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در آزادي  ها ناکجا آبادي است که درآن همه  انسان آرمانگرایی در اندیشه شاعران و ادیبان، مدینه فاضله و 

این اندیشه در شعر فارسی با نمادهاي  از بی عدالتی خبري نیست. از ظلم و سعادت زندگی می کنند و و

او را به تخیل جامعه اي آرمانی  نتیجه نوعی غم غربت در نهان شاعر است که بیشتر مختلفی یاد می شود و

جبران می توان به : اعتقاد به خدا وند و وجود او  از ویژگی هاي مشترك آرمانگرایی سعدي و سوق می دهد.

 احسان، حکمت وخردمندي، ترجیح آسایش مردم بر آسایش خود،  در همه جا، عدالت، بخشندگی وکرم و

 سرزمین خویش، اول تحقیق و بعد آباد کردن مملکت ون، حفظ آ دین داري و، و مردم  منزلت بزرگانحفظ 

، قناعت، به فکر اصالح جامعه بودن  دل داشتن و در را قضاوت، داشتن مدینه فاضله، قدرت بیکران خداوند

دیگران،  مرگ، نیکی و بدي، علم آموختن، عشق، کار و تالش، شادي و غم، دعا و مناجات ، همدردي با

. اما مدینه فاضله سعدي از لحاظ مضمون و بینش اجتماعی با اشاره نمود، صلح، اخالص در عمل، انسانیت

جبران تفاوت هایی دارد. سعدي کوشیده است به ذهنیات آرمانگرایی خود، یا به عبارت بهتر به جهان آفریده 

دینه ذهن خود، خصلت هاي عملی و واقعی بدهد و با آفریدن حوادث رنگارنگ در بوستان، حتی المقدور  م

فاضله واقعی و قابل قبول ارائه دهد. در حالی که جبران، به پرداختی خشک و بی روح از مدینه فاضله اي که 

 شادکامی، وحشت و مرگ، لحظه اي ساکنان آن را رها نمی سازد بسنده کرده است. در آن به جاي آرامش و

در این میان  در تکاپو هستند، سعدي براي رسیدن به ملکوت، وحدت و دوري از دنیاي مادي ، جبران و

سعدي به شهر آرمانی نزدیک تر است و پیوسته زبان به ثناي پدیده هاي نیک می گشاید و سرانجام در 

اما جبران خلیل جبران خود را نسبت به محقق ساختن آرمانشهر  .آرمانشهر خود به آرامش روحی می رسد

  عاجز می بیند.
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 مقدمھ

 را اندیشمندان جهان و دانشمندان توجه دور، بسیار هاي زمان از ضله فا ي مدینه یا آرمانی ي جامعه    

 می زندگی آن در مکانی که و مذهب و دین به توجه با بزرگان این از کدام هر .است کرده مشغول خود به

 میان در .رسند می به نظر متفاوت هم با حدودي تا که اند، کرده طراحی آرمانی اي جامعه اند، کرده

 در بزرگ اندیشمند این .است تر دیگران مشهور از یونانی افالطون نام شهرها آرمان طراحان ترین قدیمی

 فاضله ي مدینهخویش طرح »  کریتیاس « و » تیمائوس «  ي رساله از هایی بخش در و» جمهور« رساله

  ).15: 1374(افالطون، .است کرده عرضه را

همین  و بود شده اجتماعی و اخالقی  سیاسی، فراوان هاي آسیب دچاریونان پس از جنگ پلو پونز، «  

 را حکومت شکل افالطون ت،علّ همین به . بود شده او آموزگار سقراط اعدامبه محاکمه و  منجر شرایط

 دست به آن زمام که دانست می شایسته  را حکومتی تنها و دانست می ناتوان جامعه، ي اداره براي

   .)27 :1371( فارابی، »باشد خردمند حکیمان

 جمله از که کردند طراحی آرمانی ي جامعه فراوانی، متفکران مسلمانان، میان در افالطون از بعد   

 آرمان هاي اندیشه»  الفاضله المدینه اهل آراي «خود  مشهور کتاب در که است فارابی ها آن نامدارترین

 قالب در و فلسفی ي اساس اندیشه بر را خود آرمانی ي جامعه فارابی کرد. ریزي پی را خویش شهر

 افالطون از را خود آرمانی ي جامعه الگوي فارابی )32: 1352(مجتبایی،.نهاد بنا اسالم شریعت مفاهیم

 این. باشد کرده بنا متفاوت آرمانشهري تا آمیخت درهم تشیع مذهب و اسالم شریعت با را آن اما گرفت

 این در را انسان سعادت تواند می گیرد، می قرار فرزانه حکیمی ي عهده بر هدایتش که آرمانی ي جامعه

 مدینه این «است:  شده توصیف چنین فاضله ي مدینه ماهیتو آشفته تاًمین کند.  پریشان دنیاي

؛ فاضله اجتماعی است ي مدینه دیگر عبارت مهیاست. به آن در سعادت به نیل که امکانات است اجتماعی

 تعاضد و تعاون برساندغرض و غایت  این به را ها آن که اموري در و شناسند -می را سعادت آن افراد که



120 
 

 داوري»(  است. سعادت به ي نیل وسیله بلکه  ،نیست غایت خود خودي به فاضله ي مدینه پس .دارند

  )155، ص 1389اردکانی، 

 چنین طراحان اندیشمند توجه مورد ها شهر آرمان بیشتر در که است اساسی اصلی ،عدالت و برابري 

 ي جامعه مانایی براي ضمانتی را است برابري شهر آرمان اصلی طراح که افالطون .است بوده هایی جامعه

  است. آورده شمار به خویش آرمانی

 همانند و هماهنگباید  سنت یا قانون طبق رفتاري و کار هر .است هماهنگی و نظم شهر شهر، آرمان «  

 آشامیدن و خوردن تا آموزش و  ازدواج و ستد و داد و سیاسی امور از .پذیرد صورت شهروندان ي همه با

 این آنچه هر .شود می تعیین تغییرناپذیر و یکسان و هنجارهاي ضوابط یا و جامعه یا دولت نظارت با

 به افالطون آرمانی دولت از هنرمندان و شاعران طرد .شود می طرد جامعه کند از می تهدید را هماهنگی

روح  و ند شو می جامعه اخالق تباهی باعث خود هنر با اینان زیرا است؛ حفظ  هماهنگی خاطر

 باید شود نواخته یا آهنگی سروده شعري که باشد قرار اگر و شکنند می جوانان در را اعتدال و سلحشوري

، 1371(اصیل، » باشد. سازگار و کرده هماهنگ تعیین جوانان پرورش براي حکیم حاکم که هایی معیار با

29(  

 از گریختن به خداوند، تشبه .است همانند افالطون ي اندیشه به موارد از بسیاري در فارابی ي اندیشه   

 فیلسوف هدف فارابی نظر به .هاست این شباهت جمله از کردن پیشه خردمندي و کردن پارسایی زمین،

 انسان براي هدف این به رسیدن راه جوید. تشبه خداوند به کند تا تالش بشري توان حد در که است این

زمام  که شد خواهد رستگار هنگامی بشري ي جامعه ن افالطو نظر به است و کشور دیگران و خود اصالح

 .آورند می به سامان را مردم امور خردمندي، و دانش با آنان .افتد فرزانه فیلسوفان دست به حکومت

  )94، 3891، منتظمی(

 فیلسوف  شاه شمرد با صفاتی که افالطون براي می بر آرمانی ي جامعه رهبر براي فارابی که را صفاتی   

 شهر آرمان رهبر براي که را فارابی مذهب تشیع دارد صفاتی چون .دارد فراوانی شباهت فته، گر نظر در

 که آل ایده اي آینده به امید کند. می برابري ئلند، معصوم قاکه براي امامان  صفاتی با نظرگرفته در خود
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محمد (ص)  آل قائم ظهور در امید این و است توجه قابل تشیع مذهب اجتماعی باشد در عدالت با همراه

  ).22: 1385(راستگو، .نشیند می بار موعود (عج) به مهدي

 جمالت و و عبارات ها وعده در که اي شده داده نوید آرمانی ي جامعه مهدي (عج) با امام حکومت « 

 حکومت هاي مقوله در توان می را آن که دارد هایی شباهت است نهفته اي اندیشه چنین طراحان

 جامعه تولیدي و مادي هاي نعمت از مردم ي برخورداري  همه .کرد بندي دسته فراوانی و برابري جهانی،

 همچنین و است اقتصادي تفعالی ي الزمه از که امکانات به دسترسیدر  آدمیان ي همه بودن برابر و

  دادن پیوند

 است که هایی مؤلفه از بردگی و بندگی بردن بین از و ها آن بین برابري پیمان ایجاد و هم ها به ل د 

 عصر (عج) پیوند جهانی امام حکومت و حکما و اندیشمندان طرف از شده طراحی آرمانی ي جامعه بین

  )97، 1371اصیل،» (کند. می برقرار

 این سعادت منحصر به سعادت فارابی نظر در است. آرمانی ي جامعه غایت و هدف رسیدن سعادت به 

 که صورتی در تنها . دارد نظر دیگر مورد جهانی در هم و جهانی این هم را سعادت او .شود نمی جهانی

 را او باید راهنمایی و رهبري راه این و در یابد. می تحقق رستگاري شود انسان نصیب جهان دو سعادت

 او تا و است مقدم آرمانی شهر بر آرمانی رهبر وجود . شناسد نمی را سعادت انسان چون. کند هدایت

 صفت آرمانی (مدینه ي فاضله) باید دوازده شهر رئیس .یابد هستی  نمی نیز آرمانی شهر نیابد هستی

  :باشد داشته

 و . زیرکی4حافظه  نیرومندي .3 تصور سرعت و درك نیرومندي. 2  جسمی کمال و . تندرستی1«   

 و آشامیدن و در خوردن بودن معتدل . 7آموزاندن و آموزش دوستدار . 6سخنی خوش. 5 هوشیاري

 درو و دروغ دشمن و گویان و راست راستی دوستدار. 8 لعب و لهو از کردن پرهیز و زنان با آمیزش

داشتن  خوار را دنیوي متاع و دینار و . درهم10داشتن  دوست را بزرگی و بودن بزرگوار .9 بودن غگویان

( فارابی، » .داشتن  شکیبایی و اراده . قدرت12. دوستدار داد و دادگري و دشمن ستم و ستمگري 11

1371 ،274-272(.  
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 نیز آن با ه اند از مدینه هاي متضاد کرد طراحی که اي فاضله ي مدینه مقابل در ها شهر آرمان طراحان  

 هاي شهر آرمانی، شهر یا ي فاضله مدینه مقابل در فارابی .اند شمرده بر را ها آن هاي ویژگی و برده نام

 اخالق در فاضله غیر هاي مدینه او نظر به .است نموده معرفی را فاضله غیر هاي مدینه یا آرمانی غیر

 گناه و فساد ي ورطه در که دارد خریدار اي جامعه تنها در ها آن شهروندان رفتار و کردار و تباهند

 غیر هاي مدینه در که هایی تباهی و ها آسیب جمله از  )284: 1385، روویون( .باشند آمده گرفتار

 غلبه، و قهر جویی، گیر بز خست، ثروت، به گرایش بارگی، زن و لعب، لهو به توان می دارد وجود فاضله

 ي مدینه اما. نمود اشاره ... و دینی و فکري گمراهی اندیشی، کژ بار، و بند بی ستمگري، آزادي و ستم

: 1361(مور،هستند. سعادتمند آن ساکنان که است سبب همین به و مبراست انحرافاتی چنین فاضله  از

42.( 
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 آن، از انتقادي سخت با و پردازد می بیشتر تغلبیه ي مدینه به فاضله غیر هاي مدینه انواع از فارابی   

 ي اندیشه در .دهد می سیاسی نشان مداراي و دادگري و اعتدال به را خود مندي عالقه و انسانی بینش

 بر غلبه و قهر آن در گیري ( میلیتاریستی ) که سپاه هاي ارزش با است نظامی تغلبیه، ي مدینه  ،فارابی

علف هاي « یا » نوابت « را  فاضله  ي مدینه با فارابی  ناسازگاران است. فضیلت برترین دیگر هاي ملت

  .باشند مدنی اصول پایبند توانند نمی چون .پندارد می جانور یکی با را ها آن و داند می» هرز 

 و نظام حفظ را براي گیري سخت ها آن و دارد وجود شهر آرمان طراحان هاي اندیشه در گرایش این   

 .)107 :1371( اصیل،  .دانند می ناگزیر آرمانی شهر سامان
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بشر همواره از بی عدالتی، خشونت و ظلم موجود در جامعه ي ضد اخالقی و به هم ریختـه خـود رنـج       

و براي تسکین خود سعی نموده تا دنیاي ایده آلی را در ذهـن خـود خلـق کنـد. ایـن دنیـاي        استبرده 

ا او را از تخیلی که آرمان شهر نامیده می شود، پناهگاه رویایی خوبی را براي آدمی فـراهم کـرده اسـت تـ    

دنیایی آزاد و فارغ از هرگونه هراس، با امنیت بیاساید. آرمان  در سایه آن و در مشکالت زندگی بگریزاند و

هرگـز در حصـار محـدود و ثابـت      خواهی بزرگ ترین عامل حرکت و تکامل آدمی بوده و او را واداشته تـا 

که اورا همواره، به تفکّـر وکنجکـاوي،   زندگی ساکن نشود و همین نیرو است  واقعیت موجود در طبیعت و

  ).23: 1387(حیدري، حق یابی، ابتکار وخلق مادي و معنوي وا می دارد .

شعر و ادبیات، تجلی روح ایده آل این موجودي است که هر گز تسلیم شدن در برابر وضعی که جهـان     

گذشته اي سراپا تیـره و   برایش تدارك دیده خشنود نیست، به ویژه انسان عصر جدید که یک نگاهش به

خواهـان جهـانی پرشـکوه و جـالل اسـت.       تار و نگاه دیگرش به آینده اي روشن و عصري طالیی اسـت و 

بستر شـعر خـود چنـین     شاعران و ادیبان همواره در جستجوي این ناکجاآباد آرمانی خود برآمده اند و در

  جهان مطلوبی را به تصویر کشیده اند.

ي عرفانی  و نوع جهان بینی مشترکی که سعدي و جبران از آن برخوردارند دیدگاه  با توجه به پشتوانه   

  هاي آن ها در موضوعات مختلف، شباهت فراوانی با هم دارند.   

  اساسی دارد: حاضر سه رویکرد عمده و پژوهش

  بوستان سعدي از نظر آرمان گرایی تحلیل آثار جبران خلیل جبران و -1

  شناسایی سمبل هاي آرمان شهر در آنها بوستان سعدي و و مقایسه آثار جبران -2

 فارسی). شناسایی مضامین مشترك دو اثر (از حوزه ادبیات عربی و -3
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  :لهأمس بیان - 1- 1

 )155:1376افالطون مطرح گردید (خاتمی،» جمهور« آرمانی نخستین بار در کتاب  اصطالح شهر    

بـه  » outopia«لین بار ترکیبی دو پهلو از واژه هـاي یونـانی  براي او ،نویسنده انگلیسی سرتوماس« س، سپ

یـا ناکجـا آبـاد    » یوتوپیـا «شهر آرمـانی را   ساخت و» آباد مکان«به معناي » eutopia« و» المکان« معناي

اجتماعی است که امکانات نیل « ی از آرمانشهر می توان گفت). در تعریف کل72:1379ّ(مراد خانی،» نامید

 به عبارت دیگر مدینه فاضله اجتماعی است که افراد آن سعادت را می شناسند مهیاست. به سعادت در آن

پس مدینه ي فاضله به خودي  تعاضد دارند. غایت برساند تعاون و در اموري که آن ها را به این غرض و و

  )155:1389(داوري اردکانی،»  بلکه وسیله ي نیل به سعادت است. خود غایت نیست،

ـ    تصویري ازکمال مطلـوب و   ،همه وقت در آئینه ي آرزوهایش مانگرا،انسان آر    م زنـدگی دلخـواه مجس

) 18: 1381ارد. (اصـیل، تکـاپو وا مـی د   را براي نیل به بزرگـی وکمـال بـه تـالش و     ، تصویري که اواست

حقیقت ها بی انتهاي  جهش به سوي افق گسترده و وها واقعیت، میل به رهایی از تنگناي مرز آرمانگرائی

نیروهـا واسـتعدادهائی    در سـازمان وجـودي او،   نیل به کمال است. بشر ذاتا کمال جوي آفریده شـده و  و

ـ  تربیت و تعلیم ه تعبیه شده است که باید در سایهبالقو تـا   رشـد کنـد،   و ببالـد  ت رسـد و صحیح به فعلی

اي متعالی انسان جـز در سـایه   هدف ه ا تحقق آرزوها وام معنوي شود. مددکارش در ادامه حیات مادي و

کـه سـلوك وادي    مهمتـر از همـه ایـن    ر نیست وممارست وکوشش میس تجربه اندوزي و تعلیم معرفت و

 ) 23:  1375 رزمجو، نیازمند رهبري است. ( کمال،
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 ،ادیب بـراي رسـیدن بـه ملکـوت     جبران آرمانگرایی است. این دو یکی از وجوه مشترك میان سعدي و  

  .از دیر خرابات به سوي فردوس برین در تکاپو هستند دوري وحدت و

سـازي  آن را در تصویر نماد دارند و ه ویژه به استفاده از سمبل وتوج ،جبران خلیل جبران سعدي و   

بهترین تصویر ممکن براي تجسیم چیزي است کـه   «زیرا سمبل گیرند،از آرمانگرایی خود نیز به کار می 

). سـمبل تعریـف   36:1364(دال شـو،  » آن را به شیوه اي روشن تر نشـان داد نمی توان  است و ناشناخته

تی انتزاعی یا احساس وواقعی 8:1372(ستاري، توسط تصویر یا شیئی است. ري غایب براي حواس،تصو.(  

بنا شـد. او   نماد عظمت عرب بود که به دست (شداد بن عاد) بهشت شداد،«یا همان  ارم ذات العماد، 

شـاعر   جبـران خلیـل جبـران،    ).71:1375(یاحقی، »هشت  بسازدشهري همانند ب براي خود،می خواست 

  از  ،عرب

 تنهایی خبري نیست و غربت و مکانی که از حس چنین نمادي براي تصویر آرمانشهر خود بهره می گیرد،

 پناه مـی بـرد.   جا هم نوعانش را احاطه کرده است به آن فقري که خود  و درد و شاعر براي فرار از رنج و

 در آن بـه آن روي مـی آورد و   ی،ملّ فشار رنج هاي شخصی و مکانی سر سبز که شاعر هنگام سنگینی و«

ارم ذات العمـاد   یکی از این توقـف گـاه هـا،    رویا هاي خود را بروز می دهد. آرزوها و و جا آرام می گیرد،

؛ که براي ترسیم فردوس فراوانی استعدي نیز داراي سمبل هاي ) بوستان س105:1384(الضا وي، »است

 قرار دارد. برین به نوعی در برابر (ارم ذات العماد)
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اما نمونه ي جهان مطلوبی است که طـرح   است،اثري اخالقی بوستان سعدي اگر چه  در ادب فارسی، 

  طلوب ها .ق پذیري بسیاري از مهم باور به تحقّ آن هم غالبا قضاوتی واقع بینانه از وضعیت موجود دارد و

 نه در مکان و ،تاسیس مدینه ي فاضله اي سعدي یکی از مهمترین شاعران فارسی است که شگرد او«

  )18: 1374(فروغی:».  زمانی است که به نوعی همه با آن آشنا هستند بلکه با افراد و ،زمان نامعلوم

ه عبارت دیگر سعدي مدینـه  گر است. ببوستان بیش از دیگر آثار او جلوه آرزوهاي سعدي در  پسندها و  

از دنیاي واقعی که آکنده است  ،در این کتاب پرمغز .در بوستان تصویر کرده استفاضله اي که می جسته 

بلکـه جهـان    .شـقاوت کمتـر سـخن مـی رود     بیشتر اسیر تباهی و تاریکی و روشنی و زیبایی، از زشتی و

شگفت ایـن کـه در    عالم چنان که باید باشد. ت یعنیانسانی دادگري و پاکی و نیکی است و بوستان همه 
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 غافل نیست. »دیر خراب آباد«این آدم از ،»فردوس برین«رگشایی انسان به سويپ بوستان در عین تعالی و

محسوس را از یاد نمی برد بلکه به ما خاطر نشان می کند  جهان عینی و زمین و ،امید یعنی جهان آرزو و

با آنکه آثار جبران در مقایسه با آثـار سـعدي،    )17: 1389(یوسفی: است.که بهتر ساختن دنیا، در توان م

ولـی در آرمـانگرایی خـود     علی رغم تفاوت هایی که در افکار شان وجـود دارد،  غالبا نثر شعر گونه است و

داراي وحـدت   جهانی است کـه قـائم بـه ذات و    جبر ان، جهان مطلوب سعدي و مضامین مشترکی دارند.

  آرزوهاي نهفته او قرار داده است. ند آن را مظهر رویاهاي انسان ووجودي که خداو

به عنوان عامل اساسی در مولفـه هـاي    ت،محب ت عشق واهمی از موارد قابل توجه درآرمانگرایی جبران،  

 عشق مـی دانـد و   ارزش را کاستن از جهان امروز جبران یکی ازویژگی هاي ناپسند است. جهان آرمانی او

  می گوید: 

       بفی الناس والح اشکال واکثر               کالعشب        ها فی الحقل الزهرُوالثمر  

  وارغـد له انواعــو یــابی الحیاه                     معتقلفـــی االســـر ـه ملککانــ       

  )422:1994(جبران،                  

کـه نـه    مانند علف هاي مزرعـه اسـت،   بیشتر آن، و شکل هاي گوناگونی دارد عشق در میان مردم،-1

  نه ثمري! شکوفه دارد و

خیانـت پیشـه    یارانی دارد که درحق او و زندگی می گریزد است که از گویی عشق پادشاهی دربند-2

  نموده اند.

آثار جبران نهفته اسـت،   رسیدن به آرمانگرایی که در بوستان سعدي و با وجود نمونه هاي فراوان عشق و

محبت در مقابل انسان قـرار داده   آسان ترین راه ر ا براي شناسایی عشق و می توان گفت این دو هنرمند

مصـیبت هـایی کـه     ،مصیبت هاي گوناگون زندگی می کنـد  انسانی که در عصر مملو از بدبختی ها و اند،

 کمترین آن جنگ انسانی با انسان دیگر است.
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 قیحقت سئواالت-٢-١

  بوستان سعدي به صورت یکسان تجلی پیدا می کند؟ ر آرمانگرایی در آثار جبران وتفکّ آیا -1 

  از چه نمادهاي مشترك بهره می گیرند؟ ،سعدي در ترسیم مدینه فاضله جبران خلیل جبران و -2

  بوستان سعدي چیست؟ در آثار جبران و عوامل راه هاي رسیدن به آرمان شهر -3

  بوستان سعدي چیست؟ تفاوت مفهوم آرمانگرایی در آثار جبران و تشابه وموارد  -4

  ف تحقیقاهدو ا ضرورت -1-3

هـر نـوع تالشـی     استثمار است، استعمار و ،غارت ،چپاول در عصري که انسان مورد تهدید جنگ و    

 تعارضـات و کاسـتن از   هـم گرایـی و   هم دلی و براي شناسایی عناصر مشترك به منظور ایجاد دوستی و

پژوهش هاي میـان رشـته    عالوه بر آن توسعه دامنه تحقیقات و ه است؛در خور توج ارزشمند و مناقشات،
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آن را از حالـت   ل سـاخته، ادبیات فارسی را متحـو  انشگاهی زبان وات تطبیقی می تواند رشته دادبی اي و

  تازگی بخشد.به آن تنوع و  ابتذال دور کند و دور باطل و تکرار و

یعنی شناسایی سـمبل هـاي    هدف دست یافتن به پاسخ هاي منطقی براي پرسش هاي عمده تحقیق،   

اثبات مشترکات در ترسیم مدینـه فاضـله اسـت در     و ،آثار جبران متفاوت آرمانگرایی در بوستان سعدي و

حوزه فکري  در دو جهان بینی دو شاعر، صورت اثبات موارد مذکور می توان با تکیه بر  مشترکات فکري و

  نوع دوستی برداشت. برادري و گامی هر چند کوچک در جهت یاد آوري اتحاد، تمدنی، و

 پیشینھ تحقیق -٤-١

تنها می  صورت نگرفته است و آرمانگرایی، ي پژوهش چندانی در باره ،طبق بررسی هاي انجام شده   

  توان به تحقیقات زیر اشاره نمود:

کیـه بـر آثـار    از فاطمه حیدري که بیشتر با ت در شعر معاصر فارسی،کتاب چشم اندازهاي آرمانشهر    

سپس نگاهی به دنیاي آرمانی برخی سرایندگان معاصـر   شده و نوشته و... عطار، ،شاعرانی همچون نظامی

  . انداخته است فارسی

که  ،زي معلوف، از علی منتظمی ودیگرانمقاله ي اندیشه ي آرمانشهر در قصیده علی بساط الریح فو  

  .ویژگی هاي مدینه فاضله را در این قصیده بررسی می کند
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