فصلنامه مطالعات مديريت شهري
سال نهم /شماره بيستم و نهم /بهار 1396

خاستگاه تفکر آرمانی و آرمانشهرها در دو مهد عظیم تمدن شرق و غرب
(ایران -یونان)
تاريخ دريافت مقاله 1395/9/14 :تاريخ پذيرش مقاله1395/12/5 :
حسن محمدیان مصمم
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهريزی شهری mosammam2@yahoo.com

سعید ضرغامی
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهريزی شهری ( s.zarghami91@gmail.comمسئول مكاتبات)

چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :آرمانشهرها به عنوان يکی از اصلیترين انديشههای آرمانی بشر ،همواره در طول تاريخ ،با تجسم
نمودن جهانی که آرزومند آنیم ،نقشی عظیم در تکامل و پیشرفت جوامع بشری داشتهاند .بر اين اساس ،پژوهش حاضر
به بررسی ژرف خاستگاه های تفکر آرمانی و آرمانشهرها در دو مهد بزرگ تمدن شرق و غرب (ايران و يونان) پرداخته
است.
روش پژوهش :پژوهش حاضر ،يک پژوهش اسنادی با رويکرد تفسیری میباشد و روش جمعآوری اطالعات نیز بر مبنای
مطالعات کتابخانهای میباشد.
یافتهها :يافته حاکی از آن است که اگرچه در ادبیات جهانی ،خاستگاه انديشه آرمانی و آرمانشهر را به يونانیها نسبت
میدهند و اسطورههای آن را زمینهساز شکوفايی مکتب آرمانگرايی میدانند ،اما مهد تفکر آرمانی جهان سومر است.
بررسی خاستگاه انديشههای آرمانی و آرمانشهرها نیز در تمدن ايران و يونان نشان میدهد که اسطورههای کهن و
بنیانهای يهودی -مسیحی در اروپا و بنیانهای اسطورهای و زرتشتی-اسالمی تفکرات آرمانی در ايران ،همگی گنجینهای
از ادراکات و انتظارات را شکل داده و بهتدريج عمیقترين اليههای انديشۀ آرمانی را درخودآگاه -ناخودآگاه مردم پروردند
و در مراحل بعدی اين ناهشیاریها دوره به دوره و نسل به نسل ،به شکلهای متفاوت (از قبیل آرمانشهرهای مختلف)
پديدار گشته است.
نتیجه گیري :برخالف باور رايج ،خاستگاه انديشه آرمانی سومر بوده و اسطورههای آن زمینهساز شکوفايی مکتب
آرمان گرايی در سده های بعدی است .پیش از هرگونه تحلیل تفکر آرمانی وآرمانشهرها ،شناخت و مطالعه اسطورههای
کهن و بنیانهای يهودی -مسیحی در اروپا و بنیانهای اسطورهای و زرتشتی-اسالمی در ايران ،ضرورت تام دارد.
واژگان كلیدي :انديشههای آرمانی ،آرمانشهر ،سومر ،ايران ،يونان

حسن محمدیان مصمم و سعید ضرغامی
مقدمه

روش پژوهش

از سپیدهدم سیر تفکر بشری ،انديشه آرمانی ،به عنوان
نیرومندترين انگیزۀ تکاپوی انسانی ،همواره همزاد و همراه
او بوده تا بر مصائب بشری در گسترۀ گیتی فائق آمده و به
جامعهای کامل و سعادتمند که زمینهساز شکوفايی
استعدادها و تأمین همۀ نیازهای او بوده ،نائل شود .عقل و
خردمندی ،عشق به کمال و کمال خواهی ،اختیار و قدرت
آفرينشگری در زمرۀ مهمترين موهبتهايی الهیاند که
در هستمند بودن چنین تفکری رخ نمايانده و همواره در
سراسر تاريخ ،فرزانگانی حقیقتجو قدم بر سیارۀ خاکی
نهاده و با گذار از حصار واقعیت ،جهانی که آرزومند آنیم
را تجسم نموده اند .در اين بین ،ايران زمین در گذر اعصار
و قرون همواره تجلیگاه اختران پرفرغ علم و حکمت و ادب
و انديشمندانی بوده 1که بر بديلهايی (آرمانشهرها)
انديشیدهاند که متضمن عمیقترين آرمانهای ما برای يک
دنیایِ عادالنه و انسانی بوده است ،دنیايی که عاری از رنج-
ها و سختیها ،ترسها و نگرانیها ،زشتیها و پلیدیها
بوده و اجتماع را عرصۀ لذتهای حقیقی میسازد .با
وجود اين ،در ادبیات جهانی 2و حتی گاهی مواقع در کتب
و منابع داخلی (بويژه جغرافیای شهری) ،در زمینۀ تفکر
آرمانی و آرمانشهرها از انديشمندان ايرانی يادی نشده و
دانسته يا نادانسته مانند بسیاری از نظريهها و شالودههای
فکری به غرب نسبت داده شده است .اين در حالی است
که «ايران» روزگاری شهر آرمانی يونانیان باستان بوده و
زنوفن 3الگو قرار دادن شیوه زندگی جامعه ايران و
حکمروايی کورش کبیر را تنها راه نیل به سعادت می-
دانست .بر اين اساس پژوهش حاضر ضمن اشارهای مختصر
بر مفهوم آرمانشهر و نخستین خاستگاه انديشه آرمانی در
جهان ،به بررسی ژرف خاستگاههای تفکر آرمانی و
آرمانشهرها در دو مهد بزرگ تمدن شرق و غرب (ايران و
يونان) مبادرت ورزيده است تا شايد گامی کوچک در
شناساندن فرهنگ و تمدن ايران زمین باشد .بدين منظور
خاستگاه انديشههای آرمانی ايران در دو بخش بنیانهای
اسطورهای و سپس اسالمی-زردشتی و در يونان يهودی-
مسیحی و هلنستیک دنبال شده است .عالوه بر اين نمونه
هايی از آرمانشهرها (هم در ايران و هم در يونان) آورده
شده است.

پژوهش حاضر ،يک پژوهش اسنادی با رويکرد
تفسیری میباشد .در روش اسنادی پژوهش به دنبال
واکاوی مقاصد ذهنی وادراک انگیزههای پنهان يک متن
نیست .به همین دلیل ،نمیتوان توسعه تکنیکی روش
اسنادی را چندان به سنت هرمنوتیک متصل کرد .در اين
روش پژوهشگر سعی میکند فهم مقاصد و انگیزههای
اسناد و متون يا تحلیلهای تاويلی يک متن را خارج نمايد
و آن را به عنوان زبان مکتوب و گفتمان نوشتاری بپذيرد
و مورد استناد قرار دهد .بنابراين بستر معرفت شناختی و
تکنیکی در روش اسنادی بیشتر به پارادايم تفسیری
نزديک است .در پارادايم تفسیری ،واقعیتهای اجتماعی
ساخته دست انسان هستند .لذا توجه به معانی کنشگران
اهمیت دارد .در روش اسنادی از تکنیکهای پژوهشی
همچون فراتحلیلهای کیفی ،تحلیل محتوا ،تحلیل
آمارهای مجدد ،تحلیل ثانويه ،کدگذاری و طبقه بندی
استفاده میشود .در اين پژوهش روش جمعآوری اطالعات
نیز بر مبنای مطالعات کتابخانهای میباشد.
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مفهوم آرمانشهر
انديشیدن بر بنیاد آرزو در امور انسانی همیشه
خودنمايی کرده است .هرگاه تصور در واقعیت بیرونی
موجود ارضاء نشود ،به مکانها و دوره هايی پناه می جويد
که بر پايه آرزو بنا شده اند .اسطوره ها ،افسانه پريان ،وعده
های آن جهانی اديان و خیال پردازی ها ،همواره تجلیات
تغییر شکل يافته ای بوده اند از آنچه زندگانی واقعی فاقد
آن بود .اما نکته مهم در مورد انديشه آرمانی اين است که
هر حالت ذهنی که با موقعیت آنی مستقیم ،ناسازگاری
دارد و از حدود آن فراتر می رود (و در اين معنا از واقعیت
فاصله می گیرد) بعنوان وضع ذهنی اوتوپیايی تلقی نمی
گردد .حالت ذهنی يا چگونگی انديشه ،هنگامی اوتوپیايی
است که با چگونگی واقعیت که اين حالت ذهنی در آن به
ظهور می رسد ناهمساز باشد و وقتی به عرصه عمل می
آيد ،تمايل به درهم شکستن قیدهای نظام موجود در
تاروپودش موج بزند (مانهايم2535 ،شاهنشهاهی.)199 :
شايد پناه بردن متفکران آرمانی به مکانها و زمان های
دوردست اين باشد که نمايندگان نظام حاکم جبهه ای
خصومت آمیز نسبت به راستاهای فکریای که از حدود
نظام های موجود فراتر می رفتند ،به خود نمی گرفتند.
به هر حال ،اوتوپیا «( »Utopiaبرگرفته از «οὐ-
 »τόποıيونانی به معنای « )»no whereواژه ای است که
برای نخستین بار توسط توماس مور بکار بسته شد .او و
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همکارش اراسموس 4مدتی پیش از انتشار کتاب « De
Optima Reipublicae Statu deque Nova Insula
 »Utopia Libellus Vere Aureusدر سال  ،1516از

واژه « »Nusquamaاستفاده می کردند .اما آن ها«»ou
يونانی(برای شرح يک منفی کلی يا «نا» به کار برده می
شد که به التین  uترجمه شده) را با «( »tapasبه معنی
مکان يا منطقه ) ترکیب نموده و واژه اوتوپیا را ساختند.
در فارسی اين کلمه به معنای ناکجاآباد ،مدينه فاضله و
آرمانشهر و غیره به کار می رود .نکته شايان ذکر اين است
که انديشه آفرينش يا تجسم جامعهای کامل و سعادتمند
پیشینه اش بسیار دورتر از قرن  ،16و حتی دوره افالطون
است.
آرمانشهر از نظر توماس مور شهری است که
ساختارهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و آموزشی آن به
گونه ای است که زمینه های سعادت هر چه بیشتر
شهروندان خود را فراهم می نمايد (مور )9 :1361 ،جزيرۀ
اتوپیا بیش از آنکه غايتی عملی باشد ،رويايی است تأمل
برانگیز و به گفته ای پرورشگاهی است برای تخم های
انديشه و عقل که می بايد برانگیزد و آزمون گرد (همان:
 .)22پل ريکور آرمانشهر را به معنای فرافکندن خیال به
خارج از واقع و در جايی ديگر و زمانی ديگر ،که يک نامکان
5
است ،میداند(ريکور .)99 :1381 ،لیمن تُووِر سارجِنت
اصطالح «اوتوپیا» 6را از اصطالحات ارزشی «يوتوپیا» 7و
«ديستوپیا» 8تفکیک نموده و آنها را به شرح زير تعريف
می نمايد:
9
اوتوپیا -جامعهای ناموجود که با جزئیات قابل توجه
توصیف شده و معموالً در فضا و زمان واقع گرديده است.
يوتوپیا يا آرمانشهر مثبت  -جامعهای ناموجود که با
جزئیات قابل توجه توصیف شده و معموالً در زمان و
فضايی واقع شده که مولف به دنبال آن است که تا به
خواننده (منظور خواننده اثر) هم عصر نشان دهد که آنجا
(يوتوپیا) به طور قابل توجهی از جامعهای که خواننده در
آن زندگی می کند ،بهتر است.
ديستوپیا -جامعهای ناموجود که با جزئیات قابل توجه
توصیف شده و معموال در زمان و مکانی واقع شده که مولف
می خواهد به خواننده هم عصر نشان دهد به طور
چشمگیری بدتر از جامعهای است که خوانده در ان زندگی
می کند(.)Sargent, 1994: 1-37
به طور کلی می توان گفت که آرمانشهرها حالت
ذهنی از شهری است که از حصار واقعیت قدم فراتر نهاده
و متضمن عمیقترين آرمان های ما برای شهری عادالنه و
انسانی است و همواره نیل به سعادت را در ذهن خود می

پروراند ،پويايی جزء الينفک آن هاست و همواره سودای
گذار و تحول وضع موجود (سرگشتکی های عظیم زمانه)
را در سر می پرورانند و جستاری به سوی آينده ای بهترند.
آرمانشهرها در طول تاريخ نقشی عظیم در تکامل و
پیشرفت جوامع بشری داشتهاند به طوری که اناتول
فرنس 10معتقد است که «بدون آرمانگراهای دوره های
مختلف ،ممکن بود بشر با فالکت و عريان همچنان در
غارها زندگی کند و آرمانگراها از اولین کسانی هستند که
چگونگی و خط سیر شهرها را ترسیم نموده اند» (به نقل
11
از برنری.) 1950 ،
خاستگاه اولیه اندیشه آرمانی در جهان
با وجود آنکه در ادبیات ،خاستگاه انديشه آرمانی را به
يونانیها نسبت میدهند و اسطورههای آن را زمینهساز
شکوفايی مکتب آرمانگرايی 12میدانند ،اما میتوان
سرچشمههای آن را در تمدن سومريان دنبال نمود.
کشفیات جديد مجموعه کتابهای غنی در اِبال ( 13در
سوريه کنونی) ممکن است انقالبی در دانش ما از فرهنگ
سومری باشد .پیدايش و تکوين مردمانی نیرومندِ غیر هند
و اروپايی و غیر سامی 14که از آغاز هزاره چهارم تا انتهای
هزاره سوم قبل از میالد مسیح بر بابلیهای جنوبی چیره
گشتند .خط میخی سومریها به سراسر شرق نزديک
اشاعه يافت و در کنار آن يک اسطوره شناختی به زندگی
معنوی اکادها ،کنعانی ها ،عبرانیان و يونانیها 15رخنه
نمود .در چهار هزار سال قبل از میالد مسیح ،در شعر
حماسی سومر خاطرات عصر بهشتی 16از میان رفتهای
18
يادآوری میشود که قهرمان او اِنمِرکِر 17در شهر ِارِک
حکومت میکرده است .در آن دوران جهان عاری از
مخلوقات وحشی و مهلک (زهردار) بوده و استیالی بشر
بدون چالش و رنج بود .در اين خاطره انسجام مردمان،
امنیت آنها و اتحاد آنها در پرستش مذهبی ،به ياد آورده

میشود(.)Manuel, and Manuel 1979: 34-35
در اين روزها در آنجا ماری نبود ،گژدم و کفتاری وجود
نداشت ،شیری و سگ وحشی هم وجود نداشت ،گرگی هم
نبود.
آنجا ترس نبود ،تررر و آدمکشی نبود
بشر بدون هماورد بود
در اين روزها سرزمین شرق ( ،)Shuburمکان وفور
فرامین (حکم های) نیکوکاران بود،
20
سومر( 19به معنای جنوب)گرايش به گفتمان بسیار بود ،
سرزمین عظیم «فرامین شاهزادگی»21
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يوری( 22به معنای شمال) ،سرزمینی بود که همه
چیزهايی الزم و ضروری را در اختیار داشت،
سرزمین مارتو( 23يعنی شرق) در امنیت آرمیده بود
مردم تمامی جهان متحد و هم صدا بودند
برای انلیل 24همه به يک زبان ستايش می
کردند()Kramer, 1961: 107
عالوه بر اين لوح ،شعر سومری حکاکی شده در 1500
سال قبل از میالد ،توسط اس.اچ النگدون 25در سال 1915
منتشر شد که در مورد خلوص و صلح سرزمین اسطورهای
ديلمون 26سخن میگويد :آبی که بوسیلۀ اِنکی 27فراهم
گرديده و سالمت و عمری جاودانه را برای ساکنان آن به
ارمغان آورده است:

«در ديلمون کالغ می گويد ناله ای نیست /،پرنده
ايتیدو 28می گويد ناله پرنده-ايتیدو وجود ندارد /،شیر
کسی را نمی کشد /،گرگ به گله نمی زند /،سگ وحشی
که کودک را می َدرَد ناشناخته است . . .کسی که مشکل
بینايی 29دارد نمی گويد که من مشکلی دارم /،فردی که
سرش درد می کند نمی گويد که مشکلی دارم /،زن پیر
آن جا نمی گويد که من پیرِزنم /،مرد پیر آنجا نمی گويد
من پیرِ مردم»() James, 1955: 9589
افسانه آکادی گیلگامش 30که نسخه هايی از آن باقی
است .بعد از غلبه بر مردم-عقرب گونه ،31گیلگامش
خودش وارد باغ زيبايی می شود که درختان ،بوتهها و
32
ساقهها همگی از سنگ های گرانبها هستند و سیدوری
در آنجا ساکن بود .اين توصیفات و بويژه کانیها و سنگ
های نادر (طال ،مرواريد و اونیکس) در کتاب پیدايش
دوباره پديدار می شود و حتی بسیار متداول در «عِدن باغ
خدا»33و در قیامت و بهشت های میدارشیJames, (34
 .)1955: 9589به هر ترتیب نمونههای آورده شده برهانی
است بر رد ادعاهای بسیاری که خاستگاه نخستین تفکر
آرمانی و آرمانشهر را در يونان جستجو میکنند و به
احتمال زياد بايستی از تمدن سومر به عنوان خاستگاه
کهنترين انديشههای آرمانی و آرمانشهر جهان ،ياد کرد.
خاستگاه اندیشههاي آرمانی و آرمانشهري در یونان
در تکاپو برای يافتن خاستگاههای تفکر آرمانی در
يونان آن را در دو بخش مجزا يعنی بنیادهای يهودی -
مسیحی و هلنی 35دنبال مینمائیم.
 -1بنیادهاي یهودي و مسیحی
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تاريخ طبیعی پردايسهای( 36بهشتهای) دينهای
يهود و مسیح برانگیزاندۀ برخی از موضوعات عقالنی و
احساسی انباشته شده در نهانترين زوايای وجود جامعه

اروپايی بوده و مخزنی هموارهِ نمو کننده در اين فرهنگ
را شکل داده است .بهشت در فرمهای يهودی و مسیحی
از عمیقترين اليههای آرمانی در ناخودآگاه بخش عمده
جمعیت اروپايی است و نسل به نسل به شکلهای متفاوت
پديدار گشته و بخشی از وجودشان گشته است .اگرچه
تصور بر اين بوده که آرمانشهرهای اروپايی و يونان زادۀ
جهان رنسانس و اصالحات هستند اما پندارههای دو
پرديس (باغ عدن و زندگی پس از مرگ ،)37مبارزه نهايی
میان خوبی و بدی در روز قیامت 38و دوران حکومت هزار
ساله مسیح بر جهان 39همگی گنجینههای از ادراکات،
انتظارات و پندارههای ذهنی در میان اروپايیان را شکل
میداده که بعدها انديشمندان با وام گرفتن از آنها به
ترسیم آرمانشهر خود پرداختهاند ،اگرچه در برخی مواقع
آنها از اين وام گیری خود آگاه نبودهاند .کوتاه سخن،
بنیادهای يهودی -مسیحی جامعه اروپايی يکی از نخستین
انگیزانندههای تفکر آرمانی و آرمانشهرگرايی بوده است.
 -2بنیادهاي هلنی
آرمان شهرهای هلنیستیک را میتوان در سه طبقه
مورد بررسی قرار داد :عصر طاليی ،سرزمین های دور
40
دست و دولت های ايده آل.
الف) عصر طالیی
عصر طاليی دورهای ايدهآل در گذشته را بازگو میکند
که در تباين با وضع موجود است و اغلب در سپیده دم
تاريخ يا در خاستگاههای اسطورهای بشر (در تمدن يونان)
واقع شده است .در اينجا به دو نمونه هسیود 41و کمدی
قديم 42اشاره میکنیم.
43

عصر طالیی هسیود
شاعر يونانی هسیود در حماسه خود با عنوان «کارها
و روزها » 44سودای اين دارد که «خداوند ابزارهای زندگی
را از انسان پنهان نموده است .»45سپس او نقل میکند که
چگونه اين وضعیت مصیبت بار کنونی بشر اتفاق افتاده
است :زيوس( 46خدای خدايان) بشر را به دلیل دزديدن
آتش برای خود توسط پرومیتیوس 47تنبیه کرده است .در
واکنش به اين عمل زشت ،بشر به رنجها و مصیبتهای
بسیار گرفتار شد و تنها امید در وجود آنها باقی مانده است.
پیش از اين سختیها و بالها ،هسیتود نقل میکند که
«قبايلی از انسانها بر روی زمین زندگی میکردند دور و
آزاد از بیماری و مشقت» (  .)Op: 42-105هسیتود تاريخ
بشر را در پنج نسل يا نژاد متوالی تقسیم میکند :طال،
نقره ،برنز ،نیمه-خدايان48و آهن .در «عصر طال» بشريت
«همانند خدايان زندگی می کرده» ،در اين دوره بشر در
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سعادت و خوشبختی و بدون غم و اندوده يا زحمت بیهوده
يا رنج های کهنسالی میزيسته است؛ هرچند عمر بشر
فانی بود اما مرگ آنها در صلح و آرامش بود همانند
زندگی آنها .عصر طاليی آنها دنبال شد با عصر نقره که
در آن نادانی منجر به غم گرديد .سوم عصر برنز بیرحمانه
فرا رسید و گذشت .چهارم نیمه خدايان که شرافتمندتر و
صالح تر از عصر برنز بود ،جايی که بوسیله زيوس خلق شد.
در حالی که بسیاری در جنگ مردند ولی آنهايی که زنده
ماندند به آخر جهان 49و به «جزاير مقدس »50برده شدند،
تا بدون حزن و اندوه زندگی کنند .بدترين عصر هم عصر
آهن بود که انسان هرگز از کار و غم روز تا شب خالصی
نمیيافت.
کمدي قدیم

51

تئوپومپوس ،هکاتئوس آبدرا و هلیودروس 53اشاره نمود .در
در اينجا اشارهای مختصر به چند نمونه از آنها میکنیم.
کورش کبیر :پادشاه ایده آل در کیروپیدا زنوفن

54

در داستان طوالنی خود زنوفن( 354-430قبل از
میالد) از جامعهايده آل کورش کبیر 55سخن به میان می-
آورد .او در تفکر آرمانی او نیل به جامعه و سرزمینی است
که در آن مردم به شیوه جامعه ايرانی زندگی کنند و
جامعهای که تحت حکمروايی سیاسی چنین افراد بزرگی
برای دستیابی به زندگی مطلوب است .زنوفن بدينسان
نمونهای از آرمانشهر ساخته شده توسط فردی(کورش
کبیر) را ترسیم میکند که بهترين الگو و سرمشق برای
جامعهای آرمانی است( Mitchell, 2002, Reichel,
.)1995: 1-20, Drews, 1973, Due, 1989

تقريبا در اواسط قرن پنجم پیش از میالد ،کمدی
قديم گونه ای تقريباً متفاوت از آرمانشهرها را منعکس
نمود( خیال پردازیهای احساسی مردم عادی شهر آتن،
خواستههای آنها برای کامروايی چشمگیر و همچنین
امیدهای آنها برای اجتماع ،عدالت و صلح پايدار) .اگرچه
شاعران فکاهی غیرعملی بودن اين روياها را تمسخر می-
کردند اما اينها تجسمهای هوشمندانۀ برای اشارۀ بر
دنیايی بهتر بودند تا به مردم بگويند که میتوان از اين
بهتر بود و شايد هم طنزهای تلخی بود که برای ابراز نوعی
احساس همدردی با مردم بود .آريستوفانس 52روح فعال
اين آرمانشهر آتنی بود.

انديشۀ آرمانی ديگر در اوتوپیاهای اسطورهای،
بهشت 56در اوديسه هومر است که گفته میشود بر جای
مانده از آئین مینوان 57است .دشت بهشت 58در انتهای
جهان واقع شده و رادمانتوس موبور 59حاکم آن است،
زندگی بشر در آنجا راحتتر و بیدغدغه تر از هر جای
جهان است ،در آنجا برف و باران و تگرگی نمیبارد ،بلکه
تنها نسیمی طراوت بخشی از جانب غرب می-
وزد( Homer, 1897: 74, Originally in seventh
.)century B.C

ب) سرزمینهاي دور دست

جزیره آفتاب در آئمبلوس

سرزمین های دور دست دربردارندۀ سرزمینهای قرار
گرفته در فاصله بسیار زياد از جهان هلنیستیک است ،که
بوسیله بازديدکنندگان از اين سرزمینها نقل شده و آنها
کسانی هستند که بازگشتهاند و عجايب و مزيت های
زندگی در اين جوامع که بوسیله مجموعهای متفاوت از
اصول و ارزشها و ساختارهای سیاسی بنا شده را بازگو
مینمايند .مولفان مختلف سرزمین های خارق العاده در
يادداشتهای پاره پاره خود ،خبر از سرزمینهايی میدهند
که ساکنانی با عمر طوالنی و اغلب ممتاز و نیرومند دارند،
ثروت و گیاهان به وفور در آنها به چشم میخورد ،روابط
درونی و بیرونی صلح آمیزی دارند ،از ساختارهای اجتماعی
منحصر به فردی برخوردارند و گاهی اوقات اقدامات
اجتماعی و گروهی و برابرنگر انجام میدهند .در اين مورد
میتوان به سرزمینهای دوردست در هومر ،هرودوت،

بهشت در اودیسه هومر

60

آئمبلوس (بازرگان و احتماالً نويسنده داستان يونان
باستان) در رابطه با يک سری از آدم ربايیهای سخن می-
راند که نهايتاً نتیجهاش برای او و يارش اين است که آنها
به مدت چهار ماه در دريا سرگردان میشود تا به جزيرهای
میرسد و آنجا جامعه آرمانی اوست .آداب و رسوم و ماهیت
فیزيکی ساکنان بشدت متفاوت از جهان شناخته شده
اوست و اقلیم بسیار متعادلتر است زمینها حاصلخیزترند
و زندگی طوالنیتر است بدشکلها و معلوالن اخراج شده-
اند ،بدون ازدواج فرزندان مشترک دارند ،برای هارمونی
درونی تالش میکنند ،حیوانات افسانهای هستند ،وظايف
در میان تمامی جمعیت (به جزء افراد پیر) به صورت
چرخشی است و جانشین رهبری بدون تعارض از پیرترين
مرد که در  150سالگی میمیرد و سپس پیر بعدی و به
همین ترتیب انتخاب میشود 61.در نهايت با اخراج
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حسن محمدیان مصمم و سعید ضرغامی

اواسط قرن دوم بعد از میالد لوسین داستانی به
تقلید از انبوهی از اسناد پیشین و هم عصر خود نوشت .اما
او به جای مستقر شدن در يک جامعه آرمانی در انتهای
جهان 64به ماه سفر کرد ،جايی که او با فرهنگ
«ديستوپیايی »65خشن و جنگ بین مخلوقات هايبريدی
اسطورهای مواجه شد .او همراهانش به دنبال ترک آنجا
بودند اما اجازه اين کار را فقط بعد از گذشت  7روز داشتند.
در طی اين دوره انتظار ،او مشاهده کرد که زنی در آنجا
وجود ندارد اما مردها از پاهای خود بچه دار میشوند .به
طور کلی تمامی توصیفات او مجموعه ای از شیوهها و
شرايط زندگی غیرعادی همراه بود.

آنها نابرابر است .بر اين اساس سه طبقۀ «پیشهوران» (از
نژاد آهن) ،سپاهیان (از نژاد نقره) ،حکمرانان (از نژاد طال)
مشخص میکند که نمايانگر سه کارکرد اساسی هر شهر،
يعنی تولید ،دفاع و حکومت میباشد .از ديگر سو هر يک
از اين سه طبقه ،همگون با سه بخش از قوای نفسانی
هستند .طبقۀ پیشه وران مطابق با «قوۀ شهوی» ،طبقه
سپاهیان مطابق با «قوۀ غضبی» ،و طبقۀ حکمرانان مطابق
با «قوۀ عقل و انديشه» است ،که فضیلت آنها به ترتیب
در «میانهروی» ،شجاعت و عدالت میباشد .افالطون نیاز
به خوراک ،پوشاک و مسکن را به عنوان نیازهای اساسی
انسان در تشکیل زندگی اجتماعیاش مطرح میکند و به
تشريح آنها میپردازد(افالطون ،قوانین .)868 :موسیقی و
ورزش و تربیت بدنی اشتراک در زن و فرزند و دارايی در
آرمانشهر افالطون در تربیت پاسداران و حاکمان جايگاهی
ويژه دارد(افالطون ،جمهوری ،بند .)411

ج -دولتهاي ایدهآل

آرمانشهر ارسطو

دولت های ايده آل دربردارندۀ توصیفات جوامعی است
که با اصول ،قوانین يا تعامالت انسانی بهتر نسبت به
شرايط موجود پايه گذاری شدهاند .در اينجا به دو نمونه از
آنها اشارهای مختصر میکنیم.

در مدينه فاضله ارسطو قانون -محوری حاکم بوده و
دادرسان و حاکمان ،خادمان قوانین هستند .او معتقد است
که قانون بايد معتدل و منطبق بر اوضاع و احوال و
مقتضیات جامعه باشد .به بیانی ديگر بهترين ويژگیهای
حکومت از ديدگاه او حاکمیت و تفوق قانون بر شهر است
(ارسطو ،سیاست ،ص  )165از نظر او افضل ترين حکومت
آن است که زمینههای سعادت جامعه را فراهم نمايد.
برابری و عدالت از ويژگی های مهم آرمانشهر ارسطو است.
ارسطو معتقد بود که هیچ حکومتی پايدار نمیماند مگر
آنکه حاکم آن دادگر باشد(ارسطو سیاست ص  )186او
صاحبان فضیلت را در خور حکومت میداند ،اما به نظر وی
اين فضیلت در انحصار فیلسوفان نیست .زيرا اين فضیلت
برای همه شهروندان امکان دارد و به همین جهت همه
شهروندان نیز بايد هم شیوه فرمان برداری و هم رموز
فرماندهی را بیاموزد(ارسطو سیاست ،ص  .)113در
آرمانشهر ارسطويی شهروند در کانون آرمانشهر ارسطويی
قرار گرفته است که به معنای حق شرکت در تصمیمات
اثر گذار بر زندگی خويش و تعیین صالحیت اعمال
حاکمیت دولت است(گمپرس.)1640 :1375 ،

ائمبلوس و مونس او از جزيره بعد از هفت سال داستان
پايان میپذيرد (.)Winston, 1976: 233
سفر رویایی لوسین
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جمهوری افالطون يکی گرانسنگترين آثار در زمینۀ
فلسفه سیاسی بوده که در آن سیستم ايده آل حکومت را
تجسم مینمايد .اهمیت و عظمت کار او به حدی است که
والش نقل میکند که ادبیات آرمانی بعد از وجود ندارد که
پانوشتهايی در مورد جمهوری افالطون نداشته
باشد( .)Walsh, 1962: 40او نخستین انديشمندی بود
که تفکر آرمانی و آرمانشهر خود را بر اساس برهان عقلی
استوار ساخت .در جامعه آرمانی او زمام حکومت بدست
فیلسوفان فرزانهای بود که با دانش و خردمندی امور مردم
را سامان میدهند(افالطون ،جمهوری ..)994 :افالطون
برخی از جنبه های جامعه هم عصر را تأيید مینمايد در
حالی که حمله اصلی او انتقاد از ساختارها و آداب و رسوم
آن است .افالطون معتقد است که مدينه بايد تجسم و
تجسد عدالت باشد ،تا اينکه سازندۀ شهروندان عادل باشد.
او در کتاب دوم جمهوری مینويسد« :مدينه يا کشور،
سرزمینی است که افراد انسان بر حسب ضرورت ،در آن
زندگی می کنند تا به رفع نیازهای حیاتی خود بپردازند».
مدينه متشکل از اجتماع افرادی است که استعداد و کارايی

خاستگاه اندیشههاي آرمانی و آرمانشهر در ایران
در تالش برای انکشاف خاستگاه انديشههای آرمانی
ايران ،ريشههای چنین تفکراتی را در بنیانهای دينی
اسالمی-زردشتی و اسطورهای جستجو نموده و سپس به
چند نمونه از آرمانشهرهای ايرانی اشاره میگردد.
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 -1بنیانهاي زرتشتی -اسالمی
الف -زرتشت(فاصله بین  800-1800قبل از میالد)67
دين زرتشتی نخستین دينی بود که در جهان از
«حیات عقبی» و مسئله قیامت سخن به میان آورد(مبلغی
آبادانی .)140 :1373 ،با نگاهی کوتاه و اجمالی به اوستا
میتوان گفت که اعتقاد به حیات پس از مرگ و بقای روح
انسان در جای جای بندهای آن به وضوح ديده میشود و
معتقدان به اين شريعت به روز جزا و اجرای عدالت ايمان
راسخ داشته و باور دارند که ارواح انسان های بدکار به
جهنم میروند و ارواح انسانهای صالح به بهشت رفته و
جاودانه خواهند بود؛
ای مزدا اهوره!
ترا پاک شناختم؛ آنگاه که در سرآغاز آفرينش زندگی
ديدمت (و دريافتم) که چگونه تا پايان گردش آفرينش،
کردارها و گفتارها را با هنر خويش ،مزد برنهاده ای :پاداش
نیک برای نیکان و سزای بد برای بدان(.اوستا ،ص.)40
در آئین زرتشت با از بین رفتن اهريمن و ابزارهايش
در نبرد نهايی ،جهان خلقت اهورايی و آنگاه عمل فرشگرد
آغاز میگردد ،به اين معنا که عالم فراغ و همه جا بهشت
میشود .از آن روز به بعد ،مردمان به دور از پیری ،درد و
بیماری و مرگ در اين سرزمین فرشگردی ،جاودانه
خواهند زيست(باقری.)57-54 :137 ،
عالوه بر اين عقايد در آئین زرتشت میتوان به
نخستین آرمانشهر («ور» جمکرد) و "ديستوپای" ايران
زمین اشاره نمود .جمشید زيبا روی (جَمِ هور چهر)
نخستین کسی بود که پیش از زرتشت ،اهوره مزدا با او
همپرسگی کرد و دين اهوره و زرتشت را بدو فراز نمود
(اوستا ،جلد دوم،ص  .)665با پادشاهی جم سیصد زمستان
بسرآمد و اين زمین پر شد از رمهها و ستوران و مردمان و
سگان و پرندگان و آتشان سرخِ سوزان .در زمان سلطنت
او ديوان در ذلت و خواری و ناتوانی بودند ،و مردم از تمامی
نعمتهای خدا بهرهمند بودند ،در زمان او پیری و ناتوانی
برای مردم نبود ،آبها همه جاری بودند و باران نمیباريد،
زمینها حاصلخیز و باغستانها بارور و پرثمر بودند؛ هر
کسی هر آرزويی در دل میپروراند برآورده میشد ،و بیم
رنج و بیماری در دلهای مردم جائی نداشت .از اينها فراتر
او چیستا (حکمت) را برای مردمان آورد که سبب
رستگاری مردمان بود .او همچنین هوس و خشم خونین
نیزه و حرص و ترس و نفاق و آز را که مسبب درد و رنج
مردمند از جهان برافکند 68.بعد از آن مردم فاسد شدند و
برف و سرمای شديدی آمد و جمشید غاری (وَر) به شکل
مربع بساخت و از حیوانات و سبزيها و خوراکیها و زنان و

مردان خوب در آن جای داد .نیکوترين تخم های نرينگان
و مادينگان و نیکوترين و برترين تخمههای چهار پايان و
تخم همه رستنیهای و خوردنیها را بدان جا برد .و بدانجا
گوژپشت و خُل و تباه دندان و ديگر داغ خوردگان اهريمن
راه نیافتندَ «.ورِ» جمکرد که در آن روشنیهای خود
آفريده و هستی آفريده پرتو میافکنند و مردمانش روز را
چون سالی میپندارند و اين مردمان در آن خانه های «ور»
جمکرد ،نیک زيستن ترينِ مردمانند.
در اوستا نخستین جايی که زمین(منظور بشر) در آن
جا بیشتر از همه شادکام باشد جايی است که پیروان
«اَشَهَ »69بر آن گام پیش نهند؛ هیزم پاک در دست ،هاون
در دست ،شیر پیشکشی در دست ،درست باوری در کار
آيین گذاری ،چراگاههای خوب ،گاوان بخوبی پرورده
شوند ،پیروان «اشه» فزونی گیرد ،خوراک ستوران فراوان
باشد ،سگ خوب پرورش يابد ،کدبانو کامیاب شود ،جايی
که پیرو اشه بیشتر گندم و گیاه بکارد و زمین های خشک
آبیاری شود و زمین های تر زهکشی ،جايی که رمهها و
ستوران فراوان و کود زياد بر جای نهند ،نه سرما باشد و
نه باد گرم و نه مرگ ،اسباب زندگی به وفور بوده ،و زن و
فرزند بسیار باشد.
بدترين جای جهان در اوستا (ديستوپیا) ،که زمین
(منظور مردمان) در آنجا به تلخ ترين اندوه دچار شود،
گردنۀ «َارِزورَ» است که بر فراز آن گروههای ديوان می-
تازند ،مردارهای بسیار از سگان و مردمان به خاک می-
سپارند ،النههای آفريدگان اهريمن فراوان است ،زن و
فرزندی به دلیل اينکه مرد پیرو اشه را به بندگی برده
باشند شیون بر میآورند.
ب) دین مبین اسالم
دين مبین اسالم برترين و کاملترين دين جهان است
که در آن پس از ايمان به خدا ،حقیقیترين نكتهای كه
انسان بر آن اعتقادی راسخ دارد ايمان به معاد است .بر
باور مسلمانان نظام هستی طوری آفريده شده است كه
مخلوقات به طور عام و انسان به طور خاص ،همچنان كه
از خدا خلق شده ،باز به سوی او برمیگردد .همچنانكه
قرآن میفرمايد« :كَما بَ َدأَكُم تَعُودوُن» 70همانطور كه در
اول بوديد ،باز به همان عالَم و مقام برمیگرديد.
قرآن میفرمايد:
«اِلَیْهِ مَرْجِعُکُمْ جَمیعاً وَعْدَاهللِ حَقّاً ،اِنَّهُ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعیدُهُ لِیَجْزِيَ
الَّذینَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ بِالْقِسْطِ ،وَالَّذینَ كَفَروُا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ
حَمیمٍ وَ عَذابٌ اَلیمٌ بِما كانُوا یَکْفُروُنَ»
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همه شما به سوی خدا برمیگرديد كه اين وعدهای
است حق ،خداوند خلق را بهوجود آورد و سپس به سوی
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شماره بیستم و نهم
بهار 1396
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حسن محمدیان مصمم و سعید ضرغامی
او برمیگردند ،تا آنان كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام
دادند را بر اساس عدالت جزا دهد و برای كافران به جهت
كفری كه ورزيدند آبی سوزان و عذابی دردناك است.
« یَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ،فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا
یَرَه ،وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا

یَره»؛72

در آن روز مردم به حالت پراكنده از قبرها بیرون
میآيند تا اعمالشان را به آنها بنمايانند ،پس هر كس
به سنگینی ذرّهای نیكی كرده باشد ،آن را میبیند ،و
هركس به سنگینی ذرّهای بدی كرده باشد آن را میبیند.
انسان مؤمن پس از عبور از صراط و طی آن و تحمل
سختیها و قطع تعلقات ،وارد بهشت میشود که آن از
آثار لقای خداوند با اسماء رحمت و رضوان اوست و
خداوند در مورد آن فرمود:
«وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِینَ
فِیهَا وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِیمُ»73

خداوند به زنان و مردان مؤمن بهشتهايی را وعده
داده که از زير آن نهرها جاری است ،در آن جاودانه
خواهند بود و مسکنهای طیب در بهشتهای قابلِ ماندن
و رضوان الهی بزرگتر است ،اين است آن رستگاری
عظیم.
بهشت اين آرمانشهر آرمانشهرها ،جايی است همۀ ما
آرزومند آنیم .قرآن کريم در مقام ترسیم چهره و ويژگی
های بهشت و بهشتیان آيات فراوانی را اختصاص داده
است.
 -2بنیانهاي اسطوره
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دارد ،ياقوت و سیم زر و نیازهای ديگر زيادند و مردم از
نیکیها بهره مندند از اهريمن و بدی بدورند و بیش از صد
و پنجاه سال میزيند و به پرستش اهورا مزدا
مشغولند(روايت پهلوی.)64-64 :1376 ،

«گنگ دژ» در شاهنامه فردوسی نمونه ای از
آرمانشهرهای اسطورهای ايران زمین است که بنیانگذار آن
سیاوش است.
که چون گنگ دژ در جهان جای نیست
بدان سان زمین دالرای نیست
که آن را سیاوش برآورده بود
بسیاندرو رنجها برده بود
(فردوسی ())3/106 / 1629-1623
اين آرمانشهر اسطورهای جايی است که در آن رودهای
فراوانی جاراند ،آهوها در دشتند و پرندگان زيبايی پرواز
میکنند ،هوای آن همیشه بهاری است (ژول مل496 ،ب
 .)1746گنگ دژ هفت حصار پی در پی دارد که به ترتیب
از سنگ و پوالد و آبگینه و سیم و زر و گوهر و ياقوت
ساخته شده است .در آن چهار کوه و هفت روده پرآب قابل
کشتی رانی است .هفت مرغ پاسدار شهرند ،شهر پانزده در

نمونههایی از آرمانشهرهاي ایرانی
پیشینۀ تمدنی غنی ايران زمین به همراه شالوده های
دينی و اسطورههای کهن ،گنجینه ای فزاينده از ادراکات
و انتظارات و آمالها در ناخودآگاه فرزانگان ايرانی نهاده که
در هر دوره به شکلهای گوناگون به صورت آرمانشهرهايی
تجسم گشته است .در اين اشارهای کوتاه بر آنها داريم.
 -1مدینه فاضله فارابی
فارابی مدينه فاضله را اين گونه تعريف می کند:
« مدينه ای که مقصود حقیقی از اجتماع در آن ،معاونت
بر اموری است که موجب وصول و حصول سعادت آدمی
میگردد ،مدينه فاضله است و اجتماعی که از طرف اين
برای رسیدن به سعادت با يکديگر تعاون میکنند فاضله
است» (فارابی ،آراء اهل المدينه الفاضله.)126 :2002:
يکی از ويژگیهای مدينه فاضلۀ فارابی همکاری با يکديگر
برای بقاء جامعۀ مدنی و کمال انسانهاست ،فارابی
میگويد« :جماعت کثیر از مردم که با يکديگر هم کاری
دارد گرد هم آمده و هرکس بعضی از نیازهای ديگری را
برای قوام خود که به آنها احتیاج دارد بر آورده میکند»
(فارابی ،آراء اهل المدينه الفاضله )220 :بدين ترتیب تعاون
و سعادت دو عنصر اصلی مدينهی فاضله هستند .رکن
اصلی و اساسی مدينه فارابی رئیس و رهبر مدينه است .در
نظر فارابی ،نسبت رئیس اول به مدينه مانند نسبت سبب
اول است به عالم .نخست بايد او استقرار يابد تا هم مدينه
و اجرای آن شکل گیرد و هم ملکات ارادی اجزا و افراد آن
و ترتّب مراتب آنها تحقق يابد .فارابی هر کسی را به رياست
مدينه فاضله خويش بر نمیگزيند .به مفهوم ديگر هرکسی
شايستگی آن را ندارد که به مقام رياست مدينه فاضله او
تکیه بزند .فارابی معتقد است که عالوه بر فضائل نظری،
فکری ،خلقی و عملی ،رئیس مدينه فاضله بايد  12خصلت
داشته باشد که عبارتند از:
تام العضا باشد ،وظیفه خود را به طور عملی انجام
دهد ،خوش فکر باشد ،حافظه قوی داشته باشد ،باهوش
باشد ،خوش بیان باشد ،دوستدار علم باشد ،اهل راستی
باشد ،به درهم و دينار توجه نکند ،دوستدار عدالت ياشد،
قوی العزم باشد ،دارای نفس بزرگ و دوستدار کرامت
باشد( ،فارابی ،1379 ،آراء اهل مدينه فاضله.)222 : ،
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دادشهر ( مدینه عادله) ابن سینا
در مدينه عادله ابن سینا جامعه طبقاتی متشکل از
دوطبقه فرادست و فرودست به نام های «ملوک» و
«سوقه» است .در آرمانشهر او خانواده ،مدرسه ،و نظام
آموزشی نقش چشمگیری در تربیت کودکان دارند؛ زيرا
سرنوشت سیاسی جامعه و نیک بختی آن در پیوند با آن-
هاست(اذکايی .)175/23 :1364 ،در آرمان شهر ابن سینا
مردم بر سه قسم تقسیم شدهاند ،مدبران ،سلحشوران و
صنعتگران .عدالت از ويژگی های بنیادين دادشهر بوعلی
سینا است .در آرمانشهر او احکام و مبادين اسالمی جاری
هستند.
شهرزیبایی نظامی گنجوي
همانطور که بیان گرديد در دورههای بعد ادراکات و
پندارههای آرمانشهرهای نخستین به نسلهای بعدی
منتقل شد؛ از بارزترين آنها بازتاب آرمانشهر «ور» جمکرد
در انديشههای آرمانی نظامی است که به وضوح قابل درک
است .اسکندر در واپسن سفر خود به گرد جهان به شهری
میرسد که در آن کشتزارهای گسترده و باغ و بوستان
سبزو خرم در میان گرفته است و در دشت ،رمهها و گلهها
يله اند .مردم رفتار و کرداری نیک دارند ،از گناه و مکر و
دغل و دروغ میپرهیزند ،غیبت نمیکنند ،بر گريه کسی
نمیخندند ،و در سختیها غمخوار يکديگرند .نظام
اقتصادی آنها اشتراکی است و هر کس به قدر نیازش از
منابع استفاده میکند .مردم بیمار نمیشوند و عمر بسیار
دارند .در شهر دکانهايی آراسته است که قفل و بندی در
آنها نیست .خدای تعالی بر اين شهر نظر دارد و عنايت
اوست که چنین فرخندگی را سبب شده است .خردان ما
را بزرگ کرده و حیوانات نیز از گزند دريده شدن در امانند،
و در کشت «يکی دانه را هفتصد میرسد» چون بیمی از
دزدان نیست ،در شهر نگهبان و شحنهای هم وجود ندارد.
شهر در نهايت خرمی و صفاست .دد و دام نیز همچون
شهروندان ،زندگی مسالمت آمیز دارند .صید اطراف شهر
هنگام نیاز مردم به شهر میآيند تا مردمان آنان را شکار
کنند .ويژگی های شهروندان :مردمان شهر همه آيندهنگر
و عبرت پذيرند .میزبانانی میهمان نوازند .راستکردارانی
دين پرورند و به هیچ روی سر کجروی ندارند .از دروغ و
پرسشهای بیجا پرهیز میکنند .در ياری به يکديگر کوشا
و در سختیها ،صبر پیشهاند .دارايی همه به يک اندازه
است .همه در رديف يکديگرند و غم خوار هم .نه سخن
چین و نه عیب جويند .راهنمای راه خیرند و فتنهگری و

خونريزی نمیکنند .از هم چیزی دريغ ندارند و کوچک-
ترين دست اندازی به هم نمینمايند .در خوردن و
آشامیدن جانب اعتدال را رعايت میکنند .عمر تمامی
مردم طوالنی است .در کار يکديگر تجسس نمیکنند و
اعتراضی به کار ديگران ندارند .از همه مهمتر ،تنها کسانی
توانايی ماندن در شهر را دارند که پاک و پرهیزگار باشند
و اگر کسی از شیوه نیکوی گروه دور شود ،زود باشد که از
شهر بیرون رانده شود(نظامی گنجوی ،اسکند نامه-3 ،
74
.)242
آرمانشهر خواجه نصیرالدین طوسی
خواجه نصیرالدين طوسی آرمانشهر را بدين گونه بیان
میدارد« :مدينه فاضله اجتماع قومی بود که همتهای
ايشان بر اقتنادی خیرات و ازالت شرور مقدر بود و هر آينه
میان ايشان اشتراک بود در دو چیز ،يکی آراء و دوم افعال.
اما اتفاق آرای ايشان چنان بود که معتقد ايشان در مبدأ و
معاد خلق و افعالی که میدان مبدأ و معاد اتفاق افتد،
مطابق حق بود و موافق يکديگر و اما اتفاق ايشان در افعال
چنان بود که اکتساب کمال همه بر يک وجه
شناسند»(خواجه نصیرالدين طوسی ،ناصری ،ص  .)280از
ديدگاه خواجه نصیر طوسی کمال انسانی در گرو تحقق
اجتماع است اجتماعی که اعضاء در آن منافع و عاليق
مشترک داشته و برای وصول ايشان به کمال به يکديگر
وابستهاند(خواجه نصیر الدين طوسی ،ص  .)255او معتقد
است که در مدينه فاضله انديشهها و باورهای مردم منطبق
بر حق است و به مبدأ و معاد ايمان دارند .خواجه نصیر
مردم را از نظر نقش و وظیفه به پنج قسمت تقسیم نموده
است :افاضل الحکما(سیاستمداران برجسته و ممتاز از
همنوعان خويش) ،رهبران مردم عادی و مباشر بین افاضل
الحکما و مردم ،حافظان عدالت ،مجاهدان (پاسداران حريم
مدينه) و مالیان (فراهم آورندگان نیازهای مردم شهر)
(خواجه نصیرالدين طوسی ،ص  .)282-283رهبر جامعه
آرمانی او حکیم دانا و توانا ( و در صورت فقدان چنین
کسی اداره جمعی) است که چهار صفت حکمت،
خردمندی و استعداد و شجاعت يا قوت جهاد دارد( خواجه
نصريالدين طوسی ،ص  )286-287در شهر او هیچ
فضیلتی فراتر از عدالت نیست .تباه کنندگان شهر آرمانی
او نوابت هستند که به پنج دسته تقسیم می گردند :مرائیان
(افراد جاهطلب و عیاش) ،باغیان (تجاوزگران و ظالمان)،
مارقان (تحريف کنندگان قانون) ،مغالطان (دروغگويان
راستگونما و نادانان)( ،خوجه نصیرالدين طوسی-300 ،
.)299
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از ديگر آنديشمندان آرمانی ايران می توان به محمد
باقر مجلسی در کتاب بحاراالنوار ،شهر صالحان در تفسیر
طبری ،و شهر خدای سنايی در حديقته الحقیقه اشاره
نمود.
بحث و نتیجه گیري
انديشیدن بر بنیاد آرزو در امور انسانی همواره
خودنمايی کرده و همزاد و همراه بشر بوده است .هرگاه
تصور در واقعیت بیرونی موجود ارضاء نشود ،به مکانها و
دوره هايی پناه میجويد که بر پايه آرزو بنا شدهاند .اما
نکته مهم در مورد انديشه آرمانی اين است که هر حالت
ذهنی که با موقعیت آنی مستقیم ناسازگاری دارد و از
حدود آن فراتر میرود (و در اين معنا از واقعیت فاصله
میگیرد) بعنوان وضع ذهنی اوتوپیايی تلقی نمی گردد.
آرمانشهرها حالت ذهنی از شهری است که از حصار
واقعیت قدم فراتر نهاده و متضمن عمیقترين آرمانهای
ما برای شهری عادالنه و انسانی است و همواره نیل به
سعادت را در ذهن خود میپروراند ،پويايی جزء الينفک
آنهاست و همواره سودای گذار و تحول وضع موجود
(سرگشتکی های عظیم زمانه) را در سر میپرورانند و
جستاری به سوی آيندهای بهترند و تمايل به درهم
شکستن قیدهای نظام موجود در تاروپودشان موج میزند.

با وجود آنکه در ادبیات ،خاستگاه انديشه آرمانی را به
يونانیها نسبت میدهند و اسطورههای آن را زمینهساز
شکوفايی مکتب آرمانگرايی میدانند ،اما مهد تفکر آرمانی
جهان تمدن سومر است .خط میخی آنها به سراسر شرق
نزديک اشاعه يافت و در کنار آن يک اسطوره شناختی به
زندگی معنوی اکادها ،کنعانیها ،عبرانیان و يونانیها رخنه
نمود .از آنجا بود که بهتدريج انديشههای آرمانی در جهان
گسترانیده شدند .در تمدن يونان ،اسطورههای کهن ،و
بنیانهای يهودی -مسیحی برانگیزانندۀ برخی از
موضوعات عقالنی و احساسی بودند که بهتدريج
عمیقترين اليههای انديشۀ آرمانی را درخودآگاه-
ناخوداگاه مردم اين سرزمین پروردند و در مراحل بعدی
اين ناهوشیاریها دوره به دوره و نسل به نسل به شکلهای
متفاوت پديدار گشت .به طوری که بتدريج اشکال ايده آل
زندگی و اجتماع شهری مورد توجه انديشمندان فلسفی و
سیاسی همچون افالطون ارسطو گرديد و با وجود اينکه
برخی از توصیفات آنها مبهم است ،اما تأکید بر کیفیت
زندگی فراتر از جامعه کنونی در جهان هلنستیک به
روشنی قابل درک است .آرمانشهرهای فلسفی يونان از
دوره هلنستیک تا کالسیک در طراحی معماری شهر ايده
آل تجسم بخشیده شده است .در تمدن ايران نیز همانند
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خاستگاه تفکر آرمانی و آرمانشهرها در دو مهد عظیم تمدن شرق و غرب (ایران -یونان)
يونان بنیانهای اسطورهای و زرتشتی-اسالمی تفکرات
آرمانی ،همگی گنجینهای از ادراکات و انتظارات را شکل
داده که عمیقاً در خودآگاه  -ناخودآگاه انديشمندان و
فرزانگان اين سرزمین ريشه دورانیده و در دوره های
مختلف به شکلهای گوناگون تجسم بخشیده شده است.
در شکل زير سیر تکامل انديشه آرمانی و آرمانشهری آورده
شده است.
در مقام مقايسه ،انديشههای آرمانی ايران زمین نسبت
به يونان از سابقهای بیشتر برخوردار بوده است .نمونه
جامعه آرمانی زنوفن (او جامعهايران به پادشاهی کورش
کبیر را آرمانشهر واقعی و بهترين الگو میداند) و همچنین
گنگ دژ و «ور»جمکرد برهانهايی برای تأيید اين ادعا
هستند.
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