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 همقدم - 1-1

فرزانگان ایران باستان  و   آمدانرسیاسی س _ اجتماعیهاي آرمانمجموعه  ایرانشهري، ياندیشه      

از  هاهازاي سدها که در دراین اندیشه کند.گیتی را تفسیر و تبیین می است که جهان ایرانی بر بنیاد آن،

اینان  زندگی و پیوند  اجتماع، نگاه عنصر ایرانی را درباره انسان، ها به تفکر فلسفی نزدیک شدند،اسطوره

ر زمان بینی ایرانی است که درگذهاي ایرانشهري مشتمل برجهانپس اندیشه کند.بیان می یکدیگربا 

هاي گات شاهنامه فردوسی، هاي ایرانشهري،رنگ اندیشهگاه پرجلوه است. صیقل یافته و پخته شده

زمین بزرگان ایرانهاي هشماري از اندرزنام کهن پهلوي و متون هاي باستانی ورخی سنگ نوشتهب زرتشت،

 شود.دیده میها عواطف ملت و هانگرانی ها،ارزش ها،آرمان هایی ازآرزوها،بتاها بازدر اسطوره .هستند

ها و ها و داستاننگري در متن اسطورهژرف زدن از اسطوره به اندیشه فلسفی یک ملت کهن،براي نقب

 يپهنه تاریخ، بینی ایرانی،در جهان دانسته شود. دبای اي که در پشت ساخت اسطوره بوده است،انگیزه

هاي از زیرمجموعه ناپذیر این فرآیند است.تجلی اجتناب و تکامل مادي، استرسایی و بالندگی اندیشه 

این  اندیشه سیاسی ایرانشهري است که سبب تداوم حیات سیاسی و فرهنگی ایران زمین شد. این اندیشه،

نظریه سیاست  رگذاري بر برخی از اصول این دوره ترکیبی بدیع ازدوران اسالمی وتاثیبا انتقال به اندیشه 

 آرمانی،شاهی :هاي ایرانشهري نظیرلفهؤم از که برخیبه طوري را به جهان سیاست عرضه داشت،

 دوران این اسالم تزریق و درجهان کالبد به دانایی و... راستی، عدالت، و ملک، بودن دینمانأتو ایزدي،هفرّ

  .گرفترقرا استناد مورد

   نکاتی چند در مورد سندبادنامه - 1-2

هاي گذشته با در مدت زمان ،قنديسمر ظهیريمحمدبنعلیبننامه اثر محمدسندباد کتاب       

 حکایت وزراء سبعه و... مکرالنساء، کتاب ،روزیداستان هفت، بادسندکتاب حکیم :هاي گوناگونی ماننداسم

قندي از کاتبان و نویسندگان سرآمد ظهیري سمر امروزه به نام سندبادنامه مشهور است. شده ومی نامیده

آخرین پادشاه از  که در دربار قلج طمغاج خان ابراهیم، و بنام اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم بود
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بادنامه مورد عالقه مردم سیر تاریخی کتاب سند است. ه.ق) 600سلسله آل افراسیاب (متوفی حدود سال 

یري سمرقندي این کتاب ظه نویسندگان ویرایش شده است. هاي مختلف توسط شاعران ودر دوره بوده،

هاي گوناگون ادبی و آرایه و زبانزدهاي فارسی و عربی، هاسروده ها،حدیث گیري از آیات قرآنی،را با بهره

سندبادنامه در موضوع  يمایهدرون فنی آراسته است.به نثر  گونه که در آن دوره معمول بوده است،آن

یعنی یک  با کلیله و دمنه همانندي دارد، ياز دیدگاه ساختار عیت است وربا  و رفتار داب کشورداريآ

آن داستان اصلی شبیه داستان  و آیدهاي دیگري نیز میو قصه هاداستان اصلی که در ضمن آن داستان

هایی است جالب است بدانیم که سندبادنامه یکی از کتاب یوسف و زلیخا است.قصه  سودابه و سیاوش و

 هاي ادبیات جهانی است، بهیکی از کتاب دنیا ترجمه شده است و به این دلیل هايکه به اکثر زبان

هاي زیاد به ترجمه که دِرژاوین اعتقاد دارد این کتاب پس از انجیل دومین کتابی است که دارايطوري

ها عبارتند از: عربی، سریانی، یونانی، عبري، التینی، انگلیسی، اي مختلف است. برخی از این ترجمههزبان

   فرانسوي، آلمانی، ایتالیایی، روسی، ترکی، اسپانیایی، ارمنی، ازبکی، تاجیکی و .... 

سأله مست. ن و محققان، مورد اختالف اادنامه در میان نویسندگااي که در مورد کتاب سندبنکته«

 تاب راکالذهب، اصل تاریخ یعقوبی و مروجهندي یا ایرانی بودن اصل و منشأ این داستان است. مؤلفان 

العرب، معالفرساخباراالرب فیوالقصص و نهایۀالتواریخفان مجملاصفهانی و مؤلحمزه ،هندي و در مقابل

  ده است. شدانند و معتقدند که در عهد اشکانیان در ایران تألیف اصل کتاب سندبادنامه را ایرانی می

دالنشان سندبادنامه را نوشته است، لوزلر از میان مستشرقان اولین کسی که هندي بودن اصل کتاب

حال نظریه کمر بسته است، تئودور بنفی است. اما تا بهفرانسوي است و بعد از او کسی که به تقویت این 

چند  که در چارچوب خود مثل سندبادنامه باشد ورا کسی وجود کتابی به نام سندبادنامه یا حداقل کتابی 

اند، ي کسانی که در این باره بحث کردهدر هندوستان نشان نداده است و همهحکایت آن را داشته باشد، 

نظر خود را به اند. حتی بنفی نیز با وجود ذکر چند دلیل، خمین و حدس بیان نمودهاین مسأله را با ت

صورت تخمینی بیان کرده است اما چون داراي اعتبار و نفوذ زیادي بوده، سخنانش حکم حقیقت پیدا 

تحت عنوان اصل کتاب  ،1قات دانشمند آمریکایی به نام ِپري.م تحقی1959کرده است؛ تا اینکه در سال

که اصل کتاب سندبادنامه ایرانی  یان داد و برعکس ادّعا  کرددبادنامه منتشر گردید و به این نظریه پاسن

هایی از کتاب سندبادنامه به هاي هندي دارد ممکن است قسمتهایی به داستاناست، هر چند شباهت

                                           
1. pery 
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اند. همچنین ن افزودههایی به آ، سپس حکایتاست نشین بوده راه یافتهنواحیی از هندوستان که مسلمان

هاي هندي در کتاب سندبادنامه ي بنفی و دلیل او مبنی بر وجود نامپِري در این مقاله  در ردّ نظریه

زیرا اگر  و واقعاً نیز چنین است. »نه هنديهاي قدیم ایرانی هستند نام کورش و سندباد«نوشته است: 

هاي هندي باشد هاي هندي پر از نامسایر کتاب بایست نظیر کلیله و دمنه وکتاب اصل هندي داشت، می

ي ایرانی آورد که نشان دهندهعالوه بر این ِپري با استناد به ساختار کتاب دالیلی می چنین نیست.که این

  بودن اصل کتاب است. این دالیل عبارتند از: 

  .رقم هفت(هفت فیلسوف، هفت وزیر، هفت روز... ) - 1

ه مصلحت شاهزاده موي زن را تراشیده، رویش را سیاه کرده، بر خر سیاه مجرم (ب اصول جزا دادن - 2

  .فرمایند که هر که با خواجه خود خیانت کند، جزایش این است )گردانند و منادي مینشانده، در شهر می

ي حکایت گفتن (قیاس شود با مقدمه هزار و یک شب که عقب انداختن اجراي حکم به واسطه - 3

  :مقدمه).1381سمرقندي، »(.)ي ایرانی قدیم است افسانهمبدأش هزار 

هاي مختلف چندین بار به نظم و نثر هایی که مورد عالقه مردم بوده است، در دورهاصوًال کتاب«

ء شده است. یکی از این آثار کتاب سندبادنامه است که هم شامل قصه توسط شاعران و نویسندگان انشا

آمده است و هر بار تحت بار به نثر و نظم درو اندرز و به همین دلیل چندپند  بوده و هم حاوي مواعظ و

ت؛ که از آن جمله ي نویسندگان و شاعران آن دوره شکلی تازه به خود گرفته استأثیر شیوه و سلیقه

سندبادنامه منظوم ازرقی  –الفراس فناروزي ج ي ابوترجمه - سندبادنامه منظوم رودکی  ب - الف :است

همان: »(.منظوم عضدسندبادنامه  - تحریر دقایقی مروزي (؟)  و –تحریر ظهیري سمرقندي  ه  - هروي  د

  مقدمه).

واسطه پیوند عمیق و اثر شمند کهن ادبیات فارسی است که بهسندبادنامه یکی از آثار ارزحال به هر

تداوم  سیر و در این پژوهش هاي ایرانشهري است.هویت ایرانی سرشار از اندیشه بخشش با فرهنگ و

همبستگی  شاهی آرمانی، هاي سندبادنامه نظیر:حکایت ها والي افسانهکه در البه ایرانشهريهاي اندیشه

کتاب  آمده است مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. نایی...راستی و دا آرمانشهر، عدالت، دین و دولت،

سیاسی و  قابوس نامه سرشار از نکات اخالقی وسندبادنامه اثري است گرانقدرکه همچون کلیله و دمنه و 

و  هااندیشه هاي آن نکاتی ظریف نهفته که نمایانگر اوضاع و احوال والي داستاندر البه و اجتماعی است؛

آموز است که سعی دارد نکات اخالقی و این کتاب اثري پند حتی تمایالت مردم آن روزگار بوده است.
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هاي گوناگون دیگري نیز این اثر را مورد هتوان از جنببه طور یقین می لقا کند.انسانی را به خواننده خود ا

هاي ایرانشهري در کتاب حقیق در مورد سیر و تداوم اندیشهنظر ماست ت مدّ  آنچه اما، ارزیابی قرار داد

ت ایرانی هوی هایی که از مجراي متون اوستایی و کتب عصر ساسانی و دیگر آثار،اندیشه سندبادنامه است.

ي زیباي باستان ایرانی هایان رقم زده است تا تاثیر اندیشهي اصیلی را براي ایرانرا همراهی کرده و گذشته

  اسالمی مورد بررسی قرار دهیم. يرا تا دورهنو تداوم آ

  :ایمنامه رادر چهار فصل تدوین وتنظیم کردهبراي بررسی انعکاس ایرانشهري در سندبادنامه این پایان

از انجام  ضرورت کلیات که در آن به توضیح و تعریف موضوع پایان نامه پرداخته، هدف و فصل اول،

  ایم.بیان و بر اساس آنها به انجام تحقیق پرداخته موجود راهاي این تحقیق را ذکر کرده، سؤاالت و فرضیه

هاي ایرانیان گاهو دیدهاي آن را تعریف فصل دوم، مواد و روش تحقیق که در آن ایرانشهري و مؤلفه

ا در مورد هر کدام از و نیز نظرات اندیشمندان رها را بیان کرده، باستان را در مورد هر یک از این مؤلفه

  ایم.ها ذکر نمودهاین اندیشه

باشد، که در آن ي قسمت اصلی رساله میترین بخش پژوهش و دربرگیرندهفصل سوم، بحث، که مهم

هاي  ایرانشهري و هاي اندیشهو ویژگیري موجود در سندبادنامه پرداخته، ایرانشههاي به بررسی اندیشه

  ایم. ذکر کردهتشابه این دو را  سندبادنامه را بیان و

  ایم.فصل چهارم، که نتایج به دست آمده از این پژوهش را بیان کرده

  هموضوع پایان نام تعریفو  توضیح - 1-3

رکتاب سندبادنامه هاي ایرانشهري درساله، تعریف و بررسی اندیشهاین به طور کلی موضوع        

هاي ایرانشهري را در سندبادنامه جستجو کرده به همراه این پژوهش، سعی براین است که مؤلفه در است.

  ذکر مثال و شواهد توضیحات الزم را، ارائه نماییم.

  بیان مسأله - 1-4

با  يدیدگاه ساختار از با رعیت است و و رفتار کشورداريداب آمایه سندبادنامه در موضوع درون     

هاي و قصه هاکه در ضمن آن داستان وجود دارد یعنی یک داستان اصلی کلیله و دمنه همانندي دارد،

  قصه یوسف و زلیخا است.             سودابه و آن داستان اصلی شبیه داستان سیاوش و و آیددیگري نیز می

پیوند عمیق و اثر بخشش  يادبیات فارسی است که به واسطه ز آثار ارزشمند کهنسندبادنامه یکی ا

هاي تداوم اندیشه در این پژوهش سیر و هاي ایرانشهري است.هویت ایرانی سرشار از اندیشه با فرهنگ و
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 دولت، همبستگی دین و شاهی آرمانی، هاي سندبادنامه نظیر:و حکایتا هالي افسانهایرانشهري که در البه

کتاب سندبادنامه اثري است  آمده است مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. راستی و دانایی... عدالت،

ودر  سیاسی و اجتماعی است؛  نامه سرشار از نکات اخالقی ودرکه همچون کلیله و دمنه و قابوسگرانق

حتی تمایالت مردم  و هااندیشه و هاي آن نکاتی ظریف نهفته که نمایانگر اوضاع و احوالالي داستانالبه

این کتاب اثري پندآموز است که سعی دارد نکات اخالقی و انسانی را به خواننده  آن روزگار بوده است.

 اما، هاي گوناگون دیگري نیز این اثر را مورد ارزیابی قرار دادتوان از جنبهبه طور یقین می خود القا کند.

 هاي ایرانشهري در کتاب سندبادنامه است.مورد سیر و تداوم اندیشهحقیق در آنچه که مد نظر ماست ت

ت ایرانی را همراهی کرده و هوی هایی که از مجراي متون اوستایی و کتب عصر ساسانی و دیگر آثار،اندیشه

تا را هاي زیباي باستان ایرانی و تداوم آنیان رقم زده است تا تاثیر اندیشهي اصیلی را براي ایرانگذشته

مورد بحث و بررسی  هاي ایرانشهري که در این رسالهاز ویژگی دوره اسالمی مورد بررسی قرار دهیم.

   توان به موارد زیر اشاره کرد:قرارگرفته، می

می شود و همه چیز حول محور آن ایرانشهري محسوب  يترین مؤلفهکه مهم»شاه آرمانی«

تمام  يکه سررشته است اي برخوردار بودهو قداست ویژه استان شاه از اهمیتدرجامعه ایران بچرخد. می

ید بر ظاهر و داند و باخدا بر روي زمین می ياي که شاه خود را نمایندهبه گونه شودامور به وي ختم می

در اندیشه  ل تامین امنیت جامعه است.و مسئوآگاهی خویش فرمانروایی کند باطن مردم با علم و 

د به آن دست یابد بلکه باید از تواناست که هر کس به کوشش و طلب نمی هبتیایرانشهري پادشاهی مو

خواهی از اهورامزدا، درجریان یاري اختصاص معبد آناهیتا و« ه ایزدي برخوردار باشد.ییدات الهی و فرّتأ

   .)50: 1380ویسهوفر،»(تجلی آیینی حق سلطنت بوده است. ت)مراسم (اعطاي مقام سلطن

گونه که خورشید آن درخشد،در آسمان حکومت و فرمانروایی می پادشاه چون خورشیدي رخشنده 

سازد و حیات همه چیز منوط منور می در مرکز جهان هستی قرار دارد و  همه اجرام آسمانی و زمینی را

هواي نفسانی گیرد به اراده اهورامزداست و هرگز نباید مطیع هر تصمیمی که پادشاه می به وجود اوست.

تاثیر مستقیم  ت وي برنظام طبیعیاي که نظر و نیّصاحب کل زندگی بشر بوده به گونه بنابراین شاه باشد.

زیرا  کرد،داد در طبیعت نیز نمود پیدا میتغییري بر نظر و دل پادشاه رخ میکه هر داشته است تا جایی

مایل  آنچه اورا میل باشد،به هر چگونه بیند، زمانه در دل پادشاه نگرد تا خود او را«معتقد بودند که 
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نایت پادشاه از ایشان بر عنان ع ،دولت بخشیده از قومی باز نستاند تا ایزد تعالی :اندگردد....و گفته

  ).58: 1383وراوینی،»(نگرداند

خ یز تاریاي که از بررسی منابع باز مانده از دوره باستان و نگونههري، بهاندیشه سیاسی ایرانش«

 »شوده اندیشه سیاسی آرمانی سنجیده میبر پای اندیشه شاهی موجود، آید،سیاسی ایران زمین برمی

س هرم اجتماعی قرار او در رأ واالترین مقام در ایران باستان است. شهریار،. «)175: 1385 (طباطبایی

سی و اجتماعی و نهادهاي سیامشق قرار دهند و همه مناسبات لگویی است که مردم باید او را سردارد و ا

  ).      55همان کتاب: »(ضامن بقاي آنهاست

اهورامزدا این شاهی  گوید:داریوش شاه می«مزداست.خدا بر روي زمین و برگزیده اهورا ياو نماینده

پادشاه،  .)77: 1380ویسهوفر،(»کرد تا این شاهی را به دست آورم اهورامزدا مرا یاري را به من بخشید.

اشمابغان(شما  پادشاهان ساسانی را به لقب،« اي دارد و لذا داراي الوهیت است،گونهصیت خداشخ

آنان خود را در «. )288: 1384کریستن سن،(»کردند.لهی)یا (مقام الوهیت شما)خطاب میموجودات ا

و از نژاد بابغ)د را خدایگان(بیدر عین حال خو اما اند،مزدیسن)خواندهها، همیشه پرستندگان مزدا(کتیبه

 خدایان،از تخمه  ،ها عبارتر سکهب« . آنان همواره)189همان:»(اندنامیده خدایان(یزدان)

رد آن سخن به هاي ایرانشهري که همیشه در موییکی دیگر از ویژگ .)156: 1368فراي،»(نوشتندمی

فروغی است ایزدي  ،هیا فرّفر ّ «است.» ه ایزديفرّ «یید پادشاهی را در بردارد و تأ میان آمده و مشروعیت

، از پرتو این فروغ است که کسی به پادشاهی برسد یابد.هر کس بتابد از همگنان برتري می که به دل

گر و دادگر شود و هماره کامیاب و پیروزمند باشد. همچنین از نیروي و آسایشبرازنده تاج و تخت گردد 

اي راهنمایی مردم از سوي خدا برآراسته شود الت نفسانی و روحانی این نور است که کسی در کما

مطابق اندیشه ایرانشهري کسی شایسته مقام سلطنت است که  ).315: 1356پورداود،»(برانگیخته گردد

نگهبان پادشاهان و پهلوانان  ایزدي نیروي خجسته و مینوي است، فرّ « ز این نیروي الهی برخوردار باشد.ا

پشتیبانی و تواند بیهیچ فرمانروایی نمی ایرانشهر در گرو آن نهاده شده است.که فرمانروایی بر  ایرانی،

 دوستان و مزدا پرستانجز به دادگستران و مردم یران فرمان براند...فرّبه داد و درست بر ا ،یاوري فرّ 

  .)235، 1:ج1385کزازي،»(تواند پیوستنمی

است و پادشاه ایرانشهر کسی است که دین و » همراهی دین و دولت « هاي دیگر ایرانشهري از جلوه

پذیر نیست. ها امکانجدایی میان آن دیگرند وپادشاهی را در کنار هم داشته باشد زیرا این دو مکمل هم
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در مزدیسنا شاه غیر دیندار، شاهی است که از «  بت خود با دینداري معنا می یافت.شهریاري تنها در نس

آورده ابراین باید طرد و خلع شود. شهریاران آرمانی ایرانی همگی براي برسوي اهریمن برکشیده شده و بن

ن تریکردند تا کامیاب شوند. عالیمیشدن نیازهاي خود، به پاي ایزدان و ایزد بانوان نذور و فدیه نثار 

  .)120: 1362مهرداد بهار،(»ردندجنبه شاهی زمانی است که شاهی و دینداري قرین گ

شود. هاي ایرانشهري است و از ملزومات پادشاهی شمرده میلفهخردمندي نیز از دیگر مؤ خرد و

پادشاه کامیاب در اندیشه ایرانشهري پادشاهی است که داراي خرد و دانش واالیی باشد و کسی که این دو 

وي  «را ندارد. در توصیف کوروش گویند را با هم نداشته باشد شایستگی نشستن بر تخت پادشاهی 

دارا و زیرکی سیاسی یکایک کردارهاي روزانه خود از خرد و بینش، فروتنی، م پادشاهی بود که در

  ).61: 1380ویسهوفر،»(برخوردار بود

اي راستی در نزد ایرانیان باستان از اهمیت ویژه هاي اساسی ایرانشهري راستی است.یکی از مؤلفه

شود و نظم هستی ستی یا اشه باعث رستگاري و فضیلت میبرخوردار بوده است. آنان معتقد بودند که را

باشد. این مقوله جانب نیروهاي اهریمنی می در گرو آن است؛ و دروغ سبب گرفتاري و رذیلت است و از

  در میان روابط اجتماعی میان افراد و قبایل بسیار اهمیت داشته است.

یی، شجاعت، برابري مردم در مقابل دستگاه ایرانشهري عبارتند از: عدالت، داناهاي از دیگر ویژگی

  حکومتی، حفظ شریعت، تقدیر گرایی، و .....

رتبط با همه موارد مذکور در کتاب سندبادنامه بررسی و شواهدي از جاي جاي کتاب که به نوعی م

از نظر چه از نظر سیاسی و چه  ،کارگیري این مفاهیمهجه به اینکه ببا تو شود.این موارد باشد آورده می

جایی که داشتن یک جامعه و از آن تواند مفید و مؤثر باشداخالقی و اجتماعی در هر برهه از زمان می

ایم تا حد امکان به سعی کرده نامه، در این پایانها بوده و هستآرزوي تمام  انسان آرمانی همواره

ودر این تحقیق بد بپردازیم؛ یاهاي آرمان شهري که در آن انسان به کمال و رستگاري دست میویژگی

  ایم.این نکات را در کتاب سندبادنامه مورد بررسی قرار داده

  سؤاالت تحقیق - 1-5

  ایرانشهري چیست؟ اندیشه - الف

  پادشاه به عنوان رکن اصلی جامعه در سندبادنامه داراي چه خصوصیاتی است؟ - ب

  هاي جامعه آرمانی کدام است؟نشانه - ج

  ایرانشهري سیاست در سندبادنامه چگونه تعریف شده است؟ هايمطابق اندیشه - د
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  هدف و ضرورت تحقیق - 1-6

بینی ایرانیان باستان است که جامعه ایرانی بر هاي ایرانشهري، جهانبیان کردیم، اندیشه چنانچه

هاي گوناگون سیاسی، اخالقی و ها در زمینهگرفت. این اندیشهچرخید و قوام میحول و محور آن می

حیات فرهنگ و  هایی که سبب تداوم و. اندیشههویت ما ایرانیان استرهنگی به نوعی بیانگر اصالت و ف

آداب و رسوم ایرانی هستند. ما با مراجعه به این میراث عظیم و ارزشمند با اعتقادات و افکار پدران و 

و به نوعی موجب حفظ  یق دراین زمینهتوان گفت یادآوري و تحقشویم و مینیاکان خود بهتر آشنا می

باشد. ایجاد مان میهاي بعدي سرزمیننگهداري این اصالت تاریخی و فرهنگی و البته انتقال آن به نسل

هاي ژرفی بر گذشتگان ما حاکم بوده ایم و چه اندیشهایم و چگونه زندگی کردهاین پرسش که چه بوده

در کتب کهن فارسی مطالعه کنند و بسیاري مل بیشتري شود تا خوانندگان با تفکر و تأاست سبب می

مفاهیم زیباي ایرانشهري که دچار فراموشی شده است یادآوري شود و در صورت امکان در زندگی امروزي 

  مورد استناد و استفاده قرار گیرد.

  هدف کلی -1-6-1

  0هاي آنتعریف اندیشه ایرانشهري و مؤلفه

  0مهموجود در سندبادناهاي ایرانشهري بررسی و شناسایی اندیشه

  اهداف جزئی -1-6-2

  0هاي اجتماعی، اخالقی و سیاسی ذکر شده در سندبادنامهحلارائه راه 

  0معرفی کتاب سندبادنامه و بیان آداب و رسوم و افکار کهن موجود در آن

  ي تحقیقپیشینه - 1-7

اي نگارش سندبادنامه) کتاب و مقالههاي ایرانشهري در درمورد موضوع تحقیق (سیر و تداوم اندیشه

هاي ایرانشهري در ادوار مختلف یا در کتب توان از منابعی نام برد که در مورد اندیشهنیافته است؛ اما می

  شود:دیگر نگارش یافته است که به برخی از آنها اشاره می

هاي ي ویژگیمقایسه ي ایرانی، به بررسی و) در کتاب آرمانشهر در اندیشه1371اله اصیل (حجت- 1

  آرمانشهر در ایران باستان، آرمانشهر در منابع شیعه و آرمانشهر در ایران معاصر پرداخته است .
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ي ي ایرانشهري در عصر اسالمی که به بررسی اندیشه) در کتاب اندیشه1388وندي (تقی رستم - 2

ي ایرانشهري در آراي فردوسی اندیشه ي اسالمی و تحولایرانشهري در ایران باستان و انتقال آن به دوره

  الدین سهروردي پرداخته است . الملک و همچنین شیخ شهابو خواجه نظام

هاي ایرانشهري در کلیله و دمنه را اي نقد و تحلیل اندیشهنامهزاده که در پایانخانم مریم ممی - 3

  مورد بررسی قرار داده است.

نامه را مورد هاي ایرانشهري در مرزباناي نقد و تحلیل اندیشهآقاي عیسی نجفی که در پایان نامه - 4

  بررسی قرار داده است . 

  روش اجراي تحقیق - 1-8

اي است. صورت کتابخانهدر این پژوهش، روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا است؛ و تحقیقات به

برداري لب مورد نیاز فیشو مطا هستند، مورد مطالعه قرار گرفته نامههایی که مرتبط با موضوع پایانکتاب

    .  ه استگرفت جنبی نیز مورد مطالعه قرار هايکنار منابع مرتبط با موضوع، کتاب. در شده است
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  فصل دوم

  و روش تحقیق مبانی نظري
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  چیست؟ایرانشهرياندیشه - 2-1

 -نگرش فرزانگان این سرزمین در اوضاع و احوال روزگارشان به منظور طرح یک سامان اخالقی  

اندیشه ایرانشهري،  ریخته است.هاي ایرانشهري را پیگیرنده خیرهمگانی باشد، اندیشهسیاسی که دربر

اد انی بر بنیآمدان و فرزانگان ایران باستان است که جهان ایرسیاسی سر - هاي اجتماعیمجموعه آرمان

ها به تفکر فلسفی ورهطها از اسها که در درازاي سدههد. این اندیشکرآن، گیتی را تفسیر و تبیین می

کند. پس و پیوند اینان با یکدیگر بیان میباره انسان، اجتماع، زندگی یک شدند، نگاه عنصر ایرانی را درنزد

شده است و صیقل یافته  است که در گذر زمان پختهجهان بینی ایرانی هاي ایرانشهري مشتمل براندیشه

هاي ی، گاتهاي زرتشت، برخی سنگ نبشتههاي ایرانشهري، شاهنامه فردوساه پررنگ اندیشهگاست. جلوه

 .هاي بزرگان ایران زمین هستندکهن پهلوي و شماري از اندرزنامه باستانی و متون

شود. ها دیده میها و عواطف ملتها، نگرانیارزشها، آرزوها، آرمانها، بازتابهایی ازدر اسطوره

ها و ها و داستانورهطنگري در متن اسبه اندیشه فلسفی یک ملت کهن، ژرفوره طاز اسبراي نقب زدن 

پهنه  بینی ایرانی، تاریخ،است، بایستی دانسته شود. در جهانوره بوده طاي که در پشت ساخت اسانگیزه

  .ناپذیر این فرآیند استباشد و تکامل مادي، تجلی اجتنابیرسایی و بالندگی اندیشه م

هر چند امروزه شهر در مقابل روستا و جزئی از کل یک اوستا به صورت خشتره است.  شهر در       

شده و ایرانشهر در معناي کل کشور رود در قدیم مفهوم آن به کل کشور اطالق میکشور به شمار می

). همچنین، لفظ ایرانشهر که در زبان پهلوي به صورت ارانشتر وجود 118: 1384ایران بوده است(معین،

شده است (دهخدا، ذیل ایرانشهر). این نام در برخی داشته در عصر ساسانیان به کشور ایران گفته می

 ازاسکندر قیصر پس در شاهی داراي داریان«چون بخش هجدهم بندهش، آمده است: متون پهلوي، هم

گیرد و با ). اندیشه هر ملتی در گذر تاریخ شکل می140: 1380بهار، (»ایرانشهر آمد... روم بتاخت به 

گردد، عوامل شکل دهنده و دخیل این خوش دگرگونی میگذشت زمان و انواع تغییر و تحوّالت، دست

ري، هاي ایرانشهها، مردم و اجتماع. مقصود از اندیشهها، حکومتها عبارت است از: شخصیّتاندیشه

هاي هایی اعم از سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردمان ایران باستان است که به گونهاي از اندیشهمجموعه
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ي بعد از اسالم انتقال پیدا کرده گاه تاریخ گذشته و چونان موروثی به دورهخم تنگ گذر مختلف از پیچ و

هاي آن توان دید، کتیبهآشکارا میهاي ایرانشهري را در آنجا پاي اندیشهیکی از آثاري که رداست. 

ي  زرتشت در ي شاپور، که در کعبهي ساسانی به نام کتیبههاي دورهروزگاران است. در یکی از کتیبه

نقش رستم است، این کتیبه به صورت مکعب است و بر سه ضلع آن به سه زبان پهلوي، پارتی و یونانی 

 ه آمده است که شاپور به یاري ایزدان موّفق به تسخیرهایی نگاشته شده است. در انتهاي کتیبکتیبه

کند که همواره براي کسب هاي فراوانی شد و شاپور در همان قسمت به آیندگان گوشزد میسرزمین

ي زرتشت، که داراي ). همچنین کتیبه کرتیر در کعبه1378:86تفضّلی،(»کارهاي خیر و نیک بکوشند 

کند و معرفی و سپس القاب خود را ذکر می کرتیر در ابتدا خود رانوزده سطر و شامل این مطالب است، 

  ). 90و کمر به او بخشیده است(همان:  هگوید که اهورامزدا عنوان موبد اورمزد را با کالمی

هاي ایرانشهري پاي اندیشهاست و همه نشان از رد »وایی الهیفرمانر« ياین مطالب بیانگر نظریه

 ي ایرانی آن روزگار بر پایه وبینی ایرانیان باستان است که جامعهایرانشهري، جهانهاي است. اندیشه

اسی ایرانشهري یا به زبان پهلوي ي سیهاي این اندیشه، اندیشهچرخید. از زیر مجموعهاساس آن می

ه زمین شد. این اندیشه با انتقال ب است که سبب تداوم حیات سیاسی و فرهنگی ایران »آیین نامگ«

ي سیاست را به جهان گذاري بر برخی از اصول این دوره، ترکیبی بدیع از نظریهثیرو تأدوران اسالمی 

برخی از عوامل ایرانشهري نظیر شاهی آرمانی، فّره ایزدي، توأمان بودن که سیاست عرضه کرد، به طوري

مورد استناد قرار ر این دوران دین و ملک، عدالت، راستی، دانایی و... به کالبد جهان اسالم تزریق شد و د

ي بزرگ تاریخ ي ناپیدایی است که دو دورهاندیشه سیاسی ایرانشهري همچون رشته «گرفت. در واقع 

خواهی به یکدیگر هدوران قدیم ایران زمین را از دوره باستانی آن تا فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروط

  ). 75: 1385طباطبایی،(»زندپیوند می

: عدل، راستی، توأمان ترین آنها عبارت است ازهاي ایرانشهري، که مهمگیري اندیشهدرشکل     

نظام فکري که خود  .1آرمانی و.... باید به سه بخش اصلی توّجه کرد:ین و ملک، فرّه ایزدي و شاهیبودن د

قی)، شناسی(فطرت اخالیا دارا بودن فرّه ایزدي)، هستی شناسی (سرشت قدسی سیاستبه سه بخش خدا

. مبدأ 3موبدان  آن وحکومتی و دستگاه شاه. عامالن: 2شود.گري) تقسیم میشناسی (فطرت پیکاروانسان

ها، ه برخی از این اندیشه). گا26و25: 1385سرزمین ایرانشهر(رستم وندي، هاي ایرانشهري،اندیشه

  اصل سرشت « بشر بوده است. طول تاریخ زندگی ها درثیر گذارترین اندیشهترین و تأترین، غالببرجسته
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