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  اقبال و افالطون شهر آرماننسبت فلسفه و شعر در 
  *فر حسني عبدالرسول

  چكيده
را  شهر آرماناز  يخود صورت ةيشدر اند ،ياسالم يشمندو اقبال، اند ،يوناني متفكر افالطون،

 ديگـر  هـم از  متفكـر  دو ينا شهر آرمان درچه  آن ها،شباهت برخي باوجود. اند كرده  يمترس
ـ   بهها  آن نوع نگاه دارد ياساس هاي  فاوتت شـعر و فلسـفه در    ينشعر و رابطه و نسـبت ب

شعر و نسـبت آن را بـا    يگاهجا يريروش تفس با كند ميمقاله تالش  يناست. ا شهر آرمان
و  يافالطـون نگـاه منفـ    طـوركلي  بـه . كنـد  بررسـي افالطون و اقبال  شهر آرمانفلسفه در 
اقبال به  كه درحالي داند، يم فلسفه درمقابلدارد و شعر را  شهر آرمانبه شعر در  ايبازدارنده

شعر و فلسفه، شـاعر و   ينبر ارتباط ب تأكيدبا  ،قائل است و شهر آرماندر نقش مثبت شعر 
در نـوع نگـاه    نسبت اين تفاوت دليل ترينمهم. داند يم سان يكهدف  يرا دارا يلسوفف
معرفـت   گونـه  هـيچ است. افالطون شـعر را واجـد    يمعرفت ازلحاظدو متفكر به شعر  ينا
 اخـراج  و شـعر  نفـي  بـه  حكم ند،ا حاكم فيلسوفان كه يشهر آرماندر ،بنابراين و داند ينم

شـعر   ي،اسـالم  ــ  يرانـي ا ةيشـ در بسـتر اند  ،اما در تفكـر اقبـال   ،دهد يم شهر از شاعران
اسـت و   يبا معرفـت فلسـف   يوندپ يدارا ينو بنابرا يتواقع ةكنندمنعكس و بخش معرفت
  است. يضرور شهر آرمان يحضور شعر و شاعران برا رو ازاين
  .افالطون اقبال، ،شهر آرمان ياست،: فلسفه، شعر، سهاهواژكليد

 

  مقدمه .1
 يبشـر  ةمطلـوب جامعـ   يتكه در آن وضـع  ،فاضله ةينمد يا )ideal state( شهر آرمان ترسيم
 يمتفكران ةهم كه است ايمسئله و دغدغه ،باشد شدهبه آن نشان داده  يدنو راه رس يرتصو
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گفـت   توان يم عبارتي به. اند كردهدنبال  اندخود داشته ةزمان درمورد الطرافجامع ةيشكه اند
تا انسان بتوانـد بـا    استهمكان و هاخواسته و مطلوب انسان در تمام زمان ينوع شهر آرمان

 ،افزون شده اسـت  ها و رنج ،ها يكه در آن مشكالت، ناكام ،موجود جامعه يتگذر از وضع
 تعبيـري  بـه  يا هاامكان بهترين شهر اين در تا اردگذ پاي ،خيالي نه البته ،آرماني اي به جامعه

  .يابد تحقق هاينهزم ةسعادت انسان در هم
 ،يسـت خـاص ن  يمكـان  يـا  دورهمتعلـق بـه    ايسـائقه  و تمايـل  چنـين  ،اساس  اين بر

ـ  ةيشدر اند هاشهر آرمان يمشاهد ترس كه طوري به از غـرب و شـرق، مسـلمان و     يمتفكران
را  شهر آرمان ينا ازطرفي توان يم نمونه براي كه طوري به ايم، و حال و گذشته ،يرمسلمانغ

 ،محمـد اقبـال   ةيشـ در اند ازطرفـي  و ،باسـتان  ةدور يونـاني  يلسوفف ،افالطون ةيشدر اند
دو متفكــر و  يــنا بــينچــه  آن .كــرد مشــاهده ،معاصــر دوران اســالمي ـــ يرانــيمتفكــر ا
در  ديگـر  ازسـوي و فلسـفه   ازسوييشعر  بهها  آن نگاه كند يم برقرار ارتباط شانشهر آرمان
 خود را دارد و هم به نسبت آن بـا فلسـفه   ةشعر زمان ةاست. افالطون هم دغدغ شهر آرمان

 كـه  طـوري  بـه  ،دارد يو مهمـ  يجـد  وجه كامالً يزاقبال ن ةانديش در مسئله اين. انديشد يم
 كـه  چنـين بـاآن   هـم و  نويسـد  يمـ  يـران خود را در موضوع فلسفه در ا يدكتر ةاقبال رسال

فـروزان زبـان    ةشـعل  عنـوان به و دارد فارسي زبان به را شعر ترينبيش نيست زبان فارسي
  .  است معروفهند  ةقار در شبه يفارس

و  شهر آرمان ينو اصول ا ،هدف نوع، ،شهرمانرآ يممشترك در ترس ةسائق چنين باوجود
مسئله و  ينا يتاهم به باتوجه. است و متفاوت يزمتما ديگر همنسبت شعر و فلسفه در آن از 

افالطون و محمد  شهر آرمان شناختخود،  ينروزگار و سرزم دردو متفكر  اين ةانديش ثيرأت
 توانـد  مي يابد، دست بدان است كرده تالش مقاله اين كه ،آن يلاقبال و وجوه تفاوت و دال

  ما باشد. ةزمان مسائل از بسياري گشايراه
نقش شـعر و نسـبت آن    به ها  آندو متفكر نوع نگاه  ينا ةيشاند مهم هاي تفاوتاز  يكي

 منظـر  ايـن  مقالـه تـالش شـده اسـت از     يندر ا اساس  اين براست.  شهر آرمانبا فلسفه در 
نسبت متفاوت در  ينا ييو چرا يلدال تا شود بررسي يريدو متفكر با روش تفس ينا ةيشاند

  .شودآشكار  شهر آرمان
. اسـت  شـده و خـوانش مـتن اسـتفاده     يرياز روش تفس پژوهش اين ةمسئلبررسي  در

 دربرابر پژوهش اينو مسائل  االتؤس دادنبا قرار ،كه مسئله تالش شده است ديگر عبارت به
  شود.  بررسيمتون دو متفكر، 
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 است كرده يبررس راها  آن هايانديشه در گذاراثر يدو متفكر و مبان اختصار بهابتدا  مقاله
 شـان نگاهتفـاوت   يلدال ها،آن شهر آرمان هاييژگيوجوه مختلف و و يفبا توص ،سپس و
  .است كرده بيان راشعر و شاعران در نسبت با فلسفه  به

  
  و اصول آن يو مبان شهر آرمان .2

  و اصول آن يافالطون و مبان شهر آرمان 1.2
 و منسـجم  طـور به انديشمندان ديگر از بسياري از يشپ است كه يمتفكرانيكي از  افالطون

 يـن از ا نمودهـايي . استكرده  ترسيم ياتبا تمام جزئ يشهر آرمانخود  ةانديش در مند منظا
 قـوانين و  )Republic( جمهـور دو اثـر   اما شود، مي مشاهدهدر تمام آثار افالطون  شهر آرمان

)Laws (از ،شـهر  آرمـان  توصـيف كامـل   طـور  بـه هـا   آن دراست كه  افالطون مهم آثار جزء 
 آمـده  آن، هـاي يژگـي و يرو سـا  ،قـوانين  حكومت، اندازه، و وسعت گيري،شكل چگونگي

 اغلـب  هـم  هنـوز  كـه  اسـت  يو كل جامع اياندازهتا شهر آرمان از افالطون توصيفاست. 
 كننداين متفكر ارزيابي مي به باتوجهو فلسفي عصر ما خود را  ،اجتماعي سياسي، هايمكتب

  .)6: 1360 كويره(
افالطـون   ةيشـ اند ةدهندجهت مبانيالزم است  شهر آرمان ينا يو بررس يفتوص از قبل

 .اندداشته شهر آرماندر نگاه او به شعر در  ينقش محور كهشود  بيان

 چـون  متفكـري  يـافتن سـوق و اساسـاً در   شهر آرمانكه در نگاه افالطون به  ياز مسائل يكي
حيات سياسي بـا   تنيدگيدرهم دارد كليدي نقش كامل جزئيات با يشهر آرمان ترسيم به افالطون

  است.   يونانسياسي كالسيك  ةدر انديش يسپول يتمحور تعبيري به ياسعادت و غايت زندگي 
تمـدني آن روز   ةخـاص در عرصـ   يسـبك را  باسـتان  ةدور يونانيـان  زنـدگي  بتوان اگر

به بهترين  )polis( برشمرد، اين سبك زندگي ارتباط مستقيمي با پوليس دارد. مفهوم پوليس
 فيزيكـي  مكـان  فقـط  يونان در پوليس. كند ميوجه آرمان يوناني زندگي اجتماعي را نمايان 

و اجتماعي است  ،بلكه محيط فكري، اقتصادي ،نيستاقتضائات زندگي جمعي  كنندة ينتأم
 و رابطـه  ايـن . اسـت  خـورده  گـره  يونـاني  حيـات  و انديشه با ناپذيرتفكيك ايگونهكه به
 پـوليس  ــ  در موجودي به را انسان ارسطو كه است ايگونهبه پوليس و انسان تنيدگي درهم

)zoon politikon( تعبيـر  بـه . داند مي هويت دارايتنها در پوليس  را انسان و كند،تعريف مي 
بلكـه يـا    ،طبيعي زيست اجتماعي در پـوليس نـدارد انسـان نيسـت     نحو بهارسطو كسي كه 

 ).Aristotle 1999: 1253 a, 5( فروتر از انسان است ياموجودي برتر 
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شـهر   ةيونانيان تصوري از زنـدگي بـدون مالحظـات سياسـي در عرصـ      اساس  اين بر
 ميـزان  بـه  آتنـي  هـر  اعتبـار  كـه  بود اياندازهنداشتند. اهميت پوليس و مفهوم شهروندي به

 كه هركسي بستگي داشت. شهر امور در مسئوليت قبول و شهروندي زندگي در او مشاركت
 يافـت، او اعتماد داشت به باالترين افتخار ممكـن دسـت مـي    هب شهر يا رسيد شهر ييدأت به

سياسـت   ةكلم خود). Sinclair 1991: 54, 178( بود قدرتي و ثروت هر از باالتر كه افتخاري
آن سازماني است كه امـروزه   ةيوناني نخستين نمون شهر دولت و استاز پوليس مشتق شده 

 .)131: 1376 يگر( شودمي خوانده دولت نامبه

سياسي  ةسياسي كالسيك در تمايز با فلسف ةاين وجه از فلسف كردن با برجسته ،اشتراوس
سياسـي كالسـيك را بـر مـا      ةفلسـف  ماهيت تواندمي همه از بيشچه  آن استآن  بر ،جديد

 ).Strauss, 1959: 78( ارتباط مستقيم اين تفكر با حيات سياسي است كندآشكار 

 و بـود  گرفته شكل هاييشهر دولتذهن يونانيان در بستر زيست در چنين  كهاين نتيجه
كـه در آن   كنـد  مـي  توصـيف  را يسـي خود پول شهر آرماندر  ،يكي از اين يونانيان ،افالطون

 در الجرم كالسيك يونان در اي يشههر تفكر و اند واقع درباشد.  يافتني تحققسعادت انسان 
منتـزع و   )sophos( زيرا اساسـاً تفكـر و سـوفوس    ،شود فهميده بايد محورپوليس بستر اين

 در تنيـده درهـم  و متقابل ايبلكه بايد اين دو را در رابطه ،بريده از پوليس امكان تولد ندارد
  .)132: 1387 يونسي( داشت نظر

 افالطـون  نگاه آغاز همان از شودمي موجب افالطون تفكر در محورپوليس خصلت اين
بـه   بايـد  افالطـون  انديشـة  فهم براي .باشدبا لوازم مدني  راههم شهر آرمان بنديصورت در

كه بدون توجه بـه فضـاي    تفكراتي وسياست  بارةانديشيدن در ةاساسي بين اين شيو تمايز
سياسـي   ةانديش هايلفهؤم از يكاشتراوس هيچ تعبير به. كرد توجهمدني شكل گرفته است 

 بررسيبدون توجه به بسترهاي آن  توانرا نمي ،شهر در فالسفه حاكميت جملهاز ،افالطون
 ).Strauss: 1987: 35-36( كرد

 طـور  بهافالطون  ةيشو اند طوركلي به يككالس يونان ةانديش در پوليس محوريت دركنار
دارد نگـاه   ينقـش اساسـ   شـهر  آرمـان  دربـارة افالطـون   ةيشكه در اند يگريخاص، وجه د

 يباسـتان همـواره چالشـ    يونان ةانديشاست. در  يتوسآن از م يزافالطون به لوگوس و تما
اى يونـانى   واژه ميتـوس . است بوده برقرار) logos( و لوگوس) mythos( يتوسم يانم عميق

 legein اى يونانى است كه از فعل واژه يزو داستان. لوگوس ن ،روايت اسطوره، معانىاست به
 ةمشتق شـده اسـت. لوگـوس داراي گسـتر     يزيو گفتن چ ،كردنمحاسبه شمردن، معناىبه
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 ة، نيــروي خردمنــدي (قــو   عقل سخن،معنـاي توصيف، تبيين، معناي متنوعي است و بـه
   ).Craig 1998: vol. 15, 818( رودمي كاربه) عقالني

 ةدور در خصوصـاً  و تـاريخ  درطول اما ،دارند مشتركي معنايي وجوهو لوگوس  ميتوس
حسـاب « يدو مفهوم را در همـان معنـا   ينا يزتما يشدند. مبنا يزمتما ديگر هم افالطون از

 يـرا ز ،نـدارد  وجـود و اثبـات   يهدادن و توج پسحساب يتوسدر م .يافت توان يم »دادن پس
 ايـ  عقـل  ازروي گفـتن سخنمعناي لوگوس دراصل به كه حاليدر ،متعلق باور است يتوسم
 منطــق  ةگفته شده اسـت كلمـ   اساس همين بر ).Runes 1960: 193( است نيعقال داللستا
)logic( معنـاي قواعـد گفتمـان متداول ارسطو به ةدوركه در  است آمده دستبه لوگوس از

  .)18: 1383 استراترن( شد
و  يشـه كـه افالطـون در كـل اند    هـايي اهداف و رسالت از يكي يزيتما ينچن براساس

 مـردم  باور كه است هايياسطوره و ميتوس نقد كند يم دنبال شهر آرمان يمخصوصاً در ترس
 را نقـد  يشخو ةدور اياشعار هومر و تفكر اسطوره رو  همين از و بود داده تشكيل را شهر

  . داند يم شهر ضرر به را باورها و هاداستان اين حضور و كند يم
 يوسـل آن بـه باورهـا   و ت ،يعاقنا غيرعقالني، وجه همان ميتوس از افالطون نقد مبناي

 تمايز با تيمائوس ةرسال در افالطوندارد.  يدو تقل يلتخ ةدر قو يشهمردم است كه ر ةيانعام
  :گويد يم و كند يم بيان خوبيبه را ميتوس نقد دليل ديگريك از دو اين

 ديگرندزيرا آن دو جدا از يك ،بشماريم مختلف نوع دو را پندار و شناسايى ناچاريم ما
يكـى ازراه تعلـيم و    .ندارنـد  ديگريك به شباهتى و آيند مى پديد مختلف منشأ دو از و

يكـى   .گيـرد  مـى  صورت ما درون در كه اقناعى براثر ديگرى و آيد مى وجودآموزش به
 ةوسيليكى را به .ندارد تفكر با ارتباطى ديگرى ولى است، راههميشه با تفكر درست هم

 دگرگـون  راه آن از تـوان  مـى  را ديگرى ولى داد، تغيير توان نمى اقناع راهسخنورى و از
يعنى عقل محـض و   ،مندند، ولى ديگرى مردم بهره ةتوان گفت كه هم از يكى مى .كرد

ــان اســت ةخــاص خــدايان و عــد ،دانــش حقيقــى  :1380 افالطــون( قليلــى از آدمي

 .)51 ،تيمائوس

 ةيشدر اند ينبنابرا ،نيست معرفتي ارزش واجد ميتوس افالطون براي كه سترو  ناي از
 يـا كه امكان شناخت عـالم معقـول    يعقل يالوگوس  ،يمبه لوگوس يتوساو شاهد گذار از م

 واقعيت از بودن فساد و كون معرضدر علت به ،افالطون نظر به ،محسوسات. دارد را هايدها
 ،وجود ثابتي است كه در آن هيچ تغيير و تحولي وجود ندارد زيرا واقعيت ،نيستند برخوردار
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 يـده عق و صرفاً يستمحسوسات از معرفت برخودار ن ينا ةكننديفشناسنده و توص ينبنابرا
  :گويدمي افالطون. داردها  آن درمورد يو باور

يا كساني كه اعمال عادالنـه   ،را زيبايي خود نه و بينندمي را زيبا چيزهاي صرفاً كه كساني
ايـن چيزهـا    ةدربارامور را،  ةبقي ترتيب همين به و گيرندمينظر  دررا بدون خود عدالت 

   ).Plato 2004: 479 e( يستندن برخوردار معرفتي و شناخت هيچ از ودارند  ايفقط عقيده

 اسـتدالل  بدون اييانهعام ةعقيد و باور كه امورند تصاوير و هايهسا ينهم ميتوس متعلق
 بـر يمبتن يمعرفت عقالن يديو تقل ،يانهعام ي،شناخت ظن ينا درمقابل. دنآورمي وجودبه را

 سأر در و هـا يـده معرفت ما را به شـناخت عـالم ا   ينا ).ibid.: 511 b-c( دارد قرار لوگوس
از اصـول و   يكـي  كـه  كند مي نمونره يلسوفانف دست به) the idea of good( يرخ ةايدها  آن
  افالطون است.  شهر آرمان يمبان

عـالم محسـوس صـرفاً     و دارد قـرار  هـا  يـده امور در عالم ا ةهم واقعيت افالطون ازنظر
اصل و سرمشق  درمقام ،هاايده عالم اين. ستهايدهعالم معقول ا يناز ا يديروگرفت و تقل
هر مجموعه از امـور محسـوس    زيرا ،كثرت برخوردار است يهنوز از نوع ،امور محسوس

و انسـجام   وحدترا از  اشينظام فلسف كه اين يبرا ،افالطون .مربوط به خود را دارند ةايد
خيـر   ةايـد . دانـد  يهـا مـ   آن علـت  و هـا خيـر را وراي ايـن ايـده    ةايد ،كندكامل برخوردار 

 دارد، كه بخشيستيه و آفريندگي نيروي لحاظبه ،آيدمي شماربه هاايده از يكي كه آن  عيندر
 دارد ماهوي تفاوت نداعالم محسوس ياشيا الگوهاي و هاسرمشق چونان كه هاايده ساير با
 .)92: 1357 ياسپرس(

  : افالطون تعبيربه
هـا   آن به بتواند نفس تا شودمي موجب هم و بخشدمي حقيقت معقول امور به هم چهآن

خير هم علت معرفت به امور معقـول و   ةايد ديگر عبارت بهخير است،  ةيابد ايد معرفت
 قابليـت  محسـوس  امـور  بـه  تنهـا نه خورشيد طوركههمان...  استهم علت هستي آنان 

 خورشـيد  كـه آنبـي  ،اسـت ه آن ةتغذي و ،رشد توليد، علت بلكه بخشد،مي را شدن ديده
 خيـر  ةايـد  از را شـدن شـناخته  قابليـت  تنهـا نـه  نيز معقول امور باشد، چيزها اين همانند

   ).Plato 2004: 508 e-509 c( است خير ةايد از نيزها  آن ماهيت و وجود بلكه گيرند، مي

 ايـدة . اسـت  برجسـته  هم آن شناسي معرفت وجه خير، ةايد شناسيهستيوجه  بر عالوه
 ايدة با هم هاايده به معرفت و شناسايي بلكه ،رودمي شماربه هاايده هستي علت تنها نه خير
 كننـد مـي  ادراك را هاايده كه است عقولي تمام علت خير ايدة اساساً. است پذيرامكان خير
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)Strauss 1987: 53.( اسـت  معياري و الگو همان خير ايدة افالطون ازنظركستون مر  تعبير به 
 گيـرد  قـرار  مدنظر ،اجتماعي زندگي در خواه و خصوصي زندگي در خواه ،غار در بايد كه
  .)160 - 158: 1383 رم(

 كسي اگر ،افالطون تعبيربه زيرا ،است ديگري هرچيز شناخت شرط خير ايدة شناخت
 Plato( بشناسد را ديگر چيزهاي و ،زيبايي عدالت، توانست نخواهد نشناسد، را خير خود

2004: 506 b(. بلكه ،دارد برتري ديگر هايدانش ةهم بر تنها نه كه ،دانش اين افالطون ازنظر 
. است ديالكتيك دانش ،است پذيرامكان دانش اين درپرتو هادانش ديگر شناسايي امكان
 ةعرص در عقالني فعاليت طريق از فقط و ،حواس از گرفتنكمك بدون عقلآن  با كه دانشي
فقط  اساس  اين بركه  يدانش ،)ibid.: 531 e-532 a( يابدمي راه حقيقي هستي به مجرد، امور

دار حاكم و زمام يلدل ينهم از آن ندارد و به ايبهره يگراناست و د يلسوفف ياردر اخت
  باشد. يلسوفيف ينچن يدهم با شهر آرمان

 كه دهد ميرا ارائه  شهر آرمانطرحي از  ينقوانو  جمهورمباني افالطون در  ينا براساس
 و امـوال  اشـتراك . اسـت  اسـتوار  مشخصـي  مبناي بر و است انسجام داراي چيزهمه آن در

 ،)aristocrat( آريســتوكرات حكومــت مشــخص، گــروه ســه بــه اجتمــاع تقســيم خــانواده،
 و ،محـور فضـيلت  تربيـت  نظـام  ،)physis( طبيعـت  براسـاس گيري شـهر و زنـدگي    شكل
مبـاني فلسـفي و    افالطون است كـه بـر   شهر آرمان هايشاخصه و هاويژگي از گرايي غايت

  متافيزيكي مشخص او استوار است. 
بيت اين اثر و عامل افتراق آن آن را شاه توانكه مي ،جمهور شهر آرمانويژگي  ترينمهم
، نقـش  انـد  شـده  كشـيده  تصـوير به تاريخ طول در كهآورد  شمار به هاييشهر آرماناز ديگر 

 شـهر  آرمانهاي ساير ويژگي واقع دراست.  شهر آرمانحاكميت فالسفه در  يافلسفه در شهر 
  .استداري چنين فيلسوفي در شهر مامحاكميت و ز ةنتيج جمهور
  ،افالطون تعبير به

 از كـه  فيلسـوفاني  كـه تااين يافت نخواهد دست كمال به انساني و ،سياست شهر، هيچ
 عهـده  بـر  را دولـت  و شهر امور الزام،به خواه و خود ميلبه خواه اند،مانده دوربه فساد
   ).ibid.: 499 b( كنند اطاعتها  آن از هم شهروندان و گيرند

 لوگوس به ميتوس از او گذار گيردمي قرار شهر داريزمام مقام در فيلسوف كهاين علت
دارد.  خيـر  ايـدة  ،ها آن سأر در ،و هاايده عالم به او كه است معرفتي و شناخت پيداكردن و
زندگي انسان و شـهر   ازجملهفيلسوف بر تمام شئون هستي و  يمعرفت ةاحاط ديگر عبارت به
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 از الگـوگيري  بـا  ،شـهر  آرمـان بـه سـعادت را در    يـابي دست كه دهداو اين امكان را ميبه 
 تمـام  آن در كه كند ريزي طرح را كاملي دولت و كند متحقق ،جاويدان و كامل هاي سرمشق
   ).ibid.: 500 e( باشد داشته وجود...  و ،شجاعت داري،خويشتن عدالت، فضايل

 شـود مـي  سبب كه ،را فيلسوف ويژگي ترينمهم ،فيلسوف نأش اين بر كيدأت با ،گاتري
 ،. اودانـد   مـي  را داشـته باشـد، معرفـت و دانـش خـاص او      شهر آرمانتوانايي تحقق عملي 

 ةايـد صورت واقعي امور و  تواندكساني كه صرفاً به امور حسي شناخت دارند، مي درمقابل
 درمقابـل  ،سـامان دهـد. او  سياسـي را   نظـام هـا   آن براسـاس و فضـايل را بشناسـد و    خير

   .)108 :1377 گاتري( است فيلوسوفوس ها،فيلودوكسوس
مطابق بـا   كندمي ريزيطرح او كه يشهر آرماناين است كه ر بتالش فيلسوف نيز  تمام

همـان   جمهـور در  خيـر  ةايـد گـادامر،   تعبير بهباشد.  خير ةايدهاي عقالني و همان صورت
  .)80: 1382 گادامر( است كه نظم پوليس بر آن قرار دارد ييمبنا

 تمام كردن پاك و زدودن يشهر آرماناولين گام فيلسوف براي ايجاد چنين  حيث  اين از
  : گويدمي باره دراين افالطون. است ميتوس از حاصل توهمات و هاسايه اين

 ةمثاببه آن مردمان و شهر كردن پاك] سياسي نظام ريزيطرح[براي  فيلسوفان عمل اولين
ها  آن تفاوت نخستين امر اين كه دانيدمي شما اما ،نيست آساني كار اين. است لوح يك
 امور و شهر در عمل و گذاريقانون از فيلسوفان اين زيرا ؛است معمولي گراناصالح با

كه يا لوح سفيدي در اختيار آنان قرار گيرد يا خود آن را مگر اين ،زنندبازمي سر انساني
  ).Plato 2004: 501 a( كنندنخست پاك 

همان اصالحاتي است كـه   واقع درايجاد نظام سياسي،  ةمقدم منزلة به ،اجتماع كردن پاك
 شود آشكار مردم بر غار درون پندارهاي و هاسايه اعتباريبايد در شهر صورت پذيرد تا بي

ـ  همانند فيلسوف راه خـروج از غـار را در   بتوانندها  آن و  ةگيرنـد. ايـن همـان برنامـ     يشپ
آن سـخن گفتـه اسـت و مراحـل      درموردتفصيل به جمهوراست كه افالطون در  اي تربيتي
اگر قـرار اسـت فيلسـوف     ،باركر تعبير بهدارد.  ،از تربيت جسمي تا تربيت عقالني ،مختلفي

عدالت  براساسكه  اي ارائه شود، روش تربيتي يروش تربيتي جديدشهر را اداره كند، بايد 
  ).Barker 1964: 198-210( بهترين عملكرد هر فرد در جامعه را مشخص و آموزش دهد

. گيـرد  يم شكل تقليدي هنرهاي ديگر و شعر به افالطون نگاه كه است بستري چنين در
 ديگـر  و شـعر  اصـالح  شـهر  آرمـان افالطـون در   ياصـالح  مهم ايه از برنامه يكي واقع در

  .است ياصالح ةبرنام ينهم موجب به شهر آرمانو اخراج شاعران از  استهنره
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  آن يمحمد اقبال و اصول و مبان شهر آرمان 2.2
شمار آورد. به يراخ يها هدسدر  ياسالم بزرگ انيشمنداز اند يكي يدمحمد اقبال را با عالمه

 را ياسـالم  ينو سرزم هند ةقارشبه سراسر اشآوازه نداشت كه تربيش سال سي اقبال هنوز
 غـرب  بـزرگ  ادبـي  مترجمان و منتقدان كه يافت اعتبار آثارش چندان و افكار و درنورديد

 در ارديبهشـت  ،از مـرگش  كردنـد. پـس  مبـادرت   او آثار ةترجم نظير آربري و نيكلسون به
و تفكـرش   يشـه اند يـت روز اهمبلكـه روزبـه   ،آوازه كم نشـد  ينا تنها نه يزن ،مسيش 1318

 تحريـر  ةرشـت بـه او  ةدربـار  متعـددي  رساالت و ،ها كتاب مقاالت، كه يطو به شد،آشكارتر 
 برخـي  كه يهايانديشه و آثار ،زننديتخمين مجلد  هزار 18 بربالغ راها  آن تعداد كه ،درآمد

 .)403: 1387 شيمل( شد مي طرح كه بود بار اولين برايها   آن از

 يسانسل فوق ةدور سپس و كرد آغاز الهور دانشگاه در فلسفه از را خود تحصيالت اقبال
 يالتاتمـام تحصـ   پس ازبرد و  يانپارشته در دانشگاه پنجاب به هميندر  1899را در سال 

او سـپس  شـد.   يدهو فلسفه و علوم برگز يختار يها در رشته يبه استاددر دانشگاه پنجاب 
 ةفلسـف  ةاخـذ درجـ   پـس از  وداد  ادامه فلسفه رشتة در يجدر دانشگاه كمبر را شيالتتحص

 يارتقـا «عنـوان   بـا خـود را   ةشـد و رسـال   يخوارد دانشگاه مـون  يجاخالق از دانشگاه كمبر
  .شد يدكتر ةدرج يافتنوشت و موفق به در »ايران در فلسفه سير ؛يراندر ا يروحان
 در عقالنـي  تفكـر  و فلسـفه  از اقبـال  كامل شناخت دهندة نشان سابقه و تحصيالت اين
 ششـهر  آرمـان اقبال در  مهم هايدغدغه از يكي به درادامه كه شناختي است، ايران و اسالم
  .شود يم تبديل
ـ  ششهر آرمان درمورداقبال  ةيشدر اند كه يگريكنار فلسفه تحول ددر اما  ياريبسـ  يرثأت

شـعر   و يموجب شد اقبال زبان فارس كه طوري به ،بود يو شعر فارس ياتادب با ييدارد آشنا
 ايجـاد  او فكـر  و انديشه در بنيادي يتحول و يندخود برگز هاي انديشه وافكار  يانب يرا برا
را در  يشهـا يشهو اند سرودشعر  يزبان فارس به زبان،غيرفارسي شاعري درمقام ،اقبال. شود

در  يكـه انگلسـتان سـع    يا در زمانه ،ازطرفياقبال  يقطر ينا . ازكرد يانب يبستر شعر فارس
 يرانيبا اشعار خود فرهنگ ا توانست داشت،كشور  ينزبان ا ييرتغ يقازطرفرهنگ هند  ييرتغ

معاصر  ةرا در شعر دور يديو بستر جد يتظرف ديگر ازطرفقاره زنده نگاه دارد و  را در شبه
  بود. شدهغفلت  آن از بودها كه مدت يتيظرف ،كرد يجادا

 يـام پ ،كرد اقـوام شـرق   يدپس چه با مانند آثاري در را توان يم اقبال را شهر آرمان وجوه
. يابـد  يم موجود معنا يتاقبال با نقد وضع شهر آرمان. يافت يدنامهجاوو  ،زبور عجم ،مشرق
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 دريچـه  ايـن  از و كنـد  يمـ  انسان و جهان مدرن امروز را نقـد  يتاقبال درابتدا وضع واقع در
  . كند يم ترسيم را ديگري انسان و جهان

ــال ــاي در انســان توصــيف در اقب ــد دني ــه را او جدي ــ بيمــار و ازخودبيگان ــد يم  و دان
 :گويدمي  باره دراين

 دنيـاي يعنـي   ،روحـاني  زنـدگي  از شده غره خود علمي فعاليت نتايج در كه جديد انسان
كنـد.   زندگي مي خود با آشكار ةمبارز حالتبه انديشه ميدان است. در مانده منقطع درون،

 بيندنمي را خود ديگر .است ديگران با آشكار ةمبارز در سياسي اقتصادي حيات ميدان در

 كوششي هر رفتهرفته كه ،ناپذير خودسيري رستيپلوپ و بندوباريبي و خودخواهي بر كه

 ،اسـت  نيـاورده  باربه وي براي زندگي چيزي از خستگي جز و كشته او در را تعالي براي
 بـا  كـه  شـده  غـرق  ،يبصـر  احساسات منابع حاضر يعني ،مشهورات در نهد. چنان لگام

  .)212 :تابي ياقبال الهور( تاس كرده قطع رابطه خويش وجود ةنشدكشف ژرفاي

جـز هالكـت و    اينتيجـه  كـه  داند يم ينقر ييگراپوچ يمدرن را با نوع ةاقبال جامع واقع در
 ايمان داشتن بدون كمونيسمها  آن سأر در و فلسفي مكاتب اين اقبال ازنظر. نداردانسان  يبدبخت

 .)56 :1356 سعيدي( شد خواهد و نابودل ئزا زوديبه درنتيجه است و بيهوده وپوچ  ،مذهب و

 چنـين  در اسـت  آن بر و دارد مدرن ةزمان اوضاع از اقبال كه فلسفي است توصيفي اين
 و اسـت  شده شروع غرب از كه هستيم اي بيگانگيازخود و جديد پرستيبت شاهد عصري

  .است كرده سرايت هم شرق به
 تـو  از دريغ اي،نكاويده خويش درون  تـو از دريـغ اي،تراشـيده تـازه بتـان
 تو از دريغ اي،تراويده خويش چشمز  افرنـگ حـرارت از ايگداختـه چنان
 تـو  از دريـغ  اي،نفهميده شوق حديث  فروخوانـدي خرد كتاب كهاين گرفتم
 تـو  از دريغ اي،نپيچيده خويش به نگه  گرديـدي ديـر گـرد زدي كعبه طواف

  )257: 1370 (اقبال

و  يافـت از غـرب   يـد در تقل يـد با يازلحـاظ انحطاط در شـرق را   ينا ةيشر اقبال ازنظر
 ةانگيـز  كـه  صـرف  گرايشريعت و گريزعقل  ةكنند سست ةصوفيان هايانديشه در يازلحاظ
 به عميق ةمطالع از پس اقبال ،اكرم سيدمحمد تعبيربه. كند مي سلب انسان از را اقدام و عمل
 زنـدگي  بـه  را اسـالمي  ملـل   زمـان  مـرور  هب تصوف تعليمات از بعضي كه رسيد  نتيجه اين

 .)164 :1982م ااكر( است كرده عالقه بي اجتماعي
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كـه هـم جهـان غـرب گرفتـار آن اسـت و هـم شـرق را          يتيوضع ينچن درمقابل
اصـول و   براسـاس كه  داند يم يشهر آرمانكرده است، اقبال راه چاره را  يگانهخودب از
نباشد. اقبال  يگانهاستوار باشد كه در آن انسان با خود و جهان خود ب يمستحكم يمبان
 زيبـا و  شكلازنظر  ينهاده است و شهر نام »مرغدين« يدنامهجاورا در  شهر آرمان ينا

 توصـيف  نيسـت  خـود  از بيگانـه  و اسـير  آن در انسـان  سالم كه يزيست شرايطازنظر 
  :اقبال قولبه. كند مي

ــو    و آن عمــــارات بلنــــدينمرغــــد ــه گ ــن چ ــد  يمم ــام ارجمن  زان مق
 پـوش و سـاده  يخـو و نـرم يروخوب  و نـوشجـ يرينساكنانش در سخن شـ 

ــايرازدان ك  درد و ســوز اكتســابيفكرشــان بــ  ــاب يميـــــــ  آفتـــــــ
ــنا  يســـتو درم آگـــاه نينـــاركـــس ز د ــرم ي ــان را در ح ــا راه نبت ــته  يس

ــا از دخــانآســمان  يسـتنيـرهچينماشـ يـوديعـتبر طب ــا ته ــرهه  يســتن ي
ــدا  كش دهقان چراغش روشن استسخت  اســـت يمـــنا ياناز نهـــاب دهخـ
ــوكشــت ــزاع آبيكــارش ب  وسـت ا از يـري شـركت غ يحاصلش ب  جوســتن

ــ  ــه لشــكر ن ــالم ن ــدر آن ع  خورد از كشت و خون يروزيكسين  قشــونيان
ــ ــدين ــم در مرغ ــردگينقل ــروغي ــن تحر  ف ــراز فــ ــه يــ  دروغيرو تشــ
ــ ــ ين ــازاران ز ب ــه ب ــ  خــروشكــارانيب ــداين ــاص ــدا يه ــوش يانگ  دردگ

  )329: 1370 (اقبال

كـه بـا    يانسـان  كند، يم عرضه را انسان از نو طرحي و تعريفآرماني  شهر اين در اقبال
و  دارد كـوش سخت و ،شكيبا مبارز، روحي ياله ينيب به جهان و جهان عميق داشتن معرفت

 ،برخوردار اسـت  ييواال يگاهانسان از جا ينبه خود و سرنوشتش آگاه است. درنگاه اقبال، ا
  است. يشهو اند يمحور هست كه طوري به

 هدفي داراي را انسان مدرن، فلسفي خشك و ابزاري عقالنيت نفي با ،اقبال ديگر ازطرف
 از جـدا  را جهـان  او. شـود  ازخودبيگـانگي  و صرف ماديات در گرفتار نبايد كه داند يم واال

 يمتعـال  ييگـاه جهان جا ينانسان در ا يو برا بيندنمي اشالهي هاي  بارقه و تجليات و انسان
  قائل است. 

ــ  ــان را فربه ــدناز ديجه ــاي  مـــا يـــدنرســـته از بالنهـــالش  م
 است يازيدل هر ذره در عرض ن  استيناظر و منظور رازيثحد
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 يسـت نور و صدا نةما جلويكه ب  يسـتما نيهاياز تجليرجهان غ
  )164: همان(

و  يو هم عملـ  ايانديشه و فكر نظم هم كه است يشهر آرماندنبال تفكر به ينبا ا اقبال
 يـن نباشد. در ا يانهگرانوع وحدت ينا براساس يتضاد يچباشد و ه يدر آن جار ياجتماع

قـول آن  به .يستمجبور و عاجر و ناتوان ن يموجود ياله يدئولوژيداشتن ا انسان با يشهاند
 يـابي كـه ارز  كنـد يمـ  يجرا تـرو  ياسالم يسماومان يخود نوع ةيشاقبال در اند يملش يمار

  .)65: 1385 نقوي( است ياصول اسالم براساساز انسان  يمجدد
 يابـد  يم بروز انديشه ساحت در كهطورهمان كه است گرايانهوحدت تفكر و نظم همين

 مثابـة  بهمناسب از آن  ةو استفاد يستز يطمحمثال لزوم توجه به  طور به يز،در ساحت عمل ن
تر متفكران مسلمان كم يگر. ديابد يم نمود شهر آرماندر  ،شهر آرمانمهم  هاييژگياز و يكي
به آن توجه خاص  شهر آرمان يمو ترس يدنامهجاواقبال در  يول ،اند كردهتوجه  يژگيو ينا به

 امور بهو هم  معنوي امور به هم ،شهر آرمان يمدر ترس ،اقبال. )171: 1390 داماد محقق( دارد
با  يارياقبال از وجوه بس شهر آرمان يكرد،رو ينا. با دارد توجه ،يطمكان و مح يعني فيزيكي،

  متفاوت است. يگرد ياهاياتوپ
فلسـفه را از   ينا ،شمول به عالم و آدم داردجهان و يفلسف ينگاه كه اين ينعدر ،اقبال واقع در

  )9: 1379 بقايي( بخشدمي عملي كارايي آن به و كند يم يخارج و وارد زندگ يحالت ذهن
 شــهري، آرمــانانســان و  چنــينتحقــق  بــراي ،را شــرق بــزرگ مشــكالت از يكــي اقبــال

كـه   اي يگـانگي ازخودب ،دانـد مـي  غرب صنعتي تمدن جانببه او كششانسان و  ازخودبيگانگي
 يبه خود متك يگاهشانسان با شناخت جا ينيبجهان ينانسان به خود است. در ا يآن اتكا ةچار

مجمـوع   ،كـارگرفتن آن اسـت  و بـه  يشخو يدرون يرويبردن به نيپ اقبالدرنظر  ياست. خود
 ازطرفـي است كـه انسـان    ينگاه ينچن در. است استعدادها را به اراده و استخدام خود درآوردن

 هم دشمن و اسـتعمار را  .شناسد يم را خودنقاط قوت  ازطرفيو عوامل انحطاط و ضعف خود 
 يشـتني خو ،گـردد  يمباز خويش خويشتن به ترتيب اين به و ،را خودي و دوست هم و شناسد يم

در كـه   يابـد  مـي  اهللا يو شاه ول ياسدآباد لجمايدمانند س يافراد  يتشخصو  يشهكه اقبال در اند
   .)141: تابي اقبال( اند كوشيده الهيفكر  يو بازساز ديني يها جنبش ياياصالح و اح

 يخـود  ينسـرزم  يتاستعمار و وضع ازمردم  يآگاه براياست كه اقبال  اساس  اين بر
را درگرو كوشش و تـالش   شهر آرمان ياحل راهنشان داد، و  رامشكل  كرد، گسترده تالشي
 . داند يم يشخو يشتناهداف و اصول متفاوت خو براساسجانبه و مستمر همه
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ـ  و ياست شرق يشهر آرمان يا يادن تحقق گسترده تالش اين در اقبال هدف  شـباهت  يب
 كننـد  يمـ  يآن زنـدگ   كه در يتازه كه مردمان يبه غرب اما نه مانند شرق گذشته، بلكه شرق

 اند خود را بازشناخته يدرون يرويكه ن يكسان يعني ي،به اسرار خود و باشند يا مردمان تازه
  يافتـه دست  يبه شناخت درست زندگ يخودآگاه يقازطرو  واقف باشند ،اند يو بر آن متك

 .)203: 1370 اقبال( ندشاب

 هـم  ،را انسـاني  كمـاالت  و هـا ويژگـي  ةهم كه است كسي شهر آرمان ينا حاكم
 درعمـل  هـم  و دارد فلسفي و راستين ةانديش و تفكر هم. دارد ،باطني هم و ظاهري
 كنـد  يمـ  توصـيف  زيبـايي بـه  را حـاكم  ايـن  اقبـال . است كوشسخت و كالمخوش

  :گويدمي و
 جوشو گرم يخوكوش و نرمسخت  پـوشكـالم و سـادهخوشيپادشاه

 و دولــت از وجــودش اســتواريــند  اخالص از نگـاهش آشـكارصدق و
ــاك ــانو از نوريخـ ــاكيـ ــريزهپـ ــاه   تـ ــر و شـ ــام فقـ ــاخبر ياز مقـ  بـ

ــرب    در نگاهش روزگـار شـرق و غـرب ــرق و غ ــت او رازدار ش  حكم
ــان   داننكتــهيمــانچــون حكياريشــهر ــزر امتـــ ــد و جـــ  رازدان مـــ
ــرده ــاپ ــ ه ــت معن ــودياز طلع را وانمــود يــنملــك و ديهــانكتــه گش

 )420: همان(

  
  افالطون و اقبال  شهر آرماننسبت شعر و فلسفه در  .3
 آن يشناسـ يو هسـت  يمعرفتـ  يمبـان  براساسكه  يفيتوص به باتوجه ،افالطون شهر آرمان در

 ةجـ ينت. شـوند  يم شهر حاكمان لسوفانيف و ابدي يم اصالت فلسفه تيدرنها ،گرفت صورت
. اسـت  شـعر  بـه  پـرداختن  منـع  و شـاعران  خـروج  افالطـون  يتيترب و ياصالح ةبرنام نيا

  : ديگويم صراحتبه افالطون باره نيدرا
 و كنـد  ديـ تقل را زيـ چهمـه  و دهد انجام كارهمه بتواند كه ديدرآ ما شهر به يانسان اگر

 و ،زيـ انگاعجـاب  مقدس، انسان چون را او اگرچه بخواند، ما بر را خود اشعار بخواهد
چـون او   يانسان يگفت كه در شهر ما برا ميبه او خواه يول ،ميكن يم ميتعظ نديآخوش

سپس بر سر او  .ستيشهر ما ن يمطابق قانون اله يانسان نيو سكونت چن ستين ييجا
ـ   مينهاد و بر او عطر خـواه  ميخواه نيپشم يتاج  يگـر يشـهر د  ةافشـاند و او را روان

  ).Plato 2004: 398 a( كرد ميخواه
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افالطون ازنظر شعر  نخست،توان به چند نكته اشاره كرد:  مي مطلباين  ليتحلدر 
به حقيقت و عـدالت   اعتنا عمل يا بيحاكمان مستبد يا عالمان بي يسراي مديحه عموماً
ضـروري   شـهر  آرمـان از  يشـاعران  نيچنبنابراين خروج  .ندارد يادهيفا چيكه ه است
تصاوير ناقصـي از واقعيـت را بـه مـا نشـان      است شاعران  آن برافالطون  دوم، ؛است
گوينـد   چيزهايي كـه مـي   درموردبنابراين  ،دو مرحله از حقيقت دورندها  آن دهند. مي

پرستي و گويد كه شاعران هرگز خود حق مي باره درايند. افالطون نعلم و معرفت ندار
ــه  ،ســتايند خــود عــدالت را نمــي ــد آن ةيســا و ريتصــوبلكــه پيوســته ب  نظــر دارن

)ibid.: 363 a.( 

 ،زيرا اين هنرِ اصل نيست ،آموزد است شعر چيزي به انسان نميآن  برافالطون  يعبارت به
خود محسوسـات يـك    رايز ،دور استبه قتيو دو درجه از حق استبلكه شبحي از اصل 

وجود آيد، دو مرتبه از حقيقـت  بهها  آن درجه از حقيقت فاصله دارند و هرگاه آثار هنري از
 . بنابراين افالطون براي شعر و شاعران جايگاه تربيتي در جامعه قائـل نيسـت  ندشو ميدور 

)ibid.: 397 a-e.(  
ـ  يافالطون نظام فكر شهر آرمان ينظام فكر سوم، منعطـف  ريمحـض و غ  يكامالً عقالن

 ليـ ورود تخ يعبـارت  بـه شـاعرانه وجـود نـدارد.     ليتخ يبرا يگاهيجا چياست كه در آن ه
براسـاس   ورزي شـدن از سياسـت   نقـص و دور  يافالطون نوع يبرا شهر آرمانشاعرانه به 

، نقش رهبري فـرد را برعهـده    نفس ةترين قومهم ةمنزل به ،عقل كه گونه همانلوگوس است. 
 گـر يد عبارت بهاست.  لسوفيف يعبارت بهدارد، در جامعه هم رهبري جامعه حق فرد عاقل و 

) تـوس ي(م يو بـاور شـعر   حـه ي(لوگوس) و قر محورعقل يتفكر فلسف نيازنگاه افالطون ب
 يگـر يبـا نبـود د   يمسـاو  ،زعم افالطون فلسفه اسـت كه به ،يكيتضاد وجود دارد و بودن 

شاعران صرفاً عواطف  كه نيا به باتوجه ،لسوفانيدر رقابت شاعران و ف ،گريد عبارت به. است
 عـالم  توانـد  يم كه اند يبرخوردار از عقل لسوفانيف و است، باور ةسازندكه دارند  راو تخيل 
 از شــهر ديــبا شــاعران ،ابــديامــور شــهر را در يقــيحق يهــا سرمشــق و هــادهيــا معقــول

 حذف شوند. 

  :ديگو يم باره نيدرا جمهور در افالطون
و بـه آن سـو    ستي(عقل) در ارتباط ن جزء روح نيبا بهتر يعيطب طور به يديتقل شاعر
بـه تجسـم    ،مـردم اسـت   ةتـود ندارد و چون او درصدد جلب اعتبار و توجـه   شيگرا

 با را او ديبا نيبنابرا. است ساده آن ديتقل كه آورديم يمختلط و حساس رو تيشخص
 و پردازد يم قتيحق از ترنييپا امور ريتصو به نقاش مانند او رايز ،ميكن فيردهم نقاش
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 اگـر  نيبنـابرا . آن جـزء  نيبهتر تا است ارتباط در روح پست جزء با او مانند نيچنهم
ـ  ،شـود  اداره وجه نيبهتر به شهر ميبخواه  مينخـواه  شـهر  در را يديـ تقل شـاعر  نيچن

  ).ibid.: 605 a-b( رفتيپذ

كند عقل تنها چيزي اسـت كـه    رود كه ادعا مي افالطون تا جايي پيش مي تياسم زعم به
بـه ايـن دليـل داراي     چيزهاي ديگـر صـرفاً   ةكند. هم فراهم مي بختي راثابت خوش طور به

 رهيكـو  نيچنهم). Smith 2001: 83(كار روند معقول و ازروي انديشه به نحو بهند كه ا ارزش
 تـوان  مي كامل انسان درچه  آن مانند ،كه استاي  مدينه افالطون ةفاضل ةمدين كه است آن بر

 در را نيكـي  تـا  كوشد مي عقالني راه از دولت و است حاكم آن دولت بر عقل  كرد، مشاهده
 .)84: 1360 كويره( بخشد تحقق ها زمينه ةهم

 لسوفيف تيحاكما ب يو عقالن ياستوار بر معرفت فلسف شهر آرمانچنين نگرشي  ةپايبر
  . ستين ياسيشعر و شاعران در امور س يبرا ييو جا شود يم اداره

 افالطـون . كـرد  اشـاره  نيـز  سـقراط  مرگ در شاعران نقش به بايد تحليل، اين پايان در
باعـث محاكمـه و    شـان يفكـر  يمبـان  براسـاس كـه   داندمي هاييگروه از يكي را شاعران

افالطـون بـه    يو روحـ  يفكر يبستگدل به باتوجه رو ازاينو  شدندمرگ سقراط  يتنهادر
 مثابـة بلكـه بـه   ،دانـد  ينمـ  يـد مف تنها نه شهر آرماندر  راآنان  ياسيحضور س او استاد خود

 خـروج  بـه  حكـم  بنابراين و داند يم شهر آرمانتحقق  ةو عامل بازدارند ،مشكل شهر، مانع
  .  دده يم شهر از آنان

 يزتمـا  يـن است. ا يزاز افالطون متما كامالً شهر آرماننگاه اقبال به شعر و شاعران در  اما
كه به شـعر   ينگاه متفاوت به باتوجه ،است. اقبالپيدشعر  بهبه فلسفه و هم نگاه آن دو  درهم 

بلكـه   ،دانـد  ينم هم درمقابلدارد، شعر و فلسفه را  ديگر ازسويو فلسفه  ازسوييو شاعران 
  .كند يم برقرار پيوندها  آن ينب

 و اشـعار  از يـك هـيچ  در ولـي  ،كند يم نقد را عقل و فلسفه خود اشعار برخي در اقبال
 يدكه با ييكاركردها ازلحاظعقل  بهنقد اقبال  باوجوداست. نكرده  ينف راعقل  هايشنوشته

بـه   اقبـال  يآثار شعر ياريدر بس ،ندارد يماد يرشد مكاتب فلسف ةدر دور يداشته باشد ول
  است. شدهاشاره  حكمت و فلسفهعقل و خرد و  يتاهم

 دو جهان آختن اسـت  يروهبيشهانديغت  يـدبايحكمت و فلسـفه را همـت مـرد
 ساختن است يخاك جهان دگريناز هم  يسـتنيشانيدالن خواب پرمذهب زنده

  )147: 1370 (اقبال
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 نـه  و اسـت  دربـار  دربنـد  نـه  شـاعر  ،اقبال ازمنظر. است متفاوت هم شعر به اقبال نگاه
 بـا  كـه  است گريروشن. است خود ةجامع مصلح و فكرروشن بلكه سرا،مديحه و گو هزل
دردهـا و   يـان موجـود و ب  يتبا نقد وضع ،و كند يم روش را خود روزگار اوضاع خود نور

  . نماياند يمرا باز شهر آرمانمشكالت، راه چاره و 
 خــــالق و پروردگــــار آرزوســــت  جوسـتوفطرت شاعر سراپا جسـت

ــ  ــدر س ــاعر ان ــو دلةينش ــت چ ــ  مل ــيملتـ ــاعريبـ ــل يشـ ــار گـ  انبـ
 است يماتم يسوز و مستيبيشاعر  اسـتيبند عـالم نقشيسوز و مست

 ســتا يغمبــريهــم وارث پيشــاعر  اسـتيگـرشعر را مقصود اگـر آدم
  )294: همان(

از شاعران معاصر اقبـال، او   يبرخ كه است شده بموج شعر به اقبال خاص نگاه همين
 شوند مدعيند و ياورن شمار، شاعر بهاستكه مصطلحشان بوده چنانآن ،يرا به مفهوم واقع

 درمقـام  موقعيتش به روايناز و است داده قرار تبليغ و آموزش براي ايوسيله را شعر او كه
خـود را شـاعر    گـاه يچه يانتقادات ينچن به باتوجه اقبال. است شده وارد شديدي ةلطم شاعر

 ةشـور و حـال شـاعران    كه از او جذبه و ياست كسانآن  برخواند و يعام كلمه نم يمعنا به
  .)16: 1370 عبدالحكيم( اند يافتهصرف انتظار دارند هدف و مقصودش را درن

 و اسـت  فلسـفه  و عقـل  يكي كه ،انسان از وجه دو اين بين اقبال ةانديش در كليطور به
 هر و كرد ديگري يفدا را يكي توان نمي و است برقرار وثيقي ارتباط ،شعر و عشق ديگري

 جنس از هم اقبال نزد عشق و عقل .است ضروري و الزم انسان سعادت به رسيدن براي دو
 انسان فراق داغ و درد و گداز و سوز اثربر كه تئجر و قدرت جنس از هم و است معرفت

 در تا دهد مي  سوق او وصل و خدا سويبه را او همواره و است آمده پديد وا در خداوند از
  :اقبال قولبه. يابد دست حقيقي سعادت به جامعه

 كشـان برد، عشق برد كشان يميلهحهعقل ب  كـاروانيـرروان هـر دو ام يمنزلهدو بهر 
 كند تا بـه طنـاب كهكشـان   يمدست دراز  شـش جهـات راةيمعشق ز پا درآورد خ

  )121: 1370 (اقبال

 داند مي اين راها  آن شباهت وجه ترينمهم و كند مي مقايسه را موالنا و اقبال عبدالحكيم خليفه
 عقـل  مـاوراي  كه دهند مي  ترجيح ند،ا عقل قلمرو در كهباآن ،دو هر و است فلسفي دو هر شعر كه
  .)39: 1370 عبدالحكيم( ياميزندببا هم  را »خوديبي«و  »خودي«و  كنند تجربه نيز را
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 هـم  و بخشـد  يمـ  آگـاهي  هـم . اسـت  بسيار اجتماعي قدرت يادار شاعر اقبال زعم به
 پيـامبري  نأشـ  داراي سياسـي  نقش اوج در را شاعر اقبال كه جاستاين از و است گر عمل
 نظـر  يـن . ادانـد  يم يگر و آدم يساز انسان را يمقصود از شعر و شاعر يراز ،داند يم ملتش

  لحاظ هدف و مبنا با تفكر افالطون فاصله دارد.كه به ،نقش شعر است ةاقبال دربار
  شوند) يم بيدار غافالن شعر اعجاز از( ياعجاز س يشعر ك يوالون كو جگا د يسون

 باطـل  خـرمن  كـه  اسـت  حـق  شـاعر  نـواي ( يشـعله آواز سـ   يخرمن باطـل جـال د  
  )95: تاي(اقبال ب )سوزاند مي  را

  .نگرد مي شعر بهآن  از افالطون كه است منظري همين به نيز دارد افالطون به اقبال كه نقدي
 نـابود گفـت  حكمت او بود را   را سود گفتيانفكر افالطون ز
 يـد آفر يچشم هـوش او سـراب    يدآفريو خوابيدفطرتش خواب

  )24: 1370 (اقبال

در  يلسـوف كـه ف دارد  را يو همـان نقشـ   اسـت جامعـه   يـدارگر در شعر اقبـال ب  شاعر
  افالطون دارد.  شهر آرمان

ــ ــاعر تجلــ ةينس ــنيش  او انــوار حســن يناياز ســيــزدخ  زار حس
 تــرفطـرت از افســون او محبـوب    تـراز نگاهش خوب گردد خـوب

 ست هاش رخسار گل افروختغازه  سـتهاز دمش بلبـل نـوا آموختـ   
 هــاو افســانها از ينعشــق را رنگــ  هـــاســـوز او انـــدر دل پروانـــه

 صد جهان تـازه مضـمر در دلـش     در آب و گلشنيدهبحر و بر پوش
 )26 - 25 :همان(

 كـرده  متحقـق  خـود  شعر در را آن هم عملدر شه،ياند در شاعر نقش انيب دركنار ،اقبال
 اي شعرش بلكه است، بانيرق هجو نه و شاهان شيستا و ييسراحهيمد نه اقبال اشعار. است
 ياسـتعمارگران بـرا   شـوم  يها نقشه ةباردر يبخشيآگاه و يدارگريب و زمانه تيوضع نقد

 دنيرسـ  راه كـه  يشـهر  آرمـان بـه   دنيحل و رسـ راه ةكنندفيتوص اياست  يجوامع اسالم
 يسرا حهيمد تعهد يب شاعران گريد از زيتما در را خود شعر اقبال. است سعادت به ها انسان
  :كند يم فيتوص نيچن قدرت

ــالب دن ــاهم انقـ ــريگـ ــدديگـ ــاب د   يـ ــوع آفتـ ــريطلـ ــدد يگـ  يـ
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ــدار ــ ينپن ــن ب ــه م ــاده مســتميك ــتم    ب ــانه بسـ ــاعران افسـ ــال شـ  مثـ
ــينب ــرخين ــتي ــرد فرودس  كه بر من تهمت شعر و سخن بست  از آن م

 يــدعطــار نا يــككــه در صــد قــرن   يــدخـود عـار نايشـاعريـنمـرا ز
 )160 - 159: همان(

  
  گيري نتيجه .4

و لوازم مختلف  اتيرا با جزئ شهر آرماناز  يخود صورت ةشيدر اند ،هردو ،و افالطون اقبال
 تيخـود ابتـدا وضـع    شـهر  آرمان ميهر دو متفكر در ترس. اند كرده  يده سامانو  يآن طراح

و  يشـناخت  معرفـت  يشناسـ بيو با آسـ اند  كرده فيتوص راخود  ةموجود و مشكالت زمان
 ني. بـاوجود چنـ  انـد به آن بوده دنيمطلوب و راه رس تيوضع ميدنبال ترسبه يختشنايهست

متفـاوت   گـر يد هـم  بـا دو متفكـر   نيا شهر آرمان يو مبان ،هايژگيهدف، اصول، و ،ياشتراك
است كه افالطـون حكـم بـه     نيدو متفكر ا نيا شهر آرمانتفاوت  مهماز وجوه  يكي. است

قائـل  شـهر   آرمـان  در ينقشـ  چيهـ هـا   آن يبرا اساساً و كند يم شهر آرماناخراج شاعران از 
شهر  يدهو سامان يكار رهبر ،قوم امبرانيدرمقام پ ،اقبال شاعران شهر آرماندر  يول ست،ين

دارد  شهر آرمانبه شعر در  ياو بازدارنده يافالطون نگاه منف گريد عبارت بهدارند.  عهدهرا بر
اقبال كامالً به نقش مثبت  كه يدرحال داند، يم لسوفيفلسفه و ف درمقابلو شعر و شاعران را 

را  لسـوف يعر و فشعر و فلسـفه شـا   نيبر ارتباط ب ديتأكقائل است و با  شهر آرمانشعر در 
  .داند يم سان كيهدف  ازلحاظ
. افـت يدو متفكـر بـه شـعر و فلسـفه      نگاهدر  ديتفاوت عمده را با نيا ليدل يطوركل به

 و پندارها و هاهيبه لوگوس و زدودن سا توسيرا درگرو گذار از م شهر آرمانافالطون تحقق 
 آن در كـه  معرفت نيا. داند يم ريخ ةديا ،ها آن سأر در ،و هادهيا يقيحق معرفت به دنيرس
 هـا  دهيـ ا معقـول  عـالم  در عقالني فعاليت طريق از فقط و حواس از گرفتنكمك بدون عقل
بـه او   ديـ شـهر با  يدهـ كار سـامان  رو نيازااست و  لسوفيف ارياخت فقط در ديآ يم دست به

شـهر   نيـ از ا ديبا ،را ندارند يمعرفت فلسف نيكه ا ،شاعران ازجمله گرانيواگذار شود و د
 متصـور  يادهيـ فا شـعر  يبـرا  تنهـا  نه ششهر آرمان در افالطون رو نيازارانده شوند.  رونيب
 ،ييگرالذت به و دارد شهر مردم ةشياند و روح رد كه يتيترب يمنف ريثأت ليدل به بلكه ،ستين

ــت ــاد و ،يسس ــر فس ــ منج ــوديم ــرب را آن ش ــده و مخ ــ از بازدارن ــه دنيرس ــداف ب  اه
  .داند يم		شهر آرمان
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  بـه  يحاكميت فيلسوف و معرفت فلسف سازگار باهم  شهر آرمانديگر  يهاويژگي تمام
  .ندا واقعي افالطون ازنظرهاي معقولي است كه صورت

 شـعر  اقبال. نگرد يمتفاوت به شعر و نسبت آن با فلسفه م نگاه، اقبال كامالً ينا درمقابل
 و فلسـفي  معرفـت  هماننـد  بلكـه  ،دانـد  ينم عواطف ةكنندتهييج و اتمحسوس از برآمده را

  .داند يم جامعه در بخشآگاهي و بخشمعرفت نيز را شعر عقالني
او با شناخت انسان و جامعه در  .دنرا در جامعه دار يتفكر اقبال، شاعر رسالت بزرگ در
 يدرمـان دردهـا  نقـش   يعملـ  ةحوز درو  يبخش يآگاه نقش يمعرفت ةخود در حوز ةزمان

جامعه است كه با شعر خـود   يبطب تعبيري به اقبال يدگاه. شاعر در دداردبر عهده  راجامعه 
را  شـهر  آرمـان  يـا صورت  ينتا بهتر كند يرفع م را و مشكالت آندرمان  راجامعه  يدردها

درمقـام رهبـر ملـت     يو حتـ  اسـت خود  ةشاعر مصلح جامع يدگاه،د ينتحقق بخشد. در ا
  دارد.عهده  را بر يرخط يرسالت يشخو

نسـبت شـعر و فلسـفه در     بـه تفاوت نگاه اقبال و افالطون  يلدل ينترمهم اساس  اين بر
 گونه هيچافالطون شعر را واجد  .است يمعرفت ازلحاظبه شعر دو  آننوع نگاه  در شهر آرمان

حضـور آنـان    يقتاز حق يدور ينهم دليل دانست و به ينم يتواقع ةكنندمعرفت و منعكس
 بخشمعرفت شعر اقبال، ةانديش در اما د،دان يم شهر ةدر شهر را مخالف اهداف و فاسدكنند

 معرفـت  هـر  از ،آن عميـق  ذارياثرگ دليل به ،حتي و است واقعيت ةكنندمنعكس و واجد و
  .آيدمي جامعه و شهر اصالح كار به تربيش ديگر
و  يـل تخ عبـارتي  بـه  يـا  ،شعر و فلسفه ينافالطون ب ةيشدر اند كه درحالي ديگر عبارت به
ـ  يونـدي اقبـال پ  ةيشـ در اند ،ندديگر هم يدو ناف ينو ا داردتضاد وجود  ،عقل معرفـت   ينب
نـد و هـردو   ا يكـي و شاعر ازنگاه اقبـال   يلسوفف كه طوري به است، برقرار يو شعر يفلسف
  .است ضروري شهر ةادار براي آنان حضور بنابراين و اند يو عقالن يلمعرفت اص يدارا
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