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مقدمه
نظريــه آرمــانشــهر

)(Utopia

و رؤيــای بازگشــت بــه عصــر زريــن از جملــه

انديشههايی است در طول زندگانی بشر ،در تمامی تمدنها به چشـم مـیآيـد .از
اين نظرگاه انسانها تاريخ حيات خويش را به دو دوره اساسی تقسـيم مـیکننـد:
نخست دوره حضـور انسـان در کـره خـاکی و آميختگـی او بـا طبيعـت؛ و دوم
دورههای آرمانی و فراموش نشدنی است که آدمـی بـه دور از هرگونـه زشـتی و
ناروايی به سر میبرده است.
آرمان شهر ،شهری است که متفکران و فالسفه سازندگان آن هسـتند و مدينـه
فاضلهای است کـه مؤلفـههـای خـاص خـود را داراسـت و انديشـمندان نظريـه
آرمانشهری را در راستای اعتراض به وضعيت موجود و يا طراحی جهانی آرمانی
طراحی میکنند.
پيشــينه "تفکــر اوتوپيــايی" را مــیتــوان در انديشــههــای فالســفه ،بــويژه در
کتابهای "قوانين" و "جمهوريت" افالطـون بررسـی کـرد .افالطـون در کتـاب
قوانين با توجه به ضعف آدميان در اداره جامعه ،راهکارهـا و آرزوهـای سياسـی
خود را برای مديريت هر چه بهتر جامعه ارائه نمود ،اما چون آرزوهـای او جامـه
عمــل نپوشــيد و از عملــی شــدن راهکارهــای خــود مــأيوس گرديــد ،کتــاب
"جمهوريت" را نوشت؛ مکتوبی کـه او را از عـالم واقعيـت بـه جهـان خيـاالت
خوش و طاليی برد.
افالطون در کتاب "جمهوريت" خود متذکر میشود که زيبايی و عدالت ــ يا
به تعبير خودش ايدهها ـ در عـين اين که از امــور محســوس ،متفاوت و متمايز
هستند و در عالمی فراتر از آنها وجود دارند ،بـه معنـای انتزاعی و ذهنیانگاشتن
آنها نيست .آنها ايدهآل هستند ولی نه بـه معنــای امــر ذهنــی ،بلکه به معنای
فراتر از امور محسوس بودن و بهترين چيز را نماينـدگی کـردن است( .افالطون،
1311ش)115 :
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مسئله مدينه فاضله که بعد از دوران شکوهمنـد فلسـفه يونـانی بـه فراموشـی
سپرده شده بود ،بار ديگر در قرون وسطا مورد توجه قرار گرفت .آگوسـت کنـت
در کتاب "شهر خدا" مدلی معنوی از شهر برگزيده خدا ارائه نمود .در اين زمينـه
کتابهای ديگری چون :آتالنتيـد فرانسـيس بـيکن ،اوتـوپیهـای تومـاس مـور،
کامپانال ،فوريه وکابه نوشته شد که تقليـدی از" جمهـوری" افالطـون بـه شـمار
میروند( .داوری اردکانی1377 ،ش)19-115 :
در عالم اسالم ،فارابی در کتاب "آراء اهل مدينه فاضـله" دربـاره آرمـانشـهر
اسالمی و رياست آن به بحث پرداخت .از ديگر متفکران مسلمان که در اين زمينه
به طرح نظريه پرداختهاند می توان به ايـن سـينا و ابـن خلـدون نيـز اشـاره کـرد.
(حسينی کوهساری1317 ،ش)19 :
با نگاه به آثار متفکرانی که در اين زمينه به ارائه نظـر پرداختـهانـد ،مـیتـوان
موضوعاتی همچون عدالت ،رهبری صـالح ،امنيـت ،اتحـاد و دوسـتی ،صـلح و
پرهيز از جنگ ،آزادی ،آرامش ،رفاه ،برابری ميان مرد و زن ،و  ...را از مهمتـرين
خصيصههای آرمانشهری برشمرد.
در کنار آرای متفکران و فالسفه ،شاعران و نويسندگان نيز عرصه ادبيات را به
يکی از مهمترين عرصههای ارائه نظريه آرمانشهری تبديل نمودهاند و در بسياری
از آثار ادبی میتوان شاخصههای مطرح شده برای مدينه فاضله را مشاهده کرد.
در مقاله حاضر به بررسی انديشه آرمانشهری و بررسی اشتراکات اين نظريـه
در شعر دو تن از مطرحترين شاعران معاصر ايرانی و عرب پرداختهايم و تا حـد
ممکن سعی شده است ،مؤلفههای مشترک ميـان ايـن دو شـاعر در ايـن عرصـه
بررسی گردد.
نگاهی به دنیای شعر مشیری و آدونیس
فريدون مشيری ( 1379ـ  )1351از شاعران نوپرداز شعر فارسی است کـه در
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شعر وی میتوان ردپای انديشه آرمانشهری را مالحظـه کـرد .در شـعر مشـيری
عالوه بر پختگی و کمال فکری و فلسفی پرداختن به مسائل اجتماعی نيـز ديـده
میشود( .ياحقی 1371 ،ش)73 :
مشيری زمانی پا به دنيای شاعری نهاد که ايران به اشغال متفقين درآمـده بـود
(1321ـ )1325و همين امر موجب گرديد تا مضامين ملی و ميهنی در شعر او بـه
فراوانی ديده شود و تا آخرين اشعار وی ادامه يابد .مشيری پس از گـذران دوران
جوانی و درک عميقتر نسبت به جامعه در اشعار خود بر آن سعی میکند کـه بـه
تصوير زيبايیهای جهان و جامعه خويش بپردازد .او عالوه بر ايـن کـه روايتگـر
عواطف عاشقانه است ،مفهوم عشق را توسعه میبخشد و آن را از عشق فردی به
عشقی جمعی بدل میسازد .در شعر مشـيری مـیتـوان شـاهد عشـق آدميـان بـا
يکديگر بود و در کنار آن شاهد عشق آدمی به جهان پيرامونی و همچنين مفـاهيم
واال و معنوی نيز بود.
مشيری ،جستجوگری است که در پی آرمانشهر خويش است .روح لطيـف و
کمــالجــوی او عطــش جغرافيــايی ديگــر دارد .اتحــاد و پيونــد بــا طبيعــت از
برجستهترين ويژگیهای شعرمشيری است که شاعر از آن مدد جسـته تـا دنيـای
آرمانی خود را به تصوير کشد و از اين رو میتوان او را با آدونيس شاعر بـزرگ
شعر معاصرعرب مقايسه کرد.
علی احمد سعيد معروف به آدونـيس (تـاکنون ـ1935م) از شـاعران نـوپرداز
عرب است که از جايگـاه ويـژهای در شـعر امـروز عـرب داراسـت .او شـاعری
فرهيخته ،آگاه و زبان آور و در عرصه ادبی ،نظريه پـردازی سرشـناس بـه شـمار
میرود .آدونيس در اشعارش غالباً معيارهای "الشـعرالحر" را کـه معـادل "قالـب
نيمايی" است ،رعايت میکند .وی برای نوآوری ،مرزی نمـیشناسـد و در شـعر
خويش همواره در پی آن است که نگاهی تازه به جهان پيرامونی خود داشته باشد
و از اين رو شعر آدونيس به عنوان عالیترين نمونههای شـعر مـدرن در ادبيـات

انديشه آرمانشهری در اشعار "فريدون مشيری" و "آدونيس" 75 /

عرب شناخته میشود .آدونيس معتقد است که بايد در بنيادهای ثابتی کـه امـروز
حاکم است ،خلل انداخت ،بايد آن ميراثی را که مانع حرکت ما میشود ،تکان داد
و روزنی برای خروج از اين وضعيت پيدا کرد( .فرزاد 1317 ،ش)22 :
نیاز به ساختن جهانی دیگر
آرزوی جهانی آرمانی داشتن از ديرباز در ذهن بشر حضـوری پررنـگ داشـته
است و عرصه شعر يکی از مهمترين عرصهها برای ظهور و تبيين چنين آرزويـی
است .شاعران در شعر خويش همواره روايتگر جهانی هستند که به گونهای ديگر
است و آکنده از زيبايی و به دور از هر گونه زشتی و ناروايی .همين که شـاعر از
زبان شعر برای بيان انديشههای خويش بهره میگيرد نشان دهنـده آرمـانگرايـی
اوست؛ يعنی معتقد است که زبان عادی نمیتواند بيانگر آن چيزی باشـد کـه او
راوی آن است.
شاعر به عنوان يک مصلح اجتماعی و به عنوان کسی کـه بـا افـقهـای ديگـر
آشناست ،دغدغههای خود را در جهت به کمال رساندن آدميان بيـان مـیکنـد .او
به جهانی که موجود است اعتراض دارد و در پی افکنـدن طرحـی تـازه اسـت و
همگنان را به ساختن مدينه فاضله و جهانی ديگر دعوت میکند.
در کجای اين فضای تنگ بـی آواز /مـن کبوترهـای شـعرم را دهـم پـرواز (
مشيری1391 ،ش)234 :
هوا نيست/هوا نيست /همه پنجرهها بسته ،غبار است ،سياهی اسـت /.فضـايی
که به دلخواه ،يکی آه کسی از قفس سينه رها نيست( .مشيری1391 ،ش)471 :
آزادی همواره يکی از دغدغههای اديبان و روشنفکران معاصر بوده است ،کـه
هر کدام در اين راه تالش های مستمری پيمـودهانـد و در راسـتای تـالش بـرای
دستيابی به آزادی ،پيروان اين راه را ستودهاند( .صابری و رزاقی1391 ،ش)11 :
بيايد /بيايد /از ايـن عـالم تاريـک /دل افـروز از صـبح /جهـانی دگـر آريـم!
(مشيری1391 ،ش)473 :
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آدونيس معتقد است« :هر ابداعی ،ابداع جهان است .شاعر راستين کسی است
که از رهگذر شعر خـود جهـانی شخصـی و ويـژه بـه جهـان عرضـه کنـد -نـه
مجموعهای از برداشتهـا و زينـت کـاری را ـ پـس هـر ابـداعی فراگذاشـتن و
دگرگونی سازی است ...آنگاه که شاعر نوسرای شعری مینويسد ،کار وی تنها به
معنی دست يازيدن به نوعی نوشتن نيست ،بلکه جهان را به شعر بدل میکند و از
رهگذر هضم تصوير کهن جهان ،تصويری نـو بـرای آن مـیآفرينـد( ».آدونـيس،
1373ش)94 -91 :
من زندگی را :شکل حرکتش را تغيير میدهم /و انسان زنجيره شده به نـانش
را /که هوا گلوگيرش میشود و خـدا در حلقـش آويـزان بـاقی مـیمانـد /هنـوز
صدايش مرا در بر میگيرد( . ...آدونيس1911 ،م)243 :
از کدام سرزمين میآيی ،از کدام آغل بینام؟ /وطنم هنوز کامل نشـده اسـت/.
جانم در دور دست است و هيچم قدرتی در دست نيست /...گمگشتهام و مـرا در
موطن گل و الی ،پايی نيست  /...اما ما میرويم ،سينههای ما رو بـه درياسـت ،و
در کلمات ما مويه عصر دگری خفته است( ...آدونيس1311 ،ش)13 :
 ...شاعر عاشق /از شبحی که آيندهاش مینامند /پرسش میکند / :چگونه و به
چه هنگام آن انسان آرمانی زاده میشود /و چگونه ما عالئم و رموز آن را خواهيم
گشود ؟( ...آدونيس1311 ،ش)133 :
ویژگیهای جهان آرمانی
الف :عشقورزی و همدلی میان آدمیان

افالطون در بيان لزوم مهرورزی وحس همدردی میگويد :از شـهری مـنظم و
آرام چنين بايد انتظار داشت که اگر واقعهای اعم از خوب و بد ،برای فـردی رخ
دهد ،همه در شادی او شاد و از غم او متألم شوند( .جمهور1342 ،ش )433 :اين
مؤلفه در شعر مشيری به نحو بسيار برجسـتهای مشـهود اسـت ،بـه گونـهای کـه
میتوان گفت انسان دوستی و مهرورزی از مهمترين محورهای شعری اوست.
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 ...زندگی گرمی دلهای به هم پيوستهست /تا در آن دوست نباشد همه درهـا
بسته ست /.در ضميرت اگر اين گل ندميده ست هنوز /،عطر جـان پـرور عشـق/
گر به صحرای نهادت نوزيده ست هنوز /دانهها را بايد از نو کاشت  /...با نگاهی
که در آن شوق برآرد فرياد /با سالمی که در آن نور ببارد لبخند /دست يکديگر را
بفشاريم به مهر /جام دلهامان را /ماالمال از ياری و غمخواری بسپاريم بـه هـم ...
(مشيری1315 ،ش)997 :
ای همه مردم ،درين جهان به چه کاريد؟ /عمر گرانمايه را چگونـه گزاريـد؟/
هر چه به عالم بود اگر به کف آريد /هيچ نداريد اگر که عشق نداريد /گر به ثريـا
رسيد هيچ نيرزيد عشق بورزيد /دوست بداريد( .مشيری1315 ،ش)931 :
من دل به زيبايی ،به خوبی میسپارم ،دينم اين است /من مهربانی را میستايم،
آيينم اين است /من رنجها را با صبوری میپذيرم /مـن زنـدگی را دوسـت دارم/
انسان ،باران و چمن را ميستايم /انسان و بـاران و چمـن را مـیسـرايم /در ايـن
گذرگاه /بگذار خود را گم کنم در عشق در عشق( .مشيری1317 ،ش)912 :
وطنی دوستوار چون اشک میآفرينم ( ...آدونيس1311 ،ش)13 :
در عشق /نوری است ديگر /،تا از خرد خويش /،حسی بسازيم /برای بسـودن
مجهول / ،تا آن را از قفس به پرنده بدل کنيم /،تا در دل آبش را روان سـازيم /و
در آن شراب را جاری کنيم( .آدونيس1311 ،ش)171 :
ب :حاكمیت عدل و پرهیز از ستم

آدونيس در گفتگو با يکی از پژوهشگران (صقری ابوفخر) میگويد « :مسـئول
خرابی مملکت ،همانا نظام است که هسته فساد و ظلم و ستم همه نيروی جامعـه
را ،چه فردی چه گروهی ،به بند کشيده است .من تا امروز نتوانستهام عمق پستی
و ميزان فرومايگی و اعمال وحشيانهای را که آن روزهـا از سـرگذراندم بفهمـم».
(ابوفخر1391 ،ش)34 :
بايد آيينه را از ظلم اين ظلمت رهايی داد /چهره لبخند او را به لبخند اميـدی
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تازه /از نور روشنايی داد ( . ...مشيری1391 ،ش)477 :
گفت روزی به من خدای بزرگ /نشدی از جهان من خشنود! /اين همه لطف
و نعمتی که مراست /چهـرهات را بـه خنـدهای نگشـود!  /...گفـتم :آری درسـت
فرمودی /که درست است هرچه حق فرمود /خوش سرايیست اين جهان ،ليکن/
جان آزادگان در آن فرسود /جای اينها کـه برشـمردی ،کـاش /در جهـان ذرهای
عدالت بود( .مشيری1373 ،ش)14 :
آدونيس در بسياری از شعرهايش لب به شکوه میگشايد و از ستمی که بر او
و هموطنانش رفته شکوه میکند؛ جهان آرمانی آدونيس خالی از ظلم اسـت و آن
شهر ،شهر خداست.
آمدند /عريان به خانه وارد شدند /گودالها کندند /کودکان را در خاک کردند/
و بازگشتند( .آدونيس1311 ،ش)13 :
به قطار پرندهای داخل میشود /که به سوی شـهر خـدا مـیرود /.در فضـا در
المکان /شاعر ،خانهاش را در آنجا بنياد مینهد( .فرزاد1311 ،ش)135 :
کشتن (جنگ) شکل شهر را ديگرگون کرد /:اين سنگ ،از استخوان اسـت /و
اين دود ،ناله مردمان (آدونيس1311 ،ش)93 :
ج :وجود صلح و آرامش

...آه ای آرامش جاويد کی آيی به دست ؟ /آسمان يک لحظه حالی دلبخـواهم
داده است( .مشيری1315 ،ش)1311 :
شرمتان باد ای خداوندان قدرت /بس کنيد ! /بس کنيـد از ايـن همـه ظلـم و
قساوت /،بس کنيد! /ای نگهبانان آزادی! /نگهداران صلح ! /ای جهان را لطفتان
تا قعر دوزخ رهنمون ! /سرب داغ است اين که میباريد بر دلهای مردم ،سـرب
داغ! /موج خون است اين که میرانيد بر آن کشتی خود کامگی را موج خون! . ...
(مشيری1315 ،ش)311 :
آدونيس همچون مشيری جهان آرمانی خود را در البه الی اشعارش با استفاده
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از بن مايههای صلح و دوستی به تصوير میکشد اين بن مايهها در شعر آدونـيس
عبارتند از :صبح ،پروانه ،باران ،و . ...نگاهی به اين عناصر در شـعرهای آدونـيس
نشان میدهد در نظر شاعر مفاهيم آشتی و مهر تا چه حد مهم اسـت .سـاختار و
شکل اين عناصر چنان است که حس آرامش ،لطافت ،روشـنی و زيبـايی را القـا
میکند.
او در اشعار خود از زبان ساده بهره میگيرد و دايره واژگـانی کـه از آن سـود
میجويد محدود است ،اما از همان نظام واژگان نهايت استفاده میکند .در نمونـه
زير او اظهار میکند که در واژگان خود زندگی می کند و مـیخواهـد در همـين
واژگان آرمانشهر خود را بسازد:
او در اين شعر خود با بهره جسـتن از واژگـانی سـاده چـون :پروانـه ،صـبح،
شکوفه ،باران ،و ...میخواهد تصويری رؤيايی از آرمانشهر خود به تصوير کشد.
آدونيس در اين شعر صراحتاً اعالم میکند که من با اين واژگان زندگی میکنم.
هان اينک من شکوفهها را جمع میکنم و به درختان آماده بـاش مـیدهـم /و
رواق آسمان را میگسترانم /هان اينک من پروانههـا را زيـر پـرچم صـبح جمـع
میکنم /من در واژگانم عاشق میشوم و زندگی میکنم و بـه دنيـا مـیآيـم /مـن
ميوهها را میپرورانم /و با باران بيتوته میکنم /در ابرهـا زنـگهـا و درياهـا /مـن
ستارهها را بادبان میکنم و لنگر میانـدازم  /و خـود را بـه عنـوان پادشـاه بادهـا
منصوب میکنم( .آدونيس1911 ،م)291 :
...آيا اين گدازه آرامش است ،آرامش /آيا اين جهان سفله بیپرواست؟ /آيا اين
هستی است؟ /که با ناگوارايی درگير است؟ (آدونيس1311 ،ش)153 :
اگر مرا در وطن آينهها و رؤياها /بندرگاههايی میبود /اگـر مـرا زورقـی مـیبـود و
بقايای شهری /اگر مرا شهری میبود /در سرزمين کودکان و گريسـتن / ،بـیگمـان ايـن
تمامی را /سرودی میکردم چون نيزه /برای زخم /که به نرمی آب /درختان ،سنگهـای
آسمان را میدريد /سرکش و شگفت چون پيروزی( .آدونيس1311 ،ش)71 :
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د :وجود اخالق شایسته و انسانی

مشيری در شعر "اشکی در گـذرگاه تـاريخ" بـه زبـانی طنـز آلـود از فقـدان
مؤلفههای مروت و اخالقيات ،آزادگی ،و پاکی ،سـخن مـیرانـد و شـکايت سـر
میدهد که :روزگار مرگ انسانيت است.
قرن ما /روزگار مرگ انسانيت است /سينه دنيا زخوبیها تهی است /صـحبت
از آزادگی پاکی مروت ابلهی است /صحبت از موسا و عيسا و محمد نابجاسـت/
قرن موسی چنبهها است  /...صحبت از پژمردن يک برگ نيست /فرض کن مرگ
قناری در قفس هم مرگ نيست /فرض کن يک شاخه گل هـم در جهـان هرگـز
نرست /فرض کن جنگل بيابان بود از روز نخست/در کويری سـوت و کـور /در
ميان مردمی با اين مصيبتها صبور/صحبت از مرگ محبت مرگ عشـق  /گفتگـو
از مرگ انسانيت است( .مشيری1315 ،ش)495 :
و نيز در شعر "ما همان جمع پراکنده … " که به ياد نيما سروده است :
 ...ما /،همان جمع پراکنده همان تنها ،تنهاهاييم! /اين همه موج بال در همه جا
میبينيم" /،آی آدمها" را میشنويم /،نيک میدانيم ،دستی از غيب نخواهـد آمـد/
هيچ يک حتی يکبار نمیگوييم /با سـتمکاری نـادانی ،ايـن گونـه مـدارا نکنـيم/
آستينها را باال بزنيم /دسـت در دسـت هـم از پهنـه آفـاق بـرانيمش /.مهربـانی
را/،دانايی را /،بر بلندی جهان بنشانيمش ( !...مشيری1315،ش)773 :
«آدونيس در هيچ مکتب سياسی و ايدئولوژيکی نماند و فراتر از جريـانهـای
گذرای سياسی و مکتبهای فلسفی به حرکت درآمده است .او در پاسخ به فرقـه
گرايی و هر آن چه که با نژاد پرستی رابطه داشت مفهوم "نژاد تاريخی" را ابـداع
کرد ،که همه از يک نژادند» و همـه را بـه انسـانيت دعـوت مـیکـرد( .ابـوفخر،
1391ش)41 :
 ...از تو اميد دارم که اين کبوتر چاهی را کارد بر گلو نسايی / ،شايد او کسـی
ـ زنی ـ باشد که بدو عشق بورزی( .آدونيس1311 ،ش)175 :
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اين انسان چيست کـه مـا نـا انسـانی را فقـط نـزد او ميـابيم؟/خـواهشهـای
حکمرانی /درهای گستردهتری میگشايد برای حکمرانی هوسها ( . ...آدونـيس،
1311ش)179 :
او روزگارانی در جايگاه انکار ايستاده است/.دست به کار نميازد/.جز آنکه در
انتظــار پيــامبران خــويش باشــد/ ...او تــاريخهــايی را در انکــار اســت /،کــه چونــان
زنجيرهايی در حرکتاند/،جدا از گذشتهای /که چون اسفنج ،اکنون را مـیمکنـد . ...
(آدونيس1311 ،ش)145 :
نتیجهگیری
با تطبيق محتوايی نمونههايی از شعر آدونيس و مشيری میتـوان دريافـت کـه
هر دو شاعر ،شاعرانی متعهد در عرصه کنش اجتماعی هستند .آنها معتقدند کـه
مناسبات حاکم بر جهان کنونی نمیتواند به گونهای بايسته تعـالی بخـش وجـود
آدمی باشد و از اين رو نياز به دنيايی آرمانی در شعر ايشان ديده میشود.
آنها در چالش با بیعدالتیها و ناهنجاریهای جامعه خـود از بـنمايـههـای
صلح و دوستی و آشتی بهره گرفتهاند .انديشه آرمانشهر هر دو شاعر با تأکيد بـر
مفاهيمی چون :عدالت ،جنگ ستيزی ،دوری از خشونت سـاخته مـیشـود .روح
اميد در اشعار هر دو ديده میشود و هردو خواهان صلح ،برقراری آزادی هستند.
آرمانشهر هر دو شاعر دست يافتنی و تحقق پـذير اسـت و آنهـا بـه دنبـال غيـر
ممکنها نيستند .آرمانشهر اين دو شاعر بر مبنای تالش انسـان پـیريـزی شـده
است .و اين بيانگر تعيين کننده بودن اراده و تالش آدمی است .آنها دست به دعا
و نفرين برنداشتهاند ،تا ظلم و فسـاد از جامعـه خـود دور کننـد و بـرای تحقـق
آرمانشهر خود رؤيا در سر نمیپروانند ،آنها میخواهنـد بـا سـرودههـای خـود،
اعتراضها و پيام های خود را به گوش مـردم برسـانند و از آنهـا بـرای اصـالح
وضع حاکم بر جامعه خود ياری جويند.
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