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آرمان گرا اگر واقعیت ها را درك نکند با توجه به خصلت واقعیت هاي 
و واقع بینی نیز اگر به واقع گرایی ، رویکرد افراطی پیدا می کند نامطلوب

شه ها ي موجود، گیر حاصل انفعال و سازش با واقعیت ها و اندی ،تبدیل شود
.م آنهاستکردن در دا

گرایی نیست بلکه مخالف با محافظه کاري است آرمان خواهی مخالف با واقع 
در حالی که  ؛هرچند تلخ و بد باشدتسلیم در برابر هر واقعیتی است  ،و آن

شناخت واقعیت ها و استفاده از موقعیت هاي مثبت و مقابله با  ،آرمان گرایی
.واقعیت هاي منفی است

انگیزه را  نگاه ها نباید بدبینانه باشد که این موجب عقب ماندگی است و
گمراه  ،ضعیف می کند و دید مثبت بدون در نظر گرفتن واقعیت هاي منفی

موجب رضایت کاذب می شود؛ آرمان گرایی به معناي نادیده و کننده است 
یکی از بلکه آرمان گرایی،  به معناي پرخاشگري نیست؛ و گرفتن مصالح

.باید مصالح را رعایت کرد مصالح است و 

موافق
داشتن شهر آرمانی از نظریات فیلسوفان 

فارابی ، ابن  افالطون، بزرگی چون
 .سیناو خواجه نصیر الدین طوسی است

رسیدن به سعادت  ،هدف از شهر آرمانی
از آفرینش انسان نیز، هدف  .است

آرمان گرایی  .رسیدن او به سعادت است
 ،آنرسیدن به  .مطابق با عقالنیت است

 .شور و نشاط در جامعه ایجاد می کند
، با نخبگان داریدر د مقام معظم رهبري

 یو اله ینید يبه آرمانها ياهتمام جد«
 شرفتیرا الزمه پ »یو تعهد انقالب

.کشور دانستند یواقع
براي  آرمانی مشخص ،حکومت اسالمی

بنابراین جامعه خود ترسیم نموده است؛ 
.آرمان گرایی امري ضروري است

مخالف
بدون توجه  ،یشهر آرمان کیساختن 

 ریامکان پذ تهایو در نظر گرفتن واقع
با  یبرخ یچارجوب ذهن. دنخواهد بو

 نیگره زده شده است و ا ییآرمانگرا
 یاطراف خود توجه اتیواقعبه افراد 
که در موردش حرف  یمسائل .ندارند

که در موردش  یزنند و موضوعات یم
 .ستا الیدر عالم خ ،دهند ینظر م

آنها  یدر محاسبات ذهن تهایواقع
 هدیا تیبازتاب ندارد و در مورد وضع

ي ها تیکنند نه واقع میآل صحبت 
با توجه به  ی؛ باید به آنها گفتاجتماع

 وجود داردکه در جامعه  ییتهایواقع
؟شود ساخت یفاضله م نهیچگونه مد
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