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چكيده
آرمانشهر ،نمادي از يك واقعيت آرماني و بدون كاستي است .همچنين ميتواند نمايانگر حقيقتي
دست نيافتني باشد .آﻧﭽﻪ ﻓﺮﻳﺪون ﻣﺸﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل آن اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪاي ﺑﺎ
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد اﻧـﺴﺎﻧﻲ ،ﻋـﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ،ﻣﻬﺮورزي و ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪي اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ
و همچنین از عناصرآرمانی اشعار سپهری میتوان به دیدگاه او با رویکردی عرفانی و عاشقانه اشاره داشت.
سهراب سپهری در مجموعه اشعار خود در «هشت کتاب» برای تفسیر آرمانشهر و راههای رسیدن به آن
از عناصر و مصالح معماری چون خانه ،درگاه ،اتاق ،مسجد و ...و مصالحی چون سنگ،گل ،خشت و ...استفاده
کرده است.
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻼﺷﻲ اﺳﺖ برای بررسی دو ﻣﻔﻬﻮم آرمانشهر و ﭘﺎدآرمانشهر در ﺷﻌﺮ سهراب سپهری
و ﻓﺮﻳـﺪون ﻣـﺸﻴﺮي ،و نیز یافتن عناصر آرمانی و پادآرمانی در آثار فریدون مشیری و سهراب سپهری
ﺷـﺎﻋﺮان ﻧﺎﻣـﺪار ﻣﻌﺎﺻﺮ.
در این پژوهش سعی شده تا هشت کتاب سهراب و کتابهای فریدون مشیری را مورد تحلیل و بررسی
قرار دهد و دیدگاه شعر معاصر و مولفههای آن رابه تفسیر کشیده و میزان اثرپذیری از اجتماع و اثربخشی
آن را دریابد .و ﺗـﺼﻮﻳﺮي روﺷـﻦ و ﺷـﻔﺎف از آرﻣـﺎنﺧﻮاﻫﻲ این شاعران اراﺋﻪ ﮔـﺮدد .این پژوهش ابتدا به
بررسی پیشینۀ تحقیق و سپس تعریف آرمانشهر پرداخته است و آرمانشهر را از دیدگاه دو شاعر بزرگ
معاصر ایران و همچنین عناصر آرمانی وپادآرمانی را در اشعار بررسی نموده است.
روش ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘـﻪ به صورت کتابخانهای و تحلیل محتوایی اشعار بر مبنای
مطالعات کتابخانهای پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :آرمانشهر ،پادآرمانشهر ،سهراب سپهري ،فریدون مشیری.
مقدمه
ترسیم آرمانشهر که در آن مردم در سالمتی و رستگاری
زندگی میکنند ،معادل بهشت زمینی است .آرمان شهر،
نمادي از يك واقعيت آرماني و بدون كاستي است .همچنين
ميتواند نمايانگر حقيقتي دستنيافتني باشد .سپهري در
* .نویسنده مسئول 09149116474 ،mhaghlesan@yahoo.com :

تقسيمبندي فكري شاعران نوپرداز در گروه شاعراني قرار
ميگيرد كه شعرش عليرغم نگاهي اجتماعي به دنياي
اطراف ،رگههايي از عرفان خاص را در بطن خود نهفته
دارد و طبيعتاً آرمانشهر او نيز از اين مشرب فكري تأثير
پذيرفته است .اما عرفان سهراب ،از نوع عرفان دست و پاگير
و محصور در چارچوبهاي تنگ صوفيانه و يا روابط پيچيدۀ
مراد و مريدي نيست ،بلكه بسيار ساده ،فراگير ،اجتماعي و
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مسعود حقلسان و همکاران.

قابل استفادۀ تمام جوامع و اجتماعات بشري است .بسياري،
انديشۀ سپهري را به انديشههاي عرفاني شرق آسيا به ويژه
تفكرات بودایي نزديك ميدانند« .خدایی که او به آن ایمان
دارد آن خدایی نیست که عارفی از سر شوق دیدار و تب
عشق او در حالت سماع سر از پا نمی شناسد» (آشوری،
امامی و معصومی همدانی« .)26 :1359 ،پشت دریاها» نقطۀ
عطف اندیشۀ سپهری است .اوجی است که تمام فراز و فرود
جریان فکری شاعر در آن موج میزند .شعر ،سفر و سلوکی
است که در آب ،آغاز میشود و باید در آب پایان یابد ،در یک
کالم آرمانشهر شاعر و دلزدگیهای او از عادتهای روزمره
کندن و فرار از آنها به روشنی در این اشعار دیدنی است.
در این پژوهش سعی شده تا «هشت کتاب» سهراب و کتاب

...........................................................

«ابر وکوچه» فریدون مشیری را مورد تحلیل و بررسی قرار
دهد و دیدگاه شعر معاصر ومولفههای آن را به تفسیر کشیده
و میزان اثرپذیری از اجتماع و اثر بخشی آن را دریابد.
پيشينه تحقيق
وجود آرمانشهر یا مدینۀ فاضله پیشینهای به قدمت بشر دارد.
از هنگامی که جامعۀ انسانی پدید آمده انسان در جستجوی
آرمانشهر بوده که گاه آن را به صورت بهشت این جهانی
تصور کرده است.کهنترین افسانۀ شناخته شده دربارۀ بهشت
حماسۀ گیلگمش است (انوشه.)32 :1381 ،

اینجهانی
در این حوزه تحقیقات خوبی انجام گرفته است ازجمله :مقاله
اسماعیل صادقی (« )1393بررسی نوستالژی آرمانشهر
در اشعار شاعران معاصر» که مهمترین خاستگاه فکری
آرمانشهر در شعر شاعران معاصر را کهنترین الگوها ،ایران
باستان و اساطیر ،بهشت زمینی و اندیشۀ ظهور منجی و
مهدویت برمیشمرد که این عنصر به عنوان یکی از نمودهای
نوستالژی در شعر شاعران معاصر نمود یافته است .همچنین
جمال احمدی و زمانی ( )1390در مقاله خود که «بررسی
آرمانشهر در اشعار فریدون مشیری» نام دارد ،اطالعات
مفیدی در مورد آرمانشهر در اشعار فریدون مشیری
میدهد .مهمترین نتایج حاصل شده در این پژوهش گویای
آنچه فريدون مشيري به عنوان آرمانشهر به دنبال آن است
بوده که شامل مدينهاي با ويژگيهايي از قبيل توجه به
ابعاد انساني ،عدالت اجتماعي ،مهرورزي و عشق ميان همۀ
انسانهاست.
کتاب «چشم اندازهاي آرمانشهر در شعر معاصر فارسی» از
فاطمه حیدري ( ،)1387که بیشتر با تکیه بر آثار شاعرانی
همچون نظامی ،عطار و ...بررسی شده است و سپس نگاهی
به دنیاي آرمانی برخی سرایندگان معاصر فارسی میاندازد.
همچنین رسالهاي با عنوان »شهر از نگاه شعر عربی معاصر»
از عباس گنجعلی ( )1388تدوین شده است که نویسنده
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در آن ،ضمن اشاره به ویژگیهاي شهر در شعر معاصر عربی
و تفاوتهاي آن با روستا ،به مقولۀ آرمانشهر در شعر این
دوره نیز میپردازد؛ اما در این رساله ،نمادهاي آرمانشهري
به صورت مجزا بررسی نشده است.
در ادبيات كالسيك فارسي نیز نمونههاي بسيار از اشاراتي به
جهان آرماني يا آرمانشهر ،ميتوان ياد كرد .از سياوشگرد
در شاهنامه گرفته تا انديشههاي آرماني سعدي «در مجموعه
مقاالت كتاب ذكر جميل سعدي» و نيز نظامي گنجوي كه به
صورتي مستوفا در كتاب استاد «زرينكوب» با نام «پير گنجه
در جستجوي ناكجاآباد» از آن ياد شده است .در بعضی کتب
همچون دیدار با اهل قلم ،برگهایی درآغوش باد و چشمه
روشن نیز به اختصار ،آرمانشهر در شعر بزرگان ادب ایران
بررسی شده است.
سؤاالت تحقیق
 .1آرمانشهر در اشعار فریدون مشیری و سهراب سپهری
نماینگر چه چیزی ایست؟
 .2عناصر آرمانی وپادآرمانی در آثار فریدون مشیری و سهراب
سپهری چگونه شکل گرفتهاند؟
 .3شهر آرمانی مشیری و سپهری دارای چه ویژگیهایی است
و چگونه میتوان به خصوصیات شهر آرمانی شاعران پی برد؟
تعریف آرمانشهر
«آرمانشهر معادل فارسی واژۀ اتوپیا و مرکب از دو
واژۀ یونانی " "toposبه معنی مکان و " "ouبه معنی
"نا" است .بنابراین اتوپیا یعنی آنچه در مکان نیست و
وجود آن خیالی و آرمانی است .اولین کسی که این لفظ
را بکار برده توماس مور (1535م) انسانگرای انگلیسی
است .بعد از آن ،این الفاظ را به هر کتابی که یک نظام
آرمانی را برای جامعۀ انسانی تصویر میکرد اطالق
کردند .از این قبیل است کتاب شهر آفتاب اثر "کامپانال"
(1639م) و آتالنتیس جدید اثر فرانسیس بیکن(1626م)»
(منتظمی ،نوروزی و احمدی چناری.)148: 1389 ،
آرمانشهر یا ﻳﻮﺗﻮﭘﻴﺎ ،شهر ،جامعه یا دولتی آرمانی و کامل
است که اهل آن ،تاریخ ندارند و به دور از هرگونه نگرانی و
ترس و آسوده از اندیشه مرگ ،در شهر خود به کار مشغولاند.
یوتوپیا شهری زمینی است که مردان آن ،جایگاهی معین در
شهر دارند و این انتظام را چیزی جز قانون آن شهر معین
نکرده است که آن هم ساخته و پرداختۀ دست بشر است.
آرمانشهر ،رویای بازگشت به بهشتی است که آدم از آنجا رانده
شد ،اما در شکلبخشی آرمانشهر ،اوصاف این بهشت به شهری
زمینی نسبت داده میشود که در زندگی انسان متجلی است
(شاه سنی.)32 :1377 ،
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به لحاظ مفهومی ،آرمانشهر یا ﻳﻮﺗﻮﭘﻴﺎ تجسم شهری آرمانی
است ،که از جمله آرزوهای کهن انسان بوده است ،آرزویی کام ً
ال
طبیعی که عمری به درازای عمر آدمی دارد .در واقع با تحقق این
آرزو ،مکانی پیدا میشود که مجمع همه خیرها و فضیلتهاست
و در آن از شر و شیطان خبری نیست .ویژگیهایی که برای این
مکان برشمرده می شود ،آن چنان شوقانگیز است که کمتر کسی
هوس رفتن بدانجا را نکند و البته بسیاری از اندیشمندان سیاسی
سعی بر ایجاد چنین آرمانشهری داشتهاند و به تعبیری میتوان
تاریخ اندیشه سیاسی را داستان جذاب و پر ماجرای کوشش برای
تاسیس آرمانشهر دانست (حسینی.)27 :1375 ،
آرمانشهر نمادی از یک واقعیت آرمانی و بدون کاستی است.
همچنین میتواند نمایانگر حقیقتی دست نیافتنی باشد« .پیشینه
بکارگیری چنین مفهومی به هزارۀ دوم قبل از میالد میرسد .مث ً
ال
در حماسۀ گیلگمش ،توصیفی از یک بهشت زمینی به دست داده
شده است» (انوشه.)32 :1381 ،
زندگینامه فریدون مشیری
مشیری یکی از شاعران نوپرداز ایرانی و از مفاخر عرصه شعر و ادب
معاصر ایران است که بیشک از ردۀ بزرگانی میتواند باشد که
جانشینناپذیرند .او در سیام شهریور  1305شمسی در تهران
(محله عینالدوله سابق) چشم به جهان گشود .جد پدریاش به
واسطه مأموریت اداری به همدان منتقل شده بود و از سرداران
نادرشاه بود .پدرش «ابراهیم مشیری افشار» فرزند محمود ،در
سال  1275شمسی در همدان متولد شد و در ایام جوانی به تهران
آمد و از سال  1298در وزارت پست مشغول خدمت شد .او نیز از
عالقهمندان به شعر بود .مشیری سالهای اول و دوم تحصیالت
ابتدایی را در تهران بود و سپس به علت مأموریت اداری پدرش به
مشهد رفت و بعد از چند سال دوباره به تهران بازگشت و سه سال
اول دبیرستان را در دارالفنون گذراند و آنگاه به دبیرستان ادیب
رفت (دهباشی455 :1378 ،؛ محمد آملی19 :1382 ،؛ افشار،
 11 :1378و شاکری یکتا.)19 :1384 ،
مشیری از همان دوران کودکی به شعر عالقه داشت .دربارۀ
سالهای کودکیاش نوشته است « :در آن ایام سخت به شعر
عالقه نشان میدادم .صدها بیت از حافظ حفظ داشتم تا در میدان
مشاعره که در مدرسه ترتیب داده میشد پیروز باشم» (دهباشی،
.)456 :1378

ﻓﺮﻳﺪون ﻣﺸﻴﺮي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﻴﺎﻣﺶ را
ﺑﻲﻏﻞوﻏﺶ و ﺳـﺎده ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻲ ﺳﺎده از ﻓﻘﺪان
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي آزادﮔـﻲ ،ﭘـﺎﻛﻲ ،ﻣـﺮوت واﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻲ ﺳﺨﻦ ﻣﻲگوﻳﺪ ﻛﻪ
دردورۀسلطۀﻗﻠﺪرﻫﺎيﺳﻴﺎﺳﻲﻣﺜﻞ«ﻣﻮﺳـﻲﭼﻮﻣﺒـﻪﻫﺎ»،آزاداﻧﺪﻳﺸﻲ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﻨﺪ.گاهی احساسات انساندوستانه شاعر باعث
میشود او گامهایش را از وطن محدود و معین فراتر گذارد و
صلح و دوستی و آرامش را برای جهانیان آرزو کند« .او ازجمله
شاعرانی است که حقیقت و مهربانی نسبت به سایرین فقط
در آرمانشهرش تجلی مییابد» (شریفیان.)80 :1386 ،
در این وطن مردم همیشه در آشتی و صلح هستند .به مال
یکدیگر طمع نمیکنند و از جنگ ،خونریزی ،فتنه و آشوب
خبری نیست .وطنی سرشار از عشق ،دوستی ،محبت و صفا
که در آن بدها ،نیرنگ خفته ،محبت و خوبی بیدار است.
نمادهای وطنی اشعار او عبارت است از :باغ ،دشت خشک،
بیشه ،چمن ،گلزار ،مادر ،جنگل پژمرده ،مرداب ،خانه ،ویرانه،
کوه ،سرای ظلمت ،گلشن خزانزده ،غمکده ،خاکدان و بیابان.
مشیری هیچگاه امید را از یاد نمیبرد و یکی از دغدغههای
همیشگیاش بازگشت انسان به انسانیت است .مشیری حتی
پای خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران میگذارد و
نسخهای با نام «دوست بدارید» برای تمام مردم جهان تجویز
میکند :ای همه مردم ،در این جهان به چه کارید؟ /عمر
گرانمایه را چگونه گذرانید؟ /هرچه در عالم بود اگر به کف
آرید/ ،هیچ ندارید اگر عشق ندارید  /وای شما! دل به عشق
اگر نسپارید / ،گر به ثریا رسید ،هیچ نیرزید /عشق بورزید! /
دوست بدارید! (مشیری.)965 :1386 ،
زندگینامه سهراب سپهری
دورۀ ابتدایی را در دبستان خیام کاشان ( )۱۳۱۹و متوسطه
را در دبیرستان پهلوی کاشان (خرداد )۱۳۲۲گذراند و پس

............................................................

آرمانشهر از دیدگاه فریدون مشیری
فریدون مشیری یکی از شاعران بنام ،صاحب سبک و مطرح
شعر معاصر فارسی است .جستجوهای او در اشعارش نشان
از آن دارد که مشیری شاعری است که به دنبال مدینۀ
آرمانی خود است .در شهر آرمانی مشیری ،نه خشم و
خشونتی ،نه تبعیض و تباهی ،نه خودکامگی و استبدادی

و نه بیعدالتی و فقری دیده میشود .او با سحر حاللش ،به
جنگ هر عنصری که به شهر آرمانی او لطمه بزند میرود.
زبان شعری او که بسیار تر و تازه و سلیس و روان است
بسیاری از واقعیتهای جامعه را که مورد پسند او نیست
درمینوردد و در تالشهایش ،دنبال پسندها و آرمانهایش
میگردد .ویژگیهای شهر آرمانی فریدون مشیری ،عدالت ،انسانیت
و توجه به ابعاد انسانی ،صلح و آشتی ،مهرورزی ،عشق و محبت است.
به نظر میرسد مهرورزی و محبت ،مهمترین عنصری است
که آرمانشهر مشیری را شکل میدهد .شعر او ،شعر عشق،
محبت ،مهر و عاطفه است .شاید مبالغه نباشد اگر بگوییم
که در دیوان او کمتر شعری باشد که جامعۀ بشری را به
مهر و راستی  ،درستی ،عشق و محبت دعوت نکرده باشد:
ای همه مردم ،در ین جهان به چه کارید؟
عمر گران مایه را چگونه گذرانید؟

..............................................................................
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جدول  .1واژهشناسی عناصرمعماری ازکتاب ابر وکوچه فریدون مشیری .مأخذ  :نگارندگان.

...........................................................

ﻧﺎم واژه

ﺗﻌﺪاد
واژه

ﻛﻮﭼﻪ

2

اﺗﺎق

4

ﻣﺴﺠﺪ

1

درﮔﺎه

3

ﺻﻔﺤﻪ

اﺷﻌﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎري

ﺑﻲﺗﻮ ،ﻣﻬﺘﺎب ﺷﺒﻲ ﺑﺎز از آن ﻛﻮﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻢ
ﻫﻤﻪ ﺗﻦ ﭼﺸﻢ ﺷﺪم ﺧﻴﺮه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮ ﮔﺸﺘﻢ
ﺷﻮق دﻳﺪار ﺗﻮ ﻟﺒﺮﻳﺰ ﺷﺪ از ﺟﺎم وﺟﻮدم
ﺷﺪم آن ﻋﺎﺷﻖ دﻳﻮاﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻮدم!
در اﻳﻦ اﺗﺎق ﺳﺎﻛﺖ ﺗﺎرﻳﻚ
ﻫﺮﮔﺎه ،ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ را ﺷﻌﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ
ﻧﻮري ،ﺑﻪ ﺗﺎروﭘﻮد ِﻫﻮا ،رﻧﮓ ﻣﻲزﻧﺪ

50
51

..............................................................................
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اﺑﺮ وﻛﻮﭼﻪ

ﻛﻮﭼﻪ در اﻳﻦ ﺠﺎ ﻧﻤﺎد ﻣﻜﺎن و
ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ.

43
از دﻳﺎر آﺷﺘﻲ

از ﺗﺎج ِآﻓﺘﺎب ﺧﺪا ،زرﻧﮕﺎرﺗﺮ!
آﻧﻚ! آن ﺷــﺎﻋﺮِ آزاده آزاده ﭘﺮﺳــﺖ ،ﻋﺎﺷــﻖ ﺷــﺎدي و
زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﻣﻬﺮ،ﻛﻪ »و ﺿﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ از ﭼ ﺸﻤﻪ ﻋ ﺸﻖ« ﭼﺎر
ﺗﻜﺒﻴﺮ زده ﻳﻚ ﺳﺮه ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺳﻠﻴﻤﺎنِ
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﺑﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ!
ﺗﺎﺟﻲ از »ﺳـــﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘﺮ« ﺑﻪ ﺳـــﺮ »،ﻛﺎﻏﺬﻳﻦ ﺟﺎﻣﻪ«
آﻏﺸـــ ﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺶ در ﺑﺮ،ﺗﺸـــ ﻨﻪ ﺻـــﺤ ﺒﺖ ﭘﻴﺮ،
»ﮔﺮ ز ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﺎت رود ﺧﺮده ﻣﮕﻴﺮ«!
ﻫﻤﭽﻮ ﺟﺎﻣﺶ ،ﻟﺐ اﮔﺮ ﺧﻨﺪان اﺳﺖ؛
دل ﭘﺮ ﺧﻮﻧﺶ اﻧﺪوه ﻋﻤﻴﻘﻲ دارد
اي ﺳــﭙﻴﺪار ﻛﻬﻨﺴــﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ از ﻗﻴﻞ و ﻗﺎل ﻣﺎ ﻧﻤﻲ
آ ﺳﻮد اﻳﻦ ﺣﻴﺎط ﻣﺪر ﺳﻪ اﻳﻦ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎي ﻣﻌ ﺼﻮﻣﻲ ﻛﻪ
ﻣﺎ روزي ﺑﻪ آن ﻫﺎ دا ﻧﻪ ﻣﻲدادﻳﻢ اﻳﻦ ﻫ ﻤﺎن ﻛﻮ ﭼﻪ
ﻫﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺴﺖ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎن درﮔﺎه اﻳﻦ ﻫﻤﺎن
اﻳﻮان ﻫ ﻤﺎن در .......آه /ﻫﺮﮔﺰ ﻣ ﺒﺎش ﭼﺸـــﻢ ﺑﻪ راه
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺎي ﺑﺴﻲ آرزو رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮن
ﻛﺴﻲ رﻳﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ درﮔﺎه

از فارغالتحصیلشدن در دورۀ دوسالۀ دانشسرای مقدماتی
پسران به استخدام ادارۀ فرهنگ کاشان درآمد .در شهریور
 ۱۳۲۷در امتحانات ششم ادبی شرکت نمود و دیپلم دورۀ
دبیرستان خود را دریافت کرد .سپس به تهران آمد و در
دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و
همزمان به استخدام شرکت نفت در تهران درآمد که پس از
هشت ماه استعفا داد.
سپهری در سال  ۱۳۳۰نخستین مجموعۀ شعر نیمایی خود را به نام
«مرگ رنگ» منتشر کرد .در سال  ۱۳۳۲از دانشکدۀ هنرهای زیبا
فارغالتحصیل شد و به دریافت نشان درجۀ اول علمی نایل
آمد .در همین سال در چند نمایشگاه نقاشی در تهران شرکت
نمود و نیز دومین مجموعۀ اشعار خود را با عنوان «زندگی
خوابها» منتشر کرد .آنگاه به تأسیس کارگاه نقاشی همت

ﻣﻨﺒﻊ

ﺗﻔﺴﻴﺮ

168
169
170
ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺨﻦﺳﺮا

63
64
102

اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن دارد.

اﺷــــﺎره ﺑــﻪ ﺧــﻮﺑــﻲﻫــﺎ و
ﭘﺎﻛﻲﻫﺎ دارد.

ﺳﻮﻏﺎت ﻳﺎد

/
ﻫﻨﻮز ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺮﮔﺰ

درﮔﺎه ﻧﻤﺎد دروازه اﺳﺖ.

گماشت .در آذر  ۱۳۳۳در ادارۀ کل هنرهای زیبا (فرهنگ و
هنر) در قسمت موزهها شروع به کار کرد و در هنرستانهای
هنرهای زیبا نیز به تدریس میپرداخت .در مهر  ۱۳۳۴ترجمۀ
اشعار ژاپنی از وی در مجلهی «سخن» به چاپ رسید .در
مرداد  ۱۳۳۶از راه زمینی به کشورهای اروپایی سفر کرد و به
پاریس و لندن رفت .ضمناً در مدرسۀ هنرهای زیبای پاریس در
رشتۀ لیتوگرافی نامنویسی کرد .وی همچنین کارهای هنری
خود را در نمایشگاهها به معرض نمایش گذاشت .حضور در
نمایشگاههای نقاشی همچنان تا پایان عمر وی ادامه داشت.
آرمانشهر از دیدگاه سهراب سپهری
سپهري همچون تمام صاحبان انديشه ،دنياي فعلي را كامل
و بينقص نميداند لذا به دنبال جهاني است كه كمبودها

ماهنامه باغ نظر /65-74 :)63( 15 ،شهریور 1397

جدول  .2واژهشناسی مصالح معماری از کتاب خاموشی .مأخذ  :نگارندگان.

نام واژه
آجر

تعداد
واژه
2

شیشه

9

سنگ

22

پنجره

6

اشعار منتخب و مرتبط با مصالح معماری

صفحه

منبع

تفسیر

درست گویی جانی به صدهزار دهان
نگاه در نگه آفتاب میخندد
نه برج آهن و سیمان
نه اوج آجر و سنگ
که راه بر گذر آفتاب میبندد
 /من سالهای سال،
در حسرت شنیدن یک نغمۀ نشاط،
در آرزوی دیدن یک شاخسار سبز،
یک چشمه ،یک درخت،
یک باغ پرشکوفه ،یک آسمان صاف،
در دود و خاک و آجر و آهن دویدهام
در روزهای کودکیام باران میبارد روی
شیشههای امروزلکه هایی تازه میبینم که مثل
خیال شبهای رو به ستارۀ بزرگ می شوند /تی
تیک تی تیک در این کران ساحل و به نیمهشب
نوک می زند"سیولیشه" روی شیشه /پنجره فقط
دیوارمیبیند که سایهها در آن میمیرند و
ماه همیشه از نیمرخ شیشهای دور به خانه
مینگرد /گرتۀ روشنی مردۀ برفی همه کارش
آشوب بر سر شیشۀ هر پنجره بگرفته قرار /چوک
و چوک! ...گم کرده راهش در شب تاریک
شبپرۀ ساحل نزدیک دم به دم میکوبدم بر
پشت شیشه.

56
55
66

مسخ
/
سالهای
سال

بهمعنای عامل
فاااصااا ااه و
جادایی بهکار
رفته است.

21
66
57
59
66
57

او  ،آن
مسافر
/سیولیشه/
ازاین
پنجره به
بعد من از
دنیا
میترسم/
برف/
شب
پرۀساحل
نزدیک

بهمعنی شیشه
و کاانااایااه از
روشااااناای و
دریچااه ای بااه
ساااوی امیااد
بااه کااار رفتااه
است.

56
79
69
62
52
51

مسخ /ماه و
سنگ  /بیا
زسنگ
بپرسیم/
ابر وکوچه

ساااناگ نماد
محرم اسااارار
میباشد.

57
115
116

ازاین
پنجره به
بعد من از
دنیا
میترسم/
تونیستی
که ببینی

نماد دریچه ای
ارتابااابی بااه
دنیااایی دیگر
است.

............................................................

درست گویی جانی به صدهزار دهان نگاه در نگه
آفتاب میخندد نه برج آهن و سیمان نه اوج آجر
و سنگ که راه بر گذر آفتاب میبندد /اگر ماه
بودم به هرجا که بودم سراغ تو را از خدا
میگرفتم وگر سنگ بودم به هر جا که بودی سر
رهگذار تو جا میگرفتم /درون آینهها درپی چه
میگردی ؟ بیا ز سنگ بپرسیم که از حکایت
فرجام ما چه می داند بیا زسنگ بپرسیم زانکه
غیر از سنگ کسی حکایت فرجام را نمیداند
همیشه از همه نزدیکتر به ما سنگ است /خوشه
ماه فرو ریخته در آب شاخه ها دست برآورده به
مهتاب شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده
به آواز شباهنگ
پنجره فقط دیوار میبیند که سایهها در آن
میمیرند و ماه همیشه از نیمرخ شیشهای دور به
خانه مینگرد/تو نیستی که ببینی چگونه عطر تو
در عمق لحظهها جاری است چگونه عکس تو در
برق شیشهها پیداست چگونه جای تو در جان
زندگی سبز است هنوز پنجره باز است تو از
ب ندی ایوان به باغ مینگری درختها و چمنها و
شمعدانیها به آن ترنم شیرین به آن تبسم مهر
به آن نگاه پر از آفتاب مینگرند.

..............................................................................
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و نواقص اين جهاني در آن راه نداشته باشد .آرمانشهر
سپهري دنيايي آرماني و دلپذير كه ريشه در گذشتة زندگي
بشري دارد .گروهي اين توصيف سهراب از آرمانشهر از
دست رفته را جهان معنايي ميدانند كه قرنها پيش ،مولوي
نيز بدان اشاره كرده بود «هم ازينجا و از آنجا نيستيم ما
زبيجائيم ،بيجا ميرويم» (مولوي .)371 :1374 ،اگرچه
شباهتهاي فراواني ميتوان بين بهشت موعود و باغ موصوف
سهراب پيدا كرد .مكان رويايي و حسرت بار سهراب ،باغي
است كه بشر اوليه در همين جهان مادي و نه جهان معنا،
به دور از پيچيدگيهاي رايج ،در آن سكونت داشته است.
برخی از شاعران ،آرمانشهر را در تخیل خود پی میریزند و
با توصیف آن ،احساس امنیت و آرامش میکنند .از جمله این
شاعران سهراب سپهری در شعر «پشت دریاها» از مجموعۀ
حجم سبز از چنین آرمانشهری سخن گفته است.
در شعر «پشت دریاها» سپهری ،دو دنیا رو در روی هم قرار
دارند که شاعر در دنیای اولی جز تاریکی و خاموشی چیزی
نمیبیند و اساطیر و قهرمانان آن هستی ندارند و در دنیای
دیگر آزادی ،معرفت ،مردم با صفا و نور موج میزند و سپهری
برای رسیدن به این آرمانشهر ،به هیچ چیز دلبستگی ندارد
و از همه چیز میگذرد:
«پشت دریاها شهری است /که در آن پنجرهها رو به تجلی
باز است /.بامها جای کبوترهایی است ،که به فوارۀ هوش
بشری مینگرند /.دست هر کودک ده سالۀ شهر ،شاخۀ
معرفتی است /...خاک ،موسیقی احساس تو را میشنود»...
(سپهری )188:1390،در این بند شعر ،آرزوهای شاعر نمود
یافته است .پنجره دریچهای است که شاعر از آن به آرمانشهر
خویش مینگرد و عناصر مثبتی چون «شاخۀ معرفت» و
«فوارۀ هوش بشری» در بخش تجلی و پنجره میگنجد و

نظام همگن آرمانشهر سپهری را تشکیل میدهد.
وی در این شعر نیز به مانند تمام شعرهایش با ابداع زبانی
شاعرانه و توسل به طبیعت و اجزای آن به مثابه اسطوره کل،
توانسته است چشماندازی بگشاید که تماشایی است و پنجره،
دریچهای است که شاعر از آن به سوی آرمانشهر خویش
مینگرد ،آرمانشهری که هرچند ناکجاآباد سپهری است اما
باید به سوی آن برود .آرمانشهر سهراب سپهری که حتماً
دنبالۀ «شهر» را یدک نمیکشد و چیزی جز بازگشت به
بدویّت نیالوده نیست همچون هر آرمانشهر دیگری «سراب»
است اشعار سهراب مانند سعدی نگاه مصلحگرانه به جامعه
دارد ،میخواهد جامعهاش آباد و مرفه و سالم و صالح باشند؛
«هر چه دشنام از لبها خواهم چید  ...راه خواهم رفت  ...نور
خواهم خورد» (سپهری .)82 :1377 ،نگاه سهراب به طبیعت
نگاه سبز آفرینش و بشردوستانه و از سر خیرخواهی و برکت
است« .آب را گل نکنیم .....در فرو دست انگار کفتری میخورد
آب» (همان) .اگر نمیتوان فقر را در جهان از بین برد ،پس
ما نیز زمینهساز فقر در جامعه نباشیم .مرام و مسلک سهراب
فروتنی و تواضع است .او موضوعات و مضامین حسی و عقلی
را بهخوبی با اشیاء تلفیق میکند .همۀ اقشار جامعه با شعر
سهراب روزگار خود را میبینند و شعرش اختصاص به یک
طبقه و قشر خاص ندارد .سهراب آرمانشهر خود را در افقی
بازتر مینمایاند .برخورد عاشقانه و عرفانی سهراب با اشیای
پیرامون و محیط زندگیاش ما را ناگزیر میکند تا پیوندی
میان اصالت کالم او و اجزای طبیعت بیابیم ضمن اینکه در
اصل ،فکر و خط اندیشگی وی «سفر» از شهر و دیاری است
ال ً نیز در شعر ،آرزوی آن را در سر
که مطلوبش نمییابد و قب ً
پرورانده است .شعر«ندای آغاز» از این دید موازی و همسان با
شعر «پشت دریاها» است« .بوی هجرت میآید» این هجرت

جدول  . 3عناصر آرمانی و پادآرمانی در اشعار مأخذ  :نگارندگان.

عنوان

...........................................................

فریدون
مشیری

عناصر آرمانشهر وپادآرمانشهر

آثار
با پنج سخنسرا

مشیری عشق خود به شاعران بزرگ ایران زمین را منعکس میکند .این مجموعه شامل سرودههای در
توصیف فردوسی ،خیام ،نظامی ،سعدی و حافظ است.

ابر وکوچه

در این اثر زمزمههای اعﺘراض شاعرانهای شکلمی بندد خاموش ،بیسر و صدا و خاﻟی از شعار و ﻏوﻏاسازی.
اینجا هراسی ازنامردمیها ،تجاوز انﺴان به انﺴان و ﻃﺒیعت ،ﺟنﮓ و خونریزی را زمزمه میکند .زمزمههای
اعﺘراضآمیز مﺘوﺟه بیعداﻟﺘیها ﮔاهوبیﮕاه انﺴان فکر میکند مﻘدر است و رهایی از آن ﻏیرممکن  .شـاعر
انﺘظـاراتی از خاﻟق هﺴﺘی دارد.
بر ارزش مﻘام مادر تأکید میکند و او را واالتر از هرچیز میداند.

ماه و سنﮓ
از دیار آشﺘی

او عشق را میسﺘاید انﺴان را مـیسﺘاید ،او نجابت احﺴاس و صدق و صﻔای شاعرانهاش را که شایﺴﺘه و
نشانۀ یﻚ هنرمند واﻗعی است حﻔظ میکند .عشق را زمزمه میکند و از دیار دوسﺘی ،از دیار آشﺘی پیام
انﺴانیت را در ﮔوش ما میخواند.

..............................................................................
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سپهری در اشعار خود برای تفسیر آرمانشهرش و راههای
رسیدن به آن از عناصر و مصالح معماری استفاده کرده است ،که
سعی بر آن شده تا در جداولی با تفکیک مضامین ،تعیین میزان
تکرار آنها در اشعار و باذکر منابع ،به تفسیر آنها بپردازیم .باعناصر
و اجزا شهرآرمانی وپادآرمانی آشنا و به تفکیک آنها پرداخته و

به خاطر این است که شاعر حرفی از جنس زمان نشنیده وگرنه
به این صراحت نمیگفت « :باید امشب بروم» او در «ندای
آغاز» هم نشانههایی از آرمانشهر خود میدهد.او میداند که
چه میخواهد بگوید و فیالواقع سیر و سلوک معنوی او از آغاز
هشت کتاب تا پایان در راستای تبیین نظام خاص اندیشۀ اوست.
جدول .4رویکرد و پیام اشعار .مأخذ  :نگارندگان.

عنوان
اشعار
فریدون
مشیری

آثار

پیام

با پنج سخنسرا

رویکرد

بزرگداشت شاعران ایران

انعکاس عشق شاعر به شاعران بزرگ ایران زمین

بیعدالتی و نظامطبقاتی

اعتراضﺧاموش،بیسروﺻدا و ﺧالی از شعار وﻏوﻏاســــازی .زمزمهﻫای
اعتراضآمیز متوﺟه بیعدالتیﻫا گاهوبیﮕاه انﺴان فکر میکند مقدر
است و رﻫایی از آن ﻏیرمﻤکن .

ماه و سنگ

عشق به مادر

رویکرد عظﻤت مقام مادر و بزرگداشت او

از دیار آشتی

دعوت انﺴان به ﺻلح و آشتی

ابر وکوچه

مﻬرورزی و عـشق و ﺻلح ،تنﻬا معیار ارزش است.

جدول  .5واژه شناسی از هشت کتاب سهراب سپهری .مأخذ  :نگارندگان.

عناصر معماری
نام واژه

تعداد
واژه

اشعار منتخب و مرتبط با عناصر معماری

صفحه

خانهای در طرف دیگر شب ساختهام .من دراین
خانه به گمنامی نمناک علف نزدیکم/خانۀ دوست
کجاسببتردر فلق بود که پرس ب سببوار،آسببما
مکثی کرد /.من به خانه بازگشبتم ،مادرم پرس :
م وه از م ب ا خری ی ه چر /خانههاشبببا پر
داوودی بود ،چشمشا را بست م.

اتاق

09

ابری دراتاقم میگری .گلهای چشببم پشبب مانی

مسج

0

ب مارستا

7

جنگ پ شبانی با سردی مهر حملۀ کاشی مسج
به سجود
و نپرس م کجای م ،بوکن م اطلسی تازۀ ب مارستا

درگاه

3

آفتابی ل درگاه شببماسببت /ز دم درگاه بود با
ب نی از هم شه /بازکه گشتم ،ز دم درگاه بود با

99
99
799

خ ابا

6

زن گی یافتن سببکۀ ده شبباهی در جوی خ ابا

51
15

میشکف .

را.

ب نی از هم شههای جراحت.

است /.سپورهای خ ابا سرود میخوان ن .

56
65
69
99

ص ای پای آب
حجم سبز حجم
سبز
حجم سبز

خانه در اینجا نماد مکا
و فضای
حضورخ اون است.

71

زن گی خوابها

56

ص ای پای آب

اشاره به تنهایی انسا
دارد.

اشاره به فضای پاک دارد.

56

ص ای پای آب

معنی مکا و فضا دارد.

حجم سبز
ما ه چ ما نگاه
ما ه چ ما نگاه

به آستانۀ ورودی اشاره
دارد.

ص ای پای آب
مسافر

به معنی فضا و محل
گذراست.

............................................................

خانه

9

منبع

تفسیر

..............................................................................
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مسعود حقلسان و همکاران.

جدول  .6واژهشناسی از هشت کتاب سهراب سپهری .مأخذ  :نگارندگان.

مصالح معماری
نام واژه

آجر
شیشه

تعداد
واژه
2

صفحه

اشعار منتخب و مرتبط با
مصالح معماری
قطرههای باران را ،درز آجرها را ،میشمارد.

تفسیر

منبع

66

صدای پای آب

به معنای ذره به کار رفته است.

22

درون شیییشییههای رنگی پنجرهها ،هرجا که چشییمان بیخودانه
درپی چیزی نیاشییینیا بود/مادر مرا میترسیییاند :لولو پشیییت
شییشیههاسیت! ومن توی شییشیهها تو را میدیدم /شییشه پنجره
شکست و فرو ریخت :لولوی شیشهها شیشۀ عمرش شکسته بود /و
هواپیمایی ،که درآن اوج هزاران پایی خاک ازشیییش یۀ آن پیدا بود/
زندگی دیدن یک باغچه از شییشیۀ مسیدود هواپیماست .خبررفتن
موشک به فضا /ازهجوم روشنایی شیشههای در تکان میخورد صبح
شد ،آفتاب آمد.

22
22
22
62
66
12

زندگی خوابها
زندگی خوابها
زندگی خوابها
صدای پای آب
صدای پای آب
حج سبز

بیه معنی شییییشیییه وکنایه از
جیاابییتهیای دنییا و بیهجای
دریچیه و مل نرر به کار رفته
است.

23

کشیده از پس یک سنگ سوسماری سر زخوف دره خاموش /با خود
آوردم ز راهی دور سینگهای سیخت وسینگین را برهنهای /سنگی
میشکن  ،رازی با نقش تو میگوی  /سربر سنگ ،و هوایی که خنک،
و چناری که به فکر ،و روانی که پر از ریزش دوست /رویش هندسی
سیییمان ،آهن ،سیینگ .سی ف بیکفتر صییدها اتوبو  /در میان دو
درخت گ یا  ،شییاعری تابی می بسییت .پسیییری سییینگ به
دیواردبسیتان میزد /سینگآرایش کوهسیتان نیست /و باران تندی
گرفت و سییردم شیید ،آن وقت در پشییت یک سیینگ /بعد ،وقتی که
باالی سیینگی نشییسییت هجرت سیینگ را ازجوار کف پای خود
میشنیدم/

3
22
22
23
62
19
12
296

مرگ رنگ
مرگ رنگ
شرق اندوه
صدای پای آب
صدای پای آب
حج سبز
حج سبز
ما هیچ ما نگاه

بییهمییعیینی واقعی سییینییگ و
اسییتقامت و سختی بهکار رفته
است.

سنگ

خشت

2

خشت میافتد از این دیوار.رنج بیهوده نگهبانش برد.

6

مرگ رنگ

پنجره

22

گ

2

درون شیشههای رنگی پنجرهها ،میان لکهای دیوارها /بگاار پنجره
را به رویت بگشای  /شیشۀ پنجره شکست و فرو ریخت :لولوی
شیشه ها شیشۀ عمرش شکسته بود /زنی شنید ،کنار پنجره آمد
نگاه کرد به فص  ،در ابتدای خودش بود /سر هر دیواری میخکی
خواه کاشت پای هر پنجرهای شعری خواه خواند /زن همسایه
در پنجرهاش ،تورمیبافد ،میخواند /من به اندازۀ یک ابر دل
میگیرد وقتی از پنجره میبین حوری دختر بالغ همسایه پای
کمیابترین نارون روی زمین فقه میخواند.
روی بام گنبدی کاهگلی ایستادهام ،شبیه غمی /این بام گلی ،آری،
این بام گلی ،خاک است و من و پندار /آب را گ نکنی در فرو
دست انگار ،کفتری می خورد آب /گ نکردندش ،ما نیز آب راگ
نکنی .

22
22
22
61
32
32
12

زندگی خوابها
زندگی خوابها
زندگی خوابها
مسافر
حج سبز
حج سبز
حج سبز

22
22
32
32

آواز آفتاب
شرق اندوه
حج سبز
حج سبز

بیه معنی خشیییت بیهکار رفته
است.
اشییاره به پنجره و دریچه و اف
روشن دارد.

اشییاره به مصالح و از بین بردن
و نابود کردن دارد.

جدول  .7عناصر آرمانی و پادآرمانی در اشعار .مأخذ  :نگارندگان.
عنوان
سههههه ههه
سپ ی

عناصر آرمانشهر و پادآرمانشهر

آثار
م گ رنگ
زنهگی ت

ت

...........................................................

ا ر اه ت

خه د یرفته چ زی ی یر فپ ستسه چ وهآ ا ر س ارتز ر ا خ ت آ رسیه چ
ز نظ سه
ارمت خ میی نه.
چ خ ح ی ر زنهگی تی مضتمیپ عتخقتنچ س ی چ سآ.

ت ر فر یی ع هتنی عتخقتنچ ت یفهی بییتآگ چ تفوی سف چ ج تنی تش میس ی زی
سه
کچ ر فتی سآ.
ت ر فر یی عتلمتنچ چ ع هتنی خ قی خترا ی ری.

خ ق نه ا

س

صه ی ستی ا

س

موته

حهفث جو جتی نوت یرینیت سآ نوتنی کچ ز ینیتی یفگ امها ،ر فب متنها چ ینیتل ارمت خ
تفش میگ یی.

ت ز تنی چ ستیگی ا

ت ظ هیآ کتمل مفت یم عمیق هلوفی ع هتنی ر چ تصتف میکشه.

حجم سی

بییتآگ فی س

مت یچ ،مت نگتا

خههتع ع ج تی ر ت ز ارتز ک یا ت ا
ارمت خ ش تصتر میک ه.

..............................................................................
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ش ترز ا سآ یت زاللی خفتهیآ ر ر ز و ی ارمت خ
م میک ه ا ر نیمۀ یفگ

میی نه.

لقآ می ی نه

ر یر
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جدول .8رویکرد و پیام اشعار .ماخذ  :نگارندگان.

عنوان

اشعار
سهراب
سپهری

آثار

رویکرد

پیام

مرگ رنگ

شناخت

رنگ نشانه همۀ عالم و مرگ این پوست ،نشان از وجود چیزی فراتر
از آن است.

زندگی خوابها

خواب بودن آدمی

طعنه ازخواب بودن انسانها در زندگی و بیداری پس ازمرگ

آوار آفتاب

توجه به طبیعت

شوروشوق آمیختگی با طبیعت

شرق اندوه

عرفان

توجه به عرفان شرقی و تحت تأثیرغزلیات مولوی با اشعارشادمانه و
شورانگیز

عرفان

سهراب با زبانی ساده مفاهیم فلسفی و عرفانی را به تصویر میکشد.

مسافر

هدف از آفرینش انسان

زندگی انسان در این دنیا با هدف شناخت خود و راههای رسیدن به
خدا

حجم سبز

توجه به طبیعت

طبیعتگرایی و راز هستی

ما هیچ ،ما نگاه

عشق

شاعر با مضامین عاشقانه به معبود خود میرسد.

صدای پای آب

مقایسهای با آرمانشهر فریدون مشیری داشته باشیم.

پینوشتها
.1

Utopia

............................................................

نتیجهگیری
این پژوهش هشت کتاب سهراب و کتابهای فریدون مشیری
را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد و دیدگاه شعر معاصر و
مولفههای آن را به تفسیر کشیده و میزان اثرپذیری از اجتماع
و اثربخشی آن را درمییابد و ﺗـﺼﻮﻳﺮي روﺷـﻦ و ﺷـﻔﺎف از
آرﻣـﺎنﺧﻮاﻫﻲ این شاعران اراﺋﻪ میکند .دستاورد این بررسی
نشان میدهد که سپهری عالوه بر دلبستگی به عرفان و آموزههای
ادیان شرق ،از اسلوب وکارکردهای مکاتب ادبی غرب هم اطالع
کافی داشته است ،وی در هر دورهای از سیر زندگی هنری خود به
فراخور شرایط فکری و عقیدتی و ذوق هنری ،از آنها تأثیر پذیرفته
است .البته اندازه و کیفیت هرکدام در هر دوره متفاوت بوده است.
سهراب سپهری در اشعارش همچون اثر مرگ رنگ ،از
نظر سهراب شخص دریافته چیزی در این پوسته هست
و آن را سرآغاز راه شناخت و رسیدن به آرمانشهر
میداند .در حجم سبز طبیعتگرایی سهراب بخش بارز
آن است و بیان زاللی و شفافیت را راز هستی و آرمانشهر
میداند .وی در شعر صدای پای آب ،با زبانی به سادگی آب و
با ظرفیت کامل مفاهیم عمیق فلسفی و عرفانی را به تصویر
میکشد .و شعر مسافر ،حدیث جستجوی انسان دردنیا است
انسانی که از دنیای دیگر آمده ،غریب مانده و به دنبال آرمانشهر
خویش میگردد.
و از بررسی آثار فریدون مشیری میتوان به این نتیجه رسید که
عشق و عواطف انسانی محور بیشتر شعرهای فریدون مشیری

است .چنانکه از نظر او عشق ،حلقه اتصال تمام اجزای طبیعت
به یکدیگر است .به گونهای که میتوان عناصر آن را در هستی
جستجو کرد.
مشیری در آثارش همچون اثر با پنج تن سخنسرا ،عشق خود به
شاعران بزرگ ایران زمین را منعکس میکند.
این مجموعه شامل سرودههایی در توصیف فردوسی،
خیام ،نظامی ،سعدی و حافظ است و همچنین در
ابر و کوچه ،زﻣﺰﻣـﻪﻫـﺎي اﻋﺘـﺮاض ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪاي ﺷﻜﻞ
ﻣﻲﺑﻨﺪد؛ ﺧﺎﻣﻮش ،ﺑﻲ ﺳﺮوﺻﺪا و ﺧﺎﻟﻲ از ﺷﻌﺎر و ﻏﻮغاﺳـﺎزي.
این جا هراسی از نامردمی ها تجاوز انسان جنگ و خونریزی
را زمزمه می کند .زمرمه های اعتراض آمیزی که متوجه بی
عدالتی های گاه و بیگاه انسان است و رهایی از آن غیر ممکن
و بار دیگر نگاهی متفاوت در ماه و سنگ دارد و بر ارزش مقام
مادر تأکید میکند و او را واالتر از هرچیز میداند.
ویژگیهای شهر آرمانی فریدون مشیری ،عدالت ،انسانیت و
توجه به ابعاد انسانی ،صلح و آشتی ،مهرورزی و عشق و محبت
است .به نظر میرسد مهرورزی و محبت مهمترین عنصری
است که آرمانشهر مشیری را شکل میدهد .شعر او ،شعر
عشق ،محبت ،مهر و عاطفه است .در دیوان او کمتر شعری
است که جامعۀ بشری را به مهر و راستی ،درستی ،عشق و
محبت دعوت نکرده باشد.
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