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چكیده
حقیقتي نمایانگر  مي تواند  همچنین  است.  كاستي  بدون  و  آرماني  واقعیت  یك  از  نمادي   آرمان شهر، 
با  مدینهاي  شامل  است  آن   دنبـال  به  شهر  آرمان  عنوان  به  مشیري  فریدون  آنچه  باشد.  نیافتني  دست 
ویژگيهایي از قبیل توجـه بـه ابعـاد انـساني، عـدالت اجتمـاعي، مهرورزي و عشق میان همهي انسان  هاست 
و همچنین از عناصرآرمانی اشعار سپهری می توان به دیدگاه او با رویکردی عرفانی و عاشقانه اشاره داشت. 
سهراب سپهری در مجموعه اشعار خود در »هشت كتاب« برای تفسیر آرمان شهر  و راه های رسیدن به آن 
از عناصر و مصالح معماری چون خانه، درگاه، اتاق، مسجد و... و مصالحی چون سنگ،گل، خشت و... استفاده 

كرده است.
پژوهش حاضر، تالشي است برای بررسی دو مفهوم آرمان شهر و پادآرمان شهر در شعر سهراب سپهری 
و فریـدون مـشیري، و نیز یافتن عناصر آرمانی و پادآرمانی در آثار فریدون مشیری و سهراب سپهری 

شـاعران نامـدار معاصر.
در این پژوهش سعی شده تا هشت كتاب سهراب و كتاب های فریدون مشیری را مورد تحلیل و بررسی 
قرار دهد و دیدگاه شعر معاصر و مولفه  های آن رابه تفسیر كشیده و میزان اثرپذیری از اجتماع و اثربخشی 
آن را دریابد. و تـصویري روشـن و شـفاف از آرمـانخواهي این شاعران ارائه گـردد. این پژوهش ابتدا به 
بررسی پیشینۀ تحقیق و سپس تعریف آرمان شهر پرداخته است و آرمان شهر را از دیدگاه دو شاعر بزرگ 

معاصر ایران و همچنین عناصر آرمانی وپادآرمانی را در اشعار بررسی نموده است. 
بر مبنای  اشعار  به صورت كتابخانه ای و تحلیل محتوایی  به كار رفتـه  این مقاله  روش پژوهشي كه در 

مطالعات كتابخانه ای پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: آرمان شهر، پادآرمان شهر، سهراب سپهري، فریدون مشیری.

مقدمه
ترسیم آرمان شهر  كه در آن مردم در سالمتی و رستگاری 
شهر،  آرمان  است.  زمینی  بهشت  معادل  می كنند،  زندگی 
نمادي از یك واقعیت آرماني و بدون كاستي است. همچنین 
در  باشد. سپهري  دست  نیافتني  حقیقتي  نمایانگر  مي تواند 

قرار  شاعراني  گروه  در  نوپرداز  شاعران  فکري  تقسیم بندي  
دنیاي  به  اجتماعي  نگاهي  علي رغم  شعرش  كه  مي گیرد 
نهفته  خود  بطن  در  را  خاص  عرفان  از  رگه هایي  اطراف، 
تأثیر  فکري  مشرب  این  از  نیز  او  آرمان شهر  طبیعتاً  و  دارد 
پذیرفته است. اما عرفان سهراب، از نوع عرفان دست  و پاگیر 
و محصور در چارچوب هاي تنگ صوفیانه و یا روابط پیچیدۀ 
مراد و مریدي نیست، بلکه بسیار ساده، فراگیر، اجتماعي و 
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قابل استفادۀ تمام جوامع و اجتماعات بشري است. بسیاري، 
اندیشۀ سپهري را به اندیشه هاي عرفاني شرق آسیا به ویژه 
تفکرات بودایي نزدیك مي دانند. »خدایی كه او به آن ایمان 
تب  و  دیدار  سر شوق  از  عارفی  كه  نیست  خدایی  آن  دارد 
)آشوری،  شناسد«  نمی  پا  از  سر  سماع  حالت  در  او  عشق 
امامی و معصومی همدانی، 1359: 26(. »پشت دریاها« نقطۀ 
عطف اندیشۀ سپهری است. اوجی است كه تمام فراز و فرود 
جریان فکری شاعر در آن موج می زند. شعر، سفر و سلوكی 
است كه در آب، آغاز می شود و باید در آب پایان یابد، در یك 
كالم آرمان شهر شاعر و دل زدگی های او از عادت های روزمره 

كندن و فرار از آنها به روشنی در این اشعار دیدنی است.
در این پژوهش سعی شده تا »هشت كتاب« سهراب و كتاب 
»ابر وكوچه« فریدون مشیری را مورد تحلیل و بررسی قرار 
دهد و دیدگاه شعر معاصر ومولفه  های آن را به تفسیر كشیده 

و میزان اثرپذیری از اجتماع و اثر بخشی آن را دریابد. 

پیشینه تحقیق
وجود آرمان شهر یا مدینۀ فاضله پیشینه ای به قدمت بشر دارد. 
از هنگامی كه جامعۀ انسانی پدید آمده انسان در جستجوی 
آرمان شهر  بوده كه گاه آن را به صورت بهشت این جهانی 
تصور كرده است.كهن ترین افسانۀ شناخته شده دربارۀ بهشت 

این جهانی حماسۀ   گیل  گمش است  )انوشه، 1381: 32(. 
در این حوزه تحقیقات خوبی انجام گرفته است ازجمله: مقاله 
آرمان شهر  نوستالژی  »بررسی   )1393( صادقی  اسماعیل 
فکری  خاستگاه  مهم ترین  كه  معاصر«  شاعران  اشعار  در 
آرمان شهر در شعر شاعران معاصر را كهن ترین الگوها، ایران 
و  منجی  ظهور  اندیشۀ  و  زمینی  بهشت  اساطیر،  و  باستان 
مهدویت برمی شمرد كه این عنصر به عنوان یکی از نمودهای 
نوستالژی در شعر شاعران معاصر نمود یافته است. همچنین 
جمال احمدی و زمانی )1390( در مقاله خود كه »بررسی 
اطالعات  دارد،  نام  مشیری«  فریدون  اشعار  در  آرمان شهر  
مشیری  فریدون  اشعار  در  آرمان شهر  مورد  در  مفیدی 
می دهد. مهم ترین نتایج حاصل شده در این پژوهش گویای 
آنچه فریدون مشیري به عنوان آرمان شهر به دنبال آن است 
به  توجه  قبیل  از  ویژگي هایي  با  مدینه اي  شامل  كه  بوده 
ابعاد انساني، عدالت اجتماعي، مهرورزي و عشق میان همۀ 

انسان هاست.
كتاب »چشم اندازهاي آرمان شهر  در شعر معاصر فارسی« از 
فاطمه حیدري )1387(، كه بیشتر با تکیه بر آثار شاعرانی 
همچون نظامی، عطار و ...بررسی شده است و سپس نگاهی 

به دنیاي آرمانی برخی سرایندگان معاصر فارسی می اندازد.
همچنین رساله اي با عنوان »شهر از نگاه شعر عربی معاصر« 
تدوین شده است كه نویسنده   )1388( عباس گنجعلی  از 

در آن، ضمن اشاره به ویژگی هاي شهر در شعر معاصر عربی 
و تفاوت هاي آن با روستا، به مقولۀ آرمان شهر  در شعر این 
دوره نیز می پردازد؛ اما در این رساله، نمادهاي آرمان شهري 

به صورت مجزا بررسی نشده است.
در ادبیات كالسیك فارسي نیز نمونه هاي بسیار از اشاراتي به 
جهان آرماني یا آرمان شهر، مي توان یاد كرد. از سیاوش گرد 
در شاهنامه گرفته تا اندیشه هاي آرماني سعدي »در مجموعه 
مقاالت كتاب ذكر جمیل سعدي« و نیز نظامي گنجوي كه به 
صورتي مستوفا در كتاب استاد »زرین كوب« با نام »پیر گنجه 
در جستجوي ناكجاآباد« از آن یاد شده است. در بعضی كتب 
با اهل قلم، برگ هایی درآغوش باد و چشمه  همچون دیدار 
روشن نیز به اختصار، آرمان شهر در شعر بزرگان ادب ایران 

بررسی شده است.

سؤاالت تحقیق
سپهری  سهراب  و  مشیری  فریدون  اشعار  در  آرمان شهر   .1

نماینگر چه چیزی ایست؟
2. عناصر آرمانی وپادآرمانی در آثار فریدون مشیری و سهراب 

سپهری چگونه شکل گرفته اند؟
3. شهر آرمانی مشیری و سپهری دارای چه ویژگی هایی است 
و چگونه می توان به خصوصیات شهر آرمانی شاعران پی برد؟

تعریف آرمان شهر 
دو  از  مركب  و  اتوپیا  واژۀ  فارسی  معادل  »آرمان شهر 
معنی  به   "ou" و  مکان  معنی  به   "topos" یونانی  واژۀ 
و  نیست  مکان  در  آنچه  یعنی  اتوپیا  بنابراین  است.  "نا" 
لفظ  این  كه  كسی  اولین  است.  آرمانی  و  خیالی  آن  وجود 
انگلیسی  انسان گرای  )1535م(  مور  توماس  برده  بکار  را 
نظام  یك  كه  كتابی  هر  به  را  الفاظ  این  آن،  از  بعد  است. 
اطالق  می كرد  تصویر  انسانی  جامعۀ  برای  را  آرمانی 
"كامپانال"  اثر  آفتاب  شهر  كتاب  است  قبیل  این  از  كردند. 
بیکن)1626م(«  فرانسیس  اثر  آتالنتیس جدید  و  )1639م( 
.)148:  1389 چناری،  احمدی  و  نوروزی   )منتظمی، 

 آرمان شهر یا یوتوپیا، شهر، جامعه یا دولتی آرمانی و كامل 
است كه اهل آن، تاریخ ندارند و به دور از هرگونه نگرانی و 
ترس و آسوده از اندیشه مرگ، در شهر خود به كار مشغول اند. 
یوتوپیا شهری زمینی است كه مردان آن، جایگاهی معین در 
قانون آن شهر معین  انتظام را چیزی جز  این  شهر دارند و 
بشر است.  پرداختۀ دست  و  نکرده است كه آن هم ساخته 
آرمان شهر، رویای بازگشت به بهشتی است كه آدم از آنجا رانده 
شد، اما در شکل بخشی آرمان شهر، اوصاف این بهشت به شهری 
 زمینی نسبت داده می شود كه در زندگی انسان متجلی است

)شاه سنی، 1377: 32(.
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به لحاظ مفهومی، آرمان شهر  یا یوتوپیا تجسم شهری آرمانی 
است، كه از جمله آرزوهای كهن انسان بوده است، آرزویی كاماًل 
طبیعی كه عمری به درازای عمر آدمی دارد. در واقع با تحقق این 
آرزو، مکانی پیدا می شود كه مجمع همه خیرها و فضیلت هاست 
و در آن از شر و شیطان خبری نیست. ویژگی هایی كه برای این 
مکان برشمرده می شود، آن چنان شوق انگیز است كه كمتر كسی 
هوس رفتن بدانجا را نکند و البته بسیاری از اندیشمندان سیاسی 
سعی بر ایجاد چنین آرمان شهری داشته اند و به تعبیری می توان 
تاریخ اندیشه سیاسی را داستان جذاب و پر ماجرای كوشش برای 

تاسیس آرمان شهر دانست )حسینی، 1375: 27(.
آرمان شهر نمادی از یك واقعیت آرمانی و بدون كاستی است. 
همچنین می تواند نمایانگر حقیقتی دست نیافتنی باشد. »پیشینه 
بکارگیری چنین مفهومی به هزارۀ دوم قبل از میالد می رسد. مثاًل 
در حماسۀ گیلگمش، توصیفی از یك بهشت زمینی به دست داده 

شده است« )انوشه، 1381: 32(.
 

زندگی نامه فریدون مشیری
مشیری یکی از شاعران نوپرداز ایرانی و از مفاخر عرصه شعر و ادب 
 معاصر ایران است كه بی شك از ردۀ بزرگانی می تواند باشد كه 
 جانشین ناپذیرند. او در سی ام شهریور 1305 شمسی در تهران

)محله عین الدوله سابق( چشم به جهان گشود. جد پدری اش به 
واسطه مأموریت اداری به همدان منتقل شده بود و از سرداران 
نادرشاه بود. پدرش »ابراهیم مشیری افشار« فرزند محمود، در 
سال 1275 شمسی در همدان متولد شد و در ایام جوانی به تهران 
آمد و از سال 1298 در وزارت پست مشغول خدمت شد. او نیز از 
عالقه مندان به شعر بود. مشیری سال های 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 )دهباشی، 1378: 455؛ محمد آملی، 1382: 19؛ افشار، 

1378: 11  و شاكری یکتا، 1384: 19(.
دربارۀ  داشت.  عالقه  شعر  به  كودكی  دوران  همان  از  مشیری 
سال های كودكی اش نوشته است : »در آن ایام سخت به شعر 
عالقه نشان می دادم. صدها بیت از حافظ حفظ داشتم تا در میدان 
مشاعره كه در مدرسه ترتیب داده می شد پیروز باشم« )دهباشی،  

.)456 :1378

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

و نه بی عدالتی و فقری دیده می شود. او با سحر حاللش، به 
بزند می رود.  او لطمه  جنگ هر عنصری كه به شهر آرمانی 
است  روان  و  سلیس  و  تازه  و  تر  بسیار  كه  او  شعری  زبان 
نیست  او  پسند  مورد  كه  را  جامعه  واقعیت های  از   بسیاری 
آرمان هایش و  پسندها  دنبال  تالش هایش،  در  و   درمی نوردد 

می گردد. ویژگی های شهر آرمانی فریدون مشیری، عدالت، انسانیت 
و توجه به ابعاد انسانی، صلح و آشتی، مهرورزی، عشق و محبت است.

 به نظر می رسد مهرورزی و محبت، مهم ترین عنصری است 
كه آرمان شهر مشیری را شکل می دهد. شعر او، شعر عشق، 
بگوییم  اگر  نباشد  مبالغه  شاید  است.  عاطفه  و  مهر  محبت، 
به  را  بشری  جامعۀ  كه  باشد  شعری  كمتر  او  دیوان  در  كه 
مهر و راستی ، درستی ،عشق و محبت دعوت نکرده باشد:

ای همه مردم، در ین جهان به چه كارید؟
                               عمر گران مایه را چگونه گذرانید؟

را  پیامش  انساني  مفاهیم  تا  ميكوشد  همیشه  مشیري  فریدون 
بي غلوغش و سـاده به گوش خواننده برساند و با زباني ساده از فقدان 
مؤلفههاي آزادگـي، پـاكي، مـروت واخالقیاتي سخن ميگوید كه 
 دردورۀ سلطۀ قلدرهاي سیاسي مثل»موسـي چومبـهها«، آزاداندیشي
باعث  شاعر  انسان دوستانه  احساسات  ميآیند.گاهی  حساب  به 
می شود او گام هایش را از وطن محدود و معین فراتر گذارد و 
صلح و دوستی و آرامش را برای جهانیان آرزو كند. »او ازجمله 
شاعرانی است كه حقیقت و مهربانی نسبت به سایرین فقط 

در آرمان شهرش تجلی می یابد« )شریفیان، 1386: 80(. 
در این وطن مردم همیشه در آشتی و صلح هستند. به مال 
یکدیگر طمع نمی كنند و از جنگ، خونریزی، فتنه و آشوب 
خبری نیست. وطنی سرشار از عشق، دوستی، محبت و صفا 
است.  بیدار  خوبی  و  محبت  خفته،  نیرنگ  بدها،  آن  در  كه 
نمادهای وطنی اشعار او عبارت است از: باغ، دشت خشك، 
بیشه، چمن، گلزار، مادر، جنگل پژمرده، مرداب، خانه، ویرانه، 
كوه، سرای ظلمت، گلشن خزان زده، غم كده، خاكدان و بیابان. 
مشیری هیچگاه امید را از یاد نمی برد و یکی از دغدغه های 
همیشگی اش بازگشت انسان به انسانیت است. مشیری حتی 
و  می گذارد  ایران  جغرافیایی  مرزهای  از  فراتر  را  خود  پای 
نسخه ای با نام »دوست بدارید« برای تمام مردم جهان تجویز 
عمر  كارید؟/  چه  به  جهان  این  در  مردم،  همه  ای  می كند: 
گرانمایه را چگونه گذرانید؟ /هرچه در عالم بود اگر به كف 
آرید، /هیچ ندارید اگر عشق ندارید / وای شما! دل به عشق 
اگر نسپارید، / گر به ثریا رسید، هیچ نیرزید /عشق بورزید! /

دوست بدارید! )مشیری، 1386: 965(.
 زندگی نامه سهراب سپهری

دورۀ ابتدایی را در دبستان خیام كاشان )1319( و متوسطه 
را در دبیرستان پهلوی كاشان )خرداد1322( گذراند و پس 
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جدول 1. واژه شناسی عناصرمعماری ازكتاب ابر وكوچه فریدون مشیری. مأخذ : نگارندگان.       

فارغ التحصیل شدن در دورۀ دوسالۀ دانش سرای مقدماتی  از 
ادارۀ فرهنگ كاشان درآمد. در شهریور  استخدام  به  پسران 
دیپلم دورۀ  و  نمود  ادبی شركت  امتحانات ششم  در   1327
در  و  آمد  تهران  به  سپس  كرد.  دریافت  را  خود  دبیرستان 
دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و 
هم زمان به استخدام شركت نفت در تهران درآمد كه پس از 

هشت ماه استعفا داد.
سپهری در سال 1330 نخستین مجموعۀ شعر نیمایی خود را به نام 
 »مرگ رنگ« منتشر كرد. در سال 1332 از دانشکدۀ هنرهای زیبا 
فارغ التحصیل شد و به دریافت نشان درجۀ اول علمی نایل 
آمد. در همین سال در چند نمایشگاه نقاشی در تهران شركت 
نمود و نیز دومین مجموعۀ اشعار خود را با عنوان »زندگی 
خواب ها« منتشر كرد. آنگاه به تأسیس كارگاه نقاشی همت 

گماشت. در آذر 1333 در ادارۀ كل هنرهای زیبا )فرهنگ و 
هنر( در قسمت موزه ها شروع به كار كرد و در هنرستان های 
هنرهای زیبا نیز به تدریس می پرداخت. در مهر 1334 ترجمۀ 
به چاپ رسید. در  از وی در مجله ی »سخن«  ژاپنی  اشعار 
مرداد 1336 از راه زمینی به كشورهای اروپایی سفر كرد و به 
پاریس و لندن رفت. ضمناً در مدرسۀ هنرهای زیبای پاریس در 
رشتۀ لیتوگرافی نام نویسی كرد. وی همچنین كارهای هنری 
خود را در نمایشگاه ها به معرض نمایش گذاشت. حضور در 
 نمایشگاه های نقاشی همچنان تا پایان عمر وی ادامه داشت.

آرمان شهر از دیدگاه سهراب سپهری
سپهري همچون تمام صاحبان اندیشه، دنیاي فعلي را كامل 
كمبودها  كه  است  جهاني  دنبال  به  لذا  نمي داند  بي نقص  و 

تعداد   نام واژه
  واژه

  اشعار منتخب و مرتبط
  معماريعناصر با 

  تفسير  منبع  صفحه

  كوچه
  

2  
  

 باز از آن كوچه گذشتميتو، مهتاب شبيب
  به دنبال تو گشتم يرهتن چشم شدم خ همه
  شد از جام وجودم يزتو لبر يدارد شوق
  كه بودم! يوانهآن عاشق د شدم

50 
51  

  

  
 

  ابر وكوچه    

 
 

ماد مكان و در اينكوچه  جا ن
  انگيز است. فضاي خاطره

تاريكساكت اتاق در اين  4  اتاق
 كنممن نگاه تو را شعر مي هرگاه،
 زندرنگ مي به تاروپود ِهوا، نوري،

  !زرنگارتر از تاج ِآفتاب خدا،

43  
 

  از ديار آشتي

 
 
 

  تنهايي انسان دارد. اشاره به

  مسجد
  

  

ويعاشــق شــادپرســت،آنك! آن شــاعرِ آزاده آزاده  1
ساخته از چشمه عشق« كهو مهر، يباييز  چار »وضو 

 يمانِسل چون بر هر چه كه هست، سرهيكزده  يرتكب
  باد به دست! يجهان است، ول

ـــلطنت فقر«از  تاجي ـــر،» س »  جامه كاغذين«به س
به خونش در بر، ته  ـــ نهآغش ـــ بت پ تش ـــح  ير،ص

  !»يرز مسجد به خرابات رود خرده مگ گر«
  جامش، لب اگر خندان است؛ همچو

  دارد يقيپر خونش اندوه عم دل

168 
169  

  170  

 
  
 
 

  سرابا پنج سخن

  
  
  

ــي ــوب ــه خ ــا و اشــــاره ب  ه
  ها دارد.پاكي

  

ــالي كه هيچ از قيل و قال ما نمي  3  درگاه ــپيدار كهنس اي س
سود سه آ صومي كه  اين حياط مدر اين كبوترهاي مع

نه مي ها دا به آن  ماناين  ميدادما روزي  چه  ه كو
اين همان  اين همان خانه همان درگاه همان بن بست

مان در .......آه به راه  /ايوان ه ـــم  باش چش  هرگز م
هميشه خون  به سنگ هميشه پاي بسي آرزو رسيده

  كسي ريخته است بر درگاه

63
64  

102  

 
  يادت غاسو

/ 
  هرگز يشههنوز هم

 
 
 

. است درگاه نماد دروازه  
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جدول 2. واژه شناسی مصالح معماری از كتاب خاموشی. مأخذ : نگارندگان. 

تعداد  نام واژه
 واژه

 تفسیر منبع صفحه اشعار منتخب و مرتبط با  مصالح معماری

 2 آجر
 
 
 

 هزار دهاندرست گویی جانی به صد
 خنددنگاه در نگه آفتاب می

 هن و سیمانآنه برج 
 جر و سنگآنه اوج 

 بنددفتاب میآکه راه بر گذر 
 های سال،من سال /

 نشاط، ۀدر حسرت شنیدن یک نغم
 رزوی دیدن یک شاخسار سبز،آدر 

 یک چشمه، یک درخت،
 سمان صاف،آیک باغ پرشکوفه، یک 

 امهن دویدهآجر و آدر دود و خاک و 

56 
55 
66 

 مسخ
های سال /

 سال
 

معنای عامل به
فاااصااا ااه و   

کار جادایی به 
 رفته است.

روی  باردام باران میدر روزهای کودکی 9 شیشه
که مثل  بینمهای امروزلکه هایی تازه میشیشه

تی  /بزرگ می شوند ۀهای رو به ستارخیال شب
 بشدر این کران ساحل و به نیمه تیک تی تیک

پنجره فقط  /شیشه روی "سیولیشه"می زند نوک
و  میرندها در آن میکه سایه بینددیوارمی

 به خانه  ای دوررخ شیشهنیمهمیشه از  ماه
همه کارش  برفیۀ روشنی مردۀ گرت /نگردمی

ک چو /هر پنجره بگرفته قرارۀ بر سر شیش شوبآ
  و چوک!... گم کرده راهش در شب تاریک

کوبدم بر دم به دم می ساحل نزدیکۀ پرشب
 .پشت شیشه

21 
66 
57 
59 
66 
57 

ن آاو ، 
 مسافر

 /سیولیشه/
ازاین 

نجره به پ
از بعد من 
دنیا 

 /ترسممی
 /برف

شب 
ساحل ۀپر

 نزدیک
 

معنی شیشه به
و کاانااایااه از 
روشااااناای و  

ای بااه دریچااه
ساااوی امیااد 

کااار رفتااه بااه
 است.

 
 
 
 
 

 سنگ
 
 
 
 

 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 

نگاه در نگه  هزار دهاندرست گویی جانی به صد
نه اوج آجر  و سیمان هننه برج آ خنددفتاب میآ

اگر ماه  /بنددکه راه بر گذر آفتاب می و سنگ
سراغ تو را از خدا  بودم به هرجا که بودم

ر س وگر سنگ بودم به هر جا که بودی رفتمگمی
ها درپی چه درون آینه /گرفتمرهگذار تو جا می

که از حکایت  بیا ز سنگ بپرسیم گردی ؟می
زانکه  سنگ بپرسیمبیا ز فرجام ما چه می داند

 داندرا نمی حکایت فرجام کسی غیر از سنگ
خوشه  /تر به ما سنگ استمیشه از همه نزدیکه

آورده به شاخه ها دست بر ماه فرو ریخته در آب
همه دل داده  شب و صحرا و گل و سنگ مهتاب

 به آواز شباهنگ

56 
79 
69 
62 
52 
51 
 

 
 

ماه و  /مسخ
 بیا سنگ /

سنگ ز
 /بپرسیم

 ابر وکوچه
 
 

ساااناگ نماد  
محرم اسااارار 

 باشد.می

 پنجره
 
 

ها در آن که سایه بینددیوار می پنجره فقط 6
به  ای دوررخ شیشههمیشه از نیم و ماه میرندمی

ر تو چگونه عط ببینی تو نیستی که/نگردخانه می
چگونه عکس تو در  ها جاری استدر عمق لحظه

چگونه جای تو در جان  ها پیداستشیشه برق
تو از  باز است پنجره هنوز زندگی سبز است
ها و ها و چمندرخت نگریباغ میب ندی ایوان به 

 شیرین به آن تبسم مهر به آن ترنم هاشمعدانی
 .نگرندمی به آن نگاه پر از آفتاب

57 
115 
116 

ازاین 
پنجره به 
بعد من از 

 دنیا 
 /ترسممی
یستی نتو
 ببینی که

نماد دریچه ای 
ارتابااابی بااه  
دنیااایی دیگر 

 است.
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آرمان شهر   باشد.  نداشته  راه  آن  در  جهاني  این  نواقص  و 
سپهري دنیایي آرماني و دلپذیر كه ریشه در گذشتۀ زندگي 
از  آرمان شهر  از  سهراب  توصیف  این  گروهي  دارد.  بشري 
دست رفته را جهان معنایي مي دانند كه قرن ها پیش، مولوي 
ما  نیستیم  آنجا  از  و  ازینجا  »هم  بود  كرده  اشاره  بدان   نیز 
اگرچه   .)371  :1374 )مولوي،  مي رویم«  بي جا  زبي جائیم، 
شباهت هاي فراواني مي توان بین بهشت موعود و باغ موصوف 
باغي  بار سهراب،  پیدا كرد. مکان رویایي و حسرت  سهراب 
است كه بشر اولیه در همین جهان مادي و نه جهان معنا، 
است.  داشته  آن سکونت  در  رایج،  پیچیدگي هاي  از  دور  به 
برخی از شاعران، آرمان شهر را در تخیل خود پی می ریزند و 
با توصیف آن، احساس امنیت و آرامش می كنند. از جمله این 
شاعران سهراب سپهری در شعر »پشت دریاها« از مجموعۀ 

حجم سبز از چنین آرمان شهری سخن گفته است.
در شعر »پشت دریاها« سپهری، دو دنیا رو در روی هم قرار 
دارند كه شاعر در دنیای اولی جز تاریکی و خاموشی چیزی 
نمی بیند و اساطیر و قهرمانان آن هستی ندارند و در دنیای 
دیگر آزادی، معرفت، مردم با صفا و نور موج می زند و سپهری 
برای رسیدن به این آرمان شهر، به هیچ چیز دلبستگی ندارد 

و از همه چیز می گذرد:
»پشت دریاها شهری است/ كه در آن پنجره ها رو به تجلی 
هوش  به  فوارۀ  كه  است،  كبوترهایی  جای  بام ها  است./  باز 
شاخۀ  شهر،  سالۀ  ده  كودک  هر  دست  می نگرند./  بشری 
می شنود...«  را  تو  احساس  موسیقی  است.../ خاک،  معرفتی 
)سپهری،188:1390( در این بند شعر، آرزوهای شاعر نمود 
یافته است. پنجره دریچه ای است كه شاعر از آن به آرمان شهر 
و  معرفت«  »شاخۀ  چون  مثبتی  عناصر  و  می نگرد  خویش 
و  می گنجد  پنجره  و  تجلی  بخش  در  بشری«  »فوارۀ هوش 

نظام همگن آرمان شهر سپهری را تشکیل می دهد.
وی در این شعر نیز به مانند تمام شعرهایش با ابداع زبانی 
شاعرانه و توسل به طبیعت و اجزای آن به مثابه اسطوره كل، 
توانسته است چشم اندازی بگشاید كه تماشایی است و پنجره، 
دریچه ای است كه شاعر از آن به سوی آرمان شهر  خویش 
می نگرد، آرمان شهری كه  هرچند ناكجا آباد سپهری است اما 
باید به سوی آن برود. آرمان شهر سهراب سپهری كه حتماً 
به  بازگشت  جز  چیزی  و  نمی كشد  یدک  را  »شهر«  دنبالۀ 
بدوی ّت نیالوده نیست همچون هر آرمان شهر دیگری »سراب« 
به جامعه  نگاه مصلح گرانه  مانند سعدی  است اشعار سهراب 
دارد، می خواهد جامعه اش آباد و مرفه و سالم و صالح باشند؛ 
»هر چه دشنام از لب ها خواهم چید ... راه خواهم رفت ... نور 
خواهم خورد« )سپهری، 1377: 82(. نگاه سهراب به طبیعت 
نگاه سبز آفرینش و بشردوستانه و از سر خیرخواهی و بركت 
است. »آب را گل نکنیم .....در فرو دست انگار كفتری می خورد 
آب« )همان(. اگر نمی توان فقر را در جهان از بین برد، پس 
ما نیز زمینه ساز فقر در جامعه نباشیم. مرام و مسلك سهراب 
فروتنی و تواضع است. او موضوعات و مضامین حسی و عقلی 
را به خوبی با اشیاء تلفیق می كند. همۀ اقشار جامعه با شعر 
سهراب روزگار خود را می بینند و شعرش اختصاص به یك 
طبقه و قشر خاص ندارد. سهراب آرمان شهر  خود را در افقی 
بازتر می نمایاند. برخورد عاشقانه و عرفانی سهراب با اشیای 
پیرامون و محیط زندگی اش ما را ناگزیر می كند تا پیوندی 
میان اصالت كالم او و اجزای طبیعت بیابیم ضمن اینکه در 
اصل، فکر و خط اندیشگی وی »سفر« از شهر و دیاری است 
كه مطلوبش نمی یابد و قبالً ً نیز در شعر، آرزوی آن را در سر 
پرورانده است. شعر»ندای آغاز« از این دید موازی و همسان با 
شعر »پشت دریاها« است. »بوی هجرت می آید« این هجرت 

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

 شهرشهر  وپادآرمانعناصر آرمان آثار عنوان
فریدون 
 مشیری

های در این مجموعه شامل سروده کند.مشیری عشق خود به شاعران بزرگ ایران زمین را منعکس می سرابا پنج سخن
 توصیف فردوسی، خیام، نظامی، سعدی و حافظ است.

. زیساغاغوو  رشعااز  خالیو  اصدو  سربی، شخامو دبند شکلمیای نهاشاعر اضعتری اههامزمز در این اثر ابر وکوچه
ی مزمههاز .میکند مزمهی را زیزرنخوو  گجن ،طبیعتو  ننساا به ننساا وزتجا، میهادنامراز سیاهر اینجا

 اعرـش.  غیرممکناز آن  هاییو ر ستا رمقد میکند فکر ننساا هبیگاوهگا لتیهاابیعد متوجه میزآاضعترا
 .دارد هستی خالقاز  تیرااـنتظا

 داند.کند و او را واالتر از هرچیز میکید میأبر ارزش مقام مادر ت ماه و سنگ

و   شایسته کهاش را نهاشاعر  یصفاو  قصدو  سحساا نجابتاو ، یستایدـمرا  ننساا میستایدرا  عشق او دیار آشتیاز 
 مپیا شتیآ ریااز د ،ستیدو ریاو از د میکند مزمهرا ز عشق. میکند حفظ ستا قعیوا هنرمند یك ۀنشان

 .ندامیخو ما شگورا در  نسانیتا
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راه های  و  آرمان شهرش  تفسیر  برای  خود  اشعار  در  سپهری 
رسیدن به آن از عناصر و مصالح معماری استفاده كرده است، كه 
سعی بر آن شده تا در جداولی با تفکیك مضامین، تعیین میزان 
تکرار آنها در اشعار و باذكر منابع، به تفسیر آنها بپردازیم. باعناصر 
و اجزا شهرآرمانی وپادآرمانی آشنا و به تفکیك آنها پرداخته و 

جدول4. رویکرد و پیام اشعار. مأخذ : نگارندگان.

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

 رویکرد پیام آثار عنوان
اشعار 

فریدون 
 مشیری

 انعکاس عشق شاعر به شاعران بزرگ ایران زمین بزرگداشت شاعران ایران سرابا پنج سخن

    ابر وکوچه
 طبقاتیعدالتی و نظامبی
 

ــسغوغاو رشعااز  خالیو  اصدوبیسر،شخامواعتراض ی مزمهها. ززیاــ
 رمقد میکند فکر ننساا هبیگاوهگا هالتیابیعد متوجه میزآاضعترا
 . غیرممکناز آن  هاییو ر ستا

 رویکرد عظمت مقام مادر و بزرگداشت او  عشق به مادر ماه و سنگ

 است.ارزش  رمعیا تنها ،صلحو  شقـعو  ورزیمهر    دعوت انسان به صلح و آشتی دیار آشتیاز 

 

به خاطر این است كه شاعر حرفی از جنس زمان نشنیده وگرنه 
»ندای  در  او  بروم«  امشب  »باید   : نمی گفت  این صراحت  به 
آغاز« هم نشانه هایی از آرمان شهر خود می دهد.او می داند كه 
چه می خواهد بگوید و فی الواقع سیر و سلوک معنوی او از آغاز 
هشت كتاب تا پایان در راستای تبیین نظام خاص اندیشۀ اوست. 

تعداد  نام واژه
 تفسیر منبع صفحه معماریعناصر اشعار منتخب و مرتبط با  واژه

 دراین من .امساخته شب   دیگر طرف در ایخانه 9 خانه
 دوست ۀخان/نزدیکم علف نمناک گمنامی به خانه

 آسببما ،سببوار پرسبب   که بود فلق کجاسببتردر
:  پرس  مادرم بازگشبتم،  خانه به من /.کرد مکثی
 پر شبببا هاخانه / چره خری ی م ب ا   از م وه

 .بست م را چشمشا  بود، داوودی

56 
65 
69 
99 

 ص ای پای آب 
حجم سبز حجم 

 سبز 
 جم سبزح

جا نماد مکا  خانه در این
 و فضای

  .ضورخ اون استح

 پشبب مانی چشببم ایهگل.ری گمی دراتاقم ابری 09 اتاق
 .شکف می

هازن گی خواب 71 اشاره به تنهایی انسا   
 .دارد

 مسج  کاشیۀ ملحهر مجنگ پ شبانی با سردی   0 مسج 
 سجود به

  .به فضای پاک دارداشاره  ص ای پای آب 56

 مارستا ب  ۀتاز اطلسی بوکن م کجای م، نپرس م و 7 ب مارستا 
 . را

 .دارد معنی مکا  و فضا ص ای پای آب 56

 با بود  درگاه دم ز  /شببماسببت درگاه ل  آفتابی 3 درگاه
 با بود درگاه دم ز  گشتم، بازکه /هم شه از ب نی
 .جراحت یهام شهه از ب نی

99 
99 
799 

 حجم سبز
 ما ه چ ما نگاه
 ما ه چ ما نگاه

ورودی اشاره  ۀبه آستان
 .دارد

 
 خ ابا  جوی درهی شبباه د ۀسببک یافتن زن گی 6 خ ابا 

 .خوان ن می سرود خ ابا  ایهسپور /.است
51 
15 

 ص ای پای آب
 مسافر

و محل  به معنی فضا
  .گذراست

 

 عناصر معماری
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جدول 6. واژه شناسی از هشت كتاب سهراب سپهری. مأخذ : نگارندگان. 
 مصالح معماری

 جدول 7.  عناصر آرمانی و پادآرمانی در اشعار. مأخذ : نگارندگان.

تعداد  نام واژه
 واژه

 اشعار منتخب و مرتبط با 
 مصالح معماری

 تفسیر منبع صفحه

 66 . شماردمی را،ها آجر درز را، باران یهاقطره 2 آجر
 

 به معنای ذره به کار رفته است.  صدای پای آب

  خودانهبی  چشییمان  که رجاه ،هاپنجره رنگی ایهشیییشییه  درون 22 شیشه
 پشیییت لولو: ترسیییاندمی مرا مادر/بود نیاشییینیا    چیزی درپی

 پنجره شییشه  /دیدممی راو ت اهشییشیه   توی ومن! اسیت هشییشیه  
 و /ودب  شکسته عمرشۀ شیش اهشیشه لولوی: ریخت فرو و شکست

 /بود پیدا آنۀ ازشیییشیی خاک پایی زارانه اوج درآن که واپیمایی،ه
 خبررفتن. واپیماسته مسیدود ۀ شییشی   از باغچه یک دیدن زندگی
 بحص خوردمی تکان در ایهشیشه روشنایی جومهاز /فضا به موشک
 .آمد فتابآ شد،

22 
22 
22 
62 
66 
12 

 هازندگی خواب
 هازندگی خواب
 هازندگی خواب
 صدای پای آب
 صدای پای آب

 حج  سبز

بیه معنی شییییشیییه وکنایه از  
جای هیای دنییا و بیه   جیاابییت  

کار رفته دریچیه و مل  نرر به 
 است.

 
 
 
 
 

 سنگ
 
 
 
 

 خود با /خاموش دره زخوف سر سوسماری سنگ یک پس از کشیده 23
 سنگی /اینههبر را وسینگین  سیخت  ایهسینگ  دور یهرا ز آوردم
 نک،خ که واییه و سنگ، سربر /گوی می تو نقش با رازی شکن ،می
 ندسیه رویش /دوست ریزش از پر که روانی و فکر، به که چناری و

 دو میان در /اتوبو  اهصیید کفتربی فسیی . سیینگ ن،هآ سیییمان،
 به سییینگ پسیییری. بسییت  می تابی شییاعری  یا ، گ  درخت

 تندی باران و /نیست سیتان هکو آرایشسینگ  /زدمی دیواردبسیتان 
 که وقتی بعد، /سیینگ یک پشییت در وقت آن شیید، سییردم و گرفت
 خود پای کف ازجوار را سیینگ جرته نشییسییت   سیینگی باالی
 /شنیدممی

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

مییعیینی واقعی سییینییگ و بییه
کار رفته سییتقامت و سختی بها

 است.

کار رفته بیه معنی خشیییت بیه   مرگ رنگ 6 .برد بانشهنگ ودهیهب رنج.دیوار این از افتدمی خشت 2 خشت
 است.

 پنجره
 
 

 پنجره بگاار /اهدیوار ایهلک میان ا،هپنجره رنگی ایهشیشه درون 22
 ولوی: لریخت فرو و شکست پنجرهۀ شیش /بگشای  رویت به را

 مدآ پنجره نارک شنید، زنی /بود شکسته عمرشۀ شیش اه شیشه
 میخکی دیواری ره سر /بود خودش ابتدای در فص ، به کرد نگاه
 مسایهه زن /خواند  هخوا شعری ایپنجره ره پای کاشت  هخوا
 دل  ابر یکۀ انداز به من /خواندمی بافد،ورمیت اش،پنجره در
 پای هیمساه  بالغ دختر حوری بین می پنجره از وقتی گیردمی

 .خواندمی فقه زمین روی نارون ترینکمیاب

22 
22 
22 
61 
32 
32 
12 

 هازندگی خواب
 هازندگی خواب
 هازندگی خواب

 مسافر
 حج  سبز
 حج  سبز

 سبز حج 

دریچه و اف  اشییاره به پنجره و 
 روشن دارد.

 ری،آ گلی، بام این /غمی ،شبیه امایستاده گلیهکا گنبدی بام روی 2 گ 
 فرو در نکنی  گ  را آب /پندار و من و است خاک گلی، بام این

 راگ  آب نیز ما نکردندش، گ  /آب خورد می کفتری انگار، دست
 .نکنی 

22 
22 
32 
32 

 آواز آفتاب
 شرق اندوه
 حج  سبز
 حج  سبز

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

 

 شهرشهر و پادآرمانعناصر آرمان آثار عنوان
سههههه ههه     

 سپ  ی
 ز نظ  سه     خه د یرفته چ زی ی یر  فپ ستسه چ  وهآ   ا  ر  س ارتز ر ا خ ت آ   رسیه   چ      م گ رنگ

 ی نه. خ   میارمت 
  چ خ ح ی ر   زنهگی  تی   مضتمیپ عتخقتنچ س ی   چ  سآ. زنهگی  ت    ت

س ی زی گ    چ تفوی  سف   چ ج تنی  تش میسه      ت ر فر یی ع هتنی   عتخقتنچ    ت یفهی بییتآ  ا  ر اه ت 
 کچ ر فتی   سآ.  

 س      ت ر فر یی عتلمتنچ  چ ع هتنی خ قی  خترا ی ری. خ ق  نه ا
 کشه.ر   چ تصتف  میس      ت ز تنی  چ ستیگی ا     ت ظ هیآ کتمل مفت یم عمیق هلوفی   ع هتنی  صه ی ستی ا 

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

 .ی نهخ   میگ  فی س       ش  ترز ا   سآ    یت  زاللی   خفتهیآ ر  ر ز  و ی   ارمت بییتآ حجم سی 
ک ه   ا  ر  نیمۀ یفگ   لقآ می ی نه      ر  یر ع  ج  تی ر   ت ز  ارتز ک یا    ت ا    م میخههتع   مت  یچ، مت نگتا

 ک ه.خ  ش تصتر میارمت 
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جدول8. رویکرد و پیام اشعار. ماخذ : نگارندگان.

مقایسه ای با آرمان شهر  فریدون مشیری داشته باشیم.

نتیجه گیری
این پژوهش هشت كتاب سهراب و كتاب های فریدون مشیری 
 را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و دیدگاه شعر معاصر و
مولفه های آن را به تفسیر كشیده و میزان اثرپذیری از اجتماع 
از  شـفاف  و  روشـن  تـصویري  و  درمی یابد  را  آن  اثربخشی  و 
بررسی  این  دستاورد  می كند.  ارائه  شاعران  این  آرمـانخواهي 
نشان می دهد كه سپهری عالوه بر دلبستگی به عرفان و آموزه های 
ادیان شرق، از اسلوب  وكاركردهای مکاتب ادبی غرب هم اطالع 
كافی داشته است، وی در هر دوره ای از سیر زندگی هنری خود به 
فراخور شرایط فکری و عقیدتی و ذوق هنری، از آنها تأثیر پذیرفته 
است. البته اندازه و كیفیت هركدام در هر دوره  متفاوت بوده است.

از  رنگ،  مرگ  اثر  همچون  اشعارش  در  سپهری  سهراب 
هست  پوسته  این  در  چیزی  دریافته  شخص  سهراب  نظر 
آرمان شهر  به  رسیدن  و  شناخت  راه  سرآغاز  را  آن  و 
بارز  بخش  سهراب  طبیعت گرایی  سبز  حجم  در  می داند. 
آرمان شهر و  راز هستی  را  شفافیت  و  زاللی  بیان  و  است   آن 
می داند. وی در شعر صدای پای آب، با زبانی به سادگی آب و 
با ظرفیت كامل مفاهیم عمیق فلسفی و عرفانی را به تصویر 
می كشد. و شعر مسافر، حدیث جستجوی انسان دردنیا است 
انسانی كه از دنیای دیگر آمده، غریب مانده و به دنبال آرمان شهر 

خویش می گردد.
و از بررسی آثار فریدون مشیری می توان به این نتیجه رسید كه 
عشق و عواطف انسانی محور بیشتر شعرهای فریدون مشیری 

است. چنانکه از نظر او عشق، حلقه اتصال تمام اجزای طبیعت 
به یکدیگر است. به گونه ای كه می توان عناصر آن را در هستی 

جستجو كرد.
مشیری در آثارش همچون اثر با پنج تن سخن سرا، عشق خود به 

شاعران بزرگ ایران زمین را منعکس می كند. 
فردوسی،  توصیف  در  سروده هایی  شامل  مجموعه  این 
در  همچنین  و  است  حافظ  و  سعدی  نظامی،  خیام، 
شکل شاعرانهاي  اعتـراض  ـاي  زمزمـه ه كوچه،  و   ابر 

ـازي.  ميبندد؛ خاموش، بي سروصدا و خالي از شعار و غوغاس
این جا  هراسی از نامردمی ها  تجاوز انسان  جنگ و خونریزی 
را زمزمه می كند .زمرمه های اعتراض آمیزی  كه 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 تأكید می كند و او را واالتر از هرچیز می داند.
و  انسانیت  فریدون مشیری، عدالت،  آرمانی  ویژگی های شهر 
توجه به ابعاد انسانی، صلح و آشتی، مهرورزی و عشق و محبت 
مهم ترین عنصری  و محبت  مهرورزی  نظر می رسد  به  است. 
شعر  او،  شعر  می دهد.  را شکل  مشیری  آرمان شهر  كه  است 
عشق، محبت، مهر و عاطفه است. در دیوان او كمتر شعری 
است كه جامعۀ بشری را به مهر و راستی، درستی، عشق و 

محبت دعوت نکرده باشد.

پی نوشت ها
Utopia .1

 رویکرد پیام آثار عنوان

 اشعار
سهراب 
 سپهری

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

 ها در زندگی و بیداری پس ازمرگطعنه ازخواب بودن انسان خواب بودن آدمی  هازندگی خواب

 با طبیعت شوروشوق آمیختگی توجه به طبیعت آوار آفتاب

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

 کشد.سهراب با زبانی ساده مفاهیم فلسفی و عرفانی را به تصویر می عرفان صدای پای آب

های رسیدن به راهناخت خود و زندگی انسان در این دنیا با هدف ش هدف از آفرینش انسان  مسافر
 خدا

 رایی و راز هستی گطبیعت توجه به طبیعت حجم سبز

 رسد.شاعر با مضامین عاشقانه به معبود خود می عشق ما هیچ، ما نگاه
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مسعود حق لسان و همکاران.
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