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 چکیده 
 هاي ارزش ۀهم آن در که اي آرمانی                                                                                                                           جامعه پیدایی آرزوي و وصیفت معناي به ي   آرمانشهر ي اندیشه
 قدمتی زیند، می مسالمت با هم کنار در خرد، و اندیشه پناه در همگان و باشد رسیده کمال به انسانی

 و ادیان، مذاهب ي ههم ادعایی و غایی هدف که شد مدعی توان می چنانکه. دارد تاریخ درازناي به
 از اندیشه این که طبیعی است است، بنابرین، اي بوده                                                                                                                           جامعه چنین به نیل تاریخ؛ طول در فرمانروایان

 در مور توماس و افالطون چون بزرگانی و گرفته قرار جهان اندیشمندان و فالسفه توجه مورد دیرباز
 راه و اند برشمرده را آن هاي ویژگی خویش دیدگاه از یک هر شرق جهان در فارابی و غرب، جهان

 گاهتجلی عنوان به ادب و شعر سو، دیگر از. اند کرده ترسیم خویش گمان به یزن را بدان دستیابی
 از هریک و بوده ي فاضلها                                                                                                                           مدینه به بخشیدن تجسم براي مناسب بستري همواره بشري، هاي آرمان

 تصویري و کرده توجه بدان و بیش کم اند، زیسته می آن در که و مکانی زمان شرایط فراخور به شاعران،
 و نیمایوشیج ي   آرمانشهر هاي اندیشه این پژوهش؛ در. اند داده دست به را خویش نگاه ي آرمانی هجامع از

 دستخوش بیستم ي ي سده آستانه در که جهانی غرب و شرق از نمایندگانی عنوان به ویتمن را، والت
 شاعر دو این مشترك  وجه مهمترین. است گرفته قرار تطبیق و بررسی مورد بود، شگرف هاي دگرگونی

 و شعر تحول پرچم گرفتن دوش به کند،می مقایسه و بررسی قابل را دو آن ي   آرمانشهر تفکرات که
 با رویارویی ي آستانه در و خود ي جامعه در متعهد شنفکررو عنوان به شاعر مسئولیت بازتعریف
 .است مدرنیته عصر مختصات

 تطبیقی. ادبیات    ویتمن، والت    نیمایوشیج، ،      آرمانشهر ،   فاضله ي مدینه: کلیدي گان هواژ

 __________________________________________________________________________  
 E-mail: karimimarjan4@gmail.com 
E-mail mtaheri@basu.ac.ir  )(نویسنده مسئول  



 515تمنیو والت و جیوشیمایدر اشعار ن ي   آرمانشهر يها شهیاند یقیتطب یبررس

 مقدمه
 صلیباتان (شهر خدا و هیچس  ناکجاآباد،،  فاضلهي  هنیچون: مدتعبیرات مختلفی آرمانشهر، با    
گفته  یآل انسان دهیو ا یآرمان ي  هجامع به 1یااتوپ  آن  یو در اصطالح غرب)  152-153: 1371،
. شهري متعالی با ساختاري سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، آموزشی و... که بتواند شود یم

رزمین در این س ).  9: 1361 (مور، بیشترین سعادت ممکن برساند بیشترین شهروندان خود را به
برند  یسر م در صلح و آرامش به گر،یکدی نارو سعادت در ک یبخت کیبا ن  مردم ي همه رویایی، 

 یدر آن زندگ شیو استعداد خو لیهر کس مطابق م؛ ستین يو در آن جا از ظلم و فساد، اثر
دارد خود قرار  يدر جا امور مبتنی بر قانون،  ي همهدر آنجا . ندیگز یرا برم اش شهیو پ ندک یم

 نیقواناجراي   مصلحت خویش و دیگران را همگان رایز ،کند یاز  آن تخلف نم یو کس
 ).  5:1385 روویون،( دانند یم حکیمانه و عادالنه

 شیرا کم و ب ایاتوپ يها یژگیو، جوست واه و کمالنخآرما يکه انسان بذاته موجوداز آنجا    
. مشاهده کرد طور کلی بیشتر مواریث فرهنگی ي شاهکارهاي ادبی و هنري و به هدر هم توان یم

 ادی ینوع جوامع و مذاهب به، ها فرهنگي  در همه یشهر آرمان نیاز ا بنابراین، تعجبی ندارد اگر
 شتریپ یافالطون و حت يچون جمهور ییها انگاره را در کتاب نیا يچنانکه رد پاباشد؛  شده 

 یبازشناس الدیاز م پیشهزار سال دو  لگمش متعلق بهیگ یباستان ي  هاز آن درحماس
 ).   18:1371ل،یاند(اص کرده
نظران را  و صاحب شمندانیاز اند ياریبس ،ییایرو نیتحقق چن يکم آرزو دست ایو  مانیا     

در نظر  ینظام نیچن ییبرپا يبرا یخود طرح دگاهیاز د کیبرآن داشته که هر  خیدر طول تار
 ای ي   هرنشآرما ي  هشیرا اند يا و نگره شهیاند نیدهند. چندست  از آن به یفیتوص ایو  رندیبگ
است. از  یجابیو ا یسلب یژگیدو و يدر بطن خود دارا شهیاند نی. ااند دهینام ییگرا   هرنشآرما
 ؛گرید يو از سو کند یو محکوم م آشکاررا  يجوامع بشر تیوضع بیو معا صینقا ،سو کی

و واجد  گذاردهطرف مقابل است، قطب مقابل آن  بیمعا ي هاز هم بريخود را که  ینظام آرمان
 ).Segal, 2005:5 ( کند یم یمعرف یعال يایامز

اند، آراي حکیمان  نامیده ي فاضله نهیمدآرمانشهر که در جهان اسالم آن را مفهوم ي  هدربار    
) 118:1361فارابی (. سعادت آحاد بشر در چنین شهري است مسلمان در نهایت، متوجه نیل به

از اجتماع در آن،  یقیاست که مقصود حق يا نهیفاضله؛ مدي  هنیمد««گوید:  در این باره می
نصیر  و خواجه» است...  یسعادت آدم است که موجب حصول به يتعاون بر امور

 __________________________________________________________________________  
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دست  ي امور به هاین سعادت را از یک طرف، ادار شرط رسیدن به  )257و 242:1391توسی(
فاضله؛  ي هنیمد: «داند سوي دیگر وداد و دوستی و یکدلی اهالی آن میو از و فاضالن  مانیحک
 نیچن ي دست آورند. اداره را به یقیاست که ساکنان آن کوشش کنند که سعادت حق يا نهیمد
در اقاصى  ،اهل مدینه فاضله اگرچه مختلف باشند...و فاضالن باشد مانیدست حک به يا نهیمد

محبت یکدیگر  هاى ایشان با یکدیگر راست بود و به دل ،هچ ؛حقیقت متفق باشند به ،عالم
با فاضله  ي هنیاز مدهم که   نایس بنا ».شخص باشند در تالف و تودد متحلى باشند و مانند یک

)، کسب سعادت دنیوي و اخروي را هدف آرمانی آن 62:1404(کند یم ادیعادله  ي هنیمدلفظ 
 ) بر همدلی اهالی آرمانشهر تاکید ورزیده است.491:1380(مالصدراهمین سیاق،  به .داند می
وارد فرهنگ  يالدیاگر چه از آغاز قرن شانزدهم م ایاصطالح اتوپ در جهان غرب،   

اما چنانکه گفتیم؛ افالطون  ؛ها افتاد و بر سر زبان ی شدشناس و جامعه سیاسی وادبی اصطالحات
نظران و  هر روي صاحب به  ه است.ي  آرمانی را تبیین کرد هاي جامعه بار ویژگی نخستین

فیلسوفان بسیاري در جهان غرب از افالطون و ماکیاولی و توماس هابز گرفته تا سارتر و نیچه 
 ي هنري وشاهکارهادر بیشتر  ي  جامعه و کشور آرمانی ابراز نظر کرده و و مارکس، درباره

  توان رد پایی از این انگاره را باز جست. غربی، می یادب
؛ است ی و گاه حتی انقالبیتفکر اصالح کی آرمانشهرگراییکه  میابی یم در شتریقت نظر ببا د

 ي جامعه يو اقتصاد یاسینابسامان س  از اوضاع يبا ناخرسند  انیآرمانشهرگرابدین معنا که 
ي  ئهو با ارا نندیب یدر تضاد م خود یذهن يها آرمانخود را با  رامونیپ ینیع طیشرا ش،یخو

 قیتشو یو دگرگون رییتغ به زیرا ن گرانید ،وجودم تیرفت از وضع طرح برون راهکار و
ناگزیر، متفاوت است،  گرید يها نیبا سرزم ینیهر سرزم خی. البته از آنجا که تارکنند یم

بدان معناست که  نیدارد. ا تفاوت کشورها گریبا د زین مد نظر مصلحان آن    آرمانشهر
ممکن  ،اندیشمندان مختلف پنداردر  شمول بودن معیارها؛ جهان جودبا و    آرمانشهر يالگو کهن

 .  است مصادیق متفاوتی داشته باشد
گرایی،    آرمانشهرگرفت و  گرید يفاضله رنگ و بو يها نهیمد ،عصر رنسانس برامدنبا      

بر  عصر جدید يها   آرمانشهردر واقع  .تطبیق دادمدرن  يایدنخود را با مقتضیات 
 يها نهیکه در مد ي آسمانی آن و جنبه شکل گرفتو تشکیل دولت آرمانی  نگرایینساامحور
هاي سیاسی در  ؛ کمرنگ شد. با وقوع دگرگونیشد یم یتلق یمدرن محور اصل اشیپ ي فاضله

ویژه در اروپا، پس از انقالب کبیر فرانسه و پیدایی اهداف سیاسی و اجتماعی  سراسر جهان و به
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ي  نگره ها نیز به طلبی زنان، این آرمان ي، دموکراسی، حقوق بشر و تساويجدید، همچون آزاد
ي شاعران عصر مدرن که پرچمداران آرمانخواهی محسوب  اتوپیا راه یافت و در سروده

طلبی  ي عالی این تجدد هشدند، بروز و بازتاب یافت. شاعران عصر مشروطه در ایران، نمون می
گرا  الممالک سنت الشعراي بهار و ادیب ها از ملک ي آن شعار همهاند؛  چرا که در ا وآرمانخواهی

هاي پرشور وانقالبی همچون فرخی یزدي و میرزاده عشقی، همگی منتقد وضع  گرفته تا  چهره
 زدند. هاي سیاسی و اجتماعی مقتضی انسان معاصر را فریاد می موجود بودند و ارزش

ي  خود  شیوه یز از این قاعده مستثنی نیست. او نیز بهگذار شعر نو فارسی ن نیما یوشیج، پایه    
شرایطی متفاوت بود؛  کرد وخواهان گذر به رسم زمان تحوالت اجتماعی و سیاسی را رصد می به

داران ادب  میراث از پذیري تأثیر در کنار اما مزیتی شاخص بر معاصران خود داشت چرا که 
خواجه  و غزالی حتی و کاشانی حتشمم حافظ، سعدي، مولوي، پارسی، همچون نظامی،

 1382 پور، آرین (در تماس بود  نیز غرب فرهنگ و ادبیات با فرانسه زبان طریق از الدین، نصیر 
گیري خالقانه،  قصد بهره به را غرب ادبی آثار فارسی هاي بیشتر ترجمه و افزون بر این، )585:

شعر نو نیما  ژوهشگران اتفاق نظر دارند کهاز این رو همه پ. داد مورد مطالعه و واکاوي قرار می
و شاعرانی چون پل الوار و   فرانسه ادبیات ویژه به زمین مغرب ادبیات با نیما آشنایی محصول

فرم  بیرونی، فرم و شود نمی محدود مضمون اخذ به آلفرد دووینی بوده و این تاثیرپذیري فقط
)؛ و 22:1398پور، گیرد ( محمد می بر در را هم  روایت شگردهاي و تصویر و توصیف درونی،

نظران نیما را پرچمدار  تاثیرپذیري از شعر اروپایی  هم از اینجاست که برخی از صاحب
لقب » زبان فارسی عصر ادب فرانسوي به«تعریض، دوران شاعري او را  دانند وحتی برخی به می
عرانی چون پل الوار . باید در نظر داشت که شاYousefi Behzadi,2009:123)(1اند داده

) و 11:1393خود نیز متاثر از آرا و اشعار ویتمن بودند (الوار،  اند،  که بر نیما تاثیر گذارده
 کردند. هاي نوین شعر جستجو می هاي اجتماعی و سیاسی خود را در قالب همچون او دغدغه

تافتند و  را برنمی ها بود که شاعران ي  سیاست مدت قلم برد، در گستره زمانی که نیما دست به
هاي سیاسی مباینت داشت؛ اما در  خلق و خوي شخص نیما هم با دخالت مستقیم در فعالیت

 __________________________________________________________________________  
 یو ابوالقاسم الهوت یعشق رزادهی، م ییاز شاعران، همچون شمس کسما یبرخ ما،یاز ن شیپدانیم  چنانکه میالبته   - 1

منحصر  یاز شعر غرب يریپذ ریتاث مرسوم داشتند و هیقاف ها و رهاشدن از وزن و ر کوتاه و بلند کردن مصراعدپراکنده  یاتیتجرب
 ترجمه کرده بود؛ یشعر فارس را به ریو کودك دل نیخونسنگر  یعنیهوگو  کتوریدو شعر معروف و ینبود؛ چنانکه الهوت ماین به

 عنوان قالب جدید شعر تبیین کرد. اصول آن را بهشعر آزاد تشخص بخشید و  اما این نیما بود که به
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نسالنش این حق و بلکه وظیفه را قائل بود که  ي شعر وشاعري، نیما  براي خود و هم عرصه
ي ها هاي بنیادین بزند؛ چرا که ایمان داشت بدون تحولی اساسی در قالب دگرگونی دست به
اي متداول، هرگونه نوآوري در ادبیات، ابتر و محدود خواهد ماند. یکی از الگوهایی که  کلیشه

نیما در این هنجارگریزي مهم پیش روي خود داشت، والت ویتمن پرچمدار نوآوري شعر 
ي تاثیرپذیري او  مدرن آمریکا بود؛ البته آشنایی نیما با زبان فرانسه و ادبیات غرب بود که زمینه

هاي مرسوم شعر در آمریکاي  ویتمن بجز شکستن کلیشه کرد. ز میراث ویتمن را میسر میا
ي انسانی نیز بود.  هي نوزدهم، منادي آمال و آرزوهاي نسل نو، یعنی تحقق حقوق اولی سده

کشی  داري منحط مبتنی بر بهره آرزوهایی که آن روزها در مسلخ ظواهر مدرنیته، قربانی سرمایه
 و فرودستان شده بود.  از کارگران 

آنچه که درپی خواهد آمد درصدد اثبات این مدعا است که  نیما آگاهانه یا ناخودآگاه تحت     
ي آرمانشهرگرایی او بوده است.  ترین عناصر فکري ویتمن، یعنی  اندیشه تاثیر یکی ازاصلی

کنی در دو جغرافیاي ش دار سنت ي آرمانخواهی از این دو شاعر پرچم شواهد شعري که با بنمایه
ي  مشترك فکري، شرایط بعضا  ساز این نگره دهد که زمینه متفاوت ارائه خواهد شد، نشان می

هایی نیز در  مشابه سیاسی و اجتماعی و روحی ایشان بوده است. طبیعی است که تفاوت
 کرد.ي  بیان این مفهوم در سخن نیما و ویتمن وجود دارد که بدان نیز اشاره خواهیم  شیوه

 
 ي پژوهش هپیشین

در  1375بار در سال  ي  ادبیات تطبیقی، نخستین هاي معاصر فارسی در گستره درپژوهش
هاي تطبیق شعر و جایگاه  روز تولد نیما در تهران، زمینه صدمین سال ي بزرگداشت یک هکنگر

)  در این 1378اي مورد واکاوي قرار گرفته است(عالئی حسینی: ادبی ویتمن و نیما  ضمن مقاله
هاي فکري  ها و مشابهت برخی مناسبت ي شرح حالی از دو شاعر، به همقاله،  نویسنده  با ارائ

پردازان جهانی، شعر و  میان ایشان پرداخته است و اعتقاد دارد که از میان شاعران و سخن
ست و مفاهیم و مضامین نیما یوشیج نزدیک ا  اندیشه والت ویتمن ، بیشتر از دیگر شاعران به

 داند زندگی می دو را بشر دوستی و عشق به ي  اشتراك فکري آن ترین زمینه درستی، مهم به
). سواي این، مقایسه والت ویتمن با چند تن دیگر از شاعران ایرانی  کهن و 348(همان: 

معاصر نیز مورد توجه پژوهندگان بوده است؛ چنانکه  برخی او را با شاعران کالسیک فارسی 
اند که هر  نیز تطبیق داده )1391 (رازانی و نیرومند: ) و مولوي 1388(احمد سلطانی: دي یعنی سع

نماید؛ اما  چند در نوع خود با ادعاي تاثیرگذاري عرفان ایرانی بر ویتمن جالب توجه می
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ي ویتمن با تفکرات خاص عرفان ایرانی،  هخیاالن هاي نازك هاي فاحش اندیشه متاسفانه تفاوت
اي مبنی بر اینکه  اي تطبیقی این دو مقاله کاسته است؛ سواي اینکه  دلیل قانع کنندهه از ارزش

ویتمن آشنایی مستقیم یا غیرمستقیم با عرفان کالسیک فارسی داشته، در این دو  مقاله  دیده 
ي دو شعر از سپهري و ویتمن اعتقاد دارد که سپهري  ه) با مقایس1384دوست ( شود. رقیب نمی 

ي مستندات قطعی در متن مقاله، از جمله  هارائ تاثیر پذیرفته است که با توجه به از ویتمن
قولی از سپهري دال بر موانست وي با اشعار ویتمن، مدعایی صحیح است. تطبیق آرا و  نقل

هاي زبانی و ادبی نیز  آوري ها و نو ي  بدعت طور خاص در گستره هاي ویتمن و نیما به اندیشه
، توسط اسدي امجد و "ي گفتمان نوآورانه ارائه"له با موضوعیت تنها در یک مقا

ي مستندات و بررسی منطقی خط مشی  هاست. ارائ ) مورد توجه قرار گرفته 1393( منش روحانی
 هاي بارز این مقاله است.  شکنی دو شاعر از ویژگی سنت

زاده  ي بوده است. علیهاي متعدد ي پژوهش هدر اشعار نیما نیز دستمای    موضوع خاص آرمانشهر
نیما و شاملو را در دو قطعه شعر مانلی و رکسانا      ) آرمانشهر 1394( خیاط و صادقی شهپر

ي   اي کوتاه جامعه ) هم درمقاله1394زاده  شوشتري( اند. سالمی گروي و طالب مقایسه کرده
ي  هي فاضل هدیناند و ویژگی م آرمانی نیما را  با شهر رویایی جبران خلیل جبران سنجیده

) هم 1394اند. افراسیابی و ممبینی ( مشترك  آن دو را عاري بودن از هرگونه ظلم و فقر دانسته
نیما را  "برف"هاي علی شریعتی  و شعر  در اندیشه    هاي مشترك بین آرمانشهر ویژگی برخی

هنر با  ينشهرآرما -يشعر، مناسبات انتقاداین  درنظر ایشان،  اند. به تحلیل و بررسی کرده
   شده  است. انینما یعال یشکل به ،جامعه

از دیدگاه ویتمن در چند اثر پژوهشی در جهان غرب نیز مورد بحث      از دیگر سو، آرمانشهر   
رویاي آمریکایی و اعتالي آن نام   ي دکتري است به هها یک رسال ترین آن قرار گرفته است. مهم

شکل کتاب منتشر نشده  ) که متاسفانه هنوز به1972( 2نوفونوشته ماثیو ایگ 1در والت ویتمن
خوبی انگیزه ویتمن را در طرح عواطف و آراي آرمانجویانه  ي  این رساله به است. نویسنده

برپایی  تبیین کرده است و ریشه باورهاي او را در همان اعتقاد مهاجران اروپایی اولیه به
 داند. می ي  نویافته آرمانشهر رویایی خود در قاره

 __________________________________________________________________________  
١ The American Dream and Its Culmination in Walt Whitman 
٢ Matthew Ignoffo  
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    آرمانشهر") تحت عنوان: 2017(1اي است از جیسون هسلم اثر دیگر در این باره، مقاله
. در این مقاله، نویسنده، شعري سمبولیک از 2"هاوثورن و زندان هولناك  کیفردهنده، ویتمن،
برجسته   ي نویسنده 4هاوثورن  لیناتانبا رمانی کوتاه از   3»آواز خوان زندان«ویتمن را باعنوان 

مقایسه کرده است؛ البته زندانی  5 دال ثیعاشقانه بل يماجرا) با عنوان   1804-1864( آمریکایی
تمام عیار است و نمادي از     تصویر کشیده، یک ضد آرمانشهر که ویتمن در شعر خود به

ي  هکنند. نویسند ي  بسته است که ساکنان آن زندگی در شرایطی دهشتناك سر می جامعه یک
هاوثورن را مشابه وضعیت دردناك محبوسان زندان سمبولیک   هاي رمان مقاله، اوضاع شخصیت

شرح توصیفات همسان در این دو اثر پرداخته است. روشن است که در این  داند و به ویتمن می
 ي سلبی آن توصیف شده است. و جنبه    اثر قطب مقابل آرمانشهر

اي است که  ي ویتمن اشاره دارد، مصاحبه   دیدگاه آرمانشهر اثر دیگر در این باب که مستقیما به
والت  "با عنوان  7اسپریت ي هبا مجل هاي علف برگ) مترجم فرانسوي 2002(6از ژاك داراس

منتشر شده است. در این گفتگو   سیدر پارزبان فرانسه  به "8ویتمن شاعر آرمانشهر آمریکایی
کند و مطالبی در  ایگاه مناسب خود را نیافته گالیه میداراس از این که ویتمن در اروپا هنوز ج

باور این مترجم،  ي  برخی تناقضات موجود در آرمانشهرگرایی ویتمن  و علت آن که به باره
 تضاد میان باورهاي مذهبی ویتمن با باورهاي اومانیستی او است، توضیح داده شده است.

 ي نیما   هاي آرمانشهر اندیشه -1
گرایی اجتماعی جستجو  نماد ي  وافر او به ي نیما را باید در عالقه هآرمانگرایانتجلی تفکرات 

 و ها نوآوري دیگر با همراه یوشیج نیما که است جدیدي ي  مقوله اجتماعی نمادگرایی«کرد. 
 سیاسی فضاي دلیل به هم خود شعرهاي در او. کرد شعر ي  حوزه وارد را آن وتحوالت تغییر
 نمـاد از بعـد به 1316 سال از ویژه به ادبی، خاص هاي گرایش دلیل به هم و بـرعصرش حـاکم

) و در این مسیر، آگاهانه از عنصر ابهام که 129:1398رضایی و دیگران،»(کند اسـتفاده می
گیرد. ابهام در شاعران نمادگرایی چون نیما، برخالف آنچه  مقتضاي  نمادگرایی است، بهره می

 __________________________________________________________________________  
١ Jason Haslam 
٢ Punishing Utopia: Whitman, Hawthorne, and the Terrible Prison 
٣ The Singer in the Prison 
٤ Nathaniel Hawthorne 
٥ The Blithedale Romance 
٦ Jacques Darras 
٧ Esprit 
٨ Walt Whitman, poète de l'utopie américaine 
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اي براي معجب ساختن مخاطب  شود، صرفا وسیله شته مشاهده میکه در شاعران اعصار گذ
هاي ادبیات دوران جدید  افق نو یافتن به کند که همانا ره نیست، بلکه هدفی واال را جستجو می

دیگر سخن، ابهام نیمایی، راهبردي هوشمندانه و ابتکاري براي ارتقاي کالم است که  است. به
شود و در واقع ابزار اعتراض  خورده  در شعر پدیدار میهاي زنگار  منظور  شکستن سنت به

ي قید و بندهاي مسلط  دیرین حاکم بر ذهن و زبان ادبی  است و ازین رو  هشاعر علیه هم
ي   شیوه او به جویی اورا آشکار سازد، چرا که هاي آرمان خوبی ریشه تواند به نمادگرایی نیما می

پیرامون خود قصد گریز دارد و با رها کردن  ندیوشاناخ تیاز واقعاروپا  ان سمبولیستشاعر
انداز شعر خود  و در چشم برد یپناه م الیخدر عرصه  جهانی برساخته ملموس به يایدنابتذال 

رو منطقی است  هاي این جهانی خبري نیست؛ ازین از پلشتی سازد که در آن اي می مدینه فاضله
عبارت  فالسفه قلمداد کنیم. به    اران آرمانشهرکه شاعرانی نمادگرا چون نیما را نخستین معم

اند  توصیفش نشسته نصیر به دیگر، آنچه را که فیلسوفانی نظیر افالطون و مور و نیچه و خواجه
توانند آن را بنا  خواهند و نه می دهند؛ اما هرگز نه می و سیاستمداران وعده برپایی آن را می
سازند و حتی در عالم خیال در آن  مدد جادوي الفاظ می کنند؛ سخنورانی مانند نیما و ویتمن به

ذهن  ي هدییکه زا میبدان یلیتخ یرا جهان    آرمانشهرمنطقی است اگر  کنند. از این رو زندگی می
ي  فراخ  ، این عرصهسمیسمبولاست و از اینجاست که از عالم واقع  ي دلتنگ سرخورده انشاعر

کند که فارغ از هر قید و  ي  شاعران آرمانگرا فراهم میراب فضایی مناسب ي خیال، پرواز پرنده
توصیف مدینه فاضله خود بپردازند و مبلغ فضایل آن باشند. در شعر نیما، شب تاریک  بندي به

ي دریا نماد پیشرفت وشرایط بهتر  و ساحل، نماد وضعیت نامطلوب و روز و روشنایی و پهنه
ي  گرفتار شرایط نامطلوب و از تاریکی  پرنده کاست. قهرمانان او گاهی یک مرد و گاهی ی

 (تلطف، ند و در پی آنند که هر طور شده از این اوضاع رهایی یابند  ودلتنگی ناخشنود
65:1394  ( 

پاي در مسیر     ي عالی تجلی توصیف حاالت روانی انسانی را که در جستجوي آرمانشهر نمونه 
که نخستین اثر  "افسانه"ي مشهور  ر منظومهتوان د روشنی می شناخت حقیقت  نهاده، به

حال  ؛ که نماد انسانی پاي در زنجیر، اما در عین» عاشق«ي نیما است، مشاهده کرد.  هشکنان سنت
، طی گفت و شنیدهاي مفصل  »افسانه«طلب است، با نماد هویت آرمانی خود،  آگاه و کمال دل

یابد  در می »عاشق«ي  طوالنی، آن است که  ثهنشیند و سرانجام این مباح مناظره می و طوالنی به
رها کردن  از ریناگز ي است،   هویت آرمانشهر اش که همان نیل به که براي تحقق آرزوي نهایی

  ي و کنارگذاشتن یاس و سرخوردگی است.ریپذ تیمسئولدستاویزهاي کهن و 
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رمانتیسم مشاهده  مکتب هي  او ب بازتاب دیگر آرمانخواهی نیما را باید در گرایش آگاهانه    
معاش است؛ در  بر عقلکمال طلب  الیخ یرگیچکرد. رمانتیسم که در یک کالم، مکتب  

 ریانقالب کب يها زبان آرمان کار آمد و يرو میسسیپس از نهضت کالس قرن نوزدهماروپاي 
سات احسا و بها دادن به یاشراف هاي کنار گذاشتن ارزشبا  این مکتب ادبی کهفرانسه بود. 

رفت،  شمار می و اخالق به استیادب، اجتماع، فرهنگ، س ي  هدر عرص یانقالب  یزشیخ ،يفرد
 یفراوان يها جاذبه جوان و نوگرایی چون نیما سندگانیشعرا و نو يبرا مشروطه  در ایران پسا

مکتب رمانتیسم در ذات خود هر آنچه که این شاعر آرمانگرا در جستجوي آن بود،  داشت.
هاي  هایی چون آزادي گرایی بود. ارزش   ي آرمانشهر هکرد و در واقع پرچمدار اندیش یتبلیغ م

 نفع زحمتکشان جامعه،  سیاسی، حقوق فردي، تساوي طلبی زنان و اصالحات اقتصادي به
همگی در آثار رمانتیک اروپایی  که مستقیما یا از طریق ترجمه در دسترس جوانان بود، تجلی 

البته باید  )61: 1391(ثروت،  در آثار شاعران ایرانی طرفداران زیادي داشت.یافت و طبیعتا  می
داشت و رمانتیسم او در  توجه داشت که نیما در این شیوه هرگز افراطی عمل نکرد و اندازه نگاه

 نینخستاو  گرا است و در واقع هاي اجتماعی این مکتب، فزونتر طبیعت آرمان عین توجه به
(طبیب  و اشعار سبک خاص خود کرد یوارد زبان فارس  رش را از اروپا نگ نیبود که ا یکس
    ،کند یم جابیا ییروستا کیبا آن همه مخالفت، جسورانه چنان که طبع  ماین).  200: 1387زاده،

 یجماعت يرا هموار ساخت و برا ریآنچنان که گفته بود مس و کرد و راه خود را رفت یستادگیا
دلزده شده  ،نیشیپ يها دوره ي هشد دهیابتذال کش و سبک به ییگو کهنه ازکه  بود ها  که مدت
عناصر از او  شا کنند.خود را تما رامونیپ يایدن عتیباز کرد تا از آن نگاه، طب يا                                                                                                                           چهیبودند، در

و از دامن  دریاي مواج  ، ازتاریک دامن جنگلساده طبیعت آرمانشهر خود را بنا کرد. از 
ي دنیا انتخاب کرد تا با حسی نوستالژیک،نمادهاي خود را  عتیطب يها ها و خشونت لطافت

 تصویر بکشد. آرمانی خود را به

از  اش گیري موجب کناره ،نوستالژیک اوست    که آرمانشهرگاهش زاد به نیما ربسیا دلبستگی   
ي چون تهران، که براي وي شهردر  چگاههیکه او  .مظاهر تصنعی مدنیت پوشالی را فراهم آورد

 اي مهاجر پرندهرا  دخو ارههمو ؛دنمیکر منیتا سحساا  ،است    دقیقا نماد قطب مقابل آرمانشهر
 : خود را از دست داده است دور افتاده و هویت از وطن مالوف به که نستدامی
 نظراز  شموافر وزممرا فتهر عمر همچو مقراز  مرغی چو د،خو ریااز د رمدو که من   

 ) 234:1386،یوشیج(     
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ناساز  ي  هن جامعیانوق شت و دا مرز یب ییرها به لیمبود،  گرا عتیطبو طبع  آزاد يشاعرکه  ماین
دید و  می  تضاد  دراش  ا را با آرمانگرایی ذاتیه آن رایز ،فتریپذ یخود را نم لطیف با روح
 از این رو، . نبود در برابر ظلم سازگار انیشهر سکوت با  او خشن و جنگنده  ،ییروستا  طبع
 شعر نو ابداعی خود را بستري براي رساندن فریاد اعتراضش قرار داد.   در

 ي والت ویتمن    هاي آرمانشهر اندیشه -2

او زمانی است.  ییکایشعر آزاد کامال  آمرگذاري  ایهپ ،در ادبیات مدرن منتیدستاورد بزرگ و  
  ی بود.سیمرسوم انگلهاي وزین و فاخر  انتشار کتابش کرد که شعر رایج زمان، در قالب اقدام به

قالب آزاد او مبتنی بر استفاده شعر را شکست، اي  کلیشهفرم  يمرزها تمنیو نیشعر آهنگ
 وزن يشعر و الگوها يها کیجا از تکن که جابهاست  گونه تیو روا یبخشبلند، چند  یجمالتاز

است.  شعر مرسوم نشده یها و قواعد وزن قالب میبهره برده، اما هرگز تسل دلخواه شاعر 
 يهم قالب و هم محتوااست،  تمنیشعر آزاد و که در واقع مانیفست هاي علف برگي  همقدم

م آغاز شعر مدرن آمریکایی و کنار گذاشتن سنت شعر گرفت و بیانگر لزو یشعر را در بر م
مقتضاي جغرافیاي بکر و وحشی آمریکا و  از بریتانیا بود. شعري که به ارث رسیده انگلیسی به

. شعري آرمانگرایانه که هدفش برپایی (Withman,1964:3 )فرهنگ چند ملیتی آن است
دور از قیدهاي دست و پاگیر سنت  بهدوستی بود و   اندیشی و نوع نظمی نوین مبتنی بر آزاد

 با افزودن کلمات خود شعر هاي مصراع ساختن متعادل براي اجباري شاعر، شعر انگلیسی.
نداشت. ویتمن موسیقی شعر را همچون پرواز پرندگان در آسمان و یا شناور شدن  اضافی

: 1334د ( فرنان،اعتنا بو قواعد مرسوم عروض شعر کالسیک بی کرد و به ماهی در آب تعبیر می
55-56.( 

شعري عصر جدید آمریکا ارائه داد که  سان ویتمن مسیري نوین در ذهنیت و زبان بدین     
ها و مزایاي خود را پیش روي نسل  تدریج ارزش نظران، به ي بیشتر صاحب هرغم انکار اولی علی

شد، منتشر  1855در سال  تمنیوهاي  سروده ي  هکه مجموع یهنگامجدید سخنوران قرار داد. 
و  یاجتماع يها سنت ریکه زنج يدر برابر شاعر خشمگینزده و  رتیمنتقدان برآشفته و ح

» قد علم کردند ؛بود ختهیرا درهم شکسته  و نظام مأنوس و مألوف را درهم ر یو اخالق یادب
او . بود یکهن ادب يها بر ضد سنت امیق هاي ویتمن در واقع ؛ چرا که سروده)9: 1383 تمن،ی(و

سدها و ي  ههم خواست یم و ودکرده ب یکهن اجتماع يها خود را متوجه سنت يانتقادها
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هزاران  ی بود و منبع الهامشانسان و شأن انسانمحور اشعار ویتمن، بشکند.  ایکجرا  وارهاید
خود  ي  هدر گرداب تالش و زحمت روزانو  ختندیر یکه در آفتاب عرق م بودند يکارگر

خودخواه و  ي  ه، قلب جامع جانیسرشار از بالغت و آتش و ه تمنیاشعار و .ندزد یدست و پا م
 انرگاندار و باز کارخانهداران  سرمایهمذاق  به شیها را نشانه رفته بود و سروده کایپرست آمر پول

حال، ویتمن هرگز تسلیم نشد و  بااین .آمد یخوش نم بازان استیو سوداگران و رباخواران و س
اش  هاي جدیدي بر اشعار قبلی شد، نمونه امکان تجدید چاپ اشعارش فراهم میهر بار که 

افشرد. سرانجام مقاومت او ثمر داد و پس از گذشت  افزود و بر درستی راه خویش، پاي می می
رسمیت شناخت. او اکنون پیشاهنگ  ي  ادبی آمریکا مسیر جدید ویتمن را به دهه، جامعه یک

چون  کایآمرشعرنو داران  هیاز طال ياریبسو بدینگونه  بود که  رفت شمار می شعر مدرن به
 يبرا يدارند که و يدر بستر شهیر گرید ياریرا پاوند و بسازهارت کربن و   ونس،یواالس است
ي  مشهور  منتقد ونویسنده 1دیوید هربرت الرنس. استفراهم آورده  کایآمر اتیشعر و ادب

آمیز جلوه کند؛  یتمن، در عباراتی که ممکن است اغراقسال پس از درگذشت و بریتانیایی چند
 چیاست و ه شروانیپ شرویپ تمنیو« داند و اعتقاد دارد که  او را بزرگترین شاعر آمریکایی می

»  زده است مهیخ راه بزرگ  انیدر پا او چرا کهرود،  تر شیاز او پ تواند ینم يشاعر
(Lawrence,1954:403)     

آرامی مقابله کرد. هرچند منزوي  ها و انکارها به انگیزي با موج مخالفت طرز شگفت ویتمن به 
هدف  داشت. انسانی که در راه رسیدن به ي خود را شاداب نگه هنشین شد؛ اما، روحی وخانه

مهري قرار گرفته بود، چگونه ممکن است در  لطفی و بی متعالی خود این همه مورد بی
ها  سر دهد وهمان انسان» دنیا سالم به«ي   دل باشد و نغمه ندهکام و ز اشعارش باز این چنین شاد

پایان خویش قرار دهد و خوشبختی را حتی در کمترین  و دنیا را مورد ستایش و عشق بی
رود در بستر خاك بیامیزد و با تماشاي این  عبور یک ها بجوید؟ صمیمانه به چیزها در کنار آن

دست فراموشی سپارد و اعتقاد داشته باشد که  ه را بههاي پیش آمد مظاهر طبیعت، تمام سختی
 اند: اند و شایسته محبت حتی دشمنانش هم حظی از انوار آسمانی برده

 
 دشمن من مرده است... بشري که چون خود من در کالبد نوري از «

 ودیعه گذاشته شده بود، مرده است... الوهیت به
 نگرم  رار گرفته میي  آرام و سفید او که درون تابوت ق چهره به
 __________________________________________________________________________  

١  David Herbert Lawrence 
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 شوم،  او نزدیک می به
 »اش می زنم... هاي پریده اي بر گونه                                                                                                                           آرامی بوسه خم گشته و به

 )50: 1395(ویتمن، 
خواهد.    جوید که در دست دارد و فراتر از آن نمی در همان چیزي میویتمن؛ سعادت را  
اختران را « تعبیر خودش  آنچه که طبیعت بدو ارزانی داشته، قانع است و خوشوقت؛، به به

ي خود را از  بیند و بهره ها همین است که می داند سهم او از آنخواهد؛ زیرا می     نمی» نزدیکتر
خواه نیست و سعادت را در  نوشد. زیاده    دل می تراود، به   ها می از آنرگه نوري که  همان یک

ها نهفته است.  جوید. شهر آرمانی او در زیبایی بکر تمام سرزمین  آباد و جهان اسطوره نمی ناکجا
 در همسایگی کشاورزان و کارگران با دستانی پینه بسته: 

 
 شنوي والت ویتمن؟ چه می«

 »شنوم... ر مرد دهقان را میآواز مرد کارگر و همس
 )42: 1383(ویتمن، 

اي نهفته است که در                                                                                                                            هاي ریز زیستن در هر موجود زنده و غیرزنده دانه خوشبختی او در دانه  
تماشاي  یابند و ناگهان روح زود جوشش را بر می انگیزند و او را به دش با هم اتحاد میوجو

برند. او از ماندن و درجا زدن بیزار است، زیرا روح او هاي فرا واقعی جهان می کیفیت
خواهد در گذار خود،  گزیند؛ زیرا میتواند تنگنا و انزوا را بپذیرد. او همیشه جاده را برمی نمی
لباس باشند؛ سهم خوشبختی  خواه گندمزاران یا دوشیزگان خوش   اي،                                                                                                                            ستی هر جنبندهاز ه

ر اشیاي ملموس کامال ها. د خویش برگیرد. بهشت او در زمین است؛ در همینجا. در لحظه
خوشبختی را هم با وزش نسیم و تأللوي  ،خواهد پیش آید. فردا که آمد عادي.  فردا هرچه می

 آفتاب خواهد آورد:
 گیرم، خرامان و سبک دل راه گشاده را در پیش می«

 آزاد و تندرستم و جهان در برابر من است،
 )   194(همان: » رود اي رنگ پیش پاي من است و هر جا که بخواهم می                                                                                                                           ي دراز قهوه جاده

 ،و در هنگام سرودن شعر دیجو یرا م يشاد يها رگه ،ها هم لحظه نیبارتر در اسف تمنیو   
خواهد از آالم درون خود  یم ؛و درخشان بایز يا                                                                                                                           در ذهن، خاطره يا                                                                                                                           خاطره دیبا تجد ییگو

آنچنان که عمر افسار  ،گذرد ی. غم مستین داریپا یداند غم زندگ یخوب م رایز؛ بکاهد
 یاهیدل س در آدمی باید جه معنا دارد؟اندوه ناروا سپردن  دل به ورود. پس انزوا  یم ختهیگس
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 يجار الیماه س انیروح  خود را در جر درخشان و پر حجم را نظاره کند و يها ییبایز ،شب
 :سازد

 ها،  يدردها و شادي  هندیسرا من،«
 امروز و فردا،ي  هدهند وندیپ

 کار برم، ها را به تا آن ابمی یها را در م اشارتي  ههم که
 روم، یم فراتر ها از آن يتند اما به 
 )172(همان،  ..».میسرا یرا م يا                                                                                                                           خاطرهي  هنغم  و 

غایت سعادت انسانی را باید در باورهاي اومانیستی و   ي  نگرش شاعر به هاي این شیوه ریشه
اصالت و محوریت آدمی هاي او تبلیغ اصل  ي سروده ي او جستجو کرد. پیام همه انسانگرایانه

هاي  است. از این حیث، والت ویتمن را باید یکی از تأثیرگذارترین شاعران بر اندیشه
هاي   هایش نغمه ي بیستم دانست  که در جاي جاي سروده ههاي سد اومانیستی در آغازین دهه

، آالیش است دهد. او ستایشگر انسان بی قداست بشري را با لطافت و جسارتی خاص سر می
انسانی که  مظاهر تمدن جدید هویت او را مسخ نکرده است. شهر آرمانی ویتمن  که آن را با 

هاي مادي ومعنویی است که  کند، عاري از همه پلشتی وصف می "شهر بزرگ"تعبیر کنایی 
توسط زورمداران در زرورقی از مدرنیته پیچیده شده و در صدد فتح آخرین سنگرهاي 

 کند: او در توصیف آرمانشهر خود، چنین سخن را آغاز میمعصومیت انسانی است. 
 ان و زنان است...مرد  رترینب يدارا شهر بزرگ آنجاست که «
 ....»استیشهر دن نتری ، بزرگباشد افتهی بترکی ي محقر هم کلبه چند از یی، اگرجا نیچن 

 کوبد: و سپس ضد آرمانشهر موجود را اینگونه در هم می
 ،مصنوعات در آن فراوانند يها ها و مخزن ارخانهکه ک ینه محل« ... 
 ، شمار بی اتها و تعارف محل مالقات نه
 د،فروشن یرا م ایکه اجناس دن ها عمارت نیمحل بلندتر نه
 ارس،ها و مد کتابخانه نیتر محل کامل نه
 ،است اریپول در آن بس که  یمحل نه
 است. شمار بیآن  جمعیتکه  یمحل نه
 ..».ستندیر بزرگ نها شه نیا چکدامیه
 

 کند: ي خود ترسیم می هي فاضل هآنگاه تصویري بس زیبا از مدین
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 ،کنند یم ندگیز دالورانو  سخنوراننسل  نیتر يآنجا که قو «
 ،دهد یپرستان را م پاداش عشق وطن هم او است و زتریعز زیچ همهکه وطن از  آنجا
 ،ندا رفتهگي مردمان جا در گفت و گو رانیدل هايادگاریکه  آنجا
 ،شود یمراعات م اعتدال و احتیاطکه  آنجا

  ازند،ین یاز قانون ب ودانش خرد  یاري به شمردمانکه  آنجا 
 ست،ین يکه از اسارت خبر آنجا
  رمردمند،یتنها اج ،و حاکم ریو مد سیو رئ افراد است، يآرزو نیبزرگتر که حفظ حقوق، آنجا

 دهند،  یم ادیکودکان  ا بهنفس ر آنجا که اطاعت وجدان و اعتماد به 
 است، انینما يبرابر ي که در هرکار نشانه آنجا

 اند، با وفا گردآمده قیآنجا که دوستان صد 
 دورند،  به شیآنجا که زن و مرد از آال 

 است، يکه خون سرخ در رگ پدران جار آنجا
 آنجا که تن مادران سالم و تواناست،  

   (Whitman,1964:170) ! »است داریکه شهر بزرگ پد  آنجا
   
 ي ویتمن و نیما   هاي آرمانشهر تطبیق اندیشه -3

بسا از راه  هاي او آشنایی داشت و چه گمان با شعر و شخصیت ویتمن و نوآوري نیما بی
هاي خود از وي تاثیر گرفته بود؛  گزاري ي فرانسوي اشعار ویتمن، در بدعت هي ترجم همطالع

 و آرا و جهان ادبی تحوالت معرفی به آن در که » احساسات رزشا«چنانکه در سلسله مقاالت 
 را آزاد شعر هاي ویژگی آن از بخشی در و پردازد می دنیا بزرگان از برخی و هنري فلسفی افکار

نوعی او  گوید و به تفصیل از ویتمن و اشتراکات فکري خود با او سخن می به کند؛ می توصیف
 کند:  معرفی می هاي سنتی را پیشواي شکستن قالب

 دوره یادگار که را اروپایی قوافی و اوزان قواعد امریکا، در زندگی تأثیر تحت ویتمن، والت «
 آن و شد خود اشعار در اي تازه اسلوب به متکی بلکه نکرد، تقلید بودند، سادگی و ابتدایی هاي
 و اسیر وجه هیچ به رشاع شعري، چنین در. بود) قافیه و وزن قید از آزاد شعر یعنی( سفید شعر
 و کوتاه آن توسط به را خود مقاصد و احساسات پاي و دست و شود نمی قافیه و وزن معطل
 هاي زیبایی با او آثار در. کند نمی دنبال را مورد بی و زیاد کلمات کار این براي و سازد نمی بلند
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 که قدما افیهق و وزن موزیکی تصنعی آهنگ هست، که چیزي. شویم می روبرو شعري، دیگر
 جا هر به را ما حواس و هوش خیاطی چرخ صداي مثل شود، تکرار وقتی آن یکنواختی حالت

 وسایط با ویتمن، مانند نثر اشعار که زیرا. است نایاب آن در دارد، می منتقل بخواهیم که
 عبنا بر اوضا شاعر این اشعار افزون بر این،. آورد می دست به را خود ي  جلوه راه دیگري،
 و کار دنیاي فراز و فرود و حرکت از پر زندگانی احساسات امریکا، کارخانجاتی و اجتماعی
 تأکید را زندگی هاي نیازمندي وضع و سرعت ماشین، آن در که دنیایی. شود می شامل را ماشین
 و مبارزه و دارد، می مکشوف نو اسراري طبیعت، بر انسان ي  غلبه واسطه به روز هر و کند می
  )83:1351( یوشیج، .»سازد می دار معنی آن در راه، هر از را روزانه رفتپیش

 روشنی حاکی از این است که شکنی ویتمن آورده است، به تفصیلی که نیما در توضیح سنت
طبیعی است که از جهات  و داشته آشنایی ویتمن هاي فنی شعر زیر و بم و شاخصه با نیما

ي  آرمانشهري او قرار گرفته باشد.  یتمن از جمله اندیشهگوناگون تحت تاثیر روش و افکار و
ادبی ویتمن و نیما   ي  ي ه ساختارشکنانه حال و روحیه  همچنین بنا بر آنچه که در باب  شرح

ي ادبی این دو شاعر نوآور طبیعی  ههاي قابل توجه در کارنام گفته شد؛ وجود مشابهت
 نماید.  می

طلبی و  ي  آرمانگرایی را باید تفکر آزادي و نیما در عرصه مهمترین وجه اشتراك فکري ویتمن
وتحولگرا  آزاده ویتمن شاعري رهایی از قید و بندهاي کهن دانست. چنانکه پیشتر گفتیم؛ والت

 و التهابات وي که راستی به دموکراسی بود و شاعر پذیرفت. او نمی را جباران استبداد بود و
 با و کرده احساس تمام وجود با را ی کشورشدموکراس آغازین دوران جنب و جوش

 دموکراسی گسترش و نما و نشو دوران این. است ساخته و ظرافت مجسم دستی چیره
 آزادي به او پایان بی عشق گویاي باره؛ این در او زیباي اشعار و است شاعر الهام منبع ترین غنی
 ). 349:1378است(عالیی حسینی، عدالت و

 دید اقتضاي تحوالت سیاسی و اجتماعی پس از انقالب مشروطیت، با هاز این سو نیما هم ب
 در نگذشتگا لصوا  کنار گذاشتنو  سنتشکنی ویتمن با نچوو  نگریست می دنیا به اي تازه
افکندن رسم و راهی تازه براي بیان آمال و آرزوهاي انسان عصر  ي پی ، دغدغهيرشاعو  شعر

شعر آرمانی  یابی  به بی پی برده بود که براي دستخو مدرن، داشت. او همچون ویتمن  به
ي  مطلوب و متعالی باشد، راهی بجز کنار گذاشتن  هاي جامعه ي  نو که منادي ارزش زمانه
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و  مایشعر ناندازي ذهنی و زبانی وجود ندارد. از این رو  ها و مظاهر تفکر کهن و پوست شیوه
؛ چرا آن دوران دانست يکایو آمر رانیالب در اغ یادب يها گفتمان يتوان برانداز یرا م تمنیو
 نیبود؛ اما ا یادب يها ، حفظ سنت تمنیو و مایغالب در عصر ن یادب يها هـدف گفتمان «که

گوش همگان  خود را به يغالب، صدا یچالش کشاندن گفتمان ادب دو با مقاومت و به
  .)23:1393(اسدي امجد و روحانی منش،رساندند

اش از  او همچون همتاي آمریکایی. هایی با ویتمن داشت صیتی نیز همانندينیما از نظر شخ  
ي  فرودست جامعه که خود عضوي از آن بودند، آگاه بود و برقراري سامانی نو  هاي طبقه رنج

در عین برخورداري  ،دو شاعرهر  کرد.  را که برهم زننده این نظام ضد انسانی باشد، آرزو می
را  عتیمأنوس بودند و طب عتیبا طبگرایان است،  ي  ستیز با کهن ه الزمهک اي ستیهنده از روحیه

بیانی با خود در شعر را  یعیکردند و عناصر طب یم شیو رام نشده ستا یدر شکل وحش
 . )12-13 :1395 تمن،ی(وتصویر می کشیدند  رمانتیک  و در قالب نمادهایی لطیف به

ي  نو  گذاران شیوه ا مشابه را براي این بنیانهر حال دست روزگار سرنوشتی تقریب به     
شاعري رقم زد. انبوه مخالفان و انکارکنندگان در هر دو کشور، در برابر این پرچمداران 

هاي پیشین صف آراستند و آن دو را را آماج شدیدترین حمالت،  جرم هدم سنت نوگرایی، به
نشستن گرد و غبارها و گذشت زمان،  وحتی در قالب توهین و هجو قرار دادند. طرفه آنکه با فر

هاي واالي این پیشگامان  ادبیات نوین پی بردند  ارزش تدریج نسل جدید هر دو سرزمین، به به
 بخش نامشان شد. زینت  "پدر شعر نو"و عنوان شایسته 

 در اي است که از مهمترین مضامین آرمانجویانه آن حقیقت و زندگی به عشق بشردوستی،  
 تکاپویی و تابی بی با  هاي خود شود. هر دو شاعر در سروده من و نیما مشاهده میویت اشعار

ها  آن دلبستگی و عشق. شرافتمندند و ساده هایی انسان هاي دست جستجوي در ناپذیر خستگی
 از بلندشان هاي گام زیر در دیگري دلبستگی و هرعشق گویی که است شدید چنان مردمان به
 شفا را ها آن تنهایی درد که ها است انسان و زندگی با غوشیهما همین. پاشد می هم
    . )347:1378بخشد(عالئی حسینی، می

نوعی  توان به تفکر آرمانشهري نیما و ویتمن اشاره کرد، می هاي آن دو، به از دیگر شباهت
نیما  در گریز از  آالیش آنان نگریست؛ چنانکه طبیعت بی روحیه تمدن گریزي و دلبستگی به
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خواهد و آرامش زندگی بدوي را  اسارت و شهر و تمدن و آداب تصنعی، زندگی را بکر می
ستاید. مأواي او کوهستان است. جایی که ماه در چشمه جاري باشد و نسیمی  صمیمانه می

ستاید و  خنک با صداي مالیم و نغمه پرندگان در هم آمیخته باشد. نیما این فضا را صمیمانه می
 او آنجاست:سرزمین آرمانی 

من از این دونان شهرستان نیم « 
ام  ام تا زنده ي  تنهایی بنده

هر سري با عالم خاصی خوش است 
من    خوشم     با    زندگی  کوهیان      

خاطر پر درد کوهستانیم    
ام اي دور از همه جوینده                                                                                                                           گوشه

هرکه را یک چیز خوب و دلکش است 
»چون که عادت دارم از طفلی بدان 

 ).301، 300: 1392(یوشیج،             

بانگر و خیرخواه، نیز چون نیما هرچه را که بکر و دست نیافتنی والت ویتمن، شاعر زی       
نیز » ها ترین علف هاي پیش پا افتاده ها و گل برگ«طلبد.  زیبایی را حتی از  جان می باشد به

 بندد: بیند و بدان دل می جوید و می می

 ام،  ها براي سیراب کردن روح تشنه سال«
 من داد؛ فرو بلعیدم، آنچه را زمین به

 ام، زیر پا داشته هاي شمال را به ها جنگل سال
 ام، و روزها ریزش آبشار نیاگارا را تماشا کرده 

 »ام... هاشان را خفته ام و سینه ها را در نوشته دشت
 )152: 1383(ویتمن، 

ي  همانندي ویتمن و نیما در  آرمانشهر نوستالژیک یا وطن مالوف، دیگر جنبه ابراز عالقه به   
همراه  در آن هنگام که به"است. ویتمن در بسیاري از اشعارش از جمله در شعر  این عرصه

کند و با ابراز دلتنگی  را ستایش می "پامانوك"، زادگاه خود  "شدم  اقیانوس زندگی فرو می
گوید.  انگیز آن از دلتنگی خویش سخن می هاي بکر و دل براي شهر آرمانی خود و ذکر زیبایی

ي   خطه عنوان یک زادگاه خویش را به» یاد وطنم به« تمن، در اشعاري  مانندنیما نیز همچون وی
علت دوري از آن، خود را همچون  ستاید و به خاص و تکرار ناشدنی، دور و دست نیافتنی می

 ي  آن ندارد.    بیند که آرزویی جز دیدار دوباره اي  در قفس می پرنده
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آزادي از اسارت قید و بندهاي مادي ومعنوي، دیگر وجه مشترك اتوپیاي نیما و ویتمن است. 
پرورانند و از اسارت خود و  هر دو شاعر رویاي مشترك آحاد بشري، یعنی آزادي را در سر می

دانند که در آن زنجیر بردگی از  اند و شهر آرمانی خود را سرزمینی می تنگ آمده شان به جامعه
 شود:  و پا و ذهن مردم جامعه باز شده و در پرتو قانون، حرمت نفوس بشر مراعات میدست 

از زمین برکنید آبادي«
زمین رنگ خون بباید زد به 

یا بمیریم جمله یا گردیم
 

طرح نوي کنیم آباد تا به     
باد بادا هرچه فتح، یا مرگ   

»...آزاد زندگانی صاحب    
 )81: 1392یوشیج، (                     

 و همسان نیما، ویتمن در این باب این گونه سروده است: 
 باك باش! برادرم یا خواهرم، همچنان بی«

 رغم حادثات، آزادي را باید نگهبان بود؛ به    از پا منشین
 آزادي نه چنان است که یک یا دو بار شکست، یا بارها شکست،

 شکنی، یمانناشناسی مردم، یا پ اعتنایی و حق یا بی
 ها هاي زور و قدرت. سربازان و توپ آرایی سرنیزه یا صف

 و قوانین جزایی،
 ).164: 1383ویتمن، » ( آن را سرکوب کند و از میانه بردارد

اي باید  چنین جامعه چنین مقصودي آسان نیست و براي رسیدن به بدیهی است که نیل به  
اند که باید  نهند؛ آزادگانی تحقق این مهم می بهایی سنگین پرداخت. جانبازانی که سر در راه
ها همت واالیشان را پاس داشت و همگان را  اراده واالیشان را ستود و با یادکرد فداکاري آن

طرزي مشابه بر پیوستن جوانمردان  پیگیري این طریق تشویق کرد. از این رو  ویتمن و نیما به به
ها و  خاطر جان فشانی کنند و آنان را را به می خیل عظیم آزادیخواهان  تاکید طینت به پاك

 کنند: ها با افتخار یاد می ستایند و از آن دریغشان در راه وطن می هاي بی رشادت
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اي ستمدیده مرد! شو بیدار «
نحسی بخت این زمان بشکست 

بخت بد خفته است و مدهوش است
اي سازید                                                                                                                           زود خیزید و چاره

 

 
ها بر باد  رفت نحسی قرن

باد بشارت همه گدایان به
خواب اندر است این شیاد تا به

تا کنیدش از بیخ و از بنیاد...
 )80: 1392(یوشیج،                    

 شمارد: آرمانشهر  آزاد  را چنین بر می رات رسیدن بهو ویتمن نیز مخاط
 اي از قهرمانان و شهیدان نماند،                                                                                                                           هنگامی که دیگر خاطره«

 ن و زنان یکسره از سرزمین رانده شوند،هاي مردا و هنگامی که حیات و جان
 ي  آزادي از آنجا رانده خواهد شد، آنگاه آزادي یا اندیشه

 شکنان اقتدار مطلق خواهند یافت. و پیمان
 باك باش! پس اي مرد و اي زن انقالبی اروپایی، بی

 )168، 167: 1383ویتمن، ».(زیرا تا همه چیز از پا نیفتاده، تو نباید که از پا نشینی
    تفاوت دیدگاه نیما و ویتمن در رابطه با مفهوم آرمانشهر

با وجود وجوه اشتراکی که در آرمانشهرگرایی نیما و ویتمن مشاهده کردیم، تفاوتی شاخص   
خورد. آرمانشهر نیما در  چشم می ي  مطلوب به تحقق جامعه اندازهاي ایشان نسبت به در چشم

ی دوردست قرار گرفته است که تحقق آن با وضع موجود امیدي و در افق اي از غم و نا هاله
کشد، امیدي مبهم  تصویر می اي که به ناممکن است. در واقع، شاعر سوگمندانه در شب تیره

کند، اما خود را  اي رویایی دارد و هرچند تمام هم خود را براي نیل بدان مصروف می آینده به
تغییر  آسانی و با یک رد. حال آنکه آرمانشهر ویتمن بههمراهی دیگران ندا بیند و امیدي به تنها می

رویه در نگرش در دیدگاه مردمان در دسترس است. چه بسا این تفاوت، پیامد طبیعی 
ي  هرسد که در درج نظر می ها باشد، اما به هاي جغرافیایی و تاریخی وفرهنگی آن تفاوت

 ت.ها عامل این امر اس هاي روحی و شخصیتی آن نخست، تفاوت
نوعی آرمانشهر  چنانکه گفتیم که نیما شاعر طبیعت است و وطن مالوف  او که به  

خوبی در دو شعر  رود، در دل طبیعت بکر قرار دارد؛ این واقعیت به شمار می نوستالژیکش به
شود. نیما از مدنیت گریزان است و دامان چشمه و  دیده می» ي  رنگ پریده قصه«و » افسانه«

کوه  جغرافیاي آرمانشهر خیالی اوست. در مقابل، ویتمن آرمانشهرش را تنها ماه و جنگل و 
خصوصیات اقلیمی خاصی نیست.  خواه او وابسته به داند. در واقع شهر دل طبیعت بکر نمی
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یابد. او حتی با  نهد، شادي خود را می داند و در هر جا که پاي ویتمن تمام دنیا را وطن خود می
 وجد آید:   تواند به ترین مظاهر تمدن هم می تادهي  پیش پا اف مشاهده

 وه، شادي جانم، جان از قفس آزادم،« 
 جانی که همچون آذرخش،

 هر سو می جهد! به
 این زمین و آن زمان را داشتن، مرا بس نیست،

 ).116همان،  »(هزاران زمین، و تمامی زمان را خواهانم
است. حتی در مواقعی که غمگین است،  ویتمن شاعري اغلب برونگراست. سرزنده و شاد   

داند  یابد. او می ي یک نور و ستاره، نشاط خود را باز می زودي با تجربه پاید و به غمش دیر نمی
هاي گران قدر عمر  غم بسپارد و لحظه اي مرگ است، پس چرا باید دل به                                                                                                                           که پایان هر پدیده

داند که  هر کجا که میل کند و می شود و به خویش را با آن از دست بدهد؟ همرنگ جماعت می
اي که                                                                                                                            سپارد. با کشاورزان، کارگران، فقرا، کودکان و هر زنده زیبایی در آن وجود دارد، ره می

شناخت و تجلی روح نه از طریق جذبه و «موجود است. او مرد سفر است و معتقد است که 
تی از طریق خویشتنی و نه ح گردد، نه از طریق فنا و از جان گذشتگی و بی مکاشفه حاصل می

ي زندگی و دیدن و احساس کردن آنچه در این راه است  عشق و محبت. تنها سفر راه گشاده
سرود راه «) او در 17: 1383کشاند. ( ویتمن،  اوج می سازد و به گر می روح بشري را جلوه

و هر لحظه با » این لحظه«ي  عشق بین مردم پیوند زند و خود در وسیله خواهد به می» گشاده
و » هم محبت ورزیم  که همه باید با هم برادر باشیم و به«داند  ردم پیوند یابد. چه بسا میم

خواه  ها زندگی پر نشاطی در پیش خواهد داشت. او شاعري دموکراسی مطمئن است که با آن
دهد. زیرا باور دارد که در  لحظه امید خود را از دست نمی آن حتی یک است و براي رسیدن به

او هم در همین جاست، در کنار همین مردم.     ها خوشبختی از آن اوست. آرمانشهر نجدل همه ر
باور او  تغییر نوع نگاه   دست آورد. به فقط باید سفر کرد و آن را در تجلی نگرش خود به

تمام مردم،  سازد.  او صادقانه به هاي زندگی  آن را  زیبا  و تحمل پذیر می ها و مشقت رنج به
 ورزد و انتقام و کینه در ذهنیت او جایی ندارد. انش، هم عشق میحتی دشمن

العبور و دور افتاده است.  هاي استوار، صعب هاي فراخ و کوهستان نیما در مقابل، مرد دشت   
سازند. غفلت را بر  اش می ها برآشفته شود  و جهالت ها  سرشار از غم می ي  پلشتی از مشاهده

ي شهرستان را  کننده آید و زمانی که رسم و آیین خوار خشم می م بهتابد و از سازش با ظل نمی
برد و  کوهستان پناه می بیند؛ همچون ببري زخمی به با روح بزرگ و آرمانخواه خود ناسازگار می
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ي  آن  گوید. نیما در اغلب اشعار خود براي جامعه و آینده کوه و چشمه می غم دل خویش را به
گسترد؛ این درد دل خود را با او در میان  هنگامی که شب فرو میکند و  ابراز نگرانی می

ي  خویش امیدي ندارد؛ با این حال نومید  مردم زمانه گذارد. او بر خالف والت ویتمن به می
هر حال، پس از شب سیاه و  مطلق هم نیست و ایمان دارد که هر چند دیر و دور، ولی به

ورزد و  ایشان عشق می اش به گریزي او در عین مردمجانگزا صبح سپید در راه است.  البته 
تکاپو است، ولی در کل تجربیات  ها دائم به پیوسته نگران حال آنان است و براي بیداري آن

 دهد. انزوا سوق می اش او را به شخصی
یابد. اما او در این سیر  گفتیم که ویتمن مرد سفر است، و تعالی روح بشر را در سفر کردن می

ها را هم می بیند. در باور او ها و شاديها و طراوتها زیبایی و انفس، در کنار پلیديآفاق 
پلیدي امري عارضی است و این شادي و زیبایی است که اصالت دارد. اما در ذهنیت نیما  که 

شود؛  ها تاکید می یابد، بر سیاهی و پلیدي تجلی می» بخوان اي همسفر با من«در شعري چون 
ها و  ها و نابسامانی خن او در نقد ضد آرمانشهري که گرفتار آن است، بیشتر زشتیدیگر س به

 کند: درشتی راه را مالحظه می
 ره تاریک با پاهاي من پیکار دارد«
 آلوده هر دم زیر پایم راه را با آب به
 سنگ آگنده و دشوار دارد؛  به
 سپارم. چشم پا ولی من راه خود را می به

 راه خود، د، رود هر کس بهجهان تا جنبشی دار
 عقاب پیر هم غرق است و مست اندر نگاه خود.

 نباشد هیچ کار سخت کان را در نیابد فکر آسان ساز،
 شب از نیمه گذشته است؛

 خروس دهکده برداشته است بانگ آواز؛
 چرا دارم ره خود را رها من؟

 »بخوان اي همسفر با من! 
 )73: 1392(یوشیج، 

ست که بهشت رویایی خود را روي زمین و با تغییر نگرش انسان ها قابل ویتمن شاعري ا    
سرزمین  براي دست یافتن به» قو«و » مانلی«داند. حال آنکه نیما در اشعاري مانند  تحقق می
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تصویر  خود را در محیطی ماورایی به    نهد و آرمانشهر آرمانی از قفس زمین پاي فراتر می
 کشد. می

امید است  درستی مسیر و اعتالي آرمان خود دارد، از مخاطبان خود نا دي که بهنیما با همه اعتقا
اي چون شعر  پیماید. این طرز نگرش آشکارا در  سروده تنه راه دشوار آزادي را می و یک

آرمانشهر تمام  ضد شود، یک اي که در این شعر توصیف می خورد. جامعه چشم می به»  مهتاب«
هاي فراوان براي اصالح آن، سرانجام در اوج نومیدي  که شاعر با وجود تالش                                                                                                        عیار است 
 شود.  وانهادن آن می مجبور به

ي اطراف از مردم، ها ها و سیاهی در مقابل، ویتمن در اکثر اشعار خود  با وجود همه تباهی 
اي  دهد. او در انتهاي این تونل تاریک و مدهش، برخالف نیما باریکه خود را نا امید نشان نمی

که » خفتگان«ي  هکند. چنانکه در منظوم سوي شهر آرمانی هدایت می بیند که او را به از نور می
کند،  ها را آشکار می لشتیي پیرامون خود پرداخته، هر چند دردمندانه پ نقد جامعه مانند نیما به

آمیزد و با سرود  ها در می بلکه ببا آن کند، امید نیست. خفتگان سرزمین خود را ترك نمی ولی نا
 دهد. ي روزگاري بهتر را سر می هشعر خویش نغم

 
 گیري نتیجه 

آرمانشهرگرایی نیمایوشیج و والت ویتمن داراي آبشخور فکري مشترك است. این دو پرچمدار 
هاي مشترکی بودند که برخاسته از  شکنی در شرق و غرب، داراي آمال وآرمان یی و سنتنوگرا

نیازها و مطالبات دوران تجدد بود. نیما هر چند در پی افکندن شعر نو از ویتمن الهام و تاثیر 
داد. هر دو شاعر  هایش را بروز می مقتضاي شرایط جامعه خود، انگاره پذیرفته بود، اما طبیعتا به

جان  گرایان درآویختند و نامالیمات زیادي را به ي  بدیع خود با سنت راي جا انداختن شیوهب
مسیري دشوار و پر پیچ و خم بدل ساخت که اگرچه  خریدند و این مسئله زندگیشان را به

همراه داشت. نیما و ویتمن در آرمانشهرگرایی  هاي بسیار نیز به جایگاهی سترگ انجامید، رنج به
تابند و زندگی  شورند و اسارت در مظاهر تصنعی تمدن را بر نمی ر وضعیت موجود میخود، ب

نوعی آرمانشهر  کنند و به آالیش  در دامان طبیعت و وطن مالوف خود را طلب می بی
اند.  جبر زمان از آن دور افتاده شان است که اکنون به ها زادگاه دوران کودکی نوستالژیک آن

هاي نیما و  ها در سروده ی دو رکن رکین آرمانشهر در همه دورانآزادي و عدالت اجتماع
ها یکسان  انداز تحقق این شهر آرمانی در ذهن آن این حال چشم ویتمن جایگاه خاصی دارند. با

بیند، تا حد زیادي  شهر موعود، با رخوتی که در مردم پیرامون خود می نیست. نیما از رسیدن به
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آیندگان دارد. در مقابل؛ ویتمن در  دهد و چشم به سخت را ادامه میناامید است، ولی این مسیر 
ي خود ناامید نیست. او  هي فاضل همدین حضیض مسکنت و درماندگی ظاهري، از نیل به

سان تغییر نگرش  بیند و بدین ها را هم شاهکار خلقت می ترین علف پا افتاده هاي پیش برگ
 داند.   ترین شرط تحقق کمال میجهان هستی را نخستین و مهم ها به انسان

 
 منابع:

 
Afrasiabi, Hossein and S. Mombeini, “A Sociological Study about the 
Nima's Barf Poem Based on Shariati’s Viewpoints by Focus on 
Sorrow”. Sociological Journal of Art and Literature, vol. 7, no. 1, 
1394/2015, pp. 63-79. 
Ahmad Soltani, Monireh. “Common motifs of realism in Sa’di and 
Walt Whitman’s poetry”. Comparative Literature Studies, vol. 3, no. 
9, 1388/2009, pp. 11-26. 
Alaei Hosseini, Mehdi. “Two poets from both sides of the world, 
Nima Youshij and Walt Whitman”, Collection of Essays 
commemorating the 100th anniversary of Nima Yoshij, Tehran, 
National Commission for UNESCO in Iran, (1378/1999): 341-353. 
Alizadeh Khayat, Naser and R. Sadeghi Shahpar. “The most important 
and fundamental yet hidden concept in Nima’s Manli and Shamlu’s”. 
JBA, Journal of Boostan Adab, vol. 4, no. 4, 1391/2012, pp. 87-112. 
Arianpour, Y., From Nima to Later. Tehran, Zavvar Publishing, 2003. 
Asadi Amjad, Fazel. and M.  Rouhani Manesh. “Resistance and 
overthrow of the dominant literary discourse in the poetry of Nima 
Youshij and Walt Whitman”. Language and Translation Studies, vol. 
47, no. 2, 1393/2914, pp. 23-44. 
Asil, Hojatollah. Utopia in Iranian Thought, Tehran: Ney Publishing, 
1381/2002. 



 537تمنیو والت و جیوشیمایدر اشعار ن ي   آرمانشهر يها شهیاند یقیتطب یبررس

Avicenna. The Book of Healing, Theology. Introduction by I. Madkour 
and research by Qanawati and Zayed. Qom, Marashi Najafi School, 
1404/1984. 
Cahen, Jacques-Fernand. History of American Literature. Translated 
by Hosseingholi Hosseini Nejad. Tehran, Tahoori Publication, 
1334/1955. 
Darras Jacques & al. “Walt Whitman, poète de l'utopie américaine: 
Entretien avec Jacques Darras”. Esprit, Number 288 (10), 2002, pp. 
55-64. 
Éluard, Paul. De la force de l'amour: Excerpts of Poems. Translated 
by Farid, Javad. Tehran, Negah Publication, 1393/2014. 
Farabi, Aboonasr Mohammad. Principles of the Opinions of the 
Citizens of the Ideal City. Translated and annotated by S.Jafar Sajjadi, 
Tehran: Tahoori, 1361/1382. 
Haslam, Jason. “Punishing Utopia: Whitman, Hawthorne, and the 
Terrible Prison”. Arizona Quarterly: A Journal of American 
Literature, Culture, and Theory, Johns Hopkins University Press, vol. 
73, no. 3, 2017, p. 1-22. 
Ignoffo, Matthew. “The American Dream and Its Culmination in Walt 
Whitman.” 1972 Loyola University Chicago. eCommons, 
https://ecommons.luc.edu/luc_diss/1190. 
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒. Leaves of Grass. Translated by Mansooreh Bokraei. 
Tehran: Lian Publishing, 1395/2016. 
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒. Selected poems of Walt Whitman. Translated by Sirus 
Parham. Tehran, Morvarid Publishing, 1383/2004. 
Lawrence, D. H. Studies in classic American literature, New York, 
Viking Press, 1964. 



 1399 ، پاییز و زمستان2 هشمار، 25، دوره پژوهش ادبیات معاصر جهان 538

Mohammadpour, Hamdollah. “The Influence of Western Literary 
Translations on Nima Youshij”, Bi-Quarterly of Contemporary 
Iranian Literature, no. 2, 1398/2019, pp. 49-66. 
Moore, Thomas. Utopia. Translated by Dariush Ashouri. Tehran: 
Kharazmi Publishing, 1361/1982. 
Mulla Sadra, S. M. S. Al-Mabda wa Al-Ma'ad. Edited by S.J.  
Ashtiani. Qom, Boostan-e Ketab, 1380/2001.   
Raghibdust, Shahla. “Sohrab Sepehri and Walt Whitman: roadies 
clear”. Literary Text Research, vol. 9, no. 23, 1384/2005, pp. 123-141. 
Razani, A.H. and A. Niroumand. “Display of Death in the Poetry of 
Mowlana and Whitman”. Mowlavi Research Quarterly, vol. 6, no. 13, 
1391/2012, pp. 140-160. 
Rezaei, Roya et al. “Studying the Lifestyle of Nima Youshij in his 
letters (Based on the pattern of Eric Landowski)”. Pazhouhesh-e- 
Adabiat-e- Moaser-e- Jahan [Research in Contemporary World 
Literature/ Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], Volume 24, no. 1, 
1398/2019, pp. 119-147.  
Rovion, Frédérique. Utopia in the History of Western Thought, 
translated by Bagheri, Abass. Tehran, Ney Publishing, 1385/2006. 
Saliba, Jamil. Glossary of Philosophy and Social Sciences. Translated 
by S. Sajjadi and K. Barg Nisi, Tehran, Enteshar Co., 1371/ 1992. 
Saremi Garoui, Sakineh and A. Talebzadeh Shoushtari. “A Picture of 
the Ideal Society in the Gibran Khalil Gibran and Nima Yoshij's 
Literature”. International Conference on Literature and Comparative 
Research, Gorgan, Nasim Mo'oud Cultural Institute, 1394/2015, pp. 
46-62. 
Sarvat, Mansoor. Introduction to Literary Schools. Tehran, Sokhan 
Publishing, 1391/2012. 



 539تمنیو والت و جیوشیمایدر اشعار ن ي   آرمانشهر يها شهیاند یقیتطب یبررس

Segal, Howard Paul. Technological Utopianism in American Culture. 
Syracuse University Press, 2005.   
Tabibzadeh, Omid. A Look at Nima's Poetry. Tehran: Niloufar 
Publishing, 1387/2009. 
Talttoff, Kamran. Writing Politics: A Research in Contemporary 
Poetry and Story. Translated by  M. Kamali. Tehran, Namak 
Publication, 1394/2015. 
Tusi, Nasir al-Di al-Tusi. Nasirean Ethics, Volume 1. Edited by M. 
Minavi and A . Heydari. Tehran, Kharazmi Publishing, 1391/2012. 
Whitman, Walt. Leaves of Grass. New York University Press, 1964. 
Yousefi Behzadi, M. "Nīmā Yušig et les poètes modernes français 
(Alfred de Vigny et Paul Éluard)". Pazhouhesh-e- Adabiat-e- Moaser-
e- Jahan [Research in Contemporary World Literature/ Pazhuhesh-e 
Zabanha-ye Khareji], vol. 14, no. 53, Special Issue, French, 2009, pp. 
121-132. 
Youshij, Nima. The Value of Emotions and Five Essays on Poetry and 
Drama. Sirus Tahabaz. Tehran, Gothenburg Publication, 1351/1976. 
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒. Collecttions of Nima Youshij Poems, Tehran, Nik Farjam 
Publishing, 1392/ 2013. 
 
 


