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چكیده
ادبیات آرمانشهری از حیث محتوا ،دربرگیرندۀ آرزوی تحقق جهانی با شرایط بهتر و آرمانی (آرمانشهر) یا
حاوی تصور جهانی مطلوب و در عین حال انتزاعی (ناکجاآباد) است .این نوعِ ادبی ،بر مبنای انگیزۀ اصلی
واحدی که نوستالژی و آرزوی بازگشت به خاستگاهی ازلی استت ،و بتا توجته بته پتارادای هتای فكتری
شكلدهنده به آنها ،ساختهای مشخصی را شكل دادهاست .در خاستگاهشناستی و تحلیتل کی تی نتوع
ادبیات آرمانشهری .احساس نوستالژی و وحشت از تبعید به دنیای خاکی (لغزیدن به ستط خودآگتاهی) و
تصویر کهنالگویی شهر آرمانی و بهشت زمینی ،عوامل اصلی شكلدهنده به این نوع استت .ایتن شتهر،
ساختی کهنالگویی (مشابه پردیس آسمانی) در روایات استاییری ،ستاختی فتانتزی در روایتات متذهبی و
عامیانه ،ساختی تمثیلی در ادبیات تعلیمی ،ساختی رمزی در ادبیات عرفتانی دارد .در ایتن جستتار ،متمن
مرور و یبقهبندی الگویی این گونۀ ادبی ،انواع آن در سه زمینۀ آرمانشهر اساییری ،آرمانشهر فلست ی،
آرمانشهر روایی ت تعلیمی ،و نمودهای هر کدام از این الگووارهها در فرهنگ ایرانی و ادبیتات کالستیک
فارسی بررسی شدهاست.
واژههای کلیدی :آرمانشهر ،ادبیات آرمانشهری ،شهر پردیسی /بهشت ،کهنالگو ،اسطوره.
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 .1درآمد
واژۀ  Utopiaیا  Outopusترکیبیافته از دو واژۀ یونانیِ  toposبه معنی «مكتان» و ou

به معنی ن ی «نا» است (شافر .)303 :4111 ،بنابراین اتوپیتا یعنتی آنهته در مكتان نیستت ت
المكان /ناکجا ( )nowhereت و وجود آن انتزاعی و مطلوب است .نخستین کسی که این
ل ظ را به کار برد ،سر توماس مور ( ،)Sir Thomas Moreانسانگترای انگلیستی عصتر
نوزایی ،بود (ف 1535 .م) .پس از او ،این ل ظ که از نام کتاب وی برداشته شده بود ،به هتر
اثری ایالق شد که یک نظام آرمانی را برای جامعۀ انستانی تصتویر متیکترد اصتطال
ادبیات آرمانشهری ( )Utopian literatureنیز به نوع ادبی مربوط بته تجست آرزوی
چنین شهری ایالق شد.
1ت .1پیشینۀ مطالعات دربارۀ ادب آرمانشهری
ادبیات آرمانشهری ،یک نوع فرعی ادبی است که آثار کامالً مت اوتی را از حتوزۀ ادبیتات
تخیلی و افسانهها و اساییر ،تا آثار دینی و فلس ی و عرفانی را در ادبیتات جهتان پوشت
میدهد و ویژگیهای مشترک و جهانشمولی دارد که در قلمرو مطالعات نقدی و تطبیقی،
از زمینههای مورد توجه پژوهشگران بودهاستت .بتا توجته بته اشتتراک مومتوع اندیشتۀ
آرمانشهری در میان سیاست و فلس ه و جامعتهشناستی دیتن و تتاریخ و ادبیتات ،متمن
اهمیت این حوزه در مطالعات تل یقی ،آثار انبوهی در بررسی این نوع در زمینههای مت اوت
دان

تدوین شدهاند که در میان آنها ،تحقیقاتی که مبتنی بر مطالعات ادبی است ،سته

خاصی دارند و در بینشان چند اثرند که مرجع ویژهای در این زمینه هستتند :دائرةالمعتارف
ادبیات آرمانشهری (اسنودگرس ،)1335 ،کتاب گروه کمبریج دربتارۀ ادبیتات آرمتانشتهری
(کالئیس ،)4111 ،تاریخ اندیشۀ آرمانشهری (هرتزلر .)1343 ،همهنین ادبیات آرمتانشتهری:
کتابشناسی و فهرست تكمیلی آثار تأثیرگذار در اندیشۀ آرمتانشتهری (نگلتی )1311 ،کته
فهرست ت صتیلی ت تحلیلتی آثتار ایتن حتوزه استت و ادبیتات آرمتانشتهری امریكتایی
1510ت1315م( .کتابشناسی نویسندگان امریكایی و انگلیسی این ژانتر در ایتن فاصتلۀ تتاریخی)

(سارجنت )1311 ،شاخصترین منابع موجود در حوزۀ کتابشناسی این نوع است.
نگاهی به برخی از مطالعات موموعی و نقدی در ادبیات آرمانشهری میتوانتد در درک
این ژانر کمک کند .آرمانشهر و مد آرمانشهر در دوران متدرن (کومتار )1313 ،تنهتا اثتری
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است که برای این نوع ادبی یک «نظریه» تبیین میکند و نشان میدهد که اومتاع مت تاوت
تاریخی و اجتماعی ،چگونه شكلهای مت اوتی از ادبیات آرمانشهری را بته وجتود متیآورد.

( Nowhere Was Somewhereمورگان ،)1302 ،چگونگی توسعۀ سنت آرمتانشتهری و
ادبیات آرمانشهری و پلیدشهری (هاشیک ،)1332 ،الگوهای نظ آرمانشتهر (دانلتی)1333 ،
نیزیک مطالعۀ کامل دربارۀ سازمان و ساختار متنی اتوپیای کالسیک را به دست متیدهنتد.

کل آرمتانشتهر (الیتوت )1311 ،بته زیباشناستی ایتن ژانتر و آرمتانشتهرها و اندیشتههتای
آرمانشهری (مانول و )1313 ،...و م هوم آرمانشهر (لویتاس )4111 ،و آرمانشهر و ت كر انتقادی
(پالتل )1314 ،به مسئلۀ کانونی ارتباط ایدئولوژی و یوتوپیا پرداختهاند.
اهمیت نوع ادبیات آرمانشهری ،در مطالعات ادبی در غرب ،تا آنجاست که نشتریاتی
تخصصی در این حوزه منتشر میشود .1در ایران ،با وجود تألیف و ترجمتۀ آثتار بستیار در
حوزۀ فلس ه و سیاستت ،کمتتر اثتری تتألیف شتده کته متمرکتز بتر ابعتاد ادبتی اندیشتۀ
آرمانشهری باشد .کتاب آرمانشهر در اندیشۀ ایرانی (اصتیل ،)1311 ،صرفاً در حوزۀ بررسی

سیر تاریخی این ت كر ،نمونههایی بدون منظر تحلیلی آوردهاست .آرمانشهر دینی در پهنۀ
شعر فارسی (احمدی )1332 ،نیز با رویكردی صرفاً توصی ی ،مقولۀ آرمتانشتهر دینتی را در
برخی ادیان ت بهویژه اسالم ت و تأثیر قرآن و حدیث را در ادب فارسی ،از آغاز تا شعر عطار
توصیف کردهاست .مقالۀ «انواع و نمودهتای ادبیتات آرمتانشتهری در ادبیتات کالستیک
فارسی» ه یک تقسی بندی از این آثار به دست داده که همهنان مبتنتی بتر محتواستت
(قائمی431 :1330 ،تت .)315مقاالتی در توصیف نمودهای ادب آرمانشتهری در شتعر برختی
شاعران کهن و جدید ایران و یا تطبیق آنها با یكدیگر و یا با نمونههای جهانی نیز تألیف
شده که غیر از تحلیل محتوایی ،فاقد مبانی نظری بررسی یک نوع ادبی است.
1ت .4روش تحقیق
ایتن جستار ،بترخالف روند توصی ی پژوه های پیشین ،کوشیدهاست انتواع آثتار حتوزۀ
 .1از جمله نشریۀ رسمی دانشگاه تورنتو :مطالعات آرمتانشتهری ( Utopian Studies: Journal of the Society
 )for Utopian Studiesکه یک خبرنامۀ غیررسمی ه منتشر میکند .نشتریۀ مطالعتات علمتی ت تخیلتی (Science-
 )Fiction Studiesنیتتز مرجعتتی بتترای نقتتدهای تخصصتتی در قلمتترو ادبیتات آرمتتانشتتهری کالستیک و مجلتتۀ مورنتتا
( )Moreana: Bullitin Thomas Moreدر فرانسه ،مجلهای تخصصی دربارۀ آرمانشهر مور است.
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تحقیق را با عنایت به تكرارشوندگی جنبههای الگویی در ساخت متنی ،عالوه بر محتوا ،از
منظر تحلیل الگویی بررسی کند .همهنین برای نخستتین بتار ،کهتنالگتوی موستوم بته
آرمانشهرگرایی ( )Utopianismو مبانی نظری مربوط بدان تبیین میشود و بتر مبنتای
رویكرد نقد کهنالگویی و روش بررسی پارادایمی ،بررسی میشود.
بدین ترتیب ،برای یبقهبندی و کشف روابط درونی هر یبقه از انتواع کالستیک ادب
آرمانشهری (در سط متنی) ،از روش تحلیل الگویی متن ،و برای تبیین روابط بیرونی آثار
(در سط ذهنی) و تحلیل چرایتی محتتوای نتوع ،از رویكترد نقتد کهتنالگتویی استت اده
شده است رویكردی کته بتر بستتری انستان شتناختی تت روانشتناختی ،بته ویتژه نظریتۀ
کهنالگوهای کارل گوستاو یونگ (1315( )Carl Gustav Jungت 1301م ).مبتنی است.
مه ترین پرس های این تحقیق ،ابتدا دربارۀ چگونگی ارتباط این نوع ادبی با تصاویر
کهنالگتویی آفترین

و بهشتت و هبتوط استت و دیگتر اینكته عتالوه بتر محتتوا ،چته

شاخصههایی در سط شكلی مظاهر این نوع ادبی موجود است و بر این مبنا ،نمودهای آن
در متون نظ و نثر کالسیک فارسی در چه نظامی تقسی بندی میشود و باألخره ،با توجه
به ت اوت انگیزهها نزد خالقان ایتن آثتار ،از منظتر رویكترد کهتنالگتویی ،چته خاستتگاه
پی تاریخی مشترکی برای خلق این متون موجود بودهاست.
 .4کهنالگوی آرمانشهرگرایی و اسطورۀ شهر پردیسی
در خیلی از فرهنگها و جوامع و مذاهب ،مطابق اسطورهای کهتن ،در روزگتاری دور کته
بشر در حالت ابتدایی و ساده زندگی میکرد ،یک خوشبختی کامتل و حقیقتی نیتز وجتود
داشت .مطابق اساییر ،در آن روزها ،هماهنگی غریزی بین انسان و یبیعت وجود داشتت،
بهیوریکه نیازهای مردم محدود بود و به راحتی برآورده میشد و انگیزهای برای جنگ یا
ظل و ست یا هر گونه نیاز برای کار سخت و دردناک وجود نداشت .انسان ،ساده و پارستا
بود و خود را به خدا یا خدایان نزدیک مییافت.
در این کهنالگو ،معموالً تصویر این پردیس ازلی به سوی آینده و در مكانهای دور و
داستانی فرافكنیشده ،به ترسی آرمانشهری غایی میانجامد سرزمینی فراتر از مرگ که
امكان زندگی خوش و خرم ابدی در آن وجود داشته باشتد .عصتر یالیتیای کته هزیتود
( ،)Hesiodشاعر یونانی قرن هشت ق.م .توصیف میکرد و آن را مقدم بر دورههای بعدی
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میدانست ،از نمونههای معروف این اسطوره است .انسانشناسان ،در تحلیل روان جمعتی
بشر ،غ غربت هبوط از این عصر یالیی و آرزوی بازگشت بدان و یا خلق دوبارۀ آن را در
زمان حال ت که از آن به آرمانشهرگرایی تعبیر کردهاند ت از انگیزههای اصلی بشتر بترای
رسیدن به شهر آرمانی و از نیروهای محرک برای بنای تمدنهای بشری دانستهانتد .ایتن
اسطوره ،نخستین مرحله از زندگی نوع بشر را در فرهنگهای مختلف و جوامع و متذاهب
روایت میکند و تمایلی را در بشر به سوی جغرافیایی مطلوب و موعود برمتیانگیتزد کته
آرمانشهرگرایی ،بخشی از تبلور عینی آن است و برایندهای مثبت و من یای در ت كترات
و نظریات اجتماعی و سیاسی و الهی بشر و شكلگیری ایدئولوژیهتا دارد .جتدا از مدینتۀ
فاملۀ اصال یلبان و فیلسوفان دوران باستان و قرون وسطی و رنسانس و نظریهپتردازان
جمهوریخواه و اقتدارگرا و کسانی که به دنبال برابری یبقات و نژادها یا هدایت مردم در
سلسلهمراتبی تحت فرماندهی یک رهبر یا خدا بودند و کسانی که به برنامههای اقتصادی
و اجتماعی برای بهبود جهان و زندگی مردم میاندیشند ،هنر و ادبیات نیز محمل مهمتی
برای تبلور این شوقِ سرشار بودهاست .آرمانشهرگرایی در زمینتههتایی ماننتد معمتاری و
برنامهریزی شهری و ملتسازی و حتی در توسعۀ مستعمرات و پدیتدۀ تتاریخی مهتاجرت
ه تأثیرگذار بودهاست (ر.ک :کومار 1331 ،سارجنت 4111 ،موریس 4112 ،و .)4113
در تحلیل کهنالگویی ادبیات آرمانشهری و آرمانشهرگرایی و نوستالژیای بازگشت به
شهر پردیسی ،موموعی بنیادین است که در خاستگاهشناسی و تحلیل کی ی ایتن نتوع از
آثار ادبی یر میشود .حس نوستالژی (غ غربت) ،از میراثهای ازلی ناخودآگتاه جمعتی
بشر است که در برابر وحشت از تبعید به دنیای خاکی (لغزیدن به سط خودآگتاهی) شتكل
گرفتهاست .به گ تۀ الیاده ،انسانِ «خاستگاهی» (ازلی) ،از نوعی سعادت و خودانگیختگتی و
آزادی لذت میبرده که در نتیجۀ «هبوط» آن را از دست دادهاست یعنی آنهته بته دنبتال
حادثهای اسطورهای باعث گسستگی آسمان و زمین شدهاست .در زمان «سرآغاز» در عصر
پردیسی ،ایزدان به زمین میآمدند و با آدمیان آمیزش داشتند و انسانها میتوانستند با باال
رفتن از کوه و درخت و گیاه خزنده و نردبان یا حتی بر بال پرندگان ،به آسمان روند (الیاده،

 .)35 :1312جستوجوی پایانناپذیر برای بازگشت به عصر پردیسی ،همان انگیزهای است
که عالوه بر فلس ه و دین و اخالق ،در هنر و ادبیات هت نمودهتای زیباشتناختیاش ،بته
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خلق تصاویر کهنالگویی س ر به سرزمین مطلوب منجر میشود .اعتقاد به شهر آرمانی که
جلوهای ادبی را در میان انواع مختلف ادبی به وجود آورده ،از نمودهای اصلی این کهنالگو
در فرهنگ های بشتری استت .پژوهشتگران حتتی در بررستی متدرنتترین نمونتههتای
آرمانشهرهای بشری ،نق

ژرفساخت اسطورهای یا کهنالگویی را در پی زمینۀ روایت

این شهرهای آرمتانی ،مهت دانستتهانتد (لتو .)431 :1330 ،،از معتروفتترین آثتار ادبیتات
آرمانشهری کالسیک غرب ،یوتوپیای سِر توماس مور را واجد «بنمایهای کهتنالگتویی»
( )an archetypal motifدانستهاند که در شكل یک مرامنامۀ اجتماعی ت سیاستی نمتود
یافتهاست (مون .)33 :1331 ،حتی آثار فلس ی مرتبط با م هوم جامعۀ آرمانی بشری را برآمده
از همین رو کهنالگویی دانستهاند از جمله جمهور افالیون که کهنترین قرائت فلس ی
از یک جامعۀ آرمانی را ارائه کردهاست (وال .)21 :1314 ،
برای شناخت تحلیل یونگ از م هوم آرمانشهر ،الزم است نظر با او با تحلیل فرویدیِ
رانک ( )Otto Rankمقایسه شود .یكی از معروفترین نظریات در تحلیل ایتن نوستتالژیا،
نظریۀ ترومای تولد ( )The Trauma of Birthاتو رانک ،از روانكاوان فرویدی ،است کته
فرمیهای برای شكلگیری ناخودآگاه فردی بشر در دورۀ جنینی یر متیکنتد .رانتک در
ادامۀ نظریۀ فروید ،انسان را در سط ناخودآگاه  ،موجتودی تروماتیتک ()Traumatic

(آسیبدیده) میداند .به باور فروید (43 :1312ت )31انسان همواره در بترآوردن نیازهتای

بتا

موانع مختل ی روبهرو میشود که این موانع ،میلها و نیازهای او را سترکوب متیکنتد .در
نتیجه انسان ،در ناخودآگاه او خود را آسیبدیده و ناکام تصور میکند .رانک (11 :1312ت)25

در تحلیل آرمانهای اساییری انسان در ارتباط با تأثیرات زیانبار تولد ،اظهار میکند کته
آدمی پس از جدایی از زهدان مادر ،هرگز نمتیتوانتد تتأثیرات مخترب ایتن رویتداد را از
ناخودآگاه فردیاش پاك کند و ناخودآگاهانه برای بازگشت به این بهشت گترم و تاریتک
که هیچ خایرهای از آن در خودآگاه

ندارد ،بیتابی میکنتد .رانتک (همتان111 :تت،)121

نوستالژیای بازگشت به عصر پردیسی را با تأثیرات تروماتیک تولد مرتبط میداند و معتقتد
استتت کتته در پتتاالی

و تصتتعید ( ،)sublimationایتتن امتتطراب و فرافكنتی آرزوهتتای

فروخورده و سرکوفتۀ بشری در جهان پیرامون ،نیروی محرکتی پدیتد متیآیتد کته از راه
تجس جهان مطلوب ،در خلق تمدنهای بشری مؤثر بودهاست.
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یونگ از دیدگاهی مت اوت ،شهر پردیسی را از نمادهای تمامیت و آرزوی بازگشت بته
بهشت را مرتبط با کش

غریزی ناخودآگاه به سوی وحدت با خودآگاه میداند فراینتدی

که از آن به «فردیت» تعبیر میکند .او باغ عدن و چهار رودخانۀ جاری در آن را تصویری از
هماهنگی و کلیت و تمامیت (مانداال :نماد فردیت) میداند .یونگ دربتارۀ ارتبتاط استتعاری
کهنالگوی هبوط و فردیت ،نظر ادینگر ( )Edingerرا میپذیرد که داستان بتاغ عتدن در
کتاب مقدس را نمادی از تولد خودآگاهی یا تولد «خویشتن» و «من» ( )the egoو تصتویر
کهنالگویی درخت فلس ی «معرفت نیک و بتد» (درختت ممنوعته) را تصتویری از فردیتت
انسان میدانست .در فردیت ،خودآگاه و ناخودآگاه با ه به همپوشانی میرستند و نتیجتۀ
این فرایند ،احساس کمال و خداگونگی است احساسی کته انستانآ آن را ازدستترفتته و
مربوط به زمان ازلی میداند ،نسبت به ازدستدادن

احساس گناه و غربت متیکنتد و در

آرزوی بازگشت بدان است (کیل .)30 :4111 ،از منظر پدیدارشناسانۀ الیتاده ،نمونتهوارتترین
تجربههای عرفانی جوامع باستانی ،بر نوستالژی بهشت متكتی بتودهاستت« .شتمن»هتا و
کاهنان دنیای کهن ،با اتكا به خلسههای روحانی و فنون خاص ریامت ،سعی در بازگشت
رو خود به حالت انسان نخستین داشتند که در بهشت توصیف شده بتود خلستۀ شتمن،
حالت آزادی و سعادتبخ ِ پی

از هبوط و شرایط بهشتی را بازمیگردانتد و عرفتان بته

بهترین شكل ازسرگرفتهشدن زندگی پردیسی را نمونهسازی میکرد (الیاده.)03 :1312 ،
در تحلیل الگویی ذهنیت انسان دربارۀ آرمانشهر ،روایت شتهر مطلتوب را متیتتوان
متضمن تكراری از الگوی ازلی بهشتی دانست که زمانی انسان از آن رانده شتدهاستت .در
تعریف این نوع ،همۀ نوشتههایی را که در زمینههای مختلف فلس ی ،ادبی ،دینی ...ولی با
موموع آرزوی شهری آرمانی پدید آمدهاند ،ذیل ادبیات آرمانشهری یبقهبندی کردهانتد.
در این جستار ،بر مبنای این رویكرد تحلیلی ،الگووارههای کالن این نوع ادبی را در شعر و
ادب کالسیک فارسی و پیشامتن فرهنگی آن بازجستهای .
 .3سیر تكوین پارادی های غالب در ادبیات آرمانشهری ایران
سه پارادی علمی در تبیین روابط میان ساختار و محتوای این متون و بترای یبقتهبنتدی
تحلیلی این آثار ،پیشنهاد شدهاستت .الگتوواره یتا پتارادای  ،سرمشتق و الگتوی مستلط و
چهارچوب فكری و فرهنگی غالبی است که مجموعهای از الگوها را برای یتک گتروه یتا
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یک جامعه شكل میدهد و «واقعیات» پیرامون این جامعه را در چهارچوب الگووارهای کته
به آن عادت کردهاند ،تحلیل و توصیف میکند .در مقالۀ حامر ،سه الگتووارۀ آرمتانشتهر
اساییری ،آرمانشهر فلس ی ،آرمانشهر ادبی ،برای یبقهبندی نمودهای بومی ایتن نتوع
ادبی معرفی میشود و ممن معرفی نمونتههتای بتارز و بررستی ویژگتیهتای هتر نتوع،
پیوندهای میان سهالگوواره و کهنالگوی شهر پردیسی بررسی خواهد شد:
3ت .1الگووارۀ آرمانشهر اساییری در فرهنگ ایران باستان
آرمانشهر اساییری ،شهری در حوزۀ نامتناهی جغرافیای اساییری است که انسان ازلتی،
مرزهای بیکرانۀ آرزوهای کودکی خود را در آن جستوجو میکردهاست نمودهتای آن را
در فرهنگ ایران ،در دو بستر متنی و هنری میتوان یافت:
3ت1ت .1سیر متنی آرمانشهر در ادبیات پهلوی و شاهنامهی فردوسی
کهنترین نمونۀ شهرهای آرمانی در اسطورههاست .شاخصترین آرمتانشتهر استطورهایِ
ایرانی« ،وَرجَمكَرد» است که جمشید به اشارۀ اهتورامزدا و بته متدد نیتروی فتره ،پتس از
زمستان سخت مَهرکوشان میسازد و بازماندۀ خایرۀ عصر یخبندان در قالب نماد یوفتان
است« :شهری با مرغزارهای خرم و خانههای فرازاشكوب و تخمۀ مردان و زنانی که از همه بهتر

و زیباترند» (اوستا ،وندیداد ،فرگرد  ،4بندهای 32ت .)31به علت نزدیكی «کوه» به آسمان ،غیتر از
ور جمشید ،دیگر نمودهای این الگو همه در ارتبتاط بتا کتوه مقدستی چتون البترز شتكل
گرفتهاند که به روایت بندهشن به آسمان پیوستته (فرنبتِِ دادگتی )11 :1303 ،و «گروثمتان»
(بهشت) بر فراز آن است (همتان )133 :و کاخهای بهشتآسای ایزدانی چون مهر و سروش،
در آن جای دارد .کاخ مهر« ،جایی که در آن نه شب هست ،نه تاریكی ،نه باد سرد ،نه باد گرم،
نه بیماری کشنده ،نه آالی

دیو آفریده» (اوستا ،مهریشت ،بند .)51

«کاخ ستارهآذین» سروش (اوستا ،یسنا ،هات  ،51بند  )41و به تقلید از آن ،کتاخهتای برختی
شاهان و شاهزادگان معروف عصر کیانی مثل «کاخهای کاووس» را بایتد بته همتین نمونته
افزود شهری با چشمۀ آب زندگانی که چون پیرمردترین در آن اندرشود ،بُرنای پتانزدهستاله
درآید (فرنبِِ دادگی )131 :1303 ،و در شاهنامه نیز توصیف شتدهاستت (فردوستی.)151/4 :1335 ،
«سیاوشگرد» یا «گنگ دژ» ،که به روایت شاهنامه (همان )110/3 ،و متون پهلوی (مینوی خترد:

فصل  ،41فقرۀ  55دینكرد :کتاب  ،1فصل  ،1فقترۀ  )33بانی آن سیاوش است ،دژی سپند بتر فتراز
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کوه مقدس کنگ است که ساکنان آن در شادی و سربلندی و پتاکی بته ستر متیبرنتد .در

بنده

از به زمین نشاندن شهر به دست کیخسرو سخن میرود (فرنبتِِ دادگتی)131 :1303 ،

شهری که قیام پیشارستاخیز سوشیانت از آن آغاز میشود و این بدان فناناپذیری میبخشد.
در این الگو ،جز جمكرد ،بقیۀ شهرها در باالی کوههای مقتدس ستاخته شتدهانتد کته
مه ترین ویژگیشان ،نزدیكی به آسمان و ارتباط بتا حیتات ابتدی و تعلتق بته ایتزدان و
قهرمانان و پیوند با م هوم تسلسلی «زمان اساییری» (جاودانگی) است.
3ت1ت .4اندیشۀ شهر و پارادی هنری آن در ایران باستان و ادبیات فارسی
ت كر آرمانشهری و انگیزۀ انسان برای دستتیابی بته مدینتۀ فامتله ،در شتكل دادن بته

الگوهای هنر معماری مؤثر بودهاست موموعی که فرانكتو بورستی ( )1331در معمتاری و
آرمانشهر بدان پرداخته است .این گرای  ،در هنر و معماری ایران باستان نیز نق داشته
است .در عصر هخامنشی ،در نظر پارسیان ،زیباترین جای دنیا باغهای زیبای «پئیریدئز»
(pairiت )daézaبه معنی دژ فروبسته یا محصور بتود (فترهوشتی )135 :1355 ،کته در زبتان
پهلوی ،ص ت ت ضیلی وهیشت ( )vahishtaبه معنی بهترین راستی و درستی داشتت .در
اوستا برای بهشت ،واژۀ «انگهووهیشت» به معنی بهترین زندگی ت در این جهان و جهتان
دیگر ت یا نیكوترین مكان هستی به کار رفتهاستت (جكستون .)145 :4113 ،ایتن اعتقتاد در
شهرسازی ایرانیان تا عصر ساسانی تتداوم داشتت و نامیتدن شتهرها بتا نتامهتایی چتون
«وهشتآباد» (بهشتآباد در شرق دجله که اردشیر بابكان پایه نهاد و همان بصرۀ امروزی استت)
را به دنبال داشت .توصتیف ایتن بهشتتهتای زمینتی در التتین بتدل بته Paradisus

( )Paradiseبه معنی مكان برتر و بهشت برین زمینی یا آسمانی شد (کُتربَن.)123 :1331 ،
«فردوس» در عربی نیز نموداری از ن وذ این باغهای آسمانی در فرهنگ ستامی استت .در
فرهنگ بدنۀ ایرانیان ه شكل کالسیک خانه از مكانی به نام «حیاط» با حومی در مرکز
و سراهایی در پیرامون بود بنایی با الگوی مدوّر که میتوانست یک مانداال (نماد وحتدت و

تمامیت کیهانی) باشد که در آن ،زندگان گِرد مرکزی کته از آن آب حیتات متیجوشتد ،در
یواف و چرخ ِ پیوستهاند .این معماری نمادین ،اشتیاقی را در متمیر ناخودآگتاه جمعتی
انسان ایرانی برانگیخته بود که باعث میشد او به شهر و باغ یا حتی خانتهاش بته عنتوان
نمونهای از بهشت برین بنگرد .الگووارۀ آرمانی «شهر ت پردیس» ،با واستطۀ متتونی چتون
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شاهنامهی فردوسی ،به ادبیات سدههای میانه ن وذ یافت و در آثار متأخر ،نمودهای چنتین
شهری ،با هالهای از افسانهسازی ،در چهرۀ باغهای زرین تكرار شدهاست از جمله روایتت
مشهور «شارستان زرّین» :شهری که «تاویل ،پسر قابیتل ،در والیتت زنگستتان بنتا کترد ...آن
شهرستان زرین را جمله به جواهر مرصع کردند و در آن جایگاه ،کوشکهتا و خانتههتا ستاختند،
جمله از زر و جواهر و چندانی جواهر بر دیوار شهرستان زرین به کار بردند کته چشت از دیتدار و

شعاع آن خیره میشد» (مجمل التواریخ و القصص233 :1313 ،ت .)233این شهرهای افستانههتای
غالباً به دست شاهان و پهلوانان بزرگ بنا شدهاستت در شتاهنامۀ استدی (متنتی حماستی

متعلق به سدۀ 3ت 11ق ).در مرز (سرزمین) ختا در ترکستان از شهری موسوم به «باغ زریتن»
یاد میکند که ساختۀ گرشاسپ است:
تهمتتتن چتتو آن بتتتاغ زریتتن بتتتتدید

شتتگ تی از آن مانتتد و لتتب را گَزیتتد

که در کان ،دگتر لعتل و گتوهر نمانتد

کتته گرشَستتب در بتتاغ زریتتن نشتتتاند

تهمتتن بستتتتی مانتد ختتتیره ز بتاغ

خیابتتان و آن قصتتر و ایتتتتوان و راغ
(اسدی)011 :1330 ،

در یوالنیترین متن حماسی فارسی در همین عصر (برزونامتهی عطتایی موستوم بته
برزونامۀ جدید) این شهرِ ساختهشده از زر با دروازههای ناپیداست که صد کوه قاف در ارگ
آن و آفتاب در چاه میگنجد و نریمان بنای کردهاست:
چنتتتان بتتتتاغ زریتتتنِ گوهتتتتترنگار

کتته بتتود از نتتریتتتتمانِ گ تتَو ،یادگتتار

بستتی گتتنج بتتر بتتاد شتتد ،بهتتر بتتاغ

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

بَت ترِ شتتتهرِ زر ،کتتتوهِ آهتتتنشتتتكاف

در آن شهر گ گشت صتد کتوه قتاف

یكتتی چتتاه باشتتد بَتترِ کُتته ،پُتترآب

در آن چتتتاه گتتردد نهتتان ،آفتتتتتتتاب
(عطایی :گ 111ت)113

در این متن مطوّل ،از شهرهایی با نامهای «شهر زرینحصار» و «شتهر زریتننگتار» و
«شهر پریان» نیز یاد میشود که نمونههایی از افسانۀ «شهر زرین» است و در آنها بیمرگی
و شادکامی و فراخنعمتی را حصری نیست .چنین شهرهایی در ادبیتات عامیانته در مستیر
قهرمانانی چون رست و برزو و اسكندر دروغین قرار میگیرد و پهلوان باید از مجموعتهای

از یلسمات بگذرد تا بدانها دست یابد .الگوی این یلس ها و خانها و موانع ،از شاهنامه
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آغاز میشود .در مسیر شهرهای زرین ،موانعی چون ه تخان رست است که قهرمتان بتا
غلبه بر آنها به کمال معنوی نزدیک میشود .قهرمان باید افسون اهریمنی شهر را بایل
کند همهون فریدون که یلس محاک را از بر ،بابِل فرود میآورد (فردوسی)03/1 :1335 ،

یا رست در جوانی ،جادوی دژ سپندکوه را بایل میکند و پس از پیروزی ،آتشگاهی بر فراز
دژ میافروزد .رفتاری آیینی که کیخسرو (انسان آرمانی شتاهنامه و از جاودانتان) و است ندیار
(قهرمان دین بهی) و اردشیر (بنیانگذار یک سلسلۀ بتزرگ) ،پتس از فتت دژهتای ستحرآمیز
بهمندژ و روییندژ (دژ ارجاسپ) و دژ ه تواد آن را تكرار میکنند.
3ت .4پارادای های فلس ی و تبلور فلس ۀ شهر در مدینۀ فامله
در عصر غلبۀ عقالنیت ،کهنالگوها از بین نمیرونتد ،بلكته شتكل جدیتدی متناستب بتا
بافتهای فرهنگی جدید متیگیرنتد و تحتت تتأثیر ذهنیتت فلست ی ،جنبتۀ عملگرایانته
( )Pragmaticمییابند ،یعنی قرار است الگوی قابل تقلیدی پیشنهاد کنند اگرچه همیشه
الزاماً اینگونه نیستند .نخستین پیشینۀ این نوع آرمانشهرهای تجویزی را در یونان باستان
و در جمهور افالیون و سیاست ارسطو میبینی  .آثاری متعلق به عصری از تتاریخ تمتدن
غرب که شهر ،مظهتر ت كتر فلست ی بتود ارتبتایی کته در مشتتق شتدن واژۀ سیاستت
( )Political/Policyاز کلمۀ یونانی شهر ( )Polisباقی ماندهاست (لوینستون.)133 :4111 ،
نمودهای شاخص این نوع در فلس ۀ ایرانی در قالب «مدینۀ فامله» مجس شتدهاستت .در

بین فیلسوفان ایرانی ،فارابی نخستین کسی است که در آراء اهل مدینۀ فامله و السیاسات
المدینه ،متأثر از افالیون ،به توصیف مدینۀ فامله کوشتیده و در غیتاب پیتامبر ،ریاستت
مدینه را به حكی کاملی واگذار کردهاست که «ملک السنّة» نام دارد (فتارابی )411 :1301 ،و
همان شاه فیلسوف افالیون است که عالوه بر حكمت ،دوازده خصلت روحی و جسمی و
اخالقی دارد (همان411 :ت )412و در غیاب او ،رئیس دوم (همان415 :ت )410یا شورای افامل،
مدینه را اداره میکنند (همان.)411 :

پس از فارابی ،خواجه نصیر یوسی ( )1303در اخالق ناصری کته ترجمتهای از یهتارة
االعراق ابنمسكویۀ رازی بود ،بابهایی دربارۀ حكمت متدنی و تتدبیر منتزل افتزود کته
محتوی بحث ادارۀ مدینه است .زمینۀ فلس ی این متون ،ساخت بیانی ایتن م تاهی را بته
سوی تجویز الگوی شهر برتر ،با غرض تعلی اندیشههای سازندۀ آن ،سوق دادهاست.
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3ت .3آرمانشهر روایی ت تعلیمی :روایت س ر انسان به شهر موعود
آرمانشهرگرایی ،مبتنی بر هر بنیاد فكری ،غالباً به خلق یک روایت از س ر یک مسافر به
شهر آرمانی خت میشود .در تعریف این نوع ،باید از عنصر روایتت و کتن

و شخصتیت

روایی ،به عنوان شاخصههای اصلی متتن ،در ستط شتكلی یتاد کترد اگرچته همهنتان
پاردای های فلس ی و عرفانی و دینی ،در سط محتوایی ،متن را شكل دادهاند .مه تترین
اغراض ادبی نیز «تعلی » است .در ادبیات کالسیک فارسی ،نمونههای شاخص آرمانشتهر
روایی ت تعلیمی ،به رس انواع ذیل میانجامد:
3ت3ت .1ادبیات تعلیمی و روایت س ر شاه ت سالک به شهر مطلوب
در ادبیات کالسیک فارسی ،مشهورترین آرمانشهر روایی ،روایت ت اسیر و آثار تعلیمتی از
س ر شاه ت سالک مشهور و ماجراجو به شهر آرمانی است سالكی که در حین ستیر آفتاق،
ناگهان خود را در آستانۀ سلوک در گلستان ان س مییابد تا زمینتۀ تكامتل درونتیاش در
قالب یک تجربۀ معنوی محقق شود .در این آثار ،مسافر و جستوجوگری وجود دارد که یا
به دنبال رسیدن به این شهر بوده و یا بر حسب تصادف ،خود را در برابتر آن یافتتهاستت.
بتتارزترین نمتتود ایتتن شتتهر ،در دل س ت رهای استتكندر خی تالی ی تا دروغ تین ،در اغلتتب
اسكندرنامههای منثور و منظوم ،و در برخی ت اسیر ،در متمن داستتان ذوالقترنین قرآنتی
روایت شدهاست و متن توصیف ،با اختالفاتی در همۀ روایتها شبیه استت .در تمتام ایتن
متون ،مسافر با نخبگان اهالی شهر (پیران) به گ توگو مینشیند و شتیوۀ توصتیف شتهر،
همیشه به صورت پرس

و پاسخ (مناظره) است که بدان بار دراماتیک میدهد این شتهر

هیچ والی و پاسبانی ندارد ،خانهها یكسان و درها همیشه گشتوده استت .کستی مالتک و
مملوك دیگری و چیزی نیست (اصل مالكیت اشتراکی) ،و خرّمی و روزی ،بی

از خواسته،

و از آنِ همگان است .و او ،شگ تی در گورهای مردگان شتهر استت کته در خانتههتای
زندگان ح ر شده تا پیوسته مرگ را پی

روی داشته باشند.

یبری ( )524/4 :1301در ت سیر سورۀ مبارکه اعراف ،سالک این شهر را پیامبر(ص) تت در
حین بازگشت از معرا ،ت و ساکنان آن را سبطی از اَسباط دوازدهگانتۀ استرائیل متیدانتد.
ابوال تو رازی (331/1 :1354ت )334و رشیدالدین میبدی (155/5 :1301تت ،)151حكایتت را در
سورۀ مبارکتۀ کهتف و در متمنِ داستتان ذوالقترنین آوردهانتد استكندرنامههتای منثتور
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(اسكندرنامه411 :1321 ،تت )414و اسكندرنامههای منظومی که به ایتن داستتان پرداختتهانتد،
مسافر شهر را اسكندر میدانند .نظامی ( )434 :1310در اقبالنامته ،بتر سته نكتتۀ صتداقت،
اشتراک در مالكیت و سرمایه ،نبودِ یبقات اجتماعی تأکید دارد:
دروغتتتی نگتتتویی در هتتتیچ بتتتاب

بتته شتتب باژگونتته نبینتتی ختتواب...

نتدارد ز متتا کتس ز کتتس متال بتی

همه راستقستمی در متالِ ختوی ...

شتتتماری ختتتود را همتتته همستتتران

نخندیتت تدم بتتتتر گریتت تۀ دیگتتتتران

اختالف مه قرائت نظامی ،حذف گورهایی است که حیاط خانتههتای شتهر را در همتۀ
روایات دیگر فرش کرده بودند که نمایندۀ حذف مرگاندیشی از اندیشۀ غیرزاهدانۀ اوست .از

همین روی ،جامی عارفمسلک ( ،)332 :1331این عنصر محذوف را در خردنامتۀ استكندری
بازگرداندهاست البته او نیز شهر را مظهر برابری در ثروت و صل میداند.
این نوع روایت ،با توجه به غترض تعلتی  ،در پتارادی حكمتت و دیتن و تصتوف ،بته
برجستهسازی ساخت تمثیلی در آن انجامیدهاست.
3ت3ت .4ناکجاآباد عرفانی :آرمانشهر انتزاعی
با توجه به ت سیرهای معناگرایانه و فرامادی عارفان از بهشتت و دوزخ ،ظهتور کهتنالگتوی
شهر پردیسی در دیدگاه عارفانه به شكلگیری جلوههایی از عال ملكتوت در مرزهتای معنتا
میانجامد که شهرهای برآمده از آن را برخالف آرمانشهرهای فلس ی ،نه ایجابی ،که سلبی
و انتزاعی باید دانست جهانهایی که تحقق مادی و عینی بترای آنهتا تصتورپذیر نیستت.
معروفترین جلوهگاه این کهنالگو در آرای عارفان ایرانتی را در اصتطال «ناکجاآبتاد» بایتد
جستوجو کرد که نخستین بار شیخ اشراق به کار برده بود .ستهروردی (411 :1323تت )411در

رسالۀ آواز پر جبرئیل از ناکجاآباد به اقلیمی «که انگشت سبّابه آنجا راه نبترد» و در رستالۀ فتی
الحقیقة العشق (مونس العشاق) از آن به «شهر پاکان» تعبیر کرده بود (همان .)413 :رسیدن بته
این ناکجا ت که وجودش نه در هیچ کجا ،بلكه در همۀ ذرات عال هستتی متجلتی استت تت
مستلزم س ری عرفانی و سیر و سلوك درونی است ،تا شاید از شرق عال امكان ،دروازههای
تجلی گشوده شود و مرز بتین معقتول و محستوس ،درهت شتكند .ایتن ناکجاآبتاد در آثتار
سهروردی ،جلوهها و نامهای متعددی دارد از جمله «جابلقا» و «جابرصا» (یا «جابلسا») کته در
«عال اشبا مجرده» و «اقلی هشت » جای دارند و دو شهر رمزی در شرق و غرب جغرافیای
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مثالی سهروردیاند و در پارهای از کتب دربارۀ آنها چنتین آمتدهاستت کته در پشتت کتوه
اساییری «قاف» (همسان البرز باستانی) جای گرفتهاند (سجادی.)413 :1333 ،
تصویر شاخص این ناکجاآباد را بهجز ستهروردی ،در ستیر العبتاد التی المعتاد ستنایی
میبینی  .سنایی ( )53 :1310در یكی از مراحل سلوكِ مسافرِ داستان

ت که رمتزی از رو

انسان است ت به هدایت پیر راهنما (عقل فعال) به «اقلی پاك» میرسد که همتۀ نورهتای
عال در آن متجلّی است آرمانشهری که «صورت

عدل و خویشتنداری» و «سیرت

رام

و ک آزاری» است .محتوای آرمانی این شهرهای مثالی ،هستی الیزال معشتوق استت کته
سالک را دستناشسته از جان ،راهی بدان نیست .در ادامۀ همین تلقی اشراقی ،مولتوی در
یكی از غزلها و در مثنوی« ،شهر نیکبختان» را شهری میداند که همۀ ظرف  ،فقط از
حضور معشوق لبریز باشد:
که دید ای عاشقان شهری که شهر نیکبختان است
که آنجا ک رسد عاشق و معشوقِ فراوان استت
(مولوی)141 :1310 ،

گ ت معشوقی به عاشتق کتای فتتتی

تو به غتربت دیتدهای بس شتتهرهتتا

پس کدامین شهر زانها خوشتر است

گ ت آن شهری که در وی دلبر است
(مولوی)110/3 :1313 ،

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

برجسته شده و نوعی از آرمانشهرگرایی در ادبیات عرفانی فارسی رشد کرده که در آن
مرز جغرافیای شهر ،تجسمی مثالی از اقلی جان و بته تعبیتر هتاتف اصت هانی (:1335

53ت« ،)01نادیدنی» است:
چش ت دل بتتاز کتتن کتته جتتان بین تی

آنهتتته نادیتتتدنیستتتت آن بینتتتی

گتتتر بتتته اقلتتتی عشتتتق روی آری

همتتته آفتتتاق ،گلآستتتتتان بیتتتتنی

بتتر همتته اهتتل آن زمتتین بتته متتراد

گتتتتردش دورِ آسمتتتتتان بیتتتتتتنی

آنهتته بینتتی دلتتت همتتان خواهتتد

وانهتته خواهتتد دلتتت ،همتتان بینتتی

بتتتتیستتتتروپا گتتتتدای آنجتتتتا را

ستتر بتته مُلتتک جهتتان ،گتتران بینتتی

هتتت در آن ،پتتتابرهنتتته قتتتومی را

پتتتای بتتتر فتتترقِ فرقتتتدان بینتتتی
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هتتت در آن ستتتربرهنتتته جمعتتتی را

بتتر ستتر از عتترش ،ستتایبان بینتتی

در حقیقت سیر ادبیات آرمانشهری فارسی ،با عرفان از مُلک به ملكوت و از واقعیتت بته
حقیقت میرسد.
3ت3ت .3ادبیات شیعی و قرائت مذهبی از شهر موعود
یكی از دیگر انواع پارادای شهر را در ادبیات شیعی باید جستتوجتو کترد .زمینتۀ ایمتانی
شكلدهندۀ این شهرها ،اعتقاد شیعه به حكومت جهانی امامعصر ،مهتدی موعتود(عتج) ،در
آخرالزمان(عج) است که زمینۀ پدید آمدن شهرهایی در آثار شیعه شده که منستوبان و اوالد
امام عصر بر آن حك میرانند .از جملۀ این شهرها ،یكی «جزیرۀ خضرا»ست که در باختر،
بر قارۀ قدی و در دل آبهای خروشان دریای س ید قترار دارد و هتیچ کشتتی بیگانتهای
راهی برای رسیدن به آن نمییابد (مثل یوتوپیای مور) و عدل و سعادتی آرمانی بر آن حاک
است (ر.ک :النّجار101 :1210 ،ت .)131شهر دیگری ،در حدیقةالشیعه ،شهر «زاهره» است (مقدس

اردبیلی105 :1301 ،ت .)111این شهرهای آرمانی ،در نقایی دورافتاده و دسترسناپتذیر جتای
گرفتهاند تا دلهای مؤمنان را با آرزوی وصال لبریز و مجاهتدۀ آنهتا را بته زینتت صتبر
آراسته گردانند .روایت شهر آرمانی ،در پارادی مذهبی تشیع ،از الگوهای غایتگرایی کهن
متأثر است و ساخت فانتزی شهر پردیسی را در سطو اعتقادی مخایتب ،در مترز میتان
واقعیت و حقیقت ،تجس عینی بخشیدهاست.
 .2نتیجه
از حیث تحلیل محتوا ،ادبیات آرمانشهری ،ماحصل مستقی و بیواستطۀ مطلتوبگرایتی
بشر است .این کمال مطلوب ،گاه در قلمرو عالَ ذهتن ،آرزوی تحقتق جهتانی را در ستر
میپروراند که امكان وجود مادی آن فرض محال است (مشابه ناکجاآباد عرفانی) و گاه متأثر
از آرمانگرایی سیاسی و فلس ی و ...الگوی رسیدن به جهانی را ترسی میکند که متدعی
است با تقلید از آن میتوان بته نظتام مطلتوبی در واقعیتت دستت یافتت (همهتون غالتب

مدینههای فاملۀ فلس ی) .آنهه در همۀ این نمونهها اشتراک دارد ،وجود روحی کهنالگویی
منبعث از حافظۀ ناهشیار جمعی است که میل پایانناپذیر بازگشت به اصتل و غت غربتت
(نوستالژیا) ،انگیزانندۀ اصلی آن است و آنهه عامل ت اوت در این نمونههتا و انتواع استت،
سرشت نظری متن (زمینههای مت اوت فرهنگی ،استاییری ،آیینتی ،متذهبی ،فكتری ،سیاستی
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متن) و مرامگرایی حكمی و دینی و عرفانی است که گاه به متن یوتوپیایی ،شكل تجویزی
میدهد و کی یت سیال حقیقتمانندی و گرای

به انتزاع که متن را بته ستاختار الگتویی

کهن این نوع نزدیک و یا از حیث روساختی دور میکنند ،اما هویتت دوگانتۀ «حقیقتی تت
واقعی» این شهر ت به عنوان محتوای این متون ت باعث میشود که متن در روساخت بسته
به خاستگاههای نظری خود به واقعیت و در ژرفساخت به حقیقت متمایل شتود کته ایتن
حقیقت از محدودۀ سه الگووارۀ استاییری و آرمتانشتهر فلست ی و ادبتی ختار ،نیستت
نخستین الگو ،شهر را دژ مقدسی در مرز زمین و آسمان و در مرز تبدیل شدن به حقیقتت
مثالی (شهر کیهتانی :انتزاعتی) و دومتین الگتو آن را بته رایگتانآبتادی در بطتن نظریتات
خوشبینانۀ فالس ه برای آیندۀ حیات جمعی بشر (شهری زمینی :واقعی) تبتدیل کترده کته
حقیقتمانندی و مرامگرایی ،ویژگی غالب آن است .الگوی سوم در مرز زمتین و آستمان،
شهری را بازمینماید که گاه انتزاعی و مطلوب (ناکجاآباد) و گاه دستیافتنی و موعود (شهر
پاکان یا جزایر زاهره و خضرا) است ،اما در هر حال قالب روایت (با توجته بته سرشتت خیتالی
«داستان») و درونمایۀ ثابت س ر (به علت حقیقتمانندی س ر کته روایتت را در حتد تجربتهای
شگ ت و باورپذیر نشان میدهتد) ،هویت دوگانۀ واقعی ت حقیقی آن را نشان میدهتد (شتهر

زمینی ت آسمانی :واقعی ت انتزاعی).
این الگووارهها ارتباط مستقیمی با کهنالگوی آفرین

دارند که با توجه به حس جمعی

نوستالژی و گذشتهگرایی فرهنگهای بشری نسبت به آن ،رابطۀ مخایب با محتوای نوع
ادبی آرمانشهری ،رابطهای نوستالژیک بوده که با تصویر کهنالگویی بهشت ارتباط دارد.
انسان عصر هبوط ،که از غرقه شدن در سرمستی ازلتی ناخودآگتاهی بته ستقوط در قعتر
وحشت ابدی خودآگاهی رسیده و از برخورد با خشونت واقعیت ،دچار تترس و انتدوه شتده
بود ،خایرۀ زیستگاهی مطلوب را در ذهنیت جمعی خود ،در قالتب یادمتان بهشتت ح تظ
میکند و این خایره در کهنالگوی شهر پردیسی متجلی میشود شهری که بتر ختایرۀ
انسان «حال» از عصر پردیسی استوار شده و انسانهای  ،براثر لمس چنتین پرتوهتایی از
مینو ،خصوصیات انسان ازلی را کسب میکنند که به عصر پردیسی تعلتق دارد .بنتابراین،
احساس غربت نسبت به عصر پردیسی ،از ارکان اصلی شكلدهنده به این کهنالگوستت
احساسی برای رسیدن به سعادت ازلی که از مه ترین پایههای شكلگیری عرفتان کهتن
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بوده و سلوك و مبارزه با تعلقات فاسد دنیوی ،عارفان دنیای باستان ت همانند مغان ت را در
بازگشت به شرایط این بهشت ازلی یاری میکردهاست .چنین دیدگاهی ،دنیتای واقعتی را
تبدیل به تاریکخانهای میکند که انسان در آن اسیر شدهاست ق سی گیتیانه که نستبت
به برپایگی مینو ،جایگاهی دون به شتمار متیرفتتهاستت (واژۀ «دنیتا» در عربتی و همتتای

عبریاش ،از ریشۀ «دنی» و به معنی «جای پست» است) .این نكته ،وجه اشتتراک اصتلی سته
الگووارۀ آرمانشهری در ادب کالسیک است که از اسطورهها تا عرفتان ،تمثیلتی از شتهر
مطلوب پرداختهاند که ممثّل آن ،آرزوی بازگشت به خاستگاه ازلی بودهاستت خاستتگاهی
که انسان زمانی از آن رانده شدهو رؤیای بازگشت بدان در گنجینۀ ناخودآگتاه جمعتیاش
ذخیره شده ،وی را قادر میسازد که به یاری تخیل فعال ،این کهنالگو را بُعدی محسوس
و عینی بخشد .بر این مبنا ،محتوای پنهان آرمانشهرهای بشری را ،حتی در نوع فلس ی و
مذهبی ،میتوان همین خایرۀ محو ناخودآگاه جمعی دانست که سرشت بنیادین خود را از
کهنالگوی شهر پردیسی وام گرفتهاست .عالوه بر ژرفساخت کهنالگتویی مشتترک ،در
سط روساخت و شتكل بیتانی نیتز آرمتانشتهرگرایی استاییری ،بتدین شتهر ،ستاختی
کهنالگویی (تطابق ژرفا و شكل) بخشیده که در روایات مذهبی و عامیانه ،به شكل فانتزی
تكرار شدهاست .رویكرد آگاهانۀ تعلی ه در ساخت ادبی این الگو ،آن را به سوی کی یت
تمثیلی (در پارادای حكمی) و رمزی (در پاردای عرفانی) سوق دادهاست .زمینۀ فلس ی نیز بتا
غرض تعلی و تبیین سط فكری ،به م هوم شهر ،ساخت بیانی تجویزی بخشیدهاست.
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