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  :چکیده

کردهشغولمخودبهرااندیشمندانذهنطوالنیهايسالکههستندمفاهیمیجملهازفاضلهمدینهیا،یوتوپیاآرمانشهر

میبررسیرازیستازايشیوهبهدستیابیتحققراهکهاستتاریخطولدراندیشهازبخشآنآرمانشهرياندیشه.است

هايویژگیشناخت .استکاملرستگاريدرمردمزندگانیکهآرمانیاست،جامعهقرینکامیابیوبهروزيباکهکند

جهت توسعه شهر شرقفلسفهواساطیريادبیاتدرآنکالبديوماهويبعاداوشهرفرمبا،آشناییشهرهاگونهاین

همچنینواوستاو  شاهنامه  همچون ادبیآثارمطالعهبااستشدهتالشنوشتاراینت  در اساهمیتحائزبسیارایرانی

روش.شوداستخراجیرانیاآرمانشهرمفهومیچارچوب،مذکورآثاربهنسبتمعاصراندیشمندانهايتحلیلونقدها

شدهگردآورياسناديوايکتابخانهمطالعاتطریقازتحلیلنیازموردهايداده.باشدمیتوصیفیحاضرتحقیقی

بهنسبتآمیزرازواياسطورهادراكزاییدهوداشتهاساطیريجنبه  ،آرمانیایرانشهرکه می شود  نتیجهنهایتا  .است

گذاشتهباستانیشهرهايویژهبه،آنکالبدبرتوجهیقابلتاثیرشهرهابهمعنوينگرشحالینابا .استهستیجهان

  .است

  اوستافردوسی،،شاهنامهاساطیري،ادبیاتایرانیآرمانشهر،آرمانشهر :کلیديواژگان
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  مقدمه .1

جامعه اي عاري از کاستی همواره ذهن  تاریخ زندگی بشر گواه آن است که سوداي نیل به سعادت فردي و اجتماعی و

سانی در آرزوي داشتن در انسان همراه بوده است چنین اناندیشمندان و فالسفه را به خود مشغول داشته است و با تولد اندیشه 

جامعه اي عاري از پلیدي ،خشونت و خودخواهی و همراه با رفاه و آسایش همواره در تکاپو بوده و چاره ها اندیشیده است لذا 

  .سوداي ساختن جامعه اي به سامان است به چنین وضعیتی تا جایگزین مناسبی براي وضعیت فعلی خویش فراهم آورد

نگ بشري تجلی گاه روح ایده آل موجودي است که هرگز به تسلیم در برابر وضعی که جهان هنر و ادبیات و تمام فره

از این رو انسان از همان آغاز داستان هایی ابداع کرده، و به صورت اسطوره آن را حفظ نموده .برایش تدارك دیده نیست 

و گاه به صورت بازآفرینی تخیلی در آنها آرمانشهر گاه در اساطیر عصر زرین گذشته جست و جو شده است . است

این اسطوره ها تنها بیان تفکرات آدمی درباره ي مفهوم اساسی زندگی نیستند .،تکنولوژیکی و ایدئولوژي در آینده آمده است

  .بلکه منشورهایی هستند که انسان بر طبق آنها زندگی می کند از این رو شناخت این اسطوره داراي اهمیت می شود 

محققان به کرات به بررسی و کنکاش در آثار باستانی و بناهاي معماري و شهرسازي برجاي مانده از  پژوهشگران و

درحالی که توجه به جایگاه و مفهوم شهر و شهرسازي در ادبیات فصلی نوین می باشد، تا از ان رهیافت . گذشته پرداخته اند

قصد دارد با تاکید بر تعریف و مفهوم شهر در  ادبیات و متون این پژوهش . معیارهاي شهر ایرانی  هرچه بیشتر شناسائی شود

همچنین تالش شده است تاثیر  آرمانشهر گرایی در اندیشه ي . تاریخی ، ویژگی هاي ان و شاخصه هاي ان را شناسائی نماید

  . نی بهره جستشهرسازانه ي ایرانی را بر فرم شهر ها بررسی نماید تا از آن طریق از آن در نظام طراحی شهر ایرا

  تعاریف و مفاهیم  .2

یکی از آرزوهاي دیرینه بشر دستیابی به آن نوع شیوه زیست بوده است که زندگی او را با بهروزي و کامیابی قرین سازد 

این اندیشه براي .اندیشه آرمانشهري آن بخش از اندیشه است که در طول تاریخ راه هاي تحقق این آرزو را بررسی کرده است.

در بعضی موارد این اندیشه یک سیستم کلی براي .اف اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادي و در پی شکل دادن به شهرهاست اهد

  .شهر در نظر گرفته است که می توان در این راستا برخی تولیدات معماري را شناسایی کرد

د و تالش براي تغییر آن بر اساس به طور کلی اندیشه آرمانشهرگرایی را می توان با مفهوم ناخشنودي از وضعیت موجو

  .تصویري موهوم از گذشته ي نوستالژیک یا آینده توضیح داد

آرمانشهر یا یوتوپیا شهر یا دولتی آرمانی و کامل است که اهل آن تاریخ ندارند و به دور از هرگونه نگرانی و ترس 

نی است که مردان آن جایگاهی معین در شهر دارند یوتوپیا شهري زمی.آسوده از اندیشه مرگ در شهر به کار خود مشغول اند 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا                               

رویاي بازگشت به .و این انتظام را چیزي جز قانون آن شهر معین نکرده است که آن هم ساخته و پرداخته دست بشر است

 بهشتی است که آدم از آنجا رانده شده اما در شکل بخشی آرمانشهر ،اوصاف این بهشت به شهري زمینی نسبت داده می شود

  )  32: 1377شاه سنی ( که در زندگی انسان متجلی است 

به کار » مدینه فاضله«در اندیشه و تفکر اسالمی نخستین بار واژه ي آرمانشهر توسط حکیم ابونصر فارابی به صورت 

رزمین این اصطالح تعاریف متعددي دارد گاهی  در بعضی فرهنگ هاي باستان تصویري از س) 44: 1363فارابی . ( گرفته شد

بیگانه بود که ساکنان آن در حکومتی بدون جرم و سختی زندگی می کردند و البته در مقابل گاهی اصطالح یوتوپیا به یک 

زمان و مکان کاملی در آینده ارجاع داده می شود آنجا که بازیافتن یک بهشت گمشده تصویري از سلطنت مسیح و یا ایجاد 

ست و در این میان گاه تصویري از جهان هاي آسمانی همچون افسانه ي جزایر یک جامعه ي ایده آل توسط خدا بوده ا

خوشبختی سرزمین پاك بودایی و یا تصویر قرآن از بهشت همه به عنوان تصوراتی از یک شهر آرمانی است که مطرح می 

  .شود 

  آرمانشهر در ادبیات ایران.3

ساطیري آغاز شد و در دوران اسالمی در عرصه هاي دین ، در ایران اندیشه آرمانشهري از روزگاران قدیم به صورت ا

  )19:  1374اصیل .(حکمت و ادب خودنمایی کرد

آرمانشهر ایرانی برخالف نمونه هاي یونانی آن نیروي خود را نه از خرد و تعقل فلسفی بلکه از ادراك اسطوره اي و 

شهر یونانی زاییده تعقل فلسفی و آرمانشهر ایرانی نتیجه رازآمیز نسبت به جهان هستی اخذ می کردند به عبارتی دیگر آرمان

  .درك رازآلود جهان بوده است

نخست بناها و آثار برجاي :شهرسازي ایرانی را می توان به دو گروه تقسیم کرد  -در یک طبقه بندي کلی ،منابع معماري

دسته بندي زیر را استخراج  8برجاي مانده می توان همچنین در این متون و آثار .مانده ، دوم متون ادبی ،تاریخی و سفرنامه ها

  .نمود

مفهوم آرمانشهر در آن ها به صورت جامعه یا کشوري آرمانی و نیز عصر زرین و بهشت زمینی : اساطیر ایران باستان .1

  )46: 1381اصیل ،.(مطرح شده است
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انی چون جمشید ،فریدون ،کیخسرو ،بهرام پنجم در داستان هاي ملی و تاریخ ایران از شاهان آرم: تاریخ ایران باستان .2

از جمله در خاطره جمعی ایرانیان و نیز در شاهنامه فارسی عصر خسرو انوشیروان عصر زرین تاریخ ایران .یاد شده است

  )50: 1381اصیل،.(است

نی آمده است که داراي در اوستا که یک دانشنامه ي ایرانی باستانی است اشارات فراوانی به ایرانشهرهاي آرما: اوستا.3

  از مشهورترین آن شهرها ورجمکرد است.جنبه اساطیري بسیاري است 

به دلیل ارتباط این تمدن .دوران سلوکی و اشکانی در تاریخ ایران ،برابر با تمدن یونانی در غرب است : دوران هلنیسم .4

  .ها با یکدیگر تاثیرپذیري در معماري وشهرسازي مشهود است

در میان اندیشمندان ایرانی ابونصرفارابی شالوده اندیشه آرمانی را ریخت و آنان که در قلمرو : ضله فارابی مدینه فا. 5

در سده هاي میانی در ایران و جهان اسالم عنوان مدینه فاضله .فلسفه درباره ي بهترین جامعه به بحث پرداختند پیرو وي بودند 

  )29: 1381اصیل ،.(و رستگار به ذهن القا کردمفهومی بود که شهر آرمانی یا اجتماع کامل 

در ."انظار  "در عرصه دین .در دوران اسالم آرمانشهر ایرانی در سه عرصه قابل بررسی است : اندیشه مهدویت شیعی .6

و عرصه سوم الگو یا صورت مثالی است که حوزه  "ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی "اندیشه هاي :عرصه فلسفه و ادب  

  .اي دین و ادب را در بر می گیرده

در بسیاري از نوشته هاي کهن فارسی از آرمانشهري سخن رفته که با توجه به بسامد باال و پایداري : الگوهاي کهن.7

عناصر آرمانی آن نمونه ي واال یا کهن الگویی است که چه بسا ریشه در اساطیر داشته باشد و یا بازتابی از خاطره ي جوامع 

  )33:  1376انوشه ،.(ي باشد که انسان ها در آن از رفاه ،برابري و آزادي برخوردار بودنداولیه ا

مجمع دیوانگان اثر عبدالحسین صنعتی زاده .در ادبیات معاصر نیز ، به چنین تصاویري از جامعه آرمانی بر می خوریم .8

اصر نیز چند تن از شاعران هر یک به برداشت در گستره شعر مع.کرمانی نخستین رمان آرمانشهري ادب معاصر فارسی است 

در شعر گفتگو از مهدي اخوان ثالث ،پشت دریاها سهراب سپهري .ویژه ي خود به ترسیم آرمانشهر در شعر خود پرداخته اند

  .ترسیمی از نوعی آرمانشهر وجود دارد
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  ویژگی هاي آرمانشهر .4

  رها پرداخته شده است اما داراي ویژگی هاي کلی می باشداگرچه در عرصه آرمانشهر کمتر به ویژگی هاي کالبدي شه

هرکس برحسب شایستگی هایش در . نظام سیاسی و اجتماعی، طبقاتی است . شهر به رهبري حکیمی فرزانه استوار است

  .ه است آرمانشهر تسخیر نشدنی زیرا در میان کوه هاي بسیار بلند استقرار یافت.طبقه اي که سزاوار اوست قرار گرفته است 

استقرار غالب شهرهاي ایران باستان در دامنه یه حصار کوه ها به جز تدبیر مسائل دفاعی ناشی از این تفکر بود که صفه ها 

عمدتا ناشی از تاثیرات اعتقادات و اسطوره ها بوده است در این تفکر همچنان که . شهر را به آسمان نزدیکتر می سازد 

ا مکان وسوسه نیروهاي شرور بود کوه ها نیز مکان هایی قدسی و محل تجلی الهام هاي صحراي بی آب و علف و بیابان ه

حصار شهر اگرچه عاملی طبیعی براي جلوگیري از تاخت و تاز مهاجمان محسوب می . غیبی بر پیامبران و اولیا تصور می شد

  .نی و حفظ آن از اراده این نیروها استشده است اما کارکرد معنوي بسی ژرف تر آن جداکردن شهر از محدوده قواي اهریم

معبد تمثال فشرده اي از کل کیهان ، گنبد آن نمودار فلک ،ستون ها .شبکه شطرنجی شهر تصویري از نظم مینوي بود 

به همین دلیل این معابد بر فراز کوهی مشرف بر شهر یا همچون مساجد جامع در .یادآور درختان مقدس و نماد برکت بودند

المی در مرکز شهر ، در محل تقاطع راه هاي درون شهر ،قرار داشت که آن نیز قرارگیري کعبه در مرکز کیهان را به دوران اس

این جهات چهارگانه بر معماري خانه .وجودچهاردروازه در بسیاري از شهرها نمودي ازجهات اصلی کیهان است .یاد می آورد

  .ها و آتشکده ها نیز اثرگذاشت

کلی مدور و منظم دارد کل کیهان مانند تخم مرغی تصور می شد که آسمان و زمین را فرا گرفته است کیهان مزدایی ،ش

شهرها با نقشه از پیش اندیشیده مدور برگرفته از شکل کیهان بوده اند نقشه مدور شهر داراي دالیل اسطوره اي قوي تري نیز .

حلقه محافظ شهر و شهرنشینان است عالوه بر این شکل طبق سنت شرقی ها بناي مدور موجب هزیمت دادن مرگ از .هست

رضایی (مدور با زمان نیز ارتباط دارد زمان در عصر زرین اسطوره در لحظه پایان ،یک چرخه کیهانی به آغاز خود می پیوست 

  ) 33: 1374راد ،

  .و ربض تشکیل شده اندکالبدي، موسوم به کهن دژ و شارستان -بخش کارکردي 3بسیاري از شهرهاي دوران باستان از 
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کهن دژ غالبا محل بناهاي مذهبی و اداري و خرانه داري و اسکان و استقرار حاکم و اطرافیان او بوده و عموما حصار و 

  .خندق و شماري برج پیرامون آن قرار داشته و آن را از فضاي پیرامونش متمایز و قابل دفاع می ساخته است

  .ما مردم در آن زندگی می کردندشارستان بخش اصلی شهر بود و عمو

در .سواد یا ربض بخش حومه شهر بود و غالبا کشاورزان و کارگران و طبقات فردست جامعه در آن جاي داشتند 

در مواردي که در زمین مرتفع یا تپه .مواردي به روستاها و یا آبادي ها ي واقع در پیرامون شهرها نیز سواد یا ربض گفته می شد 

بلند در نزدیکی محل استقرار سکونتگاه وجود داشت کهن دژ  را باالي  آن ساخته می ساختند  تا از لحاظ دفاعی  اي و وسیع و

  )166: 1377سلطان زاده ،.(و از موقعیت مناسبی برخوردار شود

  نمونه هاي آرمانشهر ایرانی.5

  : پردازیم مورد از شاخص ترین آن ها می  3با توجه به تعدد ایرانشهر آرمانی به بررسی 

  ورجمکرد. 1-5

مشهورترین و نخستین شهر آرمانی در دوران اساطیري شهر ورجمکرد است که اشارات ملموسی در خصوص ویژگی 

فرزند ) همزاد(یم . بنا شده است ) پادشاه اساطیري ایران(این شهر توسط جمشید.هاي کالبدي آن در اوستا صورت گرفته است

شهریاري زرین و پرنعمتی از آن جمشید می شود که .ا به روایتی طول سلطنت او هزار سال بود بن.ویوهونت نخستین پادشاه بود

در آن  هیچ نوع نیازمندي ،فاجعه یا جنگی وجود ندارد پس جمعیت آدمی و حیوانات رو به افزونی می نهد و زمین تنگ می 

ن نخستین راه حل اساطیري براي مسئله افزایش جمعیت ای.جمشید با ابزار جادویی اش سه بار بر پهناي زمین می افزاید .شود 

در فرگرد دوم وندیداد ،دومین راه حل بی درنگ به دنبال راه حل نخست مطرح می شود در اینجا مسئله کاهش جمعیت .است

که الگوي خود را این کار در پی مصیبتی انجام می گیرد .جهان به میان می آید مشروط بر اینکه تنها بهترین انواع را نگه دارند 

عصر زرین براي همیشه نمی تواند .از زمستان هاي یخبندان و آب شدن برف و یخ طوفان زاي آسیاي مرکزي اخذ می کند

اهورا مزدا به جمشید هشدار می دهد که در پی شرارت روي زمین بالیی سخت نازل خواهد شد و به او پند می .دوام بیاورد 

ر کند و بذر همه ي انواع را ذخیره کند چون که غضب خداوند همراه با طوفانی فاجعه انگیز حف) ور( دهد که دژي زیرزمینی 
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بدین سان جمشید مردمان و .همه ي مخلوقات به کندي رشد کنند و آدمیان هر چهل سال تولید مثل نمایند.نازل خواهد شد

ر ستارگان و ماه و خورشید طلوع و غروب می هر سال یک با. موجودات دیگر و نباتات را از گزند زمستان سختی می رهاند

  .کنند و به نظر ساکنان هر یک سال مثل یک روز است و در هر چهل سال از هر جفت یک جفت دیگر پدید می آید 

جمشید مردمان را به طبقات اجتماعی گوناگون تقسیم می کند در این راه با جدا کردن روحانیون طبقه جنگجویان را 

وهی از مردمان را به کشاورزي وا داشت و دیگران را بر آن داشت که به پیشه هاي گوناگون روي آورند او پدید می آورد گر

  )266: 1375وارنر ،.(خود هم شاه و هم موبد بود وشماري از کارهاي سودمند را به جهانیان یاد داد 

  2ساختار کالبدي ورجمکرد.1-1-5

ورجمکرد .ورجمکرد استخراج شده است و شکل آن ترسیم گردیده است با توجه به اوستا اصول و استنتاجات کالبدي 

  .عالوه بر اینکه نخستین آرمانشهر ایرانی است تنها شهري است که به وجه کالبدي آن در منابع مختلف بیشتر توجه شده است

بناي دایره اي .ندي دارد نقشه دایره اي شهر در ایران پشتوانه اي اسطوره اي نیروم.این شهر دایره وار ساخته شده است 

زمان در عصر .فزون بر این شکل با زمان نیز ارتباط دارد.موجب هزیمت دادن مرگ از حلقه ي محافظ شهر و شهرنشینان است 

  .زرین اسطوره ها بر مدار دور می چرخید بدین معنی که پایان یک چرخه کیهانی به آغاز خود می پیوست

  .گذرگاه استخوان بندي کالبد شهر را می سازند 18.ذرگاه هاي موازي استشهر داراي طرح هندسی ،منظم با گ

  ساختار کالبدي ورجمکرد-1شکل 
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  نالت کنگره تاریخ معماري و شهرسازي ایرامجموعه مقااندیشه شهرسازي؛) 1378(سعید نیا، احمد 
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اندازه هر ضلع به طول یک اسپریسی.فضاي شهري در ورجمکرد چهار گوش است و هر چهار ضلع آن با هم برابر 
3
 

  .گام دارد 1000000گام و مساحتی در حدود  4032محیط آن .گام است  1008شهر .است 

گذر در وسط  6گذرگاه در باالي شهر  9.گذرگاه در شهر وجود دارد  18در مجموع .قسمت تقسیم می شود  3زمین به 

  .محله است19بخش و  3شهر داراي .گذرگاه در پایین شهراست 3و 

جمعیت کشاورزان . توزیع شده است) کشاورزان و گله داران ( جمعیت در سه طبقه اجتماعی روحانیون ،سپاهیان و مردم 

 1900در این آبادي مجموعا .و گله داران در قسمت باالیی ،سپاهیان در میانه و روحانیون در قسمت پایینی شهر مستقر هستند

زوج در قسمت پایین ساکن می  300زوج در قسمت میانه  و 600زوج در قسمت باال  1000زوج اسکان می یابد از این تعداد 

  .شود 

گام از  50فضاي گسترده پیرامون آبراهه ها به عرض .اهه هایی براي جاري شدن آب در آن وجود دارد در این شهر آبر

  .هر طرف به فضاي سبز و باغ هاي پرمیوه اختصاص داده شده است

این ورودي در ابتداي آبراهه است و تنها روزن شهر را پدید می .ورجمکرد داراي یک ورودي براي دریافت نور است 

انتهاي آبراهه در محوطه اي خالی بین آخرین ردیف خانه ها در بخش مسکونی روحانیون فضایی قرار دارد که مکان  آورد در

  .آتش همیشه روشن است

وضعیت خانه ها در این شهر مشخص شده است به این مفهوم که خانه هایی بلند داراي باالخانه و در و پنجره و ایوان که 

خانه ها در ردیف منظم در کنار گذرگاه ها مستقر شده .رار دارد و داراي چشم انداز می شودپیرامون آن نیز حیاط خانه ق

نه ها به وسیله حیاط خا.گام متشکل از اتاق کوچکی است که بر ایوانی بلند قرار گرفته است  18*18هر خانه به اندازه .اند

فضاي سبز حیاط ها به هم پیوسته است و به فضاي سبز اصلی شهر در پیرامون آبراهه .دیوار و پرچین از همدیگر جدا نمی شوند

  .می پیوندد
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واژه اسپریس در زبان ارمنی به صورت . اسپریس واحد اندازه گیري درازاي راه بوده که با طول میدان اسب دوانی برآورد می شده است 

  )37-36؛1362بهار، .(ردمتر نوسان دا 1598تا  266متر است و گاه میان  230اسپارز معمول که معادل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا                               

  الگوي کلی یک خانه _ 2شکل 

اي اساطیري در این شهر هفتگانه اي مشهور به هفت گانه ي جمشیدموجود است این هفتگانه دال بر ویژگی  و ریشه ه

  .این شهر است و به نوعی حاکی از قوانین خاص در آن باغ شهر که باعث به وجود آمدن عدالت در آن می شده است

  .چراغی که بی روغن می سوخت.1

  .مرغی که از خورشید سایه نمی کرد.2

گر کسی تب داشت و تار داشت چون باد بر آن می وزید آوازي همچون بربط داشت و ا4بربطی که دسته الجوردي و .3

  .آواز بربط را می شنید بیماري از او دور می شد

  .مگسان زرینی که می پریدند اگر کسی زهر خورده بود و آواز پر مگسان می شنید زهر از بدن او بیرون می شد.4

  .صراحی که در مهمانی به نام هر مهمان شرابی از هر رنگ در آن می ریختند.5

دو کس .و در طاق تختی و بر تخت تندیسه اي همچون مرد ابرسان که به داوري نشسته بود رودي آب و میان آن طاقی.6

اگر با یکدیگر دشمنی داشتند پیش تندیس دعوي می کردند و هر کس دروغ می گفت به زیر آب می رفت و راست گفتار بر 

  .روي آب می ماند 

ی رفت شب سوم بر فراز آن گنبد میامد اگر نیمه سپید بود گنبدي که نیمی سیاه و نیمی سفید بود و اگر کسی از دنیا م.7

  .بهشتی و اگر نیمه سیاه بود دوزخی بود
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سال  300سال فرزندي به دینا می آید و عمر آدمی  40در ورجمکرد هر .از دیگر نکات اساطیري توجه به اعداد است 

هم تقدس دارد و هم نمادي از نسل  40عدد .ی دهدطول می کشید این نکته توجه را به تقدس اعداد در نزد آن اقوام سوق م

  .اکثر پیامبران در چهل سالگی به پیامبري رسیده اند.نمادي از رشد و کمال است 40.است

محل ورجمکرد کنار رود .اشارات مختلفی در کتب متفاوت در خصوص مکان ورجمکرد در نظر گرفته شده است 

  .است) گل آلود( د شده است که بی تردید در اساس همان رود ارس قی) پر از آبزیان موذي و خطرناك ( دائینی 

حافظ در یکی از شعرهاي خود اشاره به باغ بهشتی ایرانیان در کنار ارس دارد که در اوستا و کتب پهلوي همان 

  .ورجمکرد است 

ه داراي دژ مستحکمی در قره باغ باشد ک) جاي شادي ( عالوه بر موارد باال ورجمکرد باید همان شهر معروف شوشی 

یونانیان نام .تحت نام شوشی آورده است ) مخلوق یاري گر(گزنفون در کورش نامه خود آن را در رابطه با آبردات .است 

  .کهن منطقه قره باغ را به صورت اورهسیتانا به معنی سرزمین شادي آورده اند

سرزمین شخص نجیب و همچنین سرزمین سوخته است در منابع ارمنی نام آنجا به صورت آرتساخ آمده است که به معنی 

از طرفی ناحیه جالل الدین رومی که یکی از ناحیه هاي اداري والیت ختالن است و در جنوب کشور تاجیکستان واقع شده 

شه واژه ي نام پیشین و باستانی این ناحیه هالورد است با توجه به اینکه ری.کیلومتر فاصله دارد  132این شهرك تا دوشنبه .است 

باید جست به دلیل اینکه اکثر شهرهاي باستانی گرداگردشان )Kent R.G،1953:206(هالورد را در زبان هاي سعدي و بلخی 

معناي دیوار دار از ریشه ور  "ورتا"باید بازمانده ي واژه ي ایرانی باستانی "ورد"دیوار داشته اند بخش دومی این جاي نام 

برجاي مانده  "کن گورت"و  "هومبی وري"نام ورجمکرد آمده و امروزه نیز در نام روستاهاي  این واژه در اوستا در.باشد

  .است

  گنگ دژ.2-5

این شهر را سیاووش پسر کاووس شاه در شرق سرزمین ..یکی دیگر از شهرهاي آرمانی دوران اساطیري گنگ دژ است 

بود که نخست در آسمان بر سر ایوان بود و سیاوش  گنگ دژ به روایت کتاب هاي دینی زرتشت ،شهري مینوي.توران ساخت
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گنگ دژ شهري نیست که زاییده ي تخیل فردوسی باشد بلکه در متون کهن فارسی . آن را در محل سیاوشگرد استوار نمود

  )327:  1383هینلز ،.(نشانه هاي فراوانی از این شهر می توان یافت

ده است گنگ دژ در مفاتیح العلوم خوارزمی بدین گونه آم
4
دورترین شهري است در مشرق در اقاصی بالدچین و اقواق :

  )115: 1383خوارزمی ،.(در میان این شهر و شهر سوس االقصی نیمی از کره ارض است به طول

گنگ دژ را نام مکانی می دانستند در حدود مشرق که به قبه االرض مشهور است و آرمگاه پریان است در آنجا پیوسته 

تا چندین سال پیش در ایران بوده است این مدار  90قبه االرض و مدار .ساعت است  12ان است یعنی هر کدام روز و شب یکس

  .و بخش بندي نیمکره شمالی به هفت اقلیم در نوشته هاي مسالک و ممالک و نقشه هاي کهن نیز موجود است 

ه زان روي دریاچه ي چین  و گذر کردن از پس از یک ما: در شاهنامه فردوسی در رابطه با این دژ چنین آمده است 

به هر سو که بخواهیم به درون کوه .بیابانی و گذر از شهرهایی به کوهی بلند می رسیم که گنگ دژ در میان آن کوه است 

هر طرف آن سی دو فرسنگ .برویم به سبب بلندي دیوارهاي آن راه نیست و همه ي دور آن تنها یک در و یک ورودي دارد 

کوه دیده می شود و اگر تنها درب ورودي گنگ دژ را پنج مرد جنگجو ببندد سد هزار سواره زره دار هم نمی توانند  سنگ و

گنگ دژ داراي هفت دیوار از سنگ ،پوالد ،آبگینه ،سیم ،زر،گوهر و یاقوت است در این شهر چهار .به درون گنگ دژ بیایند 

مردم از نیکی ها بهره مند و از پتیاره ها در امان هستند و .اسداري می کنندکوه و هفت رود وجود دارد و هفت مرغ از شهر پ

  )42: 1354رمضانی ،. (سال است 150عمر آنها بیش از 

در واقع دژها  تنها مکانی نظامی نبودند بلکه مکان هاي . این شهر باستانی به دالیل امنیتی به صورت دژ بنا شده است

همچنین براي .می کردند و معموال در درون آن آذوقه ي الزم براي چندین ماه انبار می شدمناسبی براي زندگی جمعی فراهم 

شاهان ،حکام محلی و حتی توده هاي مردم .محافظت از ساختمان ها استحکام و قسمت هاي مختلف قلعه بارو می ساختند

فند غیرعامل بتوانند خود را در برابر این مجبور بودند شهرهاي خود را به صورت دژ شهر بنا کنند تا با بهره گیري از پدا

  ) 1373: 14_12ریچارد ( تجاوزها تا حد زیادي مصون نگه دارند 
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  5شهرخوبان نظامی .3-5

یکی دیگر از بزرگانی که در اندیشه ي خود آرمانشهر را ترسیم کرده است شاعر و اندیشمند حکیم و نظامی گنجه اي 

می گنجه اي با دیگر شهرهاي آرمانی دارد این است که بر خالف دیدگاه هاي دیگر تفاوتی که شهر خوبان حکیم نظا.است 

  .تنها ویژگی هاي غیرکالبدي آن ذکر شده است و توجه به وِیژگی هاي اجتماعی آن پایه و اساس شکل گیري این شهر است

دیگر شهرهاي آرمانی تجسم  وصف مدینه فاضله در بخشی از مثنوي اسکندرنامه به نام اقبال نامه آمده است که چون

  .امید و آرزوهاي دست نیافتنی مردمان جامعه است

زمانی که اسکندر کشورگشا در پی جهانگیري سرزمین ها را در می نوردد و شهرها را یکی پس از دیگري می گشاید "

  :ویژگی هاي این شهر به شرح زیر است  "به شهري می رسد که تفاوتی نمایان دارد

  .زیبایی شهر و رونق اقتصادي آن نخستین چیزي است که مشخص است : ه زیبایی و رفا

  پدیدار شد شهري آراسته            چو فردوسی از نعمت و خواسته 

در سایه آسایش در این شهر کسب و کار رونق داشته و کاسبان نیز قفل از حجره و دکان : امنیت اجتماعی و اقتصادي 

  .بند و دروازه اي به چشم نمی خورد در این شهر قفل و.برداشته اند

  چو آمد به دروازه شهر تنگ           ندیدش دري ز آهن و چوب و سنگ 

  .مردمان شهر مهمان نواز و خوش برخوردند: نیک رفتاري مردم

  مقیمان آن شهر مردم نواز                به پیش آمدندش به صد عذر،باز

  نهادند و خود پیش برخاستند   بسی خوان نعمت برآراستدند            

                                                          
5

  عار از اسکندر نامه نظامی اش 
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  .آیین دین حاکم است: حکومت دین 

  چنان دان حقیقت که ما این گروه        که هستیم ساکن در این شهر و کوه 

  گروهی ضعیفان دین پروریم            سرمویی از راستی نگذریم 

  .جود دارددر این جامعه کیسه مردمان یکی است و برادري و برابري و: عدالت اجتماعی 

  ندارد زما کس ز کس مال بیش         همه راست قسمیم در مال خویش 

  .همه پاسبان یکدیگرند و قانون مداري: رعایت قانون 

  ز دزدان نداریم هرگز هراس          نه در شهر شحنه نه در کوي پاس

  ز دیگر کسان ما ندزدیم چیز           ز ما دیگران هم ندزدند نیز 

  .سالح مردمان شهر توکل است: عی ایمان واق

  چنین گر یکی کار و گر صد کنیم        توکل بر ایزد نه بر خود کنیم

  نگهدار ما هست یزدان و بس            به یزدان پناهیم و دیگر نه کس 

  .در این شهر جانوران در آسایشند و جامعه در تعادل است: رعایت محیط زیست ،حمایت از حیوانات 

  م را نیست از ما گریز          نه ما را بر آزار ایشان ستیزدد و دا

  به وقت نیاز آهو و عزم و گور       ز درها در آیند ما را به زور 

  از آن جمله چون در شکار آوریم      به مقدار حاجت به کار آوریم 

» کلوا و شربوا و التسرفوا « آن کریم در این شهر میانه روي و اقتصاد در کار است و به مضمون بیان قر: رعایت اقتصاد

  : تاکید شده است 
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  نه بسیار خواریم چون گاو و خر           نه لب نیز بر بسته از خشک و تر 

  خوریم آنقدر مایه از گرم و سرد           که چندان دیگر توانیم خورد

  بهداشت برقرار است،عمرها دراز است : سالمت جامعه 

  کسی      مگر پیر ، کو عمر دارد بسی   ز ما در جوانی نمیرد

  .در این شهر رازهاي مردمان گشوده نمی شود و تجسس روا نیست : آرامش روانی 

  پس کس نگوئیم چیزي نهفت        که در پیش رویش نیاریم گفت 

  تجسس نسازیم کاین کس چه کرد        فغان بر نیاریم کان را که خورد  

  .رمانشهر راضی با رضاي حقند و دادگري را پاس می نهند مردم آ: راضی به رضاي حق 

  به هرچ آفریننده کرد دست راست      نگوییم کین چون و آن کجاست ؟ 

  .کسانی می توانند ساکن این شهر باشند که قانون شهر را بپذیرند و به آن عمل کنند : رعایت قانون شهر ،شهروندي 

  اشد چو ما پاك و پرهیزگار کسی گیرد از خلق با ما قرار      که ب

  چو از سیرت ما دگرگون شود    ز پرگار ما زود بیرون شود 

  نتیجه گیري.6

آرمان خواهی بزرگترین عامل حرکت و تکامل آدمی بوده است از این روي تشکیل جامعه آرمانی سوداي همیشگی 

را نمی توان یافت که بر بنیاد تصور نوعی  باید به این موضوع توجه داشت که هیچ نحله فکري معتبري.بشریت بوده است 

همه ي احتجاجات سیاسی و فلسفی این نگرش ها بر پایه ي تصور نوعی ناکجا آباد شکل گرفته .یوتوپیا ساخته نشده باشد 

تصویري از شهر آرمانی در سیماي توصیفی نامبردگان ارائه گشته است برحسب ادراکات و مواضع سیاسی و مذهبی و .است 

  .ولوژیکی و فرهنگی عصر آنها بوده استایدئ
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یک شهرساز وظیفه دارد از یک سو تدارك وضعیت مطلوبی مانند آرمانشهر را بسازد و از سوي دیگر تبیین ویژگی هاي 

مفهوم آرمانشهر که .یکی از ابزارها ، شناخت صحیح آرمانشهر هاست.ابزارهایی است که براي نیل به این مقصود الزم است 

ه و ادبیات اجتماعی و سیاسی جایگاهی منحصر به فرد دارد سبک زندگی رویایی را همواره با محیط شهري تمامیت در اندیش

  .شهرسازي را تشکیل داده است -این الگوهاي آرمانی محیط سرمایه اي عظیم در حوزه ي تاریخ معماري.بخشیده است

اي اساطیري شهر داراي توصیفات کالبدي و طبقات عالوه بر ویژگی ه. ورجمکرد با هدفی خاص از طراحی شده است 

شهر داراي طراحی و نظام .محله ،میدان ،خیابان ، نشانه و فضاهاي شهري قابل تفکیک و شناسایی است.اجتماعی مشخص است

ه سازي عالوه بر این سبک خان.وجود فضاي سبز توجه به توسعه پایدار را در این شهر نشان می دهد .و  سلسله مراتب راه است

  .ها مشخص و داري معماري معینی است

و فضاهاي مختلف شهري ....فردوسی در بسیاري از اشعار خویش از عناصر معماري و شهرسازي مانند ایوان،کاخ و

ذکري به میان آورده است اما در اکثریت قریب به اتفاق این موارد صرفا کالبد عناصر مورد نظر نبوده و الگوهاي کالبدي ثابتی 

بلکه فضا و عملکرد و نقش این عناصر در فعالیت هاي اجتماعی بیان شده است ودر واقع معانی .اي آنها ذکر نشده است بر

نمادین این عناصر و مفاهیم مترتب به فضا و حضور آنها در بیشتر از هر موضوع دیگري مد نظر بوده است  گنگ دژ به قلعه اي 

یک .یک کهن دژ قدیمی مطابق با اصول عصر خود .اسطوره اي پایدار است دفاعی بر می خوریم که داراي ویژگی هاي 

  .آرمانشهر تسخیر نشدنی همانند ورجمکرد که  داراي نظم و قانون است

در واقع از منظر نظامی شهر به ویژگی هاي .در شهر خوبان نظامی تنها به مسائل عمده ي اجتماعی و اقتصادي بر میخوریم 

در این .ردد و بر اصول اقتصادي و قانونمندي استوار است که به همه ي ساکنین آن توجه شده است اجتماعی جامعه بر میگ

عالوه بر ویژگی هاي کالبدي ، ویژگی هاي .شهر توجه به حیوانات و نباتات نشانه ي توجه به توسعه پایدار یک شهر است

توسط ساکنین آن شهر در مطلوبیت یک شهر مطرح  دیگري چون قوانین حاکم بر شهر و لزوم اهمیت و برقراي این قوانین

است که توجه به آن حائز اهمیت است در واقع فرهنگ شهر نشینی و الگویی براي زندگی در شهر در این آرمانشهر مطرح 

  . شده است

  : پس از بررسی این سه شهر به چند ویژگی درخور توجه در شهرسازي برمی خوریم که به شرح زیر آمده است 
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  کان یابی آرمانشهرهام.1

  توجه به ساختار اجتماعی ،اقتصادي و سیاسی.2

  تقسیم کار اجتماعی و نظام طبقاتی .3

  بافت شهر و پیوستگی آن با کالبد معماري و فضاي شهري .4

  ارتباط شکل فیزیکی شهر و امنیت .5

  اهمیت دادن به مسائل زیست محیطی.6

  مسائل جمعیت.7

  وجود فضاي شهري .8

  .انشهرهاي آرمانی،شهر در خدمت مردم و اجتماع قرار دارددر ایر.9

  توجه به مسائل دینی و مذهبی و تاثیرگذاري آن در تمام عناصر شهري.10

  .این ویژگی ها می تواند با بررسی بیشتر تبدیل به اصولی اساسی در طراحی شهر ایرانی گردد

  تشکر و قدردانی 

فقی و سیداف و سرکار خانم مجتهد زاده که مرا در نوشتار این مقاله یاري با تشکر ویژه از اساتید محترم آقایان مش

  .نمودتد 
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 علی اصغر حلبی ، تهران ، نشر زواره : ، ترجمه » سیر فلسفه در اروپا«،) 1368(آدي ، آلبرت  

، جلد دوم ، تهران ، نشر نی » آرمانشهر در اندیشه ایرانی«، ) 1381(اصیل ،حجت اهللا ،  

تهران ، نشر مرکز» دانشنامه ي مزدیسنا«)1383(شیدي ، جهانگیر ، او ،  
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، پاره دوم  تهران ،نشر توس»پژوهشی در اساطیر ایران «) 1362(بهار ، مهرداد،  
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 ، نشر طرح نو : ، تهران » مبانی اندیشه سیاسی در خرد مزدایی«، ) 1378(رضایی راد ، محمد  

 نمجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماري و شهرسازي ایرااندیشه شهرسازي؛ )1378(سعید نیا، احمد  

 ، تهران ، دفتر پژوهش هاي فرهنگی شهرزاد ، شاه » معماري و شهرسازي ایران به روایت شاهنامه«، ) 1377(سلطان زاده ، حسین ،

  آذر و دي  148،کیهان فرهنگی ، شماره » آرمانشهر نظامی گنجوي«، ) 1377(سنی،

انتشارات طهوري: سید جعفر سجادي ،تهران : ،ترجمه و تحشیه » اندیشه هاي اهل مدینه فاضله«، ) 1363(ارابی ، ابونصر محمد ف  

 ، انتشارات علمی و فرهنگی : مسعود رجب نیا ، تهران : ، ترجمه » میراث باستانی ایران«، ) 1373(فراي ، ریچارد  
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 ، رشید یاسمی ، تهران ، انتشارات صداي معاصر : ، ترجمه » ایران در زمان ساسانیان«، ) 1378(کریستین ، آرتور  

 ، نشر توس : بهروز ثروتیان ، تهران : ، با تصحیح و شرح » مخزن االسرار«، ) 1363(نظامی ، گنجوي  

 ، نشر توس : بهروز ثروتیان ، تهران : ، با تصحیح و شرح » اسکندرنامه«، ) 1363(نظامی ، گنجوي  
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، ابوالقاسم اسماعیل پور ،تهران ، نشر اسطوره :، ترجمه » دانشنامه ي اساطیر جهان«وارنر ،رکس  

 ، هانري کربن ، : نصر ، مقدمه و تحلیل فرانسوي  سید حسن: ، آواز پر جبرئیل ، تصحیح تحشیه و مقدمه ) 1380(سهروردي ،شهاب الدین

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی : تهران 

  

p. 206–Old Persian. Grammar. Texts. Lexicon. New Haven, 1953. Kent R.G.  
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