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1 درآمد

درآمد

رؤیا آتِش دروِن ماست. )مارج پیرسی (

نقشـه ای از جهان که آرمان شـهر بر آن ترسـیم نشـده اسـت حتی ارزش نگاه کردن 
هـم نـدارد، زیـرا کشـوری را که انسـانیت همـواره در آن خانه می کنـد نادیده گرفته 
است. و هنگامی که انسانیت آنجا خانه کند، به پیرامون می نگرد و کشور بهتری 

را می جوید و راهِی سفر می شود. ترقی تحقِق آرمان شهرهاست. )اسکار وایلد(

در میان نیازهای واقعی ما، آخرینشـان سـاختن چشـم اندازهای آرمان شهرگرایانۀ 
بیشتر است. )امانوئل والرشتاین(

پس آرمان شهر این است،

بله؟ خب -
عذر می خواهم؛

گمان می کردم اینجا دوزخ است! )مکس بیربوهم  (

یک جریب زمین در میدلسکس بهتر از کاخی در آرمان شهر است. حتی ناچیزترین 
خوبی بهتر از پیمان های باشکوه، اما ناممکن است. )تامس بابینگتون مکولی (

آرمان شـهرها اغلـب حقایقـی نابه هنگام انـد. )  آلفونـس مـاری لویـی دو پـرات دو 
المارتین(

واژۀ »یوتوپیا«۱ را تامس مور۲ )۱۴۷۸-۱۵۳۵( به عنوان نام کشوری خیالی ابداع 
کـرد کـه توصیفـش در کتـاب کوتـاه او که در سـال ۱۵۱6 به زبان التین منتشـر شـد 
1. Utopia  2. Thomas More

درآمد
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آمده اسـت: در باب بهترین وضعیت جمهور و جزیرۀ جدید یوتوپیا: یک راهنمای آ

واقعاً طالیی که هم سودمند است و هم سرگرم کننده۱؛ کتابی که ا کنون با نام یوتوپیا 
)  آرمان شـهر  ( شـناخته می شود. این واژه بر مبنای واژۀ یونانی topos به معنای جا 
و مکان، و u، برگرفته از پیشوند ou به معنای نه یا نا، ساخته شده است. اما مور 
در »شش طرح دربارۀ جزیرۀ یوتوپیا« شعری برای خوانندگان می سراید که یوتوپیا 
را در آن »ایتوپیا«۲ )سرزمین شاد، مکان خوب( می خواند. پس واژۀ یوتوپیا که در 
اصل به معنای نامکان یا نا کجاسـت، سـاخته شـده تا به یک مکاِن خوِب ناموجود 

اشاره کند.
ازآنجا که ا کثر باسوادان قرن شانزدهم به زبان یونانی و التین مطالعه می کردند، 
واژۀ یوتوپیا به سرعت وارد دیگر زبان های اروپایی شد، و این کتاب در سال ۱۵۲۴ 
به آلمانی، در سال ۱۵۴۸ به ایتالیایی و در سال ۱۵۵۰ به فرانسوی برگردانده شد. 
ازآنجا کـه مـور بـا ترجمـۀ کتاب به زبان انگلیسـی مخالفت کرده بـود، این کتاب تا 

پیش از سال ۱۵۵۱، که داماد او دست به ترجمۀ کتاب زد، به آن زبان درنیامد.
مـور در کتـاب یوتوپیـا کشـتی ای را بـه تصویـر می کشـد کـه بـه کاوش جزیره ای 
ناشناخته می رود، که در آن جامعه ای دایر شده است که بنیانش بر برابرِی گسترده 
اسـت و در تسـلط مردانی خردمند و کهن سـال است؛ سلسـله مراتبی و پدرساالرانه 
اسـت؛ قوانیـن بسـیار محکـم و تنبیه هایـی نا گـوار دارد؛ و در مقایسـه بـا شـرایطی 
کـه در آن زمـان در دسـترس مردمـان انگلسـتان بـود، زندگـی بسـیار بهتـری عرضه 
می کنـد. اینهـا ویژگی هـای آرمان شـهر اسـت؛ داسـتان هایی از مکان هـای خوب )و 
سپس بد( گفته می شود، و چنان نشان داده می شود که گویی این مکان ها واقعی اند. 
ازاین رو، مردمی به تصویر کشیده می شوند که زندگی روزمره شان را پیش می برند؛ 
ازدواج و خانواده، آموزش، خوردوخورا ک، کار، و چیزهایی از این دست به  نمایش 
درمی آینـد، و البتـه نظامـی سیاسـی و اقتصـادی. نمایـِش دگرگونـِی زندگـی روزمره 
خصیصۀ بارز آرمان شـهر اسـت، و آرمان شـهرگرایی نیز بحثی دربارۀ دگرگونی امور 

روزمره است.
1. Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo reip[ublicae] statu, 
deq[ue] noua Insula Vtopia

Eutopia .۲؛ نیکوشهر 



3 درآمد

تصویر ۱. تامس مور )۱۴۷۸-۱۵۳۵(، وکیل، سیاسـت مدار و نویسـندۀ انگلیسـی، که او را به عنوان 

انسان گرای برجستۀ رنسانس و مخالف اصالحات پروتستانی می شناسند. هنری هشتم او را به خاطر 

خدماتش به پادشـاهان به مقام شـوالیه رسـاند، و بعدتر به خاطر اینکه در حمایت از هنری هشـتم در 

مقام صدراعظم کلیسـای انگلسـتان سـوگند یاد نکرد اعدام شد. کلیسای کاتولیک رم در سال ۱۹۳۵ 

او را به مقام قدیسی رساند. پرآوازه ترین کتابش آرمان شهر )۱۵۱6( بود. این تصویر مشهور از تامس 

مور را هانس هولبین جوان تر )۱۴۹۸-۱۵۴۳( در سال ۱۵۲۷ ترسیم کرده است.
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