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چکیده
ایران بویژهو حتی سقراط از اندیشه شرق و و ارسطوطون شواهد بسیاري است که افال

مراوده ، اوضاع آن زمانه یونان،ابتدا.از دو رویداد بودمتأثر این مهم . اندپذیرفتهریتأث
متفکران یونانی به سفروریصغبه آسیاي هاایرانیان، تردد مغخصوصاً شرق و مللیونانیان 

آرمانی ایران ي واالي شاههایژگیو، دوم.کردمهیااین آشنایی رازمینهکشورهاي شرق 
شاهی خوب، .شدکه همواره مبناي اندیشگی دینی و سیاسی دولت ایرانی محسوب می

هاي بایسته آن به کماالت الهی شباهت و باآیین و دادگر مقامی بوده است که فضیلت
کس به او نیترکینزدراستین و شایسته، که برگزیده خدا و شاهنزدیکی تام داشته؛ 

.شده است، باید مظهر صفات خداوند و نماینده اراده او روي زمین باشدشناخته 
اساسی پاسخ داده شود که فیلسوف سؤالبا روش تطبیقی به این کوشدمیاین مقاله 

.آرمانی در اندیشه ایرانشهري داردشاه در مدینه آرمانی افالطونی چه نسبیتی با شاه
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مقدمه
د، به آنان چنین توصیه پسران خود به اتحابیو ترغجانشین نییاز تعآمده است کورش پس 

ی دارید؛ زیرا را گرامآیندگان و نژادهمه مردم انیاز خدابر شماست که پس ": نمایدمی
از و کردارهاتان ناگزیر براي ابد هلندگمنامی نمیهاي ظاللم در خدایان شما را به پشت پرده

ي دادگري باشد قدرت و از روو کویو نکارها راست اگر.مردمان پنهان نخواهد ماندچشم
معلوم خواهد شد ولی چنانکه به کردار بد و بیدادگري بیندیشید و با بر همگانشوکت شما 

: 1350کریستن سن،("من نخواهند بودي کنید مردمان بر شما ایتوزنهیو کهمدیگر دشمنی 
101(.

آن بر فالسفه شرقی نگاشته ریو تأثیی را که به زبان فارسی درباره افالطون هاکتاباگر ما 
بزرگ از آن حاصل خواهد شد، اما درباره تأثیر نسبتاًاي ، کتابخانهمیینماشده است، گردآوري 

شود؛ چه رسد به تأثیر فرهنگ و لبی یافت میمطندرتبهی ایرانی بر فلسفه غرب گاهی نیبجهان
و با کمی دقت . بر افالطونجملهازی ایران بر یکایک فالسفه دوره کالسیک غرب، نیبجهان

شویم وقتی که کتب ایرانی و یا غربی مربوط به تاریخ فلسفه را به دست بیشتر متوجه میمطالعه
. که تاریخ فلسفه را از یونان آغاز کنندگیریم، عادت در این نوع کتب بر این بوده و هستمی

. شودتنها در چند سطر کوتاه و گذرا بیان میاشینیبجهان، فرهنگ، فلسفه و نیخاورزمتمام 
مضاعف بر مطالب فوق حقیقت دردناك آن است که در میان بعضی از اساتید دانشگاهی و 

ن موضوعاتی ندارند، در نتیجه اعتقادي به طرح چنیاصالًپژوهشگران ایرانی هستند کسانی که 
قابل تأمل این است که اندك نکته.شودهیچ تالشی در جهت کشف حقایق تاریخی انجام نمی

ایرانی، همگی بناي کار خود را بر و افکارمنابع موجود درباره رابطه اندیشه افالطون با آراء 
آداب و قواعد شاهی در ایران اند و به هاي پهلوي، قرار دادهنوشتهخاصادبیات دینی زردشتی،

.هاي خاص آن استوار بوده، کمتر توجه شده استکه نظام طبقاتی آریایی و سنن و آیین
اندیشه ازریتأثافالطونی با گیري نظریه فیلسوف شاهشکلمنشأاین مقاله به بررسی 

. پردازدآرمانی ایران باستان میشاه
نظریه کهپاسخ دهدسؤالبه این ايمقایسههدف اصلی این مقاله آن است با رهیافت

آرمانی در اندیشه ایرانشهري دارد؟فیلسوف شاه در مدینه آرمانی افالطون چه نسبیتی با شاه

مطالعات پیشین
در این حوزه چه در منابع ایرانی یا خارجی، کارهاي پژوهشی در خصوص پیشینه پژوهش

:لمثايبرا. اي صورت گرفته استگاه ارزنده
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افالطون بدون تردید روحانی در کتاب جمهور افالطون، تالش دارد اثبات نماید که فؤاد- 
نظریه . هاي او بناکننده اندیشه منسجم سیاسی استآموزه. معمار اصلی فلسفه سیاسی است

مند با قرائت او از انسان و جامعه و قرائت از عدالت و آرمان دولت او در یک سازگاري سامان
. رار داردبشري ق

اروپایی، تصویري نگارانخیتارماریا بروسیوس در کتاب ایران باستان، برخالف اکثر - 
را براي تعامل و دو عاملگونه که سزاوار است ارائه داده و زنده و روشن از ایرانشهري آن

.کند؛ یکی جنگ و دیگري هنر و معماريباروري تمدن غرب و شرق معرفی می
ي ایران می باشد، این اثر توضیحی مشروح در باب هانیدولف کتاب گئو ویدن گرن م- 

آن بر دیگر اقوام راتیتأثشناختی صفات پادشاهی و دینی در ایران باستان و آرمانرسومآیین و 
.آن زمان دارد

ی هخامنشی از مارتن تا گرانیک، تالش دارد با ارائه پلماسیداصغر محمودآبادي در کتاب - 
ي مدارانسانریتأث، المللنیبهاي سیاست خارجی ایرانشهري در روابط از ویژگیتصویري روشن 

نویسنده در این اثر معتقد است ترمهماز همه . اندیشی آن در صحنه جهانی را اثبات کندو نیک
.هاي طوالنی جریان تمدن دنیا از شرق به غرب بوده استقرن

ت موزه بریتانیا به بررسی دقیق فرهنگ، جان کورتیس در کتاب ایران باستان به روای- 
پردازد، وي با اقتباس از منابع دسته اول و معتبر علمی قدمت، آثار و تاریخ هنر ایران باستان می

ایرانیان فردمنحصربهیکی از عوامل مهم اثرگذاري ایرانشهري بر ملل دیگر را تاریخ باشکوه و 
.داندمی

ب در برابر زردشت به یک بررسی اجمالی از دوشن گیمن در کتاب واکنش غر. جی- 
ي آن بر اثرگذارهاي زردشت و آیین فره ایزدي و علت شناسان غربی به آموزهدیدگاه شرق

.پردازداندیشه دیگر متفکران می
نماید توجه و تمرکز هدفمند بر یک آنچه این پژوهش را از دیگر منابع موجود متمایز می

علمی در تمدن ایرانشهري و صورتبهبررسی بسترهاي تاریخی دوره تاریخی خاص است که با 
ايمقایسهبا روشآرمانی را شناسایی و اندیشه افالطونی تالش دارد وجوه اشتراك و اثرگذار شاه

.بررسی کند

شناسیروش
این روش از . نقش و جایگاهی محوري داردعلوم انسانیدر پژوهشايمقایسهروش

هاو تفاوتهاصدد فهم مشابهتاسـت کـه دریو اجتماعسیاسی ر علوم دهاروشنیتریمیقد
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و سیاسی-ها و رخدادهاي اجتماعیدر بین نظامهاهدف شناسایی تفاوت. از طریق مقایسه است
شده در درون این مشاهدهسیاسی-ي اجتماعیهااز پدیدهيابر پارههااین تفاوتریبررسی تأث

، اما نه به این هستندايمقایسههاین روش بر این باورند که همۀ روشطرفداران ا. هاستنظام
در هاروشنیترییکی از اصلايمقایسهروش توان گفت، شدت، بلکه با تحلیلی علمی می

قابل مقایسهتفکر بدون .و تاریخی، اسـتايمقیایسهی شناسدر جامعهژهیو، بهانسانیحوزة علوم 
روش . نیستپذیرمقایسه، هیچ اندیشه و پژوهش علمی نیز امکانتصور نیست و در غیاب

نیتریمیست، یکی از قدهاو تفاوتها، که مبتنی بر مقایسه براي فهم مشابهتايمقایسه
گوناگون يشهرهاارسطو به مقایسۀ میان دولت. استسیاسیدر اندیشۀ اجتماعی وهاروش

: 1378، و استوکرمارش(ونـانی و غیریونانی پرداختند یونان و هرودت به مقایسـۀ میـان جهـان ی
287.(
و فضایی است؛ زیرا تاریخی ي سازمسئلۀ معادلايمقایسهز نکات اساسی در پژوهش ا

پژوهشگر هنگام مقایسۀ جوامع گوناگون یـا حتی به هنگام مقایسۀ یک دورة تاریخی در یک 
. شودرو میسازي روبهله هـم ارزي یـا معـادلدیگر در همان سرزمین با مسـئياسرزمین با دوره

اندظاهر مشابه در دو جامعۀ گوناگون یا در دو دورة متفاوت تاریخی واقعاً مشابهي بههاآیا پدیده
روش ،در حوزة علوم سیاسی)1991(رز ).415: 1386، امامی(و معنـایی یکسـان دارند؟ 

کند با ارائۀ مدارك مند تالش میورت نظامصکند که بهاي تعریف میرا شیوهايمقایسه
: 1378کی و مارش، به نقـل از رز، مک(ي سیاسی را با یکدیگر مقایسه کند هاتجربی، واقعیت

281.(
متغیرهاي مورد مندنظامتا با استفاده از روش تطبیقی به تبیین کنترل کوشندمینویسندگان 

نه و تعامل بین متغیرها به دنبال درك و تبیین مطالعه بپردازند و از طریق تحلیل علل چندگا
.فرضیه مقاله باشندبررسیسلسله زنجیره عملی براي 

سوانح احوال و زمانه افالطون
.پیش از میالد در خانواده اشرافی در آتن به دنیا آمد427آریستوکلس یا افالطون در سال 

ا پیري المب از دوستان نزدیک کودك بود که پدرش آریستن مرد و مادرش پریکتیونه بهنوز
ي سیاست را ناپدرردستیزي اشرافی و اخانوادهدر او.پریکلس رهبر آتن، ازدواج کرد

وقتی به فلسفه عالقه پیدا کرد اشعارش را اماافالطون از کودکی عاشق شعر بود،. آموخت
.)77: 1389عالم، (سوزاند 

از آتن و رفتن:سقراط؛ دومشاگردي:اول:دزندگی افالطون را به سه دوره تقسیم کرتوانیم
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که در جشنی با سقراط آشنا شد و در افالطون.بازگشت به آتن:هاي دیگر؛ سومسفر به کشور
افالطون .)20: 1388روحانی، (او شرکت کرد، عاشق و وابسته به او شد وجدلبحثهاي کالس

سیاسی، اجتماعی و فکري دستخوش که آتن مرکز فرهنگی یونان از لحاظ ستیزیمدر زمانی 
سقراط، تنزل اخالقی و ، اعدامشکست آتن از اسپارتلیاز قبها بود، بحراننیترسخت

و ومرجهرجها به ضعف دموکراسی آتن که به سبب نقش تودهژهیوبه، روزافزونفردگرایی 
.)41- 40: 1382پوالدي، (انحطاط گراییده بود 
آشکارتر ي یک زندگی حقیقی با تراژدآتن) شهردولت،(ی ورشکستگبه نظر افالطون،

ي عدة زیادي از و براي که براي افالطون مرد.سقراط بودو اعداماو محاکمه منظور.شد
).72: 1389اسپریگنز، (مردان روي زمین بود نیو بهترنیترعاقلمتفکران یکی از 

سقراط اعدام شد و او . ق نشدافالطون براي نجات سقراط از مرگ بسیار تالش کرد ولی موف
.)1389:78عالم، (از سیاست نفرت پیدا کرد نیخاطر همدموکراسی را سبب مرگ دانست و به 

امیدوار بود با این کار او . ها سیاست شهر آتن را مورد بررسی قرار دادافالطون براي مدت
ها هر آتن به ضعفمشاهداتش از سیاست در شدر.بازي کنداشجامعهنقش فعالی در سیاست 

مطالعۀ منظمی از و بهاز همه تکان داد شیاو را بآنچه؛ امازیادي برخورد کردو مشکالت
جامعۀ بود کهي افالطون واضح برا.سقراط بودو اعدامسیاست جامعه وادارش کرد محاکمه 

جامعۀ آتن،این نتیجه رسید که بهلذا.توانست به چنین جنایتی دست بزندنمیبر عدالتمبتنی 
زمامداران و ژهیوو بهبه بیماري وخیم اخالقی دچار باشد دیباکند،آن زندگی میاو درکه

.)136: 1389اسپریگنز، (هاي فاسدي باشند رهبران سیاسی، باید آدم
شکست شهردولتقدرتمندتر از اسپارت بود، از این ظاهربهوقتی آتن که ثروتمندتر و 

تفکر یونان رسید، این بود که مایه قدرت اسپارت و اهلبه ذهن مردم خورد، اولین چیزي که 
دولت به تأمل و تفکر و نقشلذا متفکران در مورد رابطه تربیت عمومی . شیوه تربیت آن است

و ی بود که اعتبار اسطوره بحراناي جهانی بود،مسئله مهم دیگري که مسئله. بیشتر روي آوردند
اي براي وجه اَندیشگی بود تا پشتوانه تازهدرصددلذا جامعه آتنی هم را درگیر کرده بود، نید

ي سنتی هاارزشاین پشتوانۀ تازه باید برخی از . و معنوي زندگی جمعی و دولت تدارك ببیند
.)45-44: 1382پوالدي، (کند پشتیبان زندگی جمعی را در قالبی نو احیا

یی یونانیان با ایرانیانآشناهاي راه
هاي دوره یونانیان با ایرانیان از زمانمراود

توان استنباط کتاب تاریخ کتزیاس میدر) اسفندیار(اسفنددات به ذکر نام اسپیتما و با توجه
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ي ایران شرقی هاو داستانهاسنتبا انیو پارسپیش از میالد مادها سال400کرد که حدود 
اي یکی از پهلوانان افسانهو اسفندداتشت اند؛ زیرا اسپیتما نام خانوادگی زردآشنایی داشته

در طول آن کهلهراسب در پایان پادشاهی خود،.)105: 1350کریستن سن، (اوستایی است 
و گیري کرد نفع پسرش گشتاسب از سلطنت کنارهبهگونه رویداد مهمی اتفاق نیفتاده بود،هیچ

را نونییو آبازگشتدوباره به ایران رفته بود ) یونان(که از پی ماجرایی عشقی به روم گشتاسب
معتقدند اروپایی از محققانبعضی .)26: 1350کریستن سن،(که زردشت، پیامبر آن بود پذیرفت 

آن در نظرات نخستین حکماي راتیو تأثافکار ایرانی پیش از زمان سقراط به یونان راه یافته،که
عقاید مذهبی اورفئوسی قابل مالحظه یونان، چون فرکودس، فیثاغورس، هراکلیتوس و نیز در

.)153- 152: 1351مجتبایی، (است 
بسیاري از این تبادل اندیشه از .بودیاسیبلکه سيتنها تجارارتباط نهنیدر زمان کوروش ا

طبیب سال17، کتزیاس مثاليبراکردند؛ طریق یونانیانی صورت گرفت که در ایران کار می
یا در زمان . ی مهم سلطنتی داشته استگانیدفتر بادسترسی به اًحتمشاهنشاه ایران بوده و 

ی که داشت، بعضی مشاغل سیاسی، نظامی، اجتماعی و کاردانلحاظ شایستگی کوروش کبیر به
گمارد؛ از جمله دانیال به یونانیان را به فرماندهی میکهییجارا به یونانیان واگذار کرد، تا 

.)81و 67-66: 1386ویلهلم، (ندهی نیروي دریایی رسید وزارت و بانو آرتمیز به فرما
ها نخستین سوفسط. باشندها یکی دیگر از عوامل گرایش یونانیان به اندیشه ایران میسوفسط

گرفتندیمدستمزد ،و در مقابل آموزشرفتندیمآموزگاران آتن بودند که به خانه شاگردانشان 
متاعشان غذاي روح،هستند کهی داراندکانها سوفسط: شتافالطون اعتقاد دا). 46: 1389عالم، (
تواند به همه میهرکسآموزندیمی هستند که به شاگردان خود زنالفهاآن.ی دانش استعنی

قدربههاآنهاي آموزش.)136: 1389ضیمران، (ها را به کار بندد احاطه یابد و آنو هنرهاعلوم 
عوامل پیدایش این . ي به وجود آورداتازهکمک کرد و روحیۀ هاي سیاسی کافی بر رشد اندیشه

پایانی سده پنجم پیش از میالد پس از شکستی که به سپاه ایران در جنگ ماراتن در بخشروحیه 
ها بیداري اجتماعی و با ایرانیاز جنگپس . م داد، هدایتگر شهرهاي دیگر یونان شد.پ490در 

چون از بادة : ارسطو در توضیح این وضع نوشت. آتن رخ دادهژیوبهي در یونان اگستردهسیاسی 
هاي دانش شدند، در پی آموختن همه گونهسرمستپیروزي، پیش و پس از جنگ هاي با ایران 

.)47: 1389عالم، (برآمدند
دوران : راسل اعتقاد دارد. ي یونانیان بودریرپذیتأثیکی دیگر از دالیل رانیو اهاي یونان جنگ
بر آتن پیروزي.شودم آغاز می.پ) 490-480(در سال رانیو اتن از زمان جنگ یونان عظمت آ

م .پ) 480(شاه ي نیروي دریایی متحد یونانیان بر خشایار روزیو پم .پ) 490(در ماراتون وشیدار
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ي بسیار و آبروبا ایرانیان بود صاحب حیثیت رهبر جنگآتن را که داریوش،نیو جانشپسر.بود
م بدون مقاومت به تصرف .پ480سپتامبر 27بعد از مدتی، آتن در .)105: 1365راسل، (ساخت 

، سرانجام آتن با شاه هخامنشی پیمان صلحی رانیو اهاي یونان ی سال پس از جنگس،درآمدایران 
م دوباره به صحنه .پ432تا سالرانیاهاي دو طرف پایان داد،به خصومترسماًمنعقد کرد که 

ی امپراتوري و فروپاشم آتنیان ناگزیر به شکست تن دادند .پ404در سال . یونان بازگشتسیاسی 
.)51- 45: 1388بروسیوس، (خود را پذیرفتند و شهرهاي ایونی بار دیگر زیر سلطۀ ایران درآمدند 

با ابرامی هرچه و اسپارتآتني داخلی یونان شروع شده بود،هاجنگحتی در زمانی که 
اتحاد . متحد شوندبراي غلبه بر دیگري قصد داشتند با ایران نیاز طرفو هریک دندینگجیمترتمام

تیسافرن تسلیم شدند،و بهها شوریده باعث شد که جزیره خیوس شهر میلت بر آتنیو اسپارتایران 
رانیجزو اوسطی ووغیره شامل، یونان شمال،تببه ذکراست در زمان خشایارشاه تسالی،الزم
.)968- 965: 1370پیرنیا، (کردیمها کار د و اَلسیبیاد آتنی در نزد تیسافرن ضد اسپارتیبودن

و ي و اشتراکات زیادي را حتی در خدایان ریرپذیتأثونانیو به مراودات بسیار ایرانیان با توجه
و اندموسومهاي باروري را که به الهۀ مادر ، تندیسمثالًي مذهبی آنان شاهد هستیم، باورها
ي ناحیه هاکاوشدرو) م.قهزار سالنه در حدودی با قدمت(یی از آن از تپه سراب کرمانشاه هانمونه

ي ایرانی آفرودیت، الهۀ عشق و او همتا.دانندی از این ایزد بانو میتجسمشوش به دست آمده است،
این روند در انتقال میترا .)24: 1388آموزگار، (رود ، الهۀ بابلی، به شمار میشتریو ازیبایی در یونان،

زیست، ي که یک قرن بعد از مسیح مینگارخیتارپِلوتارك،دیتکرار گردخداي ایرانیان به اروپا 
.آسیاي صغیر است، شناختنداالتیاز ادریازنان سیلیسی که یکی لهیوسبهها میترا را یروم:گویدمی
رم، بازماندگان ارتش مغلوب مهرپرستان) یاواسط قرن دوم مسیح(انوسیآپعقیده مورخ رومی به

مهري واقف کردند و ارتش مهرداد متشکل از نییاسرار آدریازنان را به مهرداد اوپاتور هستند که
.)31: 1383ورمازرن، (قبایل متعدد شرقی بود 

این یک واقعیت است که ایران حلقه اتصال و ارتباط دو بخش جغرافیایی بوده و گره 
رفته، تجمع جمعیت در این منطقه که شرایط اقلیمی گوناگون و سیا با اروپا به شمار میمواصالتی آ

ی ارتباط را تا حد معتدل و مالیم نیز و سادگتماس و سهولت، را داشتهکننده زندگی ابتدایی تسهیل
بوده بسیاري از ملل از دیرباز بخشالهامدارا بوده، شکل اولیه حکومت را به وجود آورده است که 

.)8: 1386ویلهلم، (است 

ها و موبدان به آسیاي صغیررفتن مغ
و معتقداتی که ایرانیان درباره تقسیمات جامعه و نظام سیاسی و اجتماعی افالطون؛يمیان آرا
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اند که پیدایش نزدیکبه همها چنان رسد؛ و این مشابهتتشابهات بسیار به نظر میاند؛شاهی داشته
ی میان ایران و یونان، و نظامهاي سیاسی کشاکش. توان نسبت دادو تصادف نمیآن را به اتفاق

هاي خود، حضور ها و شنیدههاي ایرانی و کتاب ساختن از دیدهي یونانیان به سرزمینروسفرهایس
هاي شرقی مدیترانه و توجه یونانیان کنجکاو آن روزگار به مغان ایرانی در آسیاي صغیر و کناره

ي غرب معطوف سوبههاي فکري را از شرق مدن مردم شرق عواملی بودند که جریانفرهنگ و ت
یونانیان در این ادوار با وجود . شدندداشتند و روابط فرهنگی میان ایران و یونان را موجب میمی

ستودند و مغان ایرانی را اي که با ایران داشتند؛ حکمت و آراء دینی ایرانیان را میمنازعات خصمانه
گفته پِلینیوسی مورخ رومی سده اول میالدي ائودوکسس ریاضیدان و منجم به.خواندندحکیم می

و نیتریعالشمرده و آیین مغان را عالميحکمایونانی سده چهارم پس از میالد زردشت را سرآمد 
بر مغان را در حکمتارسطوو به نقل دیوگنس الئرتیوس؛ترین مذاهب فلسفی دانسته است؛پرارج

دانسته و پِلوتارخس دربارة اعتقاد به دو اصل خیر و شر؛ گوید که این رأي مصریان مقدم می
شک به زردشت و افالطون نظر فیلسوفان جهان است و از این سخن بینیترنیبروشنو نیتربزرگ

.)152- 151: 1352مجتبایی، (دارد 
ویلهلم، (اند خدایی قائل بودهو قدرتل ایرانی نیروي الیزاو شاهانیونانیان براي ارتش ایران 

خصوص چون شاهنشاهی هخامنشی گسترش یافت موبدان با طبقات روحانی سایر ملل به.)16: 1386
در سنت . ي میان این مغان و فرهنگ یونانی برقرار شدترسرراستپیوندهاي . کلدانیان مربوط شدند

ورمازرن، (ایرانیان را در یونان رواج داده است هاي دینیآمده است که موبدي اُستانس نام، اندیشه
یونانی (همین مغان . داندافالطون در کتاب اَلسیبیاد لفظ ماگیا را مترادف با نیایش ایزدان می.)24: 1383
ی را خلق کردند و خداي مورد ستایش مهرپرستصغیر بودند که مراسم آیین پررمز و راز ایآس) مآب

ریو سابرد نام می) م.پ390(اسیکتزمراسم نیاز ا.ی جلوه دادندو باطنک قاطبه مردم را محور مناس
و ي به دو زبان یونانی انوشتهسنگمغان،ادیو ازدخصوص نحوه انتشار در.کنندمیدییتأمنابع آن را 

اناحیه فَرشا یو دراین کتیبه در شهر کاپادوس . ی یافته شده که حائز اهمیت فراوان استآرام
ساگاریوس پسر ماگافارنس یا ماي «:ندوس کشف شده که روي آن جمله زیر حک شده استرودا

عبارت به(ایوآریارامنا مؤبد مهري شده است سردار) در صحت قرائت این نام تردید است(فارنس 
.)25- 24: 1383ورمازرن، (» ی را به افتخار میترا انجام دادمراسم) بهتر

سقراطواسطهبهافالطون از زردشت ریتأث
رود که زردشت میو احتمالزیسته است میاز سقراطزردشت کمابیش دویست سال پیش 

شواهد .)53: 1381پانوسی، (بوده باشد دانیاضیرپیثاگوراس و استاداستاد این فیلسوف یونانی 



17آرمانی در ایران باستانافالطونی و شاهفیلسوف شاه

مدرسه درس گزنفون در: نقل شده؛ مثالًبا ایرانیان ارتباط داشته استکامالًبسیاري است که سقراط 
برادرجوان با کورش صغیر،نیا.ی بئوسی دوست شداز اهالسقراط، با جوانی به نام پِروکسن 

بود واو را به مسافرت به آسیاي صغیر دعوت کرد تا به کینزداریبسایران پادشاه،درازدستاردشیر 
خانوادگی هاي شهرهاي آتن و جنگو حسادتکه از رقابت گزنفون.مصاحبت کورش نایل آید

پِروکسن استقبال کرد و با کورش از دعوتمخالفت استادش سقراط باوجودبه تنگ آمده بود، 
.)12: 1388گزنفون، (مالقات کرد و اعتماد و محبت او را به خود جلب کرد 

را که آنچهاست،بودهزیناینک باید افزود که افالطون به معناي خاصی شاگرد پیثاگوراس 
اماهرآینه از پیثاگوراس به ارمغان برده است،آن را افالطونالطون مشترك دارد،پیثاگوراس با اف

زردشت دارد غیرمستقیم ازو بهرا افالطون به میانجی آنآنچه را که پیثاگوراس از زردشت دارد،
افالطون در رساله اَلکبیادس اول درباره تربیت شاهزادگان ایرانی از قول .)64: 1388گزنفون، (

:سدینویماط چنین سقر
، بلکه سپارندینمپس از آنکه فرزندي در خاندان شاهی زاده شد او را به دست دایگان ناشایست 

هاي او مواظبت شایسته تا در پرورش اندامگمارندیمو پرورشگران را به تربیت او خواجگانبهترین 
ه سبب مهارتی که در کار خود پرورشگران باین.بجاي آورد و پیکر او به بهترین شکل پرورده شود

ی رسید او را بر اسب سالگهفتفرزندان خاندان شاهی چون به . اندبزرگاند، داراي مقامی یافته
ی او را به سالگچهاردهدر . آموزندیمو شکارگري برندیمو به نزد استادان سوارکاري نشانندیم

اند که در میان ینان چهار مرد برگزیدها. سپارندیمشوندیمکسانی که آموزگاران شاهی خوانده 
، دیگري دادورزترین، سیمی نیترفرزانهاولی . اندمردم پارس به برتري بر دیگران معروف

یی را مزدانخستین آموزگار، آئین زردشت اهورا . پرهیزگارترین و چهارمی دلیرترین آن مردم است
آموزگار دوم . دهدیمشاهی را بدو تعلیم و کارهاي بایسته آموزدیمي به وکه پرستش ایزدان است 

آموزگار سیم که . که همواره راست بگویدآموزدیمکه دادورزترین کسی است که به او 
گذارد که وي مغلوب و دستخوش شهوات خود گردد، و بدو پرهیزگارترین مردم است نمی

. هاي خود نگرددخواستهی شاه و آزاده باشد، بر نفس خویش حاکم شود و بندهراستبهکه آموزدیم
که اگر دیگویو مدهدیمی را بدو تعلیم ترسیبآموزگار چهارم که دلیرترین مردم است دلیري و 

.)26- 25: 1352مجتبایی، (وي ترسنده باشد، باید خود را بنده بداند 

سفرهاي افالطون به شرق
نه نی؛ و اتاراجگر استگذار آموزه فَرُورها نیست؛ او یک آري افالطون پرشگرف شالوده

از آن روي که وي تعالیم زردشت را بازنگاري کرده، بلکه از آنجاست که این مطلب را مکتوم 
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سال پس از مرگ سقراط آتن را 10افالطون تقریباً .)5: 1381پانوسی، (گذاشته است و پنهان
قیه سفر کرد؛ فینیاحتماالً ومصرخودومصرمغربدرمهاجرنشین یونانی و بهترك گفت 

به جنوب ایتالی رفت و ظاهراً مقصودش آشنایی با حکماي فیثاغورثی . م.پ388سپس در سال 
عنایت، (اي از فلسفه بر او تأثیر فراوان داشت عنوان رشتهبود و نیز ارج و اهمیت ریاضیات به

سرچشمه و ایران سهبابلهاي افالطون و نیز ارسطو پیداست که مصر،از نوشته.)32: 1386
نویسد، ارسطو عقیده داشته که زردشت که کاتلین میچنان. ها بوده استبزرگ این اندیشه

ویژه از زردشت و زیسته و افالطون در کتاب قوانین خود بهشش هزار سال پیش از افالطون می
وح انگاري او یاد کرده و خود به پیروي از او بر آن بوده است که در جهان دو رآیین دوگانه

افالطون به گفته کاتلین، زردشتیگري در آکادمی نیهمچن.کلی نیکی و بدي با هم در ستیزند
هاي انحطاط و به پیش آمدن دورهدهیو عقآمده شمار میبه» پسند روز و کشفی تازهمشربی«

فیلسوف آلمانی در کتاب انحطاط غرب ) 1880-1936(نگلریاشپبعدها بشر کهتمدن در تاریخ 
.)75: 1386عنایت، (بسط داد، از زردشتیگري برخاسته است آن را 

معتقد بودند که جهان بین دو کشور متمدن ایران و یونان تقسیم شده، به همین سبب است که 
هاي دانشمندان یونانی را به ایران زیاد بینیم و نیز سفرما همیشه این دو کشور را در مسیر رقابت می

افالطون کامالً با .)135: 1352مجتبایی، (هاست طون یکی از آنطوري که افالایم؛ بهشنیده
گذار مذهب ایرانی و فرزند که زردشت را بنیانهاي زردشت آشنا بوده است تاجاییآموزه

ی نه نر و نه عنیانسان نخست بدون جنسیت،:جا افالطون گفته استکیدرنامد،اهورامزدا می
افالطون در .)68- 66: 1381پانوسی، (زردشت آموخته است ماده بوده است، این امر را نیز از

ها منطبق است با همان سرآغازین مصرياصولدیده بود،آموزش) کاهنان(شبانانیکمصر به نزد 
آغازین فرهنگها که زردشت بیشترین تعالیم خود را از آنان گرفت،اصول در نزد کلدانی

.)65: 1381وسی، پان(تر از فرهنگ مصري است کلدانی پارینه
دان شهیر در آکادمی افالطون، و از طرف دیگر، از طرفی، وجود اُودوکسوس کنیدي، ریاضی

ترین هاي وِرنریگر که بلندگوي تعالیم ایران در آکادمی افالطون بوده است، بزرگپژوهش
هرمیپوس، مدرکی است براي اثبات اینکه افالطون از تعالیم ایران آگاه بوده است و بنا بر گفته 

بینی جهانجمله افالطون ازاوستا به یونانی ترجمه شده بود و این همانا کافی است که یونانیان و از 
.)45: 1381پانوسی، (ایرانیان آگاه شده باشند 

فیلسوف شاه و شهر زیباي افالطونی 
و دانایی مدار واقعی را در معرفتیک سیاستازیامتویژه در رساله مرد سیاسی،افالطون به
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داند که موجب وصول به یگانگی و پیوند اعضاي منفرد جامعه شده که این خود از تحقق او می
افالطون در طرح شهر زیباي آرمانی خود : نویسدطباطبایی میجواد.شودعدالت محقق می

ود ردهد که در واقع عین و تجسم قانون به شمار میپادشاه فیلسوف را فراتر از قانون قرار می
.)114: 1379راد، رضایی(

حاکم حکیم افالطون انسانی است که از راه تربیت نفس و پرورش قواي عقالنی به آخرین 
در این و به سبب تشبه تام به صفات الهی وجودش الوهیت یافته است؛حد کمال خود رسیده؛

.الهی نخواهد بوداو از مشیت ربانی جدا نیست و کارهاي او جز بر وفق حقایق عالمخواستمقام،
به مرزهاي عالم برین رسیده است و کمال خیر و زیبایی و عدالتی را وي آن را که حکیم است،

نظام جهانی را در این کند و از آن روي که حاکم است،ها برقرار است، مشاهده میکه در آن
طون در افال.رساندبخشد و کشور خود را به خیر محض و کمال آرمانی میعالم تحقق می

هاي پیشین آن اي را یک سر از نقشکند که صفحهجمهوري حاکم حکیم را به نقاشی تشبیه می
پس .ریزدطرح نو و بدیع بر آن می،پاك ساخته و از نو، بر حسب آنچه خود در پیش نظر دارد

و نظم کامل ورسدگذرد و به عالم معقول میحاکم حکیم افالطون از مرزهاي عالم محسوس می
کند و امور جهان را بر وفق آن آراسته عدل تمامی را که در آن عالم بر پاست، مشاهده می

.)151و 132- 131: 1352مجتبایی، (سازد می
افالطون بسیاري از الزامات و صفات شهریار آرمانی را براي حاکم فیلسوف خود 

آرمانی افالطون شهر.دتواند توسط هر حاکمی راهبري شوافالطون نمیشهرآرمان.شمردبرمی
تواند توسط کسی اداره شود که خرد را ملکه ذهن خویش ساخته و فلسفه بداند تنها می

داند و ظاهراً افالطون فضیلت و معرفت را با یکدیگر مرتبط می.)343: 1389راد، رضایی(
کس یچهکهکندیمتوان آموخت و افزون بر این تأکید را میو اخالقمدعی است که فضیلت 

کسی بدسگالی را انتخاب کند اگر.شوددانسته و از سر اراده مرتکب کنش زشت و ناپسند نمی
.)163: 1389ضیمران، (در حقیقت این انتخاب متکی به باور او به نیکی آن عمل است 

پیوسته و این یگانگی را از تحقق بخشیدن به مفهوم عدالت همحاکم حکیم همۀ اجزا را به
ممکن است قانون براي رایزمدار واقعی نیاز به قانون ندارد؛رو سیاستایناز.کندمیپذیرامکان

پوشی کند؛ زیرا حاکم تواند از قوانین چشمواقعی میمداراستیس.وپاگیر باشداو دست
.)1389:346راد، رضایی(فیلسوف نظر به قوانین تغییرناپذیر دارد 

س کرده باشیم، باید در آن چهار فضیلت وجود داشته تأسیو کاملاگر ما شهر خود را خوب 
فضیلت اول .)121: 1388روحانی، (داري و عدالت حکمت؛ شجاعت؛ خویشتنیعنی: باشد

حسن تدبیر خود علمی است؛ زیرا بدیهی نیهماماشود،داران یافت میحکمت است که در زمام
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افالطون حکمت خود را مدیون رشه.گیرد، نه از جهلاست که این صفت از علم سرچشمه می
کنند،داند که به مناسبت علمی که دارند، بر شهر ریاست و حکومت میترین طبقه میکوچک

اي صاحبان این علم که در میان همه علوم نام حکمت تنها بر آن قابل اطالق است، طبقهپس
فضیلت ). 227- 1388:229روحانی، (از همه طبقات کمترند افراد آنطبیعت حکمبههستند که 

شود و براي پیدا کردنش باید به آن قسمت از مردم توجه دوم شجاعت که در سربازان یافت می
شجاعت محافظت از عقیده عمومی در باب نوع و چگونگی . کرد که کار جنگ را بر عهده دارند

؛ کندجاد میاموري که مردم باید از آن بر حذر باشند و این عقیده را قانون از طریق تربیت ای
بعضی در پرتو این فضیلت است . ، شجاعت در همۀ احوال باید این عقیده را محافظت کندنیبنابرا

که انسان، خواه هنگام اندوه و خواه هنگام خوشی، یا آرزو یا ترس، آن عقیده را از دست 
ع ي یک نودارشتنیخوداري است؛ فضیلت سوم خویشتن.)230- 229: 1388روحانی، (دهد نمی

گوییم فالنی مالک نفس نظم و تسلط بر لذات و شهوات است و از اینجاست که در اصطالح می
هرگاه جزء بهتر . یکی جزء بهتر و یکی جزء بدتر: واقع نفس انسان دو جزء دارددر.خویش است

گویند شخص مالک نفس خویش است و هرگاه برعکس در نتیجه بر جزء بدتر مسلط شود، می
گویند بنده نفس خود و فاقد یمبهتر نفس انسان مغلوب و مقهور قوه بد گردد،تربیت بد جزء

فیلسوف . داري در تمام افراد حاکم و یا افراد محکوم وجود داردشتنیخو.داري استخویشتن
ی که دیگران را به کسب موجباترایزگونه حرص و طمع آزاد؛است و از هردارشتنیخوحقیقی 

وجه با روحیۀ او سازگار هیچکند، در او تأثیر ندارد و طلب این چیزها بهمیثروت و تجمل وادار 
.)238و 334- 233: 1388روحانی، (فیلسوف از هرگونه دنائت طبع مبراست . نیست

انحصار یک فرد باید در شهر بههر.کند، عدالت استآخرین فضیلتی که شهر را تکمیل می
پرداختن به واقعدرتاً براي آن استعداد خاص داشته باشد،کار داشته باشد؛ یعنی کاري که طبیع

صفتی که صفات دیگر را به تنها.کار خود و پرهیز از دخالت در کار دیگران عین عدالت است
عدالت صفتهاست،ها توأم باشد، وسیلۀ ابقاء و محافظت آنآورد و مادام که با آنوجود می

فالطون اساس، اخالقیات حاکم، یعنی حکمت، فضیلت و به نظر ا.)237:  1388روحانی، (است 
فارابی، (حاکم حکیم باشد کهشودیمرعایت عدالت است و این اوصاف در کسی جمع 

1358 :35(.

آرمانی ایران باستانشاه
و ...) ع(بن یافث بن نوح حام:بوده و نسب او چنین است) ع(گویند کیومرث بعد از نوح 

، اما همۀ عمر به راست کردن احوال جهان و ترتیب جهانیان مشغول بود تا عمر او هزار سال بود
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؛ وپس همگان منقاد او شدند و پادشاهی او را به آخر عمر مسلم شد و چهل سال پادشاهی کرد
پادشاه هوشنگبعد از گیومرث،وهوشنگ که چهارم بطن بود از فرزندان او، ولیعهد گردانید

داد و عدل گسترد بود کهاولین کسی او.ي بیعت پادشاهی کردندشد و در اصطخر پارس بر و
بسیار کس از علماي ؛ وو انصاف مظلومان از ظالمان ستد و بدین سبب، او را پیشداد لقب نهادند

پارسیان گفته که هوشنگ و برادرش ویکرت دو پیغمبر بودند که حق تعالی ایشان را به اهل آن 
و آن است که اول کس او بود که آهن از سنگ درآورد و از آن آثار ا؛ وزمانه فرستاده بود

از درخت فرمود بریدن و از چوب آن بنا ساختن و وآالت ساخت و دست ابزار درودگري،
ها ساخت و مردم را خداپرستی آموخت و بر راه نیکوکاري داشت و از ناشایست و عبادتگاه

هاد و بر تخت نشستن و تاج بر سر نهادن آیین و بعضی از آیین و رسوم پادشاهی نفساد منع کرد
.)273: 1377کریستین سن، (آورد 

ها گویند جمشید موجودي جاویدان است و گرچه در شمار خدایان نیست، ولی با آن
کند و آدمیان زندگی دراز برابري و همسري دارد و در روشنی مطلق آسمانی زندگی می

آشکارا، تقدس، فره و قرار داشتن در فوق طبقات،سرشت ایزدي.)425: 1369صفا، (بخشد می
آرمانی داراي الزاماتی است که هیچ فردي بدون شاهآرمانی است،هاي یک شاهبازتاب ویژگی

رجایی در تحول اندیشۀ شرق فرهنگ.داشتن آن الزامات قادر به کسب قدرت شهریاري نبود
گیرد که نزد میجهینت) ر باشد هم آیین و فرهمش زو(شاهنامه باستان با استناد به این مصرع از 

و فر نییآباید داراي این سه ویژگی یعنی زور،ی پادشاه،عنیکننده حاکمیت،ایرانیان نهاد اعمال
الزامات : بندي به شکل دیگري در دو بخش ارائه شوداما بهتر است که این تقسیم.باشد
.تیتربونژاد؛ فره: اند اززاماتی است که عبارتآرمانی داراي الشاههر.آرمانی و صفات اوشاه

تنهایی شاه را به صفت آرمانی بودن ممیز حال، باید به خاطر داشت که این الزامات بهدرعین
جمع الزامات، که ذاتی امر . اي نیز باشدکند بلکه او باید متصف به صفات پسندیدهنمی

شهریاري است، با صفاتی که شاهان در کسب آن باید بکوشند، شهریار را به صفت آرمانی 
:هاي زیر برگرفته استصفات از ویژگینیا.سازدبودن متصف می

.زهد و دینداري: و سومعدالت:؛ دومتیآمرواقتدار:اول
که صفات او اکتسابی آرمانی امري حدوداً فطري است، درحالیکه گفتیم، الزامات شاهچنان

و دینی هاي اخالقی در آموزه: توان گفتدر کل می.)1389:273راد، رضایی(و عارضی است 
ها را هاي موردنظر این آموزهایران باستان مشروعیت سیاسی شاه زمانی محرز است که بایستگی

هاي آموزهرواج.اي اکتسابی استاي ذاتی و پارهها، البته پارهاین بایستگیاحراز.واجد باشد
اکم سیاسی اخالقی و دینی در جامعه ایران باستان و بازتاب آن در ذهنیت فرهنگی جامعه از ح
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تواند طوري که این انتظارات میکند که فراتر از حاکم معمولی است؛ بهانتظاراتی را طلب می
.)135-124: 1390زمانی،(در شاه آرمانی تجلی پیدا کند 

آرمانی ایران باستانافالطونی بر شاهتطبیق فیلسوف شاه
عیناً همان چهار فضیلتی را نکتۀ شایستۀ توجه، آن است که تعلیمات چهار استاد در ایران

گردد که افالطون در جمهوري کمال و فرخندگی افراد و بقاي سعادت جامعه را شامل می
.عدالت،عفتحکمت، شجاعت،یعنی:وابسته به وجود آن دانسته است

در شهر آرمانی افالطونی . شود، حکمت استدر فضیلت اول مشاهده میآنچه:حکمت
. ور باشنداخالقی بهره- رسند باید از فضایل عالی روحیو فرمانروایی میکسانی که به شهریاري 

اي تحقق خواهد یافت که حکومت آن با حکمت توأم و در نظر افالطون کمال عدالت در جامعه
تا زمانی که حکیمان حکومت نیابند و یا شهریاران و فرمانروایان . حاکم حکیم فرمانرواي آن باشد

تا زمانی که قدرت سیاسی با خرد و فرزانگی در یک ور نباشدمت بهرهاین جهان از روح حک
نصیب شخص توأم نگردد و کسانی که تنها یکی از این دو خاصیت را دارا و از آن دیگر بی

روزي رهایی و نوع بشر هرگز از شقاوت و تیرهشهرهاباشند، از فرمانروایی بر کنار نگردند،
پیوستن روح به عالم برتر، و شناختن : عبارت است ازافالطون، حکمت از دیدگاه. نخواهند یافت

زوال و ابدي و توجه روح از عالم محسوس به عالم معقول و رسیدن از ظلمت به حقایق ثابت و بی
حکمت را بازگشتن روح از روزي است که چندان بهتر از شب کهدیگویمونور دانسته است

. بارت دیگر، حکمت حقیقی عروج روح از پایین به باالستعنیست، به روز حقیقی وجود، و به
شوند، باید پس از آنکه در شهر آرمانی افالطون، کسانی که براي شهریاري و فرمانروایی نامزد می

هاي بدنی پرداختند و روزگاري دراز براي هاي خود به ورزشیک چند براي پرورش اندام
به بایدن موسیقی، نجوم و ریاضیات اشتغال ورزیدند،تقویت و تربیت نیروهاي عقالنی به آموخت

تحصیل حکمت مشغول گردند و به شناخت حقایق امور توجه کنند، و براي کسب تجربت و 
گونه تصورات دربارة این.هاي بزرگ کشوري و لشکري شرکت جوینددر کارآزمودگی،

.)62- 60: 1352مجتبایی، (که گفته شد، در یونان آن زمان تازگی داردحکمت و حکومت چنان
که گفته شد، کار چنانهمشده است،هرچند که در ایران سلطنت، رسالت الهی تصور می

ترین مردمان است، تعلیم حکمت است و آن آیین زردشت اورمزدایی و استاد اول که حکیم
کمال انسان داند؛ زیرا که ترین کارها میافالطون عبادت را بهترین و شریف. پرستش ایزدان است

راد، رضایی(تواند شد نزدیک شدن به صفات و کمال الهی است، و آن از این راه حاصل می
در تبیین حکمت تأکید دارد، با توجه به تیو تربشک افالطون به دو عنصر دین بی.)305: 1389
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آنکه حکمت در ایران باستان از یک طرف ریشه در دین و آیین زردشت اورمزدایی و از طرف
تردید افالطون در قرار دادن حاکم حکیم بیدیگر، ریشه در تربیت و اندیشه شاهان ایرانی دارد،

ترتیب به ارائه براي اثبات آن به. هاي دولتی و اجتماعی ایران اشاره دارددر رأس جامعه به سازمان
گ، جم، فره کیانی آن است که با هوشن: گرددمستنداتی در دو حوزه دین و تربیت اشاره می

: 1385بهار، (فره آزادگان آن است که ایرانیان را است . کاووس و دیگر شاهان آفریده شده است
. فره ایزدي، یکی از ارکان مهم آیین پادشاهی ایرانی است و الزمۀ قدرت و فرمانروایی). 109

).15: 1384سودآور، (نمایانگر تأیید الهی است و مؤید مشروعیت حکومت 
آمده نشان داد که انسان در دین مزدیسنا جایگاهی دستمتون زردشتی بههمچنین بررسی

اما جایگاه شاه در چنین نگرشی از این هم فراتر رفته و نسبت به مردم، همانند نسبت ؛ واال دارد
هاي اي از همه ویژگیگونه که انسان مجموعهی همانعنی؛ هاي عالم استمردم به همۀ آفریده

آدمیان در خویشتن است کیکهاي ینیز گردآورنده همۀ ویژگیشاه،آفریدگان دیگر است
.)127: 1377فر، ثاقب(

رو شهریاري حکومت اینازهاي ایرانی دین را بنیاد زندگی اجتماعی دانسته است؛بارها اندرزنامه
آیین دین را یکریاردش.نیاز از یکدیگر نتوانند بودو دین را دو برادر همزاد شمرده است که بی

ها در آن روزگار براي اداره کردن ملت. گاه شهریاري حکومت باشدداند که باید تکیهاجتماعی می
مانندهاي مشخص جدا از دین،بر پایه یک شیوة اجتماعی و سیاسی ویژه، هنوز در جهان حزب

.تماعی مردم بودی براي راه بردن زندگی اجنییآزمین،ویژه در مشرقامروزه پدید نیامده بود و دین به
زردشت که به بهبود کار این جهان بیش از جهان دیگر نیدهاي کهن،است در میان دینروشن

.)3- 2: 1348عباسی، (هاي مثبت و عملی در آن فراوان بود نگریسته است و جنبهمی
تنها نزد خود بلکه اتباع خود مایۀ خیر واز گزنفون نقل است که کوروش نیز دینداري را نه

دانست که نزدیکی و تقرب افراد متدین و پرهیزگار کمتر از اشخاص پنداشت و میبرکت می
اند، پی کارهاي ها که خداترسانهمچنین معتقد بود آن. رسانددین و بدکار به او ضرر میبی

: شاه گویدآرشام.)312: 1369گزنفون، (روند ناصواب نسبت به یکدیگر و یا در حق او نمی
او کشور پارسی را که داراي مردم . ترین خدایان، مرا شاه کرددا، خداي بزرگ و بزرگاهورامز«

شارپ، (» به خواست اهورامزدا این کشور را دارم. خوب و اسبان خوب است، به من اعطا فرمود
1388 :27(.

تربیت دومین عنصر حکمت افالطونی است که آن را پروراندن فضایلی که طبیعت آدمی به 
گونه است، شکل هندسی جامعۀ افالطونی همچون جامعۀ ایرانی هرم. داندیمهاده است،ودیعه ن

گونه که همان. شودتر شویم، از تعداد افراد هر طبقه کاسته میهرچه از قاعده به رأس نزدیک
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زر در طبیعت کمیاب است، طبقه حاکمان نیز ازآنجاکه فلز وجودي آنان زر است، به تعداد 
شود که تعداد اندکی لیاقت تحصیل همین علت موجب می. ماع وجود دارندمحدودي در اجت

. بودباید دارا میآرمانی ایرانی را حاکم حکیم افالطون نیز الزامات شاه. فلسفه را داشته باشند
کند تا البته افالطون آن پافشاري ایرانیان بر نژاد را ندارد، اما از طریق دیگري آن را احیا می

است افراد نخبهالزم).344: 1389راد، رضایی(ند او نیز داراي نژادي اصیل باشد حاکم خردم
همچنین الزم است که . جنس نر و ماده بیشتر و افراد پست کمتر جفت شوندالمقدورحتی

فرزندان دستۀ اول پرورش یابند، نه فرزندان دستۀ دوم، تا بدین طریق ممتاز بودن گله کامالً 
البته این موضوع با حکم دیگر افالطون که همۀ افراد باید ). 287: 1374، افالطون(حفظ شود 

مورد تربیت قرار گرفته تا استعداد درونی آنان آشکار شود، تناقض ندارد؛ چراکه با آموزش 
دادن همۀ افراد از دوران کودکی و با آشکار شدن استعدادهاي فطري آنان، هر بار عدة 

یابند و در نهایت، خردمندترین افراد هستند که بعد راه میهاي مرحلۀمعدودتري به آموزش
باید آنان را در بسیاري از علوم بیازماییم : نویسداو می. آیندفلسفه آموخته، به هیئت حاکم درمی

افالطون، (تا معلوم کنیم که آیا مستعد فراگرفتن علوم عالی هستند و یا طاقت آن را ندارند 
1374 :374 .(

گوید که پس از یاد دادن خواندن و نوشتن در مرحلۀ رباره دقایق عملی تربیت میافالطون د
ابتدایی، باید در مرحلۀ متوسط، ادب و علوم انسانی به کودك آموخت تا او را با فرهنگ، 
.تاریخ و سنن سرزمین خود و کشورهاي همسایه و نیز معتقدات رایج اخالقی و دینی آشنا کرد

وبیش معادل مرحلۀ آموزش دانشگاهی در زمان ماست؛ اگرچه زمان مکۀ بعدي تربیت،مرحل
ورزش براي : تعبیر دیگر، تربیت عبارت است از؛ به)55- 54: 1386عنایت، (گیرد بیشتري می

دانیم که در می). 129: 1388روحانی، (روح، تربیت روح باید اول شروع شود؛ بعد تربیت جسم 
ورزش براي پرورش قواي . رش شامل دو بخش استشهر آرمانی افالطون، آموزش و پرو
ها، براي پرورش نیروي ذهنی و خصایل اخالقی، افالطون جسمانی و موسیقی، یعنی علوم و هنر

تاداند،اي که نقل شد نیز تعلیم و تربیت شاهزادگان ایرانی را شامل همین دو بخش میدر قطعه
شوند و ها و نیروي جسمانی آنان گماشته میاندامتیبه تربسالگی پرورشگران شایسته چهارده

که گذاشت، به تعلیم فرزندان خاندان شاهی سالگی به بعد چهار آموزگار شاهی چناناز چهارده
.)27- 26: 1352مجتبایی، (پردازند می

بادربار،درعهد هخامنشیمانندزادگان،اي از نجیبعده:نویسدباره میکریستن سن دراین
شدند و در تحت ریاست آموزگار اسواران تعلیم مینائلدان سلطنتی به قسمتی از تعالیم جوانان خان

... . گرفتندیفرامبازي، شطرنج و شکار را در آنجا ، حساب، چوگانو نوشتنخواندن.یافتندمی
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ی باید در این سن اصول دیانت را از رويجوانهربندي و اخالقی بود،سالگی سن ختم تربیتپانزده
.)294- 1389:293راد، رضایی(اوستا و زند بداند و سرنوشت و تکالیف آدمی را بشناسد 

سخنی را که افالطون در رساله اَلکبیادس اول از قول سقراط درباره تربیت شاهزادگان ایرانی 
گفته است و در آن به اعتقاد آنان بر آیین زردشت اهورامزدایی اشاره کرده و تربیت شاهزادگان 

.توضیح آن گذشت، خود مؤید این واقعیت استکهر عهده چهار آموزگار معرفی نمود،را ب
به معنی کهآمده،1یتیپئهیربد در اوستا اَئیثرا : کنددر اوستا آموزگاران را چنین معرفی می

اَئیثرا به معنی آموزش و نینخستآموزگار و معلم است، این کلمه مرکب از دو جزء است؛
ی است که به معنی موال، فارس) بد(و ي پهلو) پد(دوم پئیتی که همان پسوند تعلیم، و جزء

نیز آمده است و چون در ایران و آموزگارصاحب و دارنده است و نیز در اوستا به معنی شاگرد 
خواندند و رئیس ایشان را هیربد نیز بودند آنان را هیربد نیز میو آموزگارپیشوایان دینی استاد 

مشکور، (که تنسر مؤبد معروف زردشتی هیربد هیربدان بوده است خواندند؛ چنانیهیربدان م
م پس از سفرش از شرق و .پ368به همین دلیل است که افالطون در سال .)240-241: 1382

مدارن یک کند و در آن افالطون براي تربیت سیاستبازگشتش به آتن، آکادمی را تأسیس می
افالطون و شاگردان او بر نظام سیاسی آتن و واسطهبهین آکادمی ا. مرکز آموزشی اداره کرد

.)1389:79عالم، (هاي یونان تأثیر گذاشت دیگر شهردولت
پاسداري و سرپرستی امور فن.دومین فضیلت حاکم حکیم از نظر افالطون استشجاعت

رایط اختصاصی آن جامعه، نظیر هرکدام از فنون دیگر، باید به عهده افرادي واگذار گردد که ش
مردي که بناست . را، چه از حیث مواهب فطري و چه از لحاظ تربیت اکتسابی، دارا هستند

منصب پاسداري جامعه را بر عهده گیرد، باید از حیث قواي فطري، خواص بدنی، قدرت، 
اي بشاش و مقتدر باشد کهسرعت و غریزه تیزبینی از اقران و همگنان برتر و نیز داراي روحیه

با شجاعتها را بشکند و در مواجهه با دشمنان بتواند هنگام برخورد با مشکالت، لبخندزنان آن
کوشی، تندخویی در برابر به گفته افالطون، شجاعت، چابکی، تیزهوشی، سخت. تصمیم بگیرد

رفتاري و وفاداري در برابر مخدومان است و آنچه باید از راه تربیت به ایشان دشمنان، خوش
شجاعت یکی از صفات اصلی ). 37: 1390طاهري، (ت، موسیقی و آموزش بدنی است آموخ

صفتی که استاد چهارم . آرمانی و موجب پیروزي و دوام سلطنت در ایران باستان بوده استشاه
ی و آزادگترسی پردازد، دلیري، بیکه دلیرترین مردم پارس است، به تعلیم و تربیت آن می

وقتی حاصل است که قوه غضبی روح و آنخواند، ت را شجاعت میافالطون این فضیل. است
گفت که اگر به گفته افالطون، استاد چهارم به شاهزادگان ایرانی می. زیر فرمان قوه عاقله درآید

1. Aethrapaiti



)48پیاپی (95پاییز، 18شماره ،پنجمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه26

چهارمین استادي که افالطون نام .)36: 1352مجتبایی، (ترسنده باشند، باید خود را بنده بشمارند 
ضامنصفت آمریت،کسبآموخت،ري و شجاعت را به شاهزاده میی است که دلیکسبرده،

قدرت آمریت شاه رو به ضعف نهاد، هرگاهتاریخ ایران باستان،در.بقاي شهریاري است
کتیبه بیستون شرح اقتدار داریوش است،در.رو شدبالفاصله با خطر خلع از سلطنت روبه

واقع پردازد، بهوقایع سرکوب شورشیان میحو شرجاکه به او به بیان کارهاي نمایان خود آن
.)296: 1389راد، رضایی(کند کاري جز به رخ کشیدن آمریت و اقتدار خود نمی

ایمانی بپرهیزد، باید از بیانسان:در اوستا نیز به این مهم اشاره گردیده، چنانکه آمده است
جنگد، از ملت ر راه دیانتش مییک فرمانرواي خوب و شایسته د... حتی در راه ایمان بجنگد؛ 

ي سوبهاز گزنفون نقل است که کوروش رو ). 155: 1379گیریشمن، ... (کند،خویش دفاع می
اید که وطن من ي پارسیان که در همان سرزمینی زاده و پرورش یافتها،هان:گویدقوم پارس می

ز چون ما باشید، و همان قدرت جسمانی دارید که ما داریم؛ باید در شجاعت نیشمااست،
بود کهبرد و معتقد را به شکار میهاآنکند،هاي جنگی ترغیب میزادگان را به تمریننجیب

.)313-67: 1369گزنفون، (شکار بهترین مربی فنون نظامی است 
گذاران بزرگ جهان شمرده و در کتاب افالطون در رساله فدروس، داریوش را از قانون

داریوش در کتیبه . کوروش و قوانین داریوش را ستوده است» ريدانوامیس سیاست ملک«
:گویدبیستون از تندرستی و نیرومندي و هنرهاي خود در سوارکاري و کمانداري چنین می

هم به پا؛ سوارکارم، سوارکار خوب؛ کماندارم، کماندار خوب، هم ام، هم به دست،ورزیده
ز خوب، هم پیاده و هم سواره، و هنرهایی که اورمزدا به اندااندازم، نیزهپیاده و هم سواره؛ نیزه

ام که نگهدارشان باشم، به خواست اورمزدا هرچه کردم، با این هنرها من داده است و توانسته
اي بر مقبره داریوش چنین در کتیبه.)29: 1352مجتبایی، (ام که اورمزدا به من داده است کرده

سواران جنگجو شدم، کمانگیري م بودم، سرآمد چابکدوست و یاور دوستانمن:آمده است
.)144: 1379گیریشمن، (زبردست و سرکرده شکارچیان؛ دانستم و توانستم هرچه خواستم 

روح آدمی را داراي سه وي. سومین فضیلت حاکم حکیم افالطونی استداريخویشتن
نبه کمالی قوه شهوي که فضیلت و جعفتوداند می»عاقله، غضبی و شهوي«قوه یا سه جزء 

گردد که قوه عاقله بر قوه غضبی و قوه شهوي غالب و حاکم باشد است، وقتی حاصل می
برعکس حکمت و شجاعت که هرکدام در قسمت مخصوصی از شهر ). 1352،35مجتبایی، (

. داري شامل همه شهر و موجد هماهنگی بین همۀ شهرنشینان استشود، خویشتنیافت می
هماهنگی و توافق طبیعی جزء پست و جزء شریف : داري عبارت است ازندرواقع، خویشت

یک از این دو جزء باید چه بر امور شهر و چه بر امور فرد نسبت به این موضوع که کدام
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کند، دقیقاً فضیلت که افالطون به آن اشاره مینیا).235-234: 1388روحانی، (حکومت کند 
. شودآرمانی ایران باستان به منتخبان پادشاهی آموخته میسومین صفتی است که در اندیشۀ شاه

استاد سوم که پرهیزگارترین مردم پارس کارافالطون با آگاهی، در این مورد معتقد است
آموزد که بر نفس خویش حاکم باشند و شهوات را به نیروي خرد به شاهزادگان میاست،

از آن به فلسفۀ اخالق خوددرافالطونمغلوب سازند؛ این در حقیقت همان فضیلتی است که
خودکامه : کندداریوش وجود این فضیلت را در خود چنین بیان می. عفت تعبیر کرده است

بر نفس خویش نیک . امهرچه در خشم من پدید آید، به نیروي عقل سخت بر آن چیرهنیستم، 
).35: 1352مجتبایی، (فرمانروایم 

باید عالم و بصیر و بینا باشد که کنایه از پادشاه:کندیان میداري را چنین بشعبانی خویشتن
تهذیب نفس و تربیت سزاوار است که الزمه زندگی و فعالیت هر فرد در گفتار و کردار و 

شماري در رعایت و پایبندي مستندات بی). 166: 1388شعبانی، (اندیشه و پندار اوست 
داریوش از . پردازیممیچند موردبه ذکر که،داري وجود داردپادشاهان ایرانی به خویشتن

دروغ از.تو که از این پس شاه خواهی بود: گویدیی و دادورزي خود چنین میگوراست
کشور من در امان «اندیشی چنین میاگررا نیک گوشمال کن،گودروغسخت بپرهیز، مرد 

ا من چنین هستم که راستی به خواست اهورامزد: خشایارشاه گوید.)33: 1352مجتبایی،(»است
سخت بر هوس خود حکمران هستم، مردي که . را دوست هستم و بدي را دوست نیستم

رساند، برابر کسی که زیان میدهم،طور او را پاداش میکند، برابر همکاري، همانهمراهی می
خود را هاي درونی شاه باید عیب.)1388:123شارپ، (دهم طور او را کیفر میزیان، همان

، تندخو و بیکاره تنگچشم، گودروغنباید شاه.ها بکوشدپیوسته جستجو کند و در بهبود آن
در دل او بیم راه یابد، بر اوست که زمان کار وکوشش و زمان بیکاري و آسودن را دینبا.باشد

ید نباشاه.شکوه شاهی استختنیفروربرهم زدن سامان این کارها انگیزه رای؛ زبرهم نزند
هاست ها و بخشندگیبترسد، تفاوت شاه با زیردستان در توانایی او بر انجام دادن نیکیگاهچیه

داري و بردباري اوست که تواند راز خود را از خویشاوندان کوچک و و نیز از خویشتن
ترین خوي پادشاه آن نیز بزرگ؛ وگذران نهان دارد و بداند هر راز را باید به کجا سپاردخدمت

.)45: 1348عباسی، (است که خرد را بر هوس چیره بدارد 
ي جوانمردانه خویش با وخوخلقچنین بود که کوروش کبیر پس از فتح بابل طبق عادت، 

) 538(بعد کند و سال فرمانرواي مغلوب و به اسارت درآمده، در کمال آزادمنشی رفتار می
وروش، شخصاً در مراسم عزاداري شود و کم، به هنگام مرگ وي عزاي عمومی اعالم می.پ

گذار یک اردشیر بابکان نه از آن جهت که بنیان.)122: 1379گیریشمن، (کند شرکت می
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آید، دودمان بزرگ شاهنشاهی چهارصد ساله بوده است، از مردان نامدار تاریخ جهان بشمار می
پافشاري در کارها و اي از دلیري و پشتکار و هاي ویژهبلکه به دلیل آن است که داراي خوي

.)1: 1348عباسی، (ها و خردمندي و هوشمندي است داري در برابر دشواريخویشتن
پرسی مفهوم عدالت که در همه. چهارمین فضیلت حاکم حکیم افالطونی استعدالت

اعتباري مفهوم عدالت در گیرد، دال بر بیشود و جمهوري افالطون را دربر میسقراط آغاز می
کند که وي به عدالت از آنجا براي افالطون اهمیت زیادي پیدا می. روز آتن استجامعه آن

محاکمه سقراط از کهرسدیمبه این نتیجه افالطون؛ وپردازدپرسش درباره مرگ سقراط می
بحث کتاب خود را با افالطون.شودعدالتی و اخالقیات منحط دموکراسی آتن محاکمه میبی

: 1389راد، رضایی(طور که در ایران باستان با اَشه آغاز شده بود مانکند هعدالت آغاز می
109-110(.

.در نظر افالطون عدالت، هم در این جهان و هم در جهان دیگر مایه سعادت و رستگاري است
ي آسمان دانسته است و خدا را سوبهها را پرواز از زمین ي در جاي دیگر راه رهایی یافتن از بديو

؛ ترین مردم است، به خدا از همه بیشتر همانند استی که عادلکسداند و از میان ما لت میکمال عدا
توان کرد چون راستی ساالر و رهبر باشد، وجود بدي را در پیروان تصور نمی: دهدادامه میو
دم کند که مربه اعتقاد افالطون، عدالت هنگامی در جامعه موجودیت پیدا می.)33: 1352مجتبایی، (

افالطون با آگاهی از مفهوم عدالت در آیین ). 45: 1370محسنی،(به دنبال طمع و بیشترخواهی نروند 
ترین استاد دوم عادل. کندآرمانی ایران باستان آموزگار بعدي پادشاهی را چنین معرفی میشاه

ی نیبجهانر اما راست و دروغ د؛ آموزدمردمان است و راست گفتن را به فرزندان خاندان شاهی می
داشته است که سخن راست و سخن دروغ تنها جزء تریو کلتر آریاییان قدیم مفهومی بس وسیع

ی بوده که سراسر عالم هستی را به هم نییو آدر واقع راستی به معناي نظام . کوچکی از آن است
نظام کلی در همه امور کلی و جزئی، و همه اشیاء خرد و بزرگ حاکم بوده است؛ بروپیوسته،می

هاي دینی کیهان بزرگ و در جهان کوچک انسانی، نظام طبیعی، اجتماعی، اخالقی و نظام آیین
در نظر ایرانیان راستی که معنی آن . اندآمدههاي راستی در عوالم مختلف به شمار میهمگی جلوه

دروغ شکستن و شدن با نظام اخالقی و اجتماعی بوده و ظلم و هماهنگ.تر استبه عدالت نزدیک
ي خوب و زهایچهمهدر اوستا نیز راستی اصل و سرآغاز چنانکه.بر هم زدن این آیین است

.)31- 30: 1352مجتبایی، (ها به شمار آمده است سرچشمه همه نیکی
. گردداجمال به مواردي چند اشاره میدر باب عدالت نیز مستندات زیادي وجود دارد که به

کرد کهها را نافرمان است کشورهایی که نافرمان شدند، دروغ آنینا:گویدشاه میداریوش
.)67: 1388شارپ، (را به دست من داد هاآنپس از آن اهورامزدا . ها به مردم دروغ گفتنداین
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خواستند تا در کارشان داوري کند آید، مردمان ستمدیده از پادشاهان میچنانکه از شاهنامه برمی
خواندند، آمدند و شاه را در کاري به داوري میی چند تن به پیشگاه میگاه.و به دادشان برسد

کرد و از شان داوري میسازيخواند و درباره نیرنگ و دروغکار را میزمانی پادشاه مردم ستم
بدانؤاز می گاهچیست،کارستمپرسید که سزاي آن مؤبدان و بزرگانی که در پیشگاه بودند، می

اي آورده، در پیشگاه داوري کنند و چون از نتیجه آوري که دین تازهکار دینخواست تا درمی
داد، زمانی درباره نافرمانی برخی از سرداران داوري شد، آنگاه فرمانی در آن باره میآن آگاه می

گاهچیهکرد و ی شاه دربارة کارهاي خود داوري میگاهرساند،کرد و آنگاه به کیفرشان میمی
پادشاه گاهی درباره کسی که باید جانشین بشود، داوري . کردزدان را فراموش نمیفرمان ی

نباید در داوري شتاب کرد بود کهنگریست و همواره بر آن نمود و کارهایش را خوب میمی
خواست اهورامزدا چنان کسی هستم که به:شاه گویدداریوش.)238- 237: 1350اعتمادمقدم،(

را دوست نیستم، نه مرا میل است که شخص ضعیف از طرف توانا به بدي.راستی را دوست هستم
آنکه مرا میل است که شخص توانائی از طرف ضعیف به او بدي کرده نه.او بدي کرده شود

هایی را که چیزآن.را دوست نیستمگودروغمرد.راست است آن میل من استآنچه.شود
شاه داریوش.)89: 1388شارپ، (دارم اراده نگاه میشود، سخت به هنگام خشم بر من وارد می

گودروغوفا نبودم،از آن جهت اهورمزدا مرا یاري کرد و خدایان دیگري که هستند که بی: گوید
به ضعیف و نه به توانا زور نه.موافق حق رفتار کردمنه دودمانم،نه من،دست نبودم،درازنبودم،

زیان رسانید، او را آنکه.ام همراهی کرد، او را نیک نواختملطنتیکه با خاندان سمردي.ورزیدم
.)70: 1350اعتمادمقدم، (سخت کیفر دادم 

دهد، اما منش اصلی هرچند افالطون در جمهوري به طبقه سربازان، براي دفاع از مدینه بها می
گاه براي اشخاص دیدگاه او عدالت هیچاز.گرددشهر زیباي او نه بر جنگ که بر مدار صلح می

اندیشه سیاسی ایران باستان نیز، اگرچه تمام اصول زندگی از نبرد کیهانی و فراگیر در.مضر نیست
افالطون . شود، لیکن غایت زندگی سیاسی دست یافتن به صلح ابدي استخیر و شر منتج می

و صلح.ات استگونه که اشّه در اوستا اصل همه خیردانست، همانها میراستی را سرچشمه نیکی
، نی؛ بنابراجنگندجز با دروغ نمیآنان.دوري از جنگ در منش شاهان هخامنشی نیز نمود دارد

تواند کند، تنها به همین دلیل میمدینه فاضله شهري است که در آن عدالت و صلح حکومت می
و ) کیهانینظم متعالی(شّه حکمت ایران باستان نیز کسی که در چارچوب ادر.عادل شمرده شود

که خود نماینده خیر مطلق هرمزد، فرمان او مأخوذ از نظم آسمانی آرمانیهاي شاهبر طبق فرمان
).116: 1389راد، رضایی(شود است، بزید، مؤمن و اشّون خوانده می

نتیجه اینکه مجموعه قوانین ایران که داریوش در کتیبه نقش رستم از آن به آئین خوب یا 
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، معروف وب تعبیر کرده است، در بین اقوام دیگري که تابع حکومت ایران بودهگنجینه آئین خ
خبر و حکیمی چون افالطون که به قانون و توان گفت که یونانیان از آن بیبوده است و نمی

نشان از آن دارد ایناعتنا بوده،داري توجه خاصی داشته است، بدان بیسیاست و آداب ملک
ی را در بر داشت، از علمبه آسیا، برگشت او به یونان که تأسیس مدرسه هاي افالطون که سفر

.دروس و فرامین ایران در آن استفاده کرده است

گیرينتیجه
بینی ایرانی بر فلسفه یونانی در بیشتر موارد تنها یک سالح به دست دارند مخالفان تأثیر جهان

حث شیوه نقد ادبی را که در آن سند کتبی مورد بدانشمندان.که مبتنی بر روش نقد ادبی است
اند؛ حال اینکه آنان فراموش وچرانا ارتقاء دادهچونبیاي گیرد، به شیوهپایه کار قرار می

در سده بیستم موارد بسیاري در دست داریم که کاربرد این روش را اکنونهمکنند که می
روسی در زمان استالین، اگرچه متأثر از در نظر داشته باشیم که نویسندگان؛ مثالًکندمنتفی می

بر این امر نکردند؛ صراحتبهاي هایشان اشارهنویسندگان جهان غرب بودند، خود در نوشته
یک از آنانی که مدافع روش نقد ادبی بر مبناي سند کتبی هستند، منکر تأثیر همه؛ هیچبااین

ري از آنان در مورد تأثیر ایران بر شود؛ ولی بسیانویسندگان غربی بر نویسندگان روسی نمی
در مورد نویسندگان روسی گفته شود که آنان از ترس و اگر.کنندیونان همان شیوه را علَم می

شود همین امر را بیم تعقیب شدن از اشاره صریح به مأخذهاي خود خودداري کردند، آیا نمی
قراط را به علت اشاعه ادیان بیگانگان نیز در مورد یونانیان در قبال ایرانیان مطرح کرد؟ مگر س

مگرآورد؟ي نمیجابهپرستی را متهم و محکوم به مرگ نکردند؟ مگر سقراط مراسم آفتاب
بردند؟امروزه است نام میکهچنانآندر همه موارد از مأخذ خود آن زمانیونانیان 

اي از آرا و را با پارههاي اساسی فلسفه سیاسی و اجتماعی افالطوناین مقاله برخی از جنبه
هاي اند، تطبیق کند، هماننديهایی که مردم ایران درباره نظام جامعه و مقام شاهی داشتهآرمان

. کندحکیم یونانی را با افکار و معتقدات ایرانیان روشن يها را باز نماید، و ارتباط آراآن
فیلسوفان آن زمان، اما این واقعیتی هاي بسیار ازقولرغم تمام این مستندات، تشابهات و نقلعلی

. شوندکنند و سخنان گذشتگان خود را نیز منکر میاست که متفکران غرب آن را کتمان می
هایی که در ایران ویژه آتن تا قبل از افالطون به چنین ویژگیاین در حالی است که در یونان به

اعتقاد به اینکه شاه خوب . ه نشده بودمندي اشاروجود داشته است، هرگز به این انسجام و قانون
مظهر عدل الهی است و شاهی او در حقیقت غلبه عدالت و راستی بر ظلم و دروغ دارنیدو 

ي خود پیکار با دروغ و استقرار عدل هانبشتهسنگداریوش در . است، در ایران سابقه دراز دارد
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که چند تن از شاهان »خشثرهاَرته «دهد، و نام را برترین آرمان سلطنت خویش قرار می
اند، به معناي کسی که شاهی او راستی یا عدالت محض هخامنشی و ساسانی بدان خوانده شده

.بود، آورده است
النهرین به وجود هاي بزرگی را در جلگه بیندر انتها باید یادآور شد ملتی که توانست تمدن

ه تحت نفوذ نیرومند غربی قرار گرفت آورد و از آن خویش سازد، ملتی که پس از فتح مقدونی
ایرانی باقی ماند، ملتی که در برابر همهبا اینور شد و و تا حد زیادي در تمدن خارجی غوطه

تنها توانست نیروي ادامۀ زندگی خویش را نه...) حمالت ترك، مغول و(همۀ مهاجمان بعدي 
این ملت در طی تاریخ . ازدحفظ کند بلکه همچنین توانست این عناصر خارجی را ایرانی س

اي از خود نشان داده است که نشان از عزمی راسخ و العادهمتمادي خویش نیروي حیاتی خارق
ها و اعتقادات خویش داشتند و در مسیر بالندگی کشورشان دست در ایمانی قوي نسبت به سنت

ایران . یی برسنددست هم داده تا از کژي دور گشته و راه درست را طی کرده تا به هدف نها
امروز هرچند که از جهاتی گرایش به غرب دارد، اما از لحاظ روح و منش فرهنگی، سنن و 

اقتصادي و رسد مجدداً مرکز سیاسی، آداب خویش به آن وفادار مانده است، و به نظر می
هاي طبیعی فراوان وموقعیت جغرافیایی، ثروت. فرهنگی ملل این منطقه از جهان خواهد شد

در مجمعدر آینده باز هم . هاي کهن جهان برخوردار استمردمان تیزهوش و فعال آن از سنت
.)349: 1379گیریشمن، (ملل مهم دنیا، مقام شایسته خود را به دست خواهد آورد 
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نشر انجمن : ، تهران، ترجمه محمدعلی امام شوشتريعهد اردشیر). 1348. (احسانعباسی،- 

.یآثار مل
.نشر زمستان: ، تهرانتاریخ فلسفه غرب). 1386. (عنایت، حمید- 
، ترجمه باقر امیرخانی و شاهان در روایات ایران باستانکارنامه).1350. (آرتورکریستن سن،- 

.نشر کمیته استادان:بهمن سرکاراتی، تبریز
اي خستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانههاي ننمونه). 1377. (آرتورکریستن سن،- 

.نشر چشمه: ، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهرانایرانیان
نشر : ، ترجمه آذر بصیر، تهرانایران باستان به روایت موزه بریتانیا). 1387. (کورتیس، جان- 

.امیرکبیر
نشر : ه وحید مازندرانی، تهران، ترجمسیرت کورش کبیر داستان تاریخی). 1369. (گزنفون- 

.دنیاي کتاب
.نشر شرکت علمی و فرهنگی: ، ترجمه رضا مشایخی، تهراننامهکورش).1388. (گزنفون- 
.نشر جام: ، ترجمه محمود بهفروزي، تهرانایران از آغاز تا اسالم.)1379. (گیریشمن، رومن- 
رمحمدیام، ترجمه سیاسیدر علومدر روش و نظریه ).1378.(دیوید و استوکر، جري،مارش- 
.نشر مطالعات راهبردي: یوسفی، تهرانحاج

نشر انجمن : ، تهرانشهر زیبایی افالطون و شاه آرمانی در ایران). 1352. (اهللامجتبایی، فتح- 
.فرهنگ ایران باستان

.نشر طهوري: ، تهرانشناسی عمومیجامعه). 1370. (محسنی، منوچهر- 
.نشر مینو: ، تهراندیپلماسی هخامنشی از ماراتن تا گرانیک). 1383. (اصغرمحمودآبادي، سید- 
.چشمهنشر: ترجمه بزرگ نادرزاده، تهران،میترانآیی.)1383. (ورمازرن، مارتین- 
.نشر آگاهان ایده: ، ترجمه منوچهر فرهنگ، تهرانهاي ایراندین). 1377. (ویدن گرن، گئو- 
، ترجمه بهرام شالگونی و کریم دادگرشهریارکوروش.)1386. (ویلهلم، ولفگانگ- 

.نشر دیبا: طاهرزاده بهزاد، تهران


