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 دهیچك
یا  (شهر آرمان) یط بهتر و آرمانیبا شرا یتحقق جهان یآرزو دربرگیرندۀ ،از حیث محتوا یشهر آرمانات یادب

اصلی  ۀ، بر مبنای انگیزادبی است. این نوعِ آباد(  )ناکجاانتزاعی  و در عین حال تصور جهانی مطلوبحاوی 

ی فكتری  هتا  پتارادای  ، و بتا توجته بته    استت  یبازگشت به خاستگاهی ازل یواحدی که نوستالژی و آرزو

 نتوع شناستی و تحلیتل کی تی      در خاستگاه .است دادهی مشخصی را شكل ها ساختها،  دهنده به آن شكل

و  (یستط  خودآگتاه  دن به ی)لغز یخاک یاید به دنیو وحشت از تبع یی. احساس نوستالژشهر آرمانادبیات 

 ،ایتن شتهر   دهنده به این نوع استت.  عوامل اصلی شكل ،الگویی شهر آرمانی و بهشت زمینی تصویر کهن

در روایتات متذهبی و    فتانتزی  یستاخت  در روایات استاییری،  )مشابه پردیس آسمانی(الگویی   ساختی کهن

ن جستتار، متمن   یت در ا دارد.در ادبیات عرفتانی  رمزی  یساختدر ادبیات تعلیمی، تمثیلی  یساختعامیانه، 

 ،یفلست   شهر آرمان، یریاسای شهر آرمان ۀنی، انواع آن در سه زمیادب ن گونۀیالگویی ا یبند  مرور و یبقه

ک یات کالست یت و ادب یرانیدر فرهنگ ا ها  این الگووارههر کدام از نمودهای و  ،تعلیمیت   روایی شهر آرمان

 .است شدهبررسی  یفارس
 

 .الگو، اسطوره  کهن، / بهشتیسیشهر پرد، یشهر آرمانات ی، ادبشهر آرمان :یدیکلهای   واژه
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  درآمد. 1

 ouو « مكتان »به معنی  topos ونانیِی یافته از دو واژۀ  ترکیب Outopusا ی Utopia ۀواژ

 ستت ت  یعنتی آنهته در مكتان ن   یا یت ن اتوپی. بنابرا(303: 4111 )شافر،است  «نا»به معنی ن ی 

ن یکسی که انخستین و مطلوب است. ت و وجود آن انتزاعی  (nowhere) المكان/ ناکجا

گترای انگلیستی عصتر      ، انسان(Sir Thomas More) توماس مورسر ل ظ را به کار برد، 

به هتر   شده بود،برداشته  که از نام کتاب وین ل ظ یا ،از اوپس  (.م 1535 ف.)بود  ،نوزایی

اصتطال   کترد     ر متی یانستانی تصتو   ۀنظام آرمانی را برای جامعک یکه ایالق شد اثری 

آرزوی مربوط بته تجست     یبه نوع ادبنیز  (Utopian literature) یشهر آرمانات یادب

 .ایالق شدچنین شهری 

 یشهر آرمانادب  ۀمطالعات دربار ۀپیشین .1ت1

ادبیتات   ۀمت اوتی را از حتوز  آثار کامالً، یک نوع فرعی ادبی است که یشهر آرمانات یادب

رفانی را در ادبیتات جهتان پوشت     تا آثار دینی و فلس ی و ع ،ها و اساییر  افسانه تخیلی و

 ،مطالعات نقدی و تطبیقی دارد که در قلمروشمولی  ی مشترک و جهانها ویژگیدهد و  می

 ۀندیشت ا استت. بتا توجته بته اشتتراک مومتوع       بودههای مورد توجه پژوهشگران   از زمینه

ادبیتات، متمن    شناستی دیتن و تتاریخ و     جامعته  در میان سیاست و فلس ه و یشهر آرمان

های مت اوت   میت این حوزه در مطالعات تل یقی، آثار انبوهی در بررسی این نوع در زمینهاه

عات ادبی است، سته   لها، تحقیقاتی که مبتنی بر مطا اند که در میان آن  دان  تدوین شده

المعتارف  ةدائر: هستتند  ای در این زمینه  ویژه مرجع ند کهاثر چندشان نبیو در  خاصی دارند

 یشتهر  آرمتان ادبیتات   ۀکمبریج دربتار گروه کتاب  ،(1335 ،اسنودگرس) یشهر آرمانات یادب

: یشتهر  آرمتان ات یادب همهنین. (1343، هرتزلر) یشهر آرمان ۀتاریخ اندیش ،(4111، )کالئیس

کته   (1311)نگلتی،   یشتهر  آرمتان  ۀدر اندیش تأثیرگذار ی آثارلیكمتفهرست و شناسی  کتاب

 مریكتایی ا یشتهر  آرمتان ات یت ادبو آثتار ایتن حتوزه استت      تحلیلتی  ت  فهرست ت صتیلی 

 (تتاریخی  ۀفاصتل  ایتن  مریكایی و انگلیسی این ژانتر در اشناسی نویسندگان  کتاب) م.1315ت1510

 است.شناسی این نوع  کتاب ۀترین منابع موجود در حوز  اخصش (1311 سارجنت،)

توانتد در درک  ی میشهر آرماننگاهی به برخی از مطالعات موموعی و نقدی در ادبیات 

تنهتا اثتری    (1313کومتار،  ) در دوران متدرن  شهر آرمانو مد  شهر آرماناین ژانر کمک کند. 
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مت تاوت  اومتاع   دهد که نشان می وکند   تبیین می «نظریه»که برای این نوع ادبی یک است 

 د.آور  ی را بته وجتود متی   شهر آرمانمت اوتی از ادبیات  های لشكتاریخی و اجتماعی، چگونه 

Nowhere Was Somewhere ( ،1302مورگان)، وی شتهر  آرمتان سنت  ۀچگونگی توسع 

 (1333، دانلتی ) شتهر  آرمانالگوهای نظ   ،(1332 هاشیک،) و پلیدشهری یشهر آرمانادبیات 

 دهنتد.   متی به دست را اتوپیای کالسیک سازمان و ساختار متنی  ۀکامل دربار ۀیک مطالعنیز

هتای    ها و اندیشته شتهر  آرمتان و زیباشناستی ایتن ژانتر     هبت  (1311 الیتوت، ) شتهر  آرمتان کل 

 و ت كر انتقادی شهر آرمان و (4111لویتاس،  ) شهر آرمانم هوم  و (1313مانول و...، ) یشهر آرمان

 .اند  ارتباط ایدئولوژی و یوتوپیا پرداختهلۀ کانونی مسئبه  (1314پالتل، )

یاتی جاست که نشتر   ی، در مطالعات ادبی در غرب، تا آنشهر آرماناهمیت نوع ادبیات 

آثتار بستیار در    ۀو ترجمت  تألیفبا وجود  ،در ایران. 1دشو تخصصی در این حوزه منتشر می

 ۀاندیشت کته متمرکتز بتر ابعتاد ادبتی      تتألیف شتده   فلس ه و سیاستت، کمتتر اثتری     ۀحوز

بررسی  ۀدر حوزصرفاً  ،(1311اصتیل،  ) ایرانی ۀدر اندیش شهر آرمان . کتابباشد یشهر آرمان

 ۀدینی در پهن شهر آرمان .است آورده هایی بدون منظر تحلیلی  سیر تاریخی این ت كر، نمونه

دینتی را در   شتهر  آرمتان  ۀمقول ،نیز با رویكردی صرفاً توصی ی( 1332احمدی، ) شعر فارسی

از آغاز تا شعر عطار  ،ثیر قرآن و حدیث را در ادب فارسیأو تت اسالم  ویژه ت بهادیان برخی 

ک یات کالست یت در ادب یشتهر  آرمتان ات یت ادب یانواع و نمودهتا » ۀمقال .است کرده توصیف

 محتواستت مبتنتی بتر   همهنان که به دست داده بندی از این آثار   تقسی یک ه   «یفارس

ی در شتعر برختی   شتهر  آرمانمقاالتی در توصیف نمودهای ادب . (315تت 431: 1330 ،یقائم)

تألیف نیز  های جهانی  با یكدیگر و یا با نمونهها  آن کهن و جدید ایران و یا تطبیق شاعران

 .ادبی است نوع یک بررسی مبانی نظری محتوایی، فاقد تحلیلغیر از که  شده

 روش تحقیق. 4ت1

 ۀار حتوز تواع آثتان است ، کوشیدهپیشین های پژوه توصی ی روند خالف رتبن جستار، تای

                                                           

 Utopian Studies: Journal of the Society) شتهری  مطالعات آرمتان . از جمله نشریۀ رسمی دانشگاه تورنتو: 1

for Utopian Studiesتخیلتی ی ت  مطالعتات علمت  نشتریۀ   کند.( که یک خبرنامۀ غیررسمی ه  منتشر می (Science-

Fiction Studies و مجلتتۀ مورنتتا  کیکالستت شتتهری آرمتتان اتیتتادب قلمتترو در ی نقتتدهای تخصصتتیبتترا( نیتتز مرجعتتی
(Moreana: Bullitin Thomas More در )شهر مور است. ای تخصصی دربارۀ آرمانفرانسه، مجله 



 1335تابستان ، بهار و 1، شمارۀ 5سال پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت، / 132

ی، عالوه بر محتوا، از متنساخت در های الگویی   با عنایت به تكرارشوندگی جنبه راتحقیق 

الگتوی موستوم بته      کهتن همهنین برای نخستتین بتار،    کند.بررسی الگویی    لیلحتمنظر 

بتر مبنتای    شود و مبانی نظری مربوط بدان تبیین میو ( Utopianism)گرایی شهر آرمان

 .شود بررسی می ،الگویی و روش بررسی پارادایمی  رویكرد نقد کهن

بندی و کشف روابط درونی هر یبقه از انتواع کالستیک ادب     برای یبقه ،بدین ترتیب

برای تبیین روابط بیرونی آثار  و ،، از روش تحلیل الگویی متن)در سط  متنی(ی شهر آرمان

استت اده   ییالگتو  نقتد کهتن  كترد  یرو و تحلیل چرایتی محتتوای نتوع، از    )در سط  ذهنی(

 ۀیت نظر ویتژه  بته ، یشتناخت   روان تت  یشتناخت  انستان  یبتر بستتر  کته   یكردیرو  است شده

 . است یمبتن م.( 1301ت1315) (Carl Gustav Jung)ونگ یگوستاو  کارلالگوهای  کهن

چگونگی ارتباط این نوع ادبی با تصاویر  دربارۀ ابتدا ،این تحقیق یها پرس ترین   مه 

چته  بهشتت و هبتوط استت و دیگتر اینكته عتالوه بتر محتتوا،          آفترین  و  الگتویی   کهن

بر این مبنا، نمودهای آن  و موجود است نوع ادبیاین  مظاهر یشكلسط   درهایی  شاخصه

با توجه  خره،باألو شود  میبندی   چه نظامی تقسی در متون نظ  و نثر کالسیک فارسی در 

چته خاستتگاه   الگتویی،   از منظتر رویكترد کهتن   ها نزد خالقان ایتن آثتار،     به ت اوت انگیزه

  .است بودهمشترکی برای خلق این متون موجود تاریخی   پی 

  یسیشهر پرد ۀاسطورو  یگرایشهر آرمان یالگو  کهن. 4

کته   ، در روزگتاری دور ای کهتن   اسطورهمطابق جوامع و مذاهب،  و ها فرهنگاز خیلی در 

ی نیتز وجتود   قت یکامتل و حق  یخوشبخت کیکرد،   یم یو ساده زندگ ییدر حالت ابتدابشر 

شتت،  وجود دا عتیانسان و یب نیب یزیغر یهماهنگ ،در آن روزها، اساییرمطابق . داشت

 ایجنگ  یبرا ای زهیانگو شد   برآورده می یو به راحتبود  مردم محدود یازهاین که یوری به

ساده و پارستا   ،انسان .نداشتکار سخت و دردناک وجود  یبرا ازیهر گونه ن یاظل  و ست  

 .یافت  می کینزد انیخداخدا یا را به  دبود و خو

و  ردو یها مكان درو  ندهیآ یبه سو الگو، معموالً تصویر این پردیس ازلی  در این کهن

 که فراتر از مرگسرزمینی  انجامد   ی غایی میشهر آرمانبه ترسی  ، شده فرافكنی یداستان

 ای کته هزیتود   یتی یال عصتر  وجود داشته باشتد.  ابدی در آن خوش و خرم یامكان زندگ

(Hesiod)،  بعدی های  دورهکرد و آن را مقدم بر   م. توصیف میهشت  ق.ی قرن ونانیشاعر
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شناسان، در تحلیل روان جمعتی   این اسطوره است. انسان های معروف  دانست، از نمونه  می

آن را در  ۀبشر، غ  غربت هبوط از این عصر یالیی و آرزوی بازگشت بدان و یا خلق دوبار

های اصلی بشتر بترای     از انگیزهت   اند  گرایی تعبیر کردهشهر آرمانکه از آن به  ت زمان حال

 نیت ا .انتد   های بشری دانسته برای بنای تمدنک نیروهای محر رسیدن به شهر آرمانی و از

جوامع و متذاهب   و مختلف یها فرهنگ را درنوع بشر زندگی مرحله از نخستین  ،اسطوره

انگیتزد کته     کند و تمایلی را در بشر به سوی جغرافیایی مطلوب و موعود برمتی   روایت می

ات در ت كتر  ای  و من ییندهای مثبت ، بخشی از تبلور عینی آن است و براگراییشهر آرمان

جتدا از مدینتۀ    هتا دارد.   گیری ایدئولوژی  ی و الهی بشر و شكلاسیو س یاجتماع و نظریات

پتردازان    رنسانس و نظریه دوران باستان و قرون وسطی ویلبان و فیلسوفان  فاملۀ اصال 

هدایت مردم در و نژادها یا خواه و اقتدارگرا و کسانی که به دنبال برابری یبقات   جمهوری

های اقتصادی   مراتبی تحت فرماندهی یک رهبر یا خدا بودند و کسانی که به برنامه سلسله

اندیشند، هنر و ادبیات نیز محمل مهمتی    برای بهبود جهان و زندگی مردم می و اجتماعی

و  یماننتد معمتار   ییهتا   نته یزمگرایی در شهر آرمان. است بودهسرشار  برای تبلور این شوقِ

 مهتاجرت تتاریخی   ۀپدیتد مستعمرات و  ۀتوسعدر  سازی و حتی ملت ی وشهر یزیر  رنامهب

 .(4113و  4112  موریس، 4111  سارجنت، 1331)ر.ک: کومار،  است بودهتأثیرگذار ه  

گرایی و نوستالژیای بازگشت به شهر آرمان ی وشهر آرمانالگویی ادبیات   در تحلیل کهن

شناسی و تحلیل کی ی ایتن نتوع از     است که در خاستگاهشهر پردیسی، موموعی بنیادین 

 یناخودآگتاه جمعت   یازلهای  میراثاز  ،)غ  غربت( ینوستالژ حسشود.   آثار ادبی یر  می

شتكل   (یدن به سط  خودآگتاه ی)لغز یخاک یاید به دنیکه در برابر وحشت از تبعاست بشر 

و  یختگت یانگ  خود سعادت و ی، از نوع(یازل) «یخاستگاه»اده، انسانِ یال ۀاست. به گ ت گرفته

آنهته بته دنبتال     یعنی  است دادهآن را از دست  «هبوط» ۀجیبرده که در نت  یلذت م یآزاد

در عصر  «سرآغاز»است. در زمان  شدهن یآسمان و زم یباعث گسستگ یا  اسطوره یا  حادثه

توانستند با باال   یها م انسانزش داشتند و یان آمیآمدند و با آدم  ین میزدان به زمی، ایسیپرد

 ،ادهی)البه آسمان روند  ،بر بال پرندگان یا حتینردبان و اه خزنده یگو  رفتن از کوه و درخت

ای است   ، همان انگیزهیسیناپذیر برای بازگشت به عصر پرد  ی پایانوجو جست. (35: 1312

بته   ،اش نمودهتای زیباشتناختی  هت   ات یدین و اخالق، در هنر و ادب که عالوه بر فلس ه و
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که  یاعتقاد به شهر آرمان شود.  الگویی س ر به سرزمین مطلوب منجر می  خلق تصاویر کهن

الگو ن کهنیا یاصل ی، از نمودهابه وجود آورده یان انواع مختلف ادبیرا در م یادب یاجلوه

 یهتا  نمونته ن یتتر   متدرن  یدر بررست  یپژوهشتگران حتت   .استت  یبشتر  یها فرهنگدر 

ت یروا ۀنیزم  یرا در پ ییالگو  ا کهنیای  اسطورهساخت   ، نق  ژرفیبشر یهاشهر آرمان

ات یت ر ادباثت آن یتتر  از معتروف  .(431: 1330)لتو،،   انتد   دانستته  ، مهت  یآرمتان  ین شهرهایا

 «ییالگتو   کهتن  یا هیمابن»واجد  را توماس مورر سِی ایپوتویک غرب، یکالس یشهر آرمان

(an archetypal motif) نمتود   یاست یس ت یاجتماع ۀنامک مرامیاند که در شكل   دانسته

را برآمده  یبشر یآرمان ۀمرتبط با م هوم جامع یآثار فلس  ی. حت(33: 1331مون، ) است افتهی

 ین قرائت فلس یتر  افالیون که کهن جمهوراند  از جمله   دانسته ییالگو  ن رو  کهنیاز هم

 .(21: 1314)وال ،  است دهکررا ارائه  یآرمان ۀک جامعیاز 

 الزم است نظر با او با تحلیل فرویدیِ ،شهر آرمانبرای شناخت تحلیل یونگ از م هوم 

ترین نظریات در تحلیل ایتن نوستتالژیا،    یكی از معروف مقایسه شود. (Otto Rank)رانک 

رانک، از روانكاوان فرویدی، است کته    اتو (The Trauma of Birth)تولد  یتروما ۀینظر

کنتد. رانتک در    ییر  مت  ینیجن ۀبشر در دور یگیری ناخودآگاه فرد  ای برای شكل  فرمیه

 (Traumatic) کیت ترومات یموجتود در سط  ناخودآگاه ،  راانسان  ،فروید ۀنظری ۀادام

بتا    یازهتا ین نانسان همواره در بترآورد  (31ت43: 1312) به باور فروید داند.  می دیده(  )آسیب

در  د.کنت   یاو را سترکوب مت   یازهایو نها  میل ،موانع نیشود که ا  یم رو روبه یموانع مختل 

 (25ت11: 1312)رانک . کند  تصور می و ناکام دهید  بیآس ، در ناخودآگاه او خود راانسان جهینت

کته   دکن  اظهار می ،تولد بار زیانرات یانسان در ارتباط با تأث یریاسای یها در تحلیل آرمان

داد را از یت ن رویت رات مخترب ا یتوانتد تتأث   یهرگز نمت  ،از زهدان مادر ییپس از جدا یآدم

ک یت بهشت گترم و تار  نیبازگشت به ا یپاك کند و ناخودآگاهانه برا اش یناخودآگاه فرد

، (121تت 111)همتان:   رانتک . کنتد  یم یتاب یاز آن در خودآگاه  ندارد، ب یا چ خایرهیکه ه

داند و معتقتد    رات تروماتیک تولد مرتبط میینوستالژیای بازگشت به عصر پردیسی را با تأث

 یآرزوهتتا یایتتن امتتطراب و فرافكنتت ،(sublimation)استتت کتته در پتتاالی  و تصتتعید 

راه از آیتد کته     رامون، نیروی محرکتی پدیتد متی   یبشری در جهان پ ۀفروخورده و سرکوفت

 .است بودهمؤثر های بشری  در خلق تمدن، جهان مطلوبتجس  

http://books.google.com/books?q=+inauthor:%22Otto+Rank%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
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از دیدگاهی مت اوت، شهر پردیسی را از نمادهای تمامیت و آرزوی بازگشت بته   یونگ

فراینتدی   داند   می بهشت را مرتبط با کش  غریزی ناخودآگاه به سوی وحدت با خودآگاه

 ی ازریتصوجاری در آن را  ۀچهار رودخانو  باغ عدناو کند.   تعبیر می «فردیت»که از آن به 

استتعاری   ارتبتاط  ۀیونگ دربتار  داند.  می )مانداال: نماد فردیت( تیو تمام یتکل ی وهماهنگ

در  بتاغ عتدن  که داستان  پذیرد  را می (Edinger) الگوی هبوط و فردیت، نظر ادینگر  کهن

و تصتویر   (the ego) «من»و  «خویشتن» تولد ای یآگاهخودتولد  از نمادی را کتاب مقدس

را تصتویری از فردیتت    )درختت ممنوعته(   «معرفت نیک و بتد »الگویی درخت فلس ی   کهن

 ۀجت یرستند و نت   یم یت، خودآگاه و ناخودآگاه با ه  به همپوشانیدر فرددانست.   انسان می

رفتته و    دستت احساسی کته انستانآ آن را از    است یند، احساس کمال و خداگونگین فرایا

در  و کنتد   غربت متی دادن  احساس گناه و  داند، نسبت به ازدست  مربوط به زمان ازلی می

ن یوارتتر   نمونته الیتاده،   ۀز منظر پدیدارشناسانا .(30: 4111کیل، ) آرزوی بازگشت بدان است

هتا و    «شتمن . »استت  بتوده  یبهشت متكت  ی، بر نوستالژیجوامع باستان یعرفان یها تجربه

در بازگشت  یامت، سعیو فنون خاص ر یروحان یها  کهن، با اتكا به خلسه یایکاهنان دن

 ،شتمن  ۀ  خلست ف شده بتود یدر بهشت توص کهداشتند ن یرو  خود به حالت انسان نخست

عرفتان بته    گردانتد و   یمرا باز یط بهشتیشرا  از هبوط و یپ بخ ِ  و سعادت یحالت آزاد

 .(03: 1312اده، یال)د رک  یم یساز  را نمونه یسیپرد یشدن زندگ  سرگرفتهن شكل ازیبهتر

تتوان    ، روایت شتهر مطلتوب را متی   شهر آرمان ۀت انسان درباریالگویی ذهنل یدر تحل

در  .استت  شتده متضمن تكراری از الگوی ازلی بهشتی دانست که زمانی انسان از آن رانده 

با  ولی ...ینی، دی، ادبیمختلف فلس  یها  نهیرا که در زم ییها  نوشته ۀ، همن نوعیف ایتعر

 انتد.   کرده یبند    یبقه یشهر آرمانات یادبذیل اند،   آمده دیپد یآرمان یشهر یموموع آرزو

های کالن این نوع ادبی را در شعر و   ی، الگووارهتحلیلاین رویكرد بر مبنای  ،در این جستار

 ای .  ادب کالسیک فارسی و پیشامتن فرهنگی آن بازجسته

 ی ایرانشهر آرماندر ادبیات های غالب   پارادی  تكوین سیر. 3

بنتدی    این متون و بترای یبقته   یساختار و محتوامیان در تبیین روابط  پارادی  علمیسه 

مستلط و   یسرمشتق و الگتو  ،  یپتارادا  یتا لگتوواره  . ااستت  شدهپیشنهاد  ،تحلیلی این آثار

 ایت گتروه   کیت  یاز الگوها را برا یا است که مجموعه غالبی یو فرهنگ یارچوب فكرهچ
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کته   یا رهارچوب الگوواهدر چ این جامعه را رامونیپ «اتیواقع»دهد و  میجامعه شكل  کی

 شتهر  آرمتان  ۀلگتووار اسه در مقالۀ حامر،  .کند یم فیو توص لیتحل اند،  به آن عادت کرده

نمودهای بومی ایتن نتوع    یبند یبقهبرای  ،یادب شهر آرمان، یفلس  شهر آرمان، یریاسای

نتوع،  هتر  ی هتا  ویژگتی و بررستی  بتارز   یهتا  نمونته  یممن معرف شود و  ادبی معرفی می

 :الگوی شهر پردیسی بررسی خواهد شد  الگوواره و کهن  پیوندهای میان سه

 باستان در فرهنگ ایران یریاسای شهر آرمان ۀلگووارا. 1ت3

، یکه انسان ازلت  است یریاسای یایجغراف ینامتناه ۀدر حوز ی، شهریریاسای شهر آرمان

است  نمودهتای آن را   کرده  یم وجو جستخود را در آن کودکی  یآرزوها کرانۀ بی یمرزها

 یافت:توان   در فرهنگ ایران، در دو بستر متنی و هنری می

 یفردوس ی هشاهنامو  پهلویدر ادبیات  شهر آرمانمتنی  سیر. 1ت1ت3

ایِ  استطوره  شتهر  آرمتان ترین  شاخصاست. ه اسطورهدر  یآرمان یهاشهر ۀنمونترین  کهن

، پتس از  فتره  یرویت بته متدد ن  به اشارۀ اهتورامزدا و  د یجمشکه  است «ردمكَجَروَ»، یرانیا

عصر یخبندان در قالب نماد یوفتان   سازد و بازماندۀ خایرۀ می هرکوشانزمستان سخت مَ

از همه بهتر  که یمردان و زنان ۀتخم وفرازاشكوب  یها  خرم و خانه یمرغزارها شهری با» :است

غیتر از  به آسمان،  «کوه» یكیبه علت نزد. (31ت32 ی، بندها4 فرگرد داد،یوند، اوستا) «باترندیو ز

جمشید، دیگر نمودهای این الگو همه در ارتبتاط بتا کتوه مقدستی چتون البترز شتكل        ور

 «گروثمتان »و  (11: 1303، یدادگت فرنبتِِ  )وستته  یبه آسمان پ بندهشنت یاند که به روا  گرفته

ایزدانی چون مهر و سروش،  آسای بهشت های و کاخ (133: )همتان  استفراز آن  بر (بهشت)

، نه باد سرد، نه باد گرم، یكیکه در آن نه شب هست، نه تار ییجا»، . کاخ مهرجای دارد آندر 

 .(51شت، بند ی، مهراوستا) «دهیآفرو ی  دیکشنده، نه آال یمارینه ب

 یبرخت  یهتا  کتاخ و به تقلید از آن، ( 41 ، بند51 ، هاتسنای، اوستا) سروش« نیآذ کاخ ستاره»

را بایتد بته همتین نمونته      «کاووس یها کاخ»مثل  یانیشاهان و شاهزادگان معروف عصر ک

ستاله   پتانزده  یرناشود، بُاندر آن ن دریرمردتریپچون که  یبا چشمۀ آب زندگان ی  شهرافزود

 .(4/151 :1335، یفردوست ) استت  شتده نیز توصیف  شاهنامهو در  (131: 1303، یدادگفرنبِِ )د یآدر

 :خترد  ینویم)و متون پهلوی ( 3/110همان، ) هشاهنام تی، که به روا«گنگ دژ»یا  «گرد  اوشیس»

بتر فتراز   سپند  یدژ اوش است،یآن س یبان (33 ۀ، فقتر 1، فصل 1کتاب  :دنكرید  55 ۀ، فقر41فصل 
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 در .برنتد   پتاکی بته ستر متی    دی و ساکنان آن در شادی و سربلنکه  است کوه مقدس کنگ

  (131: 1303، یدادگت فرنبتِِ  )ود ر  یخسرو سخن مین نشاندن شهر به دست کیاز به زم بنده 

 بخشد.  می یفناناپذیربدان شود و این   از آن آغاز میقیام پیشارستاخیز سوشیانت شهری که 

 انتد کته    ستاخته شتده   ی مقتدس ها  کوه یدر باالشهرها  ۀدر این الگو، جز جمكرد، بقی

تعلتق بته ایتزدان و     و حیتات ابتدی  و ارتباط بتا   به آسمان یكی، نزدشان یژگین ویتر مه 

 است. (جاودانگی) «اساییریزمان »قهرمانان و پیوند با م هوم تسلسلی 

 و ادبیات فارسی ران باستانیدر ا و پارادی  هنری آن شهر ۀاندیش .4ت1ت3

فامتله، در شتكل دادن بته     انسان برای دستتیابی بته مدینتۀ    ۀانگیزی و شهر آرمانت كر 

معمتاری و  در  (1331)  موموعی که فرانكتو بورستی   است بودهالگوهای هنر معماری مؤثر 

داشته نق  نیز ران باستان یا یمعمارهنر و  در ،این گرای بدان پرداخته است.  شهر آرمان

 «دئز  یریپئ» یبایز یها باغ ایدن ین جایباتریز ،پارسیاننظر  در ،یهخامنش عصردر . است

(pairiتdaéza) در زبتان   کته  (135: 1355، یوشت  )فتره بتود   ا محصوریدژ فروبسته  یبه معن

در  .داشتت  درستی راستی و  نیعنی بهتربه م (vahishta) شتیوهلی یص ت ت ض، یپهلو

جهتان   ون جهان یا در ت ن زندگییبهتر عنیبه م «شتیوه انگهو» ۀواژ ،برای بهشت اوستا

ن اعتقتاد در  یت ا .(145: 4113جكستون،  ) استت  مكان هستی به کار رفتهن یكوتریا نی ت گرید

هتایی چتون    و نامیتدن شتهرها بتا نتام     داشتت  تتداوم  یان تا عصر ساسانیرانیا یشهرساز

 (ۀ امروزی استت بصر ه نهاد و همانیپا بابكان ریاردشکه در شرق دجله  آباد  بهشت)« آباد  وهشت»

 Paradisusن بتدل بته   یدر التت  ینت یزم یهتا  ن بهشتت یت ف ایتوصت . را به دنبال داشت

( Paradise) (123: 1331ن، ربَکُت ) شد یا آسمانی ینین زمیمكان برتر و بهشت بر یبه معن .

 در .در فرهنگ ستامی استت   یآسمان یها از ن وذ این باغ یدر عربی نیز نمودار «فردوس»

 ی در مرکزبا حوم« حیاط»مكانی به نام از  شكل کالسیک خانهه   ایرانیان بدنۀ فرهنگ

)نماد وحتدت و  یک مانداال  توانست بنایی با الگوی مدوّر که می بود  و سراهایی در پیرامون

در  جوشتد،  متی  آب حیتات  ی کته از آن که در آن، زندگان گِرد مرکز باشد تمامیت کیهانی(

 یر ناخودآگتاه جمعت  یاشتیاقی را در متم نمادین، اند. این معماری  پیوسته یواف و چرخ ِ

اش بته عنتوان     خانته  یا حتیباغ  شد او به شهر و یبود که باعث م ختهیبرانگ نسان ایرانیا

متتونی چتون    ۀ، با واستط «پردیس ت شهر» آرمانی ۀالگووارن بنگرد. یاز بهشت بر یا  نمونه
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و در آثار متأخر، نمودهای چنتین   یانه ن وذ یافتهای م فردوسی، به ادبیات سده ی هشاهنام

روایتت   از جمله  است شدهین تكرار ی زرها باغ ۀسازی، در چهر ای از افسانه شهری، با هاله

آن  در والیتت زنگستتان بنتا کترد...     ،پسر قابیتل  ،ویلتا»که  شهری :«شارستان زرّین»مشهور 

هتا ستاختند،    هتا و خانته   ع کردند و در آن جایگاه، کوشکشهرستان زرین را جمله به جواهر مرص

از دیتدار و  ین به کار بردند کته چشت    ندانی جواهر بر دیوار شهرستان زرجمله از زر و جواهر و چ

هتای   این شهرهای افستانه  .(233ت233 :1313 القصص، ومجمل التواریخ )« شد شعاع آن خیره می

)متنتی حماستی    استدی  ۀشتاهنام   در استت  شدهغالباً به دست شاهان و پهلوانان بزرگ بنا 

« یتن باغ زر»رکستان از شهری موسوم به ختا در ت )سرزمین(در مرز  (ق. 11ت3 ۀمتعلق به سد

 گرشاسپ است: ۀکند که ساخت یاد می

 یتتن بتتتتدیدتهمتتتن چتتو آن بتتتاغ زر 

 که در کان، دگتر لعتل و گتوهر نمانتد    

 تهمتتن بستتتتی مانتد ختتتیره ز بتاغ     
 

 شتتگ تی از آن مانتتد و لتتب را گَزیتتد   

 نشتتتاند  یتتنگرشَستتب در بتتاغ زرکتته 

 ابتتان و آن قصتتر و ایتتتتوان و راغ  خی
 

 (011: 1330)اسدی،  

عطتایی موستوم بته     ی  هبرزونامت )ترین متن حماسی فارسی در همین عصر  در یوالنی

ارگ که صد کوه قاف در  ستهای ناپیدا با دروازهشده از زر  ساخته این شهرِ (جدید ۀبرزونام

 :است دهکر ی نریمان بنا و گنجد میآن و آفتاب در چاه  

 یتتتنِ گوهتتتتترنگار چنتتتان بتتتتاغ زر

 بستتی گتتنج بتتر بتتاد شتتد، بهتتر بتتاغ  

 شتتتكاف ، کتتتوهِ آهتتتنبَتتترِ شتتتهرِ زر

 آبپُتتر یكتتی چتتاه باشتتد بَتترِ کُتته،    
 

 کتته بتتود از نتتریتتتتمانِ گتتتَو، یادگتتار 

 آن بتتاغ و ایتتوان و راغ...  ز ستتی  و زر

 در آن شهر گ  گشت صتد کتوه قتاف   

 گتتردد نهتتان، آفتتتتتتتابدر آن چتتتاه 
 

 (113ت111 گ :عطایی) 

و  «نگتار  شتهر زریتن  »و  «حصار شهر زرین»های  از شهرهایی با نام ،در این متن مطوّل

بیمرگی ها  آن است و در «ینشهر زر» ۀهایی از افسان شود که نمونه نیز یاد می «شهر پریان»

ادبیتات عامیانته در مستیر    چنین شهرهایی در  نعمتی را حصری نیست. و شادکامی و فراخ

ای  و پهلوان باید از مجموعته  گیرد اسكندر دروغین قرار می برزو و قهرمانانی چون رست  و

 هشاهناماز  ،ها و موانع خان ها و الگوی این یلس  ها دست یابد. از یلسمات بگذرد تا بدان
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قهرمتان بتا   است که  خان رست   موانعی چون ه ت، ینر مسیر شهرهای زرشود. د آغاز می

 شهر را بایل یمنیافسون اهر قهرمان باید. شود نزدیک می یکمال معنو بهها  آن غلبه بر

 (1/03: 1335)فردوسی، آورد  ل فرود میفریدون که یلس  محاک را از بر، بابِهمهون  کند 

بر فراز  یآتشگاه ،یروزیپس از پکند و  میدژ سپندکوه را بایل  جادوی ،یجوان در رست یا 

ار یاست ند  و و از جاودانتان(  شتاهنامه )انسان آرمانی خسرو یکه ک . رفتاری آیینیافروزد  یم دژ

پتس از فتت  دژهتای ستحرآمیز      ،بتزرگ(  ۀ)بنیانگذار یک سلسلر یو اردش )قهرمان دین بهی(

 .کنند  یمرا تكرار  آنو دژ ه تواد  )دژ ارجاسپ(دژ  نییرو دژ و بهمن

 مدینۀ فامله درشهر  ۀفلس  و تبلور ی فلس یها پارادای  .4ت3

متناستب بتا    یدیت جدشتكل  رونتد، بلكته     ین نمیالگوها از ب  ، کهنتیعقالن ۀغلبدر عصر 

 هانت یگراعمل ۀ، جنبت ذهنیتت فلست ی   تحتت تتأثیر   و رنتد یگ  ید مت یجد یفرهنگ یها بافت

(Pragmatic) شه یهمچه شنهاد کنند  اگریپ یدیتقلقابل  یقرار است الگو یعنی ،یابند می

ونان باستان یرا در  تجویزی یهاشهر آرمانن نوع یا ۀنیشین پیستند. نخستیگونه ن نیالزاماً ا

خ تمتدن  یاز تتار  یمتعلق به عصر ی . آثارینیب یارسطو ماست یسافالیون و  جمهورو در 

استت  یس ۀکته در مشتتق شتدن واژ    یبتود  ارتبتای   یغرب که شهر، مظهتر ت كتر فلست    

(Policy/ Political) شهر یونانی ۀاز کلم (Polis) (133: 4111لوینستون،  ) است باقی مانده .

در  .استت  شتده مجس   «مدینۀ فامله»در قالب  یایران ۀنمودهای شاخص این نوع در فلس 

 اساتیالسو  مدینۀ فاملهاهل ء  آرااست که در  یکسنخستین  ی، فارابیرانیافیلسوفان ن یب

استت  یامبر، ریت اب پیت و در غ کوشتیده  توصیف مدینۀ فاملهبه  ،ثر از افالیون، متأنهیالمد

و  (411 :1301فتارابی،  ) داردنام  «ةالسنّ ملک»که  است کردهواگذار  ی  کاملیحك هنه را بیمد

و  یجسم و یعالوه بر حكمت، دوازده خصلت روح کهلسوف افالیون است یهمان شاه ف

 ،افامل یشورا یا (410ت415: )همانس دوم یاب او، رئیو در غ( 412ت411: همان) دارد یاخالق

 (.411: )هماند نکن  ینه را اداره میمد

 ةیهتار از  یا  ترجمته  کته  یاخالق ناصر در (1303) یر یوسینص ، خواجهیاز فارابپس 

کته   افتزود منتزل   تتدبیر و  یكمت متدن ح هایی دربارۀ بود، باب یراز ۀیمسكو ابن االعراق

فلس ی این متون، ساخت بیانی ایتن م تاهی  را بته     ۀزمین. مدینه است محتوی بحث ادارۀ

 .است دادهآن، سوق  ۀهای سازند  شهر برتر، با غرض تعلی  اندیشه الگوی سوی تجویز
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 موعودس ر انسان به شهر  : روایتتعلیمی ت روایی شهر آرمان .3ت3

 به مسافر یکاز س ر  تروای یکبه خلق  غالباً ،، مبتنی بر هر بنیاد فكرییگرایشهر آرمان

و کتن  و شخصتیت   باید از عنصر روایتت   در تعریف این نوع،. شود خت  می یشهر آرمان

چته همهنتان   یتاد کترد  اگر  ، در ستط  شتكلی   های اصلی متتن   روایی، به عنوان شاخصه

تترین    مه  .اند  را شكل داده متن ،، در سط  محتواییدینی و عرفانی های فلس ی و پاردای 

 شتهر  آرمانشاخص های  نمونهدر ادبیات کالسیک فارسی، است.  «تعلی »اغراض ادبی نیز 

 انجامد: به رس  انواع ذیل می ،تعلیمی ت روایی

 شهر مطلوبسالک به  ت س ر شاهروایت و  یمیادبیات تعل .1ت3ت3

از  یمت یر و آثار تعلیت ت اسیروا، روایی شهر آرمان مشهورترین، یک فارسیات کالسیدر ادب

ر آفتاق،  ین ست یکه در ح یسالك  است به شهر آرمانی ماجراجومشهور و  سالک ت شاه س ر

در اش  یتكامتل درونت   ۀنت یزم تا یابد میان س  سلوک در گلستان ۀناگهان خود را در آستان

ا یوجود دارد که  یگروجو جستمسافر و ن آثار، یدر ا محقق شود. یمعنو ۀک تجربیقالب 

 .استت  افتته یا بر حسب تصادف، خود را در برابتر آن  ین شهر بوده و یدن به ایبه دنبال رس

ن، در اغلتتب یا دروغتتیتت یالیتتاستتكندر خ یستت رها در دل، نمتتود ایتتن شتتهرن یبتتارزتر

 ین قرآنت یداستتان ذوالقترن  متمن   در ،ریت اس یبرخدر منثور و منظوم، و  یها  اسكندرنامه

ن یت اتمتام  ه استت. در  یها شب تیروا ۀدر هم یتف، با اختالفایمتن توصو  است شدهت یروا

ف شتهر،  یتوصت  ۀویند و شت ینش  یگو مو به گ ت )پیران( شهر یاهال نخبگانبا  متون، مسافر

ن شتهر  ی  ادهد میبار دراماتیک  بدانکه  است )مناظره(پرس  و پاسخ صورت ه شه بیهم

مالتک و   یکست  .استت  شه گشتوده یهم و درها یكسانها   ندارد، خانه پاسبانیو  والیچ یه

 ،بی  از خواسته ،یو روز یم، و خرّ(یت اشتراکیمالكاصل ) ستین یزیو چ دیگریمملوك 

 یهتا   در خانته  استت کته   مردگان شتهر  یگورها در یشگ تو او، است. و از آنِ همگان 

 .روی داشته باشند  یپ مرگ راپیوسته تا  شدهح ر  زندگان

در  تت  )ص(امبرین شهر را پای سالکمبارکه اعراف،  ۀر سوریدر ت س (4/524: 1301) ییبر

نتد.  دا  یل مت یاسترائ  ۀگانت   سباط دوازدهاَ سبطی از و ساکنان آن را ت ن بازگشت از معرا،یح

ت را در یت حكا، (151تت 5/155: 1301) یبدین میدالدیو رش (334ت1/331: 1354) یابوال تو  راز

منثتور   یهتا   استكندرنامه   انتد   آوردهن یداستتان ذوالقترن   متمنِ کهتف و در   ۀمبارکت  سورۀ
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انتد،    ن داستتان پرداختته  یت که به ا یمنظومهای   اسكندرنامهو  (414تت 411 :1321 ،نامه  اسكندر)

اقت، صتد  ۀ، بتر سته نكتت   اقبالنامته در  (434: 1310)نظامی  .دانند میاسكندر را مسافر شهر 

 دارد:کید نبودِ یبقات اجتماعی تأ اشتراک در مالكیت و سرمایه،

 چ بتتتابی  در هتتتیینگتتتو یدروغتتت

  ینتدارد ز متتا کتس ز کتتس متال بتت   

   ختتتود را همتتته همستتترانیشتتتمار
 

 ...  ختتوابینتتیبتته شتتب باژگونتته نب  

 ... یختو    در متالِ یقستم  همه راست

 گتتتترانیۀ دیتتتتدم بتتتتر گریتتتتنخند
 

 ۀشتهر را در همت   یهتا   اط خانته یاست که ح ییحذف گورها ،ینظام قرائت ختالف مه ا

از  .ستوا ۀناهدازغیر ۀشیاند از یشیاند  مرگ حذف نمایندۀکه  کرده بودند فرشگر ید روایات

 یاستكندر  ۀخردنامت در  ن عنصر محذوف رای، ا(332: 1331) مسلک عارف یجام ،ین رویهم

 .داند یو صل  م در ثروت یز شهر را مظهر برابرین البته او است  بازگردانده

دیتن و تصتوف، بته     پتارادی  حكمتت و  ه به غترض تعلتی ، در   این نوع روایت، با توج

 است. سازی ساخت تمثیلی در آن انجامیده  برجسته

  یانتزاع شهر آرمان :یناکجاآباد عرفان .4ت3ت3

 یالگتو   کهتن  ظهتور ، از بهشتت و دوزخ عارفان  یه و فرامادانیمعناگرا یرهایبا توجه به ت س

معنتا   یاز عال  ملكتوت در مرزهتا   ییها  جلوه یریگ  دگاه عارفانه به شكلیدر د یسیشهر پرد

 یکه سلب ،یجابینه ا ،یفلس  یهاشهر آرمانخالف برآمده از آن را بر یانجامد که شهرها  یم

ستت.  ین تصتورپذیر هتا   آن یبترا  ینیو ع یکه تحقق ماد ییها  جهان  د دانستیبا یو انتزاع

د یت با «ناکجاآبتاد »  را در اصتطال  یرانت یاعارفان  یالگو در آرا  ن کهنیگاه ا ن جلوهیتر  معروف

در  (411تت 411: 1323)ستهروردی  . شیخ اشراق به کار برده بودبار نخستین که  کرد وجو جست

 یفت  و در رستالۀ  «ابه آنجا راه نبترد که انگشت سبّ» یمیاز ناکجاآباد به اقل لیجبرئ آواز پر ۀرسال

دن بته  ی. رس(413)همان:  بودر کرده یتعب «شهر پاکان»از آن به  )مونس العشاق( العشق  قةیالحق

 تت  استت  یمتجلت  یذرات عال  هستت  ۀچ کجا، بلكه در همیکه وجودش نه در ه ت ان ناکجیا

 یها  د از شرق عال  امكان، دروازهیاست، تا شا یر و سلوك درونیو س یعرفان یمستلزم س ر

آثتار   در ن ناکجاآبتاد یت . اشتكند ن معقتول و محستوس، درهت     یگشوده شود و مرز بت  یتجل

کته در   («جابلسا»ا ی) «جابرصا»و « جابلقا» هدارد  از جمل یمتعدد یها ها و نام  ، جلوهیسهرورد

 یایدر شرق و غرب جغراف یدارند و دو شهر رمز یجا «  هشت یاقل»و « عال  اشبا  مجرده»



 1335تابستان ، بهار و 1، شمارۀ 5سال پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت، / 122

کتوه  استت کته در پشتت     ن آمتده یچنت ها  آن ۀاز کتب دربار یا  اند و در پاره  یسهرورد یمثال

 .(413: 1333 ،ی)سجاداند   گرفته یجا (یان البرز باستانس)هم «قاف» یریاسای

 ییستنا  المعتاد  یالت  العبتاد  ریست ، در یجز ستهرورد  به را ن ناکجاآبادیا شاخص ریتصو

از رو   یرمتز که  ت داستان  مسافرِ از مراحل سلوكِ یكیدر  (53: 1310) یی . سناینیب یم

 ینورهتا  ۀکه همت  رسد  یم «  پاكیاقل»به  )عقل فعال(ر راهنما یت پیبه هدا ت است انسان

رت  رام  یس» و «یدار شتنیصورت  عدل و خو» ی کهشهر آرمان  است یآن متجلّ عال  در

کته   استت معشتوق  الیزال  ی، هستیمثال ین شهرهایا یآرمان یمحتوا است.« یآزار و ک 

در  یمولتو ، یاشراق ین تلقیهم ۀادامدر . ناشسته از جان، راهی بدان نیست  سالک را دست

از  ظرف ، فقط همۀ داند که  یم یرا شهر «بختان کیشهر ن»، یمثنوو در  ها از غزل یكی

 ز باشد:یحضور معشوق لبر

 بختان است کیکه شهر ن یعاشقان شهر ید ایکه د
 

 

 ستت ا جا ک  رسد عاشق و معشوقِ فراوانکه آن 
 

 (141: 1310، ی)مولو

 یفتتت  یبه عاشتق کتا  یگ ت معشوق

 تر است ها خوش ن شهر زانیپس کدام
 

 هتتا  بس شتتهر یا تدهیتو به غتربت د 

 دلبر است یکه در و یگ ت آن شهر
 

 (3/110 :1313 ،ی)مولو 

 )رمتزی(   ستمبولیک ، ستاخت  اشتراقی در پتارادی    گرایتی عرفتانی    توجه به انتزاع  با

که در آن  کرده ادبیات عرفانی فارسی رشدرایی در گشهر آرمانو نوعی از برجسته شده 

: 1335)اصت هانی   می مثالی از اقلی  جان و بته تعبیتر هتاتف   تجسجغرافیای شهر، مرز 

 است:« نادیدنی» ،(01ت53

 ینتتیچشتت  دل بتتاز کتتن کتته جتتان ب 

 یآر ی  عشتتتق رویگتتتر بتتته اقلتتت 

 ن بتته متتراد یبتتر همتته اهتتل آن زمتت 

 دلتتت همتتان خواهتتد   ینتتیآنهتته ب

 راجتتتتا آن یپا گتتتتداستتتترو یبتتتت

 را یبرهنتتته قتتتوم  پتتتا ،هتتت  در آن

 ینتتتیستتتت آن ب یدنیتتتآنهتتته ناد 

 ینتیتتتتان بتستتتگلآ ،همتتته آفتتتاق 

 ینتتتتتتیان بتآسمتتتت گتتتتردش دورِ

 ینتتیهمتتان ب ،وانهتته خواهتتد دلتتت 

 ینتتیگتتران ب ،لتتک جهتتانستتر بتته مُ

 ینتتتیفرقتتتدان ب بتتتر فتتترقِ  یپتتتا
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 را یبرهنتتته جمعتتت هتتت  در آن ستتتر
 

 ینتتیبان بیستتا ،بتتر ستتر از عتترش  
 

ی فارسی، با عرفان از مُلک به ملكوت و از واقعیتت بته   شهر آرماندر حقیقت سیر ادبیات  

 رسد. حقیقت می

 موعوداز شهر  یو قرائت مذهب یعیات شیادب .3ت3ت3

 یمتان یا ۀنت یزمکترد.   وجتو  جستت  باید یعیش اتیادبرا در شهر  پارادای  دیگر انواعاز یكی 

در ، )عتج( موعتود  یعصر، مهتد  امام یبه حكومت جهان شیعه ن شهرها، اعتقادیا ۀدهند شكل

که منستوبان و اوالد   شده عهیدر آثار ش ییشهرهاد آمدن یپد ۀزمین که است )عج(الزمان  آخر

ست که در باختر، «خضرا ۀریجز» یكین شهرها، یا ۀرانند. از جمل  یبر آن حك  م عصرامام 

 یا گانته یب یچ کشتت یقترار دارد و هت  د یس  یایخروشان در یها   و در دل آبیقد بر قارۀ

بر آن حاک   یآرمان یسعادت و عدل و مور( یایوتوپی )مثلیابد  نمیدن به آن یرس یبرا یراه

)مقدس  است «زاهره»، شهر عهیالشةقیحد، در یگری. شهر د(131ت101:     1210جار، النّ  ر.ک:)است 

 یجتا  ناپتذیر  دورافتاده و دسترس ی، در نقاییآرمان ین شهرهایا(. 111ت105: 1301، یلیاردب

نتت صتبر   یبته ز  راهتا   آن ۀز و مجاهتد یوصال لبر یمؤمنان را با آرزو یها تا دل اند  گرفته

گرایی کهن   از الگوهای غایتدر پارادی  مذهبی تشیع، روایت شهر آرمانی،  .گردانندآراسته 

در مترز میتان   ، سطو  اعتقادی مخایتب  دررا  ساخت فانتزی شهر پردیسیاست و متأثر 

 است. بخشیدهتجس  عینی  واقعیت و حقیقت،

 جهینت. 2

گرایتی    مطلتوب  ۀواستط   ی، ماحصل مستقی  و بیشهر آرمانادبیات تحلیل محتوا، از حیث 

را در ستر   یتحقتق جهتان   ی  ذهتن، آرزو ن کمال مطلوب، گاه در قلمرو عالَیبشر است. ا

و گاه متأثر  (یآباد عرفان  )مشابه ناکجاآن فرض محال است  یپروراند که امكان وجود ماد یم

 یکند که متدع   ی  میرا ترس یدن به جهانیرس یو... الگو یو فلس  یاسیس ییگرا از آرمان

)همهتون غالتب   افتت  یت دستت  یت در واقع یتوان بته نظتام مطلتوب     ید از آن میبا تقل است

 ییالگو  کهن یوجود روح ،اشتراک داردها   ن نمونهیا ۀ. آنهه در هم(یفلس  ۀفامل یها  نهیمد

ر بازگشت به اصتل و غت  غربتت    یناپذ  انیل پایاست که م یار جمعیناهش ۀمنبعث از حافظ

و انتواع استت،   هتا   نمونهن یآن است و آنهه عامل ت اوت در ا یاصل ۀزانندیانگ ،ا(ی)نوستالژ

 یاست یس ،ی، فكتر ی، متذهب ینت یی، آیری، استای یمت اوت فرهنگ یها نهیزم)سرشت نظری متن 
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شكل تجویزی  ،گرایی حكمی و دینی و عرفانی است که گاه به متن یوتوپیایی  و مرام متن(

که متن را بته ستاختار الگتویی    مانندی و گرای  به انتزاع   دهد و کی یت سیال حقیقت  می

 تت  حقیقتی » ۀکنند، اما هویتت دوگانت    کهن این نوع نزدیک و یا از حیث روساختی دور می

شود که متن در روساخت بسته   باعث می ت به عنوان محتوای این متون ت این شهر «واقعی

ساخت به حقیقت متمایل شتود کته ایتن      های نظری خود به واقعیت و در ژرف  به خاستگاه

 ختار، نیستت    ادبتی و  یفلست   شتهر  آرمتان  و یریاستای  ۀسه الگووار ۀحقیقت از محدود

الگو، شهر را دژ مقدسی در مرز زمین و آسمان و در مرز تبدیل شدن به حقیقتت  نخستین 

آبتادی در بطتن نظریتات      دومتین الگتو آن را بته رایگتان     و )شهر کیهتانی: انتزاعتی(  مثالی 

تبتدیل کترده کته     )شهری زمینی: واقعی(حیات جمعی بشر  ۀفالس ه برای آیند ۀبینان  خوش

یژگی غالب آن است. الگوی سوم در مرز زمتین و آستمان،   و ،گرایی  مانندی و مرام  حقیقت

)شهر یافتنی و موعود   و گاه دست )ناکجاآباد(نماید که گاه انتزاعی و مطلوب   شهری را بازمی

)با توجته بته سرشتت خیتالی     است، اما در هر حال قالب روایت  پاکان یا جزایر زاهره و خضرا(

ای   مانندی س ر کته روایتت را در حتد تجربته      حقیقت )به علتثابت س ر  ۀمای و درون («داستان»

)شتهر  دهتد   ی آن را نشان میحقیق ت واقعی ۀ، هویت دوگاندهتد(   شگ ت و باورپذیر نشان می

 .انتزاعی( ت آسمانی: واقعی ت زمینی

الگوی آفرین  دارند که با توجه به حس جمعی  ی با کهنها ارتباط مستقیم  الگووارهاین 

مخایب با محتوای نوع  ۀ، رابطآنی بشری نسبت به ها فرهنگگرایی   گذشتهنوستالژی و 

. ارتباط داردالگویی بهشت   تصویر کهن که با بودهای نوستالژیک   ی، رابطهشهر آرمانادبی 

ستقوط در قعتر   انسان عصر هبوط، که از غرقه شدن در سرمستی ازلتی ناخودآگتاهی بته    

 دچار تترس و انتدوه شتده    ،تیونت واقعبرخورد با خشده و از یرس یخودآگاهوحشت ابدی 

ح تظ  بهشتت   در قالتب یادمتان  خود،  یت جمعیرا در ذهن زیستگاهی مطلوب ۀ، خایربود

 ۀکه بتر ختایر   ی  شهرشود  متجلی می یسیشهر پرد یالگو کهنو این خایره در  دنک  می

از  یین پرتوهتا یاثر لمس چنت بر،  یها و انسان شدهاستوار  یسیاز عصر پرد «حال»انسان 

 ،بنتابراین  .که به عصر پردیسی تعلتق دارد  کنند  یرا کسب م یات انسان ازلیخصوص ،نویم

  الگوستت   دهنده به این کهن  شكل اصلی از ارکاناحساس غربت نسبت به عصر پردیسی، 

عرفتان کهتن    یریگ  شكل یها  هین پایتر  از مه  که دن به سعادت ازلییرس یبرااحساسی 
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را در  ت مغانهمانند  ت باستان یایدنعارفان ، یویسلوك و مبارزه با تعلقات فاسد دن وبوده 

را  یواقعت  یایت ، دنیدگاهین دیچن .است هکرد  یم یاری یبهشت ازلاین ط یبازگشت به شرا

  ق سی گیتیانه که نستبت  است شدهر یکند که انسان در آن اس  یم یا  خانه  کیل به تاریتبد

در عربتی و همتتای    «ایت دن» ۀواژ) استت  رفتته   جایگاهی دون به شتمار متی   به برپایگی مینو،

وجه اشتتراک اصتلی سته     ،. این نكته(است «پست یجا» یو به معن «یدن» ۀشیاز ر، اش عبری

از شتهر   تمثیلتی ها تا عرفتان،    ی در ادب کالسیک است که از اسطورهشهر آرمان الگووارۀ

   خاستتگاهی استت  بوده یخاستگاه ازلبازگشت به ممثّل آن، آرزوی اند که   پرداخته مطلوب

اش  یناخودآگتاه جمعت   ۀنیدر گنج بازگشت بدان یایرؤ واز آن رانده شده یکه انسان زمان

محسوس  یعدرا بُ الگو  کهناین  فعال، لیتخ یاریکه به سازد  میرا قادر  وی ،ره شدهیذخ

، حتی در نوع فلس ی و را یبشر یهاشهر آرمانپنهان  یمحتوابر این مبنا، بخشد.  ینیو ع

از سرشت بنیادین خود را ست که ناد یناخودآگاه جمعمحو  ۀن خایریهمتوان   می مذهبی،

الگتویی مشتترک، در     ساخت کهن  عالوه بر ژرف .است شهر پردیسی وام گرفته الگوی  کهن

ستاختی   ،گرایی استاییری، بتدین شتهر   شتهر  آرمتان  ت و شتكل بیتانی نیتز   سط  روساخ

به شكل فانتزی  ،بخشیده که در روایات مذهبی و عامیانه )تطابق ژرفا و شكل(الگویی   کهن

، آن را به سوی کی یت این الگو ادبی در ساخت ه تعلی   ۀرویكرد آگاهان. است شدهتكرار 

فلس ی نیز بتا   ۀزمین .است دادهسوق  )در پاردای  عرفانی(رمزی و  حكمی( )در پارادای تمثیلی 

 است. م شهر، ساخت بیانی تجویزی بخشیدهغرض تعلی  و تبیین سط  فكری، به م هو
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