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  آرمان شهري شاه آرماني و

  *يتهام يمرتض

  چكيده
آرماني و آرمان شهري در انديشة ايرانيان باستان چه مفهومي دارد در اين تحقيق اينكه شاه 

هاي باستاني و  كتب مرتبط با موضوع واكاوي شد، سپس  رو متن از اين بدان پرداخته شد،
خواهـد   مان شهر انديشة آرماني است كـه مـي  مطالب تدوين و تبيين گرديد.نتيجه اينكه آر

رايي كند،اين انديشه بر ذهنيت و تخيل تكيـه دارد و در عـالم   بهشت از دست رفته را بازآ
شـكل گيـري آرمـان شـهر در سـرزمين مقـدس اسـت بـدين جهـت           مثال رخ مي دهد،

مي يابد چون انسان هاي اَشَون آرمان شهر با وجود شاه معنا  هاي آنرا در خود دارد، ويژگي
ن مفهـوم را دنبـال مـي كننـد:ايجاد     توانند اهداف آرماني را محقق كنند.هر دو مقوله اي مي

آرامش زيستي انسان ها در دنيايي بدور از نيروهاي اهريمني.موضـوع مقالـه در ايـن سـه     
مقوله  :شاه آرماني ،آرمان شهري و سرزمين مقدس، دسته بندي شد و ارتباط سه موضوع 

   با يكديگر بررسي گرديد.

   .ايرانويج، خونيرس، آرمان شهر،شاه آرماني ها: واژهكليد
  

 مقدمه .1

بارة اساطير ايراني بيانگر گوشه اي از باورها و رفتارهاي مردم ايران باستان اسـت  تحقيق در
 تري را بيان كنـدوزواياي پنهـان را آشـكار تـر سـازد.      كه مي تواندآگاهي و شناخت روشن
زمان  از آن فرهنگ ريشه در اعماق تاريخ كشور دارد، اساطير بخشي از فرهنگ كشور است.

كه انسان در مواجه با نظام هستي اسطوره را آفريد انديشه و تفكـر انسـان نظامنـد گرديـد،     
اينكـه   فرهنگ اجتماعي انسان تبلور بيشتري يافت و در گذر زمان سـير تكامـل را پيمـود،   

                                                                                                 
، انســـاني و اجتمـــاعي دانشـــگاه خـــوارزميدانشـــكده علـــوم  هـــاي باســـتاني اســـتاديارفرهنگ و زبـــان *

motahami20@khu.ac.ir.  
  15/03/1397، تاريخ پذيرش : 25/01/1397دريافت : تاريخ 
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بوده است،  مبناي زندگي او چه انسان چه فكر مي كرد ديدگاه او نسبت به هستي چه بوده،
 ررسي اسطوره ها،آداب ورسوم و آييني كه در جامعـه رواج داشـته اسـت دارد.   احتياج به ب

تاريخ طوالني ايران و فراز و فرودهاي آن به ويژه تحوالت فرهنگي، اگر درست شـناخته و  
تفسير شوندگنجينه اي ارزشمند در تدوام فرهنگي كشـور هسـتند.چراكه فرهنـگ يكـي از     

از عوامل تداوم فرهنگي ايرانيان، انديشة  و هست.عوامل مهم استمرار و وحدت كشور بوده 
 سرزمين مقـدس،  ستي است، اين مفهوم را در انديشهيكتاپرستي و نگرش كمال گرايي به ه

 آرمان شهري و شاه آرماني مي بينيم.اينجاست كه هرچه انديشة ايرانيان كه در قالب اسطوره،
ابعاد فكـري و حقيقـت زنـدگاني     آيين و باورها و تحوالت تاريخي نمود دارد بررسي شود

نياكانمان روشنتر مي شود و دستاوردآن، پشتوانة فكري و حتّي اجرايي در تداوم فرهنـگ و  
ارتقاء آن در جامعه خواهد بود. بررسي آرمان شهري و شـهريار آرمـاني عـالوه بـر اينكـه      

گرايي مبتني بر بخشي از ديدگاه اسطوره اي را تفسير و تحليل مي كند،ديدگاه ديني و آرمان 
  دارد.آن را بيان مي

  
  .پيشينة تحقيق2

بازشناسـي  «ت و كتبي نوشته شده است،از جملهمستقيم يا غير مستقيم مقاال دربارة موضوع،
نوشته حسين امانلو و شجاع احمدوند،در اين مقاله به »گفتمان هويت شاهي در ايران باستان

آرمان شهري است پرداخته شده است. مقاله سازه هاي هويت شاهي كه الزمة اجراي نيات 
نوشته »شاه آرماني در ايران باستان و شهر زيباي افالطون مطالعه موردي كوروش كبير«ديگر

فرشاد تربيت است،نويسنده به دنبال آن است كه با مطالعة زمينه هاي انديشه گي و هويـت  
دهد كـه نظـم سياسـي در آن     ايرانيان در دورة باستان به ويژه در دورة زماني كوروش،نشان

شهر زيباي «دوره با عناصري از شهر زيباي افالطون همخواني دارد.تكية اين مقاله به كتاب 
افالطون وشاهي آرماني در ايران باستان نوشتة فتح اله مجتبايي است.مجتبايي كه به تفضـيل  

ايـن نظـر را    ت،در بارة جايگاه شاه و ويژگي هاي او بر اساس متون باستاني بحث كرده اس
فيلسـوف   بيان مي دارد كه: تفكر سياسي ايران به يونان راه يافته و سپس توسـط افالطـون،  

هاي  ايستگيشاه آرماني در ايران باستان و ب«به تصوير آمده است. مقالة » جمهور«يوناني در 
در صدد بيان بايستگي هاي شاه است كه در صورت احراز آن شـاه   »او نوشتة حسين زماني

آرماني تجلي پيدا مي كند.از كتاب هايي كه به موضوع آرمان شهر و شـاه آرمـاني در ايـران    
نوشـته محمـد   »مباني انديشـه سياسـي در خـرد مزدايـي    «شايد مهمترين آنها كتاب پرداخته،
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رضايي راد باشد.نويسنده فصل سوم كتاب را به آرمان شهر و فصل چهارم را به شاه آرماني 
ر بحث آرمان شهر عناويني از جمله :آرمان شـهر بـه مثابـه بهشـت     د اختصاص داده است.

گمشده،شهر هاي آرماني،سرزمين مينوي،مدينه افالطون، تداوم انديشة آرمان شهري و مدينه 
ه آرمـاني از نهـاد شـهرياري در    فاضله نزد متفكران اسالمي بيان شـده اسـت.در بحـث شـا    

امات و صفات شاه آرماني را توضيح داده و آنگاه و الز النّهرين و ايران ياد كرده و منشاء بين
شـاهان غيـر آرمـاني و نيـز      شاه آرماني را از نظر اسطوره،افسانه و تاريخ بيان كـرده اسـت،  

ديدگاه افالطون در باره شاه آرمـاني و نيـز مفهـوم شـاه آرمـاني در نـزد ايرانيـان از ديگـر         
اين كتاب بدنبال دست يـابي بـه   موضوعاتي است كه به آن پرداخته شده است.نويسنده در 

اصلي ترين مباني و پايه هاي انديشه سياسي ايرانشهري است و چنين نتيجه گيري مي كنـد  
در واقع امرِ مقدس و آرماني،كليد درك مسائل انديشة سياسي مزدايي است. كتاب ديگر «كه:

رائـه  انديشة سياسي در شرق باستان نوشتة فرهنگ رجائي است.هدف اصـلي ايـن كتـاب ا   
طرحي مقدماتي از تحول انديشة سياسي در شرق از بين النّهرين تا چين اسـت.مطالب ايـن   
كتاب در چهار بخش تنظيم گشته كه بخش دوم آن به تمدن ايران پرداختـه اسـت. در ايـن    
بخش انديشة پادشاهي در نظر و عمل تبين گشته است .و بـا توجـه بـه ديـدگاه شـاهنامه،      

اما هدف كلـي پـژوهش   در تاريخ ايران باستان بررسي كرده است. چالش هاي پادشاهي را 
حاضر عبارت است از بررسي مفاهيم شاه آرماني و آرمان شهري و اثـرات متقابـل ايـن دو    

نكتة اســــتنباط  شــــده مقولــــه بــــا يكــــديگر و بــــا ســــرزمين مقــــدس اســــت.
شـاه)مقدس  اينكه:سرزمين(=خونيرس،ايرانويج)،شهر(=نظام جتماعي،مـدنيت)و حاكميت(= 

اند و برخوردار از منويات اهورامزدايند.اين جايگاه دال ارزشي است براي انسان هاي اشَوند 
به ويژه شهريار، كه تالش كند نظام احسن(نظام اشه) را پايدار نگه دارد تا نيروهاي اهريمني 

يـن مفهـوم   بدان راه نيابند.ديگر اينكه آرمان شهري و شهريار آرماني ايراني، در چارچوب د
  مي يابند و انسان ها با عمل به دستورات ديني مي توانند به سعادت برسند. 

  
 . مفاهيم3

  اسطوره 1.3
انسان در گذار زندگي بـا حـوادث و وقـايعي روبـرو بـوده اسـت ماننـد طلـوع و غـروب          

او را  خورشيد،رعد وبرق و..،تاثير اين پديده ها مستقيم يا غير مستقيم در سرنوشت انسـان، 
و چـرا   كجـا،  هايي مانند: كي،چگونـه،  لذا پرسش ه شناخت حوادث و پديده ها سوق داد،ب
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ذهن او را به خود مشغول كرد،چون پاسخي براي اين سوال ها نيافت به اسـطوره پـردازي   
ر انسان اوليه براي پاسخ بـه  روي آورد.لذا اسطوره ساده ترين و طبيعي ترين نمود بروز تفك

ظام هستي و پديده ها و حوادث بوده است.اسطوره كنش و تعامل هايش در شناخت ن سوال
انسان با طبيعت وعالم است.كنشي كه مبتني بر جهل ،ترس و ناآگاهي انسان نسبت به امـور  
است،از اينرو تبيين پديده ها بر وهم و تخّيل استوار اسـت و درعـين حـال در درون خـود     

  واقعيت و حقايقي دارد كه بيان مي دارد.
اسطوره سرگذشتي مينـوي اسـت كـه آفريـدة تخيـل و تصـور انسـان است..اسـاطير         

انساني و طبيعي كه از صافي روان  -  اي است از تأثير متقابل عوامل اجتماعي مجموعه
اجتماعي ما هماهنگ مي گردد و همراه بـا   –با نيازهاي متنوع رواني  گذرد، انسان مي

دف آن مـاالً پديـد آوردن سازشـي و    هاي مناسب خويش ظاهر مـي شـود،و هـ    آيين
 تعادلي بين انسـان و پيچيـدگي هـاي روانـي او بـا طبيعـت پيرامـون خـويش اسـت         

  ).411: 1384(بهار،
  
  شهر(كشور) 2.3
بـه معنـي فرمـان     xša(y)از ريشـة   xšaɵraگرفته شده،  xšaɵraاز فارسي باستان،» شهر«واژه 

فُـرس هخامنشـي و سانسـكريت بـه     در اوسـتا و   xšaѳra« راندن،پادشاهي كـردن، اسـت.   
كـار   عربـي بـه   است همين واژه است كه در فارسي شهر شده و به جاي بلدة» كشور  «معني
اسـت گرفتـه    karšكه صـورت ديگـر آن    kār).كشور از ريشه 60: 1355پورداود،»(رود. مي

اسـت.واژة كشـت هـم از همـين ريشـه       kr-š-taشده،صورت ضعيف آن در ايراني باستان   
است.كشت زميني است كه كشاورز در آن محصول خود را مي كارد و در ملكيت و تصرّف 
اوست.پس كشور هم به معني قلمرو حكومت است؛جايي كه اوامر و فرمان هاي شاه اجـرا  

شـده  بيـان   bum,deh,kišwar,šahrمي گردد.واژه كشور در فارسي ميانه پهلوي با واژه هـاي  
شور است.بدين لحـاظ شـهر در ايـران    است.اين موارد دال بر هم معني بودن واژه شهر و ك

باستان نيز مكاني است كه شاه در آن حكومت مي كند يا تحت قلمرو اوست.اين مفهوم بـا  
واژه شهر در روزگار باسـتان مفهـومي   «آنچه امروزه از شهر تعريف مي شود متفاوت است.

ايالت و دولت به كار مي رفت؛اين واژه بعدها بـا   ناي كشور،استان،وسيعتري داشت و به مع
گذشـــت زمـــان مفهـــوم كـــوچكتري يافـــت و همپايـــة شـــهر بـــه معنـــاي كنـــوني  

  ).243: 1372گرديد(پيگولوسكايا،
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  . شاه آرماني4
  معني وجايگاه 1.4

بـا   راپادشاهي موهبتي الهي بود كه اهورامزدا به برگزيدگان خود مي بخشيد.اهورامزدا شـاه  
نيروي معنوي كه خورنه يا فرّه شاهي گفته مي شد بر مي گزيد. شاه برگزيـده شـده مظهـر    

در معني »  xša(y)« قدرت خداوند و مهر و قهر ايزدي به شمار مي رفت.واژه شاه از ريشه  
قدرت و توانايي و قاهريت است. اين معاني از صفات خداوند است، لذا شاه جنبة ملكوتي 

كه مي تواند نسبت به گسترش فرامين ايـزدي در جامعـه بشـري اقـدام كنـد.      دارد .اوست 
  ها از طريق او مي توانند انديشه اهورايي را كسب نمايند و اهريمن را نابود كنند. انسان

شهريار نزديك ترين موجـود   از رسالة ماتيكان يوشت فريان چنين استنباط مي شود كه:
ت آن چيزي كـه در گيتـي بـه هرمـزد و امشاسـپندان      به اهورامزدا و امشاسپندان است.چيس

همانند است؟يوشت جواب داد: چه اندر گيتي دهبد به هرمزد و امشاسپندان هماننـد اسـت   
همانند امشاسپندان اند و دهبدان  وجاي دهبدان گرودمان روشن [است ]ودستياران دهبدان،

  ).57- 60(پادشاهان)اند(
آفريدگان آدمي را چنان آفريد «در خويشتن دارد:هاي تك تك آدميان را  شاه همة ويژگي

كه همة ويژگـي هـا و راسـتاها(=جنبه ها)همـة آفريـدگان ديگـر در او يكجـا گـرد آمـده          
است؛آدمي شكل گيتوي اورمزد است.نيرو و ويژگي هاي همه آدميـان در يـك شـاه نيـك     

  ).124: 1386يگانه،در شاه كشورها گردآمده است(دينكرد،به نقل از زماني،
شاه مقدس است و جنبة ملكـوتي دارد،شـاه همنشـين سـتارگان،برادر خورشـيد و مـاه       

  ).421و90: 1377است(ويدن گرن،
[شاه]مركز ثقل همة نيروهـاي اجتمـاعي بـوده اسـت،يعني نـه تنهـا قـدرت نظـامي و         
حكومتي نبوده كه در دست شاه قرار داشت بلكه  شاه مظهر همة، حيات جامعـه و مظهـر   

مظهر بركت و  تلف جامعه بوده است ..او عالوه بر اين و مهم تر از همه،همة نيروهاي مخ
: 1388مظهر سالمت و بقاي جامعه و مظهر روحانيت هـم بود(بهـار،   نعمت و آباداني بود.

113 - 112.(  
 در پهلـوي » xvarƏnah  «فـرّه در اوسـتا  «اين جايگاه و عظمت شاه به واسطه فرّه اسـت. 

»xwarrah  «در مانوي »Farrah « است.فرّه در معني:خويشكاري،بخت و اقبال،نور و روشنايي
يونانيان به شكوه ،مجد و بزرگي ترجمه شده است.در اوستا فرّه  الهي است.اين واژه در نزد
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هم آتش است و هم به صورتي مايع زندگي بخش است.فرّه موهبتي مينوي است ولي نماد 
اسـت و در بعضـي   » وارغنه«نماد گيتي فرّه، مرغ گيتي هم دارد،در اوستا و متن هاي پهلوي 

است.در شاهنامه فرّه بـه صـورت   » آب« يا» برّه« كنايه از تيز تكي)يا»(آهو« موارد به صورت
فرّه از نظر اصطالح، تعـاريفي بيـان   ).براي 570 - 572: 1383رك عفيفي،»(آمده است» قوچ«

  شده است كه چند مورد ذكر مي شود:
موهبت ايزدي است كه تجلي ظـاهري آن نـور اسـت.همراهي آن بـا     فرّه يا خُرّه همان 

: 1370تفضلي،- مردمان موجب نيك بختي و جدايي آن از آنان سبب بدبختي است(آموزگار
از پرتو اين فروغ است  ،هركه بتابد از همگنان برتري يابد).فر فروغي است ايزدي به دل 37

آسايش گستر و دادگر شـود،همواره  كه شخص به پادشاهي رسد ،شايسته تاج وتخت گردد،
كامياب و پيروزمند باشد و ازنيروي اين فرّه است كه كسي در كماالت نفسـاني و روحـاني   

  ).158: 1395كامل گردد و از سوي خداوند به پيامبري برگزيده شود(اشرف،
بنـد   12فرّه ايزدي از آن كسي است كه خصايصي و فضائلي واال و عالي دارد.در كـردة  

 مياد يشت، اين فضايل چنين بيان شده است:فرّه از آن زردشت است كه ديني انديشيد،زا 79
 همچنين كي گشتاسب داراي فرّه است كه ديني و كه ديني سخن گفت كه ديني رفتار كرد.

  ).84انديشد و ديني سخن گفت(زامياد يشت، بند 
و در وجه ناسوتي به طور كلي فرّه نيرويي معنوي و الهوتي است كه كامكاري شهريار 

بخشد(رضـائي   يشه سياسي شاه آرماني را قوام مـي مشروعيت نظام هاي سياسي و اند خود،
  ).284: 1389راد،

آنچه از متون باستاني و شاهنامه بر مي آيـد  «اما ممكن بود كه شاه فرّه را از دست بدهد،
برابـر خداونـد ،يعنـي    فرّه ايزدي به دو طريق از دست شاه مي رفته :يكي تمرّد مسـتقيم در  

ادعاي خدايي كردن شاه،و ديگري تمرّد غير مستقيم در برابر خدا،يعني بيدادگري بـه خلـق   
  )11: 1377كاتوزيان،»((چون شاه به عنوان نماينده خدا موظف به دادگري است)

جمشيد سومين پادشاه پيشدادي چون ادعاي خدايي كرد(تمرّد مستقيم) فرّه را از دست 
  كند: هنامه اين موضوع را چنين بيان ميدر شاداد.فردوسي 

 كــه خويشــتن را نــدانم جهــان   چنين گفت با سالخورده مهـان 
 چو من نامور تخت شاهي نديد   هنر در جهان از من آمـد پديـد  
 مرا خوانـد بايـد جهـان آفـرين       گر ايدون كه دانيد من كردم اين
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ــان   چواين گفته شد فرّيزدان ازاوي ــراز  گسســت و جه ــد پ ش
  )27،ص1،ج1369(شاهنامه،

  دهد: جمشيد سه بار فرّه را از دست مي در اوستا
اين فرّه[از جم گسسته]را مهر داراي چراگاه وسيع[آن]هزار گـوش،ده هـزار چشـم بـر     

به پيكر مرغ وارِغنَ به  گرفت.دومين بار فرّه بگسست،آن فرّ جمشيد،فرّ جم پسر ويونگهان،
.سومين بار فرّه بگسست،آن فـرّه  .ررا فريدون پسر خاندان آبتين بر گرفت.بيرون رفت.اين ف

جمشيد پسر ويونگهان،به كالبد مرغ وارِغنَ به بيرون شـتافت وايـن فـرّ[از جـم گسسـته]را      
  ).34 - 38بند هاي: گرشاسب نريمان بر گرفت..(زامياد يشت،

رسيد كه عصيان  ثبوت ميرده و طاقت فرساي شاه به وقتي كه بيدادگري گست ،بيدادگري
اگر عصيان به پيروزي مي رسيد در حقيقت همين ثابت مي كـرد كـه فـرّه     عمومي مي شد،

اش در روي زمـين خلـع كـرده     را از نماينـدگي  ايزدي از دست شـاه رفتـه ،يعنـي خـدا او    
  ). 14: 1377است(كاتوزيان، 

عوامل ازدسـت دادن   ناتواني شاه در برقراري امنيت جامعه ومردم از خودكامگي ستم و
).سروري كـه  10،بند19فرّه بود: اهورامزدا از شهريار نيك خواسته كه خودكامه نباشد(هات 

 ،1364نتواند كشور را ايمن و مردمان را بي سـتم دارد بـدترين سـرور اسـت(مينوي خـرد،     
  ).140بند

كي كاوس هم از پادشاهاني است كه چند بار خطا كرد و خويشكاري خـود را رعايـت   
  كرد و خود و كشورش دچار مشكالتي شدند.ن

بنابراين در اساطير ايراني اگر شاهي ستمگر شود فرّه شاهي از او جدا مي شـود ولـي از   
خاندان او خارج نمي گردد،و اگر پسري دارد به او مي رسد.فرّه به كساني كه سـتمكارند و  

ها بـراي بدسـت آوردن   روح اهريمني دارند تعلق نمي گيرد چنانكه ضحاك و افراسياب بار
  فرّه كوشيدند ولي هر بار ناكام ماندند.

شاه عالوه بر داشتن فرّه مي بايست، الزامات وويژگي هايي داشته باشـد كـه اوالً:بتوانـد    
  جايگاه شاهي را حفظ كند.ثانياً : بتواند نيات آرماني را محقق كند.
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  هاي شاه الزامات و ويژگي 2.4
  الزامات :الف

قـدرت  زور يا قدرت مؤثّر، توانايي است كه اجازه مي دهد انسان اعمال كنندة . زور. 1
هـاي خـود را بـه اجـرا درآورد. زور و اقتـدار عامـل بقـاي         سياسي باشد و بتواند خواسـته 

  بود.  شاهي
در معنــاي فلســفي و «آيــين كنـد. شــاه بايـد آيــين را بشناسـد و حتــي تبليـغ     .آيـين .2
منظور از ارته يـا اشـه نظـم    »است»اشه«يا»ارته«درك معناي  منظور از آيين ،شناسي آن جهان

 :1372(رجائي،» خاص حاكم بر عالم وجود است.سلطان و حاكم بايد با اين نظم آشنا باشد
).اشه از مقوالت دين زردشتي است ولذا شاه بايـد بـا ديـن زردشـتي آشـنا باشـد و بـه        85

  دستورات آن عمل كند.
ين و پادشاهي با هم توأم هستند،توأمان بودن ابزاري اسـت  در انديشة ايرانيان باستان ،د

به گمان ايرانيان،نيروهاي خير در ستيز خود با شـر دو  « در مبارزه با نيروهاي بد و اهريمني،
ابزار در اختيار دارند:همدينان و پادشاهي..فرمانبرداري از شاه و شناخت دين بهي دو عامـل  

سـت.در دوران آرمـاني، ديـن شـهرياري اسـت و      هستند كه براي شكست دادن شـر الزم ا 
  ).157: 1371شهرياري دين است(هينلز،

تنسر در خصوص ارتباط دين و پادشاهي مي نويسد:چو دين و ملك هردو به يك شكم 
و صـالح   زادند دوسيده،(دوشيده شده،هردو يك منشاء دارند)هرگز از يكديگر جدا نشوند،

  ).53: 1354رند(نامه تنسر،و فساد و صحت و سقم هردو يك مزاج دا
  فردوسي در مورد وحدت دين و دولت چنين مي گويد:

 دو گوهر بود در يك انگشـتري    چنان دان كه شاهي و پيغمبري
ــا افكنــي   از اين دو يكي را همي بشـكني   روان و خــرد را بــه پ

  )238،ص7(شاهنامه،ج

يكديگرند و يكي از  پسر من دين و شاهي قرين اردشير به پسرش شاهپور چنين گفت:
ديگري بي نياز نيست.دين اساس ملك است و ملك نگهبان دين است.هرچه را اساس 

  ).259: 1386(ويسهوفر،چه نگهبان نداشته باشد تباه گرددنباشد معدوم گردد و هر
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  ها ب: ويژگي
  در يسن سي وپنج ويژگي هايي براي شهرياران بيان شده است كه چنين است:

ا آباد كنند و رامش بخشند.براستي شهرياري را از آن كسـي شـمريم و   آناني كه جهان ر
  ).4 - 5براي كسي خواستاريم كه بهتر شهرياري كند(بند 

  ).84آنكه ديني انديشد و ديني سخن [گويد](زامياد يشت بند 
  و خرد داشت:نژاد،گوهر،هنر پادشاه بايد چهار خصيصه ميعالوه بر اين موارد،

از آن رو » ور«پادشاه بايد اصيل و نژاده باشد،در اسطورة سياوش او در آزمايش  نژاد:. 1
 كنـد:  ژاد پادشاهي خود تاكيـد مـي  موفق بود كه پاكيزه نژاد بود.چنين است كه داريوش بر ن

بدان جهت ،ما هخامنشي خوانده مي شويم [كه] از ديرگاهان اصـيل هسـتيم .از ديرگاهـان    
  ).DB1/ 6-7تخمة ما شاهان بودند(

و مـن   حفظ اصل و نسب و تبار پادشاهي بسيار مهم بود، تنسر در اين امر مصر اسـت: 
ب محصـور     بازداشتم از آن كه هيچ مردم زاده (اصيل و بزرگ زاده)زن عامه نخواهد تـا نَسـ

  ).65: 1354ماند و هركه خواهد ميراث بر آن حرام كردم(نامه تنسر،
 - 3ايراني بودن - 2داشتن تخمه شاهي - 1ده است:توان گفت نژادگي در سه مفهوم بو مي

  ).291:  1389زيرا سالمتي موهبتي الهي است(رضايي راد، به معني تَن و جسم سالم،
از گوهر به استعداد ياد مي شود،يعني شاه بايد توانايي و استعدادي داشته باشد  گوهر:.2

  كه بتواند مسئوليت هاي پادشاهي را انجام دهد.
  ر دو بعد معني پيدا مي كند:هنر د هنر: .3

  گويد: سالم در بدن سالم است) فردوسي مي (عقلهنرهاي جسمي .الف
ــرد را راســتي  ــود م ــرو ب  زسستي كژي زايد و كاسـتي    زني

  )128،ص6(شاهنامه،ج

  از اينجاست كه شاه بايد:
).در مجمـل التّـواريخ   29فرگرد دوم،بند از هرگونه نقص عضو دور باشد(ونديدا، ـ

آمده اسـت: رسـم عجمـان چنـان بـود كـي نـاقص انـدام را وليعهـد          والقصص 
  ).65 :1383نكردندي(

ورزيده باشد.داريوش مي گويد: ورزيده هستم چه با هردو دست چه بـا هـر دو    ـ
  ).DNb/40 پا(



 1397، سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان تاريخي جستارهاي   52

جنگجو باشد. در هنرهاي جنگي مثل:سواري،نيزه اندازي و كمان كشي ورزيـده   ـ
در همـان كتيبـه داريـوش چنـين      .باشد.در شكارگري و پهلـواني سـرآمد باشـد   

گويد: هنگام سواري خوب سواري هستم.هنگام كشيدن كمان چـه پياده،چـه    مي
سواره،خوب كمان كشي هستم.هنگام نيزه زني چه پياده ،چه سواره خـوب نيـزه   

  .)DNb/40(زني هستم
ازآراســتگي ظــاهري  داشــت و يــد تناســب انــدام و زيبــايي چهــره مــي شــاه با ـ

  بود.  برخوردار
  اين فضايل و رفتارها عبارتند از: ،هنرهاي ذهني و فضايل رفتاري.ب

خرد نيرويي است كه بتواند خوب از بد را تشخيص دهد.خرد برقرار كننده توازن  - خرد
ميان امكان و آرمان است. خرد باعث مي شود كه حسابگري و معادگري بـيش از حـد رخ   

هايي كه به مردمان مي رسد خرد بهتر ندهد.در مينوي خرد چنين آمده است:از( همه) نيكي 
خرد مي توان اداره كرد و مينو را هـم بـه نيـروي خـرد      >نيروي <است زيرا كه گيتي را به

 توان از آن خود كرد و اورمزد اين آفريدگان گيتي را به نيروي خرد آفريده اسـت و اداره  مي
آمده است هر انساني ).در جاي ديگر 46- 50:  1364گيتي و مينو به خرد است(مينوي خرد،

  ).9،بند56كه از خرد بهره وري بيشتر دارد بهره اش از بهشت بيشتر است(همان،پرسش 
  است.» خرد« با توجه به جايگاه خرد مي توان گفت زيربنايي ترين عنصر هويتي شاه

  شاه مي بايست بخشنده،سخاوتمند وبزرگ منش باشد. - جوانمردي
فاداري به پيمان از پي آمدهاي راستگويي است و حتـي  به پيمان وفادار باشد. و - پيمان 

  از راستگويي مهمتر است.
صرف آشنا بودن به قوانين و اجراي درست آن كافي نبود بلكه اين صفت بايد  - دادگري

شاه بايد داد بسيار كند كه داد ماية همـه  «دروني باشد كه شاه در هر حال، ازآن دوري نكند.
پراكندگي ملك است و نخستين آثار زوال ايـن اسـت كـه داد    خوبي هاست و مانع زوال و 

).دادگري مي بايست با نظـام حـاكم بـر جهـان هسـتي،كه      239: 1370مروج الذهب،»(نماند
  است. "اشه "درهمه امور كلي و جزئي جريان داردهماهنگ باشد،اين نظام

شـاهي كـه   انديشيدن قبل از هركاري و رعايت اعتدال در هر حال،  - خويشتن دار باشد
او[شاهي]بي رقيب و بهترين است در واقع به ايـن  «اين الزامات و ويژگي ها را داشته باشد،

: 1372دليل اختيار مطلق دارد كه داراي فضائل خاص است و حقيقت را مـي دانـد(رجائي،  
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).اين ويژگي هاي شاه كه خود جلوه هايي از فرّه است غير مسـتقيم الگـويي بـراي    92- 93
  تواند باشد. آحاد جامعه مي

  
  آرمان شهر. 5

 اُميـد،  بـه معنـاي آرزو،  » آرمـان «تركيب شده است. »شهر« و» آرمان« آرمان شهر از دو واژه
اندوه است(فرهنگ معين)و همچنـين در معنـي رنـج بـردن و پشـيماني       تحسر و حسرت،

اسـت.اين  است.از آرمان شهرتعابير مختلف شـده  » ideal« است.در التين معادل واژة آرمان،
مدينـة  "فالسفة يونان بـه ويـژه افالطـون    ».جامعه آرماني«اصطالح در نزد متفكران اسالمي 

  بيان شده است. "آرمان شهر"ودر نظر جامعه شناسان "فاضله
اصـل واژه   و آرمان شهر اصطالحي است كه در ترجمة واژه اُتوپيا بكار برده مـي شـود  

در "مكـان "بـه معنـي   toposو "نفي "و)به معني (اouمركب از  يوناني است،» Utopia« اتوپيا
است و معاني ديگرآن :نيست در جهان،ناكجا آباد،يا مكان خيالي و "المكان"مجموع به معني

تصـوير  «واژة اتوپيا در برگردان به زبـان فرانسـوي بـه     ميالدي، 1780آرماني است.در سال 
بـه واژه نامـة    Eutopieبهترين حكومت ممكن ترجمه شده است .ايـن واژه يـا نيـك شـهر     

فرهنگستان فرانسه راه يافت و چنين نوشته شد:طرح حكومتي تخيلي كه در آن همـه چيـز   
  .)http://rasekhoon.net(كامال براي خوشبختي همگاني تنظيم شده است.

هـا كـه    پـردازي  بـا ايـن خيـال    انديشه هاي آرماني مبناي خيـال پـردازي دارد،آشـنايي   
بررسـي انديشـة آرمـان     هاي تحقق نيافتني است خود بخشي از انديشة تاريخ است. آرزوي

شهري راهي براي آشنايي با شيوة تفكـر و آرزوهـاي نياكـان اسـت و همچنـين آگـاهي از       
  ).15- 16: 1393نگرش آنان نسبت به هستي آدمي و زندگاني اجتماعي است.(اصيل،

در اينجا دو آرمان در متون باستاني از شهرها و كاخ هايي آرماني نام برده شده است،كه 
  هاي مربوط را دارند بيان مي شود. شهري كه ويژگي

  
  ور جمشيد 1.5

جمشيد است.اين شهر در ايران ويج و زير زمين و كـوه  » ور« يكي از آرمان شهرهاي ايراني
پرسـش   مينوي خـرد، »(زير زمين ساخته شده استور جمكرد در ايران ويج «بناشده است.

).ور جمكرد ميان پارس است به سرواك چنين گويد كه(ور) جمكرد زيـر كـوه   15بند  ،61
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) .دوران جمشيد سومين پادشاه پيشـدادي  199چمگان است(بندهش، بخش چهاردهم ،بند 
ري خبـري  عصر طاليي است چون آفريده ها بي مرگ هستند ودر آنجا از گرما وسرما و پي

اندر شهرياري من نه باد سرد باشد نه(باد گرم،نه بيماري و نه مرگ(ونديـداد،فرگرد  :«نيست 
).مدت فرمان روايي و ويژگي هـاي دورة جمشـيد در رسـاله ائوگمـدئچا چنـين      5دوم،بند 

است:كه ششصد و شانزده سال و شش ماه و شانزده روز اين جهان بي مرگ و بي پيـري و  
  ).94بند  ونديداد،»(مني فراز داشت،واز آفريدگان اورمزد باز داشتبي گرسنگي وبي دش

جانوران و مردمان،هر دو بي مرگ و آبها  به شهرياري او خوردني و آشاميدني نكاستني،
).چـون چنـين   32و31زامياد يشـت،كرده ششـم بنـدهاي    »(و گياهان هر دو نخشكيدني بود

ايان،ستوران،مردمان و..افزايش يافت شرايطي در دوران حكومت جمشيد بود ،جمعيت چارپ
از اين رو جمشيد با ابزار: سوفارزرين و اشترايي(=شالق،دشنه)، كـه اورمـزد در اختيـارش    

  قرار داده بود سه بار زمين را گسترانيد.
مرگي و نبود بيماري و پيري ومرگ ونه سرما و گرمـا در حكومـت جمشـيد، نشـان      بي

 ايزدي است.تصوير بهشتي است كه خاص مكان هاي 
اهورا مزدا سرانجامِ سخت و طاقت فرسايي را به دليل زمستان و سـرما بـراي جمشـيد    

بسازد كه آفريده هـا در  "وري"پيش بيني مي كند و بدين سبب به جمشيد دستور مي دهد، 
  درون آن قرار گيرند تا از نابودي در امان باشند.

بـدانجا تخمـة    ار طـرف، بـر هريـك از چهـ    پس وري را بساز به درازي يـك چرتـو،  «
(ونديـداد،فرگرد   »چارپايان،ستوران،مردمان،سگان،پرندگان و آتش هاي سرخ سوزان را ببـر 

 ).25دوم،بند
در بندهش آمده است:جمكرد را گويد كه (جم)زير زمين به نهفتگي خانه اي ساخت به 

گيتـي   هايدر آن از همه چيز شگفتي روشن است كه تابستان و زمستان(برآن)چيره نشوند.
). هنگامي كه بر پـايي مجـدد جهـاني رخ نمايـد همـه      210بند  وجود دارد(بخش هفدهم،

  موجودات از ور بيرون مي ايند و باز آرايي جهان كه نوعي رستاخيز است شكل مي گيرد.
باز آرايي در مينوي خرد چنين آمده است:آنگاه در ايـن ور گشـاده شـود و مردمـان و     

ــز ــدگان اورم ــاز آرايند(پرســش  گوســفندان و آفري ــد و جهــان را ب ــرون آين د از آن ور بي
  ).29- 30،بند26
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در ور انسان در يك نظم متعالي و ثابت مـي زيـد و   «ور جمشيد نمونه اعالي اشه است
 آيند، يي جهان،در ابتداي هوشيدر ماه ميزيندگان پارساي ور همان كساني اند كه براي بازآرا

 ).182: 1389رضايي راد،»(ي داردو با فرشگرد نيز پيوند دروني و بيرون
ور جمشيد كه براي حفـظ جـان موجـودات در برابـر سـرما(=ديو ملكوسـان)كه نمـاد        
اهريمن است ساخته شده است در عين حال با گردش سال كه نـوعي بـاز آفرينـي جهـان     
است مرتبط است.همانطور كه ور حافظ آفريده هاي درون خـود در برابـر ديـو ملكوسـان     

ثوين ،سرور و نگهبان گرماي نيمـروز نيزحـافظ گياهـان در برابـر ديـو سـرما       است ايزد رپي
هاي  د در زير زمين پناه مي گيرد و آباست.وقتي ديو سرما به جهان هجوم مي آورد اين ايز

زير زمين را گرم نگاه مي دارد تا گياهان از بين نروند. بازگشت ساالنة او در بهار بازتابي از 
خير،نويد شادي و اميد به رستاخيزاست.همچنين جشـن رپيثـوين بخشـي از    پيروزي نهايي 

  جشن نوروز است ،و جمشيد نيز ابداع گر جشن نوروز بيان شده است.
مبارزه با ديو سرما و آغاز بهار، زايش و نوزايي است كـه بـا فرهنـگ     "ور "پس داستان

  زراعي ارتباط دارد و بيانگر فرشگرد است.
و كالبد يك شهر است ولي از لحاظ روابط اجتماعي خبـري از   ورجمشيد از نظر شكل

اعضاي شهر في ذاته هويت فردي ندارند تـا رابطـه بـين آنـان مصـداق      «آن نيست.بنابراين 
: 1389رضـائي راد، »(يابد.آنان كل همبسته ولي بي شكلي هستند كـه تنهـا در لفـظ انسـانند    

يي بهشـت از دسـت رفتـه را    ا)پس ور يك تمثيل و يك الگوي قدسي است كه بـازآر 229
  كند. دنبال مي

  
  كنگ دژ 2.5

سازندةاين دژ سياوش است :و از سياوش اين سودها بود،مانند زادن كيخسرو،ساختن كنگ 
 - 58،بنـد  46دژ،كنگ دژ كه سياوش بامي(=سياوش درخشان)ساخت(مينوي خرد،پرسـش  

مك امشاسپندان اين ).سياوش با نيروي اورمزد و ك18و زند بهمن يسن،فصل هفتم،بند  57
ور را ساخت:در باره سياوش پيدا است كه ورجاوندي او چنان بود كه فرّة كياني كنگ دژ را 
با دست خويش (و)نيروي هرمز و امشاسپندان بر سر ديوان بسـاخت(روايت پهلوي،فصـل   

  ).1بند  ،49
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 محل اين شهر در شرق بيان شده است:مينوي خرد پاسخ داد كه كنگ دژ در سوي شرق
 - 14،بنـد 61نزديك (درياچه )سدويس گمارده شده اسـت در مـرز ايرانويج(همان،پرسـش    

  ).198).و به ناحيت خراسان بر زِبر درياي فراخكرد است(بندهش،بخش چهارم،بند 12
نخسـتين ديـوار آن   «مشخصات اين شهر در روايـت پهلـوي چنـين بيـان شـده اسـت:      

سيمين،پنجمين زرين،ششمين كهربايي و سنگي،دومين پوالدين،سومين آبگينه اي،چهارمين 
كوشك آن سيمين ودندانه(كنگره)آن زريـن اسـت.چهارده كـوه و     - 7هفتمين ياقوتي است.

هفت رود قابل كشتيراني و هفت مرغ در آن است كه مي توانند با قـدرت آن را پاسـداري   
بـه  زمين اش چنان نيك است كه اگر خري بميزد(ادرار كند)،به يـك شـب علفـي     - 8كنند.

آن را پانزده در است كه در بلندي،هريك بيـرون از(بـيش از)بلنـدي     - 9بلندي مردي برويد
بلندي خود كنگ چندان است كه اگر مرد جنگي تيري رها كند ،باشد -  10پنجاه مرد است.

از دري تا هفتصد فرسنگ است و ياقوت،زر،سـيم  - 11كه به سر كنگ برسد،باشد كه نرسد.
پشوتن گشتاسپان با يك هزار - 12نيك در آن بسيار فراوان است.و ديگر گوهرها و خواسته 

مردم و ديگران كـه در آنجـا هسـتند هـر      - 14شاگرد كه قباي سمورسياه دارند در آن است
زندگي ايشـان بـيش از كسـي    - 15نيكي كه ايشان را بايد پس ايشان را باشد،آفت كم است.

درستي آن يزش(نيـايش)را بـر پـا    به - 16است كه صد و پنجاه سال مي زيد و تا تن پسين.
همه مردم دين بردار(دين دار)و پرهيزگار هستند و مردم تا آن زمان كـه پشـوتن    - 17دارند.

آيد از آن جا به ايرانشهر باز دارند و پشوتن خداوند و خداوند دين را باز به تخت نشاند و 
ياسـت دينـي كشـور را    دين را برتر كند و آن گاه به كنگ باز رود و هركه بخواهد دوباره ر

برقرار كند،بيايد و برقرار كند و باز به كنگ رود و تا زمـان فرشـگرد آن جـا باشـد،پيروزي     
 هرمزد،امشاسپندان وزنشن(كشتن) نابودي و انهدام اهريمن و ديوان و فرزندان وآنها.

  توان گفت: مي با توجه به مشخصات كنگ دژ
جداگانـه اي دارد يـاد آور طبقـات    هفت ديوار و باروي آن كه هر ديوار جـنس   ـ

كند  وهمچنين تداعي كاخ كي كاوس را مي هفتگانه آسماني وهفت سياره هستند،
كه خود مدل كوچكي از تجديد حيات عالم است ونيز كاخ ديـااكو در هگمتانـه   

ژ عالوه بر كاركرد طبيعـي  الگويي از هفت باروي كنگ دژ است.باروهاي كنگ د
ن اهورايي و جهان اهريمنـي اسـت و شـهر را از قلمـرو     مرز ميان جها ،و دفاعي

  .كندمي نيروهاي اهريمني جدا
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نكته مهم تر سويه فرشگردي و رستاخيزي آن است.كريستن سن معتقد است كه  ـ
)،و بنـابراين  170: 1389كنگ دژ تقليدي اسـت از ور جمكـرد(رك رضـائي راد،   

خيزي و جاويدان در همانند آن،با عالم فرشگرد مرتبط است.وجود چهرهاي رستا
اين كنگ دژ مانند كيخسرو و پشوتن كه در اين آرمان شهر نقش ايفا مي كنند بر 

  ماهيت فرشگردي آن مي افزايد.
از كنگ دژ است كه رستاخيز شاهنشاهي ايران آغاز مي شود،زيرا خورشيد چهـر   ـ

يكي از پسران زردشت در آنجا سكونت دارد و اوست كه بر سپاهيان پشوتن در 
  ).23: 1368خرين جنگ فرماندهي خواهد كرد(كريستن سن،آ

بهشـت بـرين در    آرمان شهر، بناي خود را از اسطوره مي گيرد،از آنجا كه در اسـطوره، 
  فرشكرد رخ مي دهد،لذا آرمان شهري در صدد محقق كردن آن است، بنابراين:

 آرمان شهرايراني تصويري از جهان كيهاني است.

  صدد بازآرايي بهشت نخستين از طريق فرشكرد است.در  "     "        "
  فرشگردي در فضايي كوچك است. "     "        "
  در عالم مثال قرار دارد نه در عالم عين. "     "        "
  آخرين منزلگاه پويش تاريخ است.  "      "        "
ت در انديشـة   مرز ميان ايـران و انيـران اسـت و بيـانگر وطـن و        "      "        " مليـ

  .است ايرانيان
نگرش اسطوره اي و ادراك راز آميز نسبت به هستي وجهان است ولذا  "      "        "

  مقدس است.
كند كـه انسـان بـا سـلوك مـي توانـد بـه سـعادت          افقي را تصوير مي "      "        "

  ).227- 231: 1389برسد.(رك،رضائي راد،
ت او بنيـاد گـذاري و نگـاه    پروردگار است كه با مشيآرمان شهر همواره تحت عنايات 

  شود. داشت مي
  ساكنان آرمان شهر به خاطر دين و يا عمل صالح در آن مسكن گزيده اند.

آرمان شهر به وسيله انسان هاي اشُومند ساخته شده كه آنان نمايندگان اورمزد در زمـين  
را شاه كه نمايندة اورمزد بـر روي  بودند.آرمان شهر تبلور شهر ارته  و آرمان شاهي است،زي

شـاه دارنـده فـرّه ايـزدي و برگزيـدة      «زمين است آن را ساخته است.همانطور كه گفته شد 
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خداست،وفقط در برابر خدا مسؤل است نه در برابر خلق،اعم از خلق دارا و نيرومند،وخلق 
گي نــدار و نــاتوان،او برگزيــدة خداســت،پس مشــروعيت او فقــط ناشــي از ايــن برگزيــد

م،يعنـي هيچيـك از افـراد طبقـات     ).طبق اين نظريه، مرد11: 1377همايون كاتوزيان،»(است
  توانند او را خلع كنند. نمي

آرمان شهر در سرزمين هاي مثالي شكل مي گيرد كه مقدس است.پس آرمان شهر بايـد  
.پـس  ويژگي هاي سرزمين مقدس را داشته باشد.بنابراين رابطه گسست ناپذيري بـا آن دارد 

بهشت برين و سرزمين مقدس دو مبناي آرمان شهر است. الزم است دراينجا توضيحاتي در 
  باره دوسرزمين اسطوره اي و مقدس يعني خونيرس و ايرانويج، بيان شود.

  

   آرمان شهر و سرزمين مقدس 3.5
آرمان شهر در سرزميني ايجاد شده است كه آن سـرزمين مقـدس اسـت.نام ايـن سـرزمين      

(خونيره)است."خونيرس"س در متون باستاني مقد  
در فرآيند آفرينش دوازده هزار ساله؛در پايان سه هزار ساله دوم و آغاز سـه هـزار سـال    
سوم اهريمن به شكل ماري بر زمين مي جهد بر اثر اين حمله زمين مـي لـرزد و در نتيجـه    

تيشتر باران مي بارد و رودهـا  اين لرزش كوه ها و پستي و بلندي ها به وجود مي آيند. ايزد 
و زمين به هفت بخش يا قلمرو تقسيم مي شود.اين حادثه در بندهش  ودرياها پديد مي آيند
  چنين بيان شده است:

نَم از او پديد آمدنـد،زمين را همـه جـا   هنگامي كه تيشتر آن باران را ساخت كه درياها 
نشيب شد.پاره اي به انـدازة   بگرفت،به هفت پاره بگسست،داراي زير و زِبر و بلندي و

نيمه اي(در)ميان و شش پارة(ديگر)پيرامون(آن قرار گرفـت)آن شـش پـاره بـه انـدازة      
خونيرس است كه او(آنها را)كشور نام نهاد،زيرا (ايشان را) مرز ببود،چنان(كه)پاره اي را 

ر (كه)به ناحيه خراسان است،كشور اَرزه،پاره اي را(كه)به ناحيـه خـاوران اسـت كشـو    
)به ناحيه نيمروز اسـت كشـور فـرَددفش و ويـددفش،دو پـاره        سوه،دو پاره اي را (كه

كه )به ناحيه اباختر است كشور وروبرش،وروجرش خوانند.آن را كه ميان ايشـان و    را(
  ).74 - 75(بندهش،بخش نهم،بند اندازه ايشان است خونيرس خوانند به

  اوستايي و پهلوي داراي مشخّصاتي به شرح زيراست:خونيرس اقليم مركزي بنا به متون 
  ).15ومهريشت بند31،بند57وهات 15كشور درخشان(رشن يشت،بند . 1
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همه گونه نيكي در خونيرس بيش از ديگر اقليم ها آفريده شده اسـت(بندهش،بخش  . 2
  ).75نهم،بند

  مساحت خونيرس به اندازه شش قلمرو ديگر است(همان).. 3
  ).14،بند35شم و خورچشم(وزيدگيهاي زادسپرم،بخش سرزمين روشن چ. 4
ــت        . 5 ــونيرس، زردش ــيم خ ــرور اقل ــد،اما س ــروري دارن ــا س ــيم ه ــك از اقل هري

  ).196است(بندهش،بخش چهاردهم،بند
كـوه تيـرگ البـرز از ايـن سـرزمين      كوه هاي اساطيري مانند مانندكوه هوگرو رشـته  . 6
ردوي،وه دائيتي،در اين سـرزمين روان  گذرند و همچنين رودهاي مقدس،وهرود ،ارنگ،ا مي

  ).76 - 78هستند(همان،بخش نهم،بند
كيان و يالن در خونيرس آفريده شوند،بهدين مزديسـنان نيـز بـه خـونيرس آفريـده      . 7

شد،آنگاه به ديگر كشورها برده شد.سوشيانس را نير در خونيرس زائيد كه اهريمن را نـابود  
  كند و تن پسين كند(همان).

در مركز و وجود عناصر مقدس،قداست منحصر به فردي ايجاد كرده اسـت  قرار گرفتن 
و چنان است كه الياده مي گويد:مركز نمونه اعالي حريم قدسي و واقعيت ناب است،چنان 
كه همه نمادهاي ديگر واقعيت نـاب، ماننـد(درخت زنـدگي،درخت بـي مرگـي و چشـمه       

  ).31 :1390و غيره)در كانون قرار دارند(الياده، جواني،
قرار گرفته است. يعنـي  » ايرانويج« كه خود مركز هفت اقليم است » خونيرس«در مركز

ايرانويج در مركز مركز جاي دارد.اين سرزمين نقطه كانوني و ناف زمين است.آرمان شهر در 
  اين نقطه كانوني قرار دارد. 

رب –ت شهر شود: در مركزي مركز ناف زمين و محلي است كه آفرينش از آنجا آغاز مي
جليل دنيا را چون جنيني آفريد،همان گونه كه رشد جنين از ناف آغاز مي شود،خداوند 

  ).353: 1372(الياده،كرد و از آنجا به هر سو گسترانيدنيز خلقت جهان را از ناف آغاز 

  ايرانويج را اهورامزدا بر كنار رود دائيتي آفريد است و ويژگي هايي به شرح زير دارد:
  ).24بند 43و مينوي خرد پرسش 205ويج بهترين سرزمين است(بندهش،بند ايران. 1
،زاميـاد يشـت   42(آبـان يشـت،بند   فرّة ايزدي دارد كه از آن تيره هـاي ايرانـي اسـت   . 2
  ).64  بند

  ور جمشيد در اين سرزمين است(ونديداد،فرگرد دوم).. 3
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  ).97رود مقدس وه دائيتي در ايران ويج جاري است(بندهش،بند . 4
انجمن اهورا مزدا با ايزدان مينوي بـراي مقابلـه بـا ديـو سـرما در ايرانـويج تشـكيل        . 5

  شد(ونديداد،فرگرددوم)
آفــرينش گــاو يكتــا آفريــده و كيــومرث در ايرانــويج است.رشــته كــوه تيــرگ كــه  . 6

  ).71و21دروازةدوزخ و پل چينود برآن است درايرانويج است(بندهش،بند 
  ).235ت در ايرانويج به زردشت ايمان آورد(همان،بندميديوماه پسر عموي زردش. 7
  ويژگيها چنين بيان شده است 35تا  25،بندهاي 43در مينوي خرد پرسش . 8

وزنـدگاني  - 26ونيكي اش اين است كه زندگي مردم در آنجـا سيصـد سـال اسـت    - 25
دروغ  28ودرد و بيمـــاري كـــم دارنـــد 27گـــاوان و گوســـفندان صـــد و پنجـــاه ســـال

وده مـرد از  31و ديوآز به تن آنان كمتر مسلّط اسـت 30شيون و مويه نمي كنند29گويند  نمي
وبه هر چهل سال از زني ومردي فرزنـدي زاده  32ناني(غذايي)كه مي خورند سير مي شوند

ــود ــت   33شـ ــي اسـ ــان پوريوتكيشـ ــي و دينشـ ــان بهـ ــد  34وقانونشـ ــون بميرنـ وچـ
  ان سروش استرد(=سركرده)آنان گوبد است و سرور پادشاهش35پارسايند

بدين معنا كه فضاهاي قدسـي   بر اين پايه، ايرانويج كه در مركز است اهميتي ويژه دارد،
 هـا،  نـد.اين مكـان  مركز عالم به شمار مـي رو  مانند نيايشگاه ها،و سرزمين هاي اسطوره اي،

زمين و زيـرزمين  محور جهان هستند كـه پيوسـتگاه مراتـب هسـتي يعنـي آسمان(بهشـت)      
  ).35: 1394شوند(تهامي،كاوياني راد، ه مي(دوزخ)پنداشت

ي آرماني كه خود تجلّي بهشـت  آرمان شهر ايراني از روي الگوي مثالي و در دو سرزمين
اند شكل گرفته و ساخته شده است. بنابراين آرمان شهر نماد اعالي بهشت برين است  ازلي

سـامان سياسـي    و مفهومي نيرو بخش و حركت آفرين براي غلبه خيـر بـر شـر و اسـتقرار    
  است.  بهي

  
 گيري . نتيجه6

شهر ايران ريشه در دين دارد،آرمان شهري، حركتي اجتماعي اسـت كـه مبـارزه بـا نيـروي      
اهريمني و بدي را دنبال مي كند و مي خواهد فضايي ايجاد كند كه خيرو نيـك باشـد؛يعني   

اي روشنايي و نور اهريمن از زماني كه از دني محقّق كردن بهشت برين.در اسطورة آفرينش،
بد  آگاهي يافت،به دليل طبيعت ويرانگرش،به جهان روشنايي مي تازد،واز اينجا نبرد نيك و
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آغاز مي شود.در اين ميان انسان كه دستيار اورمزد است، بايد كوشش كند نيروهاي اهريمني 
اي اهريمنـي  را از بين ببرد.بنابراين،نبردي مستمر را بايد دنبال كند.بر اساس اسطوره، نيروهـ 

خـود   شـهر تحليل مي روند تا اينكه در نبرد انجامين نابود شوند.در اين نبرد،آرمان  تدريج هب
يك انديشة جمعي براي محقّق كردن اجتماعي بدور از شراست،روشي كـه در آن فـارغ از   
شر و بدي،انسان بتوانددر آرامش زيست كند.ولي شهر آرماني بدون وجه شهريار آرمـاني و  

پارسا)غير ممكن است. چون شهريار،نماد وحدت طبقات مختلف مردم و عامل حفظ اَشون(
 رفـت،  آرماني و خيرخواهانه به شمار مـي  تماميت ارضي كشور بود. او عامل اجراي اهداف

شاهي كه عامل نيات آرماني بود مي بايست ويژگي ها و صفاتي را داشته باشـد و بـه مقـام    
از جملـــه اقتدار،عدالت،دينداري،خرد،جوانمردي،تربيت اَشـــويي رســـيده باشـــد.فرّه،نژاد،

  هاي شهرياري است. ويژگي
  پس:
  مبناي آرمان شهر،بهشت برين است كه در فرشكرد اتّفاق مي افتد. ـ
  شهر آرماني ،با شاه آرماني محقق مي شود. ـ
شــهر در نقطــة كــانوني ســرزمين مقــدس(خونيرس و مركــز آن ايرانــويج)قرار   ـ

ه كانوني بر تمام هفـت اقلـيم فرمانرواسـت.قرار گـرفتن در     دارد،وشاه از اين نقط
ات شـاه بـر همـة هفـت اقلـيم        ت و منويـمركزيت عالم،يعني اينكه شعاع حاكمي

  يكسان اعمال گردد، وهمه از الطاف شاهي كه جنبه معنوي دارد بهره مند شوند.
تكيه بـر   مبناي قدرت يافتن شاه در اسطوره فرّه است ودر تاريخ، اقتدار نظامي با ـ

  دين است.
شاه آرماني و آرمان شهري هردو مبناي ديني ومذهبي دارنـد و حركتـي هسـتند     ـ

  براي ازبين بردن نيروهاي اهريمني.
  
  نامه كتاب

  تهران:كتابسراي بابل. ،اسطورة زندگاني زردشت).1370احمد( تفضّلي، ژاله، آموزگار،
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ــين( ــتان  ). «1386زماني،حس ــران باس ــاني در اي ــاه آرم ــي »ش ــلنامة علم ــال  - ،فص ــي تاريخ،س پژوهش
  هفتم.  دوم،شماره

 هخامنشي،شيراز: پازينه.  ).،فرمان هاي شاهنشاهان1384رلف نارمن،شارپ(
). تصحيح،آوانويسي و برگردان فارسي،محمد تقي راشد محصـل،تهران: موسسـة   1370زند بهمن يسن(

  مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
  ). آيين شهرياري در شرق،ترجمة فريدون بدره اي،تهران: علمي و فرهنگي.1392ساموئيل ادي كينگ(

  ر افكاري،تهران: كتابهاي جيبي.). ژول مول،ترجمة جهانگي1396(شاهنامه
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  محمود جعفري،تهران:فروهر.).آوانويسي و ترجم 1365ماتيكان يوشت فريان(

  ).تصحيح ملك الشّعراء بهار،تهران: دنياي كتاب.1383مجمل التّواريخ والقصص(
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  چشمه.- بابل

      /http://rasekhoon.net/artiche).  1392جامعة آرماني در قرآن كريم،محمدي آشنايي( 


