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چكیده
دارد  کند و در واقع همین نکته است که امید را زنده نگه میها و آرزوهایش زندگی می هر انسانی با آرمان

هایی که روح انسان را به پوچی  ای معاصر پر است از دغدغهبخشد. از آنجا که دنیو زندگی را تداوم می

ها باشد.  تواند التیامی بر دردها و نومیدی شهر، می دهد؛ لذا تفکر درباره آرمان می و افسردگی سوق

اند. شاملو، شاعر  خوبی ارائه کرده اند که این تفکر را در شعرشان به شاعران همواره جزء کسانی بوده

پرورانده و شعرش  می اعری مبارز که درد اجتماعی، رؤیای جامعه آرمانی را در سرمعاصر ایران، ش

دادن ساختاری جهانی، به  دست خواهش و به نمایانگر رؤیای اوست. او برای توصیف جامع دل

شهری شرق و غرب؛ چون فارابی توجه داشته است. بنابر مطالعه این پژوهش،  پردازان آرمان نظریه

خواهی برای بشر، امید به نجات اجتماع و بهبود  های ایدئولوژیکی شاملو، سعادتهترین شاخص مهم

شهری او متشکل از شهروندانی  روابط انسانی با طبیعت، انسان و خداست. همچنین ساختار جامعه آرمان

دهند. مالکیت در آن جنبه عمومی و است که عقالنیت دارند و به اخالق و امنیت اجتماعی اهمیت می

 ، بستری سالم برای تحقق عدالت و آزادی است.مگانی دارد و جامعهه

 .شاملو، جامعه آرمانی، عناصر، فارابی، تامس مور :واژگانکلیدی
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مقدمه
زمان با آغاز خلقت و پدیدارشدن بشریت، رنج و سختی نیز با او بوده است  واضح است که هم

شده، به امید و آرزو روی پیرامونش می و هرجا انسانی بوده و دچارسرخوردگی از محیط

 بخشیده است.آوردن آن آرزوها تسکین می دست آورده و دردهایش را با رؤیای به می

شهر، در اصل جزئی از عنوان کتابی است که توماس مور، انسان گرای انگلیسی، در  نام آرمان

فری به نام رافائل ای دوردست است که مساشهر جزیره میالدی منتشرکرد. آرمان4546سال 

العاده آن را برای نویسندة کتاب )مور( نقل می وترتیب فوق هیثلوده از آن بازدیدکرده است و نظم

کند، مدینه  می ای که فارابی ترسیم (. شکل نظام حکومتی جامعه41: 4885کند )روویون، 

یدن به ای است که در چارچوب نظم کلی حاکم بر جهان طراحی شده و هدف آن رس فاضله

داشتن به فضایل انسانی عامل رسیدن به این جایگاه  جایگاه کمال انسانی و سعادت است و تعلق

ها  ای منطبق با عقل بشری است که در آن، انسان است و جامعه آرمانی مور رؤیای ایجاد جامعه

ی دو آمیز زندگی کنند. تفاوت اصلی دیدگاه کل بتوانند در کمال خوشبختی با همزیستی مسئلمت

سمت معنویت و از منظر  اندیشمند ایرانی و غربی در مقوله فرهنگ است که از منظر فارابی به

سمت بهشتی زمینی سوق یافته؛ اما در نگاه کلی هر دو به معماری و طراحی ساختار یک  مور به

آل مشترکاتی وجود دارد که در شعر شاملو به تصویر در آمده است. با توجه به  جامعۀ ایده

طبیعی است که نگرش شاعری چون شاملو که با  رتباط فکری انسان معاصر در دهکده جهانی،ا

فرهنگ ملی خود رشد یافته و با آرا و افکار اندیشمندان غربی نیز آشنایی دارد، به چنین سمتی 

 کشیده شده باشد.

ن مدر»بود. برای او « دوران مدرن»روح حاکم بر تفکر و شعرهای شاملو محصول همین 

محصول تبعی و بدیهی زندگی و اندیشیدن در عصر جدید است. اگر او ستایشگر انسان « بودن

های دیگر بود، اما همچنین منتقد سویه« عصر روشنگری»و خرد مدرن و برخی از دستاوردهای 

گرفت که در آن، برای جامعه مدرن و مدرنیزاسیون نیز بود. او در نسبتی از تفکر مدرن قرار می

ارزش قائل بود « تکنولوژی»، «پیشرفت»، «توسعه»بیش از « عدالت»و« آزادی»هایی چون مؤلفه

سمت  رویکرد فکری شاملو یک گرایش صرف به  (. در نتیجه851و  819: 4884)سرکیسیان، 

مدرنیته و آراء اندیشمندان غربی نیست، بلکه در عین حفظ فرهنگ خودی به فرهنگ دیگری نیز 

 گراییده است.



 

 

 

 

 

  شهردرشعرشاملوبانگاهیتطبیقیبهبرخیاز...هایجامعةآرمانمؤلفه

  

 

 

211 

مسئلهبیان
ساله خود وقایع مهمی نظیر حوادث سیاسی دوره  پنج از آنجا که احمد شاملو در عمر هفتادو

شکسته را در تاریخ و  های بزرگ جهانی بر جامعه درهم رضاشاهی، کودتاها و حاکمیت قدرت

های اجتماعی  ها و دشواری شدت با دغدغه جامعه ایران در دوران معاصر دیده و تجربه کرده، به

های اجتماعی است که طپش  جهان معاصر آشنا بوده است. لذا شعر او بیانگر بسیاری از واقعیت

تا جایی  (39و  61: 4838 غیب،کشد )دست تصویر می روشنی به جان انسانی شیفته رهائی را به

ش مینمای پیرامون این انسان عظیم به های اجتماعی دارد ـمایههایش را ـ که بنکه حتی عاشقانه

طورکلی، شاملو در سه دوره شعری خود شعر اجتماعی )مجموعه  (. به443: 4888گذارد )بهار، 

شعرهایی نظیر: آهن و احساس، قطعنامه و هوای تازه(، شعر عاشقانه )مجموعه شعرهایی نظیر: 

او های ادبی  ای از اندوخته آیدا در آینه، آیدا، درخت و خنجر و خاطره( و شعر فلسفی که آمیخته

های شعری گذشته است )مجموعه شعرهایی نظیر: ققنوس در باران، ابراهیم در آتش،  در دوره

گیرد که از  می های خاک و دیگر آثار او که تا پایان عمرش سرود(، مسیری را در پیش مرثیه

 سمت رؤیای زندگانی مملو از انسانیت سوق شکسته اجتماعی آغاز و به  درهم پرداختن به جامعه

فراتر رفته و در نظام کلی  فروریختگی نظام اجتماعییابد و در نهایت از نابسامانی و در هم  یم

 از شود که در آن می آبادی لذا خواستار رایگان پردازد؛ می ای آرمانی جهان، به طرح بنای جامعه

 است: و سرشار از آرامش و امنیت نیست خبری عدالتیبی و ظلم

به شهر باز آمد،/ چرا که به  داد/ که چنین به حسرت/ درة سبز را وانهاد و/و دریغا بام

باید بُرد/ که در عصری چنین بزرگ/ سفر را/ در سفره نان نیز، هم بدان دشواری به پیش می

 (. 546درخت و خنجر و خاطره،  آیدا:قلمروِ نام )

ر عشق رعایت شود، انسانیت شود و اگ می وجو جست« مفهوم مجرد»شهری که در آن  آرمان 

 خورد:  می لذا با این دیدگاه به نگرش معنوی فارابی پیوند شود، می هم رعایت

کنم/ با پیمانه  می مصرف/ که پیمانه درپای آفتابی بی ام/ پای من آن مفهوم مجرد را جسته

ام/  جسته روزهای عمر خویش/ که به چوبین کاسه جذامیان ماننده است/ من آن مفهوم مجرد را

در/ که ما من و تو/ انسان  جویم ... با این همه از یاد مبر/ ای قلب دربه می من آن مفهوم مجرد را

(. و  613و  618ایم )ققنوس در باران، ایم/ که ما من و تو/ عشق را رعایت کرده را رعایت کرده

ای  سختینه»فته او کند که به گ وجوی معنوی و ذهنی سفری را آغاز می شاعر در مسیر این جست
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ای دوردست است، به  شهری که در جزیره سمت آرمان و به« رسد است که با عشق به انجام می

آید. مسئلۀ اصلی این پژوهش، تحلیل ساختار جامعه آرمانی مد نظر اوست که  می حرکت در

دثه و زنهار، هفت حا های بزرگ که به شکل هفت دریای بی برای رسیدن به آن باید از دشواری

 -در فرهنگ عرفانی 3(. عدد 143: 4891ها تجسم شده است، عبور کرد )ر. ک: علیپور،  تنگاب

رساند. از  می یافتن و رسیدن به مرتبه کمالی است که انسان را به سعادت ایرانی، مفهوم تکوین

 شود:  می این منظر نیز تفکر شاملو به تفکر فارابی نزدیک

گیرِ ایمن است/ ای ناخدای من؟/ در کدامین جزیرة آن آبخدای را/ مسجدِ من کجاست/ 

با نخستین شامِ سفر،/  گذرد؟/ از تنگابی پیچاپیچ گذشتیم/زنهار میاش/ از هفت دریای بیکه راه

چنین/ زاده را/ تابِ سفری اینآدمی اگر عشق نیست/ هرگز هیچ گینه بود./ .../که مزرعِ سبزِ آب

 (. 596و  598نیست! )ققنوس درباران، 

شهر تامس  هایی با ساختار آرمان آباد شاملو، به شباهت در محور طرح بنا و ساختار رایگان

 .خوریم که در طرح بحث اصلی، به تفصیل به تبیین این موضوع خواهیم پرداخت می مور بر

اهمیتوضرورتپژوهش
ها، حوادث و  غۀ جنگثباتی حاصل از دغد ها و بی دنیای معاصر که سرشار از نابسامانی

عنوان شهروند این دنیا، دچار  های اجتماعی و تحوالت دنیای مدرن است، برای انسان به آسیب

فضایی برای او دشوار گردیده  های روحی و فشارهای عصبی شده و زیستن در چنین بحران

ست. یافتن به محیطی امن و آرام برای ادامه حیات ا است؛ لذا روح و روانش در صدد دست

تنها خواست شهروندان که خواست  ای، نه یابی به چنین فضا و جامعه شدن و حسّ دست محقق

قلبی اغلب شاعران است. احمد شاملو از جمله شاعران معاصر ایران است که توانسته است به 

پندارانه ایجاد کند به این موضوع بپردازد.  ذات ای که در مخاطبانش، حسی هم گونه آشکارگی و به

گرایانۀ شهروندان چنین  قاله حاضر ضمن اینکه از لحاظ بازخوانی و شناسایی آرا و افکار درونم

تواند  می اش قابل تأمل و حائز اهمیت است، عنوان انسانی با تمام حقوق انسانی ای، به جامعه

 آل معرفی نماید.  ای ایده کدهای مرتبط با خواست شهروندان را برای ساختن جامعه

ژوهشپیشینهپ
از موضوعاتی بوده که نظر شاعران را به خود جلب کرده  گرایانه بشر، همواره یکی تفکّر آرمان

ای که امکان وقوع آن، همچون رؤیایی در قوّه خیال، ایجاد  سمت مدینۀ فاضله ها را به و آن
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نشان ها توجّه  شود، کشانده است. به تبع پژوهشگران نیز، به بررسی این مفهوم در شعر آن می

 اند از جمله: داده

آباد و صدیقه  عباسیوسف عالی از« شهر از دیدگاه اخوان ثالث جُستاری در مفهوم آرمان» -

 .منتشر گردیده است 4898سلیمانی که در نشریه مدیریت شهری در سال 

از دکتر فرزاد قائمی، مدرس « ادبیات کالسیک  شهری در انواع نمودهای ادبیات آرمان» -

 .4886اه آزاد مشهد در سال دانشگ

از دکتر علیپور و دکتر « شهر در شعر سهراب سپهری و جبران خلیل جبران  آرمان» -

 به چاپ رسیده است. 4892االدبیّه در بهار، تابستان و زمستان   الدّراسات خوارزمی که در مجله

عران دیگر شهر در شعر احمد شاملو در حاشیه بررسی شعر شا همچنین در زمینه آرمان

شهر مهدی اخوان ثالث و احمد جایگاه شعر شاعران در آرمان» توجهی شده است؛ مثالً در مقالۀ 

کوهبنانی و زهرا زمان در همایش انجمن ترویج دورة هشتم در سال از حسن سلطانی« شاملو

آرمانی شهری منطبق با ساختار جامعه  های آرمان نگرانه است. بررسی مؤلّفه  که خیلی کلی 4882

 کجا دیده نشد. طور مجزّا و با تحلیل اجتماعی که مسئلۀ اصلی این پژوهش است، در هیچ به

روشپژوهش
 کوشد ابتدا ضمن تبیین مبانی نظری مرتبط با بحث، به معرفی مختصر احوال و فکراین مقاله می

ده از اشعار شاملو ش های استخراجو اندیشه احمد شاملو بپردازد. سپس در ادامه به تحلیل مؤلفه

های گرایانه شاملو، مؤلفهترتیب است که با توجه به نگرش انسان پردازیم. روش کار بدینمی

حال با توجه به  عین شود. درشهری شعر او با اوتوپیای تامس مور انگلیسی سنجیده میآرمان

اهیم داشت تا در دیدگاه شرقی شاملو، نگاهی به افکار آرمانی فارابی در مدینه فاضله نیز خو

نهایت سنجیده شود که نظر شاملو به کدام سمت متمایل بوده و باالخره جامعه آرمانی خواست 

 هایی داشته است. او چه مؤلفه

باشدکه در آن با استفاده از روش  می نظری و بنیادی دادن این پژوهش، از نوع روش انجام

ها و مقاالتی که ه این معنا که ابتدا کتابآوری اطالعات پرداخته شده، ب ای به جمع کتابخانه

برداری شده  ها یادداشت مرتبط با این موضوع هستند، مطالعه و از مطالب مهم و ضروری آن

های تحلیلی ارائه و مؤلفه -های پژوهش به روش توصیفی است و در نهایت، نتایج و یافته

 .تخراج و تحلیل خواهد شدشهر در شعر شاملو به شکل استقراء تام اس مربوط به آرمان
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شهرآرمان
تأمین کنند و شکل  را توانند نیازهای خودتنهایی نمی ها بهآید که انسان می وجود جامعه وقتی به

اند، به دست می ها طبیعتاً برای کاری ساخته شدهکلی خود را از این اصل که هرکدام از انسان

گونه  آل ای ایده همۀ شهروندان است که رویهآورد و این جامعه وقتی مورد خواست و اقبال 

عنوان شهروند  ای برای انسان به شهر، الهام بخش رؤیای بزرگ چنین جامعه داشته باشد. آرمان

 .اصیل آن است

درباره آرمان شهر، در شرق و غرب نظریات فراوانی وجود دارد؛ اما چنانکه در بیان مسئله 

مطالعه این مقاله، توجه به دو دیدگاه فارابی و تامس  توضیح داده شد، از آنجا که محور اصلی

 :پردازیم می مور است، در زیر به شرح این دو دیدگاه

شهر یا مدینه فاضله که در نگرش شرقی خود متشکل از یک نظام اجتماعی برکنار از ماده آرمان

(، 884و  829: 4836ها راه ندارد )فارابی، ترجمه ملکشاهی، گونه پلیدی در هستی آن است و هیچ

 بقای برای همواره شده که می پردازی بشری تجسم و خیال خستۀ در ذهن چونان جهانی فراواقعی

با  معاصرکه انسان به آن برای یافتندست به بسا میل بوده و چه زندگی، با پیرامون خود در تنازع

السعادت،  ده است. فارابی در کتاب تحصیلمواجه است، رؤیایی بزرگ بو و پیچیده صنعتی دنیای

مبادی تکامل آدمی را در جامعۀ شهری به مبادی تکامل جهان هستی همانند کرده و در تعریف آن 

آمدن به دور  سیاست مدنی، همان آگاهی آدمی به چیزهایی است که مردم شهر با گردهم»گوید: 

ها  یازیدن به برتری ود که شایستۀ دستهم، با یاری و همکاری یکدیگر، هریک به اندازه سرشت خ

 (. 419: 4836ها دست خواهد یافت )فارابی،  است، با تکاپوی خود به آن شایستگی

فارابی در ارائه مدینۀ فاضله خود، تحت تأثیر ناکجاآباد افالطون بوده و مانند او، جامعه را با 

است که قلبی دارد و همۀ اعضای  ه بدن انسان مقایسه نموده است. او جامعه را به بدنی مانند کرد

(. در 89: 4864منزله قلب اجتماع است )فارابی، کنند. رئیس شهر، به می سالم بدن، از آن تبعیّت

(. 448شوند )همان:  می این شهر خدا حضور دارد و مردم در صفات متصف به اوصاف او

به جای اصالحات بیرونی،  شهر فارابی و دیدگاه کلّی شرق، تحول درونی طورکلی در آرمان به

 .ها به سعادت است گیرد و فلسفه وجودی آن، رساندن انسان می قرار

شهر به معنای خاص را شرح  آرمان« بهترین شکل حکومت»ویژه در مجلد دوم کتاب  مور به

رسد هیچ مردم  نظر نمی را که به-دهد. او پس از تعریف ویژگی کمال، اوج فرهنگ و تمدن می
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 دهنده و سپس وسایل تحقق آن را شرح اجزای تشکیل -نون بدان دست یافته باشنددیگری تاک

شهری، واژگان و دستور زبان ایدئولوژیکی مناسب جامعۀ آن  دهد و قطعاً احکام اندیشۀ آرمان می

 کند.را تدوین می

ای  کمال جامعه آرمانی از دیدگاه مور، نخست در ایجاد امنیت و آرامش است و جزیره

خاطر ایجاد چنین فضایی برای دوربودن از خطرهای بیرونی است. دومین جنبه کمال  ش بهبودن

در همسانی شهروندان است که ارتباطی تنگاتنگ با عدالت دارد، زیرا در این مورد نیز، غلبه بر 

شهر مور، حاکمیت  ترس و احساس ناامنیِ ناشی از تفاوت مورد نظر است. بنابراین آرمان

چیز؛ یعنی در زبان، آداب و رسوم، قوانین  شکلی در همه ویژه یک که مظهر آن بههاست  همسانی

است که از  ها است. اهمیت این چارچوبِ استوار در آنها و باغو نیز مسلماً در شهرها و خانه

هم نزدیکند که چون یکی را   شهر مور، شهرها چنان بهآید. در آرماناراده و عمل انسان برمی

ای با شیب مالیم و  ای. بهترین شهر در مرکز است، بر روی تپّه مه را شناختهبشناسی، ه

گذرد. شهر را دیوارهای بلند دربرگرفته است. هر خانه دری به  چهارگوش. رودی از کنار آن می

صورت فضیلت و قدرت،  ( و خدای جاودانه نیز به31: 4864خیابان و دری به باغ دارد )مور، 

ای با شهر افالطون،  به گونه (. شهر تامس مور422و 98ار است )همان : ورای فهم بشر، در ک

 (. 85: 4885همانندی دارد )ر.ک: روویون ، 

های ایدئولوژیکی، در یک نگاه جامع به هر دو رویکرد فکری  رغم تفاوت بدین ترتیب علی

توجه به  شهر در محور توان چنین برداشت نمود که جامعۀ آرمانی و آرمان می شرق و غرب

شهر،  عنوان شهروند برجسته و حایز اهمیت، اشتراک نظر دارند... انسان در هر دو آرمان انسان به

عنوان نیرویی فناناپذیر همواره حاضر و ناظر  برخوردار از فضیلت است و خداوند در آن به

 آمیختن بشر در هیئت ترین شاخصه آن است و مفهوم کلّی آن، درهماست. اعتدال، اصلی

 اجتماعی واحد برای رسیدن به کمال و سعادت است.

ساختارجامعهآرمانیشاملو
آید، چه در عالم واقع و چه در رؤیا، نیاز ها به میان میوقتی سخن از جامعه و اجتماعِ انسان

مند شود تا آن جامعه را نظامها... احساس میبه عناصری همچون مکان، شهروندان و روابطِ آن

شوند. صورت مستقیم و غیرمستقیم یافت می معه آرمانیِ شعر شاملو، این عناصر بهکند. در جا

زند. شعر او سرگذشت  می زمینه اصلی شعرهای او را عواطف ناشی از تأثرات اجتماعی رقم
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وشادی، درد و دریغ است. اما محور اصلی تمام این  نفرت، غم و امید، عشق و مهروکین، یأس

خوانیم که اثری از فضای مسلط بر مردمش. کمتر شعری از وی میعواطف، اجتماع است و 

جامعه را در آن نبینیم؛ چنانکه پورنامداریان اذعان داشته، شعر شاملو، مرثیه شاعری است که 

 خواهی در آن موج خواهد دنیایی متفاوت بسازد؛ دنیایی که آرمانآرزوهایش تحقق نیافته و می

(. او در بسیاری از اشعارش، دسترسی به جامعه 212و  419 :4884زند )پورنامداریان،  می

کند. جامعه آرمانی شاملو متشکل از صورت آشکار و یا رمزی و نمادین بیان می آرمانی را به

 عناصر زیر است: 

 انسانبهعنوانشهروندآرمانی
. از کردن اوست ترین شاخصه یک شهروند میل به تعاون و همکاری و اجتماعی زندگیاصلی

هاست که با شهروندان با فضیلت، در دیدگاه مور، جامعۀ آرمانی متشکل از گروهی از انسان

( و از نظر فارابی، شهروندان مدینه فاضله در 98: 4864کنند )مور،  کمال شادکامی زندگی می

یازیدن به  های سرشتی، و دست خواست و برچیدن زشتی های به صدد نابودساختن پلیدی

 (. 223: 4836های سرشتی است )فارابی، ترجمه ملکشاهی،  به خواست و خوبی های نیکویی

زاویه دید اغلب اشعار شاملو اول شخص است و شاعر در بسیاری از نقاطِ شعرش از منِ 

کند. هیچ تشریفاتی در وهله اول یک شهروند معرفی میاش استفاده کرده؛ او خود را بینوعی

ط است و مانند سایر شهروندان پایبند به رعایت حقوق و شهروندی باهوش و اندامی متوس

 قوانین شهروندی که الزمۀ زندگی در اجتماع آرمانی است:

که جز با خویشتن به جنگ برخاسته باشم./ .../ من  آنمن بامدادم سرانجام/ خسته/ بی

پیوندد./ ابل میگانِ کام با یک حلقه به آوارهبامدادم/ شهروندی با اندام و هوشی متوسط./ نسب

 (.836و  835و  832صله، ... )مدایحِ بی

کند که برکت مهرورزی و  می ها را چونان دوستان و خواهران دلسوزی معرفی شاملو انسان

 کند: می بخشد و آرامش ایجاد می شان به جهان روشنایی دوستی از دستان نوع

جایی و  شوم/ .../ تو اینی من مُجاب میکندستانِ تو خواهرانِ تقدیر من اند/ .../ تو طلوع می

کنم )بهارِ دیگر، ها را چراغان می ترینِ شبهای تو من لزج اثر است/ .../ با دست نفرین شب بی

 (. 226-221هوای تازه، 
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مكاناجتماع
برای تشکیل هر جامعه به رکن مهم مکان نیاز است. مکانِ جامعه آرمانیِ شاملو، دریا، ساحل و 

ای است، نزدیک است.  شهر مور که جزیره ت. او از این منظر به معماری بنای آرمانجزیره اس

خاطر وجود آب در آن که مایه زندگی و آرامش است برمی شاید ایدة ذهنی اوست که دریا را به

اند.  های آرمانی در شعر شاملو مطرحعنوان مکان گزیند. بعد از این موارد آسمان و جنگل نیز به

دهد. ، می«بهار»طرزی نمادین  و به« نادَرکجا»، «امیدآباد»هایی همچون شهرش نامماناو به آر

اش که در عالم واقع هست و شاعر در آن ای انتقادی از جامعۀ ضدآرمانی شیوه همچنین او به

 کند.یاد می« آبادغم»با عنوان  کندزندگی می

خموش نشسته ست/ .../ مانده به امید  ییها دراز زمانی ست/ کشتی فرسودهبر سرِ این ماسه

افتاده را بر آب ببینم/ شادی ببینم به روی ساحل آباد/ وین ز غم و انتظارکه روزی/ این به شن

 (. 96آباد را ویران ببینم. )هوای تازه، 

کوشد تا با امید به دوردستی روشن، خود و بشر را او با گریز از تلخی واقعیات اجتماعی می

 و خشکیدگی، نجات بخشد:از خموشی 

من و  -نگرم./ .../ انداز ِامیدآبادِ خویش میام؟/ آری،/ و به چشمویران؟/ ویران نشسته -

شود. خورشید را هنوز/ امیدِ دیداری هست،/ هرچند روزِ من/ آری/ به پایانِ خویش نزدیک می

 (.661و  659های خاک، )مرثیه

از شوق، تاببینم هستند؟/ .../ با دلِ بیمارِ من عجیب  کنم سوی دریا/ هر سحرپنجره را باز می

ام امیدوار که دانم/ روزی از این پنجره نسیمکِ دریا/ کلبۀ چوبینِ من امیدی ست/ .../ کرده چنان

 (. 93بپا کند از بانگ/ با تنِ بیمار بر جهاندم از جا )هوای تازه، 

زمان و در مکان به معنای مطلق  رویکرد شهری که فارابی تصویر کرده؛ یعنی شهری که در

که به سال و سرزمینی خاص وابسته نیست هم در شعر شاملو بازنمایی شده است. شاملو 

هایی را در میان گذاشته که ریشه در طول زندگی انسانهای همچون تجسم فارابی، اندیشه

است )فالمکی،  یکجانشین و متشکل دارد و به اندازه بینش انسانی آزاد و آزاده، گسترش یافته

4863 :212 .) 

های دیگر افزای است/ از نغمهمن در پی نوای گمی هستم/ زین رو، به ساحلی که غم

 (. 28، 4891سرمستم )احمد شاملو، 
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نیز گرایش « آسمان»مقوالت وابسته به آن به  بر دریا و عالوه شهر شاملو در مورد مکان آرمان

 شهری شرق است: والت آرماندارد که در مجموع آسمان و نور از مق

های شده، لبهای گم کاوم آسمان/ در راهنشینم و میتا صبح زیرِ پنجره کورآهنین/ بیدار می

 (. 411ات نشان؟ )هوای تازه، ای شعر نا سروده! کجا گیرم سرود/بی

و  کند/ باغچه از بهاری دیگر آبستن است/آسمان/ باالی خانه/ بادها را تکرار می

کند/ .../ ابرها و همهمۀ باد و .../ رِکوچک/ گلِ هرساله را/ در موسمی که باید/ دیدار میزنبو

گاهِ زمزمۀ پُرنیاز رُستن/ که گیاهِ پُرشیرِ بیابانی را/ در انتظار تابستانی که در راه است/ در خواب

فریادی ممتد/ که در کند./ .../ تا نگاهِ ما/ نه در سکوتی پُردرد، نه در اش/ بیدار میریشه سیراب

 (884و 839بهاری پُرجویبار و پُرآفتاب/ به ابدیت پیوندد... )درِ بسته ، باغ آینه ، 

 یابیم: مکانی می و گاهی در شعر شاملو مکان را در بی

گاه/ احساسِ سرانگشتانِ نیازِ در زمانی./ و آنحجمِ قیرینِ نه در کجایی،/ نادَرکجایی و بی

یی که غلتاغلت پچپچه« اینجا هستم! من هم  -»ان و مکان/ به مهربانی:/ کسی را جُستن/ در زم

 (.    968های المکانی. )درآستانه، شود/ تا دوردستتکرار می

طورکلی، شاملو راه نجات از پوچی مدرنیته و دوری جستن از حماقت و فضاحت دنیای  به

کند و نگران وضع موجود انتقاد می داند و همچنان ازشهر می پست مدرن را سفر به مکان آرمان

 است که آیا این کار را به خوبی انجام داده است؟!

مندیاجتماعیدرجامعهآرمانینظام 
ای که حتی گونهای است که سرشار از آزادی و اخالق و امنیت باشد به شاملو خواهان جامعه

داری در آن رایج استثمار و برده بسا حتی در هم نداشته باشند. ها بسته نباشد و چههای خانه در

تنها شهر بلکه نظام آفرینش و هستی را قانون مداری باشد. البته او نهبر قانون نباشد. شهری که مبتنی

 پردازیم: می مند جامعه آرمانی شاملو خوانی و تحلیل عناصر نظام داند. در زیر به نمونهمدار می

  ی و مطلقاً ثابت است. حکومت کامالً انسانی ناشدن در نگرش مور، قانون، نقضقانون:

: 4864است و همه مردم، باید طبق نظمی مشخص برای ادارة جامعه، تالش کنند )مور، 

( در نگرش فارابی، الزمۀ مدنیّت، برقراری نظم بر اساس اقناع عقالنی است. پس 441و418

( و 19: 4851ادی، هرکدام از اجزای جامعه، مسئول کار و خدمت مشخصی هستند )ر.ک: سج
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(. شاملو نیز بر این باور است که 231: 4864اصل بردادگری و برقراری عدالت است )فارابی، 

اساس جهان بر پایه نظم و قانون است. حتی میالد و زایش هم قانون خاص خود را دارد. او 

 کند:هایی که در پس آن هیچ قانونی نیست، انتقاد می عدالتی گاهی هم از بی

دادش برکف/ که ناموس وار/ دادش درجیب و/ بیگذشت/ غریبانه/ موجبرسطح می هستی/

 (. 313و قانون است این )شکُفتن درمِه، 

 مالكیت: و چیز عادالنه  در نگرش مور، مالکیت خصوصی مفهومی ندارد و همهاقتصاد

شود و شته می( و در نگرش فارابی، مال ودارایی خوار پندا35و  31: 4864شود )مور، توزیع می

 (. 231: 4864عدالت در بین همگان حاکم است )فارابی، 

از آن « قالده زرین»خوار است و با عنوان  در شعر شاملو نیز همچون فارابی، دارایی و ثروت 

داند خواهد با اقتصادی پاک و اقتصادی را پاک و خالص میشهری میشود. شاملو آرمان می یاد

 ت طبق اصل عدالت، با غنی برابر باشد:که در آن فقیر و زیر دس

اند/ و های زرین به گردن داشتههای بلند/ که قالدهام من/ در کاخجاه را دیدهگانِ عالیبرده

اند/ خانۀ من در انتهای رفتههای مرقع/ که سرودگویان/ پیاده به مقتل میآزاده مَردُم را/ درجامه

 (. 696و 695درمِه،  جهان است/ در مفصلِ خاک و/ پوک )شکُفتن

 های اقتصاد و دارایی است در نگرش تامس مور اینگونه است:خوراک و پوشاک که از مقوله

قدری درنظرشان خوار و بی اهالی اوتوپیای مور، به جمع مال، حرص وولعی ندارند. طال به

است سازند. مروارید و الماس زیور کودکان مقدار است که از آن ظروف زغال و آشغال می

(. در نگرش فارابی، انسان، اساساً بر خوردن و نوشیدن آزمند نیست 88-83: 4864)مور، 

( و کمال وجودی انسان و بقای او در ترک مادیات و کسب معرفت است. 231: 4864)فارابی، 

تواند لذت ببرد. او ترین چیزها می شاملو نیز دنبال خوراک و پوشاک تجمالتی نیست و از ساده

وعذاب آدمی و نرسیدن او  راک و پوشاک را که از عناصر جهان مادی است مایه رنجهمین خو

 داند:به جهان آرمانی می

رنگ./ بگذار/ بر زمینِ ام باشد/ و آسمانِ من/ آن کهنه کرباسِ بیبگذار/ آفتابِ من/ پیرهن

زیرِ پای خود درد./ بگذار سرزمینم را/   ی الماس و رعشه  ی خود بایستم/ بر خاکی از بُراده

 (.841های کوچک غربت، احساس کنم/ و صدای رویشِ خود را بشنوم. )ترانه
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از دیدگاه فارابی رسیدن به نقطه کمال عین خیر است و راه رسیدن به نقطۀ کمال عقالنی:

پذیر است. فضیلت از نظر او دو نوع است: یکی فعل انسان که  از طریق کسب فضایل امکان

ستوده است و دیگری فضیلت ذهن و آگاهی از طریق حکمت که به قوه  همان انجام کارهای

: 4148ناطقه انسان مرتبط است و باید برای درک درست مسایل به کار گرفته شود )فارابی، 

شهر، همانند پرورشگاهی است که بذرهای عقل (. مور، نیز بر این باور است که آرمان285-281

 ( تا انسان به تکامل برسد. 4864:35مور، شوند )و اندیشه در آن آزموده می

تابد. او عقالنیت را برای نجات انسان از نادانی شاملو دانشی را که مایه گمراهی باشد، برنمی

 خواهد. و زیر بار خفت و ظلم نرفتن می

کند که پرستی گریزان است و در شعرش به این امر چنین اشاره میوخرافه شاملو از جهل 

سینا حتی  دانندکه در علم بوعلیعه راه نجات از بیماری را، دشنام شغال به ماه میپیران یک جام

 ای ندارد:جنون هم، چنین نشانه

شان/ مگر/ نجات ازبیماری را / تجویزی این/ پیرانِ-شغالی/ گَر/ ماهِ بلندرا دشنام گفت

کند،/ گمان مدار س میچنین فرموده بودند./ فرزانه در خیالِ خودی را/ لیک/ که به تُندر/ پار

تر/ به دست کرده باشند )ابراهیم که به قانونِ بوعلی/ حتا/ جنون را/ نشانی از این آشکاره

 (.345درآتش، 

شود و خویشتن پرستی  می علم از نظر شاملو همانند چراغی است که اگر نباشد، دانش تباه

 گیرد و هنر ترجمان حقیقت است:  می رواج

نهی برسر؟/ .../ چراغِ پرستی چه میتارِ زرپرستی نیست/ کالهِ خویشتو را که کسوتِ زر

 (689های خاک، و دفتر؟) مرثیه  علم ندیدی به هرکجا کُشتند/ زدند آتش هرجا به نامه

ست/.../ هنر عارودردیدرغیابِ انسان/ جهان راهویتی نیست،/ درغیابِ تاریخ/ هنر/ عشوة بی

اش را کند/ تا آدمی/ حشمتِ موهونه فاجعه را ترجمه میست ازسرِ صدق:/ نوری کشهادتی

 (.929-928صله، بازشناسد )مدایح بی

هایایدئولوژیكیشاخصه
شهر است که در آرای هردو  ترین عناصر اجتماع آرمانی در آرمان ایدئولوژی یکی از محوری

 در شعر شاملو اندیشمند شرق و غرب برجسته است. در زیر به تحلیل این عناصر ایدئولوژیک

 پردازیم: می
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آزادی

کند، آزادی جنبه اجتماعی دارد و آزادی خودسرانه جایگاهی  می شهری که مور ترسیمدر آرمان

عقالنی فرد، به  -های اجتماعی و پیوستن آزادی بستگی فرد در فعالیتندارد. مشارکت و هم

شمه علم مدنی، ملکات و (. از نظر فارابی، سرچ4864:35اراده همگانی اصل است )مور، 

کند )ر.ک: داوری  می سجایای افعال و کردار ارادی است که سیاست غایتمند آن را تعیین

دیگر  اش باید آزاد زندگی کند. ازطرف (؛ لذا انسان بنابر حفظ شأن انسانی451: 4851اردکانی، 

وبند دنیای مادی اشاره تری از آزادی وجود دارد که به رهایی از قید در نگرش فارابی، مفهوم کلی

عیار، در مرز بین دو دیدگاه گرای تمام عنوان یک انسان دارد و مد نظر شاملو نیست. شاملو به

 قرار گرفته و به مفهوم آزادی، در شأن انسانی در نظام کل هستی توجه دارد: 

 (.812کند )دشنه در دیس، پَر باز می بر آسمانِ بلند/ سرانجام/ پرندة نو پرواز/

زندگی دام نیست/ عشق دام نیست/ حتا مرگ دام نیست/ چرا که یارانِ گمشده آزادند/ آزاد 

 (. 219و پاک )هوای تازه، 

 -باری -تر بود./ هراسِ مناش از ابتذال شکنندهام/ اگر چه دستانهرگز از مرگ نهراسیده

فزون باشد. )از مرگ، آیدا ست/ که مزدِ گورکن/ از بهای آزادیِ آدمی/ اهمه از مردن در سرزمینی

 (.161در آینه، 

 عنوان یک انسان آزاد فرا تصویرکردن جایگاه خود به ها و شهروندان را به او تمامی انسان

 دهد که آزادی در آن شرفیت محیطی دارد: می ها وعده مکان و منظری را خواند و به آن می

یم/ که به کار آید/ چرا که تنها یک سخن/ تمامیِ الفاظِ جهان را در اختیار داشتیم و/ آن نگفت 

 (. 313-316تو تصویرش کن! )ابراهیم درآتش،  آزادی!/ ما نگفتیم/ -یک سخن در میانه نبود:/ 

گوشه بامی بر سر/ دیگر بار ./ اما اکنون بر چار راه ِزمان باری از یاد امــا،/ بیخسته/ با کوله

فریبی در سر نیست/ به راهی که هر خروس ِبادنمات  ایم/ و آنجا که بادها را اندیشهایستاده

راهِ ما/ از منظرِ تمامیِ دهد/ باور کن!/ کوچۀ ما تـنگ نیست/ شادمانه باش!/ و شاهاشارت می

 (. 391گذرد. )دشنه در دیس، ها میآزادی

عشق

ور، از نظر مور، عشق جنبه عقالنی دارد و نخستین حکم عقل، عشق پر شور به خداوند است )م

های آرمانترین ویژگی(. در نظر فارابی، معشوق اول خداست و یکی از عمده98-95: 4864

 (. 448: 4864شهر، محبت و الفت است )فارابی، 
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دانند؛ با این تفاوت که مور با رویکرد عقالنیت  می شهر هر دو دیدگاه عشق را الزمه آرمان

برای شاملو عشق عامل پویایی، حرکت و مایه  نگرند. می انسانی و فارابی با الفت دلی به آن

جاودانگی است و تحقق عشق در نگاه او منوط به تحقق عدالت است. در دیدگاه شاعر بی

شود که روی زمین جایی برای عشق ورزیدن باقی عدالتی، فقر، فساد، تبعیض و ستم سبب می

(. شاملو از 29: 4888ونق، نماند در غیاب عشق؛ جهان زندانی از یأس و مرگ و نیستی است )ر

 نماید:  می شود. او از عشق عقالنی به عشق دلی روی می این عنصر مهم با هر دو دیدگاه همراه

یِ نامِ انسان و تمامیِ دنیا  انجامیده را بر سرِ بازاری فریاد نکرده، منادی روشنی  عشقی به 

جاویدان ــ چگونه درین داالنِ  ام؟/ و من ــ اسکندرِ مغمومِ ظلماتِ آبِ رنجِ چگونه بوده

یی نیست؟ )غزلِ آخرین انزوا، هوای  ام؟/ آیا انسان معجزه تاریک، فریادِ ستارگان را سروده

 (. 234تازه، 

 (. 235گیا بودم. )همان،  تو زمینی بی تو/ بی  عشقِ مردم آفتاب است/ ما من بی 

بر نیاید/ به خاطرِ فردای ما اگر/ چرا که عشق/ حرفی بیهوده نیست./ حتی بگذار آفتاب نیز 

ست؛/ چرا که عشق/ خود فرداست/ خود همیشه است )آیدا: درخت و خنجر و -بر ماش منتی

 (511- 589خاطره، 

؟ ــ/ من امیدم را در یأس « مأیوس نباش » گوید  من عشقم را در سالِ بد یافتم/ که می

شدم/  فتم/ و هنگامی که داشتم خاکستر میام را در سالِ بد یا ام را در شب/ عشق مهتاب یافتم/

گی با من کینه داشت/ من به زندگی لبخند زدم،/ خاک با من دشمن بود/ من بر گُرگرفتم/ زنده

( 241گی، سیاهی نیست/ چرا که خاک، خوب است. )هوای تازه، خاک خفتم،/ چرا که زنده

 (248عشق رازی ست. ) عشقِ عمومی، هوای تازه، 

اید در یأس تان مرگ است/ شما که تاباندهتان زندگی ست/ شما که خشمشما که عشقِ

 (. 289گان را... )هوای تازه، ها/ امید ستارهِآسمان

 (. 861یی ست به انتظارِ حدوث و تجدد نشسته )شبانه، باغِ آینه، عشق/ خاطره

ز انسان/  ترمن برگ را سرودی کردم/ سرسبزتر ز بیشه/ من موج را سرودی کردم/ پُرنبض

تر ز مرگ/ سرسبزتر ز جنگل/ من برگ را سرودی کردم/ من عشق را سرودی کردم/ پُرطبل

تر از حیات/ من مرگ را/ سرودی کردم تر از دلِ دریا/ من موج را سرودی کردم/ پُرطبلپُرتپش

 (.189ها و همیشه، )من مرگ را، لحظه
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به شبان و/ نه به روز... )آیدا در رود/ نه ست که هرگز به خواب نمیییعشقِ ما دهکده

 (. 198آینه، 

داند او مرگ با عزت و رهاشدن از قیدوبند جسم را شاملو عشق را تسکینی بر آالم خود می

 داند: هم عین عشق می

رفتم./ آغاز از پایان آغاز  عشق آمد و دردم از جان گریخت/ خود در آن دَم که به خواب می

 (638های خاک، شد )مرثیه

آکند./ بهشتِ من جنگلِ  ها/ می بخشِ مرا/ از تمامیِ تلخی عشق/ مرگِ رهایی  و

 (. 635های خاک، هاست/ و شهادتِ مرا پایانی نیست )مرثیه شوکران

 (. 988صله، ست این؟/ آن وعدة دیدارِ در فراسوی پیکرها؟ )مدایح بینهایتِ عاشقی

: آفرینش و وجود او از عصاره عشق و گویدتأثیر اندیشه دینی بر شاملو چنین است که می

 محبت است: 

 (. 4186قراریِ ماهان، شگفتا/ که نبودیم/ عشقِ ما/ در ما/ حضورِمان داد )حدیثِ بی

سعادت

کردن به دیگران است؛ نیکی به پیران، جوانان، بیماران و  در نگاه مور، سعادت انسان در نیکی

فارابی، راه تحصیل سعادت را، انجام اعمال ارادی  (.91و  86و  88: 4864حتی دشمنان )مور، 

طورکلی  داند. از نظر او؛ به می کردن از بدی مند و خودداری نیک و مقیّد بودن به افعال فضیلت

( و البته 84-31: 4881شود )ر.ک: علیزاده،  می سعادت، با مفاهیم خیر، کمال و فضیلت تعبیر

او در فصل ششم کتاب  از نگرش مادی تامس مور است.سعادت نهایی از دیدگاه فارابی فراتر 

که زندگی  داند؛ پس همین می جسمیت را مانع رسیدن به سعادت حقیقی« السیاست المدینه»

آمیخته به ماده سپری شود و کالبدهای آنان تباه گردد، و  )مادی( گروهی بگذرد و حیات درهم

ان سعادتمند و نیکبخت گردند )فارابی، ترجمه ها( آسوده شوند، و آن ها )با جداشدن از تن روان

البته راه رسیدن به این سعادت نیز، قرار گرفتن انسان در جایگاه خیر  (که 242 :4836ملکشاهی، 

 باشد.  می بودن است، که همان با فضیلت

مادیات  مور؛ او جسم ودیدگاه شاملو در این زمینه هم به فارابی نزدیک است و هم به تامس

داند و مرگ با عزت را راه رسیدن به آن. همچنین شاملو از وضع مانع رسیدن به سعادت می را

 کند: چنین شکایت می موجود که راه رسیدن به سعادت را دشوار کرده، ناالن است و این
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اش رویند./ بامها و نسیم/ در آن میای که در آن/ سعادت/ پاداشِ اعتماد است/ و چشمه خانه

ها را در آن راه نیست./ ها و پستیگشاید/ و عینکاش به کوچه نمیایه است/ و پنجرهبوسه و س

خوار افکنیم/ تا از گزندِ اهرمنانِ کتابیی باد که به کوچه میزباله گی/ هم بگذار از ما/ نشانۀ زنده

 (. 169مان باد )آیدا در آینه، امانِ -اندنمای خویشکه مادربزرگانِ نرینه -/

ست بر اساسِ یی/ .../ اگر بگویم که سعادت/ حادثه-گی و عداوت است. / همه بیگانهشهر 

یی/ که سنگی را/ و نیروانا/ که گیرد/ چنان چون دریاچهاش را دربرمیسراپای اشتباهی؛/ اندوه/

 (.542و  541بودا را. )آیدا: درخت وخنجر و خاطره، 

 داند.ناصرطبیعت را نیز موجب سعادت میشاملو عشق به همنوعان و در مجموع عشق به ع

دین

شهر سریان دارد، در نگرش مور، خدای جاودانه و بیکران، به عنوان فضیلت و قدرت در آرمان

( و روح انسانی نامیرا و با 98 – 92: 4864ولی نیروی عقل انسانی حاکم بر عمل اوست. )مور، 

 (.61عنایت خدا برای شادکامی سرشته شده است. )همان، 

شهر فارابی، خداوند، غایت است. هدف اصلی، معرفت اوست و وحی، اساس نظام در آرمان

( از نظر فارابی، شهروندان مدینه فاضله نیاز خواهند 448 - 442: 4864فکری است. )فارابی، 

داشت تا به خداشناسی و شناخت جهان هستی برسند؛ شناختن آفریدگار نخست و علل هستی که 

شمردن و پذیراگشتن به شکوه و جالل و عظمت آن، راه سعادت و  کردن و بزرگ یرویپذیرفتن و پ

 (. 229و 223: 4836رستگاری را برای شهروندان هموار خواهد ساخت )فارابی، ترجمه ملکشاهی، 

واسطه همین ایدئولوژی رسد که شاملو ایدئولوژی خاص خود را دارد و به می به نظر

گیرد. شاملو طرفدار دین عشق است؛ دینی جاودانه  می شمند فاصلهشخصی، کمی از هر دو اندی

(؛ 446 -441: 4838غیب، ای یکسان دارند )دستکه در آن عابد و معبود و عبادت و معبد جلوه

اش شود گریزان است و برای جهان آرمانی البته او از جهل و خرافه که گاهی به نام دین تمام می

 ورند:  ها در آن شعله که همه ایمانطلبد دینی ناب و اصیل می

اند/ و هنگامی نیز/ که زنده ست که مردهکنید/ تاریخ زندگانیدعایی که شما زمزمه می

 (. 18، 28شان آواز نداده بود )دفتر شعراند/ خروسِ هیچ زندگی/ در قلبِ دهکده بوده

 (. 431، هاست )هوای تازهام که در من/ آتشِ همه ایمانمن آن سردابِ تاریک

از شب هنوز مانده دودانگی./ ورتائبید و پاک و مسلمان/ نماز را/ از چاوشان نیامده بانگی! 

 (. 655های خاک ، )مرثیه
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 کند:  دارانِ افراطی شکایت میشاملو از دین

ام ام دانستند./ نمازگزاردم و قتلِ عام شدم/ که قرمطینمازگزاردم و قتلِ عام شدم/ که رافضی

ترین طریقِ وصولِ این/ کوتاه مان یکدیگر را بکشیم/گاه قرار نهادند که ما و برادرانِ ./ آندانستند

 (. 888 - 882 صله،به بهشت بود! )مدایح بی

صورت استعاری و  مفهوم موعود نیز در ایدئولوژی او خاص است. موعود در اشعار شاملو به

 دم، نوروز و:...امید، عشق، سپیدهنمادین گاه یک شخص است و گاه یک مفهوم؛ همچون: 

آید خنده به لب کو میآید/ گلکو میبا امیدی که مرا حوصله داد/ گل من ندارم سر یأس/

 (. 441)هوای تازه ، 

ات چشم رنجابِ تلخِ انتظارت را/ رؤیای عشقای پیدای دور از چشم/ دیری ست تا من می

 (. 426ن/ ... )همان: را، در این گودالِ تاریک ، آفتابِ واقعیت ک

 (.486بره/ از تویِ زندون ... )همان:  مهتاب/ ماه میاد تو خواب/ منو می یه شبِ

شه  آخرش یه شب/ ماه میاد بیرون/ از سرِ اون کوه/ باالیِ دره/ رویِ این میدون/ رد می

 (.483خندون/ یه شب ماه میاد/ یه شب ماه میاد )همان: 

 (. 4121قراریِ ماهان: بی آید،/ ... )حدیثِ نفشه میب چلچله بی  سالی/ نوروز/ بی

عدالت

های تامس مور حاکم است. شکایت هر دوی خواهی در اشعار شاملو همچون نوشته فریاد عدالت

کفایتی حکومت وقت است و خواهان جهانی سرشار از عدالت و به ها از فاصلۀ طبقاتی و بیآن

 .باشند دور از جور و ستم می

را جرأت آن است که  کسی چه»نویسد: ی خود در باب عدالت مییوتوپیار در کتاب موتامس 

ای عدل یا انصاف در میان دیگر ها بسنجد؟ اگر ذرهعدالت اهل یوتوپیا را با عدالت دیگر ملت

رسانیدن افراد  ( فارابی نیز خواستار به برابری486: 4861ها یافتید، گردنم را بزنید! )مور، ملت

 (. 465: 4863ری بوده است )فالمکی، جامعۀ شه

 های خاک در باب عدالت گوید: از مجموعه مرثیه ...«با چشمها »شاملو در شعر 

دریغ عدالت بود/ .../ که عدالت از عشق واالتر است/ دریغا که اگر افسوس! آفتاب مفهوم بی

ه از آن دست، نیازی آمد تا به عدالتی نابکارانبود، هرگز ستمی به وجود نمیعشق به کار می

 (. 432 - 468: 4883پدید افتد. )حیدری، 
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دارد، حتی در برابر ریشخندها و خورده را دوست میاو همین مردم ساده لوحِ فریب

داند درد بزرگ، در ساده دلی است، و گرنه ناسزاهاشان نیز جز عشق بازتابی ندارد، چرا که می

اند، ولی درد او دریغاکه طراحان د، عاشقِ عدالتاناین مردم عاشق خورشیدند، عاشقِ حقیقت

هایی به  «دروغ»جای خورشید و حقیقت و عدالت  اند که بهچنان پیادهفریب، نقش خود را آن

 (. 498 :4881اند )منزوی، مردم عاشق داده

 (. 582بهای تبارِ انسان است، آری/ ... )آیدا: درخت و خنجر و خاطره،  که برابری، میراثِ گران

هاشان/ حتا/ توانستند/ ازآفتاب یاد بگیرند/ که بی دریغ باشند/ در دردها و شادیای کاش می

های کردن/ بیرون نیاورند )مرثیه شان را/ جز از برای قسمت/ وکاردهای-با نانِ خشکِ شان.

 (. 653  خاک،

 (. 884های کوچک غربت، ست )ترانهو دادگری/ معجزة نهایی

هروندانجامعهآرمانیشاملوروابطانسانیش
در نگرش مور، انسان با طبیعت همساز است و نسبت به همه موجودات احساس مهربانی دارد 

عنوان یک نظام افضل، مبدأ  ( و در نگرش فارابی، نظام آفرینش، به415:  4864)مور، 

(. زاویه 95 - 88:  4864رسانی به همه عقول، اجرام علوی و اجسام طبیعی است )فارابی،  فیض

شناسانه است که در پهنه  نگاه شاملو به جهان و طبیعت و انسان، عمومی، اجتماعی و هستی

ای است از حماسه و خورد که آمیزههای همیشه انسانی به گوش میجهانی آن، تنها صدای گام

ر های اجتماعی مختلف تأثیر پذیرفته و د عشق. شاملویی که بیش از هر شاعر دیگر از جریان

حقیقت شعر واقعی خود را در زمانی شروع کرده که وطنش در دورة بحرانی خاصی به سر می

حال به روابط انسانی شهروندان با دیگر عناصر نظام هستی  (، درهمه29: 4868برده )حقوقی، 

 اعتقاد داشته است. از دیدگاه او روابط به سه شکل قابل تحلیل هستند: 

 رابطهباانسان

ترین عنصر در اشعار شاملوست. انسانی ایدئولوگ که پیوسته عضو الینفک وریانسان، مح

: 4891اش به نظام هستی گره خورده است )علیپور،  تاریخ اجتماعی است که سرنوشت کلی

 اش، به زمان و مکان خاصی تعلق ندارد.  (. انسانی که با تمامیّت هویت انسانی141

نسانِ پولیتسر/ انسان ژاک دوکور/ انسانِ چین انسانِ مرگ/ انسانِ ماهِ بهمن/ اانسانِ بی

 (. 61انسانیت )همان، 
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ای که تامس مور داشته بینیم، اندیشهحس همدردی شاملو رابا همنوعانش در این اشعار می

 است، بر او نیز غالب شده است: 

حواریونِ  شان را/سرایند تاریخشان میهایی که پا درزنجیر/ به آهنگِ طبلِ خونِو انسان

 (. 65اند )همان: جهان گیرِیک دین

بام/ بام و سرای ام!/ هرگز جدا مدان/ زان کلبۀ حصیر سفالیناماتو/ شن/ برادرکِ زردپوست

 (. 33من... پیداست/ شن/ که دشمن تو دشمن من است )همان: 

د،/ دردوامید زنشاعر امروز با دردهای مشترک خلق/ او با لبانِ مردم/ لبخند می بیگانه نیست/

 (.412زند/ ... )هوای تازه:  مردم را/ با استخوان خویش/ پیوند می

 (. 248من درد مشترکم/ مرا فریاد کن )عشقِ عمومی، هوای تازه: 

ام!/.../ میانِ ترین عشقی که هرگز داشتهتر از بیشناکدارم/ بر سهممردمی که من دوست می

فشریم/ دیوارپیرهنی حتی/ درکار ا در آغوش/ میمن ومردمی که به سانِ عاصیان یکدیگر ر

 (. 294نیست. )حرف آخر، هوای تازه: 

 :کندکه راز برقراری انسان در این جهان، عشق است و بسشاملو مکرر در شعرش ابراز می

وار/ نقاب برافکند/ و بام و در/ به صوتِ تجلی/ درآکند،/ شعشعۀ ناگهان/ عشق/ آفتاب

 (. 4111وانسان/ برخاست )درآستانه، وار/ فروکاست/ آذرخش

داند اما گاهی از بُعد دیگر انسانیت که شاملو همچنان که انسان را اشرف مخلوقات می 

 کند: گونه شکایت می است این محتاج تعلقات مادی

قراریِ شکوهی/ گدای پَشم و پِشکِ جانوران... )حدیثِ بی ی بی ای:/ ذره مرا اما/ انسان آفریده

 (4128 ماهان:

رابطهباخدا

طورصریح درشعرش ذکرنشده اما از بررسی کلی زندگی و شعر او  رابطه شاملو با خداوند به

آید که او یکتاپرست است و خدا را در همه مخلوقاتش یافته است؛ در یاری همنوعان، برمی

 ها، عشق به دیگران و در مجموع احترام به طبیعت.نوازش گل

اوند یکی شود او خواهان بازگشت به دوران پاک کودکی خود است خواهد با خدشاملو می

گوید: به همه آن کسان که به عشقی ای از جانب خدا بوده است. او میدورانی که هدیه
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اند!... مرا به ایمانِ دورانِ جنینیِ خویش بازگردانید دهند/ که ایمانِ خودرا ازدست دادهدرنمی تن

راستی بشنوم./  و گوید، سرودِ نیکی ون جز از فریب و بدی سخن نمیتا دیگرباره با کلماتی که کن

دم، به واحه  -مرا به شهرِسپیده  -کرانِ تو بر من پوشیده است! های بیسفرکه رازِ قدرتای هم

ها به جانب من برویند/ وراستی بازگردان! مرا به دورانِ ناآگاهیِ خویش بازگردان تا علف پاکی

و با نیشِ شیرین هزاران زنبورِ خُرد از عسل مقدس آکنده شوم/ تا چون زنی سانِ کند تا من به

انگیزِ تولدِ نوزادی دلبند های جنین را به انتظارِ هیجانناک/ نخستین جنبشنوبار/ با وحشتی کیف

 (. 883و886سفر، باغ آینه، گی خواهم نامید... )باهممبدل کنم که من او را بازیافته

رابطهباطبیعت

گذارد. استفادة زیبا و شاعرانۀ شاملو شاملو نیز عناصر طبیعت را دوست دارد و به آن احترام می

 دم و... حکایت از این عشق دارد: از واژگان غروب، مهتاب، شب، سپیده

بافی/ زمزمۀ خاموشِ داشتن کارگاه قالیاش،/ دوستداشتن غروب/ با شنگرفِ ابرهایدوست

شان/ رو/ و خانه داشتن زنانِ پیاده اش/ دوسترنگیِ آسماناییز/ با سرب داشتن پها/ دوست رنگ

 (. 58نامه: ها و فرداها ... )قطعها دشنهداشتنِ کینه شان/ دوست شان/ شرمعشق

 (. 419رقص مهتابِ مهرگان زیباست ... )هوای تازه: 

افکند/ چرا ویش/ در گمان مییی/ که بیننده را/ از سالمتِ نگاهِ خگانه بیگانهبا طبیعتِ همه

ها/ در آستانِ رؤیتِ او/ قانونی ازلی و که دوری و نزدیکی را/ در عظمتِ او/ تاثیر نیست/ و نگاه

 (. 518ریزند ... )آیدا در آینه ، ابدی را/ بر خاک/ می

گذرد/ گونه/ در نسیمی کوتاه/ که به تردید میخواهم خوابِ اقاقیاها را بمیرم./ خیالمی

های تابستان،/ ها را پرواز گیرم./ در باغچهخواهم نفسِ اطلسیابِ اقاقیاها را/ بمیرم./ میخو

 (. 314و  311ابراهیم در آتش ، ... )خیس و گرم /

نتیجهگیری
هایش ای برای بیان آرماناش را وسیلهاحمد شاملو، یکی از شاعران معاصر است که زبان شعری

عدالتی که در اطراف او بوده، شکل دلیل فضای سرشار از ظلم و بی هایی که بهقرارداده؛ آرمان

ای )رایگان جامعه اش، هایی ذهنیاند. او با استفاده از عناصر طبیعت و بیان ایدئولوژیگرفته

هایی کند که بتواند در آن به آرامش برسد. اجتماع، طبیعت و مدرنیته، سازه می آبادی( را ترسیم
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اند. البته دادهشهر سوق وجوی آرمان سمت تمایل به آزادی و جست املو را بهاند که شعر شبوده

کند؛ چیزی اش را دور و غیرقابل دسترس معرفی میاین امر گفتنی است که شاملو جامعه آرمانی

قاف. همچنین شیوة شناخت مفاهیم از طریق اضدادشان در شعر شاملو مشهود   همچون قله

برد که بدون اش با انتقاد از شهری نام میعرفی ساختار جامعۀ آرمانیکه برای م طوری است، به

 بست و تاریک است.  خیابان و سراسر بن

زید و با  می شهر شاملو، انسانی است که برمبنای تعاون با سایر اعضای جامعه شهروند آرمان

  رکتیسایر شهروندان، خویشاوند است. شهروندانی که به کمک دانش و نیروی عقل با ح

همگانی به دنبال تحقق آزادی و امنیت باشند. عشق، آزادی، سعادت، امنیت و اخالق از 

ای در هایی به نام دریا؛ جزیرهشهری شعر شاملوست که در مکانهای مهم آرمانایدئولوژی

یابی است. خداوند در این مکان حضور آشکار دارد و ها، آسمان و یا جنگل قابل دستدوردست

 ری کلی در آن وجود دارد.نگ غایت

ساختار جامعه آرمانی شاملو متشکل ازعناصری همچون: شهروند، مکان اجتماع، اقتصاد و 

صورت غیرمستقیم و  ها را گاه صریح و آشکار و گاه به مالکیت، امنیت و عقالنیت است که آن

 کند. می با آوردن نماد و یا حتی استفاده از ابزار انتقاد بیان

دادن ساختار  دست عنوان یکی از جویندگان این مدینۀ آرمانی، درصدد به شاملو به طورکلی، به

طرف  یافتن در فضای فرهنگی ایران از یک بودن و رشد واسطۀ واقع ای جهانی بوده؛ لذا به جامعه

های غربی به آرای تامس مور  خاطر آگاهی و شناخت نگرش به آرای فارابی و از طرف دیگر به

رسد،  می د. البته از آنجا که ریشۀ مشترک آرای این هر دو اندیشمند به افالطونشو می نزدیک

 شان در شعر شاملو است. ها و تجلی خود این امر دلیلی بر بروز برخی تشابهات در دیدگاه آن

توان اذعان کرد که  می آید، چنین میطورکه از خوانش کلی شعر شاملو بر در نهایت کالم، آن

اندیشد که رکن اصلی  می شهری خود، به کمال سعادت انسانی وجوی آرمان شاملو در جست

 آرای هر دو اندیشمند است، اما در معماری و بنای ساختار فیزیکی جامعه، به تامس مور نزدیکتر

های جامعۀ آرمانی، نظیر دین  نماید و باالخره بنابر ایدئولوژی شخصی خود در برخی از مؤلفه می

 .ه مخصوص به خود را داردو آزادی، دیدگا
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  .23-55، ص ص 448، شماره 23انسانی، تبریز، دوره 

 ، تهران: مؤسسه انتشارات نگاهبامداد همیشه )یادنامه احمد شاملو ((،  4884سرکیسیان، آیدا ) .42

، چاپ دوازدهم، تهران: موسسۀ انتشارات مجموعۀ آثار، دفتر یکم: شعرها(،  4891شامل ، احمد ) .48

 نگاه

تحلیل گفتمان فرا روایتی شعر سفر شاملو، مجموعه مقاالت هشتمین (، 4891علیپور، صدیقه ) .41
، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، های زبان و ادبیات فارسی همایش ملی پژوهش

 119-126ص ص

، مهر و فصلنامه اندیشه حوزه، «جامعه مطلوب از دیدگاه حکیمان مسلمان»(، 4881زاده ، بیوک )علی .45

  29-31، ص ص 51آبان، شماره 

، ترجمه سید جعفر سجادی، چاپ های اهل مدینه فاضلهاندیشه(،  4864فارابی، ابو نصر محمد ) .46

 دوم، تهران: طهوری

ترجمه و شرح حسن ملکشاهی، تهران: انتشارات صدا و  ،السیاسه المدنیه(، 4836فارابی، ابو نصر ) .43

 سیمای جمهوری اسالمی ایران ؛ سروش
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:  ، بیروت یاسین  : جعفر آل ، تحقیق «الفلسفیه  االعمال»در   السعاده  تحصیل(، 4148، ابونصر ) فارابی .48

 .دارالمتأهل

 ران: نشر نقره، تهفارابی و سیر شهروندی در ایران(، 4863فالمکی، دکتر محمد منصور ) .49

  ، تهران: انتشارات مرواریداز بامداد(، 4886مظفری ساوجی، مهدی ) .21

، تهران: شعر از شاعران معاصر 86دیدار در متن یک شعر؛ نگاهی به (، 4881منزوی، حسین ) .24

 انتشارات آفرینش

 ، ترجمۀ داریوش آشوری، نادر افشار نادری، تهران:شهر )یوتوپیا( آرمان(، 4864مور، تامس ) .22

 انتشارات خوارزمی


