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 در شعر معاصر عربی و فارسی» آرمانشهر«هاي  سمبل
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 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازي کرمانشاه - 1

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور - 2

  
y.marof@yahoo.com 

  02/05/1392 :تاریخ پذیرش        04/07/1391: تاریخ دریافت
  

  :چکیده
ها در ي انساني فاضله و ناکجاآبادي است که در آن، همهي شاعران و ادیبان، مدینهآرمانشهر در اندیشه

در شـعر   از ایـن اندیشـه   .عدالتی خبري نیستکنند و از ظلم و جور و بیآزادي و سعادت زندگی می
نوعی غم غربت در نهان شاعر  ينتیجه بیشتر، شود ومعاصر عربی و فارسی با نمادهاي مختلفی یاد می

عنـوان برتـرین نمـاد    ، بـه "العمـاد ارم ذات". دهـد اي آرمـانی سـوق مـی   عهاست که او را به تخیل جام
ي ي فاضـله در مقابل آن، دوران ایـران باسـتان، مدینـه    وآرمانشهري در شعر معاصر عرب مطرح است 

همچنین عصر ظهـور مهـدي موعـود، زادگـاه و وطـن اصـلی، از       . استبرخی شاعران معاصر فارسی 
عالوه بر این، برخـی نمادهـاي   . بان، در ترسیم آرمانشهر خویش استهاي مشترك شاعران دو ز سمبل

 رفتـه کـار  هاي رمانتیک شاعران معاصر است، در ترسیم این ناکجاآباد بـه ي اندیشهتخیلی نیز که زاییده
تحلیلـی و   يهاي آرمانشهر در شعر معاصر فارسی و عربی، به شیوهدر این مقاله با تحلیل سمبل. است

  :هاي زیر پاسخ خواهیم داد، به پرسشايکتابخانه
  یابد؟ی میهایی تجلّهاي متفاوت آرمانشهر در شعر معاصر عربی و فارسی، در چه سمبلسمبل. 1
 گیرند؟ بهره می ايلیي فاضله، از چه نمادهاي مشترك و تخیشاعران معاصر دو زبان، در ترسیم مدینه. 2
 

  .، نمادو فارسیآرمانشهر، شعر معاصر عربی  :ها کلیدواژه
  
  مقدمه .1

 از عاريايجامعه و اجتماعی و فردي سعادت به نیل سوداي که است آن گواه ،بشر زندگی تاریخ

 آغاز شـده  انسان اندیشه در تولد با وبوده  فالسفه و اندیشمندان یذهني دغدغه همواره کاستی،



  1392 پاییز. 28شماره             پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی -ي علمی  مجله

64 

 و هـا و خودخـواهی  خشـونت  پلیـدي،  از عاري ايجامعه داشتن آرزوي در انسانی چنین .است
 سـوداي  از ایـن رو،  ؛اسـت  اندیشـیده  هـا چاره و بوده تکاپو در همواره آسایش، و رفاه با همراه

پاسـخی در برابـر وضـعیت     ي فاضـله، آرمانشهر و مدینه یک و تجسم بسامان ايجامعه ساختن
بشـر در برابـر   ي دفـاعی  توان گفت آرمانشهر، اندیشـه درحقیقت می. ناگوار موجود بوده است

اي بـه  پیشـینه «ي فاضـله  وجود آرمانشهر یـا مدینـه  . هاي روزگار بوده استها و دلتنگیسختی
ي انسـانی پدیـد آمـده، انسـان در جسـتجوي      از هنگامی کـه جامعـه  . قدمت تمدن بشري دارد

صورت بهشت این جهانی تصور کرده است؛ جایی که اثـري  آرمانشهر بوده است؛ گاه آن را به
بهشت این  يهشده درباري شناختهترین افسانهکهن. نیست... نج، اندوه، بیماري، کهنسالی واز ر

  )18: 1381اصیل، (» .است "گیلگمش"ي جهانی، حماسه
او در کتـاب   .افالطون را باید نخستین کسی دانست که از این سرزمین خیالی سخن گفـت 

کنـد؛ جـایی   مانشهر واقعی را بیان میي خود در مورد یک آرطور کامل عقیده، به"جمهوریت"
در ادب و فرهنگ ایرانی نیز به . باشند رسیدهي کمال که مردم و حکومت آن به باالترین درجه

هیم عارفان، فیلسوفان و شاعران مـواج  يههاي گوناگون با آرمانشهرهاي ساخته و پرداختشکل
احسـاس  . و اقلیم هشـتم یـاد کـرد   الدین سهروردي و آرمانشهر ناکجاآباد توان از شهابکه می

ها در سفرهاي رؤیـایی  خورد؛ رمانتیکآرمانشهري، بیشتر در میان شاعران رمانتیک به چشم می
از همین رو، یکی از بنیادهـاي رمانتیسـم،    ؛خود، در آرزوي یافتن محیطی زیبا و آرمانی هستند

کند کـه از اصـل   یدر این حالت، شاعر احساس م. حسرت دوري از بهشت و روح ازلی است
، 1شـلگل . کنـد ، زندگی مـی "غریبستان"خویش دور شده و همانند یک تبعیدي، در این دنیاي 

. روح در زیر بید بنان گریان، تبعید اسـت «: گویدشاعر رمانتیک، در تعریف چنین احساسی می
ن دنیـا  ش، در ایاي پدري واقعیروح که جایگاه معنویت انسان است، به دور از خانه و کاشانه

  )131: 1383یر، سه(. »کندزندگی می
بـا نگـاهی ویـژه بـه      براي به تصویر کشیدن دنیاي آرمـانی خـود   در این میان، شاعران نیز

در . برنـد کـار مـی  به نمادهایی راهاي آنان است، ي افکار و اندیشهکه زاییده ،ي آرمانشهر مقوله
کار رفته، توسـط سـرایندگان معاصـر    ي بههااین مقاله با بررسی این موضوع، به واکاوي سمبل

                                                                                                                                               
1- schlegel 
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  .عربی و فارسی خواهیم پرداخت
  
  ي پژوهشپیشینه .2

آرمانشهر در شعر معاصـر، صـورت    يدربارههاي چندانی هاي انجام شده، پژوهشطبق بررسی
  :توان به تحقیقات زیر اشاره کردنگرفته است و تنها می

از فاطمه حیدري، که بیشتر با تکیه » فارسیاندازهاي آرمانشهر در شعر معاصر چشم«کتاب 
و سپس نگاهی به دنیـاي آرمـانی    شده است بررسی... بر آثار شاعرانی همچون نظامی، عطار و

ما هی ميزات املدينة الفاضلة اجلربانية يف آثاره « ياندازد؛ مقالهبرخی سرایندگان معاصر فارسی می
از سـردار  » ١٣٨٨شـتاء   جامعة إصفهان؛ خريف و -دااحبوث فی اللغة العربية و آ یجمله األدبية؛

بررسی وي » المواکب«شعر  در ویژهجبران خلیل جبران و به از دیدگاهاصالنی، که آرمانشهر را 
 يمجلـه  ؛فـوزي معلـوف   "علَی بساط الريِح" يي آرمانشهر در قصـیده اندیشه« ي؛ مقالهکندمی

ي هـاي مدینـه  از علی منتظمی و دیگران، که ویژگـی » 89 انزبان و ادبیات عربی؛ بهار و تابست
دنیاي آرمانی در شعر  يتحول و تعالی اندیشه« ي؛ مقالهکندفاضله را در این قصیده بررسی می

هـاي  از رضا صادقی کـه ویژگـی  » 1387 ي زبان و ادبیات فارسی؛ تابستانفروغ فرخزاد؛ مجله
همچنـین  . را بررسـی کـرده اسـت    معاصـر فارسـی  هاي این شـاعر  آرمانشهر در برخی سروده

) 1388دانشـگاه تهـران،   (از عبـاس گنجعلـی   » شهر از نگاه شعر عربی معاصـر «اي با عنوان  رساله
هاي شهر در شعر معاصر عربـی و  تدوین شده است که نویسنده در آن، ضمن اشاره به ویژگی

پردازد؛ اما در این رساله، دوره نیز میي آرمانشهر در شعر این هاي آن با روستا، به مقولهتفاوت
هـاي  بـر ایـن اسـاس، طبـق بررسـی     . صورت مجزا بررسی نشده استنمادهاي آرمانشهري به

صورت گرفته توسط نگارندگان مقاله، تاکنون پژوهشی تطبیقی از نمادهاي آرمانشهري در شعر 
  .معاصر عربی و فارسی صورت نگرفته است

  
  "آرمانشهر"مفهوم  .3

ي فاضله، شهري خیالی است که در آنجـا مـردم، در رسـتگاري    آرمانشهر یا ناکجاآباد یا مدینه
ي امور بر وفق مراد و مطـابق میـل   اي برین و واال که در آن، همهجامعه«. کنندزندگی می  کامل
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ز اي که در آن، نه خبري از ظلم و تبعیض، نه اثري از جنگ و ستیز، و نه ردپایی اباشد؛ جامعه
ي آرمـانی را   نخستین متفکري که اندیشـه  )11: 1387حیدري، (. »جهل و فقر و مرض یافت شود

کتــاب . فیلسـوف یونــانی بــود ) م.ق 427 -347(» افالطــون«بـر برهــان عقلــی اسـتوار کــرد،   
ي گفتگـو در رونـدي    شود و به شـیوه  ي مفهوم عدالت آغاز می او با بحث درباره "جمهوریت"

آرمانشـهر  . کندي آرمانی را مطرح می اي شناخت عدالت راستین، جامعهمنطقی، در جستجو بر
فیلسـوف و  » تـامس مـور  «، نام کتاب 1"یوتوپیا"ي التینی  به معناي امروزي آن، برگرفته از واژه

  )18 -17صص: 1381اصیل، (. م انگلستان است16و  15ي سده ينویسنده
ن اسـت و هریـک از نویسـندگان، تـالش     انـد، فـراوا   آثاري که به ترسیم آرمانشهر پرداخته

توان بـه آثـار   ها میي آناز جمله ؛خود به تصویر بکشند را از دیدگاه تا جهان مطلوب اند کرده
 -1753(از آناکارسـیس کلـوتس    "جمهوري جهـانی ": مشهور زیر در ادبیات غرب اشاره کرد

از توماسو کامپـانال   "آفتابشهر "از ویکتور هوگو؛  "رؤیاي واال"، "روزگاران آینده"، )م1794
  ....اثر فرانسیس بیکن و "آتالنتیس نوین"، )م1639 -1568(

کار رفته است؛ این اصطالح، مرکب از دو که براي آرمانشهر به است از اصطالحاتی» اتوپیا«
بنابراین اتوپیا، یعنی آنچه در  ؛است "نا"به معنی ) ou(، و "مکان"به معنی ) topos(ي یونانی واژه

اي که به هرگونه تفکر و اندیشه. مکان نیست و وجودش، به دور از حقیقت بوده و خیالی است
البته چنین . گویند، تفکر آرمانشهري میکندنظامی آرمانی و رؤیایی را براي نظام بشري ترسیم 

او در کتـاب  . جسـتجو کـرد   ي یونـان باسـتان و در آراي افالطـون   تفکري را بایـد در فلسـفه  
کـه   کـرد را مطـرح   "مثُل"ي آلیستی به جهان هستی، نظریهخود، با نگرشی ایده "جمهوریت"

 )آلدنیاي آرمانی و ایـده (، و آنچه باید باشد )دنیاي واقعی(درحقیقت، تقابلی میان آنچه هست 
ي آن از ی، به بازخوانی دوبارهبسیاري از ادیبان و فیلسوفان نیز با پیروي از این تفکر افالطون. بود

ي ي مسلمانی همچون فارابی، هدف نهایی در مدینهالبته در نگرش فالسفه. خود پرداختند دیدگاه
یاري، براي رسیدن به سعادت است و بهترین شهرها، شهري است که مردم فاضله، تعاون و هم

  )441 -437: 1376الفاخوري، (. دها را به این سعادت برساندهند که آنآن، اعمالی را انجام می
ي آرمانشهري هاي فلسفی معاصر در غرب، ایدهي اندیشهبا ظهور رمانتیسم و زایش دوباره

                                                                                                                                               
1- utopia 
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این شاعران با طرح مسائلی همچـون گریـز از واقعیـت و    . در میان شاعران رمانتیک پدید آمد
ضمن فـرار از   )88: 1385ثروت، (، »آنچه باید باشد، به جاي آنچه هست«سفر بر بال خیال و نیز 

  .دادندواقعیت دردناك موجود، خود را با آرمانشهر رؤیایی خود تسلی می
توان نخستین شاعر معاصر عرب دانست که جهان آرمـانی و مطلـوب   نازك المالئکه را می

اي یونـانی، بـه معنـاي    یوتوپیـا، واژه «: ؛ و گفـت )132: 1388گنجعلی، (نام نهاد  "یوتوپیا"خود را 
: 1997المالئکه، (. »برمکار میرا به مفهوم یک شهر خیالی در عالم شعر به است که من آن "مکانال"
  )40 /2: همان(: گویدگیرد؛ ازجمله میکار میاین لفظ را در اشعار خود به ،او چندین بار )197 /2

  

ـــي   و مــي د ف ـــلم ــا ح   يوتوبي
  

  و ـــوتکـــرِه أملَــی ذا عأحـــي  
  

  

  .»شوممیرم و زنده مییوتوپیا، رؤیایی در خونم است، که با یاد آن میو «
شده اسـت؛ ازجملـه    نحوي اشارهبه ي فاضلهالبته در روایات دینی نیز به آرمانشهر و مدینه

-کند که مردم آن در پاکی و معصومیت بهبه شهري پشت دریاها اشاره می) ع(اینکه امام صادق

إنَّ للَّه مدينةٌ خلف البحرِ، سعتها مِسريةُ أربعني يومـاً  : السالم، قَالداِهللا عليهعن أيب عب«: برندسر می
يسعرِفُونَ إبللَا يوا اَهللا قَطُّ وعصلَم ي ا قَوميهمسِ، فلشخدا پشت دریا « )333 /54 ج: 1983مجلسی، (: »ل

کشد که خورشـید آن را بپیمایـد؛ در آن مردمـی    ي چهل روز طول میشهري دارد که به اندازه
  .»شناسنداند و ابلیس را نیز نمیگاه خدا را نافرمانی نکردههستند که هیچ

از سهراب سپهري نیز بازتـاب  » پشت دریاها«ي چنین نمادي از آرمانشهر دینی، در سروده
  :کندرا توصیف می در آن سوي دریاها خیالی یافته است که شاعر در آن، شهري

ي چشـمان سـحرخیزان   که در آن، وسعت خورشید، به انـدازه / پشت دریاها شهري است«
. »قایقی باید سـاخت / پشت دریاها شهري است/ اندشاعران وارث آب و خرد و روشنی/ است

  )365: 1370سپهري، (
  

  در ترسیم آرمانشهر "سمبل"گیري از بهره .4
، تعریف واقعیتی انتزاعی یا احساس و تصوري غایب براي حواس، توسـط تصـویر یـا    1سمبل

                                                                                                                                               
1- Symbole 
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سمبل  به استفاده ازاي شاعران معاصر فارسی و عربی، توجه ویژه )8: 1366ستاري، (. شیئی است
بهترین «سمبل،  زیرا؛ گیرندکار میبه در تصویرسازي از آرمانشهر خود نیز آن را و نماد دارند و

اي تـوان آن را بـه شـیوه   ن براي تجسیم چیزي است کـه ناشـناخته اسـت و نمـی    تصویر ممک
در شـعر  ) سـمبل (گیري از عنصـر نمـاد   بهره ،درحقیقت )36: 1364دالشو، (. »تر نشان داد روشن

 )151: 1387پورنامداریان و خسـروي شـکیب،   (. آفرینی داردمعاصر، بیشترین سهم و نقش را در ابهام
خـود را در برابـر    ،شوند تا خواننـده دهند و باعث میکنند، دامنه میق میها شعر را عمیسمبل

  )112: 1364یوشیج، (. عظمتی بیابد
  
  العماد؛ سمبل آرمانشهر شعر معاصر عربیإرم ذات. 4-1

، نماد عظمت باستانی عرب، شهري باسـتانی در یمـن،   »بهشت شداد«یا همان  1العمادإرم ذات
خواسـت بـراي خـود،    او مـی . شـد بنا » شدادبن عاد«ه به دست میان صنعا و حضرموت بود ک

نهرهـایی  . پانصد سال طول کشید تا اینکه بناي إرم به پایان رسید. شهري همانند بهشت بسازد
ازجملــه ... گـوارا در زیـر درختــان، در و دیوارهـا همگــی از زر و سـیم و یــاقوت و زمـرد و     

  )71: 1375یاحقی، (. هاي این شهر تاریخی بود ویژگی
بدر شاکر سیاب، شاعر معاصر عرب، از چنین نمادي براي تصـویر آرمانشـهر خـود بهـره     

گیرد؛ مکانی که از حس غربت و تنهایی خبري نیست و شاعر بـراي فـرار از رنـج و درد و     می
مکانی سرسبز که شاعر «. بردنوعانش را احاطه کرده است، به آنجا پناه میفقري که خود و هم

گیرد، و آورد و در آنجا آرام میهاي شخصی و ملی، به آن روي مینگینی و فشار رنجهنگام س
العمـاد اسـت؛ نمـاد    هـا، إرم ذات یکی از این توقفگاه. دهدآرزوها و رؤیاهاي خود را بروز می

ي سـیاب در مقدمـه   )105: 1384الضـاوي،  (. »کوشد به آن دست یـازد عظمت کهنی که شاعر می
پنهان شـده و در گـردش اسـت؛     ،دارد که این شهر آرمانی، بیان می"العمادتإرم ذا"ي قصیده

                                                                                                                                               
کننـد و  اي است که راویان عرب آن را نقـل مـی  ، همان شهر افسانه"العمادارم ذات"مقصود از شهر تاریخی  -1

کند، همان است که در نقل می اما آنچه قرآن کریم از این شهر باستانی. خیال با حقیقت در آن آمیخته شده است
 -6: فجر(» الَّتي لَم يخلَق مثْلُها في الْبِالد) ٧(إِرم ذات الْعماد ) ٦(م تر كَيف فَعلَ ربك بِعاد لَأَ«: ي فجر آمده استسوره

 .کندخداوند متعال در این آیات نیز به عظمت این شهر تاریخی اشاره می) 8 -7
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بینـد و کسـی کـه درهـایش بـه روي او گشـوده شـود،        آدمی آن را جز در هر چهل سال نمی
هـایی را مطـرح   وي در ابتداي قصیده، اندوه )602 /1: 2000السیاب، (. خوشبخت و کامیاب است

  :اي نان که یافتنش مشکل استتالش فرساینده براي لقمهبختی و کند؛ اندوه فقر، نگونمی
نقُـودي األمسـاک، لَـا الفضـةُ     / مقَامراً کُنت مع الزمان؛/ يا صغار«: حدثَنا جد أبِي فَقَال«

  )603 -602: همان(. »ةأصيد في الرميلَ/ فيها صدأٌ وقَار کَأنما السماُء/ ةوکُنت ذَات لَيلَ../ ./والنضار
/ کـردم؛ مـن بـا روزگـار قماربـازي مـی     !/ کودکانم«: گفتنیاي من براي ما چنین قصه می«
زده و زنـگ (که گویی آسمان / هاو من شبی از شب../ ./ها بودند؛ نه نقره و طال؛هایم ماهی پول

  .»کردم، ماهی صید می"رمیله"در شنزار / بود،، تیره و تار شده )قیرگون
  :گویدمی "ارم"اي وي آنگاه در ترسیم آرمانشهر خود در شهر افسانه

يلهثُ خلف حـائط مـن   / جلَست أمسع الصدی، کأنه العوِيل/ جلَست عن بابِها کَسائلٍ ذَليلٍ«
  )606 /1: همان(. »وما أجاب العدم اخلُواء/ يمر ألف عامٍ کَانَ بني دقَّة ودقَّة / حجرٍ ثَقيلٍ

گویی / نشستم، به پژواك گوش سپردم،/ همچون گدایی خوار و ذلیل بر درگاهش نشستم؛«
تـاك  ي هـر تیـک  گـویی در فاصـله  / زدلَه مـی فریادي بود که پشت دیواري از سنگ سخت، لَه

  .»دستی را پاسخی نیستو فقر و تهی/ گذردساعت، هزار سال می
در نگاه شاعر، باید روزي آن آرمانشهر رؤیایی بازگردد؛ هرچند که در روزگار نیاکان وجود 

  :ها، باید به حقیقت بپیونددنداشته است، ولی در روزگار نوادگان آن
وف أراها فيکُم، فَـأنتم  س.../ولَن أراها بعد، وإنَّ عمرِي انقَضی/ وقَالَ جدنا ولَج في النشيجِ«

م/ األرِيجأی إري، فَإن رتهرولِ زذُب عدم/ بنلَا يو ابقِ البطرکُم فَلياحد607/ 1: همان(. »و(  
نخواهم دید، و عمر ) إرم(هرگز آن را :/ که غرق در ناله و فغان بود، گفتنیاي ما در حالی«

ن را در شما خـواهم دیـد؛ شـما بـوي خـوش، پـس از       در آینده آ .../من به پایان رسیده است
  .»را بکوبد و نخوابد) آن(اگر یکی از شما، إرم را ببیند، باید در / هایم هستیدپژمردگی گل
ي زیبایی در وجود عبدالوهاب بیـاتی اسـت؛ نمـاد آرمانشـهري کـه      العماد، خاطرهإرم ذات

معاصر عرب را که از شدت ظلم  شاعر در آرزوي بازگشت به آن است، تا صحراهاي شهرهاي
  :و ناعدالتی، سیاه و قیراندود شده است، دوباره روشن و نورانی سازد

  )181 -180/ 2: 1990البیاتی، (. »تلمع في صحراء هذي املُدن املَطلية بِالسواد/ علَّ نار إرم العمادلَ«
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بر اثر ظلـم و  (شده ا دیوارهاي سیاهدر صحراي این شهرهاي ب/ العماد،شاید آتش إرم ذات«
  .»)و آن را دوباره روشن گرداند(بدرخشد ) عدالتیبی

و آنجا  کندرا توصیف می ، این ناکجاآباد"إرم ذات العماد"ي مشهور دونیس نیز در قصیدها
  :اندي خود ناامید شدهداند که از جامعهرا پناهگاه و سرزمین کسانی می

» طَنا وهنيإنضافائِسني/ الرم يهاروقُونَ أعمسين يم/ الَّذاقالقَم ماتوا خريد/ کَسعأوا بِالوهزاستو /
  )460 /1: 1971أدونیس، (. »بِجسورِ السلَامة

نگـین  / کسانی که زندگی خـود را نومیدانـه سـپري کردنـد    / آنجا وطن تبعیدشدگان است«
  .»هاي سالمتبا پل/ د را تمسخر کردندو تهدی/ ها را شکستندقمقمه

جسـتجو  » سـمیح القاسـم  «را باید در شعر  "العمادارم ذات"زیباترین تجلی آرمانشهري از 
هـاي  از ویژگـی «منتشـر کـرد،    1965کـه آن را در سـال   » إرم«د یوي در مجموعـه قصـا  . کرد

ی، فکـري و  اي از مسـائل فلسـف  رمانتیکی خود گذر کرده اسـت و در ایـن قصـیده، مجموعـه    
را  "ارم"وي در ایـن شـعر خـود، دو نـوع از      )153: 2008الحسـن،  (. »دهدتاریخی را بازتاب می

کند؛ یکی همان شهري که به دلیل فرورفتن در شهوات، به عذاب خداوند دچار شـد؛  بازگو می
هـا  ي انسـان داند و همهي خود میي فاضلهآن را مدینه ،اي که شاعرو دیگري آن شهر اسطوره

ابتـدا در چهـار    ،شـاعر . کننـد در آرزوي رسیدن به آن هستند و براي آن پیکار و جانفشانی می
آغـاز  » البحـث عـن الجنـۀ   «ي که بـا قصـیده   دهدنشان میقصیده، تصویري از إرم گناهکار را 

، بـه دنبـال آن  . پذیردپایان می» هیروشیما«و » أبطال الراية«، »الوثن اخلطيئة و«شود و سپس با  می
إلی بول روبنسون، إلی فیدل کاسترو، إلی جـان بـول سـارتر، إلـی نجیـب      (هاي وي با قصیده

محفوظ، إلی کریستوف غبانیا، إلی ثوار الفیتکونغ، إلی أوري دیفز، إلـی األسـطی سـید، و إلـی     
، »الطریق«ي و در پایان، با قصیده کندرا توصیف می ي خود، ارم فاضله)محمدمهدي الجواهري

  )154: همان(. پردازدهاي ارم فاضله میین ویژگیبه تعی
  
  دوران ایران باستان؛ سمبل آرمانشهر شعر معاصر فارسی. 4-2

دوران زرین و پرافتخار ایران باستان، سمبل مهمی براي ترسیم ناکجاآباد شاعران معاصر فارسی 
ي پرشکوه گذشته. دارد، در شعر معاصر عربی قرار "العمادارم ذات"است که به نوعی در برابر 
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، همه و همه ...هاي رستم و زال، زرتشت و مزدك وایران و دوران قهرمانان جاویدان و اسطوره
مهـدي اخـوان   . بخش شاعران بزرگ معاصر ایرانی، در ترسیم آرمانشهر خود بـوده اسـت  الهام

باستانی ایـران  اي به عصر سرایندگان معاصر فارسی است که نگاه ویژه ترینمهمثالث، یکی از 
 اي، نه در مکان و زمان نامعلوم، بلکه بـا افـراد و زمـانی   ي فاضلهشگرد او، تأسیس مدینه. دارد

اخوان ثالث، دست بـه یـک نـوع     يهروان و اندیش. ها آشنا هستندکه به نوعی همه با آن است
. ته زده استي فردي شاعر با جهان آرمانی و پهلوانی گذشجایی میان زمان حال و گذشتههجاب
از اخوان گرفته و روح ) چه سیاسی و چه غیرسیاسی(چیزي که شکست  توان گفت که هرمی

ســرکش و رفیــع او را تحقیــر کــرده، او بــا ترســیم ایــران باســتان در اندیشــه و شــعر خــود، 
خود هر ناممکنی  يهها با قدرت بدن و اندیشمکان و زمانی که انسان. است کردهشان  جایگزین

تر از همه، دل بستن او به پهلوانانی است که در کیش مهم ،و در این میان. ساختندن میرا ممک
پهلوانی همچون بهـرام  . شوند و روزگاري ظهور خواهند کردمزدیسنا از جاودانان محسوب می

  :ورجاوند
کـه پـیش از روز رسـتخیز    / همان بهرام ورجاوند/ بینم در او بهرام را ماندها که مینشانی«
  )19: ، از این اوستا1386اخوان، ( .»آورهزاران کار خواهد کرد نام/ اهد خاستخو

ي اصـلی در غـم غربـت    عشق و عالقه به ایران باسـتان و عصـر اسـاطیري آن، درونمایـه    
، حکایت از رؤیاي شاعري دارد که عصر خوشـبختی  »آخر شاهنامه«در . اجتماعی اخوان است
  :بیندشده میرا در آن ملکوت گمآورد و خود پارسیان را به یاد می

خـویش را در بارگـاه   /... رام چنگ چنگی شوریده رنگ پیـر / قانوناین شکسته چنگ بی«
در چمنزاران / زادي چمان سرمستبا پري/ انداز شاد و شاهد زرتشتطرفه چشم/ پرفروغ مهر

  )79: 1369اخوان ثالث، (. »بیندپاك و روشن مهتاب می
ي کـاوه «ي حمید مصدق، از دیگر سرایندگان معاصـر ایرانـی، در دوره  دنیاي آرمانی براي 

یابد؛ این شخصیت مبارز ایرانی در ایـران باسـتان توانسـت بـا رویـارویی بـا       تبلور می» آهنگر
. ضحاك ماردوش، که سمبل خونریزي و ستمکاري بود، تاریکی و نومیدي را از میـان بـردارد  

آلود و خفقان دوران ضحاك اشاره داشته به حالت یأس ، ابتدا"درفش کاویانی"مصدق در شعر 
  :گویدو می
/ همه خـاموش / ها محبوسنفس در تنگناي سینه/ همه در بیم/ در ایرانشهر/ زمانی دور... «
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/ هزار آهنگ و آوايِ خروشان بود و شـب خـاموش  / و پايِ آرزو در بند/ و هر فریاد در زنجیر
  )8 -7: 1388مصدق، (. »...خاموش فضاي سینه از فریادها پر بود و لب

چگونه ترس از میان رفت و  با ظهور او که کندیاد میجوانی مبارز به نام کاوه  ازوي آنگاه 
  :یافتگونه آرمانشهر ایرانیان، تجلی واقعی انداز شد و بدیننداي آزادي در میان مردم طنین

سـراپا  / ها با خـوف ز قلب خانهو از دهلی/ شدها آهسته وامیبه روي کوچه/ لب هر در... «
کماندارانتان را / بایدي شمشیر میکف دستانتان را قبضه!/ بپا خیزید/... شدي انسان رها میواژه

  )13 -11: همان(. »...بایدگیر میشما را عزمی اکنون راسخ و پی/ بایدها تیر میدر کمان
زدوده شـد و صـفا و صـلح و    و اینچنین بود که با مرگ ضحاك بیدادگر، نفـاق و بردگـی   

به فرمانِ سپهساالر / در آن شب از دل و از جان... «: شادي، بر روح و روان ایرانیان سایه افکند
صـفا و صـلح و   / و بنشـاندند / جـانی را نفاق و بندگی و خسته/ ز دل راندند/ کاوه مردم ایران

  )17: همان(. »اویانی رادرفش ک/ ي البرزنوازش داد باد صبحدم بر قله/ عیش و شادمانی را
گیري از با بهره» خروش فردوسی«فریدون مشیري از دیگر سرایندگان معاصر نیز، در شعر 

  :گویدباستان دارد و می هاي ایرانی وبه دوران اسطوره هاي شاهنامه، بازگشتی دوبارهداستان
 يهبانـگ شـیه  بـه  / به خواب رفتم/ که با نوازش سیمرغ/ چار سالم بود/ هنوز یادم هست«

لب از / به خواب و بیداري/ چه مایه شوق، به دیدار موي زالم بود/ جستمز خواب می/ رخش
  )1130: 1376مشیري، (» .بستمحکایت فرونمی

هـاي حماسـی همچـون فریـدون، کـاوه، ضـحاك، آرش،       شاعر در ادامه، با ذکر شخصیت
کند؛ دلش به یاد روزگار باستانی می آکنده ، شعر خود را از عناصر ملی...اسفندیار، افراسیاب و

  :گویدزند و میایران پرمی
نگاه مـن  / ها، در آسمان و زمینچه روزها و چه شب/... زددلم براي فریدون و کاوه پرمی«

  )1130: همان(» .بود» آرش« رهمه دنبال تی
ی ، بازگشـت »ي زمسـتانی خطبـه «سـراي معاصـر نیـز، در شـعر     نادر نادرپور، شاعر رمانتیک

بـا نـام بـردن از    حسرت خود بـراي آن روزهـاي زریـن را    نوستالژیک به ایران باستان دارد و 
  :داردپهلوانان و اساطیر ایرانی، بیان می

اي کوه پرشکوه اساطیر باستان؛ اي / هاي طلوع و غروب حماسهاي نقطه/ اي معنی غروب«
ي اي قلـه / ی زال پهلـوان اي سـرزمین کـودک  / اي آشیان سنگی سیمرغ سرنوشت/ ي قبادخانه



  نعمتی قیحیی معروف و فارو              در شعر معاصر عربی و فارسی» آرمانشهر«هاي  سمبل

73 

نـادرپور،  (» .جاني عقوبت ضحاك تیرهاي صخره/ روزي جمشید تیرهنشانهاي گور بی/ شگرف
1382 :914(  

  
  نمادهاي مشترك آرمانشهري .4-3

 و زادگاه نخستین) عج(در میان برخی از سرایندگان معاصر عربی و فارسی، عصر ظهور منجی 
آل خود را در آن دوران کند که این گروه از شاعران، دنیاي ایدهی، آنچنان اهمیتی پیدا م)روستا(

  .کنیمرا بررسی میکنند؛ در این بخش، این موضوع تصور می
  آرمانشهر مهدویت) الف

ي مسلمانان است؛ امـا اخـتالف   اعتقاد به مهدویت، مختص به شیعه نیست، بلکه متعلق به همه
ن، اعتقاد به منجی آخر زمان، در میان یهودیان و عالوه بر ای. مسلمانان در شخص مهدي است

گرفته در شـعر معاصـر فارسـی و عربـی،     هاي صورتولی با بررسی. مسیحیان نیز وجود دارد
  .آرمانشهر مهدویت، تنها در میان سرایندگان شیعی نمود دارد

اشـته  اي درخشان، توأم با عدالت اجتماعی همواره وجـود د  در تفکر اسالمی، امید به آینده
اي، احادیث و اخبـاري اسـت کـه در آن، ظهـور      ي فکري چنین نظریه ترین پشتوانه غنی. است

بـر ایـن اسـاس، تـاریخ بشـري بـه رغـم فـراز و         . ند اه را در آخر زمان بشارت داد) عج(مهدي
آیـد و آدمـی بـه     کار جهان به سامان می) عج(ها، فرجامی خجسته دارد و با ظهور مهدي نشیب

تبـدیل   ايچنین اندیشـه  هاي شاعران متعهد معاصر فارسی،در سروده .یابد میرستگاري دست 
-روشنی میپور، بهي قیصر امین، سروده"روز ناگزیر"است؛ ازجمله در شعر  شدهبه آرمانشهر 

تـرین  ایـن شـعر، از معـروف   . کردمشاهده  را ي آرمانشهري شاعر در انتظار ظهورتوان اندیشه
  :است» انتظار«ي حوزهپور در اشعار امین

احسـاس  / زندفریاد می/ کنم که کسی در باداحساس می/ گذرد، هر روزاین روزها که می«
/ آهنگ آشناي صداي او/ زند یک آشناي دور صدا می/ آلودهاي مه از عمق جاده/ کنم که مرا می

. »آیـد  یآن روز نـاگزیر کـه مـ   / مثل صداي آمـدن روز اسـت  / مثل عبور نوروز/ مثل عبور نور
  )59: 1379پور،  امین(

یابد و براي اهل زمین هاي آرمانشهري را که با ظهور موعود تحقق میسپس ویژگی ،شاعر
  :گویدآورد برشمرده و میبه ارمغان می
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روزي کـه  /... شـود  آغاز مـی / وجوي دوستدر جست/ هاي صمیمی پرواز دست/ آن روز«
در / ناچـار نیسـتند  / روزي کـه شـاعران  /... ستروزي که التماس گناه ا/ دست خواهش، کوتاه

/ مثل لبـاس / روزي که روي قیمت احساس/ لبخند خویش را بفروشند/ هاي تنگ قوافی حجره
  )62 -60: همان(. »کنند صحبت نمی

  :در روزي که عدالت اجرا شده و کسی همه چیز را در انحصار خود ندارد
در انحصـار  / دریـا و آفتـاب  / ی اسـت عموم روزي که مشق آب،/ روزي که باغ سبز الفبا«

  )64: همان(. »کسی نیست
دارد و گفتمـان انتظـار   بیان مـی  را وي آنگاه شوق و اشتیاق خود از آمدن آن روزهاي زیبا

  :کنداظهار می را )عج(ي آرمانشهري خود در ظهور مهديآمیخته با اندیشه
در هـا بـه   از پشت لحظـه !/... مههاي گمشده در  اي جاده!/ اي روزهاي خوب که در راهید«
هـاي خـدا    اي مثـل چشـم  !/ اي روز آمدن!/ هاي خدا آبی اي مثل چشم!/ اي روز آفتابی!/ آیید
در اتنظـار  / گذرد، هـر روز  این روزها که می!/ اي مثل روز، آمدنت روشن!/ اي روز آمدن!/ آبی

  )65 -64: همان(. »تم؟با من بگو که آیا، من نیز در روزگار آمدنت هس/ اما!/ آمدنت هستم
، از شب تاریک »تو بازآ«علی موسوي گرمارودي از دیگر شاعران معاصر است که در شعر 

  :کشدمی تصویرهاي ظهور را به لحظه انتظار گالیه دارد و ،زمانه
اال اي آفتـاب  / به جز مهـر رخـت، خورشـید مـا نیسـت     / تر از شب دیجور ما نیستسیه«

/ بتاز اسـب امیـد آسـمانی   / بنه پا در رکاب مهربانی/ پایی؟ غم، چهچنین در پشت ابر / آشنایی
سمن / ز باغ انتظارت نسترن رفت/ گل امید هم، در باغ دل مرد/ نبینی شورمان، در سینه افسرد

: 1363موسـوي گرمـارودي،   (. ».../خزان با زهرخندي شاد، بنشسـت / کفن رفتي خونینشد، الله
  )131 -130)چمن الله(

  :گوید هاي آرمانشهر مهدوي میهاي خود در این دنیاي اندوهناك، از ویژگیبیان دلتنگیوي پس از 
زمـان  / تو بازآ، تا شبی دیگر نپایـد / خدا برگردد، انسان بازآید/ تو بازآ، تا دگر جان بازآید«

بیا از دیـن  / بیا وین قتل را، بهر خدا کن/ بکش تیغ و سر غم را جدا کن/ روز ابري هم سرآید
چراغی گیر و دین را / آبرو کنبیا تزویر را بی/ فروافتاده دین را، تا خدا بر/ رنگ و ریا بر حق،

  )133: همان( .»...جستجو کن
) عج(در شعر معاصر عرب نیز، برخی سرایندگان شیعی از شوق وافر خود در ظهور مهدي
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 حسـن امـین  سیدم. کشـند گویند و آرمانشهر واقعی را در آن روزهـا بـه تصـویر مـی    سخن می
أمین، (: سازد، شاعر شیعی لبنان، در ابیات سوزناکی، اینچنین اشتیاق خود را نمایان می)ق1371(

1416 :96(  
  

  دهراً يری فيـه إمـام اهلُــدی    .١
 

  حفتـــست ـــربِ ي ــاِهللا للـمغ   بِ
  

  ينجو مـن األهـوالِ سکَّانــها    .٢
 

   حـــفت ــا ت ــها کُلُّه   واألرض من
  

٣.    هقــتــمرِي إلَـی وع دلَو م  
 

  ــح فلي يــذ ــرن الَّ ــت يف الق   لَکُن
  

  

ساکنان  .2. زمین را فتح خواهد کردروزگاري که در آن، امام هدایت به اذن خداوند، مغرب .1«
اگر عمر من  .3. ي زمین به فتح او درخواهد آمدیابند؛ و همهنجات می ،زمین از ترس و هراس

  .»تا زمان ظهورش به درازا بکشد، بدون شک در قرن رستگاري به سر خواهم برد
از دیگر سرایندگان شیعی عراقی نیز، در شعري به ظهور امام ) ق1352م( محمدجواد بالغی

هاي جهـان بـه دسـتانش گشـوده     کند که اگر از غیب برون آید، تمام گرهاشاره می) عج(مهدي
ي قـدرت و فرمـانروایی او قـرار    ي زمین در حوزههمه. رودمشکالت از بین میخواهد شد و 

ي الهـی  ي چندین هزارسالهگستراند، تا وعدهخواهد گرفت و عدالت و دادگري را همه جا می
  )56: 1418بالغی، (: را محقق سازد

  

١.  ــلکَهم رجِعاألرضِ ت إنَّ مجيعو  
 

 ــع فرتيــطَاً و ــا قس ــر ويملؤه   املَک
  

٢.  رن هو قَـاداسِ مالن نيب أن لَيسو  
 

  هـو املُؤيـده النصـر    علی قَتلـه و  
  

  ويرهب منه الباسلُونَ جــميعهم  .٣
 

     ــمرـی املُثَقَّفَـةُ الستح ـو لَـهعنتو  
  

  

کنـد و نیرنـگ از   مـی  گیرد؛ آنجا را آکنده از دادگريو فرمانروایی او، تمام زمین را دربرمی .1«
و در میان مردم، کسی توانایی کشتن او را ندارد؛ و او کسی است که امداد  .2. بین خواهد رفت

هاي تراشیده شـده، در  هراسند، و حتی نیزهي قهرمانان از او میهمه .3. کنداش میالهی، یاري
  .»کنندبرابر وي کرنش می

دانـد کـه بـراي چنـین روزي در     منتظران می شاعر در ادامه، ظهور مهدي موعود را آرزوي
  )139: همان( :وتاب هستندتب
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ـ   .١   هذه عصبةُ الولَاِء تــمد الـ
 

   ـوداملَوع ــکوميوقَاً لش ـطَّرف  
  

ـ   .٢   کَم لَها حنةٌ إلَيک حـنِني الـ
 

    رودلـوا لـهمسخ ـضيبِ إذ مـن  
  

٣.   ــديدـومٍ جي کُـلِّ يا فانرأت  
 

   يــدـداقٍ جيبِاشــت کـرحتن  
  

  

چقدر مشتاق به  .2. اندات چشم دوختهداده شدهاین گروه دوستدار، با اشتیاق به روز وعده .1«
مـا   .3). و بسیار تشنه هستند(اند دیدار تو هستند؛ همچون شترانی که پنج روز به آبشخور نرفته

  ».اي، امید به آمدن تو داریمبینی که در هر روز جدیدي، با شوق تازهمیرا 
، این تشنگی و سـوز  )عج(شوق منتظران ظهورش آنچنان است که جز با آمدن آن حضرت

  )139: همان(: درونی درمان نخواهد یافت
  

ـ   .١   کَم نعانِي الشوق املُـربِح تفـ
 

   ـراقالفونَ وباملُح يکاملُـودي ـد  
  

  فَمـتی ينـقَع العليـلُ بِلُــقيا   .٢
 

   ــوداملَعم ــجاعطـفی لَوتو ک  
  

  

بریم؛ اي امامی که جـان عاشـقان، فـدایت    کننده رنج میدرمان و فراق هالكچقدر از اشتیاق بی .1«
  ».شودمیشود، و آتش درونی رنجور خاموش پس کی تشنه و بیمار از دیدار تو سیراب می .2! باد
  زادگاه و وطن) ب

 نشدنی است تا آنجـا کـه بـه آرمانشـهر انسـان     اي فراموشزادگاه آدمی، همواره براي او خاطره
دارد و آنان را وامی داشتهگاهی چنین حالتی عشق به زادگاه در میان شاعران نیز . شودتبدیل می

ازجملـه اینکـه روسـتاي     ؛هاي خـود زمزمـه کننـد   تا نداي بازگشت دوباره به آن را در سروده
شـود کـه حتـی گذشـت     تبدیل به شهر رؤیاها و آرزوها مـی «براي بدر شاکر سیاب، » جیکور«

او در  )52: 1999راضـی جعفـر،   (. »ي آن را از ذهـن او بزدایـد  قـادر نیسـت یـاد و خـاطره     ،زمان
خـود را  ، روسـتاي  »العودة لجیکور«و » جیکور و المدینۀ«، »تموز جیکور«هایی همچون  سروده

: 1381ی، یرجا(. »یابد که نیروي روح و فعل در او دمیده شده استمی یصورتی انسان«نمادي از 
  :سازد و در انتظار بازگشت دوباره به آن استشاعر از روستاي خود بهشتی می )103

من غَصة موتي، مـن  / جيكُور ستولَد من جرحي/ النور سيورق والنور/ ستولَد جيكور... جيكُور«
  )656السیاب، ( .»واحلُزنُ سيضحك للصبحِ/ سيفَيِض البيدر بالقُمحِ/ نارِي
جیکـور از  / شکوفه و روشنی به برگ خواهد نشست/ جیکور متولد خواهد شد... جیکور«
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واهـد  گاه با گنـدم انباشـته خ  خرمن/ زخم من، از اندوه مرگ من، از آتش من متولد خواهد شد
  .»و اندوه به صبح خواهد خندید/ شد

  :گویدو باز می
  )657، همان(. »ضاعت حِني ضاعا جنةٌ کان الصبِي فيها و/ هيهات أنها جيکُور«

بهشتی بود که آن کودك در آن بـود؛ و آن بهشـت گـم شـد،     / دور است، آن جیکور است«
  .»آنگاه که آن کودك گم شد

-هاي اجتماعی و فشارهاي سیاسی، آرامش روان سیاب را از بین مـی رنجدردهاي روحی، 

گاهی امید زندگی دوبـاره  . کنداي از امید و یأس، دچار حیرت و تردید میبرد و او را در دایره
پاید که باز امید از کف داده، تولـد جدیـد جیکـور را    ولی دیري نمی ؛کندرا در قلبش نجوا می

  :داندبعید می
  )550همان، (. »ودمائي تظلم في الوادي؟/ هيهات أينبثق النور.. ./ت، أتولَد جيکُورهيها«

در حالی که / افسوس مگر نور خواهد درخشید/... افسوس، مگر جیکور متولد خواهد شد«
  .»خون من، دشت را سیاه کرده است

نیما  "یوش"؛ روستاي کردمشاهده  تواننیز چنین نگاه به زادگاه را می در شعر نیما یوشیج
سیاب، آرمانشهر رؤیایی شاعر است کـه در آرزوي بازگشـت دوبـاره بـه آن      "جیکور"همانند 

  :زندنیما با خطاب قرار دادن دریاي شمال، امید بازگشت به وطن را اینچنین فریاد می. است
تا فرود آیـم  !.../ من از مقر يهاي نگاه ماندهتیرگی/ اي در دلِ تو مستتر! اي دریاي بزرگ«

  )234: 1386یوشیج، (. »کاش بودم در وطن، اي کاش بودم در وطن/ بدان سوهاي تو یک روز من
گـاه در شـهر،   او هـیچ . ي بسیار نیما به زادگاهش، نفـرت او از شـهر را در پـی دارد   عالقه

خـاك و وطـن   دانسـت کـه عاشـق    اي میکرد و همواره خود را روستازادهاحساس امنیت نمی
هـا فرامـوش   دانست کـه از دیـده  ي خود میاو خود را مرغی دورافتاده از آشیانه. خویش است

  :شده است
. »همچو عمر رفته، امروزم فرامـوش از نظـر  / من که دورم از دیار خود، چو مرغی از مقر،«

  )232: همان(
داشـته  نیز چنین حسی نسبت به وطن و زادگـاه خـویش   ) 1374 -1305(سیاوش کسرایی

در شعرهاي پایانی و در دورانی که در اتـریش   ي شدید وي به وطن خویشبروز عاطفه .است
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ي او در خـاطره  را آرمانشهر از ايتا آنجا که وطن شاعر، جلوه کامالً مشهود است بردسر میبه
  :کندتداعی می

ري کـه زیـر آسـمان دیگـ    / واربه هـر کجـا غریـب   / فکن به من که من نظر!/ وطن! وطن«
اي مهاجرم کـه از  پرنده/ تو سبز جاودان که من!/ وطن! وطن.. / ./امهمیشه با تو بوده/ ام، غنوده

  )689 -686: 1386کسرایی، (. »امگرفته پرگشودهبه دوردست مه/ فراز باغ باصفاي تو
  
  نمادهاي تخیلی و رمانتیک .4-4

هـا،  تصـاویر عـاطفی و ملمـوس، اندیشـه    ي گونـه رؤیاها با زبانی مجازي، یعنی به«از آنجا که 
شـاعران   )52: 1384یونـگ،  (، »دهنـد هایی را انتقـال مـی  و گرایش هاها، دستورها، دیدگاهداوري

هاي گیري از سمبلبا بهرهدنیاي دلخواه خود را  معاصر عربی و فارسی در ترسیم آرمانشهر نیز
ي پـور، در سـروده  کـه قیصـر امـین   کشـند؛ همچنـان   اي رمانتیک به تصویر میخیالی، به شیوه

  :گویدمی "ي فاضلهمدینه"
که در خواب هم، خواب / ولی شاعران آرمانشهر را آفریدند.../ بشر شهر را/ خدا روستا را«

  )62: 1389پور، امین(. »آن را ندیدند
نازك مالئکه، بانوي شعر معاصر عرب، آنگاه که در جستجوي مفهومی براي وجود انسانی 

افکند یابد که زندگی پوچ و بیهوده است، غم و اندوه بر او سایه میرسد و درمیست میببه بن
گریـزد تـا   ناچار، به سوي طبیعت میدر این هنگام است که به. شودنوعی بدبینی دچار میو به

رسد که پس به این نتیجه می. ي خود را در آن آرامش داده و اندکی بیاسایدروح خسته و آزرده
، "هـا باالي تپـه "شهر، جهانی رؤیایی و به دور از واقعیت است؛ او آرمانشهر خیالی را در آرمان

  :کشد، به تصویر می"هاباالي قله"و در  "هازیر امتداد شاخه"
تفَجـري  / حتت امتداد الغصون/ يف املُنحنی حيثُ تموج الظَّاللُ/ ني التلَالاط السفحِ بفوق بس«
. »يوتوبِيا من نِغـم / ومن خريرِ املَاِء/ يوتوبِيا من شجرات القممِ/ الِوشيدي يوتوبِيا يف اجلب/ لِابِاجلم

  )155 /2: 1997المالئکه، (
زیـر امتـداد   / زنـد هـا مـوج مـی   در دره، آنجا که سـایه / هاها، بین تپهي کوهي دامنهبر پهنه«
و / هـا آرمانشهر از درختان قله/ ها بنا کنمانشهر را در کوهو آر!/ زیبایی را آشکار کن/ ها شاخه
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  .»هاآرمانشهر از موسیقی/ از صداي شُرشُر آب
بـا  » بعد ألف عـامٍ «ي نیز در قصیده ،، شاعر معاصر عراقی»جمیل صدقی زهاوي«همچنین 
 کردهصور ي خود پس از مرگ تاي به موضوع آرمانشهر، آن را در رستاخیز دوبارهنگاه اسطوره

هـایی  ي شاعر، به دسـت انسـان  بهشت گمشده. دهدو نمادي براي دنیاي آرمانی خود قرار می
 يساخته شده است که با شناخت و زیرکی و به کمک دانش و تکنولوژي عصر، رؤیاي مدینـه 

  )536: 2004صدقی الزهاوي، (: اندي شاعر را تحقق بخشیدهفاضله
  

   ـد مـضیانـبعثت قي کَأني من قَرب .١
 

  ألــف ی جـوفهمن األعـوامِ ف عـلی  
  

   فَألفَيت أنَّ األرض قَـد حالَ وجههـا  .٢
 

ـِضـع األلَی کـان    ـعـيـشـوناوا يب
  

  

. ها در پس هزار سال بر من گذشته بـود که سالگویی که من از قبرم به پا خاستم؛ در حالی .1«
کردنـد، نیـز تغییـر    دگرگون شده است و آنانی که در آن زنـدگی مـی   پس دریافتم که زمین .2

  .»اندکرده
» هـاي جبـران  ترین نوشتهیکی از سمبلیک«جبران خلیل جبران، که  "المواکب"يدر قصیده

. شود ي شاعر مطرح میعنوان بهشت گمشده، به"جنگل"شود، محسوب می )114: 1384سیدي، (
بیت است، گفتگویی فلسـفی میـان دو    203ي بلند که مشتمل بر این قصیده )74: 1998الحاوي، (

. آواست؛ آواي پیري وارسته و پخته با آواي جوانی است که تازه به دوران بلوغ گام نهاده است
گیـرد،  جدالی که در این قصیده میـان ایـن دو آوا صـورت مـی     )94: 1983؛ جبر، 21: 1964نعیمه، (

که از جهان تناقضات و تبعات ناشی از آن، همچـون   است نیتعبیري از ستیز درونی میان جبرا
گمراهی و فساد به تنگ آمده، و جبرانی که آهنگ و قصد حرکـت بـه سـوي جهـان کمـال و      

ي تناقضات اخالقـی و  خوشبختی و دنیاي عرفانی خود را دارد که در چنین جهان آرمانی، همه
 را) جنگـل (، غـاب  شـاعر . ق خواهد شدمحق ،رود و آرمانشهر رؤیایی شاعررفتاري از بین می

  .داندنماد و سمبل چنین جهانی می
 ايکند که قادر به محقق ساختن چنین جهان آرمانیالبته جبران در پایان قصیده، اعتراف می

به یک جهان حقیقی  خودتبدیل جهان رؤیایی و خیالی  شاعر در در این حالت است که. نیست
شدن در برابـر قضـا و قـدر الهـی      و ناگزیر است که مردم را به تسلیم شودمی ناامید ،و واقعی

  )426: همان(: هیچ راهی براي تغییر این دنیا وجود ندارد زیرافرابخواند؛ 
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  العـيش يف الغـابِ واأليام لَو نظمت .١
 

  ـرثنتـاب تي الغـدت في لَغتيف قبـض  
  

٢.  بيف نفـِسي لـه أر هـرلکن هو الد  
 

  رذــعتي غـاباً قـام مـتا رفَکُلَّـم  
  

  وللتقَـاديـرِ سـبـلٌ لَا تـغـيرها .٣
 

  والناس يف عجزِهم عن قَصـدهم قَصـروا   
  

  

زندگی در جنگل چنان است که اگر روزها در دست من نظام یابند و قرار گیرند، در جنگل  .1«
ولی در درونم، روزگار را چنان رندي و زیرکی است که هرگاه تحقق بیشه را  .2. ریزندفرومی

ها هایی است که آنرا راه) قضا و قدر الهی(و تقدیرها  .3. خیزدخواهی برمیکنم، به پوزشمی
  .»ورزندکند؛ و مردم در ناتوانی خویش از رسیدن به هدف خود، کوتاهی میگرگون نمیرا د

از دیگر سرایندگان معاصر عرب است که همانند جبـران،  ) م1930 -1899( فوزي معلوف
منتظمی و دیگران، (» زبانی فلسفی«، دنیاي رؤیایی خود را با "علی بساط الریح"ي بلند در قصیده

و بلنداي آن در این شعر، سمبل آرمانشهر شاعر اسـت؛ او   "آسمان". کندمی ترسیم )152: 1389
ي حکمفرمـانی  داند که بارگاهش آسمان کاخش، و قلـب کیهـان، عرصـه   خود را پادشاهی می

  )58: 2008معلوف، (: اوست
  

  يف عبابِ الفضـاِء فـوق غُيومـه    .١
 

  ــوق نـــسرِه ونـــجمته  ف 
  

  مـوطن الشــعراء املُحلَّـقِ منــذُ   .٢
 

   هلَـا بِجِــسم ـهوحن بِردِء لَکالب  
  

٣.   قَــصر اِء لَـهـمةُ السقُب کلم  
 

   هــکمح حـســرريِ ماألث قَلبو  
  

  

وطن  .2و ستارگان؛ ) هاي فلکیاز برج(در بلنداي آسمان و بر فراز ابرها، باالتر از کرکس  .1«
. ده استکرعران پرنده قرار دارد که با روحش و نه جسمش، از ابتداي زندگی به آنجا پرواز شا
  .»او پادشاهی است که اوج آسمانش کاخش، و قلب هستی، مرکز حکومت اوست .3

را سمبل آرمانشهر خـود معرفـی    "شهر نور"صالح عبدالصبور، شاعر دیگر معاصر عرب، 
  :ر خواهد برد؛ شهري که لبریز از نور و روشنایی استکند که پس از مرگ، در آن به سمی

والشمس لَا تفَارِق / مدينة الصحوِ الَّذي يزخر بِاألضواء/ لَو مت عشت ما أشاُء في املَدينة املُنِرية«
. »مدينة الرؤی الَّتـي تمـج ضـوءاً   / ضوءاً مدينة الرؤی الَّتي تشرب/ أواه، يا مدينتي املُنِرية/ الظَّهِرية

  )65 /1: 2006عبدالصبور، (
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شهر بیداري کـه لبریـز   / اگر بمیرم، هر اندازه که بخواهم، در شهر نور زندگی خواهم کرد«
-شهر رؤیاهایی که نور می !/اي شهر نورانی من آه،/ شودو خورشید از آن جدا نمی/ نور است

  .»زندرؤیاهایی که از نور موج میشهر  /نوشد
را نمـاد  » شـهر جـادویی  «عبدالوهاب بیاتی، شاعر معاصر عراقی، در دنیاي رمانتیک خـود،  

دارد کـه  صورتی خیالی را عرضه مـی «، »مراثی لورکا« يگزیند و در قصیدهآرمانشهر خود برمی
او در این شـعر  . )280: 1995أبوغالی، (» عناصر وهم و خیال در آن، با حقیقت پیوند خورده است

شود، شهر جادویی را بهترین مکـان بـراي   که درحقیقت، آرمانشهر سیاسی شاعر محسوب می
  :داندهاي سیاسی خود میآرمان
ال يولد اإلنسانُ يف أبوابِِهـا األلـف وال   / يمونقامت علی نهرٍ من الفضة واللَّ/ مدينةٌ مسحورةٌ«

  )246 /2: 1990البیاتی، (. »تحرِسها من الرياحِ غَابةُ الزيتون/ ر من الذَّهبيحيطُها سؤ/ يموت
 يانسـان در درهـاي هزارگانـه   / اي از نقره و لیمو بنا شده استبر رودخانه/ شهر جادویی«

ز جنگل زیتون، آن را ا /دیواري از طال آن را دربر گرفته است/ میردشود و نه میآن، نه زاده می
  .»داردبادها مصمون می) هجوم(

ي دنیـاي  اندیشـه  .شـویم هاي رؤیایی مواجه مـی در شعر معاصر فارسی نیز با چنین سمبل
ي و در اندیشـه  داردبازتـاب   شهایفروغ فرخزاد، شاعر زن معاصر، در برخی از سروده آرمانی

ـ    رسیدن به آرامش جاوید و رهایی از رنج و ناکامی ایی فراواقعـی و  هـاي جهـان واقعیـت، دنی
که فضایی خیـالی   ،»رؤیا«او در شعر . ها آفریده استسراسر زیبایی و آرامش را در این سروده

کنـد کـه در رؤیـاي خـویش، چشـم بـه راه       را بـازگو مـی   )خود شاعر(دارد، آرزوي دخترکی 
ها خواهد آمد و او را بـه شـهر آرزوهـا و    هاست که روزي از دوردستي شهر زیباییشهرزاده

  :ها خواهد بردزیبایی
هاي خورد بر سنگفرش کوچهمی/ اي مغروررسد شهرزادهمی/ گمان روزي ز راهی دوربی«
. »بـر فـراز تـاج زیبـایش    / ي خورشـید درخشـد شـعله  می/ ي سم ستور بادپیمایشضربه/ شهر

  )176 -175: 1376فرخزاد، (
بیند و در پی گریـز  ندانی می، شاعر خود را در این دنیا، همچون ز»دیوار«همچنین در شعر 

آرامش "خواهد در دنیایی زندگی کند که است و می "راه شهر آرزوها"از این زندان و گشودن 
را سمبلی براي  "ساحل خورشید"بر آن حکمفرماست؛ وي در این سروده، رسیدن به  "جاوید
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  :داندآرمانشهر خود می
تراوم همچو عطري از گل رنگـین  می/ ي تردیدگریزم از فسون دیدهمی/ عاقبت یک روز،«

در جهـانی خفتـه در   / روم تا ساحل خورشـید می/ خزم در موج گیسوي نسیم شبمی/ رؤیاها
ریزد به روي آسمان هاي نور میپنجه/ رنگلغزم درون بستر ابري طالیینرم می/ آرامش جاوید

  )224: همان(. »طرح بس آهنگ/ شاد
 "باالدست ده"و نیز نمادهاي دیگري همچون  "دریاشهر پشت "در شعر سهراب سپهري، 

، نمادهایی خیالی از آرمانشهر شاعر است که بهشت گمشده و رؤیـایی او را بـه   "هیچستان"و 
  :کشدتصویر می

ي چشـمان سـحرخیزان   که در آن، وسعت خورشید، به انـدازه / پشت دریاها شهري است«
. »قایقی باید سـاخت / ریاها شهري استپشت د/ اندشاعران وارث آب و خرد و روشنی/ است

  )365: 1370سپهري، (
  :گویددر جایی دیگر می

چه دهی / شکفد، اهل ده باخبرنداي میغنچه/ ها کوتاه استگمان در ده باالدست، چینهبی«
گل نکردنـدش، مـا   / فهمندرود، آب را می مردمان سر!/ باغش پر موسیقی بادکوچه!/ باید باشد

پشت هیچستان / پشت هیچستانم/ آییدبه سراغ من اگر می« )347همان، (. »ل نکنیمآب را گ/ نیز
آرنـد، از گـل   کـه خبـر مـی   / هاي هوا، پر قاصـدهایی اسـت  پشت هیچستان رگ/ جایی است

  )360همان، (. »ي خاكي دورترین بوته واشده
خـود را نشـان دهـد؛    آل گیرد تا دنیاي ایـده بهره می "باغکوچه"پور نیز، از نماد قیصر امین

  :باغ مجهول استالبته براي وي، نشانی آن کوچه
اي ز کـو کوچـه  / ایم، خدا را چراغ کـو؟ خاموش مانده/ ایم، بگو راه باغ کو؟دلتنگ غنچه«

  )86: 1389پور، امین(. »باغ کو؟آن خانه کو، نشانی آن کوچه/ خواب خدا سبزتر، بگو
بینـد؛ بـاغی کـه در    می» باغی زرین«هر خود را در نیز آرمانش ،منوچهر آتشی، شاعر معاصر

  :سرزمینی دور قرار گرفته و شاعر در سوداي دستیابی به آن است
که اینک توقفی نامیمون پس از سفري ! شگفتا/ اممن با سفر زاده شده/ اممن در سفر زیسته«

/ زمینی دوري بـاغی زریـن در سـر   دلبسـته / اممن دلبسته شده/ مرا فرسوده کرده است/ مقدس
ها که از نسیم نفس/ هاها، جویبار پنجهي آشتیهاي لطیف لبخندها، شکوفهبا ساقه/ باغی زرین
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بهـار  / تاب شدمهایش را بیي شاداب چشمکه من میوه/ باغی زرین/ ها متالطم استو نوازش
آتشی، (. »دمو فصل پردوام انتظارها را زندگی کر/ تر سرودمي پرآفتابش را گرمهاي مزرعهتپش
1386 :1/ 57(  

، سمبلی براي دنیـاي  "فراسوي ابرها"نیز از  ،همچنین موسوي گرمارودي، شاعر مقاومت کشور
  :حاکم است و کینه و دشمنی در آنجا نیست ،سازد؛ جایی که محبت و عشقآرمانی خود می

هـا  گل/ تهیچ گلی، شرمسار نیس/ آنجا:/ جهانی دیگرست/ فراسوي ابرها/ آنجا/ با من بیا«
رنگـرز  / اللـه، .. ./بخشـند عینکی از نور مـی / خندي،بو به ازاي ل/ فروشندبوسه می/ هادر مغازه

خط : (1363موسوي گرمارودي، (. »...بردفرومی/ هاي رنگارنگ عشقدر خم/ ها رادل:/ محبت است
  )127) خون

ایی که خرسندي، دهد؛ جرا نماد آرمانشهر خویش قرار می "باغ معنا"وي در شعري دیگر، 
  :شودنیکی، پاکی و عشق است و خون کسی ریخته نمی

/ و نیکـی، / درست بـه هیـأت قرنفـل اسـت    / از آنجا که خرسندي،/ آیممن از باغ معنا می«
/ آیـم من از باغ معنـا مـی  /... از بابونه ناز کساقتر/ پاکی،./ رویدکز خود می/ »گون«چیزي شبیه 

خـون  / از سـفر گیـاهی کـه در آن،   / آیممن از باغ معنا می./... حصاربی/ سایهبی/ خارباغی بی
  )138 -136 -135: همان(. »توان ریختنمی/ کس راهیچ

  
  جاینت

  :ج زیر دست یافتیتوان به نتادر این مقاله، می
ي فارابی، در شعر معاصر عربی و فارسی بازتاب ي فاضلهي آرمانشهر یا همان مدینهاندیشه .1

العملی در برابر غرق شدن انسان معاصر در گـرداب دنیـاي مـادي و    داشته و عکساي گسترده
-در وادي بـی . اسـت  کردهکه بشر را از هرگونه عاطفه و احساسی تهی  است صنعتی امروزي

در جهان خیالی یا آرزوها جسـتجو   هاي خود در دنیاي واقعی رانایافته انتهاي آرمانشهري، بشر
عران معاصر عربی و فارسی نیز، هریک با توجه به نوع نگـاهی کـه از   در این میان، شا. کندمی

  .اندي خویش دارند، به ترسیم سمبلیک از آن پرداختهبهشت گمشده
اسـت؛ چنـین    شده وجوجست عصر زرین و افتخارات ملی گذشته اساطیر در گاه ،آرمانشهر .2

کـه   "العمـاد ارم ذات": کنـد یامري به دو صورت در میان شاعران معاصر دو زبان نمود پیدا مـ 
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، نماد آرمانشهري برخی از سرایندگان معاصر ستهابهشتی تاریخی بوده و سمبل عظمت عرب
ي مقابـل  ي باشکوه ایران باسـتان، نقطـه  ولی در شعر معاصر فارسی، دوره ؛گیردعرب قرار می

  .دانندهر خود میدر شعر عربی بوده و شاعرانی آن دوران را نماد آرمانش "العمادارم ذات"
شدن عدالت و دادگري بر روي زمـین، هرچنـد برآمـده از     و گسترده) عج(ظهور امام مهدي .3

صورت نمادي براي آرمانشـهر،  دینی مذاهب مختلف دینی و اسالمی است، تجلی آن به عقاید
ایـن گـروه از سـرایندگان    . شـود بیشتر در میان شاعران شیعی معاصر فارسی و عربی دیده می

آل را در برپـایی نظـام   ي آرمانی و ایدهتعهد شیعی، با سرودن اشعاري در انتظار ظهور، جامعهم
همچنـین عشـق بـه وطـن و زادگـاه، در میـان برخـی از        . کنندگستر مهدوي ترسیم میعدالت

  .شودمیتبدیل نوعی به آرمانشهر آنان کند که بهاي پیدا میچنان جلوهشاعران، آن
که یابد؛ چنانتخیلی و رؤیایی در میان شاعران نمود می بازآفرینى صورتبه شهر،گاه نیز آرمان .4

در شـعر فـوزي معلـوف،     "آسمان"در شعر جبران خلیل جبران،  "جنگل"هایی همچونسمبل
فرخـزاد،   غدر شـعر فـرو   "دریـا "و  "ساحل خورشید"در شعر صالح عبدالصبور،  "شهر نور"
در شـعر   "بـاغ زریـن  "در شـعر سـهراب سـپهري،     "دستده باال"و یا  "شهري پشت دریاها"

هاي آرمانشهر، گاهی مفهومی سیاسی بـه  عالوه بر این، سمبل. استمنوچهر آتشی، از این نوع 
د عبدالوهاب یهاي سیاسی شاعر است؛ همچنان که در برخی از قصاخود گرفته و بیانگر آرمان

  .آرمانشهر هستیمبیاتی، شاعر معاصر عراقی، شاهد این نوع از 
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  :ملخص
مدينة احلُلُم يف رؤية الشعراء واألدباء هي املدينة الفاضلة والالمکان الذي يعيش فيها کلّ الناس أحراراً 

قد جتلّت هذه الفکرة مـن  ل. سعداَء، فال يوجد فيها أي نوع من أنواع الظلم واجلور وفقدان العدالة
خالل الرموز املختلفة يف الشعر املعاصر الفارسي والعريب، ويف غالبية األحيان هي حصيلة نـوعٍ مـن   

  .يف ضمري الشاعر واليت تسوقه إلی تصور جمتمع مثايلّ يف ذهنه" النوستالوجيا"الفراق أو أحزان 
يف الشعر العريب املعاصر؛ تقابلها الفترة " لليوتوبيا"کأکرب رمز " إرم ذات العماد"لقد وردت مدينة 

يف  الواقعة فيما قبل اإلسالم يف إيران واليت متثّل املدينة الفاضلة لبعض الشعراء اإليـرانيني املعاصـرين؛  
، ومسقط الرأس والوطن، من الرموز املشـترکة لـدی   )عج(حنيٍ ميثّل عصر ظهور املهدی املوعود 

  .مدينة احللم شعراء اللغتني يف خلق
عالوة علی ذلک استخدمت بعض الرموز اخليالية اليت کانت وليدة أفکار رومانسية لدی الشعراء 

يف هذا املقال نناقش مظاهر املدينة الفاضلة يف الشـعر الفارسـي   . املعاصرين يف رمسهم هلذا الالمکان
  :والعريب املعاصرين وفق منهجٍ حتليلي، فنجيب علی السؤالني التاليني

 يف أي رمز تتجلّی الرموز املختلفة للمدينة الفاضلة يف الشعر الفارسي والعريب املعاصرين؟. ١
  أي رمز مشترك وظّفه الشعراء املعاصرون يف اللغتني خللق مدينتهم الفاضلة؟. ٢
  

  .الشعر املعاصر، الرمز، الشعر العريب، الشعر الفارسي ،مدينة الفاضلة :الرئيسية كلماتال
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Abstract: 
"Arman Shahr" in the thought of poets and litarymans is a city of pleasure 
and unknown place with in which all hunan bings live in freedom and 
happiness, and there is no cruelty and injustice. This thought has been 
mentioned in contemporary Arabic and Persian poetry with different 
symbols, and is often the result of a kind of exile sorrow inside the poet that 
guides him to an ideal society dream. City of "Eram Zat Al Emad" is 
proposed as a more clear symbol for desire in contemporary Arab poetry. 
Similarly, ancient Iran period makes a pleasure place (Madina Fazeleh) for 
many of the contemporary persian poets. Also the date of appearance of 
Mahdi promised (pbuh), place of born and main home are common symbols 
of two langunges' poets, in drawing their city of pleasure. On the other hand, 
many of dramatical symbols, wich are the result of romantic thought of 
contemporary poets, are used in the design of this unknown city. In this 
article, we will answer the following questions by analysis of the pleasure 
symbols in Persian and Arabic contemporary Poetry: 
1- In which kind of symbols are represented the different symbols of 
Arman-shahr (pleasure city) in contemporary Persian and Arabic  poetry? 
2- Which kind of common symbols and dramatical symbols used by 
contemporary poets of two languages in drawing of Madina Fazeleh? 
 
Keywords: Arman-shahr (city of pleasure), Symbol, Contemporary Persian 
and Arabic poetry. 
  


