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مقدمه
از جریانات مه شعر عصر پهلوي دوم ،جرینان شنعر اعتنرا اسنت کنه در سنرودههناي
شاعران متعهد این عصر به شکل بارزي نمود پيدا کرده اسنت .در بحنث از اعتنرا هناي
شعري ،بالفاصله ذهن متوجه اشعار شناعران متعهندي چنون :مهندي اخنوانثالنث (-1307
 ،)1369احمنند شنناملو ( ،)1379-1304حمينند مصنندق ( ،)1377-1318سننياوشکسننرایي
( ،)1374-1305هوشننن ابتهنناج ( )1306و در شننکل مالینن تننر آن شننعر محمدرضننا
شفيعيکدکني ( )1318ميشود و شاید پذیرش اندیشنة اعتنرا

در سنرودههناي سنهراب

سپهري ( )1359-1307به نظام سياسي -اجتماعي جامعة عصر خود بهسختي براي بسنياري
از مردم قابلقبول باشد.
هرکدام از شاعران جریان شعر اعترا براي بيان انتقاد خویش از سياستهاي حناک ،
شگردهاي ویژهاي برگزیدند تا ضمن رهایي از تيغ سانسور حاک  ،بتوانند رسالت خنویش
را به عنوان شاعري متعهند در قبنال اجتمناع بنهانجنام برسنانند .نمنادپردازي و سمبوليسن ،
استفاده از نقاب ،کنایه ،رمز و مواردي از این دست ،نمونههنایي از شنيوههنا و شنگردهاي
غيرمستقي این شاعران بهشمار ميرود.
سهراب سپهري از شاعران بنام عصر پهلوي دوم بهعنوان یکني از شناعران متعهند اینن
عصر ،هيچگاه از اجتماع و سياست حاک غافنل نبنوده اسنت .بنا وجنود آنکنه بسنياري از
منتقدان ،شعر او را خالي از تعهد نسبت به اجتماع و سياست حاک ميدانند ،دقنت و تأمنل
در اشعار وي ،ما را به حس تعهد و مسئوليت او در شعر متوجه ميسازد .وي هن چنون هنر
انسان آگاه دیگري از نابهسامانيهاي اجتماعي متأثر شده است ،اما از آنجا که اعترا و
انتقاد او از وضعيت حاک  ،بيسرو صندا و خنالي از شنعارهاي معمنول و دور از همهمنه و
جنجال بود ،بسياري او را انساني بيدرد ميداننند و نقنش وي را در تعهند در قبنال جامعنه
کمرن جلوه ميدهند ،حال آنکه ریشه و بنينان اعتنرا هناي او را بسنياري از سياسنت
هاي عصر پهلوي دوم شکل ميداد و وي را براي بيان کشف راههایي نو وامنيداشنت کنه
آرمانشهر گونهاي از راههاي فریاد و اعترا و نشان دادن حنس تعهند و مسنئوليت او در
شعر بود.
شاعران متعهد در قبال اجتماع ،همواره اعترا

هاي خود را بنه شنيوههناي گونناگوني

مطرح ميکردند و ميتوان گفت ادبيات آرمانشنهري یکني از زیرمجموعنههناي ادبينات

محمدی و همکاران | 105

اعتراضي است؛ زیرا شاعران معتر

وضنعيت ذهنني مطلنوب خنود را در برابنر وضنعيت

عيني و نامطلوب موجود قرار ميدهند و در واقع ،آرمانشهر ،تقابل دنياي آرماني شاعر بنا
دنياي واقعي است .آنان در پرداختن به اتوپيا یا آرمانشهر بهگونهاي ،نارضایتي خنود را از
وضعيت موجود و شرایط سياسي -اجتماعي عصر خود نشانميدهنند؛ زینرا پنناه بنردن بنه
دنياي آرماني و ذهني مستلزم عدم رضایت شاعر یا ادیب از آن وضعيت اسنت و بنه دلينل
آنکه به شيوهاي هریف و شاعرانه انتقناد خنویش را مطنرح منيکنند و از شنعار ،جنجنال،
همهمههاي رایج ،حزبگرایي و مسائلي از این دست بيبهره است در اینن پنژوهش آن را
«اعترا

خاموش» ناميدهای .

انتخاب شگرد سپهري در بيان اعترا
هاي معمول شاعران جریان اعترا

خود که بنه شنيوهاي بنا هنجنارگریزي از شنيوه

توأم بود و نيز پوشيدگي این شيوه به نسبت شيوههناي

شاعران شناختهشدۀ جریان اعترا  ،بيانگر اهميت پرداختن به اینن موضنوع اسنت؛ همنين
امر ،و نيز لزوم توجه به آرمانشهر به عنوان یک شيوۀ اعتراضي غيرمسنتقي و خناموش در
این عصر ،باعث توجنه وینژۀ نگارنندگان اینن پنژوهش شنده و ضنرورت پنژوهش آن را
موجب شده است.

 .1اهداف و پرسشهای پژوهش
شناساندن بهتر اعترا هاي خاموش در عصر پهلوي دوم و بررسني آرمنانشنهر بنهعننوان
یکي از نمودهاي اصلي این نوع اعترا و چگونگي استفادۀ سپهري از هرفيتهناي ادبني
و هنري بهکار رفته در سرودههاي آرمانشهري او از اهداف این پژوهش اسنت .در همنين
راستا دو سرودۀ «آب» و «پشت دریاها» از مجموعة «حج سبز» بررسي ميشود و سعي بنر
آن است تا به دو پرسش «سهراب سپهري به چه منظور از اتوپيا یا آرمانشهر در شعر خنود
استفاده کردهاست؟» و «چگونه ميتوان آرمانشهر را بنه عننوان گوننهاي از اعتنرا هناي
خاموش عصر پهلوي دوم مطرح کرد؟» پاسخ داده شود.

 .2پیشینة پژوهش
در مورد آرمانشهر در شعر سپهري ،پژوهشهایي انجامشده که برخي از آنها با رویکنرد
تطبيقنني بننه موضننوع توجننه کننردهان ند؛ از جملننه مقالننة فنناروق نعمتنني ( )1391بننا عنننوان
«درجست وجوي ناکجاآباد (بررسي تطبيقني آرمنانشنهر در شنعر جبنران خلينل جبنران و
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سهراب سپهري)» و مقالنة خلينل حرینري و محمندعلي ضنيائيعليشناه ( )1391بنا عننوان
«بررسي و مقایسة آرمانشهر سهراب سپهري و پادآرمانشهر طاهره صنفارزاده» .برخني از
مقاالت با رویکرد تطبيقي ،آرمان سياحت و سنفر او را در ضنمن بحنث از شنهرگریزي و
بدويگرایي بررسيکردهاند و مقالة احمدرضا حيدریان ( )1391با عننوان «شنهرگریزي و
بدويگرایي در شعر سهراب سپهري و عبدالمعطيالحجنازي» از اینن دسنته اسنت .برخني
دیگر نيز آرمانشهر سپهري را در ضمن تأثيرپنذیري او از عرفنان شنرق تفسنير کنردهانند؛
مانند مقالة ابوالقاس قوام و عباس واعظزاده ( )1388با عنوان «تنهنایي در برخني صنوفيانه
هاي فارسي با رویکرد ویژه بنه شنعر سنهراب سنپهري» .مقناالت دیگنري ضنمن بحنث از
نوستالژي در شعر وي ،آرمانشهر او را از این جنبه مورد توجه قرار دادهاند؛ هماننند مقالنة
مهدي شریفيان ( )1386با عنوان «بررسني فرآینند نوسنتالژي در اشنعار سنهراب سنپهري».
گروهي از مقاالت ضمن بحث از تعهد سپهري به گونهاي به آرمانشهر او اشارهکردهانند؛
مانند مقالة فاطمه پورجعفري و حسن شنهابي( )1391بنا عننوان «شناعري از اهنالي امنروز
(تحليل تبلور اندیشههاي تعليمي و تعهد ادبي در شعر سهراب سپهري)» .گروه دیگري از
مقاالت ضمن بحث از عرفان سپهري به آرمانشنهر او در طبيعنت اشناره کنردهانند ،ماننند
مقالة هادي خدیور و سميرا حدیدي ( )1377با عنوان «عرفان سهراب سنپهري» .عنالوه بنر
این مقاالت ،کتاب «آرمانشهر سپهري» ( )1377از محسن الهامي به طور اختصاصي اشعار
آرمانشهر سپهري را بررسي کرده است.
آنله مسل اسنت اینن اسنت کنه در هنيچینک از پنژوهشهناي انجنام شنده بحثني از
اعترا هاي سنپهري و توجنه وینژۀ او بنه اجتمناع و سياسنت حناک نشنده بنود و ارتبناط
آرمانشهرهاي او با اعترا و عصيان عليه وضنعيت موجنود اجتمناع و سياسنت حناک و
گونه اي از اعترا که در این پژوهش آن را اعترا خاموش ناميندهاین  ،نشنده و همنين
امر ضرورت تحقيق و پژوهش در این زمينه را ملزم ساخته است.

 .3بحث و بررسي
 .1-3آرمانشهر در شعر عصر پهلوی دوم
اصطالح آرمانشهر «به هر اثر داستاني ،فلسنفي ،منذهبي و سياسنياي گفتنه منيشنود کنه
تصویري خيالي از دنيایي به دست دهد که در مقایسه با دنياي واقعي جنبنة آرمنانخواهاننه
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داشته باشد» (ميرصادقي .)1377 ،هملنين «آرمانشهر جایي است دست نيافتني که تصنور
آن همواره در افق آرزوي بشر ،نمونة خير برین ،زیبایي و رستگاري بوده اسنت و یکني از
آرزوهاي آدمي در درازناي تاریخ ،دستيابي به جامعهاي بوده که در آن رستگاري خویش
را تحقق بخشد .هنگامي که بشر از بند اسطورهها رست و آرزوهاي خود را در پرتو دانش
دستیافتني دانست ،تصور شهر آرماني را از دیار اسطورهها به قلمرو خنرد آورد» (اصنيل،
.)1381
آرمانگرایان اغلب کساني هستند که «سياههاي زندگي انسانها را نمنيتواننند تحمنل
کنند و چون نميتوانند از راههاي درست به آن بپردازند ،از آن ميگریزند ،بنه بنرج عناج
پناه ميبرند و در آنجا به ساختن شهري خيالي که حاوي خواستههاي رؤیایي آنان اسنت،
دست ميزنند .هرچند این شيوۀ اندیشه و عمل ،واقنعگرینزي اسنت و لينک ،در منواردي
ميتواند راهنماي مصلحين اجتماعي باشد» (سناروخاني .)1370 ،هملننين آرمنانشنهر در
عصر معاصر ميتواند واکنش روح عصيانگر شاعر یا نویسنده به ناروایيهاي روزگنارش و
یا اینکه نوعي اعترا

به پدیدۀ مدرنيته و صنعتي شندن عصنر جدیند و مينلن بازگشنت بنه

ارزشها و آرمانهاي ناب بشري باشد که در روزگار وي امکان تحقق ندارد.
آرمانشهر در شعر سپهري و بسياري از ه روزگاران وي در عصر پهلوي دوم ،بازتاب
دغدغههاي اجتماعي و محصول آگاهي او از نابهسامانيهاي روزگنار و سنت هنا وکاسنتي

هاي جامعه است .شاعر آگاه و بيدار زمان که دلنش بنا روح آرمنانهنا و احساسنات هن -
نوعانش گره خورده است ،آنگاه که امکان مبارزۀ مستقي با هنجارهاي نامطلوب زمان را

ندارد بهگونهاي غيرمستقي دست به مبارزه ميزند .آرمانشهر در شعر عصر پهلوي دوم از
شگردهاي مبارزه و طغيان علينه وضنعيت موجنود بنود .از مهن تنرین دالینل روي آوردن
شاعران این عصنر بنه اعتنرا و عصنيان علينه وضنعيت موجنود منيتنوان بنه بسنياري از
رخدادهاي سياسي و اجتماعي چنون :اختنناق و اسنتبداد بعند از کودتناي  28منرداد سنال
 ،1332سرکوب نهضت ملي ،انقالب سنفيد شناه ،قينام  15خنرداد سنال  1342و هملننين
رکود اقتصادي که ناشي از توقف و استخراج و پاالیش نفت بود ،و بسياري از این مسنائل
اشارهکرد .هملنين «فقنر و تکندي در خيابنانهنا افنزایش یافتنه و بيکناري در مينان فنارغ
التحصيالن دبيرستانها و دانشگاهها به مشکلي جدي بندل شنده بنود و در عنين حنال تنب
سياسي کشور را فرا گرفته بود (از خشنونت و تظناهرات خيابناني هنر روزه تنا توطئنههناي
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سياسي و آشوبهاي سازمانیافته) که ه علت و ه معلول رکود و بيثبناتي اجتمناعي و
اقتصادي بود» (لنگرودي .)1390 ،با تأمل در شعر این عصر ميبيني کنه آرمنانشنهر مهن
ترین جانپناه براي شاعر کودتازده ،ستمدیده و گرفتنار دغدغنههناي سياسني و اجتمناعي
بود؛ بنابراین ،وي در شعر ،دنيایي را براي خویش طراحي ميکرد که فاقد محدودیتهنا و
موانع دنياي معاصرش بود .در این عصر ،نمونههایي از آرمانشهر و یا گرایش بنه آن را در
شعر اغلب شاعران منيتنوان دیند؛ فرخنزاد ،مشنيري ،سنپهري ،شنفيعيکندکني و ...از آن
جملهاند که نمود آرمانشهر یا گنرایش بنه آن در شنعر آنهنا برخاسنته از نناهمواريهنا و
ناهماهنگيهاي سياسي -اجتماعي زمانه با آرمانهاي جامعه است.

 .2-3پیوند آرمانشهر با اعتراضهای خاموش
شعر و به طور کلي ادبيات اعتراضي آیيننة تمنام نمناي اجتمناع عصنر خنویش اسنت و
منني تننوان از خننالل آن برخنني از مسننائل اجتمنناعي -سياسنني را کننه از دینند تنناریخ و
جامعه شناسي مخفي مانده است ،بازنمایي کرد « .شعر اعترا ایران را غالبناً بنا اشنعار
روشنفکري دهة سي بهبعد ميشناسند .شنعري بنا شاخصنه هنایي چنون آرمنانگرایني،
انسننان گراینني ،عنندالت خننواهي و آزادي خننواهي ،مخالفننت بننا حکومننت پهلننوي دوم،
سکوالر بودن ،نقد صریح و دوپهلنو و . ...روشننفکر الزامناً چنون سياسنت مندار نمني
اندیشد؛ او گاه بسيار احساسي مي اندیشد و عمل مي کند .همه چيز را آنلنان که بایند
باشد ميخواهد نه آنچنان که هست» (عليمرداني.)1390 ،
شعر اعتراضي برحسب متغينرهناي مختلفني چنون اعتنرا هناي فنردي ،سياسني و ینا
اجتماعي داراي انواع مختلفي در نوع بيان است .هر شاعر با توجه به سبک خناا خنود و
نوع بيانش ممکن است شيوهاي منحصر به فرد بنراي بينان اعتنرا خنویش انتخنابکنند.
آنله در پژوهش حاضر مدنظر است ،اعتنرا هناي سياسني و اجتمناعي اسنت .اینن ننوع
اعترا ها به دليل گرایش به اجتماع با وجود تمام تفاوتهایي که در نوع بيانشان وجنود
دارد در اصل و معناي اعترا و انتقاد باه تفاوتي ندارند .حتي برخي از این اعتنرا هنا
به دلي ل وسنعت دیند شاعرانشنان در بنرانگيختن احساسنات و عواطنف بشنري بنراي تمنام
اعصاري که هل  ،ست  ،اختناق و نابهساماني حاک است ،قابليت تأویل و تفسير دارند.
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اهميت اعترا

و انتقادهاي سياسي -اجتماعي تا حدي است که ميتوان این نوع شنعر

را جزء ادبيات متعهد بهشمارآورد .شاعر متعهد همواره تالش ميکنند تنا «جامعنهاش را از
آنله یافته ،باخبر سازد .حقوق مردمش را گوشزد کند و مطالبة مردم از حقوق انسانيشنان
را فریاد کند .او نماینده حرکتي مردمي اسنت .نخبنهاي از طبقنة فرودسنت اسنت کنه مني
کوشد مجراي بسته شدۀ رابطه فرادستان و فرودستان را بگشاید» (همان).
اعترا

هاي شاعران عصر پهلوي دوم در قالبهاي گونناگوني مطنرح شند؛ از جملنه:

سمبوليس و نمادپردازي ،رمانتيس انقالبي ،شعر چریکي و مواردي از این دست .اما نوعي
از اعترا
اعترا

در این عهد وجود دارد کنه تناکنون از نظرهنا مغفنول ماننده اسنت .ایننگوننه
را در این پژوهش« ،اعترا

خاموش» ناميندهاین ؛ اعتراضني کنه ننه از شنعارها و

سمبولهاي رایج مبارزه و ستيز بهره داشت و نه آنکه همانند شعر چریکي سالح مبنارزاتي

خود را از رو بسته بود و عصيان و اعترا خود را به صورت مستقي و بيپنروا بينان مني-
کرد ،بلکه از گونهاي رمانتيس فردي نشأت منيگرفنت کنه بنهزعن گروهني ،خنطمشني

عافيتطلبانه اي بود براي نفي هنجارهناي اجتمناع و سياسنت حناک  .امنا اینن شنيوه بيناني
چگونه با وجود فردیت در بيان ميتوانست با اجتماع و سياستهاي حناک پيونند بخنورد،
خود مسألهاي است که نياز به دقت و تأمل دارد.
با تأمل در شيوه و سبک اعترا هاي خاموش درميیابي کنه اینن سنبکپ اعتنرا

از

نوعي رمانتيس فردي نشأت مي گرفنت کنه در مينان شناعران عصنر پهلنوي دوم بنه دنبنال
شکست آرمانها و آمال آنها بعد از کودتاي  28مرداد سال  1332رواج روزافزون یافت.
چنانکه پس از کودتا ميبيني «رمانتيس بر زندگي و تفکر و شعر مردم سنلطة کامنل دارد
و عموم شاعران هر یک بسته به استعداد و قریحه و تجربه و دانشن خود در نقطنهاي از اینن
رمانتيس جناي منيگيرنند» (لنگنرودي .)1390 ،در واقنع شناعران پنس از کودتنا بنا روي
آوردن به رمانتيس و دوري از اجتماع و سياست و خزیدن در اله خویش و پشت کردن
به اجتماع به نوعي اعترا خود را از هر آنله پيرامون آنان ميگذشت ،نشان ميدادند.
گرایش به رمانتيس شاید به دليل جبن ،ترس و فرار از واقعينت باشند .بنا آنکنه اغلنب
چنين است ،اما گاهي روي آوردن به رمانتيس نوعي از اعترا را ه بنا خنود بنه همنراه
دارد ،هملنان که هنگام بحث از فلسفة وجودي مکتب رمانتيس  ،همواره بنه اینن واقعينت
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اشاره ميشود که شکلگيري این مکتب نوعي اعتنرا

بنه مکتنب کالسيسيسن بنود کنه

اعتناي چنداني به انگيزشهاي دروني در شکلدهي به پدیدههاي هنري نداشت.
واقعيت این است که مبارزه در طول تاریخ اشکال گوناگوني داشنته اسنت کنه مبنارزۀ
رویاروي ،تنها یکي از آشکارترین و شدیدترین شکلهاي آن بوده است ،امنا شنکلهناي
معتدل و مالیمي نيز براي اعترا

وجود دارد کنه گناه بنه دلينل عناري بنودن از شندت و

خشونت ،گویي نوعي رفتنار مسنالمتآمينز و سازشنکارانه اسنت .رويآوردن شنماري از
عالمان و بزرگان اسالم چون حسن بصري و واصلبنعطا بنه زهند و تصنوف در نخسنتين
سدههاي اسالمي ،یکي از آن شکلها بود که نوعي قهر کردن از همکاري بنا حاکمينت و
کنارهگيري از جامعه بود؛ رفتاري که همساني بسيار به عملکرد سپهري در طول سنالهناي
زندگي دارد .او نيز خسته و دلزده از همة مشاجرههاي زمانه به زاویة تنهایيها و تفکنرات
فردي خود پناه برده بود .گاهي نيز مبارزه با هجرت و تره تمام وابستگيها و تعلقنات بنه
یک مکان همراه ميشود .مثل مهاجرت پارسيان ایران به هندوستان پس از حملة اعراب به
ایران و یا مهاجرت شمار بسياري از شاعران و هنرمندان به هندوسنتان در دورۀ صنفوي بنه
دليل خشونتورزيهاي قزلباشان و تعصبهاي حاک بر تشيع صنفوي .از طرینق تفحنص
در پناهگاههاي هنرمندان نيز ميتوان دریافت که رفتار آنها با نوعي نارضنایتي و اعتنرا
به زمانه ،همراه است .وقتي هنرمندان به گذشتههاي دور و نزدیک تاریخي پناه منيبرنند -
که نمونة آن را در رفتار رمانتيکهاي اروپا ميتوان مشاهده کرد -ناگفتنه پيندا اسنت کنه
آنها رضایتي از وضعيت موجود ندارند؛ یا هنگامي که هنرمندان به ترسي دنياهاي تخيلني
و آرماني خود در آیننده منيپردازنند و رفتارهناي ایندهآليسنتي از خنود بنروز منيدهنند،
ناخرسندي خود را از زمانه فریاد ميزنند که این امر نيز جنبهاي از رمانتيس فردي است.
برخي معتقدند «رمانتيس بهگونهاي متناقضنما ه سنرآغاز اننزواي هنرمنند در جامعنه
است و هن سنرآغاز درگينر شندن مسنتقي او در مسنائل سياسني ،اقتصنادي و اجتمناعي.
درآميختگي ادبيات رمانتيک و زندگي اجتماعي به حدي است که به گفتنة آبرامنز ،شنعر
رمانتيک را نميتوان بدون آگاهي از تأثيري که روح انقالبي و سياسي عصنر بنر جنوهر و
فرم آن نهاده است به درستي دره کرد» (جعفريجزي.)1378 ،
نقطه تقاطع تناقض مطرح شده در عصر پهلوي دوم در قالب رمانتيسن فنردي بنا شنيوه
هایي چون رمانتيس عاشقانه ،رمانتيس سياه و رمانتيس عرفاني خود را نشان داد .رمانتيسن
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فردي با نمودهاي مطرح شدۀ خود هرچند در هناهر امنر بنهگوننهاي رويگردانني از بينان
دردهاي اجتماعي بود و نوعي مبارزۀ منفي تلقي ميشد که فکر و ذهن جامعه را از مسنائل

و مشکالت اجتماع منحرف ميکرد و معطوف به دلخواستههاي شخصي ميداشنت و بنه-
گونهاي سازش و انفعالگرایي در مقابل ست  ،استبداد و خفقان بود ،امنا درعمنل منيبينني
که نميتواند فارغ از دردهاي اجتماعي باشد و با وجنود بينان مسنالمتآمينزش در هناهر،
شيوهاي از اعترا

را درپيش گرفت که با ویژگيهایي که داشت آن را اعترا

خاموش

نامينندهاین  .روي آوردن بننه عرفننان و یکنني از نمودهنناي آن؛ یعننني آرمننانشننهر و جامعننة
ایدهآلي ،از نمونههاي گنرایش بنه اینن ننوع اعتنرا

هنا در عصنر پهلنوي دوم اسنت کنه

نارضایتي از وضنعيت موجنود و ناسنازگاري مبناني فکنري شناعر بنا واقعينتهناي زمنان،
مه ترین رکن آن است ،اما به دليل آنکه از قوۀ تفکر و خيالپردازي شاعران الهنام گرفتنه
و نيز آنکه از رمانتيسمي فردي نشأت ميگيرد ،هيچ نشاني از اعترا را در خود نندارد بنا
این وجود ،ميتواند بهگونهاي نمایانگر کاستيهاي اجتماع بوده و اعتراضي سنازنده باشند
و مخاطب با خواندن این نوع شعرها و تطبيق جامعة عصر خویش با اینن آرمنانشنهرها بنه
کميها و کاستيهاي عصر خویش پيببرد و درصدد اصالح برآید.
آرمانشهرها با وجود ویژگيهاي مشتره ،داراي تفاوتهنایي بناه هسنتند کنه اینن
تفاوتها را معموالً سطح و نوع آرمانخواهي شاعر ،وضعيت جامعنه و هملننين افنق دیند
شاعر براي بيان مطلوبهایش ،تعيين ميکند؛ چنانکه دنياي آرماني شاعراني کنه در ینک
عصر زندگي ميکنند ،شباهت بيشنتري نسنبت بنه هن دارد؛ هرچنند بننماینة تمنام آنهنا
رسيدن بشر به سعادت است .نمونههایي از اعترا هاي خاموش را در قالنب طنرح آرمنان
شهر ،عالوه بر اشعار سپهري ،مي تنوان در اشنعار شناعراني چنون فنروغ فرخنزاد ،فریندون
مشيري ،شفيعيکدکني و ...مشاهده کرد.
فروغ فرخزاد در شعر «کسي که مثل هيچکس نيست» بنا کلمناتي سناده و صنميمي بنه
ترسي یک آرمانشهر ميپردازد که به واسطة ههور ینک منجني در آن خبنري از سنت و
استبداد نيست و عدالت و برابري حاک است و ميتواند آرمانها و آرزوهاي یک ملت را
تحقق ببخشد .او «با تخيلي نيرومند و احساسي کنه در عنين فنردي بنودن ،قابلينت عمنومي
شدن دارد از پشت تصاویر ساده و صميمي شعرش کلمات را مبدل به انعکناس چينزي در
مورد انسان بودن ميکند که قابل بيان نيست ،اما بهخوبي حس منيشنود» (معمنار.)1389 ،
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هملنين فریدون مشيري که در شعر «فریادهاي سوخته» ضمن اعترا

از وضنعيت جامعنة

عصر خویش از آرزوي خود براي به دنيا آمدن کودکي سخن منيرانند کنه منيتوانند بنه
عنوان منجي بشریت باشد و انسانها را از گرفتاري رهایي بخشد .نمونههاي دیگري از این
اعترا هاي خاموش را ميتوان در شعرهاي «فصل پننج » و «در جسنتوجنوي نيشنابور»
شفيعيکدکني مشاهدهکرد که فارغ از هرگوننه شنعارهاي حزبني ،نمادهنا و سنمبولهناي
مبارزه به منظور انتقاد از وضعيت جامعه ،آرمانشهر مطلوب خویش را طراحي ميکند.

 .3-3سهراب سپهری و شعر اعتراضي
سپهري از جمله شاعران عصر پهلوي دوم بود کنه دربنارۀ او اههارنظرهناي فراوانني شنده
است .گروهي او را در بوتة نقد قرار داده و معتقدند او شاعر متعهدي نبنوده و «سنخنش از
جنس زمان نيست ،دست ک براي مردم آن روزگار ،در اننزواي بيشنتري اسنت و اگنر در
جایي نامي از او بهميان آید بيشتر در مقام رد است تنا تأیيند» (زرقناني .)1383 ،برخني نينز
تنها ارزش شعر او را در این دیدهانند کنه مهن تنرین حماسنة شنعر او «راه ینافتن بنه درون
خاموش است؛ اندیشهاي که مه ترین تخيلش پيروزي در مبارزۀ ذهن با طوفانهایي اسنت
که آن را احاطهکردهاند .براي رسنيدن بنه آن خنویش» (معمنار .)1389 ،حقنوقي از او بنا
عنوان «شاعر خردسال ،نه عارف سالخورد» یاد ميکند (حقوقي )1391 ،و شاملو در کتاب
باغ تنهایي شعر «آب را گل نکني » او را مورد انتقاد قرار داده و مينویسد« :زورم منيآیند
آن عرفان نابهنگام را باور کن  .سر آدمهاي بيگنناه را لنب جنو منيبرنند و منن ،دو قندم
پایينتر بایست و توصيه کن که «آب را گل نکنيد » یکيمان از مرحله پنرت بنودهاین  ،ینا
من یا او» (شاملو 1373 ،به نقل از سياهپوش) .
نکته اي راکه نباید از خاطر دور داشت این است که شعر سپهري را با تمام انتقاداتي
که به آن وارد کردهاند ،نميتوان با یک برداشت قطعي و ایستا و یکسویه تفسير کرد؛
گویي برخي تعهد در شعر را تناسب شعر با مناسبتهاي سياسي و اجتماعي معنا کردهاند
و به همين دليل اگر شاعري چند شعر سياسي و اجتماعي در نقد زمان خویش نداشته
باشد ،او را شاعر متعهد بهحساب نميآوردند .در حالي که از نظر برخي ،تعهد تنها
مختص به این امور نيست .هرچند در نگاه اول شعر سپهري به رویا پناه ميبرد و راه گریز
و عدم پذیرفتن مسئوليت از بار فشارها و دغدغههاي سياسي و اجتماعي زمان را درپيش
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ميگيرد ،با طبيعت سرگرم ميشود و در خلسهاي شاعرانه به جستوجوي دنيایي دور از
ذهن ميپردازد که دستيابي بدان از نظر عقلي و عملي امکانپذیر نيست ،اما با تأملي ژرف
و درونکاوانه به شعر او درمي یابي که شعر او بيگانه با روح زمان نيست و همين امر منشأ
انتقاد و اعترا

اوست و مصداق این سخن «ربگريیه »1رماننویس فرانسوي است که

در مقالهاي تحت عنوان «تعهد» ،عدم صراحت و بازنمایي مستقي مواضع سياسي و
اجتماعي نویسنده را ستوده و معتقد است« :تعهد به جاي اینکه ماهيت سياسي داشته باشد
از نظر نویسنده به این معنا است که کسي کامالً به مشکالت ذاتي زمان خودش وقوف
یابد و به اهميت فوقالعادۀ آنها عميقاً معتقد باشد و بخواهد آنها را از درون حلکند»
(ربگريیه.)1377 ،
سپهري شاعري بود مستقل ،بدون هيچگونه وابستگي و گرایش سياسي به حزب یا
گروهي خاا .وي «شيفتگي سطحي به تغيير مناسبات جامعه از خود نشان نميدهد و از
تعصبهاي حزبي که سبب پراکندگي و چنددستگي ملتها ميشود بهدور است .او شعر
را در سياست یک حزب و یا آرمان یک سازمان و طبقه و قشر خاصي از اجتماع محدود
نميکند» (حجازي )1371،و همين امر باعث شد تا بعضي از سوءهنها نسبت به عدم
تعهد و مسئوليت وي در شعر ،شکل بگيرد و جامعهگرایي و تعهد هنري و شعري وي بي
رن

جلوه کند و حتي نادیده گرفته شود و نيز اینکه بسياري از شعرهاي او که با روح

زمان هماهن بود به چش نياید و در خاموشي و سکوت راه خود را بپيمایند« .سپهري با
نگرشي که به جوهر شعر دارد و سياست شعرياي که انتخاب ميکند ،دقيقاً دریافته که
شعر سياسي محض به مفهوم «این باد ،آن مباد» و دعوت به شورش و قيام به وسيلة
کارافزار شعر نميتواند انسان را و نهایتاً جهان را تغيير دهد» (همان .)34 :با چنين
دیدگاهي سپهري اعترا هاي خود را معطوف به انسان عصر خود و شيوه زندگي او مي
کند و آرمان هاي او فارغ از قدرت و حاکميت عصر و تالش براي تغيير آن ،متوجه تمام
بشریت در هر دورهاي است و آرمانشهر او نيز نمودي است از همين توجه او به انسان و
توانایي او براي ایجاد یک زندگي آرماني است؛ بهتر و فراتر از آنله خود در آن گرفتار
است.

1- Robbe-Grillet, A.
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 .4-3تحلیل آرمانشهر در شعر سپهری
به باور گروهي ،شعر سپهري از گونهاي رمانتيس نشأت ميگينرد کنه رمانتيسنمي «پوینا و
زنده و رویان است که در جنبههاي عرفاني و طبيعتستایي و بدويگرایي نمود ميیابند و
در آن ،هنر به صورت دریافنتهناي اشنراقي و تخيلني دینده منيشنود و حقيقتني برتنر از
واقعيت و منطق و اینجا و اکنون را بيان ميکند» (حسيني )1373 ،و آرمانشهر سپهري نينز
منشعب از این نوع رمانتيس اسنت ،امنا یکني از پژوهشنگران معاصنر ،سنپهري را از زمنرۀ
شاعران جریان سمبوليس جامعهگرا بهشمارميآورد و معتقد است «اگنر تعهند را در جنبنه
هاي سياسي و انقالبي و موافق و مطابق با سليقه و تفکر گروه و مرام و مسنلکي خناا در
زمان و مکاني خناا خالصنه نکنني و آن را بنا مخنالفخنواني و مبنارزهجنویي منرادف
نگيری  ،بلکه مقصود از آن را پايبندي به اصنول اخالقني ،انسناني ،همندلي و همننوایي و
اهميت قائل شدن براي غ ها ،شاديهنا ،انگينزههنا ،اندیشنههاشنان و آمنال و آرزوهاشنان
بداني باید صميمانه اعتراف کنني کنه پنارهاي از اشنعار سنپهري در زمنرۀ انسنانيتنرین و
اخالقيترین اشعار ادب معاصر بهشمارميرود» (حسينپورجافي.)1390 ،
آرمانشهر سپهري گونهاي از راههاي فریاد و اعترا و نشان دادن حس تعهد در شعر
است .آرمانشهر او در واقع گونهاي اعالم وضنعيت سنفيد و تزرینق آرامنش و امنينت بنه
جامعه بحرانزدۀ عصنر بنود .در جامعنهاي کنه رکنود ،بنيسنرانجامي ،بالتکليفني و ینأس
گریبانگير جامعه بود و مردم با هل  ،فساد ،خفقان و استبداد دست و پنجه نرم ميکردنند،
شعر سپهري بازگردانندۀ روحية اميد و نشناط و توجنه و سنوق دادن آننان بنه زیبنایيهناي
طبيعت و حيات دوباره بود .هملنين به دليل آنکه اشعار او با نوعي عرفنان عجنين اسنت و
از آنجا که روح عرفان بر مبناي آزادگي و وارستگي و تهذیب نفس استوار بود با توجه به
جو متشنج و پردغدغة روزگار ميتوانست آرامش را به روح جامعه عرضهکند.
شعر «آب» از مجموعة شعري «حج سبز» است .این شعر یکي از شنعرهایي اسنت کنه
وي به آرمانشهر مطلوب خویش در آن اشاره ميکند .در اینن شنعر وي ابتندا مهن تنرین
عنصر حيات بشري را که آب است ،مورد توجه قرار ميدهد و خواهنان آن اسنت کنه آن
را گل نکني و براي اهميت و فواید آن از واژهها و جمالت ساده و صنميمي اسنتفاده مني
کند و با تکرار سهبارۀ جملة «آب را گپل نکنني » (سنپهري )1375 ،در اول ،وسنط و آخنر
شعر عالوه بر تأکيد بر لزوم اهميت آب به عنوان بخشي از طبيعت ،مقاصد مه دیگري را
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نيز در پشت آن به مخاطب خویش گوشزد ميکند .از نظر او« ،گپل کردن آب اسنتعارهاي
است براي هر فضيلتي که بره زنندۀ نظ باشند...گپل کنردن آب در زبنان شناعر تعبينر از
افراط در آشفتن و ناهنجار کردن است .کناینه از سنتمکاري و خودپرسنتي و دیگنرآزاري
است و یادآور بره خوردن موازنة خير و شر در جامعه» (الهامي.)1377 ،
نکتة قابل توجه اینکه ادبيات آرمانشهري در واقع تقابل دنياي واقعني اسنت بنا دنيناي
آرماني و دنياي عيني با دنياي ذهنني .ادبينات آرمنانشنهري بنه ننوعي اعتنرا
موجود است و این اعترا

بنه وضنع

تنها در ارائة وضع مطلوب و در تقابل با آن آشکار ميشنود و

دو پاره بودن شعر آب نيز بهترین گواه این مندعا اسنت .اینن شنعر داراي دو بخنش مجنزا
است که بخش اول آن در مورد محيط پيرامون شاعر و طبيعت اطراف او ینا همنان دنيناي
واقعي و دنياي عيني است و بخنش دوم در منورد منردم باالدسنت ینا همنان منردم جامعنة
ایدهآلي و آرمانشهر اوست« .در پارۀ اول که آن را پارۀ تردیند منيخنواني قينود شناید و
انگار و حرف عطف مکرر «یا» جهان شعر را از پس هالة بنيثبناتي ،لغزنندگي و شنک بنه
مخاطب مينمایانند .گویي راوي شعر از هيچچيز مطمئن نيست .اما در پارۀ دوم کنه آن را
پارۀ یقيني ميخواني « ،یا»ها و «شاید»ها و دیگر نشانههاي تردید برچينده شندهانند و جناي
آنها را قطعيتي مسل پرکرده است :تکرار قيد «بيگمان» هر تردیدي را ميزدایند و وجنه
اخباري و جملههاي اسنادي ...نشان ميدهد که گوینده به روي دادن فعل با وجنود صنفت
و حالتي که از آن خبر ميدهد ،یقين دارد» (اقتصادينيا .)1389 ،در واقع سنپهري در پنارۀ
دوم که دنياي مطلوب اوست همه چيز را آنچنان که باید باشد ،ميخواهد نه آنلننان کنه
هست و از آن تحت عنوان «ده باالدست» یاد منيکنند و صنفات و خصوصنياتي بنراي آن
برميشمارد که در جامعنة خنویش نمنيتوانند از آنهنا سنراغي بگينرد .در واقنع «ده» ،در
سرودۀ او همان آرمانشهر است در مقياسي کوچکتر.
صفا و صميميت ،اولين خصوصيت بارز مردم باالدست ینا همنان آرمنانشنهر اوسنت.
ویژگني بعنندي آنهننا خداشناسني اسننت« .بننيگمنان پنناي چپرهاشننان جنا پنناي خداسننت»
(سپهري )1377 ،و نيز «در کالمشان ،صراحت و روشني و صداقت موج ميزند و از نفناق
و دورویي بهدوراند :ماهتاب آنجا ميکند روشن پهنناي کنالم .روسنتایي امنن بنا مردمني
برخوردار از امنيت :بيگمان در ده باالدست چينهها کوتاه است و از همه مه تر عاشقانند
و عشق این امانت الهي را ميشناسند :مردمش ميدانند که شقایق چهگلي است ...در چنين
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جامعهاي که عشق ،ایمان ،زیبنایي و صنداقت حکن فرمنا اسنت ،عندل حتمناً وجنود دارد.
سپهري با تأکيد روي واژۀ آبي ميخواهد عدل و صداقت و پاکي را مطرح سازد و بگوید
عدل؛ یعني اینکه هر چيزي سر جاي خودش باشد :بيگمان آنجا آبني ،آبني اسنت .منردم
این جامعة آرماني از شکفتن یک غنله باخبرند و یک لحظه از حنال هن غافنل نخواهنند
بود .در بند آخر با جملة عاطفي چه دهي باید باشد بر آرماني بودن چنين جامعنهاي بيشنتر
تأکيد ميشود» (الهامي .)1377 ،در واقع در آرمانشهر تنهنا نيمنة مطلنوب نشنان داده مني
شود و دنياي عيني ،اما نامطلوب ،رویة پنهان آن است .بنه عبنارت دیگنر ،شنرایط ایجنابي
دنياي آرماني هرکدام در معني سلب آن شرایط از وضع موجنود بنهشنمار منيرود .اشنارۀ
سپهري به تمنام ویژگني هناي مطلنوب در اینن شنعر در واقنع اعتنرا

او را از فقندان آن

خصوصيات در جامعه و دنياي عينياي که وي در آن بهسر ميبرد ،نشان ميدهند و باعنث
آگاهي مخاطب از وضعيت جامعهاش ميشود .ميتوان گفت «اندیشة اصنلي در اینن شنعر
همان جملة نخستين است« :آب را گل نکني » مظهري از تفکر کسي که جهان را زیبا مي-
خواهد؛ عاري از آلودگيها» (یوسفي .)1377 ،هملنين با توجه به اینکنه «شنعر ننو مسنلط
دهة چهل ،شعر اعترا

بود و این اعتنرا

دو وجنه داشنت؛ یکني ،اعتنرا

بنه سننت و

همگام با مدرنيزاسيون اجتماعي -اقتصادي که پس ازکودتا آغاز شده بود و بنا اصنالحات
ارضي و انقالبسفيد قرار بود به منصة ههور برسد و دیگري اعترا

بنه مدرنيزاسنيون ینا

تجددگرایي و همسو با سنتگرایي که مخالفين ،آن را شبهمدرنيسنمي وارداتني و وابسنته
ميدانستند» (لنگرودي )1390 ،ميتوان گفت شعر آب با توجه به نزدیکني زمنان سنرایش
آن با وقوع انقالب سفيد محمدرضا شاه پهلوي ،فضاسازي آن و توجه ویژۀ سنپهري بنه ده
و جستوجوي دنياي آرماني خود در آن ،ميتواند بهوجهي محصول اعتنرا و انتقناد او
به گسترش شهرنشيني و تعار سنت با مدرنيس باشد؛ زیرا سپهري باتوجه به جهاننگري
عرفاني خود که در آن اعتقاد به نظام احسن خلقت دارد ،چندان رضایتي بنه دسنتکناري
در قوانين طبيعي و حتي اجتماعي ندارد ،چون معتقد بود که ه اسب و کبوتر زیبا است و
ه کرکس و گل شبدر و نباید کاري کرد که به قانون طبيعت بربخورد .بنابراین ،شاید بنه
درستي دریافته بود که با اجنراي الیحنة اصنالحات ارضني روسنتایيان بنه شنهرها سنرازیر
خواهند شد و نظام زیستي روستا بره خواهد خنورد .اینن واقعينت را جنالل آلاحمند در
داستان «روستایين نفرین زمين» و محمود دولتآبنادي در «جناي خنالي سنلوچ» بنه خنوبي
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نشان دادهاند که با اجراي اصالحات ارضي انبوهي از روستایيان به حواشي شهرها سنرازیر
شدهاند .نمونههاي دیگر از اشعار سپهري در اعتنرا

بنه گسنترش شهرنشنيني را در اینن

شعرها ميبيني :
«شهر پيدا بود
رویش هندسي سيمان ،آهن ،سن
سقف بيکفتر صدها اتوبوس» (سپهري)1375 ،
«در این کوچههایي که تاریک هستند
 ...من از سطح سيماني قرن ميترس
بيا تا نترس من از شهرهایي که خاه سياشان چراگاه جرثقيل است
مرا باز کن مثل یک در به روي هبوط گالبي در این عصر معراج پوالد» (همان.)396 :
از دیگر شعرهاي سپهري که نمود انتقاد و اعترا هناي خناموش اوسنت شنعر «پشنت
دریاها» از مجموعة «حج سبز» است .همانطنور کنه از ننام آن برمنيآیند ،پشنت دریاهنا
جایي است بسيار دور که شاید دست هنيچ بشنري بندان جنا نرسنيده باشند .اینن امنر بنا بنه
کارگيري حرف جمع ها براي درینا مؤکند شنده اسنت .اندیشنة پيمنودن دریاهنا از سنوي
سپهري از سویي ميتواند الهام گرفته از این حدیث باشد که «عن ابيعبنداهلل (ع) ،قنال :ان
لپله مدینهٌ خَلفتالبحرن ،سپعتتپها مسيره اربعين یوماً للشنمس ،فيهنا قنومٌ لن یعصنوا اهلل قنط و ال
یعرفون ابليس (ترجمه :خدا در پشت دریاها شهري دارد که به اندازۀ چهل روز طول مني-
کشد تا خورشيد آن را بپيماید و در آن مردمي هسنتند کنه هنيچگناه گنناهي نکنردهانند و
ابليس را نميشناسند) (عابندي )1389 ،و از سنوي دیگنر ،از آنجنا کنه «درینا همزمنان بنا
نمایش ایدۀ پهناوري و بزرگي ،ایدۀ جنبش و شدن را به نمایش ميگنذارد» (همنان)223 :
ميتواند رمزي باشد براي حرکت و پویایي و رهاکردن جمود و بيتحرکي.
آنله در این شعرن سپهري در بدایت امر توجه مخاطنب را جلنب منيکنند ،اراده و
عزم شاعر براي سفر و تصميمات وي براي ادامة مسير است که بنا آوردن  9بنار فعنل
خواستن تأکيد شده است؛ البته خواستني که از نظر او در آینده اي نه چنندان دور رخ
خواهد داد:
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«قایقي خواه ساخت
خواه انداخت به آب» (سپهري.)1375 ،
وي ابتدا اسباب سفر و علت و انگيزۀ پيمودن دریاها را براي رسيدن به آرمانشهر خود
مطرح ميکند ،سپس از غربت ،بيگانگي با زمانه و تنهایي خود و هن فکنرانش سنخن مني
راند و با اشارهاي گذرا عزم رفتن به آرمانشهر را مطرح ميکند:
«دور خواه شد از این خاه غریب که در آن
هيچ کسي نيست که در بيشهي عشق قهرمانان را بيدار کند» (همان)363 :
از نظر سپهري ،روشنفکران جامعه حتي در کشور خود نيز غریب و ناشناخته هستند .آننان
در سرزميني زندگي ميکنند که جامعهاش در خواب غفلت و خمودگي فرو رفته و نشناط
و عشق از آن رخت بربسته و کسي نيست که آنان را از خنواب غفلنت بيندار سنازد و اینن
همان سخني است که پيشتر نيما از آن سخن گفته است:
«نيست یکدم شکند خواب به چش کس و ليک
غ این خفتهي چند خواب در چش ترم ميشکند» (نيما یوشيج)1368 ،
و یا نمونهاي از آن را در شعر «شهر سنگستان» اخوان ميتنوان دیند کنه همنه منردم دچنار
جمود و خمودگياند و انگار به سن تبدیل شدهاند و کسي به فکر جامعهي خود نيسنت
(اخوانثالث.)1360 ،
سپهري نيز ه سفراني عاشق و سرآمد دوران را بنراي پيمنودن مسنير آرمنانشنهر مني
خواهد ،اما از نظر او همه در خواب فرو رفتهاند و در سنرزمين خنودش کنه او آن را بيشنة
عشق ميخواند هيچکس و هيچچيز انگيزۀ دالوري را براي قهرمانان ایجاد نميکند .شناید
او تلویحاً خود را قهرماني ميداند که انگيزه و احساسي براي ماندن در سرزمين خمنوده و
به خوابرفتة خود نميبيند و ميخواهد از آنجا برود و به دنياي آرماني خود برسند و راه
ناکجاآباد را براي رسيدن به مراد و مطلوب طيکند.
در ادامه سپهري از انگيزۀ خود براي پيمودن راه سخن ميراند:
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«قایق از تور تهي
و دل از آرزوي مروارید» (همان)
سپهري ميخواهد بگوید سفر من متفاوت با سفر کساني است که بنا نينت دسنتيابي بنه
ماهي و مروارید به دریا ميروند و بهطور ضمني ميخواهد از عظمت سنفر خنود و هندف
واالیش از این سفر سخن بگوید و اینکه نه دلخواستههاي شخصي و ننه هنيچ چينز دیگنر
وي را از اميد و آرزوي دستيابي به مروارید آمال بازنخواهد داشت و این امر را ایننگوننه
مؤکد ميکند:
«نه به آبيها دل خواه بست
نه به دریا پریاني که سر از آب بدر ميآرند
و در آن تابش تنهایي ماهيگيران
ميفشانند فسون از سر گيسوهاشان» (همان)
سپهري آنگاه با خود تکرار ميکند که «هملنان خواه راند /هملنان خواه خوانند»
و دوباره از علت سفر خود به آرمانشهر سخن ميگوید« :منرد آن شنهر اسناطير نداشنت/
زن آن شهر به سرشاري یک خوشة انگور نبود» (همنان) .اعتنرا

سنپهري بنه انسنان هن

عصرش این است که او حتي در دنياي خود جایي براي اسطوره متصنور نيسنت .از نظنر او
اسطوره ميتواند انگيزهاي براي تحنره ،پوینایي و خنالي شندن از دغدغنههناي روزمنرۀ
زندگي باشد .اسطوره پدیدهاي است که «از درون آدمني ناشني منيشنود و زنندگي او را
کمال ميبخشد .هنگامي که آدمي پدیدههناي طبيعني و جرینان واقعني تناریخ را ناسناز و
بداندام ميبيند و برایش از آنله هست جز ناکامي و شکست ببنار نمنيآیند ،بنا خنود مني
اندیشد و با بازشکافتن فلک و دستيابي بر عال بيکرانة باال ،طرحي نو ميافکند .اینن طنرح
ذهني آنقدر واال است که بر واقعيت سخيف و نابهنجار اعترا ميکند و در پنس تمنامي
ناسازيها به جسنت وجنوي حقيقنت دلپنذیر برمنيخينزد» (یناحقي)1355 ،؛ زینرا «دنيناي
اساطير ،دنيایي است خواستني و پر از تعالي و بهروزي و حنال آنکنه دنيناي واقنع ،دنينایي
است پر از ناکامي ،شکست ،تاریکي و انباشته از تجربههاي ناگوار» (همنان .)784 :از نظنر
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سپهري عدم توجه انسان ه عصرش به اسطوره او را بيانگيزه و محدود و مقهور جامعنه و
دنياي پيرامونش کرده است.
سپهري هملنين جامعة خویش را از عشق و احساس خالي ميبيند .در این شنعر مجنازاً
زن را که نماد واقعي احساس و عشقي ناب و سرشنار از حينات و سنرزندگي اسنت ،مثنال
ميزند تا انگيزۀ دیگر خود را از سفر به سوي آرمانشهر مطرحکنند .او هملننين در ادامنة
شعرش از فقدان نشاط در جامعه و نبود کورسوي اميند و دلخوشني در آن یناد منيکنند و
یادآور ميشود که
«شب سرودش را خواند
نوبت پنجرهها است» (همان)364 :
حال ،زمان آن است که جامعه به خنود بيایند و بنه فکنر رهنایي و آزادي از بنند هلمنت و
خفقان باشد و این امر را با آوردن دو واژۀ شب و پنجره مؤکد ميکند .چه ،شنب در شنعر
نو همواره نماد هل  ،بيداد ،خفقان و استبداد است و پنجره از سویي نمناد آزادي و رهنایي
و از سوي دیگر ،سمبل «عبور به سوي خارج و ماوراء و نيز باز شدن ذهن به سنوي فضناي
وسيع تر اسنت ...پنجنره ،دریلنة آگناهي و معرفنت انسنان بنه روي افنقهناي تنازه اسنت»
(شریفيان )1384 ،که با هدف سپهري براي رفتن به آرمانشهر تطابق دارد.
در ادامه سپهري باز تکرار ميکند که «ه چنان خواه خواند /ه چنان خنواه رانند» و
بر تداوم حرکتش براي رسيدن به آرمانشنهر تأکيند منيکنند .شنهري کنه در آن چنندین
ویژگي مختص به خود را دارد .ویژگيهایي که به طور ضمني جامعة موجنود را فاقند آن
ها ميداند:
«درآن پنجرهها رو به تجلي باز است.
بامها جاي کبوترهایي است ،که به فوارهي هوش بشري مينگرند.
دست هر کوده ده سالهي شهر ،شاخهي معرفتي است.
مردم شهر به یک چينه چنان مينگرند که به یک شعله ،به یک خواب لطيف.
خاه موسيقي احساس تو را ميشنود.
صداي پر مرغان اساطير ميآید در باد.

محمدی و همکاران | 121

وسعت خورشيد به اندازهي چشمان سحرخيزان است.
شاعران وارث آب و خرد و روشنياند» (سپهري)1375 ،
برخي از این ویژگيها در واقع همانهایي هستند که پيشتر در شعر آرمانشهري دیگنر
او؛ یعني شعر «آب» آمده بود:
* نخستين ویژگي خداشناسي است« :در آن پنجرهها رو به تجلني بناز اسنت»= «بنيگمنان
پاي چپرهاشان جا پاي خداست».
* ویژگي دیگر امنيت است« :مردم شهر به یک چينه چنان مينگرند /که به یک شعله ،بنه
یک خواب لطيف»= «بيگمان در ده باالدست چينهها کوتاه است».
و شاعر ميخواهد بگوید که هيچ چيز بين مردم آرمانشهر فاصله ایجناد نمنيکنند و هنيچ
چيز ،دیوارن امنيت و اعتماد آنان نميشود؛ حتي چينهها.
* و دیگر معرفت و شناخت است« :دست هر کوده ده سالة شهر ،شاخة معرفتي اسنت»=
«مردمش ميدانند که شقایق چه گلي است» ویا «غنلهاي ميشکفد اهنل ده باخبرنند» و ینا
«مردمان سرن رود آب را ميفهمند».
* دیگر آنکه در آن شهر همه چيز داراي شعور و احساس است :خاه موسنيقي احسناس
تو را ميشنود و در شعر آب دعا ميکند که همواره کوچهباغش پر موسيقي باشد.
* و نيز آنکه وسعت خورشيد به اندازۀ چشمان سحرخيزان است؛ یعني هر کسي به اندازۀ
هرفيت خویش ميتواند از نور و روشني بهره بگيرد.
*و در پایان وي گویي شاعران را بر همة مردم آرمانشهر برتري مينهد و آننان را وارثنان
آب و خرد و روشني ميداند .وي تلویحاً ميخواهد این نکته را یادآور شود که حکومنت
استبداد روزي به پایان خواهد رسيد و زمامداریش به کساني سپرده خواهد شد کنه اهلينت
آن را دارند .انتخاب نام شاعران به عنوان وارثنان آب و خنرد و روشنني ،گنواه اینن مندعا
است که کساني که با روح و احساس مردم سروکار دارند ،نميتواننند مسنتبد و دیکتناتور
باشند .به زع برخي از طراحان آرمانشهر ،رئيس این شهر «نميتوانند هنر فنردي از افنراد
باشد ،بلکه باید واجد خصائص و صفاتي چند باشد کنه او را از سنایر افنراد جندا و ممتناز
گرداند و بتواند به منزلنة قلنب باشند در کالبند انسناني» (فنارابي .)1361 ،فنارابي هملننين
حکمت را شرط اساسي ریاست مدینه فاضله دانسته است (همان) و اشارۀ سپهري بنه خنرد
نيز شاید مؤید همين مطلب باشد.
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بر اساس اصل «تعرفُ االشياءت بالضداد» برشمردن ویژگيهاي آرمانشنهرهاي سنپهري
و تأکيد وي در هر دو سرودۀ «آب» و «پشت دریاها» بدان اصول به معني عدم وجود آنها
در دنياي واقعي و نيز ضد آنها در دنياي عيني است .مثالً وقتي ميگوید «در ده باالدسنت
چينهها کوتاه است» (امنيت حاک است) به معني این است کنه در ده پنایيندسنت (دنيناي
سپهري= وضع موجود) چينهها بلند است (امنيت وجنود نندارد) و سنایر خصنایص نينز بنه
همين ترتيب با این اصل قابل توجيه است.
سپهري در پایان شعر براي سومين بار تأکيد ميکند «پشت دریاها شنهري اسنت» و بنه
مخاطب خویش ميگوید «قایقي باید ساخت» .مفاهيمي که جلب توجه ميکند ابتدا قنایق
است و بعد دریاها قطع ًا پيمودن دریا با قایق ميسنر نيسنت چنه رسند بنه دریاهنا و نيازمنن پد
داشتن تجهيزات پيشرفته است که سپهري از آن بيبهنره اسنت .شناعر بنهطنور غيرمسنتقي
اشارهميکند که امکانات او و همة روشنفکران ه عصرش براي رسيدن به دنيایي مطلنوب
و مورد انتظار جامعهاش بسيار انده است و نيز ميخواهد بگویند تنا رسنيدن بنه وضنعيت
دلخواه و آرماني جامعه راه بسيار طنوالني در پنيش اسنت ،امنا بنا وجنود همنة کمنيهنا و
کاستيها ،آنله سفر و ادامة راه را هموار ميکند ،عزم و نينت قناطع اسنت و اینن نکتنه را
براي مخاطب خویش روشن ميکند که رسيدن به شرایط مطلوب ینا همنان آرمنانشنهر و
امکان دستيابي به آن امري محقق و حتمي است به شرط آنکه انسان عزم خنویش را جنزم
کند و زمينههاي الزم براي دستيابي بدان را فراه کند و به قدر وسع تالش کند و بنه قنول
او حتي اگر نتوانست بهترین مرکب را براي رسنيدن بنه کعبنة آمنال فنراه کنند ،حنداقل
قایقي بسازد.

بحث و نتیجهگیری
به عقيدۀ بسياري از منتقدان ،سنپهري شناعري مرفنه و بنيدرد بنود کنه فنارغ از اجتمناع و
سياست حاک  ،بدون حس تعهد و مسئوليت شعر ميسرود ،اما با ژرفکاوي در برخني از
سرودههاي وي درميیابي که روحية اعترا و انتقاد به وضنعيت حناک  ،بنينان برخني از
شعرهاي او از جمله سرودههاي آرمانشهري او را شکل ميداد .ایننگوننه اشنعار بنهدلينل
آنکه از رمانتيسمي فردي نشأت گرفته بود و فنارغ از شنعارهاي حزبني و هيناهو و همهمنه
هاي معمول شاعران اشعار اعتراضي بود و نيز از سمبلها و نمادهناي راینج مبنارزه و سنتيز
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بهره نداشت ،همواره از دید بسياري از منتقدان به حوزۀ ادبيات متعهد وارد نميشد .همنين
عوامل باعث شد که عنوان اعتنرا

هناي خناموش را بندانهنا اطنالقکنني کنه شنگردي

غيرمستقي در بيان مسائل سياسي -اجتماعي بوده است.
آرمانگرایي سپهري از یک تخيل صرف نشأت نميگرفت ،بلکه نوعي کمنالگرایني
و کمالخواهي بود که تحققپذیر مينمود .بررسي دو شنعر آرمنانشنهري او؛ یعنني شنعر
«آب» و «پشت دریاها» حکایت از آن دارد که از سویي ریشه و بنيان اینن شنعرها در واقنع
و انتقاد از وضع موجود جامعه و تالش شناعر بنراي پنيرینزي دنينایي مطلنوب و

اعترا

آرماني و ارائة راهحلهایي به مخاطب براي رهایي از نابهسامانيهاي زمان است و نيز آنکه
سپهري به نوعي اعترا

هاي خود را متوجه انسان عصر خویش و شيوه زندگي و تفکنر او

ميکند و از او ميخواهد توانایي خود را براي ایجاد یک زنندگي آرمناني بنهکنارگيرد و
دنيایي بهتر از آنله در آن گرفتار است براي خود بسازد.
سپهري با نشان دادن وجه مثبت ویژگيهاي آرمانشهر در این شعرها درپني آن اسنت
که اعترا

خود را از فقدان آن خصوصيات در جامعنه و دنيناي عينني عصنر خنویش بنه

مخاطب بفهماند و او را از وضعيت جامعهاش آگاه سازد .وي در این راه شنعرهاي آرمنان

شهري خود را چون دارویي براي درمان دردهاي جامعه تجویزمنيکنند .وي بندون هنيچ-
گونه حزبگرایي ،رسيدن بنه آرمنانهنا و کمنال مطلنوب جامعنه را در بسنياري از چشن

اندازهاي روشن عرفاني ،مذهبي و نيز در سنت زندگي ایراني -اسالمي جسنتوجنو مني-
کرد و آرمانشهرهاي خود را که بازتاب دغدغههاي اجتماعي او و محصنول آگناهي وي
از آشفتگيهاي روزگار است براساس آنها پيریزي کرده است.
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