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چکیده
این پژوهش به شیوۀ تطبیقی و بر اساس رویکرد اسالوی به تبیین ویژگیهای آرمانشهر در شعر
سهراب سپهری و نازک المالئکه دو شاعر فارسی و عرب زبان پرداخته و وجوه اشتراک و
تفاوت آنها را با توجه توصیفهای دو شاعر در سطح محتوایی بررسی و تحلیل کرده است.
تخیلی و شاعرانۀ خود پناه بردهاند و به سبب اینکه گرایشهای رمانتیستی و اوضاع اجتماعی
مشابهی داشتهاند در آرمانشهر هر دو درونمایههای مشترکی چون گریز از فقر و ظلم و توجه
به دنیای کودکی ،طبیعت و روستا دیده میشود؛ اما گرایشها و تجربه فردی متفاوت دو شاعر،
آرمانشهر نازک را نزدیکتر به واقعیت کرده و به آن جنبۀ ملی و اجتماعی -اخالقی بخشده و
آرمانشهر سهراب را بیشتر رمزگونه ،عرفانی -اخالقی و فرا ملی و جهانی کرده است.
کلیدواژهها :شعرسهراب سپهری ،شعرنازک المالئکه ،شعر معاصرایران و عرب ،آرمانشهر در
شعر معاصر ایران و عرب.

 نویسنده مسئولz-rajabi@araku.ac.ir :

مربی پیام نور استان فارس ،واحد گله دار
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نتایج پژوهش گویا است که هر دو شاعر برای گریز از واقعیت جامعۀ خویش به آرمانشهر
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 .1مقدمه
با اینکه نشانههای آرم ان خواهی و جستجوی کمال مطلوب بین تمام اقوام تمدن بشری
وجود داشته است و«نمیدانیم چه کسی در چه زمانی اولین بار یک زندگی بهتر را
خیالپردازی کرده است ،باید اعتماد کنیم که در فرهنگهای مختلف ،افراد مختلف اولین
تخیالتی را نوشتند که باقی مانده است و در آثاری که در ادوار بعد نوشته شد ،ثبت
شده و به دست ما رسیده است» ( .)sargent, 2010: 4با وجود این از زمانی که در قرن

16م توماس مور 1فیلسوف و نویسنده انگلیسی برای این تخیالت اصطالح اتوپیا 2را
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120

علومسیاسی ،فلسفه و ادبیات راه یافت و باعث شد مطالعات اتوپیایی«حوزۀ مطالعاتی
عجیب و گزینشی باشد و دامنۀ متخصصان آن از فالسفۀ سیاسی و اجتماعی به حوزۀ
فکر منتقدان ادبی و نظریههای معماری و برنامهریزی گسترده شده باشد» ( Goodwin,

 .)2001: 1همین امر سبب شده است اصطالح اتوپیا مفهومی شناور باشد که گاه به
معنی تصوری از نظامهای اجتماعی خوب و گاه خیالی از کمال مطلوب دستنیافتی و
فرافکندن تخیل بر واقعیت خارجی است (مانهایم .)257 :1380 ،یکی از بهترین نمودهای
دیدگاههای مختلف دربارۀ اتوپیا در هر عصر را میتوان در آثار ادبی آن دوره یافت؛
چنانکه میشل فوکو 3فیلسوف و جامعهشناس معاصر فرانسوی ،معتقد است که آثار

هنری میتوانند تمام فضای فکری و فرهنگی دوره خود را منعکس کنند (رامین:1387 ،

 . )583این پژوهش بر آن است که مفهوم آرمانشهر را در شعر سهراب سپهری و نازک
المالئکه دو شاعر ایرانی و عراقی بررسی کند که هر دو از چهرههای مطرح ادبیات
معاصر خود هستند؛ تا دریابد که ویژگی شهر آرمانی مدنظر هر یک از آنها چگونه است
و اینکه چه نقاط اشتراک و افتراق قابل مالحظهای از این نظر دارند.
 .2پیشینۀ پژوهش
از پژوهشهای مرتبط با این پژوهش ،مواردی قابل ذکر است :در پژوهش «بررسی و
مقایسه آرمانشهر سهراب سپهری و پاد آرمانشهر طاهره صفارزاده» (حریری و ضیائی

علیشاه )1391 ،به برخی مفاهیم آرمانشهری سهراب اشاره شده است .در پژوهش
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ابداع کرد بتدریج در حوزههای مختلف علوم انسانی چون روانشناسی ،جامعهشناسی،

بررسی تطبیقی آرمانشهر در اشعار سهراب سپهری و نازکالمالئکه

«سمبلهای آرمانشهر در شعر معاصر عربی و فارسی» (معروف و نعمتی ،)1392 ،برخی
سمبلهای ک الن مشترک چون زادگاه و وطن ،نمادهای تخیلی و رمانتیک و آرمانشهر
مهدویت در شعر تمام شاعران مطرح معاصر فارسی و عربی بیان شده است .در
پژوهش «آرمانشهر در اندیشۀ فروغ فرخزاد و نازک المالئکه» (حیدری و زارع،)1392 ،
مفاهیم مشترکی چون غربت عاطفی ،مکانی ،روحی؛ طرح مشکالت زنان و جامعه و
برخی از ویژگیهای مشترک شهر آرمانی دو شاعر بررسی شده است .در پژوهش
« بررسی تطبیقی آرمانشهر در اندیشۀ فریدون مشیری و نازک المالئکه» (نورایی و جهانی،

 ، )1393مفاهیم مشترکی چون عدالت ،جنگ ،خشونت ،خودکامگی ،عشق و ارتباط با
طبیعت در شعر دو شاعر بررسی شده است .بنابراین ،تاکنون پژوهش مستقلی به مفهوم

کار صحیح نیست؛ بویژه که اغلب به پیداکردن چندین نمونه از خالل کل اشعار دیوان
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پژوهشها بر یافتن مفاهیم مشترک در کل اشعار دو شاعر است که بهزعم نگارندگان این
شاعران و بیان یک عنوان کلی برای آنها بسنده شده و کمتر تفاوتها و شباهتها جداگانه
تحلیل و بررسی شده است و معموالً این کار در قسمت نتیجه گیری و بهصورت چند
عنوان و گزاره کلی ارائه شده است .همچنین در هیچ پژوهشی تاکنون به بحث ارتباط
مفهوم آرمانشهر با ادبیات اشاره نشده است.
 .3روش پژوهش
این پژوهش به شیوۀ تطبیقی و براساس مکتب ادبیات تطبیقی اسالوی (مکتب
کشورهای اروپای شرقی) انجام شده است .اساس این مکتب بر «بررسی روابط ادبیات
[فرهنگهای] مختلف بر اساس نقاط مشترک و مشابه میان آنها است [و معتقد است
وجود] این نقاط مشترک تحت تأثیر از بسترهای اقتصادی و اجتماعی مشترک و تأثیر
آنها بر ادبیات و هنر آن فرهنگها بوده است» (علوش127 :1987 ،؛ عبود .)108 :1999 ،از این
رو در این مکتب «متون ادبی را از بافتهای تاریخی خود جداییناپذیر میدانند؛ نقش
مؤلف کامالً نادیده گرفته نمیشود» (ویلم برتنز .)222 :1388 ،بنابراین از آنجا که در این
مکتب متون ادبی بخشی از یک نظام فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی است ،در این پژوهش
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به وقایع سیاسی -اجتماعی زندگی دو شاعر پرداخته شده است .از سویی از آنجا که
نمودهای جزئی و ابیات پراکنده از آرمانطلبی و خواستن کمال مطلوب اخالقی و
اجتماعی به عنوان جزئی از دنیای آرمانیدر دیوان تمام شاعران وجود دارد ،مبنای اصلی
بررسی در این پژوهش دفتر حجم سبز سپهری و اشعاری از نازک المالئکه است که
محتوای تمام یا غالب آنها از ابتدا تا انتها مشخصاً آرمانشهری است و مشخص است
قصد شاعر از سرودن آنها ترسیم جهانی آرمانی بوده است و نه آوردن ابیات و شواهد
پراکنده از خالل کل اشعار دو شاعر.
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واژۀ اتوپیا ( ،)utopiaکه در زبان فارسی بهصورت «آرمانشهر»« ،مدینه فاضله»«،ناکجا
آباد» «،شهر خدا»«،داد شهر (مدینه عادله)»«،پردیس» و «ال مکان» بهکار رفته ،ابداع
توماس مور است که «برگرفته از لغت یونانی  toposبه معنی «جا /مکان» است و حرف

 uدر پیشوند « »ouبه معنی «نه» و «نیست» است؛ در نتیجه ،لغت اتوپیا که در سادهترین
هیچجا»«ناکجا» است برای اشاره به «مکان خوب ناموجود» بهکار
شکل آن به معنی « 

میرود» ( .)Sargent, 2010: 8در اصطالح «،اتوپیا یک واژۀ جهانی برای کمال مطلوب،
خواه دستیافتنی یا دست نیافتنی در خالل آرزوها و خیاالت جامعه است که ک جامعه
کامل را میسازد» (.)Ashcroft, 2017: 1
با اینکه آرزوی دیرینۀ یافتن مأمنی امن و گاه مقدس قرنها موضوع عمومی ادبیات
بوده است ،کهن ترین اثر آرمانشهری که به دست ما رسیده به سرزمین سومر و افسانۀ
گیلگمش و پس از آن ادویسه هومر مربوط است که شرح سفرهایی برای جستجوی جهانی
آرمانی و آرمانشهری است (.)Laing & Frost, 2014: 211; Schonpflug, 2008: 86
اولین بار افالطون بود که این مفهوم را بهطور جدی مطرح کرد .او هر چند واژۀ اوتوپیا
را بهکار نبرده است در رساله جمهوری و بخشهایی از تیمائوس و کریتیاس بهطور دقیق
جامعهای آرمانی را تصویر میکند که حاکم آن فیلسوف -شاه است و مطلوب آن
فضیلتهای چهارگانۀ حکمت ،شجاعت ،خویشتنداری و عدالت است (گاتری:1378 ،

 . )98در سراسر قرون وسطی الگوی اصلی متفکران در طراحی آرمانشهرها ،جمهوری
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 .4مفهوم اتوپیا
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افالطون و آموزههای مسیحیت است که نمونۀ برجستۀ آن «شهر خدا» اثر قدیس

آگوستین 4است؛ شهری آرمانی که در زمین نمیتوان از آن سراغ گرفت ولی موفقیت و
محرومیت انسان از ورود به آن به زندگی در این دنیا منوط است؛ زیرا انسان در این
کره خاکی مسافر و مهاجری است و باید بعد از طی زمان مقرر به بهشت جاودانی
منتقل شود (بارنر .)223 :1354 ،در دوره رنسانس با آغاز رشد علم و انسانگرایی و
انسانمدار شدن مذهب ،توماس مور واژۀ «اتوپیا» را در کتابی به همین نام بهکار برد.
اتوپیای انسان گرایانۀ او شامل دو کتاب است :کتاب اول ،تحلیلی خردهبین و
دادخواستی پر شور بر ضد وضع اجتماعی و اقتصادی حاکم بر اروپا است و کتاب دوم
روایتگر بهترین وضع اجتماعی در قالب شهر «آبرکسا» است (مور .)16 :1361 ،پس از آن

اتوپیاهای علمی -تخیلی و سوسیالیستی -تخیلی بهوجود آمد .سپس ،در عصر پست
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اجتماعی و رشد علم و فناوری و تحث تأثیر از متفکرانی چون مارکس 5و انگلس

6

مدرن با شکست مارکسیست و کمونیست و هشدار دادن متفکرانی چون بیکن،7

فوکویاما 8و هانتینگتون 9نسبت به اینکه رشد سریع علم و فناوری ،که ویرانی بنیادهای
انسانی -اخالقی -اجتماعی و طبیعت را به همراه داشته است پیامدی جز جنگ و
درگیری نخواهد داشت ،کمکم طرحهای اتوپیایی رنگ باخت و دیستوپیاها یا

ویرانشهرها گسترش یافت (رامین .)65 :1389 ،در مجموع باید گفت ،بهرغم تمام
تحوالتی که آرمانشهرها در طول تاریخ و در آثار اقوام مختلف داشتهاند ،همۀ آنها یک
نقطۀ مشترک دارند و آن این است که اگر چه«فرم تخیلی ،محتوا ،و کارکرد مدلهای
مختلف آرمانشهر متفاوت است ،یکی از عناصری که همیشه ثابت میماند ،تمایلی است
که [خود را] به شیوههای مختلف از هجو و تمسخرکردن آنچه موجود است تا
خیالپردازی دربارۀ جهانی کامل نشان میدهد» (.)Dubois, 2012: 14
 .5آرمانشهر در ادبیات
با توجه به محتوای بینرشتهای مفهوم اتوپیا نظریههای متفاوت و گاه متناقصی در
رشتههای مختلف علوم انسانی دربارۀ آثار آرمانشهری مطرح شده است که این پژوهش
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مجال پرداختن به آنها نیست؛ اما همین نظریهپردازان دربارۀ چگونگی ارتباط ادبیات و
مفهوم آرمانشهر و نمود آن در ادبیات نیز اختالف نظر دارند؛ برای مثال ،گان 10پیوند

ادبیات و آرمانشهر را در ماهیت طنزآمیز واژه و مفهوم اتوپیا میداند.
اتوپیا به معنی «هیچ -جا» است؛ اما از آنجاکه این تعبیر ،روش ساختن جامعههای
بهتر را توصیف میکند ،معنی «جای خوب» یا «مکان زیبا» گرفته است؛ مکان خهوبی
که مکان نیست؛ طنزی که بهطور تلویحی در تمام تصورات آرمانشهری وجود دارد و
البته طنز بخشی از نتایج ضروری روایت است (.)Gunn, 2002: 24
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اسطورهای ذهنی است اما نظریهای برای پیوند با حقایق اجتماعی نیست؛ [بنابراین]
اتوپیا بهعنوان ادبیات ،تقلیدی از زندگی در حد غایی خود نیست» ( Duobis, 2012:

)15؛ حال اینکه از نظر دریدا 12ادبیات در ذات خود اتوپیایی است؛ زیرا ادبیات فضایی
است برای مفروضکردن افکاری که تاکنون واقعیت نداشته ،و مجالی است برای مباحثه
بین واقعیت مکان و ساختارهای موجود اجتماعی و افکاری که آن مکان و ساختارها را
بهبود میبخشد .پس اتوپیا «نا -مکان»« ،مکان بیمکان» است که در تخیل بشر وجود
دارد .به همین سبب دریدا مفاهیمی مثل عدالت ،دموکراسی و ادبیات را اتوپیایی میداند
از این حیث که از «نا -مکان» یا «هیچ -جا» ،نشان میدهند که مفاهیمی غیرمکانی و
غیرزمانی هستند (.)Griffin & Moylan, 2007: 45-49

ریکور 13نیز با تعریف آرمانشهر به«فرافکندن خیال به خارج از واقع و در جایی

دیگر و زمانی دیگر که یک نامکان است» (ریکور)99 :1381 ،؛ جوهر آرمانشهر را خیال
میداند .او معتقد است «کارکرد اتوپیا بهعنوان شکلی از تخیل باید برقرارکردن ارتباط
نزدیک بین ناموجود و ممکن باشد» ()Ritivoi, 2006: 63؛ همین پیوند ذاتی بستر
مناسب طرح مفاهیم آرمانشهری است؛ چنانکه به گفتۀ ثروت نیز دو اصل مطرح در
آرمانشهر یعنی « گریز از واقعیت و سفر بر روی بالهای خیال» و «آنچه باید باشد به
جای آنچه هست» ،مجال خوبی برای طرح آرمانشهر در ادبیات است (ثروت.)88 :1385 ،
از آنجاکه این دو اصل از تمنیات عمیق بشری است ،خوانندگان را مجذوب خود

میکند .در همین راستا ،وگنر 14نیز بر آن است که متنهای اتوپیایی «به خوانندگان امکان
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فرای 11معتقد است آرمانشهر به وجهی ذهنی در پیوند با ادبیات است؛ زیرا «اتوپیا
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میدهد تا جهان را به شیوهای نوین درک کنند و آنها را به خلق و خوهایی مجهز
میکند که الزمۀ زندگی در محیط اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی نوظهور است»

(مرندی .)79 :1390،در مقابل ،پوپر 15با طرح آرمانشهرها توسط هنرمندان موافق نیست به
این سبب که طرحهای «ناکجا آبادی» واقعبینی انسانها را میکاهد؛ حال اینکه «نمیتوان
زندگی انسانها را وسیلۀ برآوردهشدن کام هنرمندان برای بیان [افکار و عواطف] قرار
داد ....بهتر است به هر کس اجازه دهیم خودش زندگی خودش را طراحی کند» (پوپر،

 . )66 :1380چنانکه مشخص است ،هر یک از متفکران غربی با توجه به گرایشهای
سیاسی و اجتماعی خود ارتباط آرمانشهر و ادبیات را ارزیابی کردهاند؛ چنانکه در جهان
اسالم نیز اندیشمندانی چون فارابی ،ابنسینا ،ابنخلدون ،خواجهنصیر و سهروردی

جزئی از تاریخ ادبیات و فرهنگ آنها شده است .از شخصیتهای کالسیک ادبیات
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اما بهرغم تمام این مناق شات همواره آثار آرمانشهری در ادبیات تمام اقوام خلق شده و
ایران ،که تفکرات آرمانگرایی خود را در آثار ادبی خود بیان کردهاند ،فردوسی ،سنایی،
سعدی ،مولوی و نظامی قابل ذکر است؛ چنانکه سعدی در بوستانش با ترسیم دنیایی پر
از ایمان ،صفا ،راستی ،عدل ،روشنی و حقیقت تصویری از عالم آن چنانکه باید باشد،
میآفریند (یوسفی )30 :1381 ،و نظامی در دنیای پر آشوب درگیر با جنگهای صلیبی و
مخالفان آنها ،میکوشد با تخیلش جهانی فارغ از بیرسمیها و پریشانیها بیافریند
(زرینکوب . )286 :1389 ،در جهان عرب نیز بارزترین شاعران آرمانگرا در ادبیات
کالسیک عرب ابوالعالی معری و متنبی هستند .کوششهای متنبی و نزدیکشدن او به
سیفالدوله همدانی بهعنوان شخصیت آرمانی ،در واقع در راستای آرمانگرایی او و
رسیدن خود و قوم عرب به وضعی آرمانی بوده است و شاید بتوان گفت مدائح او در
واقع مدح انسانهای مثالی باشد تا ممدوح واقعی .جامعۀ آرمانی ابوالعالء معری نیز در
رسایل و نثرهایش بویژه آنجا که حاکمان ظالم و جامعه خود را نقد میکند بخوبی نمود
یافته است (ابوحاقه89 :1989 ،؛ زرق .)30 :2006 ،مبرهن است که این جریان آرمانخواهی
با تمام تحوالت و فراز و فرودش در هر دو قوم تا به امروز ادامه داشته است بویژه که
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شاعران امروز بیش از گذشته نسبت به شرایط جامعه واکنش نشان میدهند و هنرشان
را برای خدمت به جامعه و انسانیت بهکار میبرند.
الزم به ذکر است که نظریهپردازانی چون سارجنت عموماً آرمانشهر در تاریخ تمام
اقوام را دو نوع می دانند :اتوپیایی که بر لذتهای جسمانی مبتنی است که در مرکز آن
غذا ،شراب و بعضاً لذت جنسی بیقید و فراوان است و اتوپیایی که به نوعی بر ساختار
اجتماعی تأکید میکند .او آرمانشهر نوع اول را اتوپیای رهایی و اتوپیای جسم میداند
که در لذتهای ذکر شده در بهشت عدن کتاب مقدس و داستانهای یونانی ریشه دارد و
126
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( .)Sargent, 2010: 12بر همین اساس او بین دو مفهوم اتوپیا و اتوپیانیسم تمایز قائل
است .بر این اساس که «اتوپیا را «جامعهای ناموجود که با جزئیات قابل توجهی
توصیف شده و در زمان یا مکان قرار گرفته است» و اتوپیانیسم را «رؤیایی جمعی»
مینامد» ( .)Ashcroft, 2017: 5

 .6نازک المالئکه و سهراب سپهری
با اینکه «توضیح اثر بر حسب شخصیت و زندگی نویسنده از کهنترین روشهای تحقیق
ادبی است» (ولک و وارن )74 :1382 ،که البته امروزه برخی از منتقدان آن را میپذیرند و
برخی نه؛ از آنجا که آرمانشهرها سامانههای اعتقادی یا جهانبینی گروههایی هستند که

از تحقق کامل عالیق اجتماعی خود بازماندهاند در هر نوع مطالعه دربارۀ آرمانشهر باید
به اوضاع اجتماعی آن توجه کرد (.)Jacoby, 2005:x preface & Ashcroft, 2017: 8
از سویی ،نظر به اینکه هیچ مدرکی دال بر تأثیر و تأثر این دو شاعر بر همدیگر طی
زندگیشان وجود ندارد براساس اصول ادبیاتتطبیقی اسالوی ،اوضاع اجتماعی -سیاسی
دو شاعر بررسی میشود.
 1-6زندگی و شعر نازک المالئکه (2007 -1923م 1385 -1301/ش)
نازک المالئکه شاعر عراقی ،مبتکر و بانوی شعر نو و معاصر عرب (شفیعی کدکنی:1380 ،

 )130در سال  1923در خانوادهای ثروتمند و از پدر و مادری شاعر ،که منزلشان محفل
ادبا و شعرا بود ،متولد شد (سامرایی .)10 :1975 ،پس از پایان دبیرستان وارد دانشکده
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منشأ اتوپیای دوم را فکر بهشت زمینی و عصر طالیی بشر در دوران باستان میداند
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هنرهای زیبا شد و اصول موسیقی و نواختن چنگ را فرا گرفت و پس از آن در
دانشسرای عالی بغداد در رشته ادبیات عرب فارغ التحصیل شد و چندین سال در
امریکا به تحصیل و تحقیق در رشته نقدادبی و ادبیاتتطبیقی پرداخت .آشنایی با ادبیات

غرب بویژه شاعرانی چون «شلی»16و«کیتس»17سبب گرایش او به مکتب رمانتیسم شد و
فضای شعر او را به «جستجوی چیزهای نایافتۀ دور دست با همان حاالت عاشقانه
رمانتیک» (شفیعیکدکنی )137 :1380 ،تغییر داد .البته اوضاع اجتماعی -سیاسی عراق نیز در
این گرایشهای رمانتیستی بیتأثیر نبوده است .کشور شاعر در سالهای کودکی و جوانی
او مستعمره انگلیس بود و پس از آن نیز در سال  1332به خانواده هاشمی دستنشاندۀ
استعمار سپرده شد (بیگدلی.)29 :1368 ،

کشور عراق ،که زیر چکمه های حکومت نظامی و ارتشی خاندان هاشمی دستوپا
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را میتوان در اشعار نازک دید .طی سالهای  1950 -1948تا انقالب سال  1985در
میزد ،احزاب مجبور به سکوت و روزنامهها و مجالت در شرف بسته شدن بودند
(بقاعی ،بیتا .)86 :از اینرو ،میتوان در شعر او «چشم اندازی از مشکالت جامعهای را
دید که یک دختر روشنفکر بورژوا در سالهای پس از جنگ جهانی دوم میتوانسته
است احساس و تصویر کند» (شفیعیکدکنی .)137 :1380 ،با اینکه او طی این سالها در
عراق نیست و به دلیل فعالیتهای سیاسی مجبور به ترک عراق شده است ،از اجتماع و
سیاست کشور خود غافل نبود و غربت رمانتیکی را انتخاب کرد و به شکلی غیرمستقیم
به جامعه خود پرداخت (خلیل حجا351 :1999 ،؛ سامرایی.)58 :1975 ،
 2-6زندگی و شعر سپهری ()1359 -1307

سهراب سپهری شاعر سبک نو ،که شهرتش در ادبیات فارسی با شهرت نازک المالئکه
در ادبیات عرب برابری میکند در سال  1307در کاشان در خانوادهای ادبدوست زاده
شد .او پس از پایان دورۀ دبیرستان در دانشکدۀ هنرهای زیبای تهران تحصیل کرد.
سالهای کودکی سپهری مقارن با حکومت نظامی و استبدادی رضا خانی و اصالحات
همراه با رعب و وحشت بود .آغاز دوران جوانی او با ابتدای دوره محمدرضا شاه و
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شکوفایی و رونق شعر و ادب در محافل ادبی و اجتماعی همزمان شد؛ اما خیلی زود با
کودتای مسلحانه سال  1332بار دیگر اختناق ،یأس و نومیدی در دل شاعران راه یافت.
سپهری برای آشنایی با هنر ،فرهنگ و فلسفه سرزمینهای دیگر سالها در کشورهای
اروپایی و بویژه شرق سفر کرد که این امر ضمن اینکه دستاوردی غنی از فرهنگ و
دانش برایش فراهم کرد ،سبب شد تجربههای شعری سهراب از ابتدا تا انتها یکدست
نباشد (عابدی27 -18 :1375 ،؛ سپهری91 :1379 ،؛ سیاهپوش .)24 :1385 ،در واقع با اینکه
سهراب از ابتدا به گوشهگیری و انزوا میل داشت در مجموعههای آغازینش که
128
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همدلی شاعر نسبت به اجتماع و مسایل پیرامونش است (ترابی21 -19 :1375 ،؛ سیاهپوش،

 .)14 :1385او بینش خاص نسبت به آرمانهای انسانی و حتی خود انسان دارد .برداشت
وی از جهان ،مردم و طبیعت نوعی برداشت و نگاه تازه است که حاصل روح روستایی
او و پیوند او با فلسفه شرق و عرفان بودایی و اسالمی ،فرهنگ ایران باستان و فرهنگ
عبری -مسیحی است (زرقانی467 :1387 ،؛ عماد.)8 :1376 ،
 3-6نقاط اشتراک دو شاعر

در دوران کودکی و جوانی هر دو شاعر اوضاع سیاسی -اجتماعی مشابهی در دو کشور
حاکم بوده است .در گرایشهای فردی هر در دو شاعر نیز شیفتگی به هنر (موسیقی و
نقاشی) و میل به عزلت و انزوا دیده میشود .از نظر فکری نیز هر دو شاعر عالوه بر
وقایع جاری جامعۀ عصر خود از فرهنگ و جریان فکری خارج از کشور خود نیز تأثیر

پذیرفتهاند .نازک طی اقامت خود در امریکا از ادبیات غرب تأثیر گرفته و اقامت در

شرق سهراب را تحت تأثیر از تفکر و عرفان شرق کرده است .البته بهرغم حضور در
دو کشور مختلف ،نتیجۀ این اقامت در شعر هر دوی آنها به یک صورت یعنی تمایل به
گرایشهای رمانتیکی نمود یافته است .همین شباهتها سبب اصلی انتخاب این دو شاعر

برای بررسی تطبیقی بوده است.
 .7آرمانشهر در اشعار نازک المالئکه و سهراب سپهری
نازک طی سالهای سلطۀ استعمار و استبداد در عراق برای تسکین آالم خود به طبیعت یا
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سرودههای دوران جوانی او است ،اندوهی رمانتیک موج میزند که نشاندهنده تأثیر و
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به سرزمین آرمانی پناه میبرد که خود آن را ترسیم میکند و با ناامیدی به واقعیت
می نگرد .در این مرحله بسیار بدبین است و فلسفۀ مرگ و زندگی و مسائل مربوط به
آن در اشعار او موج میزند (بقاعی ،بیتا .)67 -66 :انعکاس این تفکر بدبینانه او بویژه در
دو شعر «آرمانشهر گمشده» و «آرمانشهر در کوهها» و در خالل چند شعر دیگر نمایان
است .دربارۀ سهراب به سبب پناه بردن او به عرفان شرقی این امر تا حدی برعکس
است؛ زیرا به گفتۀ صاحبنظرانی چون داریوش آشوری ،سپهری در دفتر حجم سبز ،که
اوج کار شاعری او است ،پس از تب و تابهای بسیار به فراغت و آرامش رسیده و در
سرزمین آرمانی خویش است و بهشیوه سعدی در بوستان ،جهانبینی آرمانی و بینش
عارفانۀ خود را از زندگی و هستی در سرزمین آرمانی خود بیان میکند (سیاهپوش:1385 ،

 . )25از این رو در ادامه پژوهش برای روشن شدن و تبیین این امر آرمانشهر هر دو
 1-7آرمانشهر در شعر نازک المالئکه

نازک المالئکه اولین شاعری است که صراحتاً جهان آرمانی و مطلوب خود را اتوپیا
نامیده است و میگوید« :اتوپیا واژهای یونانی است به معنی «المکان» که من آن را به
مفهوم یک شهر خیالی در عالم شعر استفاده میکنم» (المالئکه .)197 :1986 ،او در دو
قصیده «یوتوپیا الضائعه»و «یوتوپیا فیالجبال» بهصراحت واژۀ «یوتوپیا» را آورده است و
در چند شعر دیگر نیز ویژگیهای آن را چنین بازگو کرده است:
 1-1-7آرمانشهر در قصیدۀ «يوتوپیا الضائعه» (آرمانشهر گمشده)

مالئکه انگیزه آرمانشهرگرایی خود را در شعر «خیال و الواقع» بیان میکند که برای فرار
از زندگی مالل آور و انکار واقعیت تلخی که با آن رو به رو بوده اسست به سرزمین
قدسئِمتُ الواقعُ المرُّ المَملّا  /و لقهد عهدتُ خیهاال مضهمَحِلّا //فهاترکینی بخِیهالی
ت خیهال
ت بهأحال سم الس/هماء /و تخیهر ُ
س یعرونی لهو ال أنننهی //لهذ ُ
أتسلّی /آه کا َد الیأ ُ
18
الشُّعراء //لم یعِدنی غیر احالمَ السَّماء /و خیاالتی وَهمُ الشُّعَراء (المالئکه ،ص.)213
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شاعر در این اشعار تبیین ،و سپس بررسی و مقایسه میشود.
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او در قصیدۀ «صوت االمل» نیز دلیل فرورفتن در سرزمین خیال را گریز از اوضاع
زمانۀ پر اختناق و پر از تاریکی ،حزن ،اشک و فریادهای مرگ بیان کرده است:
سر بسنا سِر یا زورق االملس العذ /بس و إن اُسدِلت ستُورُ الظالم /سِر بسنا حیهثُ یریهدُ
لنا المَج  /هولُ سِر فی هذا الوجود الحزین ..../و غدا مغربُ األسی و الشُجون  /و غداً
تنضِبُ الدموعُ و تفنی /ضجۀُ الموتِ فی عَمیقس السُکونس( 19المالئکه،ص.)324

در شعر «آرمانشهر گمشده» نیز ،که نازک طی سه پرده و در قالب سه رؤیا
آرمانشهرش را ترسیم میکند ،می گوید که برای رهاشدن از این کابوس واقعی به پژواک
130
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التیام میدهد و او را در رؤیای شهری آرمانی مدهوش میکند:
صدی ضائع /...یُجاذِب رُوحی صَباحَ مَساء /...صدیً لم یُشابهْ قطُّ /تُغنّیه قیثارهٌ فی
الخفاء /...و یَمْضی شعوری فی نشوهٌ /یُخد/رُهُ حِلْمُ یوتوبیا( 20المالئکه،ص.)240

این گفتهها د قیقاً مطابق نظر سارجنت و ریکور است که آرمانشهرها را زاییدۀ رؤیاها
و کابوسها و نگاه بدبینانه بهوضع موجود میدانند که در نتیجه ،فرد را به خیالبافی دربارۀ
جامعهای بسیار متفاوت وامیدارد ( Sargent,2010:4و ریکور .)99 :1381 ،به همین سبب
نازک خاستگاه اصلی آرمانشهر خیالی خود را آرزویی برخاسته از جان و جاری در

رگایش میداند« :و یوتوپیا حُلُم فی دَمی /أموتُ و أحیا عَلی ذِکرسه»( 21المالئکه ،ص.)241
او آن را شهر شهرزاد و قصههای هزار و یک شب میخواند (المالئکه ،ص )242و

ویژگیهای این شهر افسانهای و آرمانی را چنین تصویر میکند :شهری از جنس عبیر و
در افقی رازآلود و دوردست؛ آنجا که ستارگان از جادوی آن ذوب میشوند؛ قید و
بندها گسسته میشوند و فکر از اسارت بهدر میآید؛ آنجا که گلهای نرگس و بنفشهاش
پژمرده نمیشود و همیشه در آنجا جامها از باده ناب پر است؛ آنجا شادابی ،جوانی و
تازگی است؛ بهار جاوید است و خورشید هرگز غروب نمیکند .او این شهر افسانهای
قصههای هزار و یک شب با عطرها ،نغمهها و بوسههای ابدی را اتوپیا مینامد:
تخلیته بلداً من عبیرس /علی افُقٍ حرتُ فی سرِّه //هنالک عبیرُ فضهاء بعیهد /تهذوبُ
الکواکبُ فی سِحره //...هنالِکَ حیثُ تذوبُ القیودُ /و ینطلِقُ الفِکرُ من أسره //و حیثُ
تنامُ عیونُ الحیاۀس /هنالِکَ تمتدَّ یوتوپیا //...و یوتوپیا حیهثُ یبقهی الضِّهیاء /و ال تغهرُبُ
الشمسُ //...یموتُ الفضاء و ال یتحقّقُ /ما لونُهُ ما شذی زَهرسه //...هنالک الحیاۀ امتهدادُ
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گیتارش پناه می برد؛ پژواکی که هر صبح و شب شاعر را فرا میخواند؛ زخمهایش را
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الشبابس /تفور بنشوتِه االنفُسُ //هناک یظلُ الربیعُ ربیعهاً /...أسهمی/ه شهاطیء یوتوپیها22
(المالئکه ،ص .)242 -241

همانگونه که مشاهده میشود شاعر ضمن تکرار کلمۀ «حلم» بر رؤیایی بودن
آرمانشهرش و با تکرار ضمیر اشارۀ «هنالک» و آوردن صفات «مهآلود» و «رازآلود» ،بر
دوربودن و دستنیافتنی بودن آن اذعان میکند؛ اما ویژگیهایی که برای آن برمیشمرد،
کامالً عینی و ملموس است؛ زیرا «اتوپیا باید در مکانی دوردست واقع شده باشد ...و
خواننده باید فضایل آشکار آن را پذیرفته باشد» ( .)Gunn, 2002: 24از سویی ،همین
تأکیدها نشانگر این است که در اتوپیای او تمرکز بر مکانی با ویژگیهای خاص است و
نه بر زمانی تاریخی و مشخص؛ چنانکه به گفتۀ شوقی نیز نازک «به دایرۀ زمان پناه

نازک در پایان این رؤیا از شدت عطش رسیدن به این سرزمین ازلی که آپولو در
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ثابت آن افقی ازلی است که زوال آن را در نمییابد» (شوقی.)96 :1971 ،
آن اسیر است 23از خواب بیدار میشود و آرمانشهر را نمیبیند؛ اما بالفاصله رؤیای سوم
از آرمانشهرش را میبیند و آن را چنین ذکر میکند« :و في حُلُمٍ ثالثٍ خلتُ نفسي /علي
بابِ ها المَرمَريِّ الكبيرِ /أحقأ أري البابَ؟ /ألواحُهُ تلوحُ مبطنة بالحَريرِ»( 24المالئكه،ص.)243
دروازهای مرمرین که پوشیده از ابریشم است و از دور میدرخشد؛ اما هر چه بر در
میکوبد جز سکوتی تلخ پاسخی نمیگیرد و در نهایت یأس و اندوه از تالش بیهوده و
انتظار بیفایدهاش در رسیدن به آرمانشهرش مینالد که چگونه مدتها بیهوده صحراهای
وجود ،زنجیرهای سالها و سکوت بیابانها را برای رسیدن به آن درنوریده و گسسته
است (المالئکه ،ص . )244بنابراین از تمام این شهر آرمانی فقط تصویری جزئی ،ساده،
حسی و بهدور از ابهام از دروازۀ آن را میبیند؛ گویی نازک حتی در رؤیاهایش نیز واقعاً
نتوانسته است از واقعیت تلخ جامعه اش جدا شود و به درون آن شهر رؤیایی راه یابد؛
اما در تالشی دوباره ،او که در دریای یأس و بدبینی غرق شده است برای نجات خود
چون شاعران رمانتیک به دنبال جنگل یا درهای میگردد تا خاطر خود را در آنجا تسال
دهد « :و مرَّت حياتي /...يطولُ علي قلبِيَ االنتظار /و أغرقُ في بحرِ يأسٍ حزينٍ /احاولُ
أن أتعزي بشيءٍ /بغابٍ بوادٍ بظلةِ تين /دقائقُ ثمَّ أخيبُ و أهتفُ /ال شئَ يشبهُ يوتوپيا»

25
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(المالئكه ،ص .)244اما سرانجام به این نتیجه میرسد که هیچ چیز شبیه آرمانشهرش نیست
و چیز دیگری او را تسلی نمیدهد و به همین سبب میگوید تا آخرین لحظۀ عمرش و
تا وقتی که سؤال و ترانه بر لبانش بمیرد و خاموش شود به جستجو برای یافتن این
شهر ادامه می دهد و آن آرزو را در قلبش حفظ خواهد کرد :أسأل حتي يَموتَ السؤال/
علي شَفَتيَّ و يَخْبو النَشيد /و حينَ أموتُ ...أموتُ و قلبي /علي موعدٍ مع يوتوبيا

26

(المالئكه،ص.)244
132
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نازک المالئکه در شعر «یوتوپیا فی الجبال» از مجموعۀ «شظایا و رماد» آرمانشهرش را
بهگونه دیگری ترسیم میکند .او دوست دارد آرمانشهرش در عالم واقع و در طبیعت
باشد و نه در خیال و رؤیاهایش؛ اما به شیوه شاعران رمانسیست در طبیعتی که دور از
چشم آدمیان است .او از چشمهساران میخواهد که از دل زمین بجوشند و در وادی
پوشیده در تاریکی و سکون جاری شوند و آرمانشهرش را بسازند؛ آرمانشهری در دامنه
کوهساران بین سایهسارها و زیر شاخههای درختان سر به فلک کشیده که پر از
نغمههای زیبا ،شرشر چشمهها ،انبوه درختان بلند صنوبر ،پرواز شاد پروانهها و زندگی
است:
تفجَّری یا عیونُ.../...فوق القریهٌ الشاحبه /...تفجَّری باللُّحون /فوق انبسسهاط السَّهفحس
بی ن التاللس /فی المُنحنی حیثُ توج الظالل /تفجَّری بالجَمهالس /و شهیيدی یوتوپیها فهی
27
الجسبال /یوتوپیا مِن شجراتِ القِمَم /و من خریرس المِیاه /یوتوپیا من نغم /نابضۀٌ بالحَیاه
(المالئکه ،ص.)280 -279

البته در ادامه به این نتیجه میرسد که آرمانشهری که فقط از عناصر طبیعت ساخته
شود کافی نیست و قلبهای پاک نیز باید در بناکردن آن شریک شوند؛ قلبهایی که گرد
کینه آن را لگدمال نکرده و دستهای سستی و خمود آن را نیالوده است؛ قلبهایی حساس
و مهربان که جمود و قید و بند را بر نمیتابند:
و شیيدی یوتوپیا مِن قُلُوب /من کلِّ قلبٍ لهم تطهأهُ الحُقُهود /و لهم تُدَنس/هه أکُهف/
الرکود /...و لم تتمرنغ بسخطایا الوُجُود /من کلِّ قلهبٍ رقیهقٍ /...مهن کهل قلهب الیطیهقُ
الجمودَ /و ال صریر القیود( 28المالئکه ،ص.)281
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 2-1-7آرمانشهر در شعر «يوتوپیا فی الجبال»
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او در شعر «علی تل الرمال» نیز میگوید قلبهایی توان ساختن آرمانشهر را دارند که
چون قلب کودکان پاک و روشن باشند:
لیْتنی لم أزَل -کما کُنْتُ -قلباً  /لیسَ فیه أالّ السَّنا و النقاء ...//أیُّ یوتوبیا فقدْتُ و
29
عزن االن إدراکُها علی ایَّامی ...//تلکَ یُوتُوبیا الطُّفولۀس لو ترجسعُ لو لمْ تکُنْ خیهال مَنهامس
(المالئکه ،ص.)64

این تأکید تعمدانه و چند بارۀ نازک المالئکه بر چنین قلبهایی بیانگر این است که در
فضای جامعۀ شاعر دلهای مردم پر از سستی ،قید و بند ،کینه و نامهربانی است و از صفا
و روشنی کودکی کامالً دور شده است؛ چنانکه در ادامۀ شعر از فضای اتوپیایی ذهنی
خود خارج میشود و به اوضاع و احوال زمانۀ ویرانشهری جامعۀ خود گریز میزند .او

کند .از چشمهها میخواهد بهسمت روستاهای فقیر و گرسنه و بهسوی پابرهنگان و
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ظالمان را ،قلبهایی که آسمان را حس نمیکنند و دستهایی که بزرگی را نمیفهمند غرق
بی جامگان برود؛ جایی که از گردش روزگار فقط فالکت ،بدبختی خستگان و
خشکسالی برای قافلۀ مردم ملول ،تشنه و گرسنه به چشم میآید؛ قافلههایی که آنقدر
در جستجوی سرابند که زیبایی کوهها را درک نمیکنند .سرانجام هم از این سیالب
میخ واهد تا بر قبرهای بشر و بر این روستایی که ساکنانش مردگان هستند و از ازل
قصهاش با درد آمیخته شده سرازیر شود و آن را در پردۀ عدم برد:
سِیلی علی النائِمِین /و أغرسقِی تهویمَۀُ الظالِمین /...علی نُفُوسٍ ال تُحِسُ الحنهین/...
عَلی أکُفٍّ تجهَلُ الکِبریساء /سیلی بَعیداً فِی القُری الجائِعَه /حیثُ الحُفاۀ العُراۀ /...حیهثُ
ن السهنینس /إال أسَهی المُتعَبهین /...قوافِهل الظهامِئین /یَلتمِسهون السَهراب/...
ص ُر عی ُ
ال تُب ِ
یحرمها الکندُ نقاء الجسبال /...تفجَّری فوق قُبورس البَشر /...مها زالهت القریهۀ مُنهذ القِهدَم/
أقصُوصَۀ مَمزوجَۀ بساأللم /...ألقی عَلی القِصۀس سِتر العَدَم( 30المالئکه ،ص.)284 -283

از این اشعار می توان بخوبی تأثیر اوضاع جامعۀ نازک را در انگیزۀ ترسیم آرمانشهر
یافت؛ چرا که این دو قصیده در حدود سالهای  1948سروده شده است ،که چنانکه بیان
شد ،اجتماع از آزادی محروم است و حکومتی دست نشانده ،مستبد و بیکفایت بر
عراق حکومت میکرده است .نازک در شعر «فی جبال الشمال» نیز این فضا را تکرار
میکند و از قطار می خواهد او را از جایی که پر از تاریکی و سکوت و صدای گرگها و
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شغالها و شبحهای عبوس و اندوهگین است به پشت کوهها ببرد؛ به جایی که پر از
مردمانی با بازوانی گرم ،قلبها و چشمهای مهربان ،صداهایی پر اشتیاق و سایههای نخل
است (المالئکه ،ص.)284 -280
جز این دو قصیده ،که نازک صراحتاً آرمانشهر خود را در آن ترسیم میکند در
اشعار دیگری چون «فی وادی الحیاۀ»« ،السفر» و «جزیرۀ الوحی» نیز نمونههایی از
فرورفتن در عالم رؤیایی و آرمانی دیده میشود .در «فی وادی الحیاۀ» نازک که در
جستجوی شهر آرمانی در میان دریا است از یافتن و رسیدن به آن ساحل آرمانی زیبا
134
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میخواهد که او را به معبدش باز آورد:
عُد بی یا زَورقی الکلیال  /فلن نری الشاطئس الجَمیال /عُد بهی إلهی مَعبهدی فه/نّی/
سئمتُ یا زورقِی الرنحیال /...االُفقُ مِن حولنا غیوم /ال نجم فیهه لنها دَلیهل( 31المالئکهه،
ص.)289 -288

در شعر «السفر» نیز همین مضمون را به تعبیر دیگری تکرار کرده است:
أنا وحدی فوق صدرس البحرس یا زورقُ فارجسع /عبثاً أنتظرُ اآلن فنجمی لیسَ یطلهعُ
(المالئکه ،ص.)316

32

شاید «جزیرۀ الوحی» تنها آرمانشهری باشد که نازک با خوشبینی به آن پناه میبرد و
از قایق سحرآمیز و جاوید خود میخواهد او را بدانجا ببرد؛ جزیرهای چون آرزویی
دور که ماه زیبا در آسمانش ظاهر است؛ شنهای مرطوبش خنکی را از دجله میگیرد؛
جایی که چنگ بیدار می شود ،شعر با رؤیاهای خندان و سرکش ترانه میسراید .در آنجا
عمر میخندد و تندبادهای ناامیدی و شکست میخوابد و یأسها به آرزو تبدیل
میشود و آن هنگام چه عیدی خواهد بود:
خُذنِی إلی العالمس البَعیدِ /یا زورَق السيحرس و الخُلُهودِ .../جزیهرۀُ الهوحیس مهن بعیهدِ/
تلوحُ کالمأملس البَعیدِ /الرنملُ فی شطّها ندی / /یَرشهفُ مِهن دِجلهۀ البُهرُود /...قهد آن أن
یَستفیق عُودِی /و آن للشِّعرس أن یُغنّی /بالحُلُمس الضّاحِکِ الشنرودِ .../قد ضحِکَ العمهرُ و
33
استنامَت /عَواصِف الیأسس و الکنود /و انقلب الیأس بشریات /و أمنیهاتٌ فهأیع عیهد
(المالئکه ،ص.)218 -217
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که ابرها پنهان است و ستارهای بهسوی آن راهنمایی نمیکند ،ناامید است و از قایقش
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چنانکه مشخص است نازک به سبب یأس و بدبینی نسبت به فضای حاکم بر
جامعهاش در جستجوی شهری آرمانی است که غالباً در جزیرهای گمشده و در مکانی
بسیار دور و مه آلود و مبهم است و برای رفتن به آن باید با قایقی راهی دریا شود؛ ولی
در اغلب موارد این آرمانشهر را بهصورت ملموس و عینی تصویر میکند؛ حتی در
«جزیرۀ الوحی»  ،که آرمانشهرش را از جنس موسیقی ،شعر و الهام بنا میکند ،نیز نسیم
و خنکی آنجا از دجله برمیآید و فضای کلی آن بسیار جنبۀ واقعگرایانهای دارد.
 2-7آرمانشهر در شعر سهراب سپهری

در دفتر «حجم سبز» جهانبینی آرمانی سپهری بخوبی هویدا است و شعرهای «پشت
دریاها»« ،و پیامی در راه آب»« ،نشانی» و «واحهای در لحظه» آرمانشهر خود را این
چنین ترسیم میکند:
در شعر «پشت دریاها»  ،که بارزترین جلوۀ تفکر آرمانشهری سهراب نیز هست ،او با
یقین از آرمانشهر خود سخن گفته است .او میگوید با ارادهای راسخ عزم رفتن به آنجا
را دارد؛ خودش ابزار و رهتوشهاش را فراهم خواهد کرد و از سرزمینی که در آن
احساس بیگانگی می کند ،خواهد رفت .او انگیزۀ خود را از این هجرت بیان ،و از مردم
سرزمینش انتقاد میکند که به روزمرگی عادت کردهاند:
پشت دریاها شهری است /قایقی خواهم ساخت /،خهواهم انهداخت بهه آب /دور
خواهم شد از این خاک غریب /کهه در آن ههیچ کسهی نیسهت کهه در بیشهۀ عشهق/
قهرمانان را بیدار کند» (سپهری.)362 :1385 ،

به گفتۀ عماد ،قایق در اینجا رهتوشه های معنوی است و دریا نماد مشکالت سلوک
که باید پشت سر گذاشته شود تا انسان به شهری برسد که استعاره از ناکجا آباد یا
سلوک و قهرمانان کنایه از عارفان هستند (عماد .)386 :1378 ،با این اوصاف میتوان
نتیجه گرفت که آرمانشهر سپهری پس از طی مراحل سلوک دستیافتنی است؛ حال
اینکه با توجه به اوضاع زندگی سپهری میتواند حاکی از فضای رخوت انگیز میان
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مردم و جامعه اش نیز باشد؛ زیرا سپهری باز هم سبب رفتن از شهری را که هنوز در آن
حضور دارد ولی آن قدر با آن بیگانه است که هیچ نسبتی بین خود و مردمش نمیبیند و
با ضمیر «آن» بدان اشاره میکند ،را مردم آن میداند« :دور باید شد دور /مرد آن شهر
اساطیر نداشت /.زن آن شهر به سرشاری یک خوشه انگور نبود( »....سپهری.)363 :1385 ،
اساطیر در اینجا استعاره از اندیشههای کهن و گسترده است و خوشه انگور نماد
صفا و صمیمیت است .او معتقد است که مردمان این سرزمین فاقد اندیشه ،صفا و
صمیمیت هستند (عماد .)386 :1378 ،به همین سبب ،سهراب در ادامۀ شعرش ویژگیهای
136
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الهی و مکاشفه است و فرزندان آنجا اندیشههایی پربار و جوشان دارند« :پشت دریا
شهریست که در آن پنجرهها رو به تجلی باز است /بامها جای کبوترهاییست که به
فواره هوش بشری مینگرند» (سپهری .)36 :1385 ،کودکان این شهر نیز از معرفت و
شناخت محبوب ازلی بهره دارند .مردم آنجا دلخوش و خوشبین هستند و چنان دید
نابی نسبت به طبیعت و زندگی دارند و از آن لذت میبرند که به چیزهای معمولی
چنان مینگرند که گویی در حال دیدن خوابی خوش هستند .در آنجا همه چیز حتی
خاک زنده و صاحب ادراک و شعور است« :دست هر کودک ده ساله شهر شاخه
معرفتیست /مردم شهر به یک چینه چنان مینگرند /که به یک شعله به یک خواب
لطیف /خاک موسیقی احساس تو را میشنود /و صدای پر مرغان اساطیر میآید در باد»
(سپهری . )36 :1385 ،در ادامۀ شعر سهراب باز بر وجود و واقعی بودن آرمانشهر مدنظر
خود تأکید میکند و می گوید مردم آن شهر همه همچون شاعران و عارفان سحرخیز،
انسانهایی صاحب شعور و درک عمیق هستند که حقیقت آب و خرد و نور را درک
کردهاند و با تمام وجود میفهمند« :پشت دریاها شهری است که در آن وسعت
خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است /شاعران وارث آب و خرد و روشنیاند»
(سپهری.)36 :1385 ،
چنانکه مشخص است در اتوپیای سپهری سخن از پیوند و نزدیکی انسان با طبیعت
و تأکید بر تفکر و شعور کیهانی است که از ویژگیهای عهد اساطیری و عصر طالیی
بشر در آغاز تاریخ در تمام اقوام کهن از جمله ایران و هند بوده است و تأکید سهراب
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آرمانشهر خود را چنین برمیشمارد :در آرمانشهر او اندیشهها همراه با مشاهدۀ تجلیات
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بر این درونمایهها با توجه به اقامت سپهری در هند و تأثیرپذیری او از اسطورهها و

عرفان بودایی– هندی و ایرانی -اسالمی کامالً طبیعی است .سپهری در پایان این شعر
باز هم برای اینکه مخاطبش گفتههای او را باور کند و با او هم نظر شود بر وجود
آرمانشهر خود تأکید میکند و مردم زمان خود را به فراهمساختن رهتوشه و هجرت
بدانجا دعوت میکند« :پشت دریاها شهری است قایقی باید ساخت» (سپهری.)37 :1385 ،
 2-2-7آرمانشهر در اشعار ديگر

سپهری در شعر «نشانی» نیز در پاسخ سواری که نشانی خانه دوست را از رهگذری
میپرسد به مراحل و مسیر رسیدن به آرمانشهرش اشاره میکند .رهگذر با ذکر هفت
نشانی ،نشانی باغی را به سوار می دهد که اگر سوار در نهایت بتواند به آنجا برسد،
کودکی را خواهد دید و آنگاه میتواند از کودک نشانی دقیق خانۀ دوست را بپرسد .در
طی آن سوار باید به فطرت بیشائبه خود برسد که همان کودک نهفته در او است ،و از
او چیزی را که میخواهد بطلبد (شمیسا .)264 :1372 ،سهراب در «به باغ همسفران» و
«پیغام ماهیها» نیز (سپهری )239 -224 :1385 ،آرمانشهر خود را «باغ» میداند .او در شعر
«پشت دریاها» نیز معتقد بود که هر انسانی برای رسیدن به آرمانشهر باید رهتوشه
معنوی فراهم کند یا به تعبیر سهراب خودش قایقش را بسازد و آنگاه قدم در راه
سلوک حقیقت بگذارد .نشانی خانه «دوست» ،که در متون عرفانی نیز برای اشاره به
خداوند بهکار میرود ،چنین است:

در این چند سطر ،سهراب الفاظ و ترکیبات بدیعی چون «پرهای صداقت»« ،گل
تنهایی»« ،فواره اساطیر زمان» را خلق کرده و تعالی بخشیده است تا جایی که کامالً به
ابهامی تأویلناپذیر نزدیک می شود .البته در رمزگشایی این عبارات ،این هفت مرحله را
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همان هفت وادی سلوک در عرفانی اسالمی میدانند (شمیسا264 :1372 ،؛ جاللی:1383 ،

 .)307تأکید سپهری بر دو رنگ «سبز» و «آبی»  ،که هر دو نشان از وحدت ازلی و عالم
روحانی دارد نیز گویای این است .این ابهام ،که در فضای کلی آرمانشهر سپهری حاکم
است ،سبب شده با اینکه ظاهراً نام شعر «نشانی» است و در آن سهراب با هفت عالمت
مسیر رسیدن به آن مکان آرمانی را مشخص کرده است ،نهایتاً این مکانس نامشخص در
زمانی اساطیری و مبهم محو میشود و فقط در این حالت میتوان به کودکی رسید که
راه خانۀ دوست را بلد است .بدینسان سپهری باز هم بر پیوند جهان آرمانی خود با
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شخصی و فردی بودن مسیر سلوک برای رسیدن به شهر رؤیایی اساطیری تأکید میکند.
سهراب در شعر «ندای آغاز» نیز از اینکه مردم زمانش دعوت او را به آرمانشهرش و
قدمنهادن در راه آن جدی نگرفتهاند ،شکوه میکند و میگوید:
باید امشب بروم /من که از بازترین پنجره بها مهردم ایهن ناحیهه صهحبت کهردم/
حرفی از جنس زمان نشنیدم /.هیچ چشمی ،عاشقانه به زمهین خیهره نشهد /.کسهی از
دیدن یک باغجه مجذوب نشد /...باید امشب بروم... /و به سمتی بروم /کهه درختهان
حماسی پیداست /،رو به آن وسعت بیواژه که همواره مرا میخوانهد /.یهک نفهر بهاز
صدا زد :سهراب! /کفشهایم کو؟ (سپهری.)393 - 391 :1385 ،

در اینجا نیز سپهری باز از غرقشدن مردمش در روزمرگی گالیه میکند و قاطعانه
بر لزوم رفتن هر چه سریعتر خود تأکید می کند .در اینجا نیز زمان حرکت او «شب»
هنگام است که خود نمادی از ابهام و ناپیدایی است و مکان آن هم محل رویش
«درختان حماسی» است که باز هم هر دو بر زمان اساطیری و عصرطالیی پیوند بشر و
طبیعت تأکید میکند و به همین سبب است که میگوید «بهسوی وسعتی میرود که
کلمات از توصیف آن عاجزند» (شمیسا.)195 :1372 ،
سهراب در شعر «آب» ویژگیهای ساکنان آرمانشهرش را نیز بیان کرده است؛
مردمانی روستایی که با صفا و صمیمیت در کنار هم زندگی میکنند؛ کدورتها را از میان
برداشتهاند؛ زندگی را با ارزش میدانند و به طبیعت احترام میگذارند:
من ندیدم دهشان /بیگمان پای چپرهاشهان جها پهای خداسهت /ماهتهاب آنجها،
میکند روشن پهنای کالم /بی گمان در ده باال دست ،چینهها کوتاه اسهت /مردمشهان
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فکر عصرطالیی تأکید میکند؛ گرچه در عین حال دوباره با تعبیر «گل تنهایی» بر تالش
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میدانند که شقایق چه گلی است /بیگمان آنجا آبی آبی است /چه دههی بایهد باشهد
(سپهری.)364 :1385 ،

در اینجا نیز تأکید سپهری بر «ده» به عنوان سمبلی از شهر آرمانی باز هم بر پیوند
انسان و طبیعت در عصرطال یی و جامعۀ کشاورزی بشر در قرون اولیه تمدن است؛
ضمن اینکه ویژگی صفا و صمیمیت و از بین رفتن کدورتها و فاصلهها را با توجه به
بسامدی که دارند ،باید از ویژگیهای خاص آرمانشهر او بهشمار آورد که باز هم از
ویژگیهای عصرطالیی بشر است؛ چنانکه برای مثال در اسطورههای عصرطالیی رومی

اووید 34نیز «زندگی مخلوقات به هم وابسته است»؛ شهرها پشت «دیوارها و پلهای
بلند» نیستند؛ هیچ صدای «بههم خوردن شمشیری» صلح را نمیشکند و «میوههای

ویژگیها را داشته باشد؛ اما در شعر «و پیامی در راه» سهراب سهروردیوار وعده میدهد
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سپهری هم اذعان میکند هنوز آن مکان را ندیده ولی حدس میزند که باید این
که به آن «ناکجا آباد» سفر خواهد کرد و پس از رسیدن به خانۀ دوست و درک و
دریافت تمام مطلوبها و کمالها به میان مردم باز خواهد گشت و آنها را برای مردم
زمانهاش به ارمغان خواهد آورد:
روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد! /در رگها نور خواهم ریخت /و صهدا در
خواهم داد ای سبدهاتان پر خواب سیب آوردم سیب سرخ خورشید! /گل یاسهی بهه
گدا خواهم داد /زن زیبای جذامی را ،گوشواری خواهم بخشید /...رهگذاری خواههد
گفت :راستی را ،شب تاریکی است /،کهکشان خواهم دادش /روی پل دخترکهی بهی
پاست دب اکبر بر گردن او /خواهم آویخت /هر چه دیوار از جا بهر خهواهم کنهد/...
من گره خواهم زد چشمان را با خورشید ،دلها را با عشق /...آشتی خواهم داد /آشهنا
خواهم کرد( »...سپهری.)341 -338 :1385 ،

گرچه سپهری هنگام سرودن این اشعار و در این دوره از زندگی خود از اجتماع و
سیاست کنار گرفته (عابدی )57 :1375،و عزلت و فردیت را برگزیده است در اینجا
میتوان آرزوی او را برای نجات مردم جامعهاش دید .در واقع ،این گفتۀ براهنی که
«شعر در بسیاری از موار د گردشی است از فردیت به کلیت و یا از کلیت به فردیت؛
ولی در هر حال باید حقیقتی بزرگ و حتی جهانی را در واژهها تثبیت کند» (براهنی،
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 :1380ج )101 ،1دربارۀ اشعار آرمانشهری سهراب کامالً صدق میکند .او در میان تمام
این ناامیدیها و ترسها از «سطح سیمانی قرن» میکوشد با پناهبردن به عالم شعر و
نشاندادن از آرمانشهرش برای مردمی که در عصر «معراج پوالد» و«اصطکاک فلزات»
دچار جنگ ،فقر ،فالکت و رکود تفکر هستند و سیری قهقرایی را میپیمایند ،بشارت
یافتن راه امید و مکانی پر از آرامش ،محبت ،سالمتی و صلح بدهد .مکانی که رنگهای
آن «سبز» و «آبی» است و راه رسیدن به آن با سفر دورن خویشتن خود آغاز میشود و
البته او ایمان دارد که به آنجا خواهد رفت .در واقع ،از آنجا که «اتوپیانیسم اساساً فلسفۀ
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توصیف میشود» ( ،)sergeant, 2010: 8سبب شده است در مجموع ،تصویرسازیهای
سهراب از وضع موجود کمتر همراه با یأس و بدبینی و بیشتر نویدبخش باشد؛ حتی در
جایی که از دخترکی بیپا و زنی زیبا با بیماری العالج حرف میزند.
 3-7مقايسۀ آرمانشهر دو شاعر
با توجه به آنچه آمد ،میتوان گفت مهمترین وجوه تفاوت و شباهت آرمانشهر دو شاعر
بدین شرح است:
 1-3-7شباهتها
اصلیترین ویژگیهای مشترک در آرمانشهر هر دو شاعر چنین است:
 .1آرمانشهرها فضایی است که مکان موجود را نقض و به چالش میکشد و ویژگی آنها «در

جای دگر بودن» یا به تعبیر فوکو «هتروپیا» 35یا «دگر مکان بودن» است که در هر فرهنگ و

تمدنی هم وجود دارد ) .(Foucault, 1998: 182این امر در آرمانشهر سهراب و نازک نیز
صدق می کند و در آرمانشهر هر دو سخن از بازسازی ،تغییر و اصالح مکان موجود
نیست ،بلکه مکانی جدید در جایی مبهم است که یا در میان دریا است یا آرمانشهری
در دل طبیعت است.
 .2به رغم تفاوت روحیات هر دو شاعر در تفکر هر دو شاعر امیدی به بهبود و تغییر
جامعۀ فعلی نیست؛ از اینرو به جای ارائه راهکار برای تغییر وضع فعلی رفتن به
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امید است و با تغییر شکلی از آرزوهای اساسی در شرحی از جامعهای ناموجود
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جامعۀ جایگزین را پیشنهاد کنند که در آرمانشهر هر دو قایق ابزار مشترک سفر هر دو
شاعر برای رفتن به جامعۀ آرمانی جایگزین است.
 .3آرمانشهرها معموالً واکنشی در برابر قدرتهای دیکتاتور حاکم هستند؛ اما از آنجا
که به قول ریکور در آرمانشهرهایی که بر مشروعیتدادن ایدئولوژی و قدرت خاصی
مبتنی هستند ،خطر غلبه و تکرار استبداد وجود دارد ( )Ricoeur, 1991: 252در آثار
اتوپیانیسمی که برآمده از روح جمعی جامعه است ،معموالً طبقه و قدرت مشخصی
بهعنوان قدرت حاکم جایگزین پیشنهاد نمی شود .از این رو در آرمانشهر سهراب و
نازک نیز غایت و هدف حاکمشدن ارزشهایاخالقی است و صحبتی از حکومت طبقه
مذهبی ،سیاسی -عقیدتی یا فرد خاصی نیست؛ بلکه بهطور کلی سخن از سرزمینی با

راهنما را دارد و «کودکی» رمز رسیدن به آرمانشهر است و هر دو آرزوی تسلط و غلبۀ
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پاک کودکی خواستۀ هر دو شاعر است و کودک در آرمانشهر هر دو نقش سازنده و
روح کودکانه را دارند.
 .4در فضای ذهنی هر دو شاعر نوعی بدبینی و یأس رمانتیستی بویژه نسبت به مردم
زمانه شان وجود دارد که البته تحت تأثیر از اوضاع سیاسی -اجتماعی و غفلت و
بیاعتنایی مردمان زمانه در برابر فقر و عقبماندگی حاکم بر جامعه آنها است .البته این
بدبینی در نازک شدیدتر است تا جایی که از جویبارها میخواهد جاری شوند و همه
مردمان خواب آلوده را از بین ببرد؛ اما از سویی به همین سبب ،هر دو شاعر دغدغههای
انساندوستانه مشترکی چون جهل ،فقر و بیماری دارند.
 .5از آنجا که هر دو شاعر تحت تأثیر نابسامانیها و اوضاع بد جامعۀ خود هستند در
توصیف آرمانشهر خود عاطفهای قوی و صادقانه دارند.
 .6هر دو شاعر تنها تصاویری آرمانی و کلی از آرمانشهر خود ارائه میدکنند؛
بنابراین ،باید گفت که آرمانشهر هر دو شاعر جزء آثار اتوپیانیسمی است که بیشتر نماد
رؤیایجمعی جامعه دو شاعر برای زیستن در جامعهای بدون فقر ،جهل ،بیماری و ظلم
است تا اتوپیایی با طرح اجتماعی سازماندهی شده و با جزئیات دقیق؛ به عبارتی،
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آرمانشهرهایی کالسیک هستند با «سنتهایی از پیشساخته تا سنتهایی شمایل
شکنانه» ( )Jacoby, 2005: xviکه برخالف اتوپیاهای معمول باشند.
 2-3-7تفاوتها
مهمترین موارد اختالفی دو شاعر در شرح آرمانشهر خود بدین ترتیب است:
 .1در آرمانشهر نازک صریح تر به اوضاع اجتماعی زمانه اشاره ،و از حاکمان زورگو
یاد شده است.
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برای سفر بهسوی آن بهصورت نمادین و طی مراحل سیر و سلوک عرفانی است؛ اما در
اشعار نازک این جستجو برای فرار از واقعیت های تلخ زندگی و زمانه او است و اصالً
جنبۀ عارفانه ندارد.
 .3در توصیف ویژگیهای ساکنان آرمانشهر تفاوتی وجود دارد که به مورد قبل
بازمیگردد .از آنجا که سهراب در پی یافتن پیوند روحانی با حقیقت امور هستی است،
مردم آرمانشهرش عالوه بر اینکه پاکدل هستند ،عارف مسلکانی هستند که حقیقت اشیا
و موجودات طبیعت را می دانند و با آنها پیوند دارند؛ اما به سبب اینکه دغدغۀ اصلی
نازک از فرورفتن در رؤیای شهر آرمانی گریز از کشور تحت حکومت ظالم دست
نشاندۀ استعمار است ،مردمان آرمانشهر نازک با اینکه مردمی پاکدل هستند ،مبارزانی
هستند که قید و بند و ظلم و ستم را نمیپذیرند.
 .4نازک در توصیف آرمانشهرش آنقدر حساس و عاطفی است که بویژه در شعر
«آرمانشهر گمشده» تردیدها و تشویشهای فکری خود را که حاصل از علم به محقق
نشدن آرمانشهرش است در اشعارش بروز میدهد؛ اما سپهری شهر آرمانیش را با
آرامش عارفانه و در ابهامی خلسهآمیز وصف میکند و با ذهنی منسجم ،آرام و با یقین
و اطمینان دربارۀ آن سخن میگوید که کامالً با نگاه اساطیری -عرفانی او سنخیت دارد.
 .5نگاه نازک واقعبینانه تر است؛ هم در توصیف و پرداخت ویژگی شهر آرمانیش که
یادآور لذتهای جسمانی بهشت عدن است و حتی در اذعان به اینکه میداند اتوپیای او
تنها خیال و آرزویی فردی در جان خودش است و تحقق آن میسر نیست؛ اما سهراب
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 .2جستجوی آرمانشهر در اشعار سپهری بیشتر برای کشف حقیقت و آمادهشدن
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بهگونهای آرمانشهرش را باور دارد که بارها بر وجود آن تصریح میکند و آن را امری
غیرشخصی و جهانی میداند و حتی دیگران را نیز به آن دعوت میکند.
 .6نازک در آرمانشهرش از اوضاع سیاسی -اجتماعی جامعه خود از فقر ،ظلم و
عدم آزادی فکر و بیان رنج می برد؛ اما در آرمانشهر سهراب اثری از اعتراض به سیاست
حاکمان دیده نمیشود و بیشتر اعتراضی علیه نابودی ارزشهای ناب انسانی است؛ از
این رو آرمانشهر او که مخاطبش همۀ انسانها است و نه فقط مردم ایران ،بیشتر اخالقی-
عرفانی است تا اخالقی -اجتماعی.
 .7در شهر گمشدۀ سپهری ،که از روح روستایی او نشأت میگیرد از زندگی مدنی
مدرن خبری نیس ت و بیشتر کوچه باغ و روستایی اثیری را در عصر و زمانی طالیی

(المالئکه،
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الجبال» با گفتن اینکه ساکنان آن «حد و مرزی ندارند /فردا برای مبارزهطلبی از خواب
برمیخیزند.../طاقت جمود را ندارند /و نه زنجیر و قید و اسارت را»

36

ص )282بر مفاهیمی چون مبارزه برای آزادی بیان و ظلمستیزی و عدالتخواهی ،که
اموری متناسب با واقعیت های اجتماعی معاصر است ،تأکید کرده است .او حتی در در
شعر «فی جبال الشمال» با قطار به آرمانشهری که در میان کوههای شمالی قرار دارد
میرود .در «اتوپیای گمشده» نیز با گفتن «و ینطلِقُ الفِکرُ من أسره» (المالئکه ،ص)241

صراحتاً بر آزادی اندیشه در آرمانشهرش اذعان میکند .بنابراین ،میتوان گفت آرمانشهر
سپهری بیشتر متناسب با نیاز روحی انسان معاصر و آرمانشهر نازک متناسب با نیازهای
اجتماعی آنان است.
 .8از آنجا که سهراب آرمانشهر خود را در زمان گذشته و عصرطالیی بشر
میجوید ،زمان حرکت به سوی آن را هم شب هنگام میگوید که باز بر ابهام آن

میافزاید؛ مجموعاً زمان در آرمانشهر او – مانند زمان در آرمانشهر نازک المالئکه-
بیشتر مطلق ،سیال و اساطیری و حتی می توان گفت راکد و متوقف است؛ اما نازک در
شعر «یوتوپیا الضائعه» ،که در سه پرده آرمانشهرش را وصف میکند از زمان ساکن و
مطلق آرمانشهرش شروع کرده است؛ ولی پس از اندکی در حد فاصل هر پرده با گفتن
جمالتی چون با تشنگی عجیبی از خواب بیدار شدم و باز در خوابی دیگر گام نهادم
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(المالئکه ،ص )243به زمان کرونولوژیک و تقویمی عصر خود یا به عبارتی از رؤیا به
عالم واقع ،برمی گردد و با شروع پرده بعد دوباره در زمان سیال تخیلی خود فرو میرود
و آرمانشهرش را در مکانی دیگر بنا مینهد .بدین ترتیب ،باید گفت آرمانشهر او بیشتر
مکانی است تا زمانی ،منتهی نازک از زمان بیشتر استفادۀ روایی کرده و با حرکت کردن
از غایب به حاضر و دوباره از حاضر به غایب ،به شعرش حرکت و پویایی بخشیده
است.
 .9اگر چه در هر دو آرمانشهر طبیعت عنصریمحوری است در تخیل نازک خودِ
144
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(ص )284 -280یا سراب ،صحرا ،بیابان ،صخره ،شن ،سنگریزه ،تندباد ،ستاره،
خشکسالی (ص ،)244 -240کرکس ،سموم ،خار و گردباد (ص  )226 -225مدنظر است
که البته در مواردی مثل جایی که میگوید افق را ابر گرفته است و هیچ ستاره راهنمایی
نیست ،نیز جنبۀ رمزی می گیرند؛ ولی در شعر سهراب حضور عناصر طبیعت محدودتر
و اغلب رمز و سمبل است و به اندازۀ شعر نازک هم متنوع و اقلیمی نیست.
 .10با اینکه هر دو شاعر رمانتیست هستند ،تأثیر وقایع اجتماعی در تصویر
آرمانشهر نازک بیشتر به صورت یأس و ناامیدی نمود یافته است؛ حال اینکه تأثیر
عرفان و اسطوره سبب شده نهایتاً سهراب دیدی روشن و پرامید نسبت به آرمانشهرش
داشته باشد.
 .11با اینکه الفاظ ،تعابیر و توصیفات در شعر نازک گاه تعابیر رمزگونه میشود مثل
فضای بدون ستاره و پر از مه و زوزۀ گرگ ،نمادهایش صریح و روشن است و
رمزگ شایی آنها آسان است ،سپهری تحت تأثیر از عرفان شرق و پیشینه غنی ادب
عرفانی فارسی در ترسیم آرمانشهرش از تعابیری ناب ،ترکیبات تازه و معانی عمیقی
استفاده میکند که براحتی قابل تعبیر و رمزگشایی نیست.
 .12با اینکه در ترسیم آرمانشهر نازک المالئکه تأثیر هنر موسیقی دیده میشود،
سبب ایجاد ویژگی و تشخص فردی در شعرش نشده و تصاویر آرمانشهرش را
رمزگونه و مبهم نکرده است؛ ولی در تصویرپردازیهای سپهری آمیختگی شعر و نقاشی
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مظاهر عینی و محسوس طبیعت سرزمین عرب چون گرگ ،شغال ،افعی و نخل
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در استعارهها ،نمادها و حسآمیزیها و حتی تأکید بر دو رنگ آبی و سبز ،آشکارا
آرمانشهر او را ماوراییتر ،خیالیتر و رنگارنگتر کرده است.
نتیجهگیری
نازک المالئک و سهراب سپهری دو شاعر رمانتیک آرمانخواه هستند و در اشعار خود
به ترسیم آرمانشهر خود پرداختهاند .به سبب همسانی اوضاع سیاسی و اجتماعی زندگی
دو شاعر وجوه تشابهی در آرمانشهر آنها مانند بیان یأس و اعتراض نسبت به فضا ،فقر،
بیماری و رخوت انسانها و در نتیجه رؤیای آرمانشهری در دریا و طبیعت را سبب شده
است؛ اما تجربه فردی دو شاعر و پیشینه ادبی و فرهنگی سرزمین آنان نوع نگاه به

حتی در ترسیم زمان ،مکان ،فضای ظاهری ،آرمانها و ویژگیهای ساکنان شهر خیالی
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تحت تأثیر حضور در غرب به صورت رگههایی از یاس و ناامیدی و واقعگرایی بیشتر
آرمانی او نمایان شده است؛ اما سپهری که تحت تأثیر اقامت در شرق و پیشینۀ کهن
ایران زمین است به جهان آرمانی خود با دیدی اساطیری -عرفانی و کلنگر مینگرد که
محوریت آن با پیوند انسان با طبیعت در گذشته های بسیار دور است و این امر در
فضاسازی ،زمان ،مکان و حتی ویژگیهای اهالی شهر آرمانی او نمود یافته است .در
مجموع باید گفت ،آرمانشهر هر دو شاعر بیشتر تصاویری کلی ،ذهنی و دستنیافتنی
است که به صورت نمادهایی کالسیک ،کلی و مبهم و تحت تأثیر آرمانهای فردی و
روح جمعی جوامع خود مطرح شده است؛ و به همین سبب ،بیشتر آرمانشهرهایی
اتوپیانیسمی و ترسیمگر فضاهایی راکد ،ایستا و فاقد جنبههای انقالبی و ایدئولوژیک
است و نظریهپردازی نشده است.
پینوشت

1. Tomas More
2. Utopia
3. Paul Michel Foucault
4. Saint Augustinus
5. Karl Heinrich Marx
6. Friedrich Engels
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کن تا با خیالم آرامش یابم /آه نزدیک بود ناامیدی مرا رها کند //اگر به آرروزها و خیالهای آسمان پناه
نمیبردم /و خیال شاعران را برنمیگزیدم //غیر آرزوهای آسمانی چیزی به سویم نمیآید /و خیاالتم
وهمهای شاعرانه است.
 .19ما را ببر ای قایق آرزوی شیرین /اگرچه پردههای تاریکی افتاده باشد /ما را ببر آنجا که مجهول
برایمان میخواهد /ما را ببر در این وجود غمانگیز .../و فردا غروب غم و ناراحتی است /و فردا اشکها
تمام میشود /و فریاد مرگ در سکوت عمیق فنا میشود.
 .20پژواکی گم شده /...روح و جانم را هر صبح و شبانگاه به سمت خود میکشد /...و پژواکی که هیچ
همانندی ندارد /و گویی گیتاری در پنهانی آن را تقویت میکند /و احساسم که در یک شادی و
سرمستی میگذرد /آرزوی آرمانشهر آن را بیحس و بیهوش میکند.
 .21آرمانشهر آرزویی در خون من است /با یادش میمیرم و زنده میشوم.
 .22آن را شهری از عبیر تصور میکنم /در افقی که در راز آن متحیر شدم //آنجا در طول فضای دور/
ستارهها در جادویش ذوب میشوند //...آنجا که بندها و زنجیرها ذوب میشوند /و فکر و اندیشه از
اسارت رهایی مییابند //آنجا که چشمهای زندگی میخوابند /آنجا که آرمانشهر امتداد مییابد //...و
آرمانشهر جایی است که نور در آن جاودان است /و خورشید در آن غروب نمیکند //فضا میمیرد و
مشخص نمیشود /که رنگش و بوی غنچهاش چه بود //...آنجا زندگی امتداد جوانی است /و وجود
همگان از خوشیهایش آکنده است //آنجا پیوسته بهار بهار میماند /...من آن را ساحل آرمانشهر
مینامم.
 .23ذلکَ االُفُق االزلی /حیثُ یَعیشُ آبولو الرقیق (المالئکه،ص.)243
 .24در خواب سوم خود را یافتم /بر در مرمری بزرگش //آیا واقعا در را میبینم؟ /تختههایش با آستری
از حریر اشاره میکنند.
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7. Francis Bacon
8. Yoshihiro Francis Fukuyama
9. Samuel P. Huntington
10. James Gunn
11. Richard Nelson Frye
12. Jacques Derrida
13. Paul Ricœur
14. Wagner
15. Karl Popper
16. Percy Bysshe Shelley
17. john keats
 .18از واقعیت تلخ و خستهکننده به تنگ آمدهام /و به سمت خیال نابودکننده بازگشتهام //پس مرا رها

بررسی تطبیقی آرمانشهر در اشعار سهراب سپهری و نازکالمالئکه
 .25و زندگیم به بیهودگی گذشت /...انتظار بر قلبم طوالنی میشود /و در دریای ناامیدی اندوهناکی
غرق میشوم /سعی میکنم دقایقی با چیزی آن را تسلی دهم /با جنگلی با درهای با سایه انجیری /سپس
خسته میشوم و فریاد میزنم /هیچ چیز شبیه یوتوپیا نیست.
 .26میپرسم تا اینکه سؤال بمیرد /بر لبانم و سرود خاموش شود /و آنگاه که میمیرم ..میمیرم در
حالی که قلبم /با آرمانشهر وعده دیدار دارد.
 .27ای چشمهها سرازیر شوید .../...باالی روستای رنجور /لبریز شو از آهنگها /بر پهنای دامنهها بین
تپهها /در انحناها و پیچها /آنجا که سایهها میشکفند (تاج میگذارند) /از زیبایی لبریز شو /و بنا کن
آرمانشهری در کوهها /آرمانشهری از درختان بلند /از شرشر آب /آرمانشهری از نغمهها /سرشار از
زندگی.
 .28و بنا کن آرمانشهری از قلبها /از هر قلبی که کینهها آن را لگد مال نکرده است /و دستهای رکود آن
را آلوده نکرده است /...که با خطاهای وجود آلوده نگشته است /از هر قلب مهربانی /...از هر قلبی که

 .30جاری شو بر خواب رفتگان /و چرت و خواب ستمکاران را غرق کن /...بر قلبهایی که اشتیاق را
احساس نمیکنند /...بر دستانی که بزرگی را نمیفهمند /بر دوردستها در روستاهای گرسنه جاری شو/
آنجا که پا برهنگان و عریانانند /...و آنجا که چشم سالها آن را نمیبیند /مگر بدبختی خستگان را/...
قافلههای گرسنگان /سراب را جستجو میکنند /...در حالی که خستگی و زحمت او را از زیبایی کوه
محروم میکند /...جاری شو روی قبرهای بشر /...روستا از قدیم پابرجاست /قصهای است آمیخته با
درد /...روی این قصه پرده عدم بینداز.
 .31مرا برگردان ای قایق ناتوانم /هرگز ساحل زیبا را نخواهیم دید /مرا به عبادتگاهم برگردان /زیرا که
خسته شدم ای قایق خستهام /...افق در اطرافمان ابرهایی است /که ستارهای در آن برای راهنمایی ما
نیست.
 .32من تنها در سینۀ دریا هستم ای قایق برگردد /اکنون بیهوده منتظرم زیرا ستارهای طلوع نمیکند.
آرزویی دور میدرخشد /شن در رودخانه آن همچون شبنمی است /که از دجله سرد و خنک
میچکد/و وقت آن رسیده است که شعر نغمهسرایی کند با رویاهایی خندان و سرگردان /...پس عمر
خندید و خوابید /تند بادهای ناامیدی و شکست /نا امیدی به مژدهها و آرزوها مبدل شد /پس چه
عیدی است.
34- Ovid
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طاقت جمود ندارد /و نه زنجیر و قیدو بند.
 .29ای کاش پیوسته -چنانکه پیش از این بودم -قلبی بودم /که در آن جز نور و پاکی نیست ...//هر
آرمانشهری را از دست دادم و االن تصور آن بر روزهای من سخت ... //آن آرمانشهر کودکی بود اگر
برگردد اگر خیالی در خوابم نبوده باشد.
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35- heterotopia
 -36لیس له من حدود /حلّم تحدی الغدا.../الیطیق الجمود /و الصریر القیود.
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