قبل از پرداختن به هر چیزی نخست به  شهر آرمانبه این كه موضوع اصلي این پایان نامه را ادبیات 

 تعریف این مفاهیم بپردازیم.

 

 : شهر آرمان

هرگونه شر و بدی از قبیل فقر و  جامعه ای خیالي و آرماني كه در آن نظام كاملي برای سعادت نوع بشر حکمفرماست، و از 

( در واقع این واژه 88: 1485)معین،« بدبختي عاری است. و افرادش به كمال علمي و عملي رسیده و از هوی و هوس رسته اند.

هم معني و ترجمه ی یوتوپیای غربي است كه در شرق و به ویژه ایران به كار رفته و به معني شهری است كه ساكنان آن به 

دسته جمعي برای رسیدن به سعادت حقیقي، چه دنیوی و چه اخروی تالش مي كنند و اداره ی چنین جامعه ای به صورت 

مدینه ی فاضله( جامعه ای است هدفدار كه همه ی اركانش سالم «)شهر آرمان». بنابراین باشد ميدست حکیمان و فاضالن 

ف كل مدینه است در حركت مي باشند و قوانین آن جامعه است، و همه اجزایش منسجم و منظم، رو به سوی یك هدف كه هد

 (43: 1481)سجادی،« را سیاست مدني مي نامند.

 

 اتوپيا: 

« اونتوپوس»و « انتوپوس»واژه ی اتوپیا ریشه در دو لغت یوناني یعني »ادبیات غرب مي باشد.  شهر آرماناین واژه ی معادل  

هستند. و نوشته های اتوپیائي نشان دهنده ی این ابهام بوده اند، بدین « جاهیچ » و« جای خوب»دارد كه به ترتیب به معني 

معني كه گاهي اوقات دورنمایي از نظام های اجتماعي خوب و امکان پذیر به دست داده اند ]جای خوب[ و گاهي نیز تصاویری 
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اشاره دارد به عنوان جوامعي  ها آنوپیا بداما تحقق ناپذیر عرضه كرده اند. جوامع خیالي كه واژه ی ات  خیالي از كمال مطلوب

از تمام جوامع موجود بهترند. افزون بر این نظام  ها آنتصویر مي شوند كه به دلیل وجود عقالنیت و رفاه و نظم و انسجام در 

به لحاظ ؛ هم  های اجتماعیي كه این جوامع مجسم مي كنند نظام هایي بهترند. زیرا افرادی كه ذیل این نظام ها مي زیند

آزادتر و رهاترند.  ها آناخالقي بهتر و سعادتمند تر و راضي ترند، و هم به دلیل فقدان تضاد و تعارض در محیط و شخصیت 

 (135: 1485)وایز، 

اتوپیا در لغت یوناني و به معني المکاني است. در لغت نامه »رضا داوری در كتاب عصر اتوپي، درباره ی تعریف اتوپیا مي گوید:  

مدینه ای زمیني و بشری صرف باشد. و بر حسب  رسد ميا كشور یا دولت خیالي و ایده آل معني شده است؛ ولي به نظر ه

تعریفي كه از اتوپي شده است مي توان گفت كه اتوپي مدینه ای رویائي است كه اهل آن فارغ از هر رنج و عذابي مي باشند و 

 (44: 5548داوری،« )در نهایت آرامش و آسایش به سر مي برند.

از طرف دیگر برخي معتقدند كه اتوپي در همه ی ادوار تاریخ بشر و در همه ی مکاتب بشری مدینه ای است زمیني كه اهل  

آن مقام و جای معیني در مدینه دارند. و این را قانون مدینه كه آن هم بشری و زمیني است مقرر كرده است. گروهي نظیر 

پي، نشانه ی انحطاط و كوششي برای فرار از ناكامي و واقعیت است و در تبیین آن مي گویند كه هر جا فروید نیز برآنند كه اتو

فشار و محرومیت زیاد مي شود طبقه ای كه زیر بار فشار سنگین طبقه ی دیگر به جان آمده اتوپي را وسیله ای برای مبارزه بر 

های قرن هجدهم و نوزدهم نگاهي مي افکنیم این تفسیر را به ضد دشمن و رقیب قرار داده است و هنگامي كه به اتوپي 

واقعیت نزدیکتر مي بینیم حتي در اتوپیاهای دوره ی رنسانس آثار طغیان بر ضد تفکر قرون وسطي و نحوه ی حکومت مدینه 

 (44در آن دوره كامالً محسوس است. )همان:

 

 شهر یا مدینه فاسده:  شهر، ویران پادآرمان

هههای منفههي، برتههری و چیرگههي كامههل دارنههد و  اسههت كههه در آن ویژگههي تخیلههي -علمههيهههای  الي در داسههتانای خیهه جامعههه 

ای دنیهای وانفسها و فاجعهه انسهاني هسهتند. ایهن جوامهع         زندگي در آن دلخهواه ههیچ انسهاني نیسهت. چنهین جهوامعي گونهه       

 توان آن را دوره بدزمانگي یا دُژگاهي نام گذاشت. شوند كه مي هایي بد و شوم ترسیم مي در زمان

یها مدینهه فاضهله( اسهت.      شههر  آرمهان آرمهاني نقطهه مقابهل و وارونهه یهك جامعهه آرمهاني )        -با این تعریهف یهك جامعهه پهاد     

 آل است. چیز مثبت و ایده همه ها آنآرمانشهرها جوامعي خیالي هستند كه در 

معمهوالً بهه منظهور هشهدار بهه مهردم در مهورد ادامهه          نگهر  آینهده ترسیم یك جامعه پادآرمهان و بدزمانهه توسهط نویسهندگان      

 گیرد. یا افزایش چیرگي برخي معضالت اجتماعي صورت مي

 ند از:ا ها عبارت برخي از موضوعات پادآرماني محبوب در داستان 

چیز  خواه بر همه های كوچك شخصي( و حکومتي تمامیت ای دیگر وجود ندارد )حتي آزادی ای كه در آن هیچ آزادی جامعه

 راند. ها حکم مي انسان

 شود. و كنترل مي اداره ها رباتها و  ای كه توسط رایانه جامعه

 های جهان در آینده. هایي درباره سرنگوني امپراتوری داستان

های فرهنگي ممنوع  كس همانند و یکسان است و در آن ابراز احساسات و نمایاندن جنبه چیز و همه ای كه در آن همه جامعه

 است.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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ها را برای برداشت اندام و احشاء  یا اینکه انسانها تنها نقش خوراک برای موجودات دیگر را دارند  ای كه در آن انسان جامعه

 ای دیگر نسل بشر تقریباً برافتاده است. ای، بیماری یا فاجعه دهند. جهاني كه در آن در پي جنگ هسته پرورش مي ها آن

 

 هاي معروف پادآرماني: كتاب

 جورج اورولنوشته  مزرعه حیوانات

 آلدوس هاكسلينوشته  دنیای قشنگ نو

 یوگني زامیاتیننوشته  ما

 جورج اورولنوشته  1183

 ری بردبرینوشته  درجه فارنهایت 351

 آلن مورنوشته  وی فور وندتا

 جیمز گراهام باالردنوشته  تصادف

 كامپ چاپ شده است. در ایران به نام یوني آیرا لویننوشته  عیب این هنگامه بي

و  شهر طال و سربه ی آن مشهور است كه در ادام ای گانه سهكتاب اول از  های سفید كوه جان كریستوفرنوشته  های سفید كوه

 .اند نوشته شده بركه آتش

 ای ام فورسترنوشته  ایستد ماشین از كار مي

 .351بخش شهادتنامه سانمي دیوید میچلنوشته  اطلس ابر

بیشتر متوجه جوامع غربي است و در ادبیات شرق )ایران( بیشتر همان مدینه ی  شهر آرمانهمانطور كه مشاهده مي شود پاد 

 كاربرد دارد. شهر آرمانفاضله ی فارابي و 

 

 بيان مسأله -2

آرمهاني بهوده و تها آنجها كهه در حافظهه ی تهاریخ نیهز بهه یهاد            ی جامعهه  ی اندیشهه از دیربهاز  فکری بشهر   های دغدغهیکي از  

بهرای یهافتن آینهده     هها  آناز اندیشهه و رییهای بهه زیسهتن فهارغ نبهوده انهد، بلکهه همهواره نگهاه            ها آنمانده است هیچ گاه انس

در زنهدگاني انسههان بهه گونههه ههای مختلههف    ای بهتهر و سهامان یافتههه تهر دوردسههت هها را نظهاره كههرده اسهت. رییههای مزبهور        

مههي یههابیم و تههالش نویسههندگان و   « مدینههه ی فاضههله » ی اندیشهههتبلههور یافتههه اسههت كههه بههارزترین نمونههه ی آن را در    

در ادبیهات فارسهي بهر خهالف      شههر  آرمهان بزرگ بهرای خلهق جههان مطلهوب خهود، نمایهانگر ایهن حقیقهت اسهت.           ی فالسفه

اعتقهاد داشهته و در اشهعار     شههر  آرمهان ی چنهداني نهدارد و تنهها چنهد شهاعر انهدک شهمار بهه         اتوپیا در جوامع غربي سهابقه  

 خود مدینه ی فاضله را ترسیم كرده اند. از جمله ی این شاعران مي توان به نظامي و سعدی اشاره كرد.

 ورد كه اسکندر در سفرهای خود به آن شهری برخ كند ميبه شهری اشاره  اسکندرنامهنظامي در كتاب  

كه بسیار خوش آب و هواست و همه چیز آن اعم از ساكنان، حکومت، دین، اخالق و طبیعت آن آرمهاني اسهت. در ایهن     كند مي

قفل ندارنهد. اههالي آن دروغ نمهي گوینهد و حکومهت       ها آنشهر دزدی به كلي معدوم است، باغ ها و خانه ها حصار ندارند و دك

 خوش قلب و دوست داشتني هستند.   ها آنو آز و شهوت به كلي معدوم اند، انس تقریباً انتخابي است، صفاتي چون حرص

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87_%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87_%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84%DB%8C
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 فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات

 43 -35، صفحات 1341 بهار ،1 شماره ،8 دوره

48 

 

پرداخته كه البته مي توان بها انهدكي تسهام      شهر آرمانبنابراین نظامي در واقع اولین كسي است كه در ادبیات ما به توصیف » 

آن  شههر  آرمهان لي توصهیف كهرد و آن را   برای هر اندیشمندی با توجه به تاریخ عصرش و با عنایت به آرمانشهرش، شهری خیها 

در غزلیات حافظ بي « طرحي نو»اندیشمند دانست. كه در این صورت بوستان سعدی، جهان مطلوب او خواهد بود و جستجوی 

 (45: 1483دولتشاه،.«)معني نخواهد بود 

سهعدی در طهي ایهن ده بهاب،      همانطور كه گفتیم سعدی نیز در بوستان، به دنبال ترسیم جهان مطلوب و شهر آرمهاني اسهت.   

بوستان آمیزه ای است از عرفان و حکمت و اخالق و دسهتورهای زنهدگي كهه    آرماني خود را به تصویر كشیده، چرا كه  ی جامعه

و هرگاه از سهختي هها و آالم   »اگر كسي آن دستورات را در زندگي به كار بندد في الواقع با بوستاني حقیقي روبه رو خواهد شد. 

: 1483)یوسهفي،  « ده خاطر مي شویم سیر در بوستان سعدی لطفي دیگر دارد و به ما كمال مطلوبي عرضهه مهي كنهد.   دنیا آزر

13) 

. و نشهان  كنهیم  مهي را بیان  ها آنپرداخته و وجوه اشتراک و افتراق  شهر آرماندر این رساله ما به بررسي اصول و مباني این دو  

نیهز از همهان اصهول كلهي همهه ی       هها  آنشههر نیکهان تقریبها یکسهان اسهت )و       مي دهیم كه اگرچه اصول و مباني بوستان و

آرمانشهرهای دنیا كه افالطون در كتاب جمهور به آن اشاره كرده و عبارتنهد از: عهدالت، حکمهت، سهخاوت، شهجاعت و عفهت(       

پرداخته و عهدالت را مههم تهرین     برخوردارند، اما افتراقاتي هم دارند. به عنوان مثال نظامي در كتاب خود بیشتر به بحث عدالت

آرمهاني خهود را بیشهتر بهر      ی جامعهه ویژگي ساكنان مدینه مي داند در حالي كه سعدی بیشتر به حکمت عملي معتقد بهوده و  

نشان مي دهیم كه شاید بوستان سعدی شسته رفته تهر از   شهر آرماناساس حکمت عملي بنا نهاده است. و ما با بررسي این دو 

نظامي وارد جزییات زندگي شده و حتي به  شهر آرمانشهر آرماني پرداخته است و بیشتر از  های ویژگيتوصیف و  شهر نیکان به

كوچکترین مسایل فردی و اجتماعي اشاره كرده است. به عنوان مثال سعدی حتي دربهاره ی نحهوه ی تربیهت فرزنهدان سهخن      

كهودكي از دیهدگاه سهعدی دوران واقعهي تعلهیم و نقهش پهذیری         گفته است. دكتر آزادی در این باره بیان مي دارد كهه دوران 

 شخصیت است:

 نداني كه سعدی مراد از چه یافت  نه هامون نه دشت و نه دریا شکافت؟

 (453به خردی بخورد از بزرگي قفا    خدا دادش اندر بزرگي جفا)سعدی: 

عدی و نظهامي نشهان دههیم اصهول كهدامیك از ایهن دو       بنابراین سعي ما در این رساله بر این است كه با مقایسه ی دیدگاه س 

 آرماتشهر به تحقق مدینه ی فاضله نزدیکتر است. 

 

 پرسش هاي تحقيق -3

 سوال اصلي:1 -3

 وجوه اشتراک و افتراق شهر نیکان نظامي و بوستان سعدی در چیست؟ -الف

 سواالت فرعي:2 -3

 نظر داشته اند؟ شهر آرمانمباني كلي ب( آیا سعدی و نظامي هنگام تألیف آثار خود به اصول و 

 ج( آیا محیط اجتماعي و سیاسي در ایجاد شهر نیکان نظامي و بوستان سعدی تأثیر داشته است؟

 د( بوستان سعدی قابل تحقق تر است یا شهر نیکان نظامي؟
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 فرضيه اصلي: -4

عفت، شهجاعت و سهخاوت و وجهود حهاكم و...      از جمله عدالت، حکمت، شهر آرمانشهر نیکان و بوستان، در اساس و بنیاد  -الف

 در جزییات و تعاریف است. ها آنتفاوت چنداني با هم ندارند و تنها تفاوت 

 

 فرضيه هاي فرعي: -5

ب( در واقع بحث مدینه ی فاضله پیش از دانشمندان اسالمي در فلسفه ی یونان باستان نیز مطرح بوده است. و افالطون كتهاب  

اساس همین اندیشه نوشته است. چرا كه افالطون در جمهور خود جامعه ای را پیشنهاد مي دهد كهه بهر    ارزشمند جمهور را بر

صهر  اساس سه فضیلت حکمت، شجاعت و عدالت مبتني است كه افالطون در توصیف آن حتي وارد جزئیات نیز مي شهود. و ابون 

فارابي در توصیف مدینه ی فاضله ی خود بسیار به جمهور افالطون نظر داشته است. و او نیز ماننهد افالطهون اركهان مدینهه ی     

فاضله را در پنج فضیلت دانسته است. یکي دیگر از بزرگان ایراني اسالمي كهه در اندیشهه ی مدینهه ی فاضهله بهوده و كتهاب او       

حکمهت  ». كتهاب اخهالق ناصهری او     باشهد  مهي قرار گرفته است، خواجه نصیرالدین طوسي  گرایان شهر آرمانبسیار مورد توجه 

آرماني پرداخته است. او همچنهین اجنهاس فضهایل را ماننهد افالطهون و       ی جامعه های ویژگياست كه در آن به معرفي « عملي

نیز اگر تهورقي در بوسهتان سهعدی و شههر     كه عبارتند از: حکمت، شجاعت، عفت و عدالت. ما  كند ميفارابي به پنج نوع تقسیم 

این دو شاعر بزرگ نیز بر این پنج قسهم خالصهه مهي شهوند.      شهر آرماننیکان داشته باشیم متوجه مي شویم كه اصول و مباني 

 فالسفه ی بزرگ نظر داشته اند. شهر آرمانبه اصول و مباني كلي  ها آنبنابراین به صراحت مي توان گفت كه 

سعدی، بوستان را زماني مي نویسد كه مغوالن به ایران حمله ور شده بودند، سعدی در قرني بهه دنیها آمهد كهه     ج( بله، در واقع 

مصیبت و فتنه تمام سرزمین ایران را در بر گرفته بود و او برای فرار از این مصیبت به دنبال جهاني آرمهاني مهي گشهت و آن را    

ه شاهد ظلم و ستم حاكمان عصر خود بود و شهر نیکان او بر خهالف گنجهه،   در بوستان ترسیم كرده است. و نظامي نیز در گنج

سرزمین آنارشي نبود، و بر خالف آنچه حکام گنجه الزام مي كردند در آنجا كسي برای دیگری توطیه نمهي كهرد. پهس محهیط     

 شود. شهر آرماناجتماعي و سیاسي خفقان زده مي تواند یکي از دالیل ایجاد ادبیات 

توجه دارد و بیشتر بهه جزییهات زنهدگي پرداختهه اسهت،      « حکمت عملي»  كه بوستان سعدی چون بیشتر به  رسد ميد( به نظر 

نظامي قابل تحقق تر است. اما كال همه ی آرمانشهرهای شرقي نسبت به اتوپیاهای غربي قابل تحقهق   شهر آرمانشاید اندكي از 

 تر است.

 

 هدف تحقيق -6 

و یها بهه عبهارتي     شههر  آرمهان له، بررسي تطبیقي دیدگاه های سعدی و نظامي نسبت به مسهأله ی  هدف اصلي از انجام این رسا 

شناسهي اسهت. و بها ارائهه ی تصهویری از       شههر  آرمهان مقایسه ای بین هستي شناسي و جهان بیني ایهن دو شههر در حهوزه ی    

امهروزی ارائهه مهي شهود، چراكهه جوامهع        آرمانشهرهای مذكور الگویي مناسب برای مبارزه با مفاسد اجتماعي موجود در جوامع

 بشری نیازمند توجه به جوامع آرماني مي باشند.
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 پژوهش هاي گذشته -7

برای اولین بار، دكتر غالمحسین یوسفي در مقدمه ای كه بر كتاب بوستان سعدی نوشته اند اركان جههان مطلهوب او را مهورد     

در مهورد  « پیر گنجه در جسهتجوی ناكجاآبهاد  »كاری مشابه با عنوان  بررسي قرار داده و همچنین دكتر عبدالحسین زرین كوب

را بهر   ها آننتوانسته اند به طور كامل اصول و مباني  ها آننظامي انجام داده اند كه بسیار مفصل و محققانه است. اما هیچ یك از 

و افتراقشهان را بررسهي كهرده و     اساس عدالت، حکمت، سخاوت، شجاعت و عفت تقسیم و دسته بندی نمایند. و وجوه اشهتراک 

 قابل تحقق ترند.   شهر آرمانثابت كنند كدام یك از این دو 

نوشته شده اند اما تا آنجا كه بنده اطهالع دارم تهاكنون ههیچ پژوهشهي      شهر آرمانبنابراین اگر چه بعضي پایان نامه ها پیرامون  

 رفته است.پیرامون این مسأله و تطبیق دیدگاه این دو شاعر بزرگ صورت نگ

 

 روش تحقيق -8

روش تحقیق در این پایان نامه تطبیقي و تحلیلي است به این معني كه وجوه اشتراک و افتراق شهر نیکهان و بوسهتان سهعدی     

و  شهر آرماندر مورد مدینه ی فاضله مورد بررسي قرار مي گیرد. به این صورت كه ابتدا به كلیات تحقیق از قبیل تعریف ادبیات 

را مورد بررسي قرار داده و در فصهل آخهر بهه     شهر آرمانی آن پرداخته و سپس در مباحث جداگانه ای اصول و مباني تاریخچه 

 نتیجه گیری مي پردازیم.

 

 پژوهش ي امعهج -9

تصحی  و توضی  غالمحسین یوسفي، انتشارات خوارزمي كه ایهن اثهر    پژوهش در این پایان نامه كتاب بوستان سعدی ی جامعه 

چاپ هشتم آن منتشر شده است. نیز كتاب پیر گنجه در جستجوی ناكجاآباد دكتر عبدالحسین زرین كوب كهه   1483 در سال

معروف دنیها از جملهه جمههور افالطهون و كتهاب اخهالق        شهرهای آرمانچاپ ششم آن منتشر شده است. و نیز  1484در سال 

آمهده   هها  آنمنابع و مآخذ این پایان نامه مشخصهات دقیهق    ناصری خواجه نصیر و مدینه ی فاضله ی فارابي است. كه در بخش

 است.

 

 شيوه و ابزار جمع آوري اطالعات -11

در این پژوهش از روش مطالعه ی كتابخانه ای و یادداشت برداری از مطالب جهت گردآوری اطالعات استفاده شده است. بدین  

اری به عمل آمد و در نهایت فهیش هها مهورد تجزیهه و تحلیهل و      معني كه پس از مطالعه ی دقیق منابع مورد نظر یادداشت برد

 تدوین قرار گرفت. و مطالب هر بخش جداگانه تدوین شده است. 

 

 روش تجزیه و تحليل داده ها -11

است. یعني جمع آوری « بررسي تطبیقي بوستان سعدی با شهر نیکان نظامي»این فصل در حقیقت بخش اعظم پژوهش 

 وناگون و تحلیل آن چه كه از این منابع به دست آمده، در این بخش جمع آوری شده است.اطالعات از منابع گ

در این روش، پس از تجزیه و تحلیل )بررسي( اشعار دو شاعر مورد نظر، به دسته بندی اطالعات، نقد و تحلیل و تدوین مطالب  

 ده است.و دست آخر جمع بندی و نتیجه گیری بر اساس داده های تحقیق پرداخته ش
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 محقق بودن مدینه ي فاضله -12

سهعادتمند و   ی جامعهه یکي از مسائلي كه ذهن بشر را از دیرباز تاكنون، به خود مشغول داشته، اندیشه ی تشکیل و ایجاد یك  

ن . بها وجهود ایه   باشد ميآرماني بوده و تالش نویسندگان و فالسفه ی بزرگ برای خلق جهان مطلوب خود، نمایانگر این حقیقت 

در اكثر آرمانشهرهای جهان با مدینه ی فاضله ی رییائي و تخیلي و غیر حقیقي مواجه هستیم. به عنوان مثال افالطون كه خود 

است در آخر كتاب جمهور، ظاهراً درباره ی عملي بودن طرح مدینه ی فاضله یا جمهوریت  شهر آرماناز نخستین نظریه پردازان 

بنابراین افالطون اشاره به نمونهه ی  « ممکن است اساساً چنین شهری هرگز وجود پیدا نکند.»دچار تردید مي شود و مي گوید: 

خواه چنین شهری در این عالم پیدا شود و خهواه نشهود بهر انسهان مههذب      »و مي گوید:  كند ميشهر مطلوب « آسماني بودن» 

ار دهد و شاید نمونه ی این شهر در آسمان باشهد  است كه صورت آن را در عالم باال مشاهده كند و آن را سرمشق رفتار خود قر

تا هر كس بخواهد بتواند آن را مشاهده كند و در استقرار حکومت نفهس خهود از آن سرمشهق بگیهرد. بنهابراین، اینکهه چنهین        

چنهین  حکومتي وجود خارجي داشته یا در آینده وجود پیدا كند و یا نه دارای اهمیت نیست. در هر حال وی تنها از اصول یك 

 (548)همان: « حکومت پیروی خواهد كرد والغیر.

پس افالطون خود اذعان مي دارد كه این شهری كه او تصور كرده، خیالي است ولي خیالي بودن آن دلیل بر عهدم حقیقهت آن    

باشد، یافت نیست، زیرا تصور كمال مطلوب، در هر حال شایسته ی مقام انسان است و لو در عالم خارج چیزی كه با آن منطبق 

نشود، مثالً اگر نقاش تصویر خیالي از زیباترین مرد یا زن بسازد آیا باید گفت كه چون كسي كه كامالً با آن تصویر مطابق باشهد  

 وجود ندارد، آن تصویر بي فایده است در حالي كه چنین نیست.

هد و ابتدا خود با رفتارش به آن جهان مطلهوب،  اما سعدی، در بوستان، در مقام حکیمي، مي كوشد تا به جامعه اندرز اخالقي د 

بر مي خوریم كه این خود نمایهانگر ایهن حقیقهت    « سعدی صفت»جامه ی عمل بپوشاند. از این رو در كالمش گاهي به واژه ی 

گهر  خود را قابل تحقق دانسته است و به خوبي دریافتهه كهه ا   شهر آرماندر جامعه معتقد بوده و « حکمت عملي»است كه او به 

حکمت عملي را در زندگي فردی و اجتماعي به كار بندیم به جهان مطلوب دست خواهیم یافت. بنابراین او هیچ گهاه در تحقهق   

خود دچار شك و تردید نمي شود. و شاید به همین دلیل است كه شاهان و حاكمان را همواره نصیحت كهرده اسهت.    شهر آرمان

خود شهاهد مهاجرا اسهت، خواسهته اسهت       ها آنر حکایات تاریخي كه در بعضي از سعدی چنانکه شیوه ی اوست با ذك»در واقع 

آرماني را كه خیالي بودن و عدم عملي  ی جامعهبالکنایه جامعه ای را طرح كند كه حتي المقدور عملي باشد و بزرگترین ناكامي 

 كنهد  ميامعه ای را كه سعدی پي ریزی شدن آن است، برطرف كرده باشد و تا حد زیادی به آن جامه ی عمل بپوشاند. گوئي ج

تخیلي و واقعي است، زیرا از طرفي دارای خصوصیات آرمانشهرهای تخیلهي اسهت و از طرفهي شخصهیت      شهر آرمانآمیزه ای از 

و افرادی هستند كه شخصیتي كامالً تاریخي دارند. مانند حاكمهاني از قبیهل: هرمهز     ها آنهای آن، به ویژه حاكم آن جامعه، انس

(، حجهاج یوسهف   81(، مهامون)ص، 88(، قهزل ارسهالن)ص،  55(، سلطان روم)ص،53(، ابن عبدالعزیز)ص،55(، تلکه )ص،34)ص

 (151: 1488)حیدری،« …( و84)ص،

نظامي باید گفت كه اگرچه اسکندر شخصیتي كامال حقیقي دارد، ولهي شههر نیکهان او یهك دنیهای كهامال        شهر آرماندر مورد  

 شههر  آرمانگار آشفته ی زمان خود در جستجوی چنین شهری بوده است. شاید به همین دلیل به خیالي است. و نظامي در روز

نظامي در پایان یك سلوک فکری كهه نزدیهك سهي سهال     »اطالق كرده اند، زیرا به قول دكتر زرین كوب « ناكجاآباد»او عنوان 

گشوده بود رسهید.  « گنجه بند»ود را بر روی شاعرطول كشیده بود، باالخره به یك مدینه ی فاضله ی انساني كه دروازه های خ

وی در جریهان بهود    ی جامعهه و این شهر، شهر خردمندان، شهر عدالت جویان و دوستداران حق بود. در اینجا بر خالف آنچه در 
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حهق و  جنون محض با نام عقل كل اندیشه ی انساني را در قید تقالید به اسارت نیفکنده بهود، و پرخهاش و خهروش اههل غوغها      

 (515عدالت را به نام گناه و ضالل محکوم به سکوت نکرده بود.)همان: 

با توجه به مطالب فوق و با در نظر گرفتن این موضوع كه بوستان سعدی یك دوره حکمت عملي را در خود گنجانده است، مي  

 توان گفت كه شهر آرماني سعدی قابل تحقق تر از شهر نیکان نظامي است.

 

رينتيجه گي -13  

با دقت در مطالبي كه در فصول گذشته بیان شد و نیز با توجهه بهه اصهول و مبهاني مشهترک شههر نیکهان و بوسهتان و دیگهر           

آرمانشهرها مي توان این گونه ارزیابي كرد كه اركان اساسي اغلب آرمانشهرهای دنیا )شرق و غرب( بسیار به هم نزدیك اسهت و  

 عفت و سخاوت( اساسي ترین ویژگي ساكنان مدینه مي باشند.   )عدالت، حکمت، شجاعت، ها آندر همه ی 

شاید یکي از دالیل اشتراک فراوان بوستان و شهر نیکان این است كهه نظهامي و سهعدی در تبیهین جههان مطلهوب خهود بهه          

ر فصهول قبهل   آرمانشهرهای معروف از جمله اخالق ناصری خواجه نصیر و جمهور افالطون نظر داششته اند. زیرا همانطور كهه د 

در امهور مههم مشهورت     ها آنگفتیم، نظامي مانند افالطون معتقد است كه فالسفه باید در كنار پادشاهان باشند و پادشاه باید با 

خهود مهي دانهد. در     شهر آرمانكند تا بتواند عدالت را به خوبي در جامعه برقرار كند. نظامي مانند افالطون عدالت را ركن اصلي 

خود مهي   ی جامعهرا مهم ترین ركن « حکمت»خواجه نصیر بوده و مانند خواجه  های اندیشهیشتر تحت تأثیر حالي كه سعدی ب

 داند.

افالطهون   ههای  اندیشهبنابراین مي توان گفت كه نظامي و سعدی خواه به طور مستقیم و خواه به طور غیر مستقیم تحت تأثیر  

مدینه با هم افتراق چنهداني ندارنهد. و    های ویژگيبسیار فراوان است. و در اصل  ها آنقرار گرفته اند و به همین دلیل اشتراكات 

اگر افتراقي هم دیده مي شود در جزییات است. مثال سعدی بسیار امیدوارتر از نظامي به تحقق مدینه ی فاضله معتقهد اسهت. و   

انند رسم سفر، نحوه ی جنگیدن با دشهمنان،  بوستان او سرشار از تصویر خوبي و زیبایي است. وی حتي به جزئي ترین مسائل م

سپاه آراستن، رسم ازدواج و چگونگي همسر گزیني، چگونگي تربیت فرزندان، رابطه ی زن و مرد در خانواده، چگونگي احسان و 

ی مدارا كردن با دیگران، دعوت به تحمل و... پرداخته است. و كتاب بوستان كه مشتمل بر ده بهاب اسهت دنیهای آرمهاني سهعد     

اختصاص داده است. و خواننده  اسکندرنامهخود، آن هم در البه الی كتاب  شهر آرماناست. اما نظامي فقط صفحات اندكي را به 

ای كاش چنین شهری در عالم واقع وجهود   كند ميگویا با نظامي همراه مي شود و آرزو  اسکندرنامهبا مطالعه ی این داستان در 

. از كند ميت كه این شهر در جهان خارج ایجاد نخواهد شد، و آرزوی تشکیل چنین شهر آرماني داشت. و گویا نظامي معتقد اس

. امها در اینکهه ههر دو    رسد مياین رو مدینه ی فاضله ی سعدی سامان یافته تر و قابل تحقق تر از جهان مطلوب نظامي به نظر 

 با هم افتراقي ندارند. مدینه اعتراضي است به وضع موجود جامعه و ارائه ی یك جهان مطلوب

در پایان ذكر این نکته خالي از فایده نیست كه اغلب معنویت و الهي بودن جان كالم مدینه ههای فاضهله ی شهرقي اسهت، در     »

 «حالي كه مادیت و صرف زمیني بودن و خاكي بودن جان كالم اتوپیاهای غربي است.

 (134: 1483) فرشید، 
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