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شیوهنامه
کتابی که در دست دارید هدیهایست از نویسنده به مخاطب .هدف غایی از نوشته شدن و انتشار
این اثر آن است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود .این نسخه هدیهای رایگان است ،بازپخش
آن هیچ ایرادی ندارد و هرنوع استفادهی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد است.
در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید ،یا به انتشار
کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید ،مبلغ مورد نظرتان را به حساب زیر واریز
کنید و در پیامی تلگرامی (به نشانی  )@sherwin_vakiliاعالم نمایید که مایل هستید این

شماره کارت6104 3378 9449 8383 :
شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران4027460349 :
شماره شباIR30 0120 0100 0000 4027 4603 49 :
به نام :شروین وکیلی
همچنین برای دریافت نوشتارهای دیگر دکتر شروین وکیلی و فایل صوتی و تصویری کالسها و
سخنرانیهایشان میتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگرامشان را در این نشانیها دنبال کنید:
www.soshians.ir
()https://telegram.me/sherwin_vakili
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سرمایه صرف انتشار (کاغذی یا الکترونیکی) چه کتاب یا چه ردهای از کتابها شود.
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سپاس

نمیرسید ،اگر که نویسنده از لطف دوستان و یاری یاران برخوردار نمیشد .یارانم
مهندس علیرضا افشاری زحمت ویرایش متن ،و مریم تاجبخش و کیوان وارثی
طراحی جلد و مدیریت هنری کتاب را بر دوش داشتند ،و دوست گرامیام حسین
کاظمیان با حمایت خود از این اثر انتشارش را ممکن ساخت .بسیار سپاسگزار
همهشان هستم ،چرا که اگر لذتی و قدرتی و معنایی از خواندن این متن برخیزد،
بیشک سهمی از آن مدیون ایشان است.
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این کتاب به این شکل نوشته نمیشد و با این ترتیب به دست مخاطب
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گفتار نخست :دربارهی این متن
ایرانی بودن یا نبودن ،مسأله این است .بیست و پنج سدهی پیش ،زمانی که مفهوم

می شد ،م سأله این بود ،و امروز نیز م سأله همین ا ست .با این تفاو که آن ایرانی
بودنِ بی ست و پنج سدهی پیش ،امری خودمدار ،نوآورانه ،پی شرو و مرکزی بود ،و
این ایرانی بودنِ امروزین وضعیتی تدافعی و حاشیهای دارد.
متنی وجود ندارد که بریده از شاارایز زمانهاش نوشااته شااود .به ویسه دساات
یازیدن به نگارش رسااالهای در قلمرو علوم انسااانی ،آن هم زمانی که موضااوعش
ش
هویتی ملی و سرگذشتی تاریخی باشد و زبانش انتقادی ،باید پیشاپیش با پذیر ِ
این تأثیرپذیری از شرایز زمانه  -با تمام نقاط قو و ضعفش  -همراه گردد.
از این رو ،این متن به هیچ عنوان ادعای اسااتق ا از شاارایز زمانهاش را ندارد.
برعکس ،سرِ آن دارد که بر دغدغهای که در شرایز خاص تاریخی و جغرافیایی ما
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ایرانی بودن  -شاااید به عنوان نخسااتین شااکل از مفهوم «ملیت»  -صااور بندی
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قابل طرح ا ست انگ شت گذارد و از دریچهی اینجا و اکنون به م شکلی بنگرد که
حدود صد میلیون ایرانی را با خود درگیر کرده است :یعنی دغدغهی ایرانی بودن.
این دغدغه را با چند نگاه و چندین رویکرد میتوان مورد توجه قرار داد .هدف
من از نوشتن این متن ،دستیابی به شیوهای برای پیراستن این مفهوم از رسوباتی
اساات که به تدریج بر پیکرهی گفتمانِ برسااازندهاش تلنبار شاادهاند .مفهوم ملیت
ایرانی ،مانند هر مفهوم مشابهی ،گفتمانی است پویا و سیاا که در جریان تاریخ با
منشها ،معانی و ساختارهای گفتمانی دیگر داد و ستدی دایمی دارد و در تعادا

که در آن نهفته اسات و لذتی که جامعههای مسال بدان پدید میآورند ،بر بساتر
این تعادا شکنندهی گفتمانها با یکدیگر سوار شده است.
در حاا حاضااار ،مفهوم ایرانی بودن و چارچوب معانی مرتبز با ملیت ایرانی
عمیقاً آسااایب دیدهاند .بخش مهمی از این آسااایب به تأثیر گفتمانهای دیگری
مربوط می شود که در جریان تحوالتی تاریخی با این مفهوم درآمیختهاند ،ساختار
نشااانهها و رمزگانش را دگرگون کردهاند و محتوای معناییاش را مسااخ نمودهاند.
چنین مین ما ید که بخش مهمی از این آمیختگی ها ،که از د ید من به کاهش
قدر  /معنا /لذ ِ برخاساااته از گفتمان «ایرانی بودن» انجامیدهاند ،خاساااتگاهی
مشترک داشته باشند .این خاستگاه مشترک «اسطورهی معجزهی یونانی» است؛
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با آنها ست که تعریف می شود .قدرتی که از این گفتمان نا شی می شود ،معنایی
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اساااطورهای که بیش از دو هزاره پیش به عنوان پادگفتمانی باساااتانی در برابر
گفتمان نوپای ایرانی بودن ظاهر شااد ،در جریان تاریخ مورد وامگیری و اسااتفاده
واقع گشاات ،و امروزه بافتِ پایه و بنیادین تعریف هویت در فرهنگهای مساالز بر
جهان را بر میسازد.
چنان که در این نوشتار نشان خواهم داد ،شالودهی آنچه بخش مهمی از مردم
بافرهنگ و متمدن دنیا خویشاااتن را بر مبنای آن تعریف میکنند بر پایه هایی
موهوم و سست نهاده شده است .پایههایی که سستی و نااستواری شان به شکلی

شگفتآور از خطاهای روشن و اشتباههای عمدی مینماید.
مرور منابع مربوط به خاسااتگاههای این اسااطوره ،و خطاهای آمیخته بدان ،مرا
متقاعد کرده است که نادیده انگاشته شدن بخش مهمی از اسناد و مدارک بر جای
مانده از دوران باستان ،و تداوم اسطورهی معجزهی یونانی در زمان حاضر ،ناشی از
ا شتباه و خطاهای سهوی اندی شمندان و نوی سندگان نی ست ،بلکه ت شی  -شاید
ناخودآگاهانه  -است برای حفظ خودانگاره و هویتی ساختگی ،از راه چنگ زدن به
تکیهگاهی که «به زور» ا ستوار پندا شته می شود .از این رو مخاطب این متن تنها
پسوهشگران و تاریخنویسانی نیستند که در نقش بازتولید کردنِ اسطورهی یادشده
تخصص دارند؛ کسانی که هویت شان ،سابقه شان ،افتخارا شان و توجیه شان برای
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غریب آشکار است ،و نقاط ارجاع و شاخصهای اعتباربخشی بدان همچون ترکیبی
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نابرابریهایی ساختگی ،به اعتقاد و باور شان به ا سطورهی معجزهی یونانی واب سته
ا ست بیتردید تمام ت ش خود را برای حفظ ت صویری که از خویش در ذهن دارند
متمرکز خواهند کرد .با وجود این ،گمان میکنم محک زدن نقادانهی این هویتِ
تاریخی ،بدان شکل که در این نوشتار پیش نهاده شده ،برای بازسازی و بازاندیشی
در «کیستی» ایشان نیز سودمند است.
در برابرِِ متخصاصاان دانشاگاهی یونانشاناس ،که احتماالً این متن را چالشای
روشااانفکرانه و نقدی بیرونی بر گفتمان هویت تاریخی غرب خواهند انگاشااات،

نوشااتار ،پیش از هر کس ،با ایرانیان اساات به معنای عام کلمه ،یعنی ساااکنان و
وابسااتگان به قلمرو فرهنگی و جغرافیایی ایرانزمین  -اگر که فریفتهی امکانِ حل
شدن در هویتی حا ضر و آماده ن شده با شند  -و به ویسه تاریخنوی سان ایرانی  -اگر
ادعای اندیشیدنی خودمدارانه را داشته باشند  -و همچنین تمام دیگرانی که شاید
د ستیابی به حقیقتی نامنتظره را بر آ سایشِ باور به پیشدا شتهایی امن ترجی
دهند.
امروزه ،گفتمان مسلز بر نظام جهانی فرهنگ ،که سرمشقی معنایی و ریشهدار
در اسطورهی معجزهی یونانی است ،بر افسانهی تمایز میان شرق و غرب تکیه دارد
و از باور به برتری باختر بر خاور تغذیه میشاااود و آن را بازتولید میکند .تمام
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ایرانیانی قرار دارند که مخاطبان اصاالی این کتاب هسااتند .روی سااخنم در این

PDF.tarikhema.org

گفتمانها و هویتهای دیگر ،در زمینهای از این مجموعه از اساااطورهها و پندارها
معنا می شوند و تقریباً تمام شان در برابرِ این فراروایتِ غواآ سا و ضعیتی تدافعی و
حاشیهای دارند .گفتمانهای مطیع ناشده و دگراندیش در این زمینه ،اگر بخواهند
حرفی ا صیل و متفاو بر زبان آورند ،باید نخ ست جایگاه م سلز گفتمان غربی را
بشناسند ،آن را به درستی بفهمند و قادر به داوری دربارهاش باشند.
هدف از نگارش این متن ،د ستیابی به چنین بین شی ا ست .بین شی که ای ستگاه
نخست در مسیر بازسازی هویت ایرانی است.

و در مقیاسهای زمانی و مکانی متفاوتی میتوان مورد بررساای قرار داد .آنچه من
در این نوشااتار دنباا میکنم ،نه به دساات دادن تصااویری عام و فراگیر از مفهوم
ایرانی بودن ،که تنها واسااازی برخی از پیشفرضهای تنیدهشااده در آن اساات.
انگیزهی این کار ،بیتردید ،دغدغهای شاااخصااای اسااات که آن را با بسااایاری از
هممیهنانم شریک هستم.
پس آماج اصاالی این نوشااتار صااور بندی هویت ایرانی نیساات ،هر چند به
مقدمههایی در این زمینه نزدیک خواهد شاااد .هدف اصااالی ،وارسااای و ارزیابی
نقادانهی ا سطورهی معجزهی یونانی ا ست .با هدفِ آن که رو شی برای محک زدن
این شاابکه از باورها فراهم آید ،و راه برای واسااازی مبانی گفتمان غربمدار هموار
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ملیت ایرانی را با رویکردهایی گوناگون ،در سط های متمایزی از در شتنمایی
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گردد .بار دیگر باید بر این نکته تأکید کنم که شااواهد آشااکار و مسااتندا علمی
فراوانی که برای نقد و ابطاا اسطورهی یادشده وجود دارند بیش از میزانی هستند
که در یک وارسااای عق نی مورد نیاز اسااات .از این رو گمان نمیکنم بقای این
اسااطوره به دالیل عق نی و شااناختی وابسااته باشااد ،و دوام آن را بیشااتر به نیاز
روانشاااناختی و انگیزش عاطفی اندیشااامندان غربی برای ایمان آوردن به این
اسااطوره مربوط میدانم؛ نیاز و انگیزهای که برتری غرب و پسااتی شاارق را ت بیت
میکند و قاعدتاً نباید در ایرانیان وجود داشته باشد.

سازماندهی اجتماعی و تعریف هویت ارزشمند میدانم .اما به برداشتی رمانتیستی
و نو ستالسیک از آن باور ندارم و معتقد به وا سازی ،تبار شنا سی و بازتعریف کردن
اجزای معنایی مفهوم ملیت ه ستم .از سوی دیگر به وجود شکلی کهن و دیرپا از
صور بندی ملیت در ایرانزمین باور دارم که از نا سیونالی سم مدرن  -و پیامدهای
سیاسی قومگرایانه و سلطهمدارانهاش  -متمایز است .بازسازی و پیکربندی مجدد
این روایت از ملیت در این زمانه ضرورتی برای ماست ،و بختی برای تمام نظامهای
اجتماعی جویای هویت .در عین حاا ،به هیچ معنا یا مفهومی به دلیل دیرپا یا
کهن بودن ،شکل ،محتوا یا خا ستگاهش پایبند نی ستم .یعنی به این باور دارم که
باید هنگام بازتعریف کردن مفهوم ملیت امکان طرد همه چیز را داشت و آن گاه با
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از آنچه گذ شت ،میتوان دریافت که مفهوم ملیت را به عنوان عاملی کلیدی در

PDF.tarikhema.org

نوآوری و قدرتی ،که از این امکان فرا دسااات میآید ،به بازساااازی هویت خویش
پرداخت .به عبار دیگر ،به بازساااازی ملیت باور دارم ،نه احیای نامحتمل چیزی
که احتماالً در گذ شته بوده ا ست .از این رو ،این متن را به عنوان پیشدرآمدی بر
مجموعهای از نوشتارها مینویسم که شاید بتوانند کار بازسازی چنین هویتی را به
انجام رسانند .در مورد این متن باید به چند نکته اشاره کنم:
نخ ست  -هدف از نو شتن این متن ،پا سخگویی به یک پر سش مرکزی ا ست که
میتوان به این شکل صور بندیاش کرد« :کشمکش شرق  /غرب ،آسیا  /اروپا ،و

گذاشت؟»
به عبار دیگر ،در این متن سرِ آن دارم تا جفت مت ضاد معنایی م شهورِ شرق
در برابر غرب را در نخستین و کهنترین شکلِ بیانش واسازی کنم و خاستگاههای
آن را ن شان دهم .بنا بر روش مر سوم خویش ،از چارچوب «نظریهی سی ستمها»
استفاده میکنم و تار و پود جفت متضاد یادشده را بر مبنای شبکههایی از قدر ،
لذ  ،بقا و معنا ،که در هم تنیده شدهاند ،تحلیل خواهم کرد .چگونگی شکلگیری
مفهوم «ما» در برابر «دیگری» و چگونگی تمرکز قدر

سیا سی و بار شدن معانی

هویتبخشِ فرهنگی بر این دو کلیدواژه را نیز در همین چارچوب تبارشاااناسااای
خواهم کرد.
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ایران /یونان چگونه و چرا شاااروع شاااد و چه اثری بر پیکربندی هویت دو طرف
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دوم  -باور دارم که شالودهی نظم سیا سی در آغاز سدهی پنجم پ.م ،.با به قدر
رساایدن هخامنشاایان ،در سااط جهانی دچار تحولی جدّی شااد ،و گمان میکنم
تاریخ تکوین مفاهیم یاد شده با زمان زایش مفهوم ایرانی بودن تقارن دا شته با شد.
از این رو ،بررسی خود را بر مدتی به نسبت کوتاه  -آغاز دوران هخامنشی تا مرگ
اسکندر  -محدود خواهم کرد و به طور خاص خواهم کوشید تا از متنهای بازمانده
از آن دوران استفاده کنم.
سوم  -همهی هویتهایی که متع صبانه ادعای برتری دارند ،بر ا سطورههایی تکیه

مینماید که ادعای سیاد و برتری اروپاییان ،که در سدهی هجدهم صور بندی
شد و در قلمرو نظامی و صنعتی به راستی مصداق داشت ،بر زمینهای اساطیری و
دروغین متکی باشااد که با برچسااب «معجزهی یونانی» شااناخته میشااود .این
ا سطوره از سویی خا ستگاه تمدن مدرن را به فرهنگ یونانیان با ستان ،و از سوی
دیگر اروپای امروز را به قلمرو جغرافیایی یونان منسااوب میکند .یکی از هدفهای
این نوشتار ،واسازی این اسطوره و برم کردن رگ و ریشهی قدر طلبانهای ا ست
که در زیربنای اف سانهآمیز آن رخنه کرده ا ست .هدف از نو شتن این کتاب ،بیرون
کشیدن آجرِ لقِ اسطورهی یونانمدارانه از دیوار سستی است که کاخ برتری غرب
بر فرازش بنا شده است .کاخی که قرنهاست در زمین غصبشدهی ما ساختهاند!
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کردهاند که با کنکاشاای نه چندان زیاد پوب بودنشااان آشااکار میشااود .چنین
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گفتار دوم :دربارهی نگارش نامها

پیروی چ شم و گوش ب سته از متنهای اروپایی ،ترجمهمداری و تألیفگریزی ،یک
ویسگی مشترک دیگر هم دارند و آن آشفتگیشان در زمینهی نامهاست.
هنگام نوشاااتن تاریخ یونان باساااتان ،در کل چند رده از نامها بسااایار تکرار
میشوند.
نخستین رده ،نامهای یونانی هستند که معموالً در زبانهای اروپایی با نگارشی
همارز با ام ی یونانیشااان نوشااته میشااوند ،اما با واجبندیای جدید و متأثر از
خوانش امروز انگلی سی یا فران سوی خوانده می شوند .برای آن که مو ضوع رو شنتر
شود ،الزم ا ست م الی بزنم .در متنهای یونانی با ستان ،یکی از نامهایی که ب سیار
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تاریخهایی که امروز در ایران منتشاار میشااود ،گذشااته از نقاط نقدپذیری مانند
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تکرار شده ،لودیا ( )ا ست .این نام را در برگردانهای اروپایی ،با برگرداندنِ
حرف به حرفِ این اساام ،به  Lydiaتبدیل کردهاند که آوانگاری دقیق و درسااتی
ا ست .اما م شکل در اینجا ست که بی شتر اروپاییانِ امروز حرف  y/uرا با صدای
«ای» میخوانند ،نه «او» که در یونان باساااتان رایج بوده اسااات .از این رو ،در
زبانهای انگلیساای و فرانسااوی نامی که با نگارشاای درساات از یونانی نقل شااده
«ل ید یا» خوا نده میشاااود .مترج مان ایرانی هم ،معموالً همین واژه را با همین
واجنگاری در متن های خود وارد میکنند و تنها کاری که برای ایرانیتر کردنش

زبانهای فار سی و یونانی ری شهای م شترک دارد و در ست ا ست .یعنی ی
یونانی را یک بار اروپایی کرده ،و بعد ایرانی میکنند ،و به صاااور لیدیه یا لیدی
در میآورند ،که به این شکل هرگز رواج نداشته است.
این مشااا کل هن گامی که به واژ گان یو نانی دارای حرف های  ، ،و 

میرساایم ،وضااعی بغرنجتر پیدا میکند .چون به عنوان م اا ی یونانی ،که «خ»
خوانده میشاااده ،در زبانهای فرانساااوی و انگلیسااای همتایی ندارد و بنابراین به
«ک»« ،ب» یا «ش» برگردانده میشود .به همین شکل ،در بسیاری از موارد  ،که
در یونانی «ک» خوانده میشاااده ،از مجرای ام ی التینیاش به زبانهای اروپایی
وارد شده ،و چون خز التین در ابتدا فاقد این حرف بوده ،به جای آن  گذاشتهاند
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انجام میدهند تبدیل کردن «یا»ی آخر اسااام های مکان به «یه» اسااات که در
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که در زبانهای اروپایی امروزین میتواند «س» (در فرانسوی) و «ب» (در ایتالیایی)
هم خوانده شاااود .به این ترتیب نامی یونانی مانند  که در اصااال «کومِه»
خوانده می شده در زبانهای اروپایی به  Cymeتبدیل شده و در شکل « سیمِه» به
فارسی برگشته است .وقتی نوبت به حرف سیگما و ترجمه شدنش به «ز» برسد،
یااا ترجمااهی  xبااه «گز»« ،کس»« ،کز» و ...را در نظر بگیریم ،میبینیم کااه
ترجمههای ما از نامهای یونانی وضعیتی به راستی نامطلوب دارند.
اروپاییان ،به خاطر رواج برخی از حرف ها و واژگان یونانی در زبانشاااان ،و

اسااتانده 1نبودن نامها ندارند .اما این مشااکل در مورد زبان فارساای وجود ندارد .از
این رو در این متن ،برای پرهیز از آشفتگیهایی از این دست ،برای خوانش نامهای
یونانی رو شی ا ستانده را برگزیدهام و نامها و واژهها را به همان شکلی که یونانیان
باستان میخواندهاند نقل کردهام.
ردهی دوم از نامهای رایج در تاریخ یونان ،فارساای اساات .نکتهی ناراحتکننده
این ا ست که آ شفتگی یاد شده از واژگان یونانی به نامها و واژگان ایرانی هم تعمیم
یافتهاند .چنین اساات که نام «بَغَهبوخشَ اه»ی فارساای باسااتان ،که از دو تکهی بغ

Standard
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برخورد روزمره شان با م شتقا برخی از این واژگان ،گریزی از این تک ّرِ خوانش و
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(خدا) و بوخشه (بخش) تشکیل شده و هر دو هم در فارسی امروز کاربرد دارد ،به
جای آن که به شااکل اصاالیاش یا با خوانش امروزینش (بغبخش) روایت شااود در
قالب خوانشِ فرانسوی از ثبت یونانیاش به فارسی وارد میشود! این نام را در زبان
یونانی به صور مگابوسوس ( )ثبت کردهاند که در ثبت فرانسویاش
به  Megabyseبرگ شته و «مگابیز» خوانده شده و به همین ترتیب در فارسی رواج
یافته اساات .هم چنین اساات در مورد نام کمبوجیه و تبدیل شاادنش به کامبیز،
کوروش و دگردیسیاش به سیروس ،و پریزاد و جعلش به پاریزاتیس.

کرد .اما برای پرهیز از پیچیده شاادن متن ،در حد امکان شااکل امروزین نامها را
ذکر میکنم و شااکل فارساای باسااتانیاش را تنها در نخسااتین باری که به آن نام
اشاره می شود خواهم آورد .به این ترتیب به جای پریزاتَه پریزاد و به جای بَغَهپاتَه
بغباد خواهم آورد .برای پرهیز از نامفهوم شدن متن ،برخی از نامهای جا افتاده در
فارساای را به همان شااکلِ رایج به کار میگیرم .م ً آتوسااا را به آتَهسااا تبدیل
نمیکنم ،پلوتارک و هرودو را به همین شااکل به کار میبرم 1و سااارد را به جای
شکل کهنش (اسپَردَه) به کار میگیرم.

 .1شکل درست این اسامی پلوتارخوس و هرودوتوس است.
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بدیهی اساات که در این کتاب ،نامهای فارساای را به زبان فارساای نقل خواهم
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گفتار سوم :دربارهی منابع
متن ،چیزی است که خوانده میشود .تفسیرپذیری ،صفتی است که با ماهیت متن

تفسیر شود و روایتهایی گوناگون را پدید آورد .آنچه در جریان تاریخ با آن روبهرو
هسااتیم ،چیرگی و رواج خوانش خاصاای از متنهای تاریخی اساات که همواره به
قیمت حذف دایمی بخش عمدهی روایتهای ممکن از متنها و حاشااایهنشاااینی
خوانشهای رقیب دیگر تمام میشود.
متنهای تاریخی ،با توجه به خاسااتگاههای متک رشااان ،همواره از تعارضهایی
درونی برخوردار ند که چ ندگونگی روا یت ها را تشاااد ید کرده و ن قاط اخت ف و
کشمکش میان شان را تک یر میکند .هر متن ،در شرایز زمانی و مکانی خاصی ،و
تو سز نوی سندهای خاص ،با نیازها و نیتهای منح صر به فرد پدید میآید و از این
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درآمیخته است و از این رو ،هر آنچه «خوانده» میشود میتواند به اشکاا گوناگون
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رو به سادگی نمیتوان آن را در هم سایگی متنهای دیگر در پیکرهای من سجم و
همساااازگار از فراروایتی ک ن گنجاند .به همین دلیل هم وقتی میبینیم در هر
دورهی تاریخی فراروایتی چیره شده است ،که ادعای گنجاندن تمام این متنها در
خود را دارد ،خواه ناخواه به این حقیقت میرسیم که تمام فراروایتهای یادشده به
کمک چسااابی محکمتر از ارتباط معنایی و روابز منطقی و بیطرفانه با یکدیگر
چفت و بسز شدهاند.
م ط آجرهای لقِ متن در فراروایتهای غالب ،قدر اسااات .قدر  -در تمام

معارض و روایتهای رقیب از آنها ست .قدر  ،و به ویسه قدر

سیا سی ،با تک یر

فراروایتهایی مناسااب و «خوب» مشااروعیت و بقای خود را تضاامین میکند و به
نوبهی خود میلها و نیازها و انگیزههای مردمان را به شاااکلی بسااایج میکند که
زایش متنهایی جدید را ممکن و ضاااروری میساااازد .به این ترتیب متنها ،که
شبکهای از محتواهای متک ر و متعاضاند ،زیر تأثیر بافتار قدر  -که خود نظامی
ناهمگن و چندپاره اسااات  -تولید میشاااوند و در جریان نوعی انتخاب طبیعی
جهتدار ،ظهور فراروایتهایی را ممکن می سازند که هر یک مدعی ساماندهی به
این مجموعههای بی در و پیکر از مفاهیم ،و ساااده و معنادار کردن جهان پیرامون
ما هسااتند .در هر برش تاریخی و در هر جامعهی پایدار ،یکی از این فراروایتها بر
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اشااکالش  -تحمیلکنندهی خوانش خاصاای از متنها و طردکنندهی تفساایرهای
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بقیه چیره می شود و به این ترتیب در هر جامعه و هر دوران ،مردمان از خوی شتن
و جهان اطراف شان تصاویری مشابه ،منسجم ،و تر و تمیز پیدا میکنند .این همان
ا ست که نظم اجتماعی را تداوم میبخ شد و بازتولید شبکههای قدر و باز سازی
متنهایی مشابه را ممکن میسازد.
امروزه ،فراروایتی بر گیتی حاکم ا ست که بر ا صوا مو ضوعهی ساده و رو شنی
ا ستوار ا ست .نخ ستین عن صر این فراروایت ،آن ا ست که جغرافیای جهان به دو
بخشِ شرقی و غربی تق سیم می شود ،که تاریخ یکی در آ سیا و پی شینهی دیگری

و عنا صری ا ست که امروزه جهان ما را بر می سازند .به این ترتیب تاریخ جهان در
قالب سیری پیو سته و نظاممند از ر شد و تکامل تدریجی اندی شه ،هنر ،اخ ق و
دین جلوه میک ند که خاسااات گاهش غرب /ارو پا بوده ،و در گام هایی متوالی بر
وح شیگری ،بربریت و بندگی نهفته در آ سیا /شرق چیره شده ا ست .نقطهی آغاز
تمدن غربی ،در این فراروایت ،یونان باستان است و زمان آن به حدود سدهی پنجم
و ششم پ.م .باز میگردد.
فراروایت یادشااده آشااکارا برای غربیان و اروپاییان ارزشاامند و خوب و مفید ،و
برای بقیهی مردم دنیا خفتبار و ننگین و مایهی سرافکندگی است .در سه سدهی
گذشااته ،این فراروایت ،همزمان با تولید شاادنش در غرب ،از مجرای اسااتعمار به
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در اروپا ری شه دارد .عن صر دیگر ،آن ا ست که تمدن اروپایی و غربی زادگاه مفاهیم
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سایر قارهها و سرزمینها نیز منتقل شده ا ست .جذب این فراروایت در نهادهای
فرهنگی و نظامهای معنایی سااارزمینهای «بومی»ِ تحقیرشاااده ،با ضااارب و زور
جایزههای تشااویقی ناچیز و مسااخرهای در حوزهی معنا ممکن شااده اساات .امروز
چینیان خر سندند که اروپاییان حق اختراع کاغذ و بارو را برای شان به ر سمیت
شاااناختهاند ،بی آن که به ادامهی تاریخ های غربی نگاه کنند و ببینند که تمدن
چین را به دلیل اسااتفاده نکردن از بارو برای آدمکشاای به رخو و سااسااتی و
ساااکون متهم میکن ند .ایران یان نیز در این م یان ،سااارافراز از تعریف هایی که

میآور ند ،فراموش میکن ند که این فراروا یت برای تبر ئهی آتشزن ندهی این
ساختمان و ک شتارکنندهی نیاکان شان تولید شده ا ست .به این ترتیب فراروایت
«غرب /اروپا /یونان»مرکزی بر گیتی چیره گشااته اساات و همهی ملل و قومهای
دیگر خویش را در ارتباط با آن ،در حاشیهی آن ،و مدیونِ آن میبینند.
از آنجا که من در این متن بارها به طعنه در مورد این فراروایت سااخن خواهم
گفت و در واسازیاش خواهم کوشید باید در همین جا نکتهای را گوشزد کنم .آن
هم این که همچون همهی کسانی که امروز در مورد این فراروایت سخن میگویند
وامدار و مدیون این چارچوب و اندیشاامندانی هسااتم که در قالب آن نوشااتهاند.
چارچوب علم امروزین ما و شااااخصهای اعتباربخش به گزارههای ما از دا همین
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دانشااامندان غربی از خرابههای تختجمشاااید و آریایی بودن تبارشاااان بر زبان
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فراروایت زاده شدهاند .بنابراین بیان صافی ا ست که در درون این چارچوب سخنی
بگوییم و به دِین خویش به آن اشاره نکنیم.
من عمی قاً به چارچوب علمِ امروزین ،روش ها و راهبرد ها ،دسااا تاورد ها و
داده هایش مدیونم ،و این را انکار نمیکنم .اما از پیامدهای این فراروایت در قلمرو
معنا و قدر

ناخوشااانودم و از این رو با همین ابزار و از درون همین چارچوب،

دساات به ویران کردنش خواهم گشااود .بنابراین متن کنونی را نباید با بیانیههای
خشاامگینانه یا خودسااتایانهای که دربارهی برتری ما بر غرب و فساااد و انحطاط

نوشااتار ت شاای اساات جدی برای ویران کردن فراروایتی بساایار پیچیده ،بساایار
کارآمد ،بسیار نیرومند ،و به همین دلیل بسیار محترم ،با روشی که امیدوارم دقیق،
مستدا و مؤثر باشد.
اساااتخوانبندی این فراروایت از مجموعهای متن تاریخی تشاااکیل شاااده که
خوانده ،فهمیده و تف سیر شدهاند؛ نه به طور نقادانه و نه به ق صد درک حقیقت -
که برای ایجاد روایتی سرراست و دلخواه از گذشته که برتری اروپاییان و دیرینگی
تمدن غربیان را اثبا کند .تاریخ ،در این معنا ،کاالیی مینماید که برای مصااارف
انبوه مردمانی سااادهلوح فرضشااده تولید شااده اساات .فرضاای که خود را به دلیل
فریب خوردنِ مردمی ،که این روایتها را باور میکنند ،اثبا میکند.
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تمدن فرنگی صادر می شود ا شتباه گرفت .برعکسِ آن متنهای اح سا ساتی ،این
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ِِ برآمده از این
در این میان ،بدیهی اساات که بخش عمدهی تفساایرهای ممکن
متنها نادیده انگا شته می شوند .در واقع اگر منابع مورد ا ستفادهی تاریخنوی سانِ
رسااامی را بااازبینی کنیم ،میبینیم کااه تفسااایر موجود یکی از بعیاادترین و
غیرمنتظرهترین برداشتهایی است که میتوان از این متنها داشت.
یکی از برداشتهای بسیار منسجم و همخوانی که از متنهای یادشده برمیآید،
برداشاااتی اسااااطیری و بتپرساااتانه اسااات .اگر متنهای هرودو  1را در کنار
نوشااتارهای شاااعرانی مانند همر و هساایود بگذاریم و تراژدیهای سااوفوکلس و

و طبیعیترین برداشااتی که پیدا میکنیم آن اساات که یونانیان باسااتان مردمی
بودهاند که در ارتباط نزدیک با خدایانی شااابیه به خود زندگی میکردهاند و با
دخالتهای مداوم ایشاااان در زندگی روزمرهشاااان روبهرو میشااادهاند .این بدان
معنا ست که سررا ستترین تف سیر از متنهای یونانی یاد شده ،آن ا ست که وجود
خدایان یونانی را «واقعاً» بپذیریم و قبوا کنیم که یونانیان باستان در همسایگی و
هم سخنی با این خدایان  -که حتی خانههای شان هم بر کوه اُلمپ جای م شخص
دارد  -زندگی میکردهاند .البته چنین تفساایری امروز برای ما ناپذیرفتنی اساات،

 1مقصود اصلِ نوشتههای اوست ،نه تفسيرهایی كه این و آن بر مبنایش نوشتهاند.
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آی سخولوس و خطابههای دمو ستنس و پریکلس را در ارتباط با آنها بخوانیم ،اولین
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چون به اصاال موضااوعهی مهمی باور داریم و آن هم موهوم بودن خدایان یونانی
است.
به همین ترت یب ،یکی از تفسااایر های دیگری که میتوان در مورد ت مام این
ماجراها به دست داد تفسیر ایرانمدارانه است .تفسیری که ایران را به عنوان مرکز
جهان ،خاسااتگاه علم و هنر و دین و ثرو  ،در نظر میگیرد و یونان را حاشاایهای
بربر و وحشاای در کنارهاش باز مینمایاند .بساایار جالب توجه اساات که رجوع به
متنهای یونانی ک سااایک چنین تصاااویری را با هماهنگی و همگرایی باالیی در

بتپرستانه و چندخداباورانهی اولیه بیشتر است .اما مقدار آن بیتردید از تاریخهای
ک سیک غربمدارانهای ،که امروزه در دانشگاهها و مدرسهها میبینیم و میخوانیم
و باور میکنیم ،بساایار کمتر اساات .به بیان دیگر ،اگر سااه تفساایرِ بتپرسااتانه،
ایرانمدارانه ،و وفادار به معجزهی یونانی (نسااخهی غالب) را با هم مقایسااه کنیم،
میبینیم که روایت بتپرساااتانه کمترین تعارض درونی و ناهمخوانی با متنها ،و
روایت معجزهی یونانی بیشترین تعارضها را دارا ست .اما ،پس چه شده که تفسیر
ایرانمدارانه از این متنها چنین ناشناخته و منزوی مانده است؟
به گمان من دلیل روشااانی دارد .همان طور که امروز علم غربی نمیتواند با
اعتقاد به خدایانی رنگارنگ تفسیری سرراست و بتپرستانه از این متنها را بپذیرد
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ذهن متبادر میکند .تعارض های درونی میان متن ها در چنین روایتی ،از روایتِ
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خودبینی و خودمحوری فرهنگی غربیان نیز از پذیرش رویکرد ایران مدارانه عاجز
ا ست .غربیان نمیتوانند دو تف سیر نخ ست را بپذیرند .چون وجود خدایان و برتری
ایرانیان «بنا بر اصوا موضوعهشان» غلز تلقی میشوند.
هدف من از نوشتن این کتاب ،تنها نشان دادنِ نادرستی فراروایت غالب نیست.
تفساایر یونانمدارانهی موجود ،در ربع آخر ساادهی بیسااتم از سااوی بساایاری از
تاریخنویسان جسور به چالش کشیده شده و برخی از نادرستیهایش بارها و بارها
مورد تأکید قرار گرفته ا ست .با وجود این ،میبینیم که ا سطورهی معجزهی یونانی

بحثهای یاد شده اموری فرعی و آکادمیک تلقی می شوند و مردمی که باید هویت
خویش را بر مبنای این تفساایرها بفهمند ،حتی دانشااجویان و دانشاامندانی که در
زمینهی تاریخ کار میکنند ،همچنان به همان تصویر قدیمی چسبیدهاند.
ب سیاری از اند شمندانِ پ سامدرن به این امر اعتقاد دارند که ع صر فراروایتها
گذشاته اسات و دیگر در جهان نباید به دنباا تفسایری عام و ک ن در مورد همه
چیز گشت .1به گمان من ،دیدگاه پسامدرنها در مورد غیرقطعی بودنِ نهایی تمام
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اااا با وجود بدیهی نمودنِ نادرستیاش اااا همچنان به حیا خود ادامه میدهد.
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فراروایتها ،ساالطهمدار بودنشااان ،و آلودگی همیشااگیشااان با نادیدهانگاریها و
طردهای مفهومی ،درست است اما کارآمد نیست.
دلیل بقای فراروایتِ معجزهی یونانی آن نیسااات که این فراروایت به قدر کافی
وا سازی ،تجزیه و ویران ن شده ا ست .دلیل ا صلی آن ا ست که فراروایتی رقیب ،با
هدف تولید قدرتی معارض ،این کار را به شیوهای هدفمند به انجام نر سانده ا ست.
در جهان منشها ،تنها ا شاره به ضعف یک نظریه برای انقرا ضش کفایت نمیکند.
باید رقیبی نیرومندتر و سالمتر به میدان وارد شود تا جایگزینی صور گیرد.

ایران مدارانه ،نقدهایی نظاممند را بر نگرش یادشاااده وارد آورم ،با این نیت که
فراروایت یادشده را ویران سازم و فراروایت مورد نظر خود را بر جایش بنشانم.
برخی از پساااامدرنها معتقدند فراروایتها لزوماً اموری موهومی و فریبکارانه و
دروغآمیز ه ستند .چنین نگر شی ،اگر از حد خا صی فل سفیتر به امور بنگریم ،در
مورد تمام فرآوردههای زبانی  -از جمله دیدگاه خودِ پساااامدرنها که اتفاقاً نوعی
فراروایت هم ه ست  -صدق میکند .با وجود این ،ما معموالً مفهوم را ست و دروغ
را به این شکل نمیفهمیم .حقیقت ،در دامنهی زبان تعریف میشود و به این دلیل
هم فراروا یت ها را در کل نمیتوان نادرسااات خوا ند چرا که چنین تعریفی کل
فرآوردههای نظری را طرد میکند و به این دلیل هم عم ً ناکارآمد و بیمعناساات.
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در این نوشاااتار ،سااار آن دارم که چنین کنم .یعنی با قصااادِ تولید فراروایتی
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از این رو ،از د ید من فراروا یت ها میتوان ند در جه های مت فاوتی از انسااا جام و
سط های متفاوتی از حقیقت را در خود نمایش دهند .از آنجا که حقیقت یکی از
حربههای مؤثر گفتمانها برای تولید قدر ا ست ،در فراروایت پی شنهادی خویش
خواهم کوشاااید تا بیشاااترین مقدار از حقیقت را تولید کنم؛ نه به این دلیل که
حقی قت را امری انتزاعی ،قطعی و بیرونی میبینم ،و نه به این دل یل که ارادتی
اسااتع یی به آن داشااته باشاام ،تنها به این دلیل که اعتقاد دارم فراروایتی پیروز
می شود که بی شترین ان سجام و سازگاری درونی و بی شترین توانایی برای نمایش

دستمایهی ضروری برای بازسازی هویتشان ،سخت بدان نیاز دارند.
خو شبختانه شواهد ب سیاری برای ا ستوار دا شتن این فراروایت بر جای مانده
اسااات .بر خ ف یونانیانی که ناچار بودند هویت خویش را بر مبنای دروغ هایی
تاریخی سااار هم کنند ،فراروایت ما این امکان را دارد که از رخدادهایی واقعیتر
ریشااه بگیرد .ایرانی امروز برای بازسااازی هویت خویش به اسااطورهای ایرانی نیاز
دارد .ا سطورهای که ،با مرور متنهای کهن ،میتواند ب سیار نیرومند بنیاد شود اگر
که حقیقت داشته باشد.
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حقیقت را از خود بروز دهد .و این چیزی اسااات که فراروایت مورد نیاز ایرانیان ،و
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مسااألهی مورد نظر این متن ،ماهیت تمدنهای شاارقی و غربی و تمایزشااان در
سااهای  600-330پ.م ،.با تأکید بر فرهنگ یونانی ،است .عرصهی یونان باستان
از این رو برگزیده شااده اساات که زادگاه نخسااتین نمونههای صااور بندی مفهوم
غرب را به دساات میدهد .از این رو منابعی که به اندرکنش میان یونان و ایران در
این دوران پرداختهاند ،به کار ما خواهند آمد .در کل ،شاااش رده از منابع برای
وارسی تاریخ یونان باستان وجود دارند که عبارتند از:
الف) تاریخها :این متنها ،نوشتارهایی هستند که مدعی بازنمایی تصویری راستین
و حقیقی از رخدادهای تاریخی در محدودهی زمانی /مکانی مورد نظر ما هساااتند.
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گفتار چهارم :دربارهی مراجع
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تمام متنهای یادشده به زبان یونانی  -و به ندر به التین  -نوشته شدهاند .چنان
که خواهیم دید همهی این متنها با پنداشااتهها و منافع فردی نویسااندگانشااان
پیوندی بسیار نزدیک داشتهاند .شمار کلی نویسندگانی که در جهان باستان و در
دورهی تاریخی مورد نظرمان در یونان قلم میزدند به چند صااد نفر بالغ میشااده
است .با وجود این ،امروزه تنها تعداد انگشت شماری از آثارشان به دست ما رسیده
است.
متن های باز مانده ،لزوماً دقیقترین یا کاملترین آثار از میان انبوه این تاریخ ها

شااده ،گذشااته از ع قههای ساایاساای دولتمردان و مردمی که این متنها را حفظ
میکرده یا از یاد میبردهاند ،به ت صادف هم واب سته بوده ا ست .به عنوان م الی در
این مورد ،میتوان به تاریخ ج هانی اِفوروس ( 330-405پ.م ).اشااااره کرد که
رخدادهای جهان را از زمان پیدایش آن تا ساااا  340پ.م - .البته از دید یونانیان
 در بر میگرفته است .بسیاری از تاریخنویسان جهان باستان از محتوای این تاریخا ستفاده کردهاند که ا سترابو ،نیکوالی دم شقی ،و پلوتارک م شهورترینهای شان
هسااتند .قطعههایی از آثار تاریخنویسااان دیگری که به همین شااکل در آثار به جا
مانده تا دوران ما نقل شاادهاند تا حدودی قابل اسااتخراج اساات و به این ترتیب
میتوان تصااویری در مورد برخی از تاریخنویسااان فراموششاادهی جهان کهن به
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نبودهاند .نابودی و فراموش شدن تقریباً همهی متنهایی که در این زمینه نو شته
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دست آورد .در حاا حاضر کاملترین مجموعه از این قطعهها در کتابی که فلیکس
جاکوبی گرد آورده است دیده میشود .او در این کتاب آثار  856نویسندهی یونانی
را از منبع های تاریخی گو ناگون گرد آورده اسااات .1کاری که متن های ایرانی
همچنان چشم به راهِ انجام شدنش هستند.
یک ردهی خاص از تاریخ ها ،زیر عنوان آتننگاری ها 2شاااهر یافتهاند .این ها
متنهایی ه ستند که بر تو صیف او ضاع اجتماعی ،سیا سی و دینی شهر آتن در
دورهی مورد نظر ما تمرکز یافتهاند .این تاریخهای موضعی آتنی در اصل :( 

از آنها به یادگار مانده ا ست .گویا نخ ستین آتید را ه نیکوسِ ل سبو سی395-( 3
 480پ.م ).نوشااته باشااد .متن مشااهور دیگر در این مورد به آندروتیون340-( 4
 410پ.م ).تعلق دارد که در سیاست آتنی منسوب به ارسطو ارجاعهای زیادی به
او وجود دارد .این متن تا مد ها وجود داشااته و فیلوخوروس 260-340( 5پ.م).
هم از آن ا ستفاده کرده ا ست اما بعدها مفقود شده ا ست .فیلوخوروس آخرین فرد

1

Jacoby, 1959.
Atthidographies
3
Hellanicus of Lesbos
4
Androtion
5
Philochorus
2
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آتیس /به صور جمع :آتیدِس  )نامیده میشدهاند و نام آتیدوگرافی هم
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از نساال آتننگارهاساات .آتننگاریها به ویسه در کتاب حیا مردان نامی پلوتارک
بسیار مورد استفاده واقع شدهاند.
ب) متن های عمومی یا اپیگراف ها 1:ردهای دیگر از متن ها هسااات ند که ب یانی
غیرشخصی دارند و به یادمانها و قانونها و دستورهای حکومتی مربوط می شوند.
بسااایاری از این متن ها را بر سااانگ ها حک کرده و همچون کتیبه هایی بزرگ
برمیافراشتهاند.
نکتهی جالب آن که شمار زیادی از این متنها در ایران یافت شده است و عم ً

میتاباند در قالب دیوارنگارههای سنگی نوشته شدهاند .دلیل این امر ،البته ع قهی
ذاتی ایرانیان به دیوارنگاری نیسااات .با توجه به ویرانی پردامنهی متنها در قلمرو
ایرانزمین و از دساات رفتن تقریباً تمام یادبودهایی که در این ساارزمین نوشااته
شده ،این متنهای سنگی تنها چیزهایی ه ستند که از آ سیب مهاجمان رنگارنگ
در امان مانده و تا به امروز دوام آوردهاند .مهمترین دیوارنگارهی شاااناختهشاااده
کتیبهی بیساااتون اسااات که قدیمیترین متن در محدودهی مورد نظر ماسااات و
بزرگترین متن دیوارنگارهی جهان هم محسوب میشود .این کتیبه با شرح مفصل

Epigraphy
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تمام آثار مکتوبی که از این دوره در دسااات داریم و نگاه طرف ایرانی ماجرا را باز
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و جزئیا تاریخی چشمگیری که دارد ،و بیان اوا شخصِ آن ،در واقع نوعی تاریخ
اسااات که در قالب حکمی حکومتی و نبشاااتهای عظیم قالبریزی شاااده باشاااد.
بهرا ستی ،کتیبهی بی ستون را میتوان به عنوان نوعی تاریخِ ف شرده در نظر گرفت
که گویا با پیشبینی ب یی که بر سااار نوشاااتارهای این مرز و بوم خواهد رفت در
جایی دور از دسترس برای آیندگان حک شده است.
در جهان یونانی ،نمونههای زیادی از این اپیگرافها  -به ویسه از آتن سدههای
چهارم و پنجم  -باقی مانده است .این متنها همواره بسیار خ صهاند ،اما دربارهی

میدهند.
پ) واژه نامه ها و نمایه ها :ردهای دیگر از متن ها ،به واژه نامه ها و نمایه هایی مربوط
می شود که در قرون و سطا با مرکزیت بیزانس نو شته شدند و در آن از متنهای
یونانیای بهره گرفتند که امروزه مفقود شااادهاند .مشاااهورترین این قاموس ها،1
فهرست سودا ( 2سدهی دهم م ،).و ( Etymologicum Magnumقرن دوازدهم م).
ا ست .چنان که از این متنها بر میآید ،نوی سندگان شان به فرهنگهای یونانیای
که در ع صر هلنی نو شته شدند  -مانند اونوما ستیکون اثر پولوکس - 3د ستر سی
1

Lexicography
Suda
3
Onomasticon- Pollux
2
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دورهی توساااعهی آتن تا پایهی یک دولت دریایی اط عا ارزشااامندی به ما
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داشاااتهاند .مدخل های این واژه نامه ها معموالً توضااایحاتی را در بر میگیرد که
دادههای جالبی را در مورد نویسااندگان و متنهای باسااتانی گمشااده به دساات
میدهند.
ت) پاپیروسها :یک ردهی دیگر از متنها ،که منحصاراً در اقلیم خشاک و مسااعد
م صر باقی ماندهاند ،پاپیروسها ه ستند .پاپیروسهای یونانی تو سز مهاجرانی که
در شهرهای ا سکندریه ،کورنه و برکه میزی ستند نو شته شده ا ست و رونو شت
بسیاری از آثار مهم را در بر میگیرد .متن کامل سیاست آتنی از ارسطو در اصل از

سافو .کشف و انتشار پاپیروسهای مصری /یونانی همچنان ادامه دارد .چنان که اثر
حاشیهای اوکسیرینخوس سیمونیدسی 1تازه در  1992م .منتشر شد.
ث) متن سخنرانیها :متن سخنرانی بسیاری از دولتمردان جهان باستان نیز برای
ما باقی مانده ا ست .بخش عمدهی این متنها به بحثهایی مربوط می شود که در
دادگاهها و مجالس عمومی آتنِ سدهی چهارم نقل محفل بوده است .نخستین متن
از این رده به آنتیفون 411-480( 2پ.م ).مربوط میشاااود .گو یا این خط یب
نخ ستین ک سی بوده با شد که سخنرانیهایش را قبل از ارائه مینو شته ،و بنابراین

Oxyrinchus of Simonides
Antiphon
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طریق نسخهای پاپیروسی به ما رسیده است .همچنین است مجموعهی شعرهای
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سنتِ ثبت سخنرانیها و در نتیجه باقی ماندن شان مدیون او ست .این آنتیفون،
همان ک سی ا ست که در  411پ.م .به جرم رهبری معنوی انق بی ا شرافی اعدام
شد!
لوسیاسِ بیگانه ( 458/380-9پ.م ).و آندوکیدِس ( 390-440پ.م ).سخنوران
دیگری هساتند که این سانت را تداوم بخشایدند و دادههایی دسات اوا دربارهی
حیا اجتماعی مردم آتن در روزگار خویش بر جای نهادند.
ج) شعرها و تراژدیها :ردهی دیگری از متنها را تشکیل میدهند که ارزش تاریخی

سیاست درگیر بودهاند .آیسخولوس ( 525/456-4/5پ.م ).خود در نبرد ماراتون و
احتماالً ساالمیس شرکت داشته است .سوفوکلس ( 496/406-5پ.م ،).که معاصر
جوانتر وی بود ،در ساااا  443/2پ.م .خزانهدار شااهر آتن بود و احتماالً در ساااا
 441/2پ.م .به عنوان سرداری زیر فرمان پریکلس برای سرکوب شورش ساموس
جنگید .اوریپیدس ( 490/406-80پ.م ،).که روان شناسترینِ تراژدینوی سان بود،
اثری تعیینکننده بر جامعهی خویش داشاات .او به ویسه به عنوان یکی از مخالفان
حقوق زنان شااهر داشاات و در کمدی قورباغههای آریسااتوفانس نیز به همین
خاطر مورد تمسخر واقع شده است .شاعران دیگری مانند سولون آتنی ،تئوگنیس
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جالب توجهی دارند .سه تراژدینویس اصلی یونانی در سدهی پنجم پ.م .کام ً در
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م گارایی و آل کائوس موتیلِ نهای هم بودها ند که از هنرشااااان برای پرداختن به
موضوعا سیاسی روز و پیشبرد اهداف دولتمدارانهشان استفاده میکردهاند.
خوشااابختانه امروزه همهی متن های یادشاااده ،به همراه مجموعهی بسااایار
غنیتری از متنهای یونانی باسااتان ،در دو شااکلِ کارآ در دسااترس پسوهشااگران
ایرانی قرار دارند .نخست ،کتابهایی است که در کتابخانهی دانشگاهها و مرکزهای
پسوه شی و تحقیقاتی تهران یافت می شوند .در میان این مرکزها ،پسوه شگاه علوم
ان سانی و مطالعا فرهنگی و کتابخانهی مرکزی دان شگاه تهران و کتابخانهی ملی

در مورد این متنها نو شته شده را میتوان در کتابخانهی پی شین مرکز بینالمللی
گفتگوی ت مدن ها (حاال واقع در فرهنگسااا تان هنر) پ یدا کرد .دومین شااایوهی
د ستر سی به این متنها ،اینترنت ا ست .طرحهای بزرگی مانند پروژهی گوتنبرگ
در حاا حا ضر به پایان ر سیدهاند و تمام متنهای ک سیک یونانی را به دو شکل
اصلی (متن یونانی باستان) و ترجمه شده (به زبان انگلیسی ،فرانسوی و آلمانی) بر
شاااب کهی اینتر نت در دساااترس ع قهم ندان گذاشااا تها ند .کاوش هر یک از
کلیدواژههای به کار گرفته شده در این متن ،و یا جستجوی نام نویسندگان یونانی
کهن ،به سادگی د ستر سی به مجموعهای غنی از این متنها را ممکن میکند که
مراجعه به آن را به هر خوانندهی ع قهمندی پیشنهاد میکنم.
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مهمترین منابع را در بر دارند .اما غنیترین منابع جدید و کتابهای تحلیلیای که
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با توجه به در د سترس بودنِ بخش عمدهی این متنها به شیوهی الکترونیکی،
در این نوشتار در حالت عادی به شیوهای ک سیک به نام نویسندگان ،نام اثرشان
 در صاااورتی که بیش از یک کتاب داشاااته باشاااند  -و جای دقیق پارهمتنروایت شده ارجاع خواهم داد .در کتابنامه ،تنها عنوان کتابهایی را آوردهام که به
شاااکل کاغذی مورد اساااتفاده قرار گرفتهاند .در مورد متنهایی که به شااایوهای
الکترونیکی مورد استفاده واقع شدهاند اشارهای در کتابنامه وجود ندارد و خواننده
میتواند با کاوش نام نویساانده و بندهای مورد ارجاع در اینترنت ،به سااادگی متن
tarikhema.org

مورد نظر را پیدا کند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

گفتار پنجم :دربارهی معجزهی یونانی

ندا شت .در چ شم اروپاییان قرون و سطایی ،یونان سرزمینی بود دورد ست ،که به
خاطر ادبیا کهن همریاش ،و برخی از اساااطیر بتپرسااتانهاش شااهر داشاات.
درساات مانند روم و خاطرهی نزدیکترِ ساالطهی ساایاساایاش ،مصاار و پسواک
محوناشااادنی حکمت رازگونهاش ،ایران و ساااابقهی نازدودنیاش به عنوان قدرتی
شک ستناپذیر که مرزهای شرق را بر اروپاییان میب ست ،و عرب ستان و سوریه و
یمن ،که از مجرای داسااتانهای هزار و یک شااب همچون ساارزمین جادوگران و
غواهای افسانهای جلوه میکرد.
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ع قهی غربیان به یونان ،تا ع صر نوزایی تفاوتی با ع قه شان به سایر نقاط جهان
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مرور متن های قرون وساااطایی نشاااان میدهد که در آن دوران یونانیان هم
مردمانی بودند مانند سااایر هفتاد و دو ملتِ کهنی که در دوردسااتها ،در مرز افقِ
م شاهدهی اروپاییان میزی ستند .در ست مانند ترکان ،مغوالن ،م صریان ،رومیان و
چینیان .عنصاار شاااخص یونانی در جهان قرون وسااطایی ،از یک سااو متافیزیک
اف طونیاش بود ،و از سوی دیگر علم ارسطوییاش ،که به ایزدشناسی آگوستینی
و فلسفهی تومائی انجامید .دستاوردهایی که اگر با محکِ تجربهی تاریخی سنجیده
شوند ،چندان بارآور و کارآمد نمینمایند و با وجود پیچیدگی شگفت شان م سیر

منجمدترین و راکدترین نظامهای معنایی در تاریخ گیتی انجامیدند.
با فرا رساایدن عصاار نوزایی ،اما ،اوضاااع دگرگون شااد .ع قه به فرّ و شااکوه
امپراتوری روم و ت ش برای باززایی خاطرهی حکومت بر جهان ،انگیزهای بود که
کل قلمرو میانی را برای ساادهها مفتون خویش ساااخته بود و در عصاار نوزایی این
روم بود که گرانیگاه تجلی چنین امکانی محسوب میشد .بنابراین ،آرمانهای عصر
ک ساایک با جنبش انسااانگرایان ایتالیایی احیا شااد و به زودی شااتابی روزافزون
یافت ،چنان که پس از پنج سااادهی زودگذر ،جهان قرون وساااطایی را به دنیای
غوطهور در صنعتِ امروزین تبدیل کرد.
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تفکر اروپاییان را برای حدود هزار سااااا مسااادود کردند و به پیدایش یکی از
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ارجاع پیاپی به نظام حقوقی رومیان ،و بازگشت به تاریخ امپراتوری روم ،یکی از
عواملی بود که اهمیت یافتن یونان را موجب شد .چرا که نگاه اندی شمندان رومی،
به معلمان یونانی شان دوخته شده بود ،و ای شان بودند که وا سطهی انتقاا عنا صر
فرهنگی شاارقی به ایتالیا محسااوب میشاادند .یونانیان به راسااتی در مقایسااه با
رومیان متمدن مح سوب می شدند و آموزگاران فرهنگ و هنر بدی شان بودند .البته
چنان که خواهیم دید ،این صاافتها تنها در قیاس با ایشااان مصااداق داشاات و بر
خ ف نظر تاریخنویسان یونانمدارِِ رومی قابل تعمیم در سطحی گستردهتر نبود.

اروپا ،نگاهی نوساااتالسیک و گذشاااتهگرایانه به تاریخ رواج یافت که یونان و تاریخ
باسااتانیاش را در کانون توجه خویش قرار میداد .رمانتیسااتها ،یونان را به م ابه
نخ ستین جوانهی «اروپایی شدن» نگری ستند و آن را پرچمدار عظمت و شکوهی
دانسااتند که در قالب اسااکندر شااعله برکشااید و بعدها در پیکرهی امپراتوری روم
تبلور یافت .ترجمه و چاپ آثار ک سیک یونانی ،و کاوشهای باستانشناسانهای که
بقایای تمدن یونانی را در نقاطی به ظاهر بیربز (مانند شاااماا لیبی) ردیابی
میکرد ،اندیشمندان اروپایی را به این نتیجه رهنمون شد که یونان عصری ط یی
از اقتدار سیا سی و فرهنگی را پ شت سر گذا شته ا ست و اینها همه با دو حقیقتِ
رمانتیکِ روز گره میخورد:
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پس از آن ،در سدهی هجدهم ،همزمان با همهگیر شدنِ جنبش رمانتی سم در
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نخساات این که یونانیان همچنان مساایحی و ارتدوکس مانده بودند ،و دوم این
که زیر ساایطرهی دولت ع مانی  -یعنی بخشاای از شاارق  -به ساار میبردند .این
حقایق ،دساااتمایهی ساااتایش افراطی از یونان و یونانیگری بود .ساااتایشااای
نوسااا تالس یک که از ساااویی در ج هان واقع به هواداری ارو پای یان از ق یام های
اسااتق اطلبانهی یونانیان ،و کشااته شاادن قهرمان رمانتیکها  -لرد بایرون  -در
جریان یکی از همین قیام ها ،منتهی شاااد و از ساااوی دیگر در جهان خیاا به
بازنوی سی تاریخ اروپا بر ا ساس ا سناد کهن به جا مانده از یونان با ستان انجامید .به

و شرق از چشمی نگریسته شد که زیر پلکهای «یونانمرکزی»  -دقیقتر بگویم،
«آتنمرکزی»  -پنهان بود.
بیرحمی و خ شونت ،معموالً بر مبنای دالیلی مادی و حر صی اقت صادی شکل
میگیرد ،اما همیشااه با زیور مفاهیم و معانی خودبرتربینانه آراسااته میشااود .تا
سدهی هفدهم ،که هنوز کلی سا جبروتی دا شت و ک شتیهای پرتغالی و ا سپانیایی
تقدیس شده تو سز پاپ اعظم برای ک شورگ شایی و ک شتار بومیان ره سپار دریاها
میشااادند ،اساااطورهی برتری مسااایحیت بود که اروپاییان را به حقانیت گناهان
خویش مؤمن میساااخت .در آن هنگام ،ساارخپوسااتان آمریکایی و ساایاهپوسااتان
آفری قایی بربرهایی بودند که از نعمت درک ک تاب م قدس محروم مانده بودند و
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این ترتیب نوشتههای هرودو و پلوتارک برای تاریخنویسان اروپایی حجت گشت
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میبایساات به زور بارو و بردگی از این نعمت برخوردار شااوند .به این ترتیب بود
که اروپاییان هنگام ورود به سااارزمینهای ناشاااناخته ،به عنوان برگزیدگانی که
صااااحب کتاب مقدس هساااتند با مردمی که مالک سااارزمین خود بودند روبهرو
می شدند ،تا وقتی که کار کوبن شینان و ک شی شان به انجام میر سید و در آن گاه،
بومیانی برده بر جای میماندند با کتاب مقدسی در دستانشان ،بر زمینی که دیگر
ماا اروپاییان شده بود.
اسااطورهی برتری مساایحیت ،بتی بود که خیلی زود در برخورد با فرهنگهای

از اوساااتا و ادبیا هندی و چینی را دیدند متوجه شااادند که زرتشااات و بودا و
کنفوساایوس ساادهها پیش از مساای میزیسااتهاند .پس خواه ناخواه تا حدودی به
نسبیت تقدس در فرهنگهای گوناگون پی بردند .انتشار ترجمههایی از ئیچینگ،
اوپانیشااادها ،رامایانا ،متنهای اوسااتایی و هیروگلیفهای مصااری ،نشااان داد که
میراث م سیحی /یهودی اروپاییان از سویی منح صر به فرد نی ست ،و از سوی دیگر
به لحاظ حجم و قدمت نیز جایگاه برجساااتهای در تاریخ گیتی ندارد .اروپاییان در
برخورد با این دادههای تکاندهنده ،آنقدر هو شمند بودند که به همراه ا سطورهی
مشروعیتبخش دیرینهشان منقرض نشوند و اسطورهای تازه را برای توجیه سیاد
خویش بر گیتی ابداع کنند.
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باستانی و تنومند خاوری فرو ریخت .اروپاییان وقتی نخستین ترجمههای فرانسوی
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یونانمداری ،دساااتمایهی این اساااطورهی تازه بود .متنهای یونانی به زمانی
بسیار قدیمیتر از مسی مربوط می شدند .دورانی که شاهنشاهی ایران تازه شکل
گرفته بود و ب سیاری از کتابها و شخ صیتهای اف سانهای هنوز در خاطرهها زنده
بودند .در آن هنگام هنوز اروپاییان به قدمت چند هزار سالهی تمدن میانرودان و
ای م و درهی سااند پی نبرده بودند و همین هم کارشااان را سااادهتر میکرد .در
نتیجه ،در سدهی نوزدهم اروپاییانی که برای نسلکشی ،بردهگیری و ویرانگریهای
فرهنگی خویش در سرزمینهای کوبن شین ،محتاج توجیه بودند د ست به دامان

معجزهی یونانی ،از عناصری آشکار و روشن تشکیل یافته بود .عناصری که بنا
بر ساانت عقلگرایانهی اروپایی به خوبی صااور بندی شااده بود و با مجموعهای از
شااواهد و دادههای گلچینشاادهی تاریخی ،طی جریانی مسااتمر ،قوام یافته بود.
عناصر اصلی اسطورهی معجزهی یونانی را میتوان به این ترتیب فهرست کرد:
نخست این که ،یونان بخشی از اروپاست و از ابتدا هم بخشی از اروپا بوده است .این
امر بدان معنا بود که یونانیان از سااویی خود را به لحاظ قومی و نسادی بیشااتر به
قلمروهای غربی خویش (ایتالیا و اسپانیا و فرانسه) منسوب میکردند تا بخشهای
شرقی (آناتولی و سوریه و م صر) ،و از سوی دیگر خود را از تبار و ری شهای متمایز
از سرزمینهای آ سیایی پیرامون شان میپندا شتهاند .شواهد ا صلی پ شتیبانِ تعلق
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اسطورهی معجزهی یونانی شدند.
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خاطر یونانیان به غرب ،آن بود که بخش عمدهی مهاجرنشینیهای ایشان در عصر
ط یی سدههای چهارم و پنجم پ.م .در سمت غرب گ سترش مییافت .مهمترین
دلیل بر هویت مستقل شان از آسیاییان هم آن بود که ایشان را با نام آسیایی مورد
اشاره قرار میدادند و لقب بربر را برای ایشان شایسته میدانستند.
دوم این که ،فرهنگ درخ شان یونانیان  -به طور م شخص فرهنگ آتن در سدهی
پنجم پ.م - .بدون سابقه بوده و به طور ناگهانی و بر ا ساس نبوغی خیرهکننده بر
سط زمین پدیدار شده و امری معجزهآ سا و بیمقدمه بوده ا ست .پیامد این باور

سوم این که ،یونانیان به دلیل ساختار سیاسیشان ،یا نساد و زبان شان ،یا دینشان،
هویتی یک پار چه ،مسااات قل و در هم تن یده داشااا تها ند که از هو یت قوم های
پیرامونشااان متمایز بوده اساات و دلیلی برای وحد ساایاساای و فرهنگی ایشااان
محسوب میشده است.
چهارم این که ،یونانیان از دیرباز با ایرانیان به عنوان نمایندهی آسیاییان در جنگ و
جداا بودهاند و در مقام نگهبانان میراث فرهنگی غرب ،از دستدرازی شرق بر این
خزانهی گرانبها جلوگیری کردهاند .دلیل اصااالی در تأیید این عقیده ،تاریخ های
مفصاالی بود که تاریخنویسااان یونانی در شاارح شااکسااتهای خفتبار ایرانیان از
یونانیان نوشتهاند.
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آن است که خاستگاه تمام علوم و هنرها را یونان باستان بدانیم.
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ترکیب این چهار عن صر ،چارچوب نظری محکمی را برای م شروعیتبخ شی به
ادعاهای برتریطلبانهی اروپاییان فراهم میآورد .نتایج اصاالی اسااتدالا در درون
این چارچوب چنین است:
 .1فرهنگ و تمدن اروپاییان دنبالهی مسااتقیم تمدن یونانی محسااوب میشااود و
قرون وساااطا جز میانپردهای تاریک که زیر تأثیر دین های ساااامی (و بنابراین
آ سیایی) بر صحنه رفته ،چیزی نی ست .به عبار دیگر ،اروپاییان تاریخ خود را از
یونان باسااتان آغاز میکنند و شااکوه و عظمت آن عصاار ط یی را ،که به فتوحا

ویرانی و تباهی میبینند که آن را به تأثیر شرق و دینهای آسیا منسوب میکنند.
نوزایی از دید ایشااان بازتولید آتش زیر خاکسااترِ تمدن اصاایل یونانی اساات که به
شکلی تعارضآمیز اتفاقاً توسز همان نهادهای آسیایی  -یعنی کلیسای کاتولیک -
حفظ شده و به دست آیندگان رسیده است.
 .2اروپاییان با توجه به این پیشاااینهی درخشاااان به عنوان موجوداتی با خمیره و
سر شت متفاو از دیگر مردم جهان اعتبار مییابند و درخ شش فرهنگ و هنر در
عر صهی جهانی از د ستاوردهای ای شان مح سوب می شود .به این ترتیب سیاد
ساایاساای ایشااان بر گیتی امری اتفاقی و زودگذر تلقی نمیشااود ،بلکه باید آن را
امری طبیعی و بدیهی دانست که با کمی تأخیر بروز کرده است.
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اسااکندر و امپراتوری روم منتهی شااده ،میسااتایند .آنگاه برای مد هزار ساااا
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 .3تعارض و ک شمکش میان شرق و غرب ،پی شینهای ب سیار طوالنی پیدا میکند.
به این شکل نبرد ا س م و م سیحیت و جنگهای صلیبی در چارچوبی تاریخی و
معنادار گنجانده می شود و در روزگار نو در قالب جنگ میان تمدن و بربریت جلوه
مییابد .ناگفته پیداسااات که چنین نگرشااای تا چه اندازه به ایدئولوژیهای مدرن
نزدیک اساات و تا چه حد به کار دولتهای ساالطهجو و توسااعهطلب میآید ،که
میبینیم آمده است.
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گفتار ششم :دربارهی صورتبندی معجزهی یونانی
به طور خ صه ،معجزهی یونانی را میتوان به این شکل صور بندی کرد:

 )1.1قصهی سرزمین یونانی :یونان سرزمینی متمایز از نظر جغرافیایی است.
 )1.2قصاااهی نساد یونانی :مردم سااااکن این سااارزمین متعلق به قومیت و نسادی
یکدست هستند.
 )1.3قصهی هویت یونانی :مردم یونان هویت مشترک و یکپارچهای داشتهاند.
 )1.4ق صهی کوبنشینی یونانی :مردم یونان از یونان به دیگر نقاط  -از جمله آسیا
 مهاجر کردند و این روندی منحصر به فرد و نوظهور از توسعهی مدنیت بود. )1.5قصهی یونان اروپایی :یونان در اروپا قرار دارد.
 )2اسطورهی قدر یونان :یونان کشوری قدرتمند بوده است.
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 )1اسطورهی کشور یونان :یونان ،آغازگاه اروپاست.
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 )2.1قصهی معجزهی نظامی :یونان قدرتی نظامی بوده است.
 )2.1.1داستان ارتش هلنی :یونان ارتشی همتای ارتش ایران داشته است.
 )2.1.1.1ماجرای ارتش یونانی :یونانیان ارتشی مجهز ،منضبز و شجاع داشتهاند.
 )2.1.1.2ماجرای بینظمی ایرانی :ایرانیان ارتشی با واحدهای گونهگون و نامنضبز
داشتهاند.
 )2.1.1.3ماجرای اخ ق جنگی :یونانیان دارای نوعی اخ ق جنگی بودهاند.
 )2.1.2داستان جنگهای مادی :یونانیان ایرانیان را شکست دادند.

یونان شکست خورد.
 )2.1.2.2ماجرای داریوش :یونان در برابر داریوش ایستادگی کرد.
 )2.1.2.3ماجرای خشایارشا :یونان خشایارشا را شکست داد.
 )2.1.2.4ماجرای اسکندر :اسکندر به عنوان نمایندهی یونان ایران را فت کرد.
 )2.2قصهی معجزهی سیاسی :یونان قدرتی سیاسی بوده است.
 )2.2.1ماجرای همبستگی یونانی :یونان یک واحد سیاسی منسجم بوده است.
 )2.2.2ماجرای استق ا یونانی :سرزمین یونان از نظر سیاسی مستقل بوده است.
 )2.2.3ماجرای دموکرا سی یونانی :یونان خا ستگاه دموکرا سی و آزادی سیا سی
است.
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 )2.1.2.1ماجرای کمبوجیه :کمبوجیه شاااهی دیوانه بود که ساایاسااتهایش در
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 )2.2.4ماجرای امپراتوری آتن :آتن مرکز یک امپراتوری دریایی بوده که همآورد
ایران محسوب میشده است.
 )3اسطورهی اقتصاد یونان :یونان کشوری ثروتمند بوده است.
 )3.1ق صهی ثرو یونانی :یونانیان مردمی با اندوخته و ذخایر اقت صادی چ شمگیر
بودهاند.
 )3.2قصااهی تخصااص یونانی :یونانیان صاانعتگرانی ماهر و تولیدکنندگانی کارآمد
بودهاند.

فرهنگ در تاریخ بشر است.
 )4.1قصااهی آزادگی یونانی :یونانیان مردمی مسااتقل ،آزاده و از نظر شااخصاایتی
برجسته بودهاند.
 )4.2قصهی اخ ق یونانی :یونانیان مردمی پرهیزگار ،محترم ،پارسا و فیلسوفمنش
بودهاند.
 )4.3قصااهی ادبیا یونانی :ادبیا یونانی نشااانگر اوج خ قیت ادبی و معنایی در
تاریخ جهان باستان است.
 )4.4قصهی فلسفهی یونانی :یونان خاستگاه تفکر فلسفی در جهان است.
 )4.5قصهی تاریخ یونانی :یونان خاستگاه تاریخنویسی در جهان است.
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 )4اسااطورهی فرهنگ یونان :یونان باسااتان نشااانگر ط ییترین عصاار توسااعهی
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تاریخ ،به معنای سابقهی نو شته شدهی تمدنها سابقهای پنج هزار ساله دارد .از
نخ ستین روزهایی که در هزارهی سوم پ.م .رو ستاییانی در سومر و ای م و م صر
نوشاااتن را ا بداع کرد ند تا به امروز ،مرد مانی گو ناگون ،با قبی له هایی مت فاو ،
نسادهایی گوناگون و زبان ها و خز هایی متفاو بر پهنهی زمین پدیدار شاااده،
زیسااته و نابود شاادهاند ،و آنچه ما امروز در قالب فرهنگهای گوناگون میبینیم،
تنها برشی از این روند درازپاست.
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گفتار هفتم :دربارهی پیکربندی تاریخ تمدن
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از دید نگارنده میتوان فرهنگهای گوناگونی را که در این میان بر سط زمین
پدیدار شاادهاند ،بسااته به نساد ،زبان ،زیسااتگاه جغرافیایی و الگوهای زیسااتنی که
ابداع کردهاند به چهار قلمرو اصلی تقسیم کرد:
نخستتت :قلمرو میانی ،که منطقهای پهناور  -از رشاااتهکوههای هیمالیا تا مرزهای
غربی اروپا  -را ،به ع وهی مصاار و حاشاایهی شاامالی آفریقا در بر میگیرد .این
منطقه ساااه مرکز جمعیتی اصااالی (در هند ،خاور نزدیک و مصااار) و چند مرکز
جمعیتی فرعی (مجموعهی یونان -ایتالیا و مجموعهی فرانساااه -آلمان -ایبریا) را

دوم؛ چین و سااارزمین های متصااال به آن (کره ،هندوچین ،ژاپن و جزیره های
م نزی) ،که برای خود جهانی متمایز و مستقل است و توسز بزرگترین اقیانوس
دنیا ،بلندترین کوه زمین و یکی از پهناورترین بیابانهای جهان از بخش نخسااات
جدا شده است.
سوم؛ قارهی آمریکا که به دلیل مرز آبیاش با سایر بخشهای یاد شده ،تا سدهی
پانزدهم ،جهانی متمایز و مستقل بوده است.
چهارم؛ منطقهی آفریقای زیر صحرا که به خاطر بافت فرهنگی به نسبت سادهاش،
و جمعیت کمترش نسبت به مرکزهای پیشین ،عموماً عقبمانده و حاشیهای تلقی
شده است ،اما الگوهای فرهنگی اصیل و ویسهی خویش را داراست.
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شامل میشده است.
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چهار قلمرو یاد شده در بخش عمدهی تاریخ از یکدیگر م ستقل و جدا بودهاند،
و تاریخ هر یک از آنها توساااز قدر هایی بومی ،که در پی متحد کردن همهی
سرزمینها و دولتهای همسایه بودهاند ،رقم خورده است.
از میان این سرزمینها ،بی شترین پیچیدگی و تنوع نسادی و زبانی را در قلمرو
میانی میبینیم .در این منطقه شاخههای اصلی نساد سفید  -قفقازیها ،آریاییها و
سامیها  -به تدریج بر جمعیت سیاهپوستی که بومی بخشهای جنوبی این منطقه
بودند چیره شدند و در ک شمکش با یکدیگر ضرباهنگی ب سیار سریع از تحوال

میانی نخ ستین خا ستگاه ک شاورزی ،شهرن شینی ،ذوب فلزا  ،خز و چرخ با شد.
سااه قلمرو دیگر ،بخش عمدهی این عناصاار را کمی دیرتر ،به طور مسااتقل ابداع
کردند .هر چند وامگیریهایی هم در میانشااان وجود داشااته اساات .در این میان
منزویترین قلمرو سرزمین آمریکا بود که کشاورزی ،خز ،شهرنشینی و شیوههای
ذوب فلز خاص خود را پدید آورد ،اما گویا کاربرد صااانعتی چرخ و فلز را کشاااف
نکرد.
ت ش برای متحد کردن تمام قومهای ساکن یک قلمرو ،برای نخ ستین بار در
همین قلمرو میانی به بار نشست .در اواخر سدهی ششم و اوایل سدهی پنجم پ.م.
کوروش بزرگ و جانشاااینانش تمام تمدن های نویساااای قلمرو م یانی را در یک

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اجتماعی را به نمایش گذاشااتند .همین ناهمگونی فرهنگی ،باعث شااد که قلمرو
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ساختار سیا سی پایدار ،متمرکز و نوظهور ادغام کردند و نظمی فراگیر و شوکتی
خیرهکننده را پدید آوردند که پس از ایشان  -تا همین امروز  -احیای آن انگیزهی
جهانگشاااایان و رو یای قدر مداران بوده اسااات .رویایی که نخساااتین روایت
غیرایرانیاش  -نسخهی مقدونی اسکندر  -سرمشق بسیاری از جهانگشایان شد،
و همواره  -همچون نمونهی اسکندر  -فاجعهبار و ناپایدار از آب درآمد.
پس از ایران ،قلمرو چین بود که به چنین تمرکزی روی آورد .این روند در عصر
دودمان «چین» شروع شد و خیلی زود متوقف ماند ،تا در ع صر دودمان هان که

قلمرو آمریکایی ،هرگز به تمرکزی ،که در دو قلمرو پیشااین دیده شااد ،دساات
نیافت .بی شترین تمرکز ،به آخرین سااهای عمر تمدنهای سرخپو ستی مربوط
میشاااود که اینکاها در جنوب و آزتکها در شااامااِ آمریکای جنوبی شاااکلی از
قطببندی سیاسی را پدید آورده بودند.
چنان که گفتیم ،بخش عمدهی عمر این چهار قلمرو فرهنگی در انزوا گذشت و
به حل م شک

درونی خویش سپری شد .نخ ستین در هم آمیختگی فرهنگی از

زمان شاهن شاهی هخامن شی آغاز شد و نتیجهی تمرکز سیا سی بیرقیبی بود که
هنوز در دیگر قلمروها سابقه ندا شت .با وجود این ،دامنهی وامگیریها محدود بود
و بیشاااتر به جریان یکساااویهی اط عا از قلمرو میانی به قلمرو خاوری مربوط

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

تکمیل شد.
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می شد .پس از آن ،با ظهور ا س م آمیختگی فرهنگی دیگری رخ داد که دامنهاش
گسااتردهتر و تأثیرش دیرپاتر بود .جنبش اسا می ،نیمهی شاارقی و جنوبی قلمرو
میانی را به لحاظ سیا سی متمرکز کرد و بازتاب فرهنگی آن تا چندین سده سیر
خود را در قلمرو خاوری و آفریقایی دنباا کرد .با وجود این ،نخ ستین آمیختگی از
جنس رویارویی نظامی ،زمانی رخ داد که قوم های بیابانگرد مغوا به طور همزمان
قلمرو چینی و نی مهی شااارقی قلمرو م یانی را فت کرد ند .پس از آن ،بار دیگر
دروازه ها بسااا ته شاااد تا ز مانی که غرش توپ های ارو پای یان و کشاااتی های

فرهنگی هر چهار قلمرو ،و پس از آن به تمرکز سیاسی و نظامی همه در قالب یک
نظام جهانی منتهی شد.
از نظر جغرافیایی بحث ما تنها به قلمرو م یانی مربوط میشاااود ،و دورانی که
مورد نظر ماساات به لحظهای از تاریخ مربوط میشااود که اتحاد ساایاساای تمام
تمدنهای نویسای این منطقه زیر لوای شاهنشاهی هخامنشی تحقق یافته بود .از
دید مردمی که در آن زمان در این قلمرو میزیسااتند قومها و ملیتهای گوناگونی
بر زمین میزیستند که همگی به شکلی با دستگاه عظیم شاهنشاهی ایران مربوط
بودند ،و این نخستین جوانهی جفت متضاد معنایی «مرکز  -پیرامون» بود.
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اقیانوسپیمایشااان در ساادهی هفدهم و هجدهم ابتدا به آمیختگی اقتصااادی و
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 ا ورهی زهی ر یا ی وانن:ش دوم

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

ἔτι τοίνυν, ἔφη, πάμμεγά τι εἶναι αὐτό, καὶ ἡμᾶς

οἰκεῖν [109 b] τοὺς μέχρι Ἡρακλείων στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος
ἐν σμικρῷ τινι μορίῳ, ὥσπερ περὶ τέλμα μύρμηκας ἢ

βατράχους περὶ τὴν θάλατταν οἰκοῦντας,

دریا ،در منطقهی میان رود فاساایس و سااتونهای هراکلس ،اقامت
داریم درست به مورچگان و قورباغههای اطراف یک برکه میمانیم.1

معجزهی اساااطورهی یونانی ،پیش از هر چیز بر مفهوم سااارزمینی به نام یونان و
مردمی به نام یونانی سوار شده ا ست .آنچه در ا سطورههایی از این د ست معموالً
مورد غفلت واقع می شود ،ارزیابی و وار سی مفهوم جغرافیایی و جمعیتیای ا ست

 1افالطون ،فائدو ،بند .109
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[ سقراط ]:معتقدم که زمین ب سیار پهناور ا ست و ما که در کنارهی
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که ب ستر تحقق ا سطوره را فراهم می سازد .ا سطورهی معجزهی یونانی ،یک عن صر
جغرافیایی نیرومند دارد که در این اصوا موضوعه صور بندی میشود:
نخستتت  -قصتتهی ستتریمین یونان؛ این فرض که شااابهجزیرهی یونان یک واحد
جغرافیایی م ستقل و قابل تفکیک از سرزمینهای هم سایه اش ا ست ،که زادگاه،
مرکز شکوفایی و دژ اصلی تمدن یونانی محسوب میشود.
دوم  -قصتتهی نژاد یونانی؛ یعنی این فرض که مردم مقیم شااا بهجزیرهی یو نان
جمعیتی همگن و یکدساات از یونانینسادان و یونانیزبانان را تشااکیل میدادهاند ،و

بوده است.
سوم  -قصهی هویت یونانی؛ یعنی این فرض که ساکنان شبهجزیرهی یونان ،همان
کسااانی هسااتند که فرهنگ یونانی را پدید آوردهاند و خود را در کل با نام یونانی
میخواندهاند و خویشتن را از همسایگان بربرشان متمایز میدانستهاند.
چهارم  -ق صهی کوچن شینی یونانی؛ یعنی جنبش کوبنشااینیای که یونانیان را در
کل جهان کهن پراکنده کرد ،جریانی ویسه و منحصاار به فرد بود که پای ایشااان را
به آسیا کشاند و الگوی مدنیت پیشرفتهی ایشان را در جهان پراکنده ساخت.
پنجم  -ق صهی یونان اروپایی؛ یونان سرزمینی ا ست م ستقل و متمایز از آ سیا ،که در
اروپا قرار دارد!
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گفتار نخست :داستان سریمین یونان

و سعت کمی بیش از  130هزار کیلومتر مربع .در دوران با ستان ،یک سوم شمالی
این منطقه زیر سااالطهی ایران بوده و بیشاااتر جزیرههای دریای اژه هم در قالب
مجموعهی دولتشااهرهای ایونی تابع دولت ایران محسااوب میشاادهاند .در عصاار
ک ساایک یونانی ،که موضااوع پسوهش ماساات ،ساارزمینهای خالکیدیه ،تراکیه ،و
مقدونیه ،که امروزه بخشهایی از آن به یونان پیوستهاند ،بخشهایی از شاهنشاهی
هخامنشی بودهاند .بنابراین در جهان باستان ،یونان سرزمینی بوده که کمتر از نود
هزار کیلومتر مربع مساحت داشته است ،و این تقریباً برابر است با مساحت استان
سمنان .یونان سرزمینی کوهستانی است با هوای گرم و معتدا ،که در تابستان به
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یونان امروزین ،سرزمینی است کوچک و کوهستانی در کنارهی غربی دریای اژه ،با
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خشکی میگراید و در زمستان بارانهای شدیدی بر آن فرو میریزد ،برف ،تنها در
ارتفاعا آن می بارد که بلندترینش قلهی المپ (اولومپوس) اسااات و  2917متر
ارتفاع دارد .فقز یک پنجم شبهجزیرهی یونان قابل ک شاورزی ا ست .در فا صلهی
میان شبهجزیرهی یونان و سواحل آسیای صغیر ،حدود دو هزار جزیرهی کوچک و
بزرگ وجود دارد که بزرگترینشان کر است.
بر خ ف سرزمینهایی مانند چین ،هند ،و م صر که تو سز مرزهایی طبیعی از
جهان اطراف شان جدا شدهاند ،هیچ مرز طبیعیای در خشکی سرزمین یونان را از

راز وحد فرهنگی و استق ا چین از جهان خارجش را میتوان حضور یکی از
بزرگترین صحراهای جهان  -صحرای مغول ستان و گوبی -و بلندترین ر شتهکوه
جهان  -هیمالیا  -در مرزهای شمالی و غربیاش دانست .مصر نیز به همین ترتیب
با بیابانهای لیبی و صحرای بزرگ آفریقا در غرب و مناطق کوه ستانی اتیوپی در
جنوب از سایر بخشهای آفریقا جدا می شود .به همین ترتیب شبهقارهی هند نیز
با جنگلهای انبوه هندوچین در شرق و رشتهکوههای هندوکوش در شماا از سایر
ساارزمینهای همس اایه جدا شااده اساات .اما یونان هیچ مرز طبیعی مشااخصاای با
مناطق همسااایهاش ندارد .عوارض طبیعی مقدونیه ،بلغارسااتان ،آلبانی ،و ترکیهی
امروزین که همسایگان یونان هستند ،همچنان تا داخل این سرزمین ادامه مییابند
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همسایگانش جدا نمیکند.
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و به همین دلیل هم یونان در طوا تاریخش مدام مورد حملهی قومهای همسااایه
قرار میگرفته و تا عصر جدید از وحد سیاسی بیبهره بوده است.
در کل ،اگر بخواهیم کلیت تاریخ سااه هزار سااالهی ساارزمین یونان را در نظر
بگیریم ،چیزی به نام دولت و کشااور یونان ،تا ساادهی نوزدهم که یونان از ع مانی
مسااتقل شااد ،وجود نداشااته اساات .یونان ،همواره ،ساارزمینی کوچک بوده که به
صور بخ شی از دولتهای ایران ،روم ،اموی -عبا سی ،بیزانس ،و ع مانی تعریف
می شده ا ست .در وقفههایی هم خ قدرتی در این سرزمین به وجود میآمده که

ساختار سیاسی متحد و متمرکزی نمیانجامیده است .در واقع ،مفهوم دولت یونان
و ملت یونان ،به لحاظ جغرافیایی و سیاسی ،مفهومی مدرن است.
بنابراین یونان در طوا تاریخ هرگز قلمرو جغرافیایی تفکیک شاااده و متمایزی
نبوده که همچون ب ستر یکپارچهای برای هویت سازی ساکنانش عمل کند .یونان
همواره سرزمینی کوچک در میانهی قدر هایی بزرگ بوده است .جمعیت دریانورد
آن در پیوند با کوبنشااینهای همزبانشااان ،که در گسااترهای بزرگ از آناتولی تا
اسپانیا پراکنده شده بودند ،تعریف میشدهاند .به زودی خواهیم دید که این منطقه
حتی در این «قلمرو شااهرهای یونانی» هم مرکزیت نداشااته اساات و قلب تپندهی
مدنیت این مردم در ایونیه و آسیای صغیر قرار داشته است ،نه شبهجزیرهی یونان.
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گفتار دوم :داستان نژاد یونانی

مفهوم «یونانی» اساات .در چارچوب این اسااطوره چنین پیشفرضهایی در مورد
یونانیان وجود دارد:
الف) یو نان یان ،م هاجرانی «غربی» با ترک یب جمعیتی یکنوا خت بود ند که از
زمانهای بسیار دور در یونان یا بخشهایی غربیتر از آن میزیستند.
ب) یونانیان ،از بخشهای شاامالی به شاابهجزیرهی یونان مهاجر کردند .بنابراین
نخسااتین مقصااد قومهای مهاجرِ یونانیزبان سااکونت در شاابهجزیرهی یونان بود.
یونانی شدن آ سیای صغیر فرآیندی متأخرتر مح سوب می شود و مترادف ا ست با
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اسااطورهی معجزهی یونانی بر محور کلیدواژهی مهمی شااکل گرفته اساات و آن
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جریان تو سعهی فرهنگ غنی و پی شرفتهی یونانی در مناطق عقبماندهی آ سیایی
و شرقی.
پ) مهمترین بخش از قبیله های مهاجر یونانی دوری ها و آتیکایی هایی بودند که
در شبهجزیرهی یونان ماندگار شدند ،نه ایونیها و آئولیهایی که در آسیای صغیر
هم پراکنده بودند.
ت) مهاجران یونانی مردمی با فرهنگ و متمدن بودند.
برای داوری در مورد این گزارهها باید ترکیب جمعیتی شبهجزیرهی یونان را در

دگرگونی جمعیتی این منطقه را تا زمان یادشده تحلیل کنیم.
چنان که از شااواهد تاریخی بر میآید ،نخسااتین ساااکنان یونان مردمی از نساد
مدیترانهای یا قفقازی بودند که ،مانند همنسادانشااان در ای م و سااومر ،منطقهای
وسیع از جنوب ف

ایران تا حاشیهی مدیترانه را در اشغاا خود داشتند .1همین

مردم بودند که نخستین تمدن مرتبز با یونان را در جزیرهی کر بنیان نهادند.
نخسااتین نشااانهها از مراکز اسااتقرار کشاااورزی در منطقهی بالکان به هزارهی
پنجم پ.م .باز میگردد .اگر از دیدی ک نتر و در مقیاس تاریخ تمدنها به بالکان

1

كيتو.1370 ،
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سادهی هفتم تا چهارم پ.م .مورد وارسای قرار دهیم و در چارچوبی تاریخی سایر
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بنگریم ،آن را حلقهی وا سطی خواهیم یافت که شیوههای زندگی ک شاورزانه را از
خاور نزدیک فرا گرفت و آن را به جمعیتهای هنوز نانویساااا و کمشااامارِ اروپایی
منتقل کرد .در اوایل هزارهی پنجم پ.م .جمعیت کل ناحیهی بالکان به بیسااات و
پنج هزار نفر بالغ میشااد .شاامار این مردمان در اثر ساابک زندگی کشاااورزانه به
سرعت رشد کرد و در پایان این هزاره به  250هزار نفر رسید .1از این دوره ،شواهد
با ستان شناختی اندکی بر جای مانده ا ست و تمام آنچه میتوان گفت آن ا ست که
روسااتاهایی ابتدایی به ساابک نخسااتین مراکز یکجانشااینی منطقهی سااوریه و

یاد شده احتماالً به نساد قفقازی واب سته بودهاند ،چرا که هنوز پای قبیلههای مهاجر
آریایی به این منطقه باز نشده بود.
نخ ستین آثار شهرن شینی در بالکان ،به هزارهی سوم پ.م .باز میگردد و این
حدود دو هزار ساا دیرتر از آثار مشابه در ای م و سومر و مصر است .نکتهی جالب
آن که این آثار به خودِ یونان هم مربوط نمیشاااوند ،بلکه به جزیرهی کر تعلق
دارند .کر در آن دوران از نظر جغرافیایی بی شتر با سرزمینهای جنوب و شرق
خود ارتباط داشااته و عناصاار فرهنگی و فنآورانهی خاکبرداریشااده از این دوران

 1مکایودی و جونز.143-140 :1372 ،
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میانرودان در این بخش از دنیا پدید آمدند .جمعیت سااااکن این منطقه در تاریخ
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شباهت زیادی به تمدنهای م صر و آ سیای صغیر دارد .این دوره از فرهنگ کرتی
را به پیروی از اِوانز که نخسااتین آثار آن را یافت ،دورهی مینوآ مینامند ،نامی که
از اساااطیر یونانی در مورد مینوس ،شااه مقتدر و اساااطیری جزیرهی کر  ،گرفته
شده است.1
جزیرهی کر

چه از نظر جغراف یایی و چه از د ید گاه فرهنگی در این دوره

بخشاای از منظومهی تمدنهای آساایایی محسااوب میشااد .چنان که از بقایای
معماری و معابد عصااار مینوآ بر میآید ،کر در این دوره عضاااوی از شااابکهی

و سیا سی آن بی شتر با سرزمینهای شرقی (آ سیای صغیر ،لِوانت و م صر) برقرار
بوده ا ست ،تا یونان .شبهجزیرهی یونان در این دوره فاقد شهرن شینی پی شرفته و
تمدن نوی سا بوده ا ست .بنابراین آنچه گاه با نام تمدن اژهای خوانده می شود و به
این دورهی تاریخی منسوب می شود ،نادرست است .چون تمدن یادشده به قلمرو
جغرافیایی دریای اژه ارتباط چندانی نداشاااته و دنبالهی غربی شااابکه تمدنهای
مصر -آناتولی -میانرودان بوده است.

MacGillivray, 2000.
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تمدنهای جنوب مدیترانهای (و نه اژهای) بوده ا ست و ارتباطا تجاری ،فرهنگی،
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تمدن مینوآ ،از تمدنهای شااکوفای عصاار مفرغ اساات .در حدود  2200پ.م.
نمودهای آن در ساااواحل شااارقی کر نمودار شاااد .در این دوره نوعی انق ب
شاااهرنشاااینی در این منطقه رخ داد و مردم این ناحیه خانههایی بزرگ و مجلل
ساااختند .در فاصاالهی سااااهای  1550-1950پ.م .جادههایی هموار در میان
شهرها ک شیده شد و برای نخ ستین بار خطی شبیه به هیروگلیف ،که بیتردید
منشااأ شاارقی داشااته اساات ،در این منطقه رواج یافت که «تصااویری آ» نامیده
می شود .این خز از نظر ساختار داخلی ب سیار به خز میخی و هیروگلیف شبیه

میانرودان و م صر رواج دا شت .خز ت صویری آ در دورهی مینوآی میانه (-1900
 1700پ.م ).به خز «تصاااویری ب» تکامل یافت که بیشاااتر در قالب متنهایی
کوتاه بر مهرها و لوحههای گلی نوشته میشده است.1

 1فریدریش 77 :1368 ،و .78
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بوده ا ست .یعنی خطوطی که از حدود هزار و پان صد ساا پیش از آن در منطقهی
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کودونیا
آکسوس
دارئوس کنوسوس
پرایسوس

گورتون

آنگاه ،آریاییها سر ر سیدند .نخ ستین موج از مهاجر های آریاییان ،در اواخر
هزارهی ساااوم پ.م .آغاز شاااد و قبیلههایی را از اطراف درهی واردار به حرکت در
آورد .این قبیلهها به ساااوی جنوب حرکت کردند ،در حاشااایهی ف

آناتولی به

سمت شرق چرخیدند ،از تنگهی داردانل گذ شتند و به آ سیای صغیر وارد شدند.
آن گاه در ادامهی مسیرشان به سوی جنوب ،در حدود  1800پ.م .به شبهجزیرهی
یونان وارد شااادند و با بومیان قفقازی یا مدیترانهای که خود را پ ساااگیایی یا
پ سسی 1میخواندند 2درآمیختند .ترکیب ای شان ،زیر تأثیر کر و فرهنگ مینوآ،
Pelasgian
French, 1989-1990: 35.
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شهرهای جزیرهی کرت
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در حدود  1600پ.م .فرهنگ موکنای ( )را در ناحیهی آرگولیس پدید
آورد که نخساااتین نمونه از فرهنگهای مقیم شااابهجزیرهی یونان بود .این مردم
زبانی نزدیک به زبان یونانیان باساااتان را به کار میبردند و اساااب و ارابه را
میشاااناختند ،اما فرهنگ و هنرشاااان ابتدایی بود و جزو جامعه های فاقد خز
ردهبندی میشدند .چنین مینماید که در این دوره موکنایها زیر سلطهی سیاسی
تمدن مینوآ قرار گرفته باشند .احتماالً اساطیری مانند داستان مینوس و البیرنت و
افسااانهی تساائوس ،که به برتری شاااهان کر داللت دارند ،زیر تأثیر این خاطره

شااواهد فراوانی در دساات اساات که بر نفوذ ساایاساای و فرهنگی مینوآها در
شبهجزیرهی یونان و جزیرههای جنوب دریای اژه داللت میکند .مینوآها از 2500
پ.م .کوبنشااینهایی در رودس داشااتهاند ،و در حدود  1800پ.م .دژ بزرگی در
کئوس ساختند .در  1600پ.م .مراکز بازرگانی وابسته به این تمدن در میلتوس و
ناکسااوس تأساایس شاادند ،و انباشااتی از ثرو را در این مناطق پدید آوردند که
بعدها توسز ایونیها تصاحب شد.2

Wardle, 1997.
Times Atlas of World History, 1999.
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پرداخته شده باشند.1
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در  1450پ.م .تمدن مینوآ در اوج شکوه و عظمت خود به سر میبرد .از این
دوره چند اثر جالب توجه باقی مانده ا ست .نخ ست ،صفحهی مدور فائی ستوس که
در شهری به همین نام در جنوب کر یافت شده و بین سااهای 1550-1700
پ.م .ساخته شده ا ست .این صفحه مجموعهای از ن شانههای ت صویری را بر خود
دارد که به کمک مُهر بر خشت حک شدهاند .ساختار این نشانهها به خز تصویری
فل سطینیها  -که از م صر وامگیری شده  -شباهت زیادی دارد .اما شواهدی هم
هست که ارتباط آن را با خزهای تصویری شماا آفریقا نشان میدهد .1در همین

هم سایهاش تکامل یافت که گویا برای نگا شتن شکلی از زبان یونانی به کار گرفته
میشااد .در همین زمان ،باشااکوهترین بناهای تمدن مینوآ در شااهر کنوسااوس در
شماا شرقی کر ساخته شدند.
آنگاه ،به شاااکلی ناگهانی و نامنتظره ،پایان کار تمدن مینوآ فرا رساااید .کاخ
کنو سوس در اثر زمینلرزه یا آتش سوزی مهیبی ویران شد و شهرهای این جزیره
یکی پس از دیگری رو به انحطاط نهادند و ویران شااادند .احتماا دارد که نابودی
این تمدن به هجوم قومهای مهاجر مربوط باشد.

 1فریدریش.79 :1368 ،
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دوره خطوطی به نام خز های «ساااطری الف و ب» هم در کر و جزیره های
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پیامد نابودی تمدن مینوآ رشااد و توسااعهی تمدن موکنای بود .به این ترتیب
شکلی از شهرنشینی پیشرفته با هنر و فرهنگ پیچیده در سرزمین اصلی یونان پا
گرفت .همین موکنایها بودند که در سدهی سیزدهم پ.م .شهر آتن را در آتیکا ،و
تبس را در بوئتیا بنا نهادند.1
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نقاشی دیواری نشانگر گاوبایی ای کاخ کنوسوس

Times Atlas of World History, 1999.
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گذشااته از شااهر موکِنای ،که این تمدن نامش را به آن مدیون اساات ،شااواهد
زیادی از این فرهنگ در شهرهای پولوس و تیرونس هم باقی مانده ا ست .به ویسه
در پولوس گنجینهای از هزار لوح گلِ خام به دسااات آمده که متنهایی را به خز
سااطری ب دارا هسااتند و بهترین مرجع کنونی ما برای شااناخت فرهنگ و زبان
مردم موکنای و مینوآ محسوب می شوند .این خز نخست در کنوسوس ابداع شد.
سااها پیش مجموعهای مشتمل بر سه هزار لوح خام شکسته در ق صر سوختهی
کنوسوس پیدا شد که ،با وجود شمار زیاد ،متنهایی کوتاه و خ صه را با کیفیتی

میدهد که زبانی که موکنایی ها بدان تکلم میکردهاند شااااخهای از گویش های
یونانی بوده اسااات .با این وجود ،سااااختار اجتماعی و مناساااک دینی و طبقا
اجتماعی در تمدن موکنای بی شتر به تمدنهای هیتی و اوگاریتی شباهت دا شته
است تا به عناصر یونانی عصر ک سیک.1

Hooker, 1997.
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ب سیار بد بر خود دا شت و بنابراین چندان خوانا نبود .اما کتیبههای پولوس ن شان
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نقاشی دیواری ینان ای کاخ کنوسوس و صفحهی مدور فائیستوس

دوازدهم پ.م ،.به دنباا زنجیرهای از مهاجر های پردامنه و ویرانگر ،بخش مهمی
از تمدنهای با ستانی رو به تباهی و نابودی نهادند .شاهن شاهی کا سی در بابل و
تمدن میتانی در شماا میانرودان زیر تأثیر موج مهاجر قومهای آرامی و کلدانی
از میان رفتند ،و شاااهنشاااهی هیتی به همین ترتیب زیر فشااار قومهای فریگی و
ایلوری نابود شد.
عامل اصااالی این تحرکا جمعیتی ،فشااااری بود که از جانب شاااماا اعماا
میشااد .در سااااهای پایانی ساادهی ساایزدهم پ.م .ایلوریها که قبیلهنشااینانی
کوچرو بودند ،از شماا به سمت بالکان سرازیر شدند و فریگیان و تراکیان را ،که
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اما عمر این تمدن هم کوتاه بود .در اواخر ساادهی ساایزدهم و اوایل ساادهی
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سااااکن منطقه بودند و عنصااار قفقازی نیرومندی را در خود حفظ کرده بودند ،به
سوی آناتولی راندند .فریگیان در برخورد با بقایای پادشاهی هیتی که آسیای صغیر
را زیر ساایطرهی خود داشاات همچون موجی بنیانکن عمل کردند و این دولت را
زیر ضربا خویش نابود نمودند .آنگاه به همراه تراکیان و لوویان در منطقه ت بیت
شدند و دولتهای کوچکی را در محل دولت سابق هیتی پدید آوردند که بعدها به
نام دولتهای نوهیتی شاااهر یافتند .فشاااار قومهای ایلوری ،به جابهجاییهای
پردامنهای در جمعیتهای ساکن آناتولی منتهی شد .یکی از پیامدهای این تحرک

بعدها شبکهی در هم تنیدهشان یونانی نام گرفت.
نخستین موج این مهاجران را به نام آیولی 1و آخائی 2می شناسیم .آنها در چند
نقطه از شاابهجزیرهی یونان تمرکز یافتند و مهمترین مراکز تجمعشااان در خلیج
آدرامیتیون و ت سالی قرار دا شت .اقامتگاه دیگر آیولیها آ سیای صغیر بود .به این
ترتیب جمعیت آیولی حاشاایهی خاوری و باختری دریای اژه را تسااخیر کرد و در
هر دو سوی این روزنهی آبی ،دولتشهرهایی ابتدایی را بنا نهاد .چنان مینماید که
جایگیر شدن این قبیلهها در منطقه با سرکوب و قتلعام مردم محلی همراه بوده

Aeolian
achaean
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جمعیتی ،ورود قبیلههایی آریایینساد به منطقهی بالکان و آساایای صااغیر بود که
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با شد .کهنترین سندی که از این موج بر جای مانده ا ست منظومهی ایلیاد ا ست
که ماجرای هجوم قبیلههای آخائی به یکی از شهرهای ثروتمند و کهنساا آسیای
صغیر  -یعنی همان ایلیون یا تروا  -و غار و کشتار مردم آن را شرح میدهد.
به دنباا این قبیلهها ،موج دیگری از جمعیتهای خویشااااوندشاااان به منطقه
وارد شدند که ایونی 1نامیده می شدند .کهنترین ا شارهی تاریخی به این قبیلهها
در متنی به خز سااطری ب از کنوسااوس یافت شااده اساات که به حدود ساادهی
ساایزدهم پ.م .مربوط میشااود .2در ایلیاد هم نام ایشااان به صااور



میپر ستیدند و ج شنهایی مو سوم به آپاتوری 4را به افتخار وی برگزار میکردند.
ایونیها ،در دو سااوی تنگهی هلسااپونت ،در سااواحل باختری آساایای صااغیر و
بخشهای میانی شاابهجزیرهی یونان پراکنده شاادند و منطقهی بزرگی از دهانهی
رود مئاندر تا رود هرموس را اشغاا کردند.
مدتی بعد ،واپسین موج آریاییها سر رسیدند که به قبیلههای جنگجو و بدوی
دوری 5تعلق داشتند .دوریها از آناتولی برخاستند و مهاجران شان مانند بادبزنی تا
Ionian
Ventris and Chadwick, 1973: 547.
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 3ایلياد ،كتاب  ،13سطر .685
Apatori
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(ایائونِس) ثبت شاااده اسااات .3ایونی ها چهار قبیلهی متحد بودند که آپولون را
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جزیرههای جنوب یونان یعنی کوس و کر و رودس گ سترش یافتند .این موج در
شاااماا به جمعیتهای آیولی و در شااارق به جمعیتهای ایونی برخورد کرد و از
پیشروی بازماند.
چ هار رده از قبی له هایی که به منط قهی بال کان و آ ناتولی وارد شاااد ند ،در
بخش های متفاو این منطقه جایگیر شااادند ،به کشااامکش و نبرد با یکدیگر
بر خاسااات ند ،و در ن ها یت یو نان را به آن چه بود ت بد یل کرد ند .هن گامی که این
جمعیتها با هم به حالت تعادا رساایدند ،قومهای ایونی سااواحل غربی آساایای

بود ند ،آیولی ها تساااالی ،بوئت یا ،لسااابوس و تروا را گرف ته بود ند و دوری ها در
پلوپونساااوس ،آرگولیس ،الکونیا ،کر  ،و برخی از جزیرههای جنوب غربی دریای
اژه ساکن شده بودند .شاخهای از دوریها بعدها دوریهای شمالی نام گرفتند و به
ساااوی شاااماا شااابهجزیرهی یونان حرکت کردند و آتیولی ،آکارنانیا ،و آخائیا را
تساااخیر کردند .این منطقهی آخری ،با توجه به نامش ،احتماالً ابتدا مساااکن
قبیلههای آیولی بوده و بعدا از دستشان خارج شده است .قبیلههای دیگری به نام
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صااغیر ،آتیکا ،اوبوئیا ،و جزیرههای اژهای نزدیک به ساااحل ترکیه را تسااخیر کرده
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آرکادیایی هم که با دوریها خویشاااوند بودند در میان این دو شاااخه از دوریهای
شمالی و جنوبی حایل شدند و سرزمینشان آرکادیا نام گرفت.1
خا ستگاه هیچ یک از قبیلههای نامبرده شبهجزیرهی یونان نبوده ا ست .همهی
کوبگردانی که به منطقه وارد شاادند از بخشهای شاامالی و شاارقی شاابهجزیره
میآمدند و در حد امکان در بخش های متمدنتر آناتولی سااااکن میشااادند.
قبیلههایی که توساااز تمدنهای بیرمق باقیمانده در آسااایای صاااغیر پس زده
میشاادند به شاابهجزیره میکوچیدند و از هر فرصااتی برای تهاجم یا مهاجر به

نتیجه مردمی ثروتمندتر داشااات .به این ترتیب ،یونانیها بومی یونان نبودند ،بلکه
قومهایی مهاجر بودند که در حوالی سدهی دوازدهم پ.م .به منطقه وارد شدند.
مقصاااد این قومهای مهاجر ،تنها شااابهجزیرهی یونان نبود .قبیلههای مهاجر
ایونی ،آیولی و دوری ،در هر دو سوی دریای اژه ،و در شبهجزیرهی یونان و آسیای
صغیر ساکن شدند و شهرهایی را در هر دوی این مناطق بنیان نهادند.
نکتهی جالب آن که شهرهای منطقهی آ سیای صغیر هم بزرگتر و ثروتمندتر
از شهرهای سرزمین اصلی یونان بودند و هم در بسیاری از موارد زودتر از شهرهای

Times Atlas of World History, 1999.
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آناتولی اسااتفاده میکردند ،که خاکی حاصاالخیزتر ،راههای تجاری شاالوغتر ،و در
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آن منطقه تأ سیس شدند .آیولیها در ترکیهی کنونی دوازده دولت شهر بنا نهادند
که برخی از آنها بعدها بساایار مشااهور شاادند .ازمیر ،موتیلنه ،ارزوس ،و لساابوس
مهمترین این شهرها هستند .ایونیها نیز سکونتگاههای زیادی را در هر دو منطقه
بنا نهادند که این ده شااهر نمونههایی از آنها هسااتند :میلتوس ،افسااوس ،تئوس،
میونت ،فوکایا ،پرین ،کولوفون ،لبدوس ،اریتره ،ک زومنای .جالب آن که بزرگترین
و نیرومندترینِ این شهرها  -میلتوس و اِفِسوس  -در آسیای صغیر قرار دا شتهاند.
دوریها هم شااهرهایی مانند اسااپار و هالیکارناسااوس را بنا نهادند که اولی در

خ ف آنچه بعدها وانموده شده ا ست ،در شبهجزیرهی یونان تمرکز ندا شته ،بلکه
در کل منطقهی یونان و آسیای صغیر پراکنده بودهاند.
از میان این سااه موج مهاجر  ،ایونیها از همه نیرومندتر بودند .آنها چند تا از
شهرهای مهم بنا نهاده شده توسز آیولیها و دوریها را تسخیر کردند و ایشان را
در مو ضعی فرود ست قرار دادند .به عنوان م اا ازمیر و هالیکارنا سوس تو سز این
مردم تساااخیر شااادند .ایونیها در سااادههای ده تا دوازده پ.م .اتحادیهای به نام
پانایونیون ( :یعنی «ه مهی ایونی ها») را پد ید آورد ند که ت مام
قبیلههای ایونی در آن عضاااویت داشاااتند و پایگاهش در معبد پوزئیدون در کوه
موکاله مشرف بر جزیرهی ساموس بود.
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جنوب یونان و دومی در ساحل ترکیه قرار داشت .در نتیجه مراکز تمدن یونانی ،بر
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در نتیجه ،نیروم ندترین قبیله های مهاجر به یونان دوری ها یا آیولی ها نبودند،
بلکه ایونیهایی بودند که اتفاقاً بیشتر در ساحل شرقی دریای اژه متمرکز بودند ،نه
ساااحل غربی آن .این بدان معناساات که یونانیان مقیم آساایای صااغیر ،با وجود
جمع یت کمتری که از م هاجران به شااا بهجزیرهی یو نان داشااات ند ،به دل یل
نزدیکیشااان به منابع ثرو و راههای بازرگانی و وامگیریهای سااریعترشااان از
تمدنهای قدیمیترِ خاوری ،مرجع جهان یونانی تلقی میشدهاند.
یک دل یل برای این اهم یت و مرجع یت را میتوان در شااایوهی نام گذاری

پونتوس ( ) مینامیدند که «گذرگاه» معنی میدهد و ن شانگر اهمیت
اوکسااینوس
ِ
تجاری و نظامی این دریاساات .دریای ساایاه در زبان یونانی ،پونتوس
( ) نامیده می شد که «گذرگاه مهماننواز» یا «مدیترانهی
مهماننواز» معنا میدهد .دلیل این نامگذاری هم آن اسااات که ساااط مدیترانه
نسبت به دریای سیاه پایینتر است و از این رو همواره جریانی از شرق به غرب در
تنگهی ب سفور وجود دارد که ک شتیها را به سادگی به دریای اژه منتقل میکند.
این نک ته که یو نان یان جر یان در یای سااا یاه به در یای مدیترا نه را مه ماننواز
میخواندهاند ،و نه برعکس ،میتواند نشانگر آن باشد که مسیرِ یادشده ،و نه مسیر
معکو سش ،به «جهان خارج» و «جهانی که قرار ا ست دریانوردان را مهمان کند»
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بخشهای مختلف دریای مدیترانه باز جساات .یونانیان باسااتان ،دریای مدیترانه را
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ختم میشااده اساات .اگر یونانیان مقیم شاابهجزیره مرکز جهان تلقی میشاادند
میبایساات مساایری که ایشااان را به دریای اژه و خانههایشااان باز میگرداند را با
نامی دیگر بخوانند و آن را مهماننواز ندانند ،چون مق صد آن سرزمین زادگاه شان
بود ،نه منطقهای ناآشنا که مهمانش باشند.
از ساااوی دیگر ،یونانیان دریای مرمره را ،که واساااطهی میان دریای سااایاه و
مدیترانه اسااات ،با نام پروپونتوس ( )میشاااناختهاند 1که «پیش از
دریای مدیترانه» معنی میدهد .بدیهی اسااات که اگر یونانیان شااابهجزیره مرجع

پُسااتپونتوس ( : یعنی پشااتِ مدیترانه) بنامند ،نه پروپونتوس .در
حالی که نام این دریا ،اگر خود را در کرانههای غربی آساایای صااغیر و حاشاایهی
دریای سیاه فرض کنیم ،درست درمیآید ،چون برای یونانیان ساکن بخش آسیایی
این دریا به به را ستی پیش از مدیترانه قرار میگرفته ا ست .البته باید به این نکته
توجه کرد که همهی اینها حدسهایی زبان شنا سانه ا ست ،نه حقایقی قطعی .اما
شاید همین حدسها هم بتوانند تا حدودی تصویر یونانیان باستان از جهان خویش
را در چشم ما بازسازی کنند.

 1دورانت.1349 ،
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فرض میشدند ،با توجه به همسایگی دایمیشان با مدیترانه ،میبایست این دریا را
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حضور قومهای مهاجر یونانی در شبهجزیرهی یونان ،عصری از انحطاط فرهنگی
و ویرانی نهادهای اجتماعی و سیا سی را به دنباا دا شت که در تاریخ با نام ع صر
ظلمتِ یونانی شااهر یافته اساات .1این عصاار ظلمت ،از زمان ورود این قومها به
یونان  -یعنی از سدهی دوازدهم پ.م - .آغاز شد و ب سته به روایتهای مختلف تا
سدهی نهم پ.م - .زمانی که نخستین اشکاا هنر کوزهگری در یونان احیا شد  -یا
تا ساادهی هفتم پ.م - .زمانی که خز بار دیگر در یونان به کار گرفته شااد  -دوام
آورد .به این ترتیب مهاجرانی که یونان را برسااااختند گروهی از مردم با فرهنگ و

حمله قرار میدادند ،زیربناهای زندگی کشااااورزانه را ویران میکردند ،و به همین
دلیل هم موجب انقراض خز و هنر و مدنیت میشااادند .ورود این قومها در عمل
همراه بود با انقراض تمام ا شکاا تمدنِ شناخته شده در یونان ،که م شهورترینش
برای ما فرهنگ موکنای است .عصر خاموشی یا عصر ظلمت ،از این رو به این دوره
اط ق میشااود که طی آن نمودهای تمدن و فرهنگ  -خز ،ادبیا  ،هنر ،و مراکز
شهری پی شرفته  -به خاطر تاختوتاز قومهای کوبگرد از میان رفتند و تا مد ها
بعد مجالی برای رسااتاخیز نیافتند .با وجود آن که گرایش تاریخنویسااان آن اساات

Cartledge, 2002: 68.
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متمدن نبودند ،بلکه کوچندگانی بدوی و غارتگر بودند که مراکز شاااهری را مورد
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که به این نکته اشاااره نکنند ،اما باید پذیرفت که عصاار ظلمتِ ساایصااد تا پانصااد
سالهای که یونانیان به قلمرو تازه تصرف شده شان تحمیل کردند یکی از دیرپاترین
و پایدارترین اعصار ظلمت در تاریخ جهان است.
در عصااار ظلمت جمعیت شااابهجزیرهی یونان از چندین الیهی نسادی و زبانی
متمایز ت شکیل یافته بود .1کهنترین ب ستر جمعیتی یونان به جمعیت مدیترانهای
آن تعلق دا شت که بومیان اولیهی این سرزمین و نوادگان بر سازندگان تمدنهای
موکنای را در بر میگرفت .از نظر نسادی و زبانی ،این ب ستر قدیمی در بی شتر نقاط

اعضااای آن از نظر ساایاساای و اجتماعی به مرتبهی بردگان ،یا در بهترین حالت به
سط

ساکنان فاقد حق شهروندی فرو کا سته شده بودند .این بومیان ،با وجود

شااکسااتی که از نظر اجتماعی و ساایاساای خوردند و زواا تدریجیشااان در دا
جمعیت های مهاجر یونانی ،بخش مهمی از عناصااار نسادی و دینی خویش را در
لفافهی فرهنگ و تمدن یونانی حفظ کردند .یک م اا جالب توجه در این مورد به
اساااطیر و خدایان یونانی مربوط میشااود که عمدتاً خدایان نرینهای یونانی را در
کنار همسااارانی و معشاااوقه هایی با نام ها و هویت های غیر یونانی و بومی در بر

Hall, 2000.
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با جمعیت مهاجر آریایی ترکیب شااده بود و از آن قابل تفکیک نبود .با وجود این،
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میگیرد .شاااهو رانیهای غیرقابل درک بسااایاری از خدایان یونانی ،گذشاااته از
ارتباطشااان با اخ قیا حاکم بر آن دوران ،در نیاز کوبنشااینان یونانی و بومیان
برای جوش خوردن به هم ریشاااه دارد .به این ترتیب ازدواج خدایانی یونانی با
ایزدبانوانی بومی ،زمینهی عقیدتی و فرهنگی الزم برای همزیستی قومهای غالب و
مغلوب را به د ست میداد .بنابر شواهد تاریخی ،بومیان کمتر از مهاجران یونانی به
نظام پدرساالرانه و پیشفرضهای فرهنگی مبتنی بر طرد اجتماعی و سیاسی زنان
پایبند بودهاند .از این رو ،طبیعی بود که ا ستی ی یونانیان پدر ساالر بر ای شان در

ایزدبانوان مطیع محلی نمود یابد.
شاابهجزیرهی یونان از نظر ساارعت و شااد هضاام شاادن جمعیت بومی در
مهاجران آریایی وضاااعیتی همساااان و یکنواخت نداشااات .نواحی شااامالی ،که با
درگیری قبیله های مهاجر با هم روبهرو بود و بنیادهای کهنتر و اساااتوارتری از
بوم یان را در خود جای میداد ،بیشاااتر در قا لب موزائیکی از جمع یت های و
قبیلههای هم سایه تجدید سازمان یافت .اما بومیان در نواحی جنوبی آرکادیا و به
ویسه الکونیا و الکدمونیا که قوم های خشااانترِ دوری اشاااغالش کردند کمابیش
ریشهکن شدند.
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قالب ازدواجهایی ساایاساای و دینی در میان خدایانی چندهمسااره و شااهو ران با

PDF.tarikhema.org

در برخی از ن قاط یونان ،که در جریان مهاجر ها کمتر تخریب شاااده بود،
قومهای بومی تا مدتی باقی ماندند .شاید جالب باشد که یکی از این مراکز پایداری
قومهای بومی در برابر مهاجران شمالی آتن بود .مردم آتن خود را از نسادی کهنتر
از مهاجران یونانی میدان ستند و با نام پ سگوی ( )شناخته می شدند.
این مردم با زبانی متفاو ساااخن میگفتند و مشاااهور بود که هرگز مهاجر
نکردهاند و همواره در همان سرزمین ساکن بودهاند .از این روست که تاریخنویسان
کهن ای شان را اوتوخنوس ( )مینامیدند که «بومی این سرزمین»

بودند ،و آن اهمیت ایزدبانوی آتنه در شاااهرشاااان بود .از این نظر آتن به آرگوس
شباهت دا شت که کهنترین دولت شهر یونانی مح سوب می شد و معبد بزرگش
وقف ایزدبانوی هرا شااده بود .در واقع آتنیها و آرگوساایها تنها دولتشااهرهایی
بودند که ایزدی مادینه بر شااهرشااان حکمفرمایی میکرد و این با ساانت سااایر
شهرهای پدرساالر یونانی متفاو  ،و با رسوم دولتهای باستانی کر همسان بود.
ن سبنامههای خاندانهای ا شرافی آتن و آرگوس هم از همتایان شان در سایر
شهرها کهنتر بود و زنجیرهای از پدران اف سانهای را در بر میگرفت که به آتنا (در

 1هرودوت :كتاب یکم ،بندهای .57 -56
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معنا میدهد .1آتنیها از یک جنبهی دیگر هم در میان شاااهرهای یونانی متمایز
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 1100پ.م ).یا هرا (در  1700پ.م ).ختم میشااااد .جا لب آن که مهمترین
ساااختمان آتن ،یعنی بنای پارتنون ،هم در اصاال پرسااتشگاه آتنا یعنی خدایی
مادینه بوده است.
نخ ستین ا شارهی تاریخی به آتن به ایلیاد مربوط می شود .هُمر در این منظومه
تنها ساااه بار در یک بند به آتن اشااااره میکند ،که دو موردش به بندی مربوط
می شود که فهرست هم پیمانان آگاممنون و قوای اعزامی از یونان را بر می شمارد.
همر آتن را دژی میداند که یکی از پرساااتندگان آتنه ،اِرِختئوس ،برسااااخته و

حاشاایهای دارد .در کل متن هم تنها پنج بار به آتنیان اشاااره شااده اساات .مقدار
نیروی اعزامی از آتن هم تنها پنجاه کشتی است که با نیروهای گسیلشده از سایر
شااهرهای یونانی ( 1186کشااتی) قابل مقایسااه نیساات .به این ترتیب میتوان
استنتاج کرد که در زمان سروده شدن منظومهی ایلیاد (قرن هشتم و نهم پ.م،).
آتنیها شهر و اهمیت چندانی در یونان ندا شتهاند و فقز ساکنان دژی کوچک
بودها ند که آ گاممنون  -رهبر قبی له های آ خائی  -را در حم لهاش به تروا یاری
میکردهاند.
اگر بخواهیم بر مبنای ایلیاد ترکیب جمعیتی یونان در سااادهی نهم و هشاااتم
پ.م .را بازساااازی کنیم ،به تصاااویری میرسااایم که در آن قبیلههای آخائی ،از
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مردمش توسز مِنِستِئوس رهبری می شوند .این پهلوان در داستان فت تروا نقشی
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وابستگان آیولیها ،برجستهترین نقش را بر عهده دارند و دولت شهرهایی که بعدها
اهمیت یافتند همه در حاشیه قرار دارند .همر در ایلیاد تنها دو بار به اسپار اشاره
میکند ،اما این شاااهر را از آن رو مهم میداند که پادشااااهش من ئوس ،برادر
آگاممنون ،یکی از رهبران نبرد با ترواساات و هلن ،که ربوده شاادنش بهانهی آغاز
جنگ بود ،ساااکن این شااهر پنداشااته میشااود .اما آخائیها در این میان مرکزیت
دارند ،چنان که در کتاب یکم ایلیاد چهل و چهار بار نام شان تکرار شده ا ست .در
ادیسه  -که بیتردید دیرتر از ایلیاد سروده شده  -نقش آتن و اسپار برجستهتر

متن هم آخائیها مرکزیت دارند ،چنان که  137بار نام شان تکرار می شود .از نظر
جمعیتشااناختی آخائیها یکی از پنج قبیلهی آیولی بودند که زیر فشااار مهاجران
شاامالی ،احتماالً دوریها ،1در  1220پ.م .از ساارزمین خویش کنده شاادند و با
لیبیاییها و مِشوِشها متحد شدند و از حا شیهی شرقی مدیترانه تا م صر هجوم
بردند ،اما توساااز رامساااس ساااوم پس زده شااادند و بار دیگر به کر و آناتولی
بازگشتند.

 1هرودوت ،كتاب  ،8بند .73
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شده ا ست .چنان که سه بار به آتن و دوازده بار به اسپار ارجاع می شود .در این
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در ساادهی نهم پ.م ،.هنگامی که نخسااتین جرقههای باززایش تمدن در یونان
درخشااید ،قرنها بود که قبیلههای قدیمی آخائی مرکزیت خود را از دساات داده
بودند .نخسااتین نشااانهی رسااتاخیز فرهنگی یونان ظهور روشهایی برای ساااخت
کوزه های تزیینی در آتیکا بود .به زودی این الگو به کل منط قه بساااز یا فت و
دولت شهرهای یونانی به صور واحدهای سیا سی پراکنده و م ستقلی بر صحنه
پدیدار شدند .این جامعههای کوچک در شماا یونان به راههای دریایی د ستر سی
دا شتند و گذ شته از روشهای سنتی ک شاورزی ،از راه تولید مح صوال د ستی و

شاایوهی تولید وابسااته به زمین همچنان غلبه داشاات و به همین دلیل هم بقایای
فرهنگ به نسااابت ابتدایی دوریها در آن بهتر حفظ شاااد .شاااماا یونان همان
منطقهای بود که بعدها رهبری آتن را پذیرفت .جنوب ،سرزمین الکدمونیا را در بر
میگرفت که بعدها زیر سیطرهی دولت اسپار قرار گرفت.
سدههای ششم تا سوم پ.م .ع صر شکوفایی فرهنگ و هنر در این منطقه بود.
اما این شکوفایی امری نوظهور و بی سابقه نبود ،بلکه در واقع دنبالهای بود از سیر
تاریخی درازپای تمدن منطقهی بالکان که ابتدا از کر آغاز شاااده بود و به خاطر
ورود یونانیهای دوری با وقفهای سیصد ساله روبهرو شده بود .وقفهای که در سایر
تمدنهای هم سایه هم به چ شم میخورد ،اما زمانش ب سیار کوتاهتر و کمتر از یک
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هنری و تجار روزگار می گذراندند .در بخش های جنوبی ،تمدن کشااااورزی و
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سده ا ست .به عنوان م اا انقراض شاهن شاهی هیتی خیلی زود با سر بر ک شیدن
دولتهای نوهیتی جبران گشااات ،و نابودی شااااهنشااااهی کاسااای بیدرنگ با
سازماندهی مجدد میانرودان زیر تأثیر شاهان کلدانی و آرامی ترمیم شد .هر یک
از این ترمیمها در چند دهه و دست باال یک سده انجام پذیرفت ،که با عصر ظلمت
یونانی قابل مقایسه نیست.
در نتیجه ،آنچه در نگاه نخسااات ظهور ناگهانی و بیساااابقهی تمدنی پیچیده
مینماید ،اگر در چارچوبی تاریخی نگریسااته شااود ،حلقهای طبیعی از زنجیرهای

تمدنهای همسااایه تفاو دارد و آن هم وقفهای به نساابت طوالنی اساات که در
میانهاش رخ داده است.
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طوالنی از داد و سااتدهای فرهنگی و ارثبری ساانتهاساات که تنها از یک نظر با
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سخن نخست :قصهی یونانیان و دیگران
تا اینجای کار معلوم شد که مردم یونان در سدههای هشتم تا چهارم پ.م .از نظر
جغرافیایی در منطقهی وسااایعی ،که هر دو ساااوی دریای اژه را در بر میگرفت،
میزیسااتهاند و اتفاقاً گرانیگاه تمدن و فرهنگشااان هم در آساایای صااغیر ،و نه
شاابهجزیرهی یونان ،متمرکز بوده اساات .حاال باید ببینیم یونانیانی که به منطقهی
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آسیای صغیر و بالکان کوچیدند در چه زمینهای از نسادها و زبانها مستقر شدند و
چه ارتباطی با این بستر انسانی برقرار کردند.
یکی از روشهایی که برای باز سازی ترکیب جمعیتی این ع صر در د ست داریم
تکیه بر شواهد زبان شنا سی ا ست .منطقهی بالکان از نظر ترکیب زبانی در ع صر
ک سیک با ابهامهای بسیاری روبهروست .زیرا بسیاری از زبانهای مهم رایج در آن
دوران فاقد سنت نویسایی بودهاند و آثار چندانی از آنها برایمان باقی نمانده است.
از جمله متنهایی که دادههای ارزشااامندی را در مورد این زبانهای بالکانی کهن

مفهوم برخی از واژگان فریگی و تراکیایی دارد .همهی آنچه ما در مورد زبان های
بالکانی کهن میدانیم ،آن است که در سدهی دهم تا چهارم پ.م .زبانهای فریگی،
تراکیایی ،یونانی ،و ایلوری در بالکان بیشاااترین رواج را داشاااتهاند و گویش ها و
زبانهای نا شناختهی فرعیای مانند زبان دا سی در کنار این ب ستر زبانی ا صلی به
حیا خود ادامه میدادهاند.
در مورد این زبانها چند چیز را میدانیم:
نخ ست آن که همه  -شاید به ا ست نای تراکیایی -از زبانهای شاخهی هند و
اروپایی بودهاند و با زبانهای اوستایی ،فارسی باستان ،سانسکریت ،و سلتی پیوند
داشاااتهاند؛ دوم آن که قلمروهای جغرافیایی مشاااخصااای را در بر میگرفتهاند و

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

فراهم میآورد یکی واژهنامهی هساایود اساات که اشااارههای زیادی به نام جاها و
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بنابراین میتوانند به عنوان شاخ صی جمعیت شناختی عمل کنند؛ و سوم آن که
زبان یونانی در میانشااان بیشااترین رواج را نداشااته اما به دلیل آن که متنهای
زیادی از آن در دساات اساات ،و همچنان به بقای خود ادامه میدهد ،بیشااترین
اط عا را در مورد آن داریم.

ایلوری

تراکی

مقدونی
یونانی

نقشهی یبانهای بالکان کهن

در زبان یونانی ،چند گویش اصاالی داشااتهایم که دوری ،ایونی ،و آخائی/آیولی
مهمترینهایشااان محسااوب میشاادهاند .توزیع این زبانها دادههای جالبی را در
مورد مهاجر قومهای یونانی باسااتان به دساات میدهد .زبانهای دوری ،در واقع
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دریای سیاه
فریگی

آدریاتیک
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ن شانهای است که مسیر آخرین موج کوچگردان جنگجوی آریایی را نشان میدهد.
اگر به نقشااهی زبانی یونان باسااتان بنگریم ،میبینیم که رگهای از سااخنگویان به
این زبان از اِپیروس در شااماا غربی یونان تا دودِکانِسااه در جنوب غربی مدیترانه
ک شیده شده ا ست و این م سیری ا ست که قبیلههای دوری در سدهی دوازدهم
پ.م .پیمودند .حاشااایهی این مسااایر ،توساااز مردمی احاطه شاااده که به زبان
آرکادیایی/کوپریویی 1سخن میگویند .این زبان از شاخهی زبانهای موکنایی است
و همان ا ست که به خز سطری ب نو شته می شده .به این شکل معلوم ا ست که

موکنایی اشغاا شده بود.
در آناتولی یونانیان مهاجر با زمینهای بساایار پیچیدهتر روبهرو شاادند .دو عامل
در آ سیای صغیر وجود دا شت که موقعیت یونانیها را ت ضعیف میکرد و از تبدیل
شدن شان به تنها قدر منطقه و ه ضم کردن جمعیتهای پیرامونی شان  -چنان
که در شااابهجزیرهی یونان رخ داد  -جلوگیری میکرد .نخسااات آن که بومیان و
ساکنان قبلی این منطقه ب سیار نیرومندتر بودند و تمدنهایی پی شرفته و ثروتمند
را نمایندگی میکردند .تمدنهایی که یونانیان مهاجر از نظر سیاسی زیر سلطهشان

Arcado-Cypriot
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دوریها از میانهی سرزمینی گذ شتهاند که پی شاپیش تو سز قومهای آرکادیایی و
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قرار دا شتند و از نظر فرهنگی دنبالهروی شان مح سوب می شدند .جالب آن ا ست
که دقیقاً به همین دلیل ،نخساااتین مرکز شاااکوفایی فرهنگ و تمدن یونانی در
آسیای صغیر قرار داشت.
دومین مشکل پیشاروی یونانیان در آسیای صغیر آن بود که ثرو انباشتهشده
در این منطقه و سابقهی دیرینهی شهرنشینی پیشرفته ،کوچگردان و غارتگران را
به این منطقه جلب میکرد و از این رو قبیلههای مهاجم آریایی و قفقازی همچنان
در این بخش به تاختوتاز مشغوا بودند .مهمترین قبیلهای که برای مد دو سده

دریای سیاه بود و شبهجزیرهی کریمه هنوز به نام شان خوانده می شود .کیمریها
قبیلهای ایرانی بودند و چنان که از نام سرکردگان شان بر میآید ،به زبانی نزدیک
به پار سی با ستان سخن میگفتهاند و نامهایی ایرانی دا شتهاند .چنان که یکی از
رهبرانشان ،مانند نیای کوروش هخامنشی ،چیشپش نام داشته است.
قومهای ساکن آناتولی در سدههای ه شتم تا سوم پ.م .چندین گروه را در بر
میگرفتهاند .بومیان ا صلی این منطقه ،مردمی از نساد قفقازی بودند که در سدهی
شانزدهم و هفدهم پ.م .از قبیلههای مهاجر آریایی ،که با گردونههای جنگی شان
 2ردپای این حضور وحشتآفرین همچنان بر زبانهای اروپایی حک شده است .چنان كه هنوز هم واژهی
 Chimeraدر زبانهای اروپایی به معنای "هيوال ،نابودگر ،و ترسناک" كاربرد دارد.
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در این بخش از آسیا وحشت میآفریدند ،1کیمریها بودند که خاستگاهشان جنوب
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از شاارق و شااماا میآمدند ،شااکساات خوردند و مطیع ایشااان شاادند .مهاجران،
طبقهای از جمعیت اشرافی و جنگاور را در این منطقه تشکیل دادند که بر رعایایی
از نساد قفقازی (در آ سیای صغیر) و سامی (در شماا سوریه) حکومت میکردند.
ظهور پادشااااهی هیتی جر یانی بود که با ید در ک نار تحر کا جمعیتی ک نتر
موجود در آ سیای غربی در این مقطع نگری سته شود .در همان زمانی که هیتیها
دولت خود را در ترکیه و شاااماا ساااوریهی کنونی تشاااکیل میدادند ،گروهی از
خوی شاوندان شان به راه خود به سمت جنوب ادامه دادند و در شماا میانرودان

شاااهنشااین قدیمی حاتی درآمیختند و طبقهی جنگاوران جامعه نوین را تشااکیل
دادند .کمی جنوبتر ،در بابل و سومر شاخهی دیگری از مهاجمان آریایی از ایران
غربی برخاسااتند و پس از عبور از کوههای زاگرس به شااکلی مشااابه بر بابل حاکم
شدند و دودمان کاسیهای بابلی را پدید آوردند.
جریان یاد شده ،از چند نظر اهمیت دا شت .از سویی ،موجی نیرومند از عنا صر
زبانی و نسادی آریایی را به منطقه وارد کرد ،که زمینهای شد برای ا ستی ی آ سان
پارسها و مادها .از سوی دیگر ،الگویی به ن سبت تازه از ارتباط کوچگردان مهاجم
و شااهرهای گشااودهشااده را ممکن ساااخت که در آن ماشااین جنگی قبیلههای
نیمهمتمدنِ آریایی ،پس از جذب شدن در تمدنهای کهن سااترِ بومی ،به صور

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

پادشاااهی میتانی را پدید آوردند که با جمعیتی از بومیان سااامی و قفقازی مقیم
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طبقهی شهسواران و جنگاورانی درآمدند که از نظر سیاسی و نظامی مسلز بودند،
ولی زیرساااختهای اجتماعی و اقتصااادی باسااتانی را حفظ میکردند .به عبار
دیگر ،در این دوره برای نخساتین بار در آسایای غربی سایری فراگیر از قبیلههای
مهاجم را میبینیم که ترجی میدهند به جای گشودن شهرها و غار کردنشان،
در آنجا مقیم شوند و سبک زندگی قومهای متمدنتر را به سرعت جذب کنند.
به این ترتیب ،الگوی نوپای شاااهنشاااهیهایی شااکل گرفت که از اقلیت حاکمی
جنگاور با نساد و زبان آریایی تشکیل میشد .این طبقه از فرهنگ و هنر و دینهای

میگر فت .ناگف ته پ یداسااات که این رو ند م قد مهای بود که بساااتر الزم برای
شکلگیری بعدی شاهنشاهی هخامنشی را فراهم آورد.
بنابراین در منطقهی آساایای صااغیر ،یک عنصاار آریایی شااهرنشااین و مساالزِ
قدیمی وجود داشت که در زمان مهاجر یونانیها به منطقه  -در سدهی دوازدهم
تا دهم پ.م - .سابقهی شهرنشینیاش به حدود پنج سده بالغ می شد .این بومیانِ
باقی مانده از هیتی ها و می تانی ها ،که با فرهنگ و تمدن ساااامیان و قف قازیانِ
همسایهشان جوش خورده بودند ،بعدها به صور واسطهای عمل کردند که ارتباط
یونانیان با عناصر فرهنگی این تمدنها را برقرار ساختند.
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مردم زیر سااالطهشاااان حمایت میکرد و تا حدودی رنگ ایشاااان را نیز به خود
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با وجود اهمیتی که این قبیلههای آریایی هیتی در آسیای صغیر داشتند ،نباید
همهی جمعیت منسااوب به این شاااخهی زبانی /نسادی را شااهرنشااین و کشاااورز
دانست .در سدهی دوازدهم تا دهم پ.م .موج دیگری از مهاجر قبیلههای آریایی
از آ سیای مرکزی و جنوب سیبری برخا ست که ترکیب جمعیتی آ سیای غربی را
بسااایار دگرگون کرد .این موج جدید ،به قبیله های ایرانی مربوط میشاااد .این
قبیلهها احتماالً از دو ساوی دریای مازندران به درون ف

ایران سارازیر شادند و

شالودهی نظام سیاسی ماد و هخامنشی را برساختند .شاخهی دیگری از ایشان از

خوشاااهی زبانیای که ارتباط میان همهی این قبیلهها را برقرار میکرد ،ایرانی
باستان بود .خوشهای زبانی که فارسی باستان ،اوستایی ،مادی ،و بعدتر خوارزمی،
سغدی ،و سکایی نمونههای ا صلی آن ه ستند .قومهای یاد شده در ف

ایران به

سرعت شهرن شین شدند و عنا صر تمدن ای می و مانایی را در خود جذب کردند.
اما در آ سیای صغیر و اروپای شرقی تا مد ها همچنان بافت ع شیرهای و قبیلهای
خود را حفظ کردند و دولتهای مستقر را با حم

خویش تهدید نمودند.

در سدهی ه شتم پ.م .اتحادیهای از قبیلههای آریایی از کنار کوههای پامیر به
سوی دریای مازندران پیش رفتند و از آنجا به غرب آناتولی وارد شدند .مهمترین
این قبیلهها عبار بودند از کابااها ،السااونیاها ،هوگِنِهها ،موسااویها ،لودیها ،و
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سوی دیگر به آسیای صغیر وارد شد و تا اروپای شرقی پیش رفت.
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اساااپرده ها .این قبی له ها برخی از دو لت های نوهیتی را فت کرد ند و به قدرتی
سااایاسااای و اثرگذار تبدیل شااادند .برخی از این قبیلهها در نهایت نام خود را به
مناطقی که تسااخیر کرده بودند دادند .کابااها در شااماا غربی ناحیهی کیلیکیه
مقیم شاادند و امیرنشااین نوهیتی هِپالّا در مرز جنوب شاارقی لودیا را فت کردند.
لودیها ،نام خود را به کشور لودیا ،که بعدها به قدر بزرگی تبدیل شد ،بخشیدند
و السااونیاها هم احتماالً نیاکان پادشاااهی آیندهی اتروسااک بودند که برای چند
سدهی بر روم حاکم بود و بعدها به رقیبی برای آن تبدیل شدند.

این قبیلهها را شکست داد .در ساا  667پ.م .سه استان آشوری در آسیای صغیر
تأساایس شااد که با نامهای مادای ،اسااپرده ،و بیتکاری شااهر داشاات .دو نام
نخ ست ،از قبیلههای که در آنجاها ساکن بودند ،گرفته شده ا ست .در میان اینها
قبیلهی ا سپرده به دلیل سوارکاران جنگاور و ج سورش شهر دا شت و احتماالً
نامش را هم از ری شهی فار سی ا سب (اَ سپَه) گرفته ا ست .هنگامی که مدتی بعد
لودیاییها دساات به کارِ تأساایس پادشاااهی خویش شاادند اسااپردهها با کیمریها
متحد شدند و صدما زیادی به ایشان وارد آوردند.
در زمان پادشاااهی آلیا لودیایی ( 557-614پ.م ،).اسااپردهها از ساارمشااق
خویشاااوندان سااکایی خود ،که با آشااور متحد شااده بودند ،پیروی کردند و با وی
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در سدهی هفتم پ.م .اسرحدون ،شاه آشور ،به آسیای صغیر تاخت و اتحادیهی
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پیمان نظامی بستند .آنها حملهی کیمریها به پایتخت لودیا را دفع نمودند .سکاها
هم پنجاه ساا قبل با پیوستن به آشوریها کیمریها را تار و مار کرده بودند و در
مقام پاداش قلمرو پادشاهی مستقلی به دست آورده بودند که ماد بخشی از آن بود
و بعدها به دساات هوخشااتره در پادشاااهی ماد ادغام شااد .مردم لودیا به قدری
قدرشناس بودند که نام قبیلهی نجا بخشِ اسپرده را بر پایتخت خویش نهادند ،و
به این ترتیب بود که کشور لودیا پایتختی به نام سارد پیدا کرد.1
قبیلهی م شهور دیگر ،کَتپَتوکه نامیده می شد که خوی شاوند قبیلهی پار سی

نام این قبیله بعدها بر زیستگاهشان به یادگار ماند و کشور کاپادوکیه در قلمروشان
تشکیل شد.
مهمترین عنصاار زبانی و نسادی قفقازی که در آساایای صااغیر وجود داشاات ،به
فریگیان مربوط میشااد .اینان مجموعهای از قبیلههای متحد بودند که در ساادهی
دوازدهم پ.م .زیر فشار مهاجمان ایلوری به سمت شاهنشاهی هیتی حرکت کردند
و این شاهنشاهی را منقرض نمودند .فریگیها در منطقهای وسیع  -از کیلیکیه در
همسااایگی شااماا میانرودان تا هلسااپونت در یونان  -پراکنده شاادند و به ویسه

 1توینبی.1366 ،
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پَکتیه بود و در سدهی ه شتم پ.م .از اروپا یا آ سیای شمالی به آناتولی وارد شد.

PDF.tarikhema.org

قبیلهی موشکیها در میانشان به جنگاوری نامآور بودند .زبان این قوم با زبانهای
آریایی پیوند داشاااته ،اما مردمش دارای یک عنصااار نسادی قفقازی نیرومند هم
بودهاند.
عنصااار قومی دیگر ،قبیله های مرتبز با هیتی ها بود .قبیله های هیتی هنگام
ورود به آناتولی به دو شااخهی مَزکهها در دسات راسات و تیبیها در سامت چپ
تقساایم شاادند و در دو جهت متفاو به حرکت خود ادامه دادند .کسااانی که در
ترکیهی کنونی من شأ اثر شدند به شاخهی تیبیها من سوب بودند .این قبیلهها به

درآمیختند و ترکیب جمعیتی ایونیه را برساختند.
ع وه بر دو عنصاار آریایی و قفقازی ،در بخشهای جنوبی آساایای صااغیر یک
عامل نیرومند ساااامینساد هم وجود داشااات که فرهنگ فنیقی را پدید میآورد.
فنیقیها نوادگان قبیلههای کلدانی و آرامیای بودند که در سدهی شانزدهم پ.م.
به منطقهی وَرارود (لوانت) کوچیدند و دولت شهرهای کوچک بومی را به تدریج در
خود حل کردند .پس از عصاار تاریکی که در جریان آن بقایای شااهرهای باسااتانی
نیرومندی مانند اوگاریت از میان رفت ،این سامیانِ ،شهرنشین شده و تمدن خود
را پدید آوردند که فرهنگش زیر تأثیر دو عامل مصری از جنوب و آشوری /بابلی از
شااارق شاااکل گرف ته بود .فنیقی ها ،چنان که گفتیم ،تاجرپیشاااه بودند و در
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زودی با قبی له های ایونی ،آیولی ،ماگنسااای ،و مولی ،پامفولی ،کاری و لوک یایی

PDF.tarikhema.org

دولتشااهرهایی پراکنده و فاقد انسااجام ساایاساای سااازمان یافته بودند .مهمترین
شهرهای شان صور و صیدا بود و کوبن شینهای شان تا ا سپانیا و شماا آفریقا
گسترده شده بود.
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سخن دوم :قصهی عصر کوچنشینی

منطقه ،باید ع وه بر موجِ نخساات مهاجر های ک نی که شاارحش گذشاات به
جریانِ کوبنشینی 1هم اشاره کنیم .این جریان ،که دومین موج تحرکا جمعیتی
پس از ورود آریاییها بود ،از سدهی ه شتم پ.م .آغاز شد و تا سدهی ش شم پ.م.
به طوا انجامید .خودِ یونانیان ،کوبنشاااین هایشاااان را آپویکیا ()
مینامیدند که «دور از خانه» معنی میدهد .جنبش کوبن شینی به این شکل بود
که دولتشاااهرهای یونانی از حدود  750پ.م .شاااروع کردند به صااادور جمعیت

Colonization
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برای درک ماهیت جمعیتهای یونانی و موقعیت سااایاسااای دولتشاااهرهای این
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اضااافی خویش .این جمعیت اضااافی در بخشهای مختلف شاابهجزیرهی یونان و
مناطق دورد ستتر ساکن شدند و دولت شهرهایی شبیه به جامعهی مادر خود را
پدید آوردند .تأساایس هر کوبنشااین توسااز یک رهبر و بنیانگذار (اویکیس اتِس:
 )مدیریت میشااد .کوبنشااینها معموالً با همسااایگانشااان در حاا
جنگ و جداا بودند ،ولی اغلب ارتباط دوسااتانهشااان را با دولتشااهر مادر حفظ
میکردند .هرچند موارد است نای زیادی هم در این زمینه وجود داشته است.
در مورد دل یل آ غاز این جر یان نظر یه های گو ناگونی وجود دارد .آن چه امروزه

دولت شهرهای کشاورز و یکجانشین و محدودیت مساحت زمینهای کشاورزی در
یونان ،دلیل اصلی این مهاجر ها بوده است.
نظر هرودو  ،که حم لهی پارس ها به یو نان را دل یل این ماجرا میدا ند و
نخ ستین کوبن شینان را مردم فوکایا میپندارد ،بیتردید نادر ست ا ست .1اما این
واقعیت دارد که دالیل سیا سی نیز در این میان بیتأثیر نبوده ا ست .این در ست
اساات که نیمی از اهالی فوکایا ،که در جریان شااورش ایونیه و فت یونان توسااز
ایرانیان پا به فرار گذاشااتند ،بنا به روایت تاریخنویسااان یونانی با قص ادِ تن زدن از
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بیش از ه مه پذیرف ته شاااده اسااات ،آن اسااات که افزایش جمع یت مردم در
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پذیرش سلطهی پارسها ،و شاید به خاطر ک شمکش درونی شان با الیههای غالبِ
جام عهی خود ،به حر کت درآ مد ند .این م هاجران اب تدا راه منط قهی تِئ یاس در
تراکیه را در پیش گرفتند ،اما بعد گروهی از ای شان با ا شتباه یک حاکم سی سیلی،
که پذیرفته بود میزبانشااان باشااد ،به آن سااو تاختند و پس از غار شااهرهای
میزبانشان به دزدان دریایی خشنی تبدیل شدند.
شکلگیری کوبن شین تاراس در جنوب ایتالیا هم دالیل سیا سی دا شته ا ست.
در اساااپار دوریهای غیربرده اما محروم از مشاااارکت سااایاسااای که پارتِنیای

در امور دولتشهر بودند و به این ترتیب برای پرهیز از جنگ داخلی همهشان را به
این کوبنشین فرستادند ،یا در واقع تبعید کردند.
در برخی موارد ،م ح ظه های جنگی و م نافع دو لتشاااهر بود که تأسااایس
کوبنشین را ایجاب میکرد .م ً اسپار ها هنگام تأسیس شهر هراکلِئیا در اوبوئیا
به دنباا پایگاهی نظامی برای سازماندهی حم

شان به دولت شهرهای هم سایه

میگشتند .در برخی موارد هم ماجراجوییهای شخصی یا اخت فا درونقبیلهای
دلیل ا صلی مهاجر بود .به عنوان نمونه ،میتوان به تنها کوبن شین ا سپار ها در
آفریقا ا شاره کرد که تو سز شاهزادهای به نام دوریئوس تأ سیس شد که پس از
قدر گرفتن برادرش  -کلِئومِن  -تصمیم گرفت زادگاهش را ترک کند.
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( )خوانده میشدند و به تدریج نیرومند شده بودند خواستار مداخله
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با ت مام این حرف ها ،میتوان همچ نان افزایش جمع یت یو نان و ن یاز برای
د ستیابی به منابع طبیعی تازه را مهمترین انگیزه برای جنبش کوبن شینی یونانی
دانساات .در حدود ساااا  750پ.م .جمعیت یونان ،به دلیل توسااعهی روشهای
ک شاورزی ،ناگهان زیاد شد .این م شکل افزایش جمعیت تا قرنها بعد گریبانگیر
منطقهی بالکان بود ،و وقتی قرنها بعد دامنهاش به مقدونیه کشاایده شااد ،هجوم
قومهای بالکانی به شاهنشاهی هخامنشی و ساکن شدن شان در قلمروهای شرقی
را موجب شد.

مقامی بین شاه و رئیس قبیله رهبری می شدند ،شروع کردند به صدور جمعیت
اضااافی خود .این جمعیت اضااافی از ساارزمین یونان خارج میشاادند و در مناطق
همسااایه شااهرهای مهاجرنشااین را پدید میآوردند .از آنجا که سااازمانیافتگی
سیا سی خا صی در یونان وجود ندا شت ،روند مهاجرن شینی نیز سازمان و برنامهی
خاصااای نداشااات و تا حدودی با مهاجر تصاااادفی قومهای ماالیایی و پراکنده
شدن شان در جزیرههای منطقهی جنوب شرقی آ سیا شباهت دا شت .گروههای
مهاجر در هر جا که میتوانساااتند زمین را از صااااحبانش به زور بگیرند ،سااااکن
می شدند و در ب سیاری از موارد ارتباط سیا سی خا صی هم با دولت شهر مادر شان
نداشااات ند .ب عد ها در تاریخ یو نان به موارد بسااا یاری از درگیری م یان این
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در هر صور  ،از  750پ.م .دولت شهرهای یونانی ،که بی شتر شان هنوز تو سز
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دولتشاااهرهای مادر و فرزند برمیخوریم و چنین مینماید که تنها ارثیهی پایدار
جامعه های مادر برای مهاجرنشاااینها مسااایرهای تجاریشاااان بوده باشاااد ،و
خدایانشان ،و زبان یونانیشان.
جنبش مهاجرنشااینی حدود دو ساادهی به طوا انجامید .این جریان از  750تا
 550پ.م .ادامه یافت و در این فاصااله گروههای آپویکیا در جزیرههای دریای اژه،
حاشااایهی غربی ایتالیا ،و ساااواحل شاااماا لیبی سااااکن شااادند .مهمترین
مهاجرنشینیهای این دوره عبارتند از :سوراکوزای (سیراکوز) ،هیمِرا و آکراگاس در

ایتالیا ،مارسیلیا (مارسی) در فرانسه ،کورنِه در شماا لیبی ،ناوکراتیس در مصر ،و
سینوپ و ترابوزان در ساحل دریای سیاه.
جنبش مهاجرن شینی در یونان ،چندین پیامد مهم برای فرهنگ و تمدن یونانی
به دنباا داشاات .نخساات ،اهمیت یافتن دریانوردی و قدر یافتن دولتشااهرهای
شماا یونان که دریانوردان ماهری را در دامن خود میپروردند .این شهرها تا پیش
از این به خاطر پیادهنظام نیرومند منطقهی الکدمونیا در جنوب ،در سااایاسااات
منطقه وضعیتی حاشیهای داشتند.
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سااایسااایل ،تارِنتوم ،ساااوباریس ،کروتون ،پوزیدونیا ،نِئاپولیس (ناپل) و رِگیوم در

PDF.tarikhema.org

دوم ،رواج تجار و پیدایش شکل خا صی از سازماندهی اجتماعی که بر محور
ثرو و تبادال تجاری شاکل میگرفت و از برخی زوایا با بورگهای عصار نوزایی
در اواخر قرون وسطای اروپایی شباهت داشت.
دولتهای مهاجرن شین از سویی در تبادا اقت صادی دایم با سرزمین مادری به
سر میبردند ،و از سوی دیگر با مردمانی از نسادها و فرهنگهای متفاو اندرکنش
برقرار میکردند و به همین دلیل هم ،در این دو قرنی که جنبش مهاجرن شینی در
یونان شد داشت ،ترکیبی بسیار متنوع از آرا و عقاید و دینهای متفاو به یونان

یونانیان پیامد عملی این گشوده شدن مرزها بر فرهنگهای بیگانه بود.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

راه یافت و این منطقه را به گذرگاهی فرهنگی تبدیل کرد .ارتقای سااط فرهنگی
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سخن سوم :قصهی کوچنشینی یونانی
در مورد جنبش مهاجرنشااینی و پیامدهای آن باید چند نکته را گوشاازد کرد.
بساایاری از شاایفتگان فرهنگ و تمدن یونانی و هواداران معجزهی یونانی اهمیت

بر فرهنگ یونانی را به ر سمیت می شنا سند ،اما خودِ این فرآیند مهاجرن شینی و
گشااودگی نساابت به آرا و عقاید بیگانگان را امری منحصاار بهفرد و ویسه میدانند.
تصویر ایشان از جنبش مهاجرنشینی ،این عناصر را در بر میگیرد:
نخ ست – کوبن شینان یونانی مردمی م یم و آرام و تجار پی شه بودهاند و معموالً
در مناطقی خالی از سکنه ساکن می شدهاند و در موارد است نایی که چنین نبوده،
با مردم محلی روابطی دوستانه برقرار میکردهاند.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

جنبش مهاجرن شینی را در شکوفایی فرهنگی یونانیان میپذیرند و تأثیرا بیرونی
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دوم – کوبنشاااینان یونانی شاااکلی از هویت ملی و همبساااتگی را به کمک این
توساااعهی ارضااای تدریجی در میان خویش پدید میآوردهاند و شااابکههایی از
دولتشهرهای متحد را بنیان مینهادهاند.
سوم – کوبنشااینی یونانی پدیدهای منحصاار به فرد و اساات نایی در تاریخ بوده و
نشانهی ارزش و اهمیت تمدن یونانی بوده است.
چهارم  -دولتشااهرهایی مانند آتن و اسااپار  ،که در دوران ک ساایک در یونان
اهمیت داشتند ،پیشتازان جنبش کوبنشینی هم بودهاند.

هستند.

نخست :ماجرای صلحجو بودن کوچنشینان
تمایل تاریخنویسان ک سیک ،آن است که زمینهی حرکت کوبنشینها را مناطقی
بکر و خالی از ساااکنه نشاااان دهند .در واقع ،چنین نبوده اسااات و مهاجر ها به
مناطقی انباشته از جمعیتهای بومی انجام میشده و معموالً شهرهایی با دیرینگی
و فرهنگی برتر هم در این مناطق وجود داشتهاند .یونانیان در جریان کوبنشینی با
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با مرور منابع تاریخی میتوان نشان داد که هر چهار گزارهی مورد نظر نادرست
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خشااونت تمام این جمعیتهای بومی را ریشااهکن میکردهاند و تنها به این ترتیب
قادر به جایگیری در منطقه می شدهاند ،بی آن که از دشمنی بقایای جمعیت بومی
رهایی یابند .استرابو از قوا اِفوروس نقل میکند که تئوکلِس نخستین آتنیای بود
که جرأ کرد با همراهی گروهی از مردم خالکیس کوبنشینی در سیسیل را بنیاد
کند ،چرا که پیشااینیانش همواره از دشاامنی اتروسااکها و بومیانِ مقیم منطقه
میترسیدند .1م اا دیگری در این زمینه ،به آرخیاسِ هراکلیایی مربوط میشود .او
بنیادگذاری بود که به نمایندگی از کورینت شهر سوراکوزای را در سیسیل تأسیس

سیسیل دادهاند  -با ایشان جنگید .وقتی پنج ساا از تأسیس این شهر گذشت ،بار
دیگر یونانیان به حرکت درآمدند .بومیان در نبردهایی پی در پی شک ست خوردند
و نتی جهاش تأسااایس کوبنشاااین های جدید کاتانا و لِئونتینوی در قلمروهای
غصبشده از ایشان بود.2
یونانیان همواره هم در شکست دادن بومیان کامیاب نبودند .چنانکه دوریئوس
اسااا پارتی وقتی با دوری های همراهش به لیبی ر فت از کار تاژی های م هاجر و

 1استرابو ،كتاب ششم.267 :2.2 ،
 2توكودیدس :كتاب ششم.3.1-4.1 ،
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نمود و برای پاکیزه کردن آن سااارزمین از سااایکِلها  -بومیانی که نام خود را به
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بومیانی که متحدشان بودند شکست خورد و از آن منطقه رانده شد .1آریستاگوراس
میلتی هم وقتی پس از خیانت به پارسها گریخت کو شید شهر آمفیپولیس را در
تراکیه تأ سیس کند ،اما با مقاومت اِدونی2های بومی عقب ن ش ست .سی و دو ساا
پس از او ،آتنیها یک ساااپاه ده هزار نفره را برای تساااخیر این منطقه که در آن
هنگام «نُه رود» (اِنّا هودوی )  :نامیده میشاااد ،گسااایل کردند.
اینان موفق شدند ادونیها را کشتار کنند و شهری را تأسیس کنند .اما ایستادگی
مردم بومی تراکیه و شااکسااتی که آتنیها در نبرد درابِسااکوس خوردند ،بار دیگر

خود را تکرار کردند و این بار موفق شدند شهر آمفیپولیس را تأ سیس کنند؛ هر
چند این شهر خیلی زود م ستقل شد و راه خود را از مادر شهر خویش جدا کرد و
به سیاستهای اسپار متمایل شد.3

 3هرودوت :كتاب پنجم.45.1-42.2 ،
Edonians
 3توكودیدس :كتاب پنجم.11.2 ،
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آنان را از منطقه راند 39 .ساا پس از آن بار دیگر آتنیها به رهبری هاگنون ت ش
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دوم :ماجرای اتحاد و همبستگی کوچنشینان
از سدهی هشتم پ.م .به بعد ،کوبنشینی به صور یکی از متغیرهای اصلی تاریخ
یونان درآمد .کوبن شینهای دولت شهرهای مهم با یکدیگر رقابت کرده ،و معموالً
با یکدیگر و حتی با شهرهای مادر شان د شمنی میورزیدند .نمونههای زیادی از
این دشمنیها و رقابتها در تاریخ یونان ثبت شده است ،که تقریباً کل نوشتارهای
مربوط به تاریخ کوبنشینی یونان باستان را شامل میشود.
برخی از نویسااا ند گان جد ید کوشااا یدها ند با تأک ید بر هم کاری های م یان

محلی را در این منطقه اثبا کنند .با وجود این ،م ااهای مورد ا ستفادهی ای شان
بسااا یار ا ندک ،و موارد نقیض در این زمی نه بسااا یار ز یاد اسااات .مرور تاریخ
دولت شهرهای یونانی ن شان میدهد که هر کدام از آنها  -بیتوجه به روابز مادری
و دختری میان کوبن شینها و مادر شهرها  -در و ضعیتی نزدیک به «نبرد همه با
همه» به ساار میبردهاند و تنها برای حفظ منافع کوتاهمد و محلی خویش ت ش
میکردهاند.
یکی از م ااهای م شهور در این مورد ،به شهر کور سیکا مربوط می شود که از
کوبنشااینهای کورینت بود .مردم این شااهر وقتی بر جمعیت خویش افزودند ،در
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کوبن شینها و شهرهای مادر شان وجود نوعی هویت م شترک یونانی یا د ستکم
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ساا  627پ.م .کوبن شین جدیدی به نام اپیدامنوس را در خلیج ایونیه بنا نهادند.
چند ساا بعد ،وقتی مردم اپیدامنوس مورد تهدید هم سایگان غیریونانی شان قرار
گرفتند و از مادر شهر شان کمک خوا ستند ،ساکنان کور سیکا د شمنان ای شان را
زورمند تشااخیص دادند و از یاری به ایشااان خودداری کردند .مردم درماندهی این
شهر ،از سروش دلفی مشور خواستند و به توصیهی او بر اصل و نسب کورینتی
بنیادگذار شااهر خود تأکید کردند و از کورینت کمک خواسااتند .مردم کورینت به
ا ستمداد ای شان پا سخ م بت دادند و از ای شان پ شتیبانی کردند ،زیرا از ساکنان

نمایندگان و سفیران کورینت احترامی در خور نمیگذا شتند و خود را از آنها برتر
می شمردند .با وجود ع قهی کورینتیها برای کمک ،ای شان نتوان ستند از راه دریا
نیرویی برای یاری به اپیدامنوس اعزام کنند و ناچار شدند م سیر طوالنیتری را از
راه زمین به آن ساااو طی کنند .چرا که میترسااایدند ناوگانشاااان مورد حملهی
کشتیهای کورسیکایی قرار بگیرد .1این بدان معناست که کورسیکا نه تنها از یاری
به کوبن شین خویش خودداری میکرد ،بلکه با یاری ر ساندن مادر شهر خود به آن
هم مخالفت مینمود.

 1توكودیدس ،كتاب یکم.26.2-24.1 :
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کورسیکا خشمگین بودند .چرا که آنها از شهر مادرِ خود ثروتمندتر شده بودند و به
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نمونهی دیگری از کشااامکشهای درونی میان کوبنشاااینها به سااارنوشااات
شااهرهایی مربوط میشااود که رقابت و مبارزه با یکدیگر را حتی در شاارایطی که
همگی از سااوی نیروهای بومی و بیگانه تهدید میشاادند همچنان ادامه دادند و به
همین دلیل هم از پای درآمدند .م ً کوبنشینهای یونانی ساکن دریای سیاه ،به
قدری در دشمنی با یکدیگر سرسختی به خرج دادند که در نهایت در یاری گرفتن
از سااکاها برای نابود کردن یونانیهای همسااایهشااان گوی ساابقت را از یک دیگر
ربودند .به این شاااکل بود که جمعیت و فرهنگ شاااهرهای یونانی بازمانده در آن

میان رفتند .بقایای ایشااان همان یونانی -سااکاهای دورگهای بودند که هرودو از
ایشان نام برده است.1

سوم :ماجرای یگانگی و ویژه بودن کوچنشینان
اگر در مقیا سی ک نتر به جنبشهای کوبن شینی نگاه کنیم ،متوجه می شویم
که مهاجر الگویی بساایار جاافتاده و مرسااوم در جامعههایی اساات که با افزایش
ناگهانی جمعیت روبهرو می شوند .شکل صل جویانهی مهاجر  ،امری ا ست که به

2هرودوت :كتاب چهارم ،بند  ،16 -17و بند .108-109
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ناحیه به تدریج سکایی شد و کوبنشینهای یونانی ،که با سکاها ترکیب نشدند ،از
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دلیل ماجراجویی اندک و تأثیر آرام و پیو ستهاش بر تمدنهای هم سایه معموالً به
دشواری قابل ردیابی است ،اما شواهد تاریخی به قدری هست که تداوم این الگو را
در تمام تمدنها و تمام دورههای تاریخی نشااان دهد .سااادهترین دلیل برای یگانه
نبودنِ الگوی یونانی مهاجر  ،آن اساات که در همان زمان ،و در همان محدودهی
جغرافیایی ،مهاجر های پردامنهی دیگری هم رخ داده ا ست که اتفاقاً بر مهاجر
یونانیان تقدم داشته است.
نخساااتین جر یان م هاجر در منط قهی مدیترا نه ،که قد مت و دام نهاش از

کل گ سترهی دریای مدیترانه را در اختیار خود گرفته بودند و از ب سیاری جها با
شهرهای بعدی شماا یونان شباهت داشتند .مهمترین شباهت آن که هر دوی این
تمدنها دریانورد بودند و از دولت شهرهای مستقلِ بنا شده بر کرانهی دریا تشکیل
مییافتند .بخشی از اقتصاد هر دوی این تمدنها هم بر محور تجار سازمان یافته
بود و به این ترتیب ساااختار قدر در آن با سااایر دولتهای متکی بر پیادهنظام و
اقتصاااد کشاااورزی متفاو بود .وجه اشااتراک دیگر آن که در هیچیک از این دو
قلمرو وحد ساایاساای پدید نیامد و دولتشااهرها با وجود فرهنگ و زبان و دین
یکنواختی که داشاااتند نسااابت به هم مساااتقل ماندند و گاه درگیریهایی هم
میان شان بروز میکرد .فنیقیها هم مانند یونانیان با تراکم جمعیت روبهرو شدند،
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جنبش یونانی بی شتر ا ست ،به فنیقیها مربوط می شود که از سدهی یازدهم پ.م.
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و سه سده جلوتر از یونانیان به این نتیجه رسیدند که باید جمعیت اضافی خود را
به سااارزمینهای همساااایه منتقل کنند .دامنه و موفقیت مهاجر های فنیقیها،
بسیار بیشتر از یونانیان بود.
فنیقیها از چند جنبه با یونانیان تفاو داشتند .نخست آن که ،جمعیتشان از
نساد ساااامی بود و از نوادگان قبیلههای آرامی و کلدانیای تشاااکیل میشاااد که
همزمان با مهاجر دوریهای آریایی از جنوب به منطقهی ساااوریه و فلساااطین
رخنه کرده بودند .به دلیل همخوانی زبان و فرهنگ ایشاااان با تمدنهای ساااامی

زیادی از دولتهای بابلی ،آشاااوری ،و مصاااری داشاااتند و وامگیریهایشاااان از
میانرودان ،مصر ،و آسیای صغیر جریانی مستمر و نیرومند داشت .از اینرو ،دوران
تاریک این منطقه ،که پس از انقراض دولتشاااهر اوگاریت در اواخر هزارهی دوم
پ.م .آغاز گشااات ،خیلی زود ترمیم شاااد و تمدن فنیقی چند ساااده جلوتر از
همسااایهی غربیاش از خاکسااتر ویرانیهای به جا مانده از قومهای مهاجم ساار
بیرون کشید.
فنیقیها تمدن ا صیل و خودجو شی ندا شتند و بی شتر عنا صر فرهنگی شان از
ترکیب منشهای بابلی -آشااوری و مصااری ایجاد شااده بود .با وجود این ،با ابداع
خز فنیقی ،که خاستگاه تمام خزهای بعدی قلمرو میانی و آفریقایی شد ،خدمت
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ساااکن میانرودان ،و نزدیکی جغرافیاییشااان با این منطقه ،تأثیرپذیری ساایاساای
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بزرگی به تاریخ فرهنگ کردند .خز فنیقی تنها خز آوانگار موفق و ساااادهای بود
که توانساات با خزهای اندیشااهنگار میخی و هیروگلیف رقابت کند و بر آنها چیره
شود .امروزه ،تمام خزهای رایج در جهان  -به جز خز چینی و وابستگان آن  -از
فنیقی مشتق شدهاند.
فنیقیها ،که در سوریه و لبنان امروزین ساکن بودند و دولت شهرهایی متعدد
را در بخشهای مختلف این ناحیه پدید آورده بودند ،قومی دریانورد و تاجرپیشاااه
بودند و با وجود یورشهای گاه و بیگاه آشوریان و بابلیان ،از سدهی دوازدهم پ.م.

آشاااوری ها و بق یه را از مصااار یان وام گرفت ند ،و آن ها را در قا لب نوعی ز ندگی
دریانوردانه به شاااکلی ترکیب کردند که بعدها از ساااوی یونانیان مورد تقلید قرار
گرفت و شالودهی ساختار اجتماعی شان را تشکیل داد .از نظر اجتماعی ،واحدهای
سیا سی فنیقیه ،دولت شهرهایی م ستقل بود که تو سز یک شاه و زیر نظر یک
شورای مشایخ رهبری میشد .با وجود تعصب تاریخنویسانی که اصرار دارند آغازگاه
تمام جریانهای فرهنگی و تمدن ساز را به یونانیان مربوط کنند ،امروز ما میدانیم
که جریان کوبنشینی در اصل ابداعی فنیقی بوده است .فنیقیان ،در اوایل هزارهی
اوا پ.م .حدود دویساات هزار نفر جمعیت داشااتند و قلمروشااان به حاشاایهای
ساحلی با درازای صد و پهنای چهل و پنج کیلومتر محدود می شد .مرزهای شرقی
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درخشااش خویش را آغاز کردند .فنیقیها بساایاری از عناصاار فرهنگی خود را از
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کشورشان به آشورِ نیرومند و بابل کهنساا محدود میشد ،و از شماا با دولتهای
نوهیتی ،و از جنوب با م صر همسایه بودند .از اینرو برای توسعه راهی جز تشکیل
کوبن شینی ندا شتند .این حرکت از  1190پ.م .با تأ سیس مهاجرن شینی یا سوس
در جزیرهی رودس آغاز شاااد .پس از آن ،کیتون در قبرس ( 1000-1100پ.م،).
اوتیکا ( 1100پ.م ،).و کادیز ( 1110پ.م ).تأسیس شدند.1
پس از آن این روند مهاجرن شینی دریایی سرعت بی شتری گرفت و در دورانی
که به عصاار ظلمت یونانی شااهر یافته اساات شااهرهای فنیقی در بخشهایی از

برافراشااتند .هنگامی که یونانیان پس از دو سااه سااده از راه رساایدند با رقیبانی
روبهرو شدند که به دلیل قرنها زندگی بازرگانمآبانه ،راه و رسم همزیستی با مردم
بومی را آموخته بودند و میدان ستند چگونه نظر م ساعد دولتهای نیرومند محلی
 مانند مصر در آفریقا و ایران در آسیا  -را به خود جلب کنند.فنیقیها در چند موج پیاپی بخشهای شمالی آفریقا را تا اسپانیا اشغاا کردند
و حتی به درون اسااپانیا هم نفوذ کردند .همین مهاجرنشااینهای فنیقی بودند که
بعدها کل حا شیهی شماا غربی آفریقا را متمدن کردند و پس از چند سده دولت

 1موسکاتی.129 :1378 ،
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شااماا مصاار و لیبی ،حاشاایهی شاامالی آفریقا ،و حتی بخشهایی از اسااپانیا ساار
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غواآسای کارتاژ را پدید آوردند و به نیرومندترین رقیب دریایی روم تبدیل شدند.
کاری که از نظر مق یاس و دام نهی جغراف یایی و تاریخی اصااا ً با پ یا مد های
مهاجرنشینی یونانیان  -که تنها تأثیراتی فرهنگی داشت  -قابل مقایسه نیست .اگر
تاریخ ظهور نخساااتین کوبنشاااینهای یونانی را با جریان فنیقی مقایساااه کنیم،
رابطهی پیشتاز و دنبالهرو را در این زمینه بهتر درک میکنیم.
بسااایاری از تاریخنویساااان غربی ،به دلیل تمایلی که به یونانمدار بودنِ تمدن
هلنی دارند ،ترجی میدهند تاریخ تأساایس شااهرهای یونانی آساایای صااغیر را به

تاریخ برابر اسااات با ساااااهای  1200-1000پ.م .و این همان زمانی اسااات که
یونانیان به سرزمین ا صلی یونان رسیدند .به عبار دیگر ،شهرهای یونانی آسیای
صغیر همزمان و گاه زودتر از شهرهای یونانی شبهجزیرهی یونان تأسیس شدند و
بنابراین باور به این که این شهرها پیامد مهاجر یونانیان به سمت شرق بودهاند
نادر ست ا ست .در واقع مهاجر قومهای آیولی ،ایونی ،و دوری شاخههایی متعدد
را شامل می شد که پهنهای گ سترده از یونان تا آ سیای صغیر را در بر میگرفت.
این مهاجر  ،البته آشاااوبی پردامنه را در منطقهی یادشاااده پدید آورد که به

Dillon & Garland, 2000:1.
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عنوان نقطهی شااروع جریان مهاجرنشااینی در نظر بگیرند .1چنان که گفتیم ،این
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جابهجاییهای جمعیتی بیشتری هم منجر شد .م ً آشکار است که بخشهایی از
جمعیت ایونی پس از هجوم قومهای دوری از یونان به آ سیای صغیر گریختند ،اما
این را هم میدانیم که بخش هایی از قلمرو دوری ها را همین ایونی های باقی مانده
تسخیر کردند و بنابراین نمیتوان ورود یونانیان به آسیای صغیر را جریانی فرعی و
ثانویه دانست که خاستگاهش شبهجزیرهی یونان بوده باشد.
تنها تفاو میان یونان و آسااایای صاااغیر آن بود که در قلمرو نخسااات تمدن
مهمی وجود نداشت و یونانیان مهاجر توانستند در غار و ویرانی شهرهای کوچک

هیتی همچنان وجود داشااات ند و در نتیجه ایونی های مهاجر به آن منطقه ناچار
شدند سبک و شیوهی زندگی ایشان را در پیش بگیرند.
نخستین موج کوبنشینی یونانی ،در اوایل سدهی هشتم پ.م .از شهرهای مقیم
آسیای صغیر  -به ویسه میلتوس  -آغاز شد و به تأسیس شهرهای حاشیهی دریای
سیاه انجامید و این خود دلیلی ا ست بر قدمت بی شتر یونانیان ساکن این منطقه.
مهاجرنشااینهای یونانی در آساایا ،بساایار بیش از آن که در نگاه نخساات به نظر
میر سد ،ری شه دوانده بودند .چنان که در  825پ.م .یک شهر یونانی در منطقهی
اَلمینا در شااماا سااوریه وجود داشااته اساات که به عنوان مرکزی تجاری  -و نه
مرکزی جمعیتی  -از اهمیت برخوردار بوده و عناصاااری از فرهنگ اوبوئیایی را در
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منطقه کامیاب شوند .اما در آسیای صغیر بقایای تمدنهای کهنی مانند پادشاهی
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خود حفظ میکرده است .این شهر در حدود  700پ.م .زیر فشار رقابت شهرهای
فنیقی متروک شد.
مهمترین شااهرهایی که میلتوس در ساادههای هشااتم تا شااشاام پ.م .در این
منطقه تأساایس کرد عبارتند از :آمیسااوس (با همکاری فوکایا) ،سااینوپ ،آپولونیا،
پونتیکا ،بِرِزان ،کِپوی ،ای ستروس ،اودِ سوس ،اولبیا ،فا سیس ،تئودو سای ،تیئیون،
تومیس ،توروس ،و احت ماالً مورمِکیون ،هِرمو ناسااااا ،و نوم فائیون .شااا مار کلی
کوبن شینهای میلتوس به نود شهر بالغ می شده ا ست که در تمام دولت شهرهای

شااد :بار اوا توسااز هابرونداسِ میلتی که در جریان حملهی کیمریها در -700
 650پ.م .کشته و شهر ویران شد؛ و برای بار دوم توسز تبعیدیان میلتی در 631
پ.م .مسکونی شد.1
اولین کوبنشینهای شبهجزیرهی یونان در غرب ،شهری به نام پیتهکوسای بود
که توسز مهاجرانی از ارتریا و خالکیس بین سااهای  750-725پ.م .در جزیرهی
ایساااخیا ،در برابر ساااواحل ایتالیا ،بنیان نهاده شاااد .2کمی پس از آن ،همین دو
مادرشهر ،کومه و ناکسوس  -در سیسیل  -را تأسیس کردند .کومه که بین -700

Pseudo-Skymnos:986-987.
 2استرابو :كتاب پنجم ،بند .4.9
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شاابهجزیرهی یونان رقیب ندارد .در این میان ،شااهر مهم سااینوپ دو بار بنا نهاده
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 725پ.م .مساااکونی شاااد ،به ویسه از این نظر اهمیت دارد که نخساااتین ارتباط
فرهنگی میان یونانیها و اتروسااکهای متمدنتر در همین شااهر انجام گرفت و به
رواج الفبای اتروسااکی در این شااهر منتهی شااد .بخشاای از مردمی که به دنباا
حملهی پارسها از فوکایا گریختند ،آاللیا را در ساا  545پ.م .در کر سیکا بنیان
نهادند ،و آن جا را به عنوان پایگاهشاااان برای دزدی دریایی مورد اساااتفاده قرار
دادند .1مگارا در اوایل ساادهی هفتم پ.م .شااهر نامدار خالکِدون را در حاشاایهی
شاارقی هلسااپونت ،و هفده ساااا بعد بیزانس (بوزانتیوم) را در ساااحل باختری آن

 627پ.م .بنا شد .کورینتیان پوتیدیا را بین سااهای  625-585پ.م .بنا نهادند.
یونانیان در شماا آفریقا هم کوبنشینهایی تأسیس کردند .شمار و اهمیت این
شهرها از کوبنشینهای فنیقی بسیار کمتر بود و دو شهر اصلی را در بر میگرفت.
نخ ست ،شهر کورنِه بود که در ساا  631پ.م .تو سز شماری اندک از مهاجران،
که از جزیرهی آتشفشانی تِرا میآمدند ،تأسیس شد .این شهر به زودی رونق گرفت
و مهاجران خود را به اطراف گساایل کرد و به این ترتیب شاابکهای از دهکدهها و
شااهرکهای یونانینشااین در این منطقه پدید آمد که همهشااان را روی هم رفته

 1هرودوت :كتاب یکم ،بندهای .169 -163
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تأساایس کرد .پس از آن کورینتیها کورساایکا را تأساایس کردند و اپیدامنوس در
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کورنه (کورِنائیکا یا با عبار آ شناتر ،سیرنائیک) مینامیدند .این منطقه به ویسه به
خاطر صدور نوعی گیاه دارویی شهر داشت.
در  650پ.م .مهاجرانی از کومه ،شهر نئاپولیس یا ناپل را بنا نهادند که « شهر
نو» معنی میدهد .این شااهر بعدها توسااز خالکیساایها ،پتیکوسااایاها ،و آتنیها
اشااغاا شااد و به تدریج جمعیت زیادی از بومیان ایتالیایی منطقهی کامپانیا را به
خود جذب کرد .1دوردسااتترین کوبنشااین یونانی اِمپوریا بود که بین سااااهای
 575-600پ.م .در ساحل ا سپانیا تو سز ساکنان ما سالیا بنیان گذارده شد .خودِ

مرور تاریخ تأساایس این کوبنشااینها میبینیم که یونانیان در این جریان پیشاارو
نبودهاند و در مسیری هموار و کوبیده حرکت میکردهاند که پیش از ایشان توسز
فنیقیان گشوده شده بود.

 2استرابو :كتاب پنجم246 :4.7 ،
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ما سالیا ،یکی از کوبن شینهای فوکایا بود که در  600پ.م .تأ سیس شده بود .با
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چهارم :ماجرای آتن و اسپارت
پیشفرض دیگری که معموالً در روایت تاریخنویساااان یونان باساااتان دیده
میشود ،آن است که دولتشهرهای نامداری مانند آتن و اسپار البد کوبنشینانی
مهم هم بودهاند.
در واقع ،این دو شااهر در جریان کوبنشااینی چندان فعاا نبودند .اسااپارتیها
فقز یک کوبنشااین رساامی داشااتند و آن هم تاراس یا تارنتینوم بود که در 706
پ.م .بنا نهاده شاااد .بعدها ،در  426پ.م .شاااهر هراکلئیا هم به آن افزوده شاااد.

هفتم و پنجم پ.م .در ساحل آسیایی هلسپونت تأسیس شدند .سیگئیون از همان
ابتدا مورد ادعای هر دو شهر موتیلنه و آتن بود .ک شمکش میان این دو مدعی در
نهایت به جنگ تن به تن پهلوانی از هر شاااهر منتهی شاااد .به این ترتیب فرونون
آتنی و پیتاکوس موتیلنهای برای برتری حقانیت شهرهای شان در ساا  607پ.م.
با یکدیگر جنگیدند و فرونون در این مبارزه کشته شد .با وجود این ،پریاندر جبار
کورینت ،که داور این مبارزه بود ،حق را به جانب آتنی ها داد و به این ترتیب این
منطقه کوبن شین آتن باقی ماند .با این همه بعدها موتیلنهایها بر این شهر د ست
یافتند تا این که پی سی ستراتوس آتنی آن را بازپس گرفت و حکومت آن را به پ سر
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کوبنشینهای مهم آتن ،سیگِئیون ،و خرسونسوس بودند که به ترتیب در سدههای
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نام شروعش ،هِگِِِهای ستراتوس که مادرش آرگو سی بود ،سپرد .1از همینجا معلوم
می شود که کوبن شینهای کامیاب و موفق معموالً میبای ست ع وه بر رویارویی با
مردم بومی ،با ادعای سیاد دولت شهرهای یونانی هم سایه نیز د ست و پنجه نرم
کنند.
شمار و اهمیت کوبنشینهایی که آتن و اسپار پدید آوردند ،به هیچ عنوان با
آنچه دولتشاااهرهای مقتدری مانند میلتوس در کرانهی شااارقی دریای اژه بنیان
نهاد قابل مقایسااه نیساات .در اصاال ،تمام دولتشااهرهای یونانیای که در اطراف

میکردند .2این کوبن شینها با شهرهای سکایی که در شرق دریای آزوف متمرکز
بودند روابز تجاری گ ستردهای پیدا کردند و عنا صر فرهنگی ب سیاری را از ای شان
وام گرفتند و در نهایت در زمینهی فرهنگی و نسادی آنها غرق شدند .بخشی از این
شهرهای سکایی ،که توسز مهاجران سارماتی تأسیس شده بودند ،در حدود480
پ.م .در مقابل قومهای بیابانگرد شاامالی با هم متحد شاادند و پایتختشااان را در
نزدیکی شاااهر کِربِ کنونی قرار داد ند .در  438پ.م .مزدوری تراک یایی به نام
اسپارتاکوس شاه ایشان شد ،و قبیلههای سکایی سینی و مایوتی را مطیع کرد و به

 1هرودوت :كتاب چهارم ،بند .144
Anaximander of Lampsacos: FGH72F26
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دریای سیاه و پروپونتوس پدید آمدند ،به نوعی خاستگاه خود را به میلتوس مربوط
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این ترتیب یک دولت پادشاهی سکانشین را در بسفور تشکیل داد که بعدها به نام
دولت سلطنتی بو سفور شهر یافت .این دولت تابع شاهن شاهی هخامن شی بود و
مهمترین صادرکنندهی غله به شبهجزیرهی یونان محسوب میشد.1
به این شکل ،با مرور شواهد تاریخی میتوان دریافت که هر چهار گزارهای که
در چارچوب اساااطورهی معجزهی یونانی در مورد سااایر کوبنشاااینی یونانیان
پیشفرض گرفته میشود نادرست است.

tarikhema.org

 1سوليميرسکی.1374 ،
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گفتار سوم :داستان یونان اروپایی

در زبان یونانی باساااتان ،واژهای که همتای مفهوم امروزینِ «یونان» باشاااد وجود
ندا شته ا ست .نامی که در اروپا برای نامیدن یونان مورد ا ستفاده قرار میگرفته و
هنوز کاربرد دارد  - Greece, Grec, Grik -از واژهی  Graeciaمشتق شده که در
زبان التینی برای نامیدن سااارزمین یونان به کار گرفته میشاااده .این ،نام یکی از
قبیلههای کوچک و فراموششااادهی غربِ یونان بوده که در روزگاران کهن با روم
بیشترین تماس را داشته است.1

Amos & Lang, 1996: 1-12.
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سخن نخست :یونان در چشم یونانیان
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خودِ یونانیان به جای اسااتفاده از چنین واژهای ،که معنایی بساازیافته دارد ،از
دو عبار برای اشاااره به خود اسااتفاده میکردهاند و هنوز هم چنین میکنند .در
متنهای همری ،یونانیانی که به همراه آگاممنون برای غار تروا از شاابهجزیرهی
یونان خارج شااادند با نام «آخائیها» ( )خوانده میشاااوند .این عبار در
متنهای همری به صور صفتی عام برای نامیدن همهی لشگریانی مورد استفاده
قرار گرفته که از یونان به تروا لشگر کشیدند .1در ایلیاد عبار آخائی و صفتهای
وابسااته به آن  589بار تکرار شااده اساات و از این رو میتوان آن را حماسااهای در

تنها  71بار تکرار شده است.
چنان که از تحلیل متن ایلیاد و ادیسااه بر میآید ،آخائی نامی نبوده که به کل
یونانی ها اط ق شاااود .بلکه در اصااال نام قبیلهای در منطقهی آرگوس بوده که
آگاممنون بر آن فرمان میرانده اسااات .چنان که در بخشهای پیشاااین دیدیم،
آ خائی ها قبی له هایی مت حد بود ند که در حدود سااادهی دهم پ.م .به یو نان و
بخشهایی از کنارهی آ سیای صغیر وارد شدند و بقایایی از ای شان در این منطقه
باقی ماندند .چنان که بخش شماا شرقی پلوپون سوس ،در هم سایگی آرگوس ،تا

 1ایلياد ،كتاب سوم ،بندهای  574و .575
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شاارح دالوریهای مردم آخائی دانساات .در حالی که همین واژه در متن اودیسااه

PDF.tarikhema.org

دیر زمانی آخائیا نامیده میشااد .پاوسااانیاس 1و اسااترابو 2نیز خاسااتگاه ایشااان را
الکونیا و آرگولیس میدانند.
در فاصاالهی ساادهی هشااتم تا ساادهی پنجم پ.م .میبینیم که عبار آخائی
شااموا خود را از دساات میدهد و تنها برای اشاااره به قبیلهای خاص یا پهلوانانی
همری به کار گرفته میشااود .در این مقطع شاااهد رواج نام دیگری هسااتیم که از
قبیلههای مقیم منطقهی هِ س گرفته شده ا ست .به این ترتیب ،نامی که در این
دوره رواج دارد و یونانیان خود را با آن میخوانند «هلنیها» ( ) است.

هر بار به عنوان قبیلهای متحد با آخائیها یا همسااایه با قلمروشااان داللت دارند.
مرور ب سامد و موارد ا ستفاده از این عبارا در متنهای ا صلی بهجا مانده از یونان
باستان ،نکتههای جالبی را برایمان روشن میکند .بد نیست برای به دست آوردن
ت صویری از مفهوم عبار هلنی و آخائی نزد نوی سندگان با ستانی به آثار برخی از
آنها دقیقتر بنگریم.
اف طون ،یکی از خوششااانسترین نویسااندگان یونان باسااتان اساات ،چرا که
بخش عمدهی آثار تأثیرگذار و پرحجمش تقریباً دساااتنخورده تا روزگار ما باقی

Pausanias VII, 1.7 .
Strabo, VIII, 6.

PDF.tarikhema.org

1
2

tarikhema.org

هر یک از عبار های «ه س» و «هلنی» دو بار در ایلیاد به کارگرفته شااادهاند و
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مانده اساات .اسااتفادهای که اف طون از عبار های آخائی و هلنی میکند بساایار
جالب توجه است .در کل ،اف طون بسیار به ندر از آخائیها نام میبرد .بیشترین
ب سامدِ ا ستفاده از این نام را در ر سالهی قوانین ( شش بار) میبینیم .در تمام این
موارد منظور قبیلهی آخائی اسااات که به تروا حمله کردند .در حدود نیمی از این
موارد ،عبار آخائی در مقابل نام دوری یا هراکلئیدی قرار گرفته اسااات که به
خوبی خصاالت محدود این عبار و منسااوب نشاادنش به کل یونانیان را نشااان
میدهد .در جمهور هم این نام به همین معنا به کار گرفته شااده اساات .در دیگر

اسااتفادهی اف طون از عبار هلنی دسااتودلبازانهتر بوده اساات .او در جمهور
عبار هلنی را شاش بار به کار میگیرد که در پنج مورد منظورش کساانی اسات
که به روایت همر به تروا حم له کرد ند .در این متن ع بار ه س به عنوان نام
سرزمین به کار گرفته نشده ،اما نام دولتشهری مانند آتن دو بار آورده شده است.
در کتاب کریتیاس چهار بار عبار هلنی تکرار شاااده که در نیمی از آنها زبان
یونانی را مراد کرده اساات .یک بار سااخن بر ساار زبان هلنی و بار دیگر مربوط به
نامهای هلنی ا ست .در ر سالهی آلکیبیادس چهار بار این صفت به کار گرفته شده
و در تمام موارد زبان مردم یونان مورد نظر بوده است .در رسالهی مِنون نیز همواره
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متنهای اف طون هیچ اشارهای به آخائیها وجود ندارد.
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عبار هلنی در معنای «کساای که به زبان یونانی سااخن میگوید» آورده شااده
است.
در رسااالههای دولتمرد و گرگیاس یک بار صاافت هلنی به کار گرفته شااده که
مفهوم ز بان یو نانی از آن فهم یده میشاااود .در هر یک از متن های لوسااایس،
سوفیست ،و کریتو یک بار و در هر یک از رسالههای الخس ،مهمانی ،فائدروس ،و
ایون دو بار به «هلنیها» اشاااره شااده اساات که در نیمی از این موارد منظور زبان
یونانی بوده است« .هلنیها» در متن کراتولوس نُه بار و در تیمائوس چهار بار تکرار

آشاااکارا مفهومی متک ر از این واژه را در ذهن داشاااته اسااات .چرا که یک بار به
قبیلههای هلنی و بار دیگر به نواحی هلنی اشاره شده است .دو بار عبار هلنی در
مقام اشاره به یک زبان به کار رفته است .سه مورد از کاربرد این واژه در این متن،
به تقابل هلنی ها و بربرها اختصااااص دارد .باید به این نکته توجه داشااات که
ب سامدهای نام شده برای ا شاره به مفهوم «یونانیان» در آثار اف طون ب سیار اندک
است .کافی است این شمارهها را با تعداد دفعههایی که نام شهر آتن و صفت آتنی
آورده شده مقای سه کنیم .این عبار در کریتیاس شش بار و در تیمائوس  21بار
تکرار شده است.
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شااده اساات .در اینجا هم همواره هلنیها را به صااور جمع میبینیم و اف طون
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بی شترین ا ستفاده از عبار هلنی در کتاب قوانین دیده می شود .در این کتاب
این صفت  32بار تکرار شده است که  10مورد از آن در ترکیب «هلنیها و بربرها»
دیده میشاااود؛ عبارتی که از هرودو وامگیری شاااده اسااات .در رسااااله های
امپدوکلس ،اوتیدِمو ،اوتیفِرو ،فیلِبوس ،و تِئِهتتوس هیچ اشااارهای به صاافت هلنی
وجود ندارد.
خسااات اف طون در اشااااره به یونانیها ،در معنایی عام ،آنگاه که با متنهای
شاگردش ارسطو مقایسه شود ناچیز جلوه میکند .کم بودن کاربرد این عبار در

میکرد و تجربهی «امپراتوری» فرضی آتن را از سر گذرانده و شاهنشاهی «هلنی»
اسکندر مقدونی را هم از نزدیک لمس میکرده است .ارسطو در سیاست هفت بار
و در فن شعر سه بار به این صفت اشاره میکند .بیشترین اشارههای او به این واژه
در متن اخ ق نیکوماخوس دیده میشاااود .او یازده بار در این متن از هلنیها یاد
کرده که همهشان جز دو مورد به زبان یا واژگان یونانی اشاره دارند.
این کاربرد خاص عبار هلنی ،و غیاب کلیدواژهی دیگری که «یونانی» معنا
دهد ،تنها به متن های اف طون و فیلساااوفان اختصااااص ندارد .در عمل ،تمام
متنهای بازمانده از یونان با ستان ،صرف نظر از محتوا و سبک نو شتار شان ،یک
ویسگی م شترک دارند و آن هم این که اشارههایی بسیار محدود و معدود به مفهوم
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آثار ار سطو ب سیار غریب جلوه میکند .چرا که معلم اوا در ع صر ا سکندر زندگی
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یو نانی دار ند .به عنوان م الی از متن هایی کام ً مت فاو

بد نیساااات به

نمایشنامهنویسان یونان باستان نگاهی بیندازیم.
آیسااخولوس در تراژدی خانهی آترئوس تنها چهار بار عبار هلنی و شااش بار
عبار ه س را به کار برده اسااات ،در حالی که نام شاااهری مانند آرگوس در آن
هفده بار تکرار شااده اساات .در پرومتئوس در بند هیچ اشااارهای به این نام وجود
ندارد ،و در تراژدی پار سیان ،که ا صوالً دربارهی نبردهای ایران و یونان ا ست ،تنها
یازده بار با این واژه بر میخوریم که دو موردش به کشاااتیها و ارتش یونانی و نه

شده است .جالب آن که در همین متن فقز یازده بار نام آتن آورده شده است.
در کمدی های آریساااتوفانس نیز به بساااامد و کاربردی کمابیش مشاااابه بر
میخوریم .این نوی سنده در کمدی آخارمیدِس در چند جا عبار یونانی (هلنی) و
چ ند جای دیگر ع بار ایونی را به کار برده اسااات .در یک جا اَر تا بازِ دروغین
(پسودوآرتاباسیس ،) :که نامی ایرانی دارد ،از این عبار برای
د شنام دادن به یک ایونی بهره میبرد و به مخاطبش میگوید« :تو ،ایونی ...گ شاد!
شایستگی نداری که ط داشته باشی!».
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بارش به خودِ یونانیها داللت دارند .در این متن دو بار هم به ه س (یونان) ا شاره
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در جایی دیگر یکی از همسااارایان میگوید « :پارس ها بدون تمیز به همهی
یونانی ها (آخائی ها ):میگویند ایونی ( ،)و این با نیت آتنی ها جور
درمیآید».
در جایی دیگر این عبار آورده شااده اساات« :از شاایوهی اشاااره دادنشااان
(حرکت شان برای تأیید کردن) معلوم ا ست که یونانی ه ستند .مطمئنم که چیزی
بیش از آتنی نیستند .یکی از این مخنثها را میشناسم».
در سه مورد دیگری که این عبار در متن یادشده به کار رفته ،یک بار داللتی

به صااحنهی تئاتری اشااره میشااود که در یونان صااحنهاش کمعمقتر و پهنتر از
دیگر جاهاساات ،و در جای دیگری این عبار آمده« :جهان هلنی پر از پیشاانهاد
برای دغلکاری است!».
در کمدی پرندگان این واژه در چنین ترکیبهایی به کار رفته است:
«میل هلنیها آن است که در همهجا نشانههایی (از خدایان) را ببینند».
«...دهکدهای هلنی»...
«پیساایسااتراتوس که قب حاکم هلنیها بود ،آدم دغلی بود ...او به هلنیها یاد
داد تا جلوی افراد دغل زانو بزنند».
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زبانی مورد نظر بوده « -در یونانی صحی به این میگویند ماده خوک!»  -یک بار
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در کل ،عبار هلن و هلنی در این متن پانزده بار آورده شده که در تمام موارد
به جز اینها ،داللتی به معنای «سخنگویان به زبان یونانی» از آن مراد میشود.
در کمدی ابرها این عبار پنج بار تکرار شده ا ست .در یک مورد بین هلنیها
و آتنیها جمع بسااته شااده اساات« :چقدر در میان هلنیها و آتنیها شااادمان
میشدی اگر حافظهای خوب میداشتی»...
در بندی دیگر میخوانیم« :ای بانو! درخواست من آن است که در میان هلنیها
بهترین سخنران باشم و بتوانم در صد استادیا (واحد درازا) سخن بگویم»...

کشورها»...
در کمدی صااال سااایزده بار عبار هلن و هلنی ذکر شاااده و در تمام موارد

داللتی زبانی از مفهوم هلنی مورد نظر بوده ا ست .در نمایشنامهی لو سی ستراتس
سه بار عبار هلنی آورده شده که معموالً در ترکیب «آتنیها و هلنیها» گنجانده
شده است.
از این رو ،مرور متنهای یونانی مربوط به سااادههای هشاااتم تا چهارم پ.م .و
تحل یل کاربرد واژ گانی که در برگردان های امروزین به یو نان و یو نانی ترج مه
شدهاند نشان میدهد که:

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

در بند جالب توجه دیگری ،این عبار آمده اسااات« :ای هلنی های همهی
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الف) یونانیان برای نامیدن خویش به عنوان یک قوم یا مجموعهی نسادی یا زبانی
ابتدا از نام آخائی و بعد از صااافت هلنی اساااتفاده میکردند ،که هر دو از نام
قبیلههایی ن سبتاً کوچک و حا شیهای در تاریخ ک سیک یونان گرفته شده ا ست.
چنین مینماید که هیچ یک از این دو واژه معنایی کام ً عام نیافته باشاااند و با
مفهوم «یونانی»ای که ما امروزه میفهمیم مترادف نبوده باشد.
ب) هلنی و آخائی تقریباً در تمام موارد به صور ا سم جمع به کار برده می شوند.
یعنی به صااور «هلنیها» و «آخائیها» باید خوانده شااوند .واژگان دیگری که از

نویسندگان این دوره موارد استفادهی بسیار نادری دارد .دیگری صفت هلنی است
که برای ا شاره به عنا صری معموالً زبان شنا سانه  -و به ندر چیزهایی مانند تئاتر
(آریستوفانس) و کشتی (آیسخولوس)  -به کار گرفته میشود.
پ) بسامد تکرار تمام مشتقا مربوط به هلنیها و آخائیها بسیار اندک است و در
کل بساایار کمتر از مواردی اساات که به شااهرهایی مانند آتن ،اسااپار  ،کورینت،
تبس ،یا آرگوس اشاره میشود.
ت) مفهوم هلنی ،به مجموعهای از قوم ها و شاااهرها اشااااره میکند ،اما به ظاهر
مفهومی یک تا نیسااات .یعنی بیشاااتر به گروهی ز بانی دال لت دارد تا قلمروی
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جغراف یایی یا شاااا خهای نسادی .بیش از نیمی از ت مام موارد کاربرد این واژه در
متنهایی که مرور کردیم ،داللت زبانی آشکاری دارد.
ث) در متنهای یونانی سااادهی پنجم پ.م .به بعد ،هلنیها و بربرها یک دوگانهی
معنایی متضاااد را تشااکیل میدهند .ترکیبِ «هلنیها و بربرها» حدود یک سااوم
کاربردهای این صفت را پوشش میدهد.
بر این مبنا ،میتوان نتیجه گرفت که ساکنان قدیمی سرزمینهای یونانینشین
هویت مشااترکی را میان خود و سااایر یونانیزبانان تشااخیص نمیدادهاند .اولین

ملی را در متنهای یونانی ن شان داد ویل بود که در نیمهی سدهی بی ستم آثارش
را مینوشااات .1ویل به همین ترتیب به ناهمخوانی میان کاربردهای واژهی هلن و
هلنی ا شاره کرد و ا صوالً وجود ادراکی فراگیر از هویت جمعی را در میان یونانیان
باستان منکر شد .این دیدگاه ،اکنون در میان تاریخنویسانی که کتابهایی بیش از
درسنامههای عامهپسااند مینویسااند پذیرفته شااده اساات .امروز ما میدانیم که
یونانیان باستان فاقد چیزی شبیه به هویت ملی بودهاند .پدیدار شدن مفهوم یونان
به م ابه کلیتی یکپارچه در دو مقطع زمانی پیاپی توساااز ایرانیان و مقدونیان به

Will, 1956.
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نویسااندهی مدرنی که به این موضااوع اشاااره کرد و فقدان مفهوم هویت مشااترک
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یونانیان تحمیل شااد و به عنوان مفهومی وارداتی به کندی در نظام فرهنگیشااان
جایگیر شد .مرور کوتاه زبانزدها و جملههای م شهور رایج در میان دولت شهرهای
گوناگون یونانی نشااان میدهد که «دیگری» برای ایشااان مردم غیریونانی یا بربر
نبودهاند ،بلکه موضوع اصلی جوکها و شوخیهای یونانیان را مردم دولت شهرهای
همساااایهشاااان تشاااکیل میدادهاند .به عنوان م اا جوک های زیادی توساااز
نویسااندگان آتنی ثبت شااده که در آنها مردم بوئتیا به خاطر طمع و حماقتشااان
مورد طعنه و تمساااخر قرار میگیرند .1در یونان باساااتان تمایز میان بربر و یونانی

توسز هرودو و با هدفِ مشروعیتبخشی به کوششهای آتن برای سلطه بر کل
دولتشهرها بازتعریف شد و برجسته گشت و به عنوان دستاویزی برای شکلگیری
شاابکهای نو از اتحادها و دشاامنیها کاربرد یافت .تقریباً تمام نویسااندگان یونان
باسااتان  -به اساات نای معنادارِ مبلغان ساایاساایای مانند هرودو  ،ارسااطو ،و
ایساااوکراتس  -این مرزبندی را فرعی و نامهم دانساااتهاند .آیساااخولوس که خود
درنبرد با ایرانیان شاارکت داشاات و نخسااتین اثر ادبی در پشااتیبانی ساایاساای از
یونانیان را خلق کرد در  1077بیتِ تراژدی پارسیان تنها هفت بار واژهی بربر را به

Amos & Lang, 1996: 5-12.
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مرزبندی عام و فراگیری را مورد اشاااره قرار نمیداده اساات .این تمایزی اساات که
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کار میگیرد و در تمام موارد از ایرانیانی که نمایندهی این بربرها بودند به بزرگی و
نیکی یاد میکند.
در جهان باسااتان ،هویت جمعی و ملیت بر مبنای پیوسااتگی زبانی و نسادی ،و
عنا صری فرهنگی مانند قوانین حقوقی و منا سک دینی م شترک تعریف می شد.
این پیو ستگی فرهنگی و جمعیتی ،که خود زمینه ساز وحد

سیا سی ا ست ،در

میان قبیلهها و دولت شهرهای یونانی سابقهای نداشت .در واقع ،تصویر اروپاییان از
ملیت یونانی که در برابر ملیت ایرانی قد علم کرده باشاااد به تعریف مدرن مفهوم

اِ شلِگِل و مولر ،برمیگردد که میکو شیدند هویت ملی را بر ا ساس تجربهی آلمانی
خویش بر مبنای عناصری طبیعی مانند محیز زیست مشترک و تجربهی تاریخی
یکسااان تعریف کنند .1نویسااندگان باسااتانی ،بیشااتر از هویت آتنی ،اسااپارتی،
کورینتی ،یا میلتی حرف میزدند تا یونانی .عبار هلنی یا یونانی ،که نشاااانگر
هویتی م شترک در میان قومهای یونانیزبان ا ست ،تنها در مقاطع تاریخی ب سیار
محدودی از سوی کشورگشایان یونانی یا غیریونانیای مطرح شد که میخواستند
کل این مجموعه را به بهانهی ا شتراکهای شان در یک واحد سیا سی یکپارچه

Spencer, 1995.
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متحد کنند و خود بر ایشان حاکم باشند .از شوخیهای تاریخ آن که نخستین بار
هخامنشیان بودند که چنین کاری کردند.

سخن دوم :یونان در چشم ایرانیان
یکی از عناصر بنیادین اسطورهی معجزهی یونانی ،آن است که در جهان باستان دو

درگیر بودهاند و بر سر مرزبندی قلمرو شرق و غرب به رقابت با هم میپرداختهاند.
این تصاااور ،با وجود پوب بودنش از دید تاریخی و جغرافیایی ،چنان در متن های
تاریخ ک ساایک رسااوخ کرده اساات که گزارههایی از این دساات «  ...جهان به دو
قطب ایرانی و یونانی تق سیم می شده ا ست »1...را بدون ا ست نا در تمام کتابهای
تاریخ جهان باستان میتوان یافت.
تف سیر ک سیک از تاریخ بر این ا صل مو ضوعه ا ستوار ا ست که جهان با ستان
عرصهی نبرد دو هماورد جهانی بوده است :یکی شاهنشاهی هخامنشی  -که تمام

 1گيرشمن.230 :1380 ،
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تمدنِ هماورد و هم قد و قامت به نام تمدن ایرانی و یونانی وجود داشااته که با هم
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قلمرو میانی را در اختیار داشته  -و دیگری یونان یا «امپراتوری آتن» .1در یک سو
بزرگترین شاهنشاهی تاریخ قدیم با حدود ده میلیون کیلومتر مربع مساحت قرار
داشاااته ،و در مقابلش امپراتوری آتنی تخیلیای وجود داشاااته که در زمان اوج
قدرتش حدود یک سااوم مساااحت  130هزار کیلومتر مربعی شاابهجزیره  -یعنی
چهل هزار کیلومتر مربع  -را در اختیار داشااته اساات .مقایسااهی همین دو عدد،
نشااانگر آن اساات که شاااهنشاااهی ایران فقز از نظر وسااعت بیش از دو هزار برابر
بزرگتر از «امپراتوری آتن» بوده اساات .مرکز این «قلب جهان یونانی» ،چنان که

کیلومتر مربع و سعت دا شته ا ست .یعنی یک و نیم برابر جزیرهی ق شم! البته نباید
از یاد برد که کل مساحت آتیکا هم مسکونی نبوده است .بخشهای کشاورزی این
منطقه از سه جلگهی پدیون ،الئوسیس ،و ماراتون تشکیل میشده که در میانشان
پدیون از همه بزرگتر بوده و  22در  15کیلومتر وسعت داشته است!
از نظر قدمت ،پیوستگی تاریخی قلمروهای مقیم شاهنشاهی ایران به دوهزار و
پانصااد ساااا تمدن نویسااا باز میگشااته که با پیشااینهی قبیلههای مهاجر یونانی
(حدود پانصد ساا عصر ظلمتِ فاقد خز) قابل مقایسه نیست .بدیهی است که اگر

 2تركيبی نادرست كه با تقليد از شاهنشاهی هخامنشی ساخته شده است.
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هرودو اصااارار دارد به ما بقبوالند ،منطقهی آتیکا بوده اسااات که تنها 2650
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بخواهیم به ت صویر محبوب تاریخنوی سان غربی در مورد تق سیم جهان به دو قطب
ایرانی و یونانی پایبند باشاایم ،امکانی برای توجه به این نکته که یونان باسااتان به
راساااتی چه بوده و در کجا قرار داشاااته به دسااات نخواهیم آورد .با پذیرفتن این
پیشفرض ،ما نا چار خواهیم بود مرکز ج هان یو نانی را آتن فرض کنیم .چون
تاریخنویسان کهنی که هویت تاریخنویسان جدید را رقم زدهاند در آتن و به د ست
یا سفارش سیاستمداران آتنی تاریخهای خود را مینوشتهاند .ناگفته پیداست که
پیشفرض یادشااده ،به همراه پیامدهای تقریباً مضااحکش (مانند باور به تقساایم

قلمرو میانی در ساادهی شااشاام تا چهارم پ.م .تنها یک قطب داشااته ،و آن
شااااهنشااااهی هخامنشااای بوده اسااات .دقت کنید که هدف از بیان این گزاره،
بزرگدا شت و تکریم مردمی نی ست که هزارهها پیش رفتهاند و ر سم و شیوه شان
توساااز نوادگانشاااان فراموش شاااده اسااات .قصاااد ،تنها تأکید بر حادثهای
جامعهشناختی است که در مقطع تاریخی خاصی رخ داده و در صور بندی مفهوم
هویت ملی تأثیری برگشااتناپذیر داشااته اساات .هدف ،اشاااره به این نکتهی مهم
اساات که جهانِ تکقطبی ،و تمرکز ساایاساای فراگیر ،برای نخسااتینبار توسااز
هخامنشاایها در قلمرو میانی پدید آمد ،و تحولی تاریخساااز و پردامنه در الگوهای
تعریف هویت ملی و قومی ،و سااازماندهی جامعههای انسااانی بر جای گذاشاات؛
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جهان به شکلی چنین غیرمعقوا) ،در برابر تحلیلی نقادانه تاب مقاومت ندارد.
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تحولی که ممکن اسات به دو شاکل نادیده انگاشاته شاود ،و در نتیجه درک ما از
تاریخ گذشته و امکانا مان برای بازسازی اکنون را مخدوش سازد.
نخ ستین راه برای درک نکردنِ آنچه در سدهی ش شم پ.م .با ظهور کوروش و
داریوش رخ داد ،افتخار صمیمانه به ،و ستایش شورمندانه از پارسیان باستان است؛
ستایشی که هر چند در چارچوبی اخ قی یا زیبایی شناسانه شایسته شان هستند،
اما ورودش در بحثهای علمی بیربز و بیفایده اسااات .این دید باعث میشاااود
نتوانیم رابطهی هخامنی شان با ملل تابع و دالیل شان را برای این شیوهی خاص از

عظمت کار پار سیان ،باعث می شود نتوانیم انگیزهها و دالیل سلطهطلبانهی پ شت
آن را بفهمیم و از دیدی پسوهشگرانه نقاط ضااعف این ساایاساات را ارزیابی کنیم.
م ً به این ترتیب رهایی قوم یهود توسز کوروش و بازسازی معبد اورشلیم را تنها
نا شی ازخداپر ستی یا سعهی صدر پاد شاهی مهربان و پار سا خواهیم دید ،و نه
ترفندی هو شمندانه برای کا ستن از نفوذ فرهنگی م صر در سوریه ،و مقدمهچینی
برای فت این کشور کهنساا.
دومین راه برای ندیدن شواهد تاریخی ،آن ا ست که غربیان امروزین دانگرانِ
هویت خویش و بنیادهای س ستش با شند .این نگرانی سنتی را پسوه شگران غربی
به مجموعهای از دادهها و گزارههای تردیدناپذیر تبدیل کردهاند که شااالودهی باور
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سازماندهی سیا سی و فرهنگی قلمرو شان درک کنیم .هیجانِ نا شی از شنا سایی
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به معجزهی یونانی را برمیسازد .یکی از این گزارهها ،باور به مرکزیت آتن در جهان
یونان ا ست که باید دقیقتر وار سی شود .دیگری ،اعتقاد مؤمنانه به اهمیت یونان
در جهان با ستان ا ست .اعتقادی که مانع می شود موقعیت جغرافیایی واقعی جهان
یونانی ،و گرانیگاههای فرهنگی ،ساایاساای ،و اقتصااادی آن را ببینیم ،در حالی که
شواهد تاریخی در دسترسمان ،بیش از مقداری است که برای دستیابی به حقیقت
الزم است.
در این نوشااتار میکوشاام تا از هر دو این عوامل مخدوشکننده دوری کنم .به

ایشاان و نه الپوشاانی کردنِ کاساتیهای محتوم آن اسات .برعکس ،میکوشام تا
انگیزههای سیاسی پارسیان ،سلطهطلبی شان ،و چشمداشتهای اقتصادی شان را
همزمان مورد توجه قرار دهم و بر آنها تأکید کنم .شاااید به این وساایله ،به بهای
آسیب دیدن اسطورهی شاهنشاهانِ عادا و آسمانی ایران باستان ،تصویری دقیقتر
از زمامداران پارسی به دست آوریم .تصویری که آنان را در مقام شاهانی حسابگر،
قدر مدار ،توسعهطلب ،و در عین حاا هوشمند و نیکوکار نشان میدهد .تصویری
که شاید به اندازهی ا سطورهی شاهانِ زرت شتیِ مأمور شده از سوی اهورامزدا برای
اص حِ خلق آسمانی نباشد ،اما دقیقتر ،حقیقیتر ،و به گمان من تحسینبرانگیزتر
است.
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این دلیل ،قصاادم از نقل روشهای مدیریت هخامنش ایان نه سااتایش کورکورانه از
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هنگامی که هخامن شیها قدر گرفتند و در چند حملهی برقآ سا لودیا را فت
کرد ند ،بخش ع مدهی دو لت های آسااا یای صاااغیر به طور داوطل با نه به قلمرو
شاهن شاهی کوروش پیو ستند .سازماندهی این قلمرو بزرگ در زمان کوروش آغاز
شااد ،کمبوجیه آن را با تدبیر ادامه داد ،و نبوغ داریوش بزرگ شااکلی نهایی به آن
بخ شید .در زمان داریوش ،آ سیای صغیر و ک شورهای هم سایهاش هفت ا ستان 1از
قلمرو شااااهنشااااهی ایران را تشاااکیل میدادند .برای این که درکی از ترکیب
جمعیتی ،نسادی ،و فرهنگی آساایای صااغیر در این دوره پیدا کنیم ،بد نیساات به

میان همساااایگانشاااان دریابیم .اساااتانهای موجود در گوشاااهی شاااماا غربی
شاهنشاهی هخامنشی عبار بودند از:
نخست) ا ستان اسپرده ( سارد) :این ا ستان یکی از مهمترین مراکز فرهنگی آ سیای
صغیر را تشکیل میداد و دیگ جوشانی بود که فرهنگهای ایرانی ،یونانی ،سوری،

 2در ساليان اخير ،زیر تأثير ترجمههایی كه از زبان فران سوی انجام گرفته ،ر سم شده كه به جای واژهی
فارسی شهربان یا شَهرَب (خ شَترَهپاوَن در پارسی باستان) ،كه مشتقهای آن (شهر ،شهریار ،شهرزاد)...،
هنوز در فارســی كاربرد دارند ،شــکل یونانیشــدهاش (ســاتراپ) را در تاری ها بياورند .خوشــبختانه در
كتابهایی كه پس از نيمهی دههی هفتاد خورشـــيدی چاپ شـــدهاند ،بار دیگر واژهی شـــهرب به جای
ساتراپ كاربرد یافته است .من در اینجا عبارت فارسی شهربان را كه به اصل واژه نزدیکتر و در فارسی
امروزین آشناتر است برای اشاره به استانداران هخامنشی ،و استان را برای ارجاع به قلمرو زیر فرمان شان
(ساتراپنشينی) به كار میگيرم.
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متنهای باقیمانده از عصاار هخامنشاایان نگاهی بیندازیم و جایگاه یونانیان را در
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بابلی ،و لودیایی در آن با هم ترکیب میشدند .جمعیت یونانیان در این استان زیاد
بود و مهمترین مراکز تمدن یونانی  -شااهرهای میلتوس و اِفِسااوس  -در آن قرار
دا شتند .در این ا ستان عن صر ایرانی نیز ب سیار قوی بود؛ چنان که نخ ستین معبد
آناهیتا ،در همان اوایل پیدایش شاهن شاهی هخامن شی ،در رو ستای هیراکومِه در
نزدیک سارد تأ سیس شد و به زودی چنان اعتباری یافت که ب ستن شینی در آن
محترم دان سته شد .اف سوس هم معبد م شهوری دا شت که گویا به همین ایزدبانو
تعلق داشاااته ،اما یونانیان با نام معبد آرتمیس از آن یاد میکردهاند .در عصااار

بوده است .سکههایی که فرشید (شیدَهفرنَه یا تیسافرن) در سارد ضرب کرده نقش
این معبد را بر خود دارند .1افسااوس به خاطر داسااتان اصااحاب کهف در متنهای
ا س می نیز شهر دارد .این شهر در ع صر هخامن شی مرکز فرهنگی پارسها در
ا ستان سارد مح سوب می شده ا ست .جماعتِ پار سیانِ مقیمِ تمام این شهرهای
لودیایی و ایونی به یونانی مایبوزِنوی ( )خوانده میشدند.
دوم) ا ستان کاپادوکیه یا فریگیهی هل سپونتی :این ا ستان م ساحتی ب سیار دا شت و
بخش عمدهی ک شورهای قدیمی لودیا و ماد را شامل می شد .این واحد سیا سی

Pausanius,1965:7.2.8–9.
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داریوش رئیس این معبد ،یک پارساای به نام بَغبَخش (بغهبوخشااه یا مگابوسااوس)
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کل ف

آناتولی را تا داردانل در بر میگرفت و فریگیهی داخلی تا رود مئاندر هم

بخشی از آن دانسته میشد .مرکز این استان داسکولیون بود که شهری در کنارهی
دریاچهی مانیاس بود و مرکز اداری لودیای با ستانی هم مح سوب می شد .فرهنگ
غالب در این منطقه یونانی بود .هر چند عناصر ایرانی ،بابلی ،و حتی مصری هم در
آن یافت میشااادند .مراکز فرهنگ ایرانی در آن عبار بودند از پاف گونیه که
کتیبههای پارساای زیادی از آن به دساات آمده اساات و گویا یکی از مراکز پرورش
سوارکاران پار سی بوده ا ست .دیگری سینوپ ا ست که از کوبن شینهای میلتوس

مکانها پارساای هسااتند .ساارزمین کاپادوکیه قومهای گوناگونی را در خود جای
میداده اساات .هرودو از این قومها نام میبرد :سااوری در جنوب ،پاف گونی در
غربِ رود هالیس ،مار یا ندینی در غرب پاف گون یه ،ماتینی در خم رود هالیس،
لیلیگی ،فریگی در جنوب دریای مرمره ،و تراکی در ساحل آسیایی بوسفور.1
سوم) ا ستان کیلیکیه :سرزمینی ثروتمند بود که در زمان آ شوریها با نام خیلّاکو
شهر داشت و برای مد کوتاهی مطیع این کشور شد .کیلیکیه در پایان سدهی
هشااتم پ.م .دولتی کوچک در جنوب شاارقی ف

 1هرودوت ،كتاب سوم ،بند .90
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در کرانهی دریای ساایاه بوده و بساایاری از ظرفهای به دساات آمده از آنجا و نام
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تجزیه شدهی هیتی مح سوب می شد .این دولت پس از قدر گرفتن مادها از خأل
قدر آ شور ا ستفاده کرد و با دیپلما سی ماهرانهای دولتهای هم سایه را زیر یک
پرچم متحد کرد .با قدر گرفتن هخامنشیها ،شاهان کیلیکی هوشمندی سیاسی
خود را ن شان دادند و به صور یکی از ک شورهای متحد و دو ست ایران درآمدند.
اشتیاق کیلیکیه برای ادغام در شاهنشاهی هخامنشی باعث شد که کوروش بخش
بزرگی از سااارزمینهای دو ساااوی رود هالیس را به قلمرو آن منضااام کند و کل
منطقهی میان میتانی و فریگیه را در اختیارشاااان بگذارد .نساد و زبان مردم این

ایشااان مزکههای فریگی شااهرتی به ساازا داشااتند .ایشااان در نزدیکی کوه 3900
متری مزَگَه ساااکن شااده بودند و پرسااتشگاه مشااهوری برای آناهیتا بر فرازش
ساخته بودند.
از سوی دیگر ،شهرهایی با جمعیت غالب سوری و آرامی در جنوب این ناحیه
وجود داشاات که مرقس یا مرعش مشااهورترینشااان بود .ساامعل ،توخانا ،و بیت
بوروتوش شاااهرهای دیگری بودند که ترکیبی از مردم ساااامی و قفقازی بخش
عمدهی جمعیت شان را ت شکیل میدادند .برخی از شهرها مانند کرکمیش و راپدو
هم که برای ساااااها بخشااای از قلمرو بابل بودند و به همین دلیل هم عناصااار
فرهنگی و زبانی در آن چیره محسوب میشد.
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ناحیه فریگی بود ،اما تنوع زیادی در جمعیتهای مقیم آن دیده میشاااد .از میان
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از شااهرهای یونانینشااین این منطقه میتوان به کوماگِنِه و کوئِه اشاااره کرد.
جالب آن که نام این شهر اخیر در متنهای یونانی به صور آخائیوی ()
ثبت شااده اساات که به حضااور مردمی از قبیلههای آخائی در این منطقه داللت
میکند.
چهارم) استتتان ایونیه :این منطقه ،به همراه ساااارد ،قطب جمعیتی یونانیان در
شاااهنشاااهی هخامنشاای را تشااکیل میداده اساات .فرهنگ و زبان یونانی در این
منطقه چیره بوده و بخش مهمی از شهرهای آن در کنار دریا ساخته شده بودند.

قومهای غیریونانی ساکن در این ا ستان و تعداد شهرهای بنا شده در خ شکی نیز
چندان اندک نبوده است .مهمترین قومهای ساکن در این استان عبار بودهاند از:
ایونی ها ( ،)آیولی ها ( ،)ماگنسااای های آسااا یایی ،کار یایی
( ،)لوکیایی ( ،)و مولیوی ( )که این قوم های اخیر ،با
وجود تأثیرپذیریشان از فرهنگ یونانی ،یونانی محسوب نمیشدهاند.
پنجم) یون یهی در یایی :این اسااا تان در متن های ت ختجمشااا ید با ع بار
«تیهئیدَرَیههیه» مورد اشاره واقع شده است که «بر کنارهی دریا» معنی میدهد.
کنت و کامرون این عبار را به صااور «ساارزمینی که بر دریا قرار دارد» ترجمه
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هر چند هر دو گزارهی پیشااین موارد اساات نای زیادی داشااته اساات .یعنی شاامار
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کردها ند و آن را با منط قهی داساااکولیون یکی فرض کردها ند ،ا ما داساااکولیون
مهمترین منطقهی ساحلی شاهنشاهی هخامنشی نبوده است.
اگر این عبار این طور خوانده شاااود ،باید احتماالً به جایی سااااحلی  -مانند
خلیج فارس یا هند  -اشاااره کند ،که با بقیهی بخشهای متن و ترتیب جغرافیایی
نامها در نب شتهی مورد نظر سازگار نی ست .از این رو ترجمهی توینبی در ستتر
مینماید که این عبار را «سااارزمینی که در دریا قرار دارد» ترجمه کرده که
پذیرفتنیتر اسااات .اگر این عبار را این طور ترجمه کنیم ،میبینیم که منظور

توجیه میشود.
این تعبیر هنگامی درستتر مینماید که به کتیبهی داریوش در نقشرستم هم
توجه کنیم .در این کتیبه داریوش از «ساارزمین در دریا» نامی نمیبرد ،و به جای
آن پس از ع بار ایون یه از اصاااط ح «یئون َه تَک َه بارَه» اسااات فاده میک ند که
«یونانیهای دارای ک هِ سااپردار» معنی میدهد .اینها میتوانند به خوبی با اهالی
جزیرههای اژه تطبیق کنند که ،با تقلید از ک ه نمدی بلند هخامنشااایها ،ک هی
قاربمانند با سربندی بر دورش را بر سر میگذا شتند .این ک ه بعدها در مقدونیه
رواج یافت و در عصر سلوکیان به صور تاج رسمی شاهان مقدونی درآمد .کاربرد

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

منطقه ی اژه بوده اسااات .به این ترتیب همراهی این عبار با یئونیه (یونان) هم
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این ک ه تا به امروز ادامه یافته است .برای آشنایی با شکل آن ،کافی است به ک ه
کاردینااهای کاتولیک نگاه کنیم ،چون هنوز همان ک ه را بر سر میگذارند!
با مرور منابع یونانی و مقایسهی آنها با متنهای پارسی باستان که از آن دوران
به جای ماندهاند ،میتوان دریافت که یونان از دید ایرانیان عصااار هخامنشااای جز
سرزمینی دوردست و حاشیهای نبوده است .سرزمینی با مردم ناهمگن و خشن که
باید برای اشاااره بدانان به یک نام عام یعنی یونان بساانده کرد .نامی که از سااوی
خود ایشان نیز پذیرفته شد ،به طور محدود مورد استفادهی سیاسی قرار گرفت ،و

اساااطورهی معجزهی یو نانی قرار گر فت .یو نان یان ج هان باسااا تان ،در ت طابق با
کتیبههای هخامن شی و در تعارض با خوا ست و بردا شت تاریخنوی سان یونانیمدار
امروزین بر این جای گاه خویش در چشااام ایران یان آ گاه بودها ند .با وجود الف و
گزافهایی که متنهای سیا سی تاریخنوی سان با ستانی را انبا شته ا ست ،ا شارههای
فراوانی را در هر بند از آثارشاااان میتوان دید که بر آگاهی و پذیرش این جایگاه
فرودستتر از سوی خودشان داللت میکند.
به روایت هرودو  ،کوروش هنگامی که نمایندگانی از شااهر اسااپار به نزدش
رفتند و او را از فت شهرهای ایونی بر حذر دا شتند در مورد نام و ن شان شهر شان
پرسااید و بعد گفت« :من از کسااانی که در میدان شااهر جمع میشااوند و با قید
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در دراز مد توساااز مردمی دیگر در زمان و مکانی دیگر دساااتمایهی آفرینش
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سوگند یکدیگر را فریب میدهند تر سی ندارم .بهتر ا ست ا سپارتیها به کار خود
بپردازند و کاری به کار ایونیها ندا شته با شند» .1این گزارش البته به احتماا زیاد
دروغ ا ست چون در زمان کوروش ا سپارتیها هنوز آن قدر مهم نبوده و سیا ست
تو سعهطلبانهای هم ندا شتهاند که بخواهند چنین حرفی را در ح ضور شاهن شاه
طرح کنند .این گزارش همچنین غرضورزانه است ،چون در زمانی نوشته شده که
آتن و اسااپار با هم درگیری داشااتهاند و ت ش برای تحقیر اسااپارتیان در آن به
خوبی نمود دارد .با وجود این ،از همین گزارش میتوان در یا فت که ذهن یت

برای تحقیر یکدیگر به نقطهی ارجاعی در ساارزمینهای خاوری تکیه میکردهاند
و اعتبار ادعاهای خویش را در گفتار شاهان هخامنشی میجستهاند.

 1هرودوت ،كتاب یکم ،بند .154
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یونانیان در این مورد که ایرانیان آنها را چگونه میبینند چه بوده اسااات ،و چگونه
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سخن سوم :قصهی یونانیان اروپایی
یکی از غریبترین حقایق جغرافیا ،آن است که آسیا و اروپا دو قارهی متمایز از هم
هستند!
این که چه چیز باعث شده پارهزمینی به این وسعت از این نقطهی خاص بریده
شااود و بخشاای چنین بزرگ از آن با نام آساایا و بقیهاش با نام اروپا شااهر یابد،
معمایی اسااات که میتواند مورد توجه جغرافیدانان کنجکاو قرار گیرد .به عنوان
تجربهای شااخصاای ،میتوانم به این نکته اعتراف کنم که در زمان کودکی ،موقعی

یک قاره ،مح سوب کردهاند درک نکردم ،و همی شه هم در مورد این که مرز دقیق
این دو منطقه کجاست دچار اشکاا بودم.
قارهی اروپا ،به لحاظ مفهومی چند مشکل دارد:
نخساات آن که قارهی اروپا ،بر خ ف سااایر قارهها ،با مرزی طبیعی از سااایر
قارهها جدا نشااده اساات .جدایی آمریکا ،اسااترالیا و جنوبگان از سااایر قارهها امری
بدیهی ا ست .ولی دلیل این که چرا باید اورا سیا به دو بخش تق سیم شود رو شن
نی ست .در واقع اگر بخواهیم به چنین تق سیمی قائل با شیم ،شای ستهتر ا ست که
آمریکای شمالی را  -با دشتهای گستردهاش  -از آمریکای جنوبی  -با جنگلهای
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که در مدرسااه جغرافیا میخواندیم ،هرگز دلیل این که این منطقه را دو قاره ،و نه
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انبوهش  -جدا کنیم .چنان که د ست طبیعت هم به لحاظ جغرافیایی چنین کرده
است .اتفاقاً چنین تقسیمی خیلی هم عادالنه می شد ،چون آمریکای شمالی 21/4
میلیون کیلومتر مربع ،و آمریکای جنوبی  18/6میلیون کیلومتر مربع وسااعت دارد
که در مقیاس جغرافیایی با هم تناسب دارند.
اما بر خ ف تمام شواهد اقلیمی ،جغرافیایی ،و ساختاری میبینیم که دو پارهی
آمریکا به عنوان قارهای منفرد مورد اشااااره قرار میگیرد اما اوراسااایا به دو قاره
تق سیم می شود ،آن هم از نقطهای که به نظر میر سد جوشخوردگی دو سرزمین

میلیون کیلومتر مربع و سعت دارد و آ سیا  44میلیون کیلومتر مربع؛ یعنی ،حدود
پنج برابر اروپا!
دیگر آن که ،اگر به مرز ارو پا و آسااا یا ن گاه کنیم ،به نک ته های جالبی بر
میخوریم.
به ظاهر ،شااکافی طبیعی در عوارض زمینی انگیزهی اولیهی این تقساایمبندی
بوده است .مرز بین اروپا و آسیا از شکاف میان دو پارهزمینِ غرب اوراسیا  -دریای
اژه  -آغاز می شود و از تنگهی داردانل و بسفر میگذرد تا به دریای سیاه برسد .از
اینجا به بعد مسااأله کمی بغرنج میشااود .به راسااتی ،مرز میان اروپا و آساایا در
نواحی پساات و یکدس اتِ باالی دریای ساایاه کجاساات؟ جغرافیدانان گوناگون در
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از همهجا بی شتر ا ست .تق سیم این دو بخش هم ب سیار غیرعادالنه ا ست .اروپا 9/6
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دورههای تاریخی متفاو مرزهای گوناگونی را به دست دادهاند .رودهای دُن ،ولگا،
یا حتی دنیپر در دوره های مختلف تاریخی به عنوان مرز م یان این دو بخش در
نظر گرفته میشدهاند .اما امروزه ،رشتهکوه اوراا را مرز میان آسیا و اروپا میدانند.
مشکلی که در تقسیمبندی امروزین وجود دارد ،آن است که ادامهی این رشتهکوه
به رود اوراا میرساااد که مانند رود ولگا به دریاچهی مازندران میریزد و بنابراین
مرز دو قاره را تا قزاق ستان و مرزهای شمالی ایران به سمت شرق میک شد .و این
منطقهای است که از دیرباز در آسیایی بودنش تردیدی وجود نداشته است.

اصاا ً توجیهپذیر نیساات ،چرا که ساارزمینهای واقع شااده بر دو سااوی این مرز
(روسیه و ترکیه /ع مانی) از دیرباز سرزمینهایی واحد بودهاند و مردمی یکدست و
متحد را هم در خود جای میدادهاند .به این ترتیب ،دو سوی مرز یاد شده تو سز
سرزمینهایی با اقلیم یکد ست و ک شورهایی یکپارچه ا شغاا شده ،که مردمی با
نسادها و زبانهای مشااابه را در دو سااوی این مرز قارهای شااامل میشاادهاند .این
شااواهد به قدر کافی برای تردید در معنادار بودنِ تقساایم اوراساایا به اروپا و آساایا
کفایت میکند.
به این ترتیب ،به دو نکته میرسید:
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از نظر جغرافیای سیاسی مرزی که دو قارهی آسیا و اروپا را از هم جدا میکند
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 )1مرز جغرافیایی میان اروپا و آساایا به مرز آبی دریای اژه تا دریای ساایاه محدود
میشااود که فقز ترکیه را از بالکان جدا میکند .گسااتره و اهمیت جغرافیایی این
مرز آبی تفاو چندانی با دریای آدریاتیک  -که ایتالیا را از بالکان جدا میکند  -و
دریای بالتیک  -که ساااوئد را از روسااایه جدا میکند  -ندارد ،و بیتردید کمتر از
خلیج بنگاا  -که هند را از هندوچین جدا میکند  -معنادار اسااات .این بدان
معناسااات که این مرز ،مانند مرزبندی میان ساااایر قاره ها ،دو بخشِ متمایز از
خشااکیها را از هم جدا نمیکند بلکه تنها بین دو پاره از خشااکی با خصااوصاایا

 )2مرز دو قاره در خشااکی ،در طوا تاریخ مرتباً تغییر میکرده و بیشااتر ماهیتی
سیاسی داشته تا جغرافیایی .به لحاظ جغرافیایی ،مرز معناداری در جلگهی سیبری
غربی و روسااایهی غربی نمیتوان یافت که به طور طبیعی به عنوان حد تمایز دو
قاره مطرح شود .بر ا ساس شواهد جمعیت شناختی ،سیا سی ،و تاریخی چنین
تمایزی نادر ست ا ست ،چون در دو سوی این مرز دولتهایی یک سان ،و مردمی با
ساخت فرهنگی یکسان ،و نساد و زبانی یکسان وجود داشتهاند.
از این دو نکته میتوان این طور نتیجهگیری کرد که :تمایز بین قارهی اروپا و
آسیا قراردادی سیاسی /نظامی بوده و ارزش جغرافیایی ندارد.
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جغرافیایی مشابه فاصله انداخته است.
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البته این بدان معنا نیست که تقسیم اوراسیا به دو بخش کاری نادرست است.
اتفاقاً به نظر میرسد این بخش پهناور از زمین شایستهی تقسیم شدن به دو قاره
باشد .اوراسیا  53/6میلیون کیلومتر مربع  -یعنی حدود دو برابر آفریقا ،و بیشتر از
مجموع دو آمریکا و اقیانو سیه  -و سعت دارد .برخی از نوی سندگان کو شیدهاند بر
مبنای متغیرهای فرهنگی اوراسیا را به سه منطقهی متمایز تقسیم کنند .این سه
منطقااه عبااارتنااد از بخش اروپااایی کااه غرب کنونی را در بر میگیرد ،بخش
زردپو ستن شین شرقی ،و منطقهی میانی که بین دو ناحیهی یاد شده حائل شده

آن که مرز میان این سه منطقه بسیار سیاا است و با شواهد جغرافیایی و اقلیمی
همخوانی ندارد .دوم آن که ت مایز م یان بخش م یانی و غربی  -یعنی ت مدن های
مسااایحی /اسااا می  -را تا پا یهی ت مایز م یان مرز م یانی و شااارقی  -بخش
زردپوستنشین و سفیدپوستنشین  -ارتقا میدهد که به گمان من کاری نادرست
اساات و نشااانهی همتا فرض کردن دو سااط متفاو از ساااماندهی جمعیتها و
تمدنهاست .سوم آن که همچنان بر تلقی معجزهی یونانی استوار است ،نه شواهد
تاریخی اسااتوار .چنین مینماید که تمام ت شهای اندیشاامندان در این حوزه ،بر

 1كيتسيکيس.1377 ،
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است .1اما این شیوه از تقسیم کردن اوراسیا به سه دلیل پذیرفتنی نیست .نخست
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حفظ بقایایی از پارهای زمین به نام اروپا متمرکز شاااده باشاااد که بتواند وارث
معجزهی یونانی تلقی شود .ت شهایی که ،به دلیل ناهمخوانی با شواهدی ب سیار
آشکار و روشن ،نافرجام است.
با توجه به آنچه در مورد قلمروهای فرهنگی گفته شاااد ،چنین مینماید که
اوراساایا به طور طبیعی به دو بخش متمایز تقساایم شااده باشااد :قلمرو خاوری که
چین ،هندوچین ،سیبری ،کره و جزیرههای آ سیای جنوب شرقی (ژاپن ،فیلیپین،
مالزی) و مغولسااا تان را در بر میگیرد ،و قلمرو م یانی که ارو پا و نی مهی غربی

این دو ناحیه به چند دلیل شایستگی تقسیم شدن به دو قاره را دارند:
نخستتت :مرزی طبیعی میانشاااان وجود دارد .این مرز عبار اسااات از بلندترین
ر شتهکوه دنیا (هیمالیا) که نواحی جنوبی را از هم جدا میکند ،یکی از بزرگترین
بیابانهای دنیا (بیابان گوبی و صااحرای مغولسااتان) که در بخش میانی حایل دو
بخش می شود ،و د شت سرد سیر و خالی از سکنهی سیبری که در شماا به این
جدایی معنا میبخشد.
دوم :این مرزِ طبیعی باعث شاااده که دو جمعیت انساااانی گوناگون در دو بخش
یادشده ساکن شوند .این بدان معناست که بخش خاوری مسکن مردم زردپوست و
قلمرو باختری سکونتگاه سفیدپوستان است.
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آسیای کنونی را شامل میشود.
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ستتوم :به لحاظ تاریخی ،آمیختگی مردم در دو ساااوی این مرز بسااایار کم بوده و
فرهنگها و تمدنهای مقیم این بخشها هم مستقل از یکدیگر مسیرهای ویسهی
خود را طی کردهاند.
چهارم :تق سیمبندی یاد شده به ن سبت عادالنه ا ست ،یعنی نزدیک به  33میلیون
کیلومتر مربع سهم قلمرو خاوری و بیش از  20میلیون کیلومتر سهم قلمرو میانی
میشاااود .جالب آن که از نظر جمعیتی هم این تعادا برقرار اسااات .چنان که در
حدود  200پ.م .جمعیت بخش خاوری نزدیک به  45میلیون نفر و قلمرو میانی

بخش خاوری و  86میلیون نفر برای بخش میانی رسااایده و در  1500م .به 136
میلیون نفر برای قلمرو خاوری و  225میلیون نفر برای قلمرو میانی میرسااایده
اساات .بنابراین ،به نظر میرسااد بخش خاوری به دلیل نامسااکون بودن منطقهی
سیبری  -که  12میلیون کیلومتر مربع و سعت دارد  -در کل توانایی پ شتیبانی از
جمعیتی را داشااته که شاامارشااان به نصااف تا یک سااوم جمعیت بخش باختری
میرسیده است.
اما اگر تقساایم اوراساایا به بخش خاوری و باختری به لحاظ شااواهد جغرافیایی
چنین معقوا ،و از نظر تحلیلهای تاریخی این قدر کارگ شا ست ،پس چرا همگان
اوراسیا را به آسیا و اروپا تقسیم میکنند؟
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 86میلیون نفر بوده ،اما این تناسااب تا زمان می د مساای به  60میلیون نفر برای
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پا سخ این پر سش به این نکته ب ستگی دارد که چه ک سانی این تق سیمبندی را
انجام دادهاند؟
با مرور شااواهد تاریخی ،به این نتیجهی جالب میرساایم که مردمان ساااکن
قلمرو خاوری به درسااتی مرزِ یادشااده را به عنوان افق دید جغرافیایی خویش به
رساامیت میشااناختهاند و جهان را به دو بخشِ متمایزِ چینمدار و بربر تقساایم
میکردهاند .برخی از ک شورهای حا شیهای این جهان چینمدار  -مانند کره و ژاپن
 -ب عد ها به قدری جمع یت و قدر

یافت ند که خود را به عنوان مرکز ج هان

محدود به بخش خاوری تعیین میکردند و قلمرو میانی را ،به عنوان سااارزمین
وحشااا یان و قوم های بیت مدنی که در آن دوردسااات ها قرار گرف تها ند ،ناد یده
میانگاشااتهاند .یک نگاه به کتابهای تاریخیای که در دو سااوی این مرز طبیعی
نو شته شده ،ن شان میدهد که تاریخنوی سان و نظریهپردازان هر قلمرو از او ضاع و
احواا قلمرو دیگر بیخبر بودهاند .تنها اسااات نا ،به رابطهی فرهنگی ساااه گانهی
ایران -هند -چین مربوط می شود که مرهونِ راه ابریشم و رابطهی تجاری شکننده
و کمدامنهی میان این دو قلمرو بوده اسااات؛ تنها رابطهای که در مسااایر هزارهها
وجود داشته و با اُفت و خیز بسیار برای مدتی طوالنی دوام آورده است.
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شااناختهشاادهشااان در نظر بگیرند ،اما همهی آنها جایگاه خویش را بر نقشااهای
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در ساااانامههای قطور چینی که گاه تا صااد و بیساات جلد را در بر میگیرند،
تنها اشاااارههایی انگشاااتشااامار و کام ً نادقیق در مورد سااارزمینها ،مردم ،و
رخدادهای قلمرو میانی وجود دارد .این پدیدهای اساات که به شااکلی معکوس در
قلمرو میانی هم دیده میشاااود .یعنی داده های جغرافیدانان این منطقه هم در
مورد چین و سرزمینهای پیرامون آن از حد اف سانههایی دربارهی سد ا سکندر و
قوم یأجوج و مأجوج فراتر نمیرفته است.
نتیجهای که از این حرفها میتوان گرفت ،آن ا ست که جغرافیدانان با ستانی،

فرهنگی آن بیخبر بودهاند و جهان را در دامنهی افقی که مشااااهده میکردهاند
تق سیم کردهاند .به عبار دیگر ،تفکیک اروپا از آ سیا ،نتیجهی ت ش مردم ساکن
قلمرو میانی بوده که در را ستای فهم روابز میان قومها و ک شورها در پهنهی قابل
م شاهده شان ،به ردهبندی و بخشبندی ف ضا د ست زدهاند .م شابه این ق ضیه را در
قلمرو خاوری هم داریم .از دیرباز ،در آن منطقه ،سااارزمین اصااالی چین از بیابان
ترکسااتان و دشااتهای برهو ساایبری متمایز تلقی میشااده و در بخشهای
پرجمعیت مرکزی نیز چین شمالی و جنوبی از هم متمایز دانسته میشدهاند.
اما چرا مرز اروپا و آ سیا بر این خزِ خاص منطبق شده ا ست؟ چرا بالکان را -
که از دیرباز میدان تمرین قبیلههای بیابانگرد آ سیایی بوده  -جزو آ سیا مح سوب
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که مبدعان مفهوم اروپا و آسااایا بودهاند ،اصاااوالً از وجود قلمرو خاوری و عناصااار
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نکردهاند و دریای آدریاتیک و بخش های پرباران اروپای غربی را به عنوان قلمروی
متمایز جدا نکردهاند؟ و اصوالً این تمایز میان اروپا و آسیا از کجا آمده است؟
پاسااخگویی به این پرسااشها تنها زمانی ممکن میشااود که نگاهی دقیقتر به
دیدگاه تاریخنویسان و جغرافیدانان باستانی در مورد محیز زیستشان بیندازیم.
واژهی آ سیا نخ ستین بار در ا سناد حکومتی آ شوری برای ا شاره به منطقهی
آسیای صغیر به کار گرفته شد .آشوریان پس از شکست دادن پادشاهی قدرتمند
میتانی  -که برای قرنها دولتِ مقتدر منطقه مح سوب می شد  -دامنهی سلطهی

این منطقه  -با تأکید بر نام قبیلههای ایرانینسادِ آ سی یا آالنی که در همان هنگام
به آن قلمرو کوب کرده بودند  -از عبار آساایا اسااتفاده کردند .عبار آساایا برای
مد ها برای نامیدن منطقهای که تقریباً با ترکیهی امروزین معادا اسااات به کار
گرفته می شد ،و هنوز هم بقایای کاربرد آن را در نام «آ سیای صغیر» میتوان باز
یافت .یونانیها هم که نام بساایاری از مناطق مربوط به آناتولی را از ساااکنان این
منطقه وامگیری کرده بودند ،به پیروی از آشوریها ،این منطقه را آسیا مینامیدند
و ساکنان آن را آسیایی میخواندند.
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خود را تا دولتشااهرهای نوهیتی در ترکیهی امروزین بسااز دادند ،و برای نامیدن
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هنگامی که قرنها بعد ،امپراتوران روم موفق به تسااخیر آناتولی شاادند ،از این
نام برای اشاره به این منطقه استفاده کردند و به این ترتیب ترکیه در قالب استان
آسیا به عنوان بخشی از امپراتوری روم به این واحد سیاسی منضم شد.
تمایز میان آ سیا و اروپا ،به ن سبت ،امری تازه ا ست .تمایزی که برای سدههای
متمادی وجود دا شت میان سرزمین شاهن شاهی ایران بود و امپراتوری روم؛ امری
که پس از فروپاشی دولت ساسانی در قالب رویارویی خ فت عباسی و بیزانسی ،و
بعدها به صور جنگ ه ا و صلیب در جریان جنگهای صلیبی باقی ماند ،و در

قطب شاارقی و غربی ،با وجود پیشااینهی طوالنی درگیری دولتهای مقیم این دو
گوشاااهی قلمرو میانی ،از سااادهی هفدهم در متنهای جغرافیدانان غربی پدیدار
شد .پیش از آن ،تقسیمبندی رایجترِ دیار اس م  /مسیحیت و سرزمین خدا  /کفر
رایج بود .ادوارد سعید به خوبی ن شان داده ا ست که شکلگیری تمایز جدید میان
اروپا و آ سیا ری شه در آثار شرق شنا سان اولیه دا شته ،و بی شتر امری ایدئولوژیک و
سیاسی بوده است تا دستاوردی علمی در حوزهی جغرافیا.1

 1سعيد.1371 ،
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ع صر جدید به صور ک شمکش ع مانی و اتریش احیا شد .تق سیم جهان به دو
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اگر این داده ها را در کنار آنچه دربارهی تقسااایم غیرمعقوا اوراسااایا گفتیم
بگذاریم ،به نتیجهای روشن ولی تکراری دست مییابیم :تمایز اروپا و آسیا ،بیش از
آن که از حقیقتی جغرافیایی ،جمعیت شناختی ،یا تاریخی با شد ،امری سیا سی و
اجتماعی است.
حاال به پرسش اصلیمان میرسیم :آیا یونان بخشی از اروپا بوده است؟
به این پرسااش چند جور میتوان پاسااخ داد .پاسااخ ساااده ،آن اساات که به
تقسااایمبندیهای جغرافیایی مرساااوم کنونی رجوع کنیم و بر مبنای آن یونان را

این روش آن اسااات که اگر برش تاریخی متفاوتی را انتخاب کنیم ،به نتیجهی
عکس میر سیم .م ً اگر نگاهمان را از سدهی بی ست و یکم بر گیریم و به سدهی
ه جدهم بنگریم ،میبینیم که یو نان بدون ترد ید کشاااوری آسااا یایی و یکی از
بخشهای هضاامشااده در دا خ فت ع مانی مینماید .به همین ترتیب اگر چند
سدهی دیگر به عقب باز گردیم و به دعوای کلی سای م سیحی در سدهی سوم و
چهارم می دی رجوع کنیم ،میبینیم یونانیان آریوسااای مذهب از جمله مردمانی
بودند که با قطعنامهی شاورای نیکایا (نیسایه یا میقیه) مخالفت کردند و در حفظ
مذهب آریو سی خود به کلی ساهای قلمرو شرقی  -به رهبری م صر  -پیو ستند .به
این ترتیب ،در بخش عمدهای از تاریخ ،آنگاه که شااارق و غرب به لحاظ دینی یا

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

شرقیترین سرزمینی بدانیم که در غربی و اروپایی بودنش تردید وجود ندارد .ایراد
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سیاسی رویاروی هم قرار میگرفتهاند ،یونان در جبههی شرق حضور داشته است،
نه غرب .غربی شدن یونان ،امری است که به لحاظ نظری و ایدئولوژیک در سدهی
هجدهم و نوزدهم رخ داد ،و در ساادهی بیسااتم در سااط ساایاساای تحقق یافت.
نتیجه آن که اگر بخواهیم به شااواهد تاریخی و دسااتهبندیهای میان شاارقیها و
غربیها نگاه کنیم و جایگاه یونان را در این میان ب سنجیم ،به این نتیجه میر سیم
که یونان در طوا تاریخ بیشتر در اردوی شرقیان بوده است ،تا غربیان.
بنابراین ،اگر بخواهیم با دقت بی شتری به پر سش یاد شده پا سخ گوییم باید آن

نبودن یونان به چه تاریخی مربوط میشود؟
ما برای این م حظهی تکمیلی پاسخی روشن داریم :هدف ما ارزیابی اسطورهی
معجزهی یونانی اساات .پس ،به زمانی که این اسااطوره بدان ارجاع میدهد چشاام
میدوزیم .موضااوع مطرح در معجزهی یونانی وضااعیت دولتشااهرهای بالکان در
سدههای ش شم تا سوم پ.م .ا ست .از این رو ،ما هم میخواهیم بدانیم که در آن
تاریخ یونان یک کشور اروپایی محسوب میشده است یا نه.
با توجه به آنچه گذشاات ،در پاسااخ به این پرسااش تردید زیادی وجود ندارد.
یونان تا سدهی سوم پ.م .بیتردید یک ک شور اروپایی مح سوب نمی شد ،چون
مفهوم اروپا تا آن موقع هنوز ابداع ن شده بود .جهان در آن زمان ت شکیل شده بود
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را با پرسشی دیگر تکمیل کنیم ،و آن هم این است که :پرسش از اروپایی بودن یا
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از یک شاهن شاهی بزرگ و جهان شموا که کل منطقهی نوی سای قلمرو میانی را
در بر میگرفت ،و حاشااایههایی که به این بدنهی مرکزی چسااابیده بودند .بخش
عمدهی این حا شیه به مناطقی کمجمعیت مربوط می شد که مردم شان هنوز در
مرحلهی نوسنگی یا عصر مفرغ به سر میبردند .کل اروپای امروزین ،در آن دوران
چنین و ضعیتی دا شت .تنها تمدنهایی که در غرب شاهن شاهی هخامن شی وجود
داشااتند ،دولتشااهرهای یونانی بودند که در مورد درجهی اسااتق اشااان بحث
خواهم کرد ،و دولتهای کوچکی مانند مقدونیه و تراکیه که تابع ایران بودند و در

اروپا ،تنها قبیلههای آریایی تازه از راه ر سیدهای وجود دا شتند که بی شتر شان به
قبیلههای سلت و سکا در غرب و ماساگت و سکا در شرق منحصر میشدند .هر دو
گروه از این قبیلهها به نسادهای آریایی تعلق داشااتند ،بافت فرهنگی ،زبانی و دینی
مشابهی داشتند ،و نانویسا بودند .سلتها نیاکان مردم کنونی ایرلند و ولز هستند،
و سکاها از قبیلههای ایرانی مهاجر از شماا بودند که به تدریج در اروپای شرقی
جایگیر شدند.
به این ترتیب ،یونانی ها در سااامت غرب ،جز چند ده دولتشاااهر مهاجر که
خود شان در ساحل دریاها تأ سیس کرده بودند و قبیلههای مهاجم ایرانی و سلت،
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مورد درجهی یونانی بودنشاااان به کنکاش بیشاااتری خواهم پرداخت .در بقیهی
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چیزی نداشاااتهاند که بخواهند خود را در پیوند با آن تعریف کنند .در آن تاریخ
اروپایی وجود خارجی نداشته است که یونانیان بدان منسوب شوند.
اما نکند ما با این داوری دچار خطایی موازی با معتقدان به اروپایی بودنِ یونان
شااده باشاایم؟ این امکان وجود دارد که ما هم مانند ایشااان برخی از داوریها و
مفهومبندیهای امروزین را به گذشته تعمیم دهیم و به این ترتیب برای گزارههای
مطلوب خویش پیشااینه و اعتباری موهوم دساات و پا کنیم .برای پرهیز از چنین
کاری ،باید به متنهای به جا مانده از یونانِ سدهی چهارم و پنجم پ.م .باز گردیم

از مفهوم اروپا و آسیا و مرزبندی میانشان در آثار ایشان میتوان یافت ،یا نه.
نویسندگان یونان باستان را میتوان بر مبنای ساختار و تراکم آثاری که از خود
به جا گذاشااتهاند به دو دورهی ک ساایکِ پیشاااسااقراطی و اف طونی /ارسااطویی
تقسیم کرد.
از نویسااندگان پیشاااسااقراطی حجم اندکی از نوشااتارها  -معموالً به نقل از
نویسااندگان بعدی  -باقی مانده اساات .شاااید دانسااتن این نکته جالب باشااد که
نویسندگان پیشاسقراطی در هیچجا عبار اروپا و آسیا را به کار نمیگیرند .یعنی
در آثار هراکلیتوس ،امپدوکلس ،آناکسااااگوراس ،آناکسااایمنس ،آناکسااایماندر،
کساانوفانس ،زنون ،ملیسااوس ،فیلوالئوس ،آرخ ئوس ،لوکیپوس ،دموکریتوس ،و
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و ببینم خودِ یونانیان در آن هنگام خود را چگونه تعریف میکردهاند و آیا رد پایی
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پارمنیدس واژهی اروپا کام ً غایب اسااات و طبیعتاً به آسااایا هم به عنوان قلمرو
مقابل با آن ا شارهای ن شده ا ست .این در حالی ا ست که سرزمینهای گوناگونی
مانند تراکیه ،ایران ،لودیا ،حب شه ،م صر ،و دولت شهرهای یونانی فراوان در این آثار
مورد اشاره واقع شدهاند .به بیان دیگر ،بر مبنای متنها ،اندیشمندان پیشاسقراطی
با وجود آن که به دادههای جغرافیایی اشاره میکردهاند اما اروپا و آسیا را به عنوان
قلمروهایی متمایز نمیشناختهاند و هنوز تقابل شان را با هم ابداع نکرده بودند ،چه
رسد به این که خود را به یکی از آنها منسوب کنند.

قدری حجیم و متنوع اساات که امکان تحلیل ساااختار متنشااان را برای ما فراهم
میآورد .برای ساده شدن کار ،واژگان اروپا و آ سیا و م شتقاتش را در آثار برخی از
مهمترین و پرکارترین نویسندگان این دوره بررسی میکنیم.

نخست :روایت افالطون
مهمترین نویسااندهی یونان باسااتان ،که آثارش به شااکلی تقریباً کامل برای ما
باقی مانده ،اف طون ا ست .اف طون ،از دید ب سیاری ،بنیادگذار اندی شه و فل سفهی
غربی ا ست .با وجود این ،عبار های آ سیا و اروپا ب سیار به ندر در آثارش به کار

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

آثار نوی سندگان یونانیزبانی که پس از سدهی پنجم پ.م .زندگی میکردند ،به
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گرفته شده ا ست .در ر سالههای جمهور ،کروتو ،پارمنیدس ،اوتیدِموس ،اوتیفِرون،
ایون ،فائدون ،دولتمرد ،فیلبوس ،تئه تتوس ،مهمانی و سوفی ست ،که بخش مهمی
از آثار وی را ت شکیل میدهند ،ا صوالً هیچ ا شارهای به واژهی آ سیا و اروپا ن شده
است .در رسالهی نسبتاً گمنام مِنِگزِموس ،واژهی آسیا پنج بار تکرار شده و هر پنج
بار آن را به عنوان بخشااای از قلمرو مطیع ایران ذکر کرده اسااات .اگر بخواهیم
دقیقتر سااخن بگوییم ،در تمام مواردی که در این متن عبار آساایا ذکر شااده،
ترکیبی شبیه به «پار سیها که اربابان آ سیا بودند» یا «پارسها که بر آ سیا فرمان

نبرد ماراتون ارجاع میکند و یونانیها را در برابر آسااایاییها قرار میدهد .دیگری،
دارای این عبار است« :پارسیها که بر آسیا فرمان میراندند ،و تا آن دوردستها،
تا مصر »...این عبار در ترجمههای ک سیک انگلیسی به صور «پارسیها که بر
آسیا فرمان میراندند ،تا مصر »...ترجمه شده است .این تنها موردی در نوشتارهای
اف طون است که شاید بتوان فرض کرد بر مبنای آن یونانیان مصر را هم جزو آسیا
میدان ستهاند .در این ر ساله یک بار هم عبار اروپا به کار گرفته شده ا ست و آن
هم جایی ا ست که اف طون میگوید« :پار سیان ،اربابان آ سیا ،اروپا را بردهی خود
کردند»...
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میراندند» نقل شده ا ست .یکی از ترکیبها ،به صور «آ سیایی» ذکر شده و به
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در رسالهی یکم آلکیبیادس ،واژهی آسیا سه بار و اروپا یک بار تکرار شده است.
عبار آساایا یک بار در همین ترکیبِ آشاانای «پارسها که ارباب آساایا هسااتند»
دیده میشااود .یک بار این ترکیب در عبار آساایایی دیده میشااود و یک بار هم
جملهی «جایگاه تو در اروپا ست نه آ سیا »...به کار گرفته شده ا ست .در ر سالهی
دوم آلکیبیادس واژهی آساایا به کار گرفته نشااده اساات ،و تنها یک بار به عبار
«فرمانروای کل اروپا» اشاره شده است.
در ر سالهی لو سیس ،عبار آ سیا در ترکیب « شاهزادهی آ سیا» به کار گرفته

فراوانی به ساارزمینها و کشااورهای مختلف دارد ،عبار آساایا دیده نمیشااود و
واژهی اروپا تنها یک بار در آن به کار گرفته شده است.
در ر سالهی کریتیاس دو بار با واژهی آ سیا برخورد میکنیم .یک بار این واژه با
اروپا جمع ب سته شده ا ست و بار دوم آن را در ترکیب «لیبی و آ سیا» میبینیم.
ترکیب آسیا و اروپا در رسالهی گرگیاس هم دیده میشود .در تیمائوس هم درست
مانند کریتیاس واژهی آساایا دو بار تکرار شااده اساات و یک بار با لیبی و یک بار با
اروپا جمع بسااته شااده اساات .در این رساااله یک بار دیگر عبار اروپا به کار رفته
است و آن هم زمانی است که این گزاره نقل میشود« :مردان آت نتیس بخشهایی
از لیبی تا مصر را زیر سلطهی خود داشتند و اروپا را ،تا تیرنه.»...
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شده ا ست که منظور آ سیای صغیر بوده ا ست .در ر سالهی قوانین ،که ا شارا
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در رسالهی جمهور اف طون هیچ اشارهای به اروپا و آسیا نکرده است ،اما چهار
بار از فنیقیه و یک بار از مصاار نام برده اساات .در رسااالهی کریتیاس ،در برابر دو
باری که نام آ سیا آورده شده سیزده بار به م صر ا شاره شده ،و اینها همه ن شانگر
آن است که یونانیان در این مقطع جایگاه جغرافیایی معنادار و برجستهای برای دو
مفهوم آسیا و اروپا قائل نبودهاند .گویا از دید یونانیان باستان تنها وجه شباهت این
نامها ،آن بوده که ساحلهایی م شرف بر دریای اژه و مدیترانهی شرقی دا شتهاند.
گویا یونانیان ساادهی شااشاام تا سااوم پ.م .نامهای لیبی (جنوب) ،مصاار (جنوب

برچسبهایی برای مشخص کردن سواحل اصلی مشرف بر این دریا مورد استفاده
قرار میدادهاند.

دوم :روایت ارسطو
ارسااطو در رسااالهی فن شااعر ،اخ ق نیکوماخوس ،و مقوال هیچ اشااارهای به
آساایا و اروپا ندارد .تنها در کتاب اخ ق نیکوماخوس یک بار به واژهی اروپا اشاااره
میکند و آن هم در این عبار تفکر برانگیز اساات« :مردم کشااورهای سااردساایر
مانند ساکنان شماا اروپا دلیر هستند»...
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شااارقی) ،فنیقیه (شااارق) ،آسااایا (شاااماا شااارقی) و اروپا (غرب) را به عنوان
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در یک کتاب ارسااطو این دو عبار زیاد تکرار میشااوند ،و آن هم رسااالهی
سیا ست ا ست .ار سطو در این متن شش بار آ سیا را به کار میگیرد .دو بار این
عبار در گزارهای به کار رفته است که مضمون آن چنین است« :آسیاییها بیش
از یونانیها مساااتعد بردگی هساااتند» .دو تا از کاربردهای دیگر این واژه به طور
مشخص به ساکنان آسیای صغیر مربوط میشود .دو دفعهی بعد هم این عبار به
مردم آسااایایی ارتباط می یابد .بنابراین میبینیم که معلم اوا ،که ع قهاش به
جغرافیا و مردم شنا سی شهره ا ست و تنوع زیادی از نامهای ملل و مردم گوناگون

دو واژه نداشته است.

سوم :روایت آریستوفانس
از م یان ادی بان و ن مایش نا مهنویساااان یو نانی ،یکی از قدیمیترین نام ها به
ک مدینویس مشاااهور ،آریساااتو فانس ،تعلق دارد .برای این که متن های مورد
بررسیمان تنها به نوشتارهای فیلسوفان محدود نشود ،مهمترین آثار آریستوفانس
را هم از این نظر بررسی میکنیم.
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در متنهایش به چ شم میخورد ،در ر سالههای ا صلیاش ا شارهی چندانی به این
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آریسااتوفانس در نمایشنامههای آخارنیاس ،ابرها ،لوساایسااتراتس ،صاال  ،و
قورباغهها حتی یک بار هم واژهی اروپا و آساایا را به کار نگرفته اساات .تنها کاربرد
این عبار را در نمایشنامهی پرندگان میتوان دید .در اینجا سه بار عبار آ سیا
به کار گرفته می شود .یک بار به طور مستقیم اشاره به آسیای صغیر است .بار دوم
به کسی اشاره می شود که آسیایی است اما مشتاق به دست آوردن شهروندی آتن
ا ست ،و سومین بار به عبار ط ی آ سیایی بر میخوریم .عبار اروپا هم در این
متن ساه بار به کار گرفته شاده اسات .یک بار برای اشااره به ف مینگوهایی که از

سردار ایرانی که بعد از جنگ با سکاها در اروپا ماند و رهبری نیروهای ایرانی را در
این منطقه بر عهده گرفت.
این بیتوجهی به اروپا و آسااایا در دورانهای بعدی هم ادامه مییابد چنان که
پِلینی کهتر در نامههایش تنها دو بار به آسیا اشاره میکند و در هر دو مورد استان
رومی آ سیا (معادا ترکیهی امروزین) را در نظر دا شته ا ست ،و از نام اروپا هم در
نامههایش اثری دیده نمی شود .به همین ترتیب در مجموعه آثار پلوتارک هم تنها
شش بار به نام آسیا و یک بار به اروپا اشاره شده ،در حالی که نام مصر به تنهایی
 56بار آورده شاااده اسااات .در اثر مهم پلوتارک ،حیا مردان نامی ،که در حدود
دویست ارجاع به آسیا وجود دارد عمدتاً مفهوم آسیا به حاشیهی شرقی دریای اژه
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آفریقا به کشااورهای جنوب اروپا کوب میکنند ،و بار دوم برای اشاااره به بغبخش،

PDF.tarikhema.org

مربوط میشاااود ،نه سااارزمینهای درونیتر این قاره .و در بسااایاری از موارد این
عبار با سرزمینهای کوچکی مانند کیلیکیه و کاریه و فریگیه جمع ب سته شده
است که امروز بخشی از قارهی آسیا محسوب میشوند و در آن دوران سرزمینهای
محصور در ،یا همسایه با آسیای صغیر بودهاند.
از جمعبندی تمام این شواهد ،میتوان به این نتایج دست یافت:
نخ ست :مفهوم آ سیا و اروپا در سدههای ش شم تا چهارم پ.م .در میان ساکنان
شبهجزیرهی یونان مفهومی رایج و پر کاربرد نبوده است .به شکلی که نام کشورها

بیشتر از این عبار به کار گرفته میشدهاند.
دوم :آسیا و اروپا مفهوم امروزین خود را نداشتهاند .آسیا به ظاهر تنها به منطقهی
آ سیای صغیر مربوط می شده ا ست و ب سیار به ندر به سرزمینهای دیگری هم
که مانند آسیای صغیر زیر سلطهی ایران بودهاند تعمیم مییابد .این بسز معنایی
چنان که دیدیم ،احتماالً میتوانسته مصر را هم شامل شود .در واقع چنین به نظر
میرسد که برخی از یونانیان باستان ساحل شرقی دریای اژه ،به ویسه سرزمینهای
مت صل به بخشهای شمالی آن را ،آ سیا و ساحل مقابل را اروپا مینامیدهاند .افق
نگاه یونانیان در مورد مفهوم اروپا ،ظاهراً بسااایار محدودتر از روزگار کنونی بوده
ا ست .زیرا به ظاهر رهبری کل اروپا ،فت کردن آن ،و مقای سهی آن با آ سیا امری
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(پارس ،مصاار ،و فنیقیه) و دولتشااهرها (آتن ،الکدمونیا ،و )...با بسااامدی بساایار
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ساده و ممکن بوده ا ست .از این رو گویا سرزمینهای موجود در غرب یونان را -
که معموالً زیر سااالطهی قبیله های نانویساااای ساااکا یا سااالت بودند  -اروپا
نمیدان ستهاند و آن مفهوم را به طور خیلی محدود برای ا شاره به قلمرو خود  -در
برابر دولتهای مقتدر ساکن آسیای صغیر  -به کار میگرفتهاند.
سوم :هنوز تعارض و تقابلی میان اروپا و آ سیا وجود ندا شته ا ست ،به این معنا که
اروپا به عنوان قارهای در مقابل قارهی آسااایا تعریف نمیشاااده و نظامی از هویت،
فرهنگ ،و نساد را رویاروی قلمرو شااارقی تعریف نمیکرده اسااات .اروپا و آسااایا

اهمیتشان آنقدر کم بوده که به ندر مورد استفاده واقع میشده است.
چهارم :اروپا در سااادهی شاااشااام تا ساااوم پ.م .مفهومی بوده که ،با مقیاسهای
امروزین ،به قلمرو جغرافیایی آ سیا مربوط می شود .یعنی یونانیانی که در آن زمان
میزیسااتند با منسااوب کردن خود به ساااحل اروپایی دریای اژه ،در واقع ،جایگاه
خویش را در افقی مکانی میساانجیدند که با تعابیر امروزین کام ً شاارقی اساات.
یونانیان با ستان هنگام به کار گرفتن مفهوم اروپا در واقع جایگاه سرزمین ساحلی
خویش را در میان سرزمینهای هم سایه و م شابه تعیین میکردند .سرزمینهایی
که عبار بودند از کرانهی خاوری آساایای صااغیر ،فنیقیه ،لیبی ،و مصاار؛ یعنی،
ساارزمینهایی که دارای تمدنی کهنسااااتر از یونان بودهاند و مانند آن به دریای
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م فاهیمی چ نان م حدود بودها ند که با نام لیبی همردیف فرض میشااادها ند .و
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مدیترانه و اژه مشاارف بودهاند .به بیان دیگر ،اروپای مورد نظر یونانیان گسااترهای
مکانی و مفهومی جغرافیایی را در بر میگرفته اسااات که حلقهای از یک زنجیرهی
همنشینی مفاهیم مرتبز با شرق /آسیای امروزین بوده و ارتباطی با مفهوم کنونی
اروپا نداشته است.
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در آغاز ،یونان سرزمینی بود در آسیا!
الب ته خوا ندن این گزاره احت ماالً برای خوان ند گان امروزی که یو نان را ن ماد
مقاومت در برابر شاارق ،ساانگر پرافتخار پایداری اروپا در برابر آساایا ،و اوج تمدن
باسااتانی غربی میدانند غریب و ناپذیرفتنی جلوه خواهد کرد ،اما بد نیساات کمی
بیشااتر در مفهوم یونان و آساایا کنکاش کنیم ،شاااید بتوانیم به این شااکل ارزیابی
دقیقتری در مورد چنین گزارهای به دست آوریم.
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گفتار چهارم :داستان یایش یونان

PDF.tarikhema.org

حاا که در مورد چگونگی صاااور بندی مفهوم یونان در میان خودِ یونانیان
تصویری به دست آوردیم ،بد نیست به بازتاب هویت ایشان در متنهای ایرانی نیز
نگاهی بیندازیم.
نکتهی ب سیار جالبتوجه و شگفتانگیز آن ا ست که نخ ستین ا شارهی تاریخی
مستند به یونانیان به عنوان مردمی یکدست و دارای هویتی مشابه ،نه در متنهای
یونانی ،که در کتیبههای پارسی باستان دیده میشود!
چنان که گفتیم ،نخ ستین متنهای یونانی که به سرزمین و مردم یونان ا شاره

تصویری نامنسجم و موزائیکگونه از قبیلهها و قومهای مقیم شبهجزیرهی یونان و
ساارزمینهای همسااایهاش را به دساات میدهند .در عمل ،در سااراساار آثار همر
اشاااارهی دقیقی به کلیت سااارزمین یونان یا کل مردم یونانی نمیبینیم .تنها
اشاااارههایی به آخائیها وجود دارد که معموالً با قومهای دیگری (گاه با هلنیها!)
جمع بسته میشوند.
نخساااتین متن مدونی که در آنها به مردم یونان به م ابه یک کلیت عمومی
ا شاره رفته ا ست و به کل مردم آن منطقه و سرزمین شان نامی یکتا اط ق شده
کتیبهی بیستون است.
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میکنند ایلیاد و ادیسه هستند که بین سااهای  750-700پ.م .سروده شدهاند و
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کتیبهی بیسااتون ،گذشااته از محتوای ویسه و ارزشاامند تاریخیاش ،از این نظر
برای بحث ما ارزشاامند اساات که فهرسااتی از ساارزمینهای تابع شاااهنشاااهی
هخامن شی را به د ست میدهد .هر یک از این سرزمینها با عنوان «دَهیه» نامیده
ش ادهاند که با واژهی امروزینِ دِه همریشااه اساات و «قلمرو آباد و مسااکونی» معنا
میدهد .دهیه به روشنی داللتی جغرافیایی دارد و سبک بیان داریوش در بیستون
روشاان میسااازد که منظور شاااهنشاااه ایران از این کلمه ،ساارزمینی با محدودهی
جغرافیایی ویسه بوده است.

یئونَه ،اسااپَرتَه و کشااورهای کنار دریا .1چنین مینماید که منظور داریوش در این
نبشته به ترتیب کشورهای ایونیه ،سارد ،و جزیرههای دریای اژه بوده باشد .ترتیب
نوشااته شاادن این نامها هم تفساایر توینبی  -که کشااورهای کنار دریا را همان
جزیرههای اژهای میداند  -تقویت میکند .چون داریوش فهر ست ک شورهای تابع
خود را از پارس شروع میکند و با حرکت به سمت غرب و جنوب ،به ای م ،بابل،
آشور ،عربستان ،و مصر اشاره میکند آنگاه کشورهای کنار دریا ،سارد ،و یونیه را

 1داریوش ،بيستون ،بند .12 -13 :6

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

داریوش در کتیبهی بیستون از  23دهیه نام میبرد که سه تا از آنها عبارتند از:

PDF.tarikhema.org

نام میبرد و به ماد و ارمنسااتان میرسااد که از نظر جغرافیایی درساات اساات و
همسایگی کشورهای غرب قلمرو هخامنشی را بر میشمارد.
با توجه به این کتیبه ،چنین به نظر میرساااد که داریوش اساااتخوانبندی
تقسیمبندیهای اداری شاهان قبلی هخامنشی را دستنخورده باقی گذاشته باشد.
نخساااتین تقسااایمبندی از این دسااات ،به کوروش بازمیگردد .کتیبهای همتای
بیستون ،که قلمرو هخامنشی اولیه را از دید بنیادگذارش صور بندی کرده باشد،
به د ست ما نر سیده ا ست اما از شواهد چنین بر میآید که کوروش شماا غربی

سرزمین متحد کرد و اورباد را به عنوان شهربان آن من سوب کرد .فریگیه را هم با
هلسپونت یکی کرد و آن را با مرکزیت داسکولیون به مهرباد سپرد.
داریوش کتیبهی دیگری بر دیوار جنوبی تختجم شید دارد که در آن فهر ست
کشااورهای تابع خود را به همین ترتیب ذکر کرده اساات ،اما این بار ارمنسااتان و
کاپادوکیه را جلوتر از یونان آورده اساات .به دنباا آن سااارد اساات و پس از آن به
«یونان خشااکی» ،و «آن که در جزیرههاساات» اشاااره شااده اساات ،که میتواند با
شبهجزیرهی یونان و جزیرههای اژهای همارز با شد .آنگاه به ک شورهای آن سوی
دریا اشاره میکند که گویا منظورش قلمرو اروپایی سکاییه و تراکیه باشد.
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شاهن شاهیاش را به دو بخش تق سیم کرده با شد .او ایونیه و سارد را در قالب یک
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داریوش در یک لوح گلی ،که در شوش کشف شده ،همین فهرست را با تأکید
بر کا پادوک یه و ساااارد ذکر میک ند ،ا ما یو نانی ها را به دو گروه «ک نار در یا» و
«آن سوی دریا» تق سیم میکند و «ایونیهایی که ک ه لبهپهن بر سر دارند» را از
ایشان جدا میسازد.
در آجر یادبودی که در پی ساختمان آپادانا نهاده شده داریوش با تأکید بر نام
و نشان هنرمندان و صنعتگرانی که کاخش را ساختهاند نخستین نمونهی تاریخی
از احترام به حقوق مولف 1را ثبت کرده اساات .او در آنجا نام و مسااؤولیت یکایک

میکند .در آنجا میخوانیم که آشااوریان تیرهای تراشاایده از درخت ساارو را از
جنگلهای لبنان تا بابل آوردند و اهالی کاریه و ایونیه آن را از بابل به شوش حمل
کردند .همچنین به این نکته ا شاره شده که زیور دیوارها را مردم ایونیه آوردهاند و
کار ساانگبُری و پیکرتراشاای هم بر عهدهی ایونیان بوده اساات .اشااارهای هم به
درودگران ساردی در این متن وجود دارد.
داریوش در الواح سااانگی همدان ،هنگامی که میخواهد مرزهای قلمرو خود را
نشان دهد ،میگوید« :از سکاهایی که در آن سوی سغد هستند تا کوش ،و از هند
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قومهایی را که در ساااختن بخشهای مختلف کاخ آپادانا نقش داشااتهاند ،یادآوری
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تا ساااارد ».به این ترتیب با وجود این که در این زمان همچنان مرزهایی را تا آن
سااوی مقدونیه و یونان زیر فرمان داشااته اساات به سااارد همچون مشااهورترین و
مهمترین مرز غربی شاهنشاهیاش اشاره کرده است.
در نقشر ستم فهر ست ک شورهای شاهن شاهی با آنچه در بی ستون وجود دارد
کمابیش یک سان ا ست .با این تفاو که در اینجا پس از نام کاپادوکیه و سارد و
یونان ،به ساااکاهای آنساااوی آب برمیخوریم که حدس ما را در مورد تفسااایر
قبلیمان از معنای «کشااور آنسااوی آب» تقویت میکند .پس از آن ،از مقدونیه و

اژهای باشند .بر کتیبهی اردشیر دوم بر نقشرستم هم فهرستی مشابه از قومها را
میبینیم که در قالب حام ن اورنگ شاهی بازنموده شدهاند.
خ شایار شا در «لوح سنگی دیوان» ،که در تختجم شید ک شف شده ،فهر ستی
مشاااابه با متن های پدرش را آورده اسااات .او به ساااارد ،کاپادوکیه ،مقدونیه ،و
یونانیهای آن سوی دریاها ا شاره میکند اما نامی از جزیرههای اژهای نمیبرد .این
امر میتواند ،بر پایهی تف سیر ک سیک ،دلیلی بر خارج شدن این مناطق از قلمرو
شاهنشاهی باشد یا به صور کاسته شدن از اهمیت سرزمینهای غرب سارد برای
هخامنشاایان نگریسااته شااود .دیدگاه من آن اساات که ترکیبی از هر دوی این
برداشتها بازنمایندهی حقیقت است.
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یونانیهای دارای ک ه سپردار نام برده شده که میتوانند همان ساکنان جزیرههای
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با مرور کتیبههای هخامنشی ،چند نکتهی برجسته روشن میشود:
 نخست آن که یونان و یونانیان از دید هخامنشیان یک قوم یا سرزمین منسجم ویکپارچه نبودهاند .با وجود این ،تصویری که از ایشان در ایران وجود داشته ایشان
را ،بیش از آنچه خودِ یونانیان در این دوره میپنداشااتهاند ،منسااجم و یکدساات
فرض میکرده اسااات .متن های یونانی به جا مانده از این دوره ،چنان که تحلیل
کردیم ،زمینهای آشاافته و در هم ریخته از دولتشااهرهای کوچک را بازمینمایاند
که همواره در حاا ج نگ با یکدیگر و غار قلمروهای همساااایه بودهاند .تنها

آخائی مربوط میشااود که به سااه دلیل اساام عامی برای ملیت یونانی محسااوب
نمیشااده اساات .این دالیل عبارتند از کاربرد هر دوی این واژگان در حالت اساام
جمع ،داللت محدود آنها و اشاره شان به قومهای خاصی که با قومهای خاص دیگر
جمع بسته می شدهاند ،و مفهوم زبانی ،و نه قومی ،نسادی یا جغرافیاییای که از آن
برداشت میشود.
تصویر ایرانیان از یونانیان ،آشکارا با این برداشت متفاو است .چنین مینماید
که هخامنشااایها ،بنا بر سااانت دیوانسااااالری خاص خویش که مرزبندیهای
جغرافیایی ،زبانی ،و اقلیمی را برای ساااازماندهی دیوانی شااااهنشااااهی محوری
میپ نداشاااات ،یو نان یان را در قا لب قلمرو های جغراف یایی مت مایزی ردهب ندی
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دال لت عام در مورد یو نانی ها ،در متن های یو نانی این دوره ،به نام های هلنی و
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میکردهاند و به دولت شهرهای رقیب درون این قلمروها توجه چندانی ندا شتهاند.
متن بی ستون ن شان میدهد که ،در ابتدا ،یونانیان از دید ایرانیان سه قلمرو متمایز
را اشااغاا میکردهاند :ایونیه در آساایای صااغیر ،شاابهجزیرهی یونان و جزیرههای
دریای اژه.
 دوم آن که مفهوم یونانی به شااکلی پایدار در تمام این کتیبهها تکرار میشااود.بنابراین تصااویری پایدار و یگانه از مردمان ساااکن مرزهای غربی شاااهنشاااهی در
ذهن ایرانیان وجود داشااته اساات .کام ً روشاان اساات که هخامنشاایان از واژهی

روزگار ما به کلمهی «یونان» تبدیل شده و به قبیلههای ایونی ساکن آسیای صغیر
مربوط میشود .بنابراین ایرانیان دیگر جمعیتهای هلنی ساکن شبهجزیرهی یونان
را به عنوان دنبالهی ایونیهای متمدنتر و ثروتمندتری در نظر میگرفتهاند که در
استانهای غربی شاهنشاهی ساکن بودهاند.
کتیبه ها در تمام موارد به ایونی های آن ساااوی دریا ،ایونی های کنار دریا ،و
ایونیهای دارای ک ه لبهدار اشاره میکند .این بدان معناست که ایرانیان یک واحد
جمعیتی و نسادی به نام یونانیان را برای خود تعریف کرده بودند که بسااا ته به
موقعیت جغرافیایی و قلمرو مکانیشااان به چند ردهی خُردتر تقساایم میشاادهاند.
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یونانی ،مردمان ایونیه را مراد میکردهاند .واژهی یئونیه ،همان ایونیه اسااات که در
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چنان که گفتیم ،در خودِ یونان آن دوران چنین مفهوم عامی ،که کلیت قوم های
یونانی را شامل شود ،وجود نداشته است.
 سوم آن که ،با گذر زمان ،میبینیم که این ردهبندی خُردتر با سیری پیشروندهساده و سادهتر میشود .چنان که در انتهای کار ،یونانیها به اینسو و آنسوی دریا
تق سیم می شوند ،و در این میان تنها ا ستان سارد و کاپادوکیه ا ست که همچنان
موقعیت متمایز خود را به عنوان قلب ایونیه حفظ میکند .این ساایر را میتوان به
دو شکل تفسیر کرد .تفسیر محبوب تاریخنویسان غربی ،که با وامگیری شوقآمیز

نشاااانهای میداند از قدر روزافزون امپراتوری آتن و توساااعهی تمدن و فرهنگ
پیشاارفته و عالی هلنی که به زودی به قدرتی تهدیدکننده در غرب تبدیل شااد و
پس از ظهور اسکندر توانست انتقام توسعهطلبیهای گذشتهی پارسیان را بستاند.
این تفسیر ،با وجود محبوبیتی که در میان تاریخنویسان غربی و رواجی که نزد
کتابخوانان ایرانی دارد ،به گمان من نادرست است .دلیل نخست آن که ،شاهدی
بر توسااعهی اقتدار و سااط تمدن شاابهجزیرهی یونان در دورهی مورد نظر وجود
ندارد؛ دوم آن که ،اتفاقاً شااواهد تاریخی نشااان میدهد که شاابهجزیرهی یونان در
زمان اردشاایر دوم ،که این روند سااادهسااازی بدان دوره متعلق اساات ،کام ً زیر
سلطهی سیا سی ایران قرار میگیرد؛ و سوم آن که این روند ساده سازی و تاریخ
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از تواریخ هرودو و تحریف هایی جا لبتو جه در آن همراه اسااات ،این رو ند را

PDF.tarikhema.org

یونان هیچ ربطی به ظهور و کامیابی اساااکندر ندارد .به عبار دیگر ،اساااتق ا،
مدنیت عالی ،و تهدیدگر بودنِ قدر یونان در دورهی مورد نظر  -به دالیلی که به
زودی بدان خواهم پرداخت  -توهمی اسات که برسااختهی تاریخنویساان جدیدتر
اسااات ،نه حقیقتی تاریخی .اما اگر این برداشااات ک سااایک را رد کنیم ،چگونه
میتوانیم روند دگرگونی تصاااویر یونانِ اروپایی را در چشااام هخامنشااایان توجیه
کنیم؟
تفسیر سادهتر ،که از قضا با شواهد تاریخی هم بسیار سازگاری دارد ،آن است

مستقیمشان تا شبهجزیرهی یونان نداشتند .به عبار دیگر ،یونانی که هخامنشیان
می شناختند و برای شان اهمیت داشت ایونیه بود ،که بخشی پایدار و مستحکم از
قلمروشااان را تشااکیل میداد .دولتشااهرهای بردهدار و فقیر شاابهجزیرهی یونان،
اصاااوالً برای ایرانیان چندان جالب توجه نبودند ،و به همین دلیل هم به تدریج
نقش این بخش در کتیبهها رنگ باخته اساات .در زمان جنگ میان خشااایارشااا و
یونانیان ،بیش از نیمی از جمعیت یونانیان زنده بر کرهی زمین شاااهروند دولت
هخامنشاای بودند و اینها بیتردید ثروتمندترین و بافرهنگترین بخش از جمعیت
یونانیان هم محسااوب میشاادهاند .از دید ایرانیان ،یونانیان همین مردم بازرگان و
متمدن بودند و حکومت بر ایشااان برایشااان کافی مینمود .شاابهجزیرهی یونان و
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که ایرانیان پس از فت یونان در زمان خ شایار شا ع قهای برای ب سز قلمرو اقتدار
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جزیرههای دریای اژه دنبالهای بیاهمیت در درون دریا بود که خویشاااوند ایونیها،
یعنی ایونیهای دریایی ،ک هدار ،و بقیهی مشتقا این قوم در آن میزیستند و به
تدریج حتی برای ذکر در کتیبهها هم اهمیت خود را از دست دادند.
برداشاات امروزین تاریخنویسااان از مفهوم یونان ،بر جغرافیایی نوظهور اسااتوار
اساات که به پس از حملهی قبیلههای ترکزبان به آساایای صااغیر و حل شاادن
جمعیت یونانی آنجا در میان اهالی بیزانس و ترکان مربوط میشااود .از آن تاریخ
به بعد ،مفهوم یونان به طور عمده به شبهجزیرهی یونان محدود شد و از ایونیه ،که

محروم شااد .بدیهی اساات که مغان هخامنشاای از قدر پیشگویی چنین باالیی
برخوردار نبودها ند که آی ندهی منط قه را در دو هزارهی آی نده پیشگویی کن ند و
مفهوم یونان را به معنای امروزین به این شبهجزیره منسوب نمایند.
برداشاتی که پیشانهاد شاد ،احتماالً برای خوانندگانی که با تصاویر مرساوم از
جهانی شاااقهشاااده در میان دو قطب یونانی و ایرانی خو گرفتهاند غیرعادی و
ناپذیرفتنی مینماید .اما بد نیسااات این بحث را برای بخشهای بعدی بگذاریم و
کمی دیرتر به شواهد موجود بپردازیم؛ شواهدی که فکرمیکنم ا ستنتاج ت صویر
ک سیکِ یادشده از آن ناممکن و نامعقوا ،و پذیرفتن برداشتی که پیشنهاد کردم
در زمینهاش کام ً منطقی است.
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نیمهی ثروتمندتر یونان  -و از نظر تاریخی مهمتر  -را در آناتولی تشااکیل میداد،
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 چهارم آن که ،در متنهای یونانی ا شارههایی چند به این حقیقت وجود دارد کهیونانیها برچسب م شترک و هویت یکدست خود را مدیون نظام دیوان ساالرانهی
پار سی بودهاند .ا شارهی آری ستوفانس به آرتابازِ دروغین که میگوید« :پارسها به
همهی هلنیها میگویند ایونی ،و این با قصاااد آتنیها جور درمیآید» میتواند به
این ترتیب تفساایر شااود که در جهان باسااتان دو نوع ادعا در مورد یکپارچگی و
شمواِ هویت یونانی وجود دا شته ا ست .نخ ستین شکلِ صور بندی این مفهوم،
روایتی هخامنشی است که به دالیل دیوان ساالرانه و برای ساماندهی مسائل مالی

آب  -را به عنوان بخش های مختلف یک قوم مشاااخص و مت مایزِ «یون یهای»
می شناخته است .نسخهی دوم ،رونوشتی است که آتنیها در سدهی چهارم پ.م.
تولید کردند و بنا بر اهداف توسعهطلبانه شان کوشیدند تا یونانیان را در یک ردهی
همگون از نظر قومی و فرهنگی و متمرکز از نظر سااا یاسااای بگن جان ند و خود
رهبریشان را بر عهده بگیرند.
از این رو ،با توجه به این حقیقت که تا پیش از تاریخ نوشااته شاادن کتیبههای
هخامن شی  -و تا مد ها پس از آن  -یونانیها خود برای خویش هویتی یکپارچه
و عام قائل نبودند ،آشاااکار میشاااود که مفهوم یونان عبارتی بوده که توساااز
دیوان ساالری ایرانی ابداع شده؛ تا شکلی فراگیر و گ سترده از قدر
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و دولتی ،منطقهی ایونیه و تقسیمبندیهای فرعی آن  -یونیهی کنار آب و آنسوی
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سلطهی اقتصادی و فرهنگی بر گوشهای از حاشیهی غربی شاهنشاهی هخامنشی
م ستقر شود و ساز و کارهای حکومت بر این ناحیه سازمان یابد .ایرانیان تنها در
مورد یونان دست به چنین کاری نزدند .شهر ایشان در محترم شمردن تمایزهای
قومی و تفاو های ملی میان قوم های گوناگون شاااهرتی به سااازا دارد .معموالً
تاریخنویسان این ماجرا را به تساهل دینی ،جوانمردی و سعهی صدر هخامنشیها
نساابت میدهند .تفساایری که البته با توجه به اخ ق ثبتشااده در میان پارسها
میتواند درسااات باشاااد ،اما دلیلی کافی برای توجیه این «احترام به جغرافیای

چنین مینماید که هخامنشاایها ،گذشااته از گرایش اخ قیشااان به مدارا و
خوشرفتاری با قوم های تابع ،دالیل سااایاسااای و کاربردی دیگری نیز برای این
کار شان دا شته با شند .شاهن شاهی هخامن شی ساختار سیا سی ب سیار عظیم و
تنومندی بود که در جهان باستان منظومهای شگفتانگیز از فرهنگها و تمدنهای
متمایز و واگرا را در بر میگرفت .حتی امروز ،که ت شهای جهانگشاااایان مدرن
برای چیرگی بر جهان تجربهای چند هزار سااااله یافته و فنآوری نوین جنگی و
ر سانههای همگن سازِ فرهنگی مد ها ست سابقه دارند ،ت صور یک دولت واحد که
م صر ،شماا هند ،ایران ،عراق ،سوریه ،لیبی ،پاک ستان ،افغان ستان ،تاجیک ستان،
ترکمن ستان ،ازبک ستان ،قزاق ستان ،یمن ،عرب ستان ،ترکیه ،ارمن ستان ،گرج ستان،
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قبرس ،یونان ،و مقدونیه را در بر بگیرد باورنکردنی جلوه میکند .از این رو ،وقتی
به ظهور شاهنشاهی هخامنشی میاندیشیم و گسترهی شگفت و تداوم عجیبش را
در دو و نیم سااده مشاااهده میکنیم باید به دنباا توضاایحی قانعکننده بگردیم تا
دالیل شکلگیری و پایداری چنین تمرکز سیاسی موفقی را آشکار کند.
از دید من ،ظهور و پایداری شاهن شاهی هخامن شی ،بر سه محور ا صلی ا ستوار
بود:
نخ ست  -محور نظامی :که ان ضباط چ شمگیر ارتش ایران ،قدر

سازماندهی باالی

بسیار مهم ،یعنی مقابله با قبیلههای کوچگرد مهاجم ،گره خورده بود .هخامنشیها
یک دسااتگاه نظامی بساایار کارآمد تولید کردند که به سااادگی از نیروهای محلی
یارگیری میکرد و مرزهای شاااهنشاااهی را در برابر هجوم قومهای بیابانگرد حفظ
مینمود .در واقع ،هخامنشااای ها تابعیت قوم ها را دریافت میکردند و در مقابل
امنیت را برای شان به ارمغان میآوردند .تاریخ جنگهای ع صر هخامن شی ن شان
میدهد که ،گذشته از خیزشهای نظامی برای سرکوب جنبشهای استق اطلبانه
که به طرز حیر انگیزی کمدامنه و معدود هساااتند ،تمام نبردها در برابر قومهای
بیابانگرد و بدویای انجام می شده است که در حاشیههای شاهنشاهی میزیستند
و با هجومهای گاه و بیگاه خویش شهرن شینی و مدنیت را در قلمرو شاهن شاهی
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تهدید میکردهاند .چنان که به زودی خواهیم گفت ،جنگ های ایران و یونان و
هجوم مقدونیها به ایران هم کام ً در همین چارچوب میگنجند.
دوم  -محور اقتصتتادی :دومین رمز موفقیت هخامنشااایها ،موفقیتهایشاااان در
زمینهی سازماندهی اقتصادی کشور بود .هخامنشیان فنآوری حفر قنا را ،که به
طور همزمان در تمدن های آریایی باختر و خوارزم و مرو و در قلمروهای قفقازی
ای م و مانا و اورارتو ابداع شاااده بود ،تکمیل نموده و آن را به دورترین م ناطق
شاهنشاهی خویش صادر کردند .به این ترتیب ،شبکههای قنا که پشتیبان نظام

چ شمگیری در اقت صاد ک شاورزانهی ک شور را به دنباا آورد .این شکوفایی ،عامل
اصاالی ثروتمند نمودن قلمرو ایران در چشاام قومهای حاشاایهای بود .عامل دیگرِ
پیروزی اقتصادی هخامنشیان ،توسعهی مسیرهای تجاری ،ایجاد شبکهای از راهها،
و تضامین امنیت مسایرهای بازرگانی بود .به این ترتیب تبادا کاال و محصاوا در
درون شاااهنشاااهی تسااریع شااد و انباشااتی از ساارمایه را در شااهرهای اصاالی
سازماندهندهی روندهای تبادلی پدید آورد.
سوم  -محور فرهنگی (هویت سایی) :سومین محور قدر هخامنشیها ،از دید من،
مهندسی ماهرانهشان در زمینهی هویت قومی و ملی بود .هخامنشیان ،چنان که از
کتیبهها و متنهای انگ شت شمارِ برجای مانده از آن دوران برمیآید ،نه تنها تنوع
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ک شاورزی بود ،در گ سترهی عظیمی از سی ستان تا م صر تو سعه یافت و شکوفایی
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قومی و فرهنگی را در درون شااااهنشااااهی خویش تحمل مینمودند ،که آن را
تشویق هم میکردهاند .تأکیدی که در متنهای رسمی و کتیبههای این شاهان بر
تنوع قومی و فرهنگی وجود دارد چیزی فراتر از سعهی صدر و اخ ق جوانمردانه
است و بیشتر به تبلیغاتی سیاسی میماند .با توجه به وضعیت جنینی هویت قومی
و ملی در جهان با ستان ،و سوابق اندکی که از آن باقی ا ست ،میتوان فرض کرد
که هخامنشااای ها نه تنها تنوع ها و هویت های قومی موجود در زمانهی خود را
شااناخته و به آن احترام گذاشااتهاند ،بلکه هویتهایی از این دساات را خلق کرده

به این ترتیب ،هخامنشاایان سااه چیز به قومهای متحدشااان میدادند :امنیت،
ثرو  ،و هویت .این همان سااه عاملی اساات که داریوش در کتیبهی مشااهورش
تضعیف شدن شان را خطرناک میپندارد و از اهورامزدا میخواهد تا کشورش را از
خشکسالی (ضد ثرو ) ،دشمن (ضد امنیت) و دروغ (ضد هویت) محفوظ بدارد.1
از آنجا که موضااوع این کتاب بیشااتر به یونان مربوط میشااود تا شاااهنشاااهی
هخامن شی ،مجالی برای بی شتر نو شتن در این زمینه وجود ندارد .2با وجود این ،از

 1داریوش بزرگ ،نبشتهی تختجمشيد ،بند .)Dpd, 3, 12-24.( 24-12 :3
 2برای شرح بيشتر بنگرید به :وكيلی.87-82 :1386،
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میان سه عامل یاد شده ،محور سوم نیاز به شرح و ب سطی بی شتر دارد .چرا که
شکلگیری مفهوم یونان و یونانی را میتوان نتیجهای از آن دانست.
تا پیش از عصااار هخامنشااایها ،اشاااارههایی به «هویت جمعی» در متنهای
باسااتانی دیده میشااود .پررنگترین نشااانه از این امر را میتوان در مصاار یافت.
مصریان ،که تاریخی چند هزار ساله را در پشت سر داشتند و به دلیل جایگیری
آفریقایی خود از نظر جمعیتی منزوی محساااوب میشااادند ،خود را از مردم دیگر
مناطق متمایز می شمردند .در دیوارنگارههای اهرام ،مصریان خویشتن را به صور

(لیبیایی) ،سپید (آریاییها ،سامیها و قفقازیها) ،و سیاه (سودانیها و حبشیها)
آراستهاند .واژگان توصیفکنندهی مصر نیز ،با وجود شکافی که میان مصر پایین و
باال وجود داشااته ،به نساابت غنی اساات و به هویتی منسااجم در میان این مردم
داللت میکند .گذشااته از مصاار ،در دیگر ساارزمینها ،به ندر صااور بندیای
میبینیم که ماهیتی ملی  -به تعریف عام کلمه  -داشته باشد .سومریها بیتردید
از هویتی محلی برخوردار بودها ند ،ا ما خود را در م قا بل ا هالی دو لتشاااهر های
همسایه  -که زبان ،نساد ،دین و فرهنگ مشترکی داشتند  -تعریف مینمودهاند ،نه
مل یت یا قومی کام ً بی گا نه .تن ها نشاااا نه های نوعی هو یت جمعی هن گامی در
میان شان ظهور کرد که اکدیها از شماا به میانرودان هجوم آوردند و قبیلههایی
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سامی به پشتوانهی قدر سیاسی ایشان به میانرودان کوچیدند .سومریان تازه در
آن هنگام شاااکلی از هویت گروهی را به صاااور تدوین واژهنامههای ساااومری و
تدوین اشعار و اساطیر سومری بروز دادند؛ هویتی که خیلی زود زیر فشار قومهای
مهاجر سامی از شماا و غرب فرو پاشید و گام به گام به سوی جنوب عقبنشینی
کرد ،تا آن که در قالب قومهای دریایی در حاشیهی خلیج فارس برای مدتی کوتاه
دوام آورد و پیش از ناپدید شدن مزاحمتهایی برای شاهان بابلی ایجاد کرد.1
هویت در میان ای میها هم به همین ترتیب وضااعیتی تدافعی داشاات .اونتاش

با شاهان کا سی بابل و آ شوریهایی که تازه با رهبری شلمنا صر دوم قدر گرفته
بود ند هو یت ای می را بازساااازی کرد .با وجود این ،مرزب ندی م یان خودی و
بی گا نهاش چ نان دقیق نبود که از وامگیری انبوهی از ع ناصااار فرهنگی بابلی
خودداری ک ند .2چ نان که کتی به های دوران آشاااوری نو بر میآ ید ،ملیگرایی
پرجبرو بابلیها و آ شوریها هم بی شتر نوعی پدیده قومی و قبیلهای بود .3از این
رو ،با زی ستگاه م شترک مردم و نساد و زبان یک سان شان پیوند نمیخورد .نبردهای

 1كينگ.203-187 :1378 ،
 1هينتس.139-134 :1371 ،
Parpola, 1987.
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ناپیریشا ،که در نیمهی سدهی سیزدهم پ.م .بر ای م فرمان میراند ،در کشمکش
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شدید و خ شونتآمیز میان بابل و آ شور  -که زبانهای شان لهجههایی متفاو از
اکدی بود ،دین و رساااومی یکساااان داشاااتند ،و در شاااماا و جنوبِ یک قلمرو
جغرافیایی میزیستند  -نشان میدهد که هویت در جهان پیشاهخامنشی ،بیشتر
امری تدافعی ،نظامی ،و وابسته به دولتشهرها بوده است.
هخامن شیها نخ ستین ک سانی بودند که مفهوم ملیت را در قلمرو میانی تدوین
کردند .این بازتعریف ملیت ،چند ویسگی عمده داشت:
 -نخست آن که ،دو الیهی اصلی را در بر میگرفت .در یک الیه پارسها و ایرانیان

ایرانیان در این معنا ،به صور واحدی نسادی /زبانی تعریف می شد که در قلمرویی
بسیار گ سترده پراکنده شده و آشکارا از سایر قومها برتر فرض می شد ،بی آن که
این بزرگداشاات خود را با تحقیر یا تخریب هویت سااایر قومها همراه کنند .در این
نو شتار مجالی برای بی شتر نو شتن در این مورد وجود ندارد ،پس تنها در این حد
اشاره کنیم و بگذریم که این مفهوم «پارسی» به سرعت به صور تصویری آرمانی
و تقریباً اساااطیری از «انسااان برتر» برکشاایده شااد و دسااتمایهی تعریف هویتی
جمعی در ساااطحی بی نافرهنگی قرار گر فت .1در ال یهای دیگر ،قوم های تابع

 1برای آشنایی بيشتر با آرای نگارنده در این مورد ،بنگرید به :وكيلی.1387 ،
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قرار داشااتند که در واقع دنبالهای از تمدن ماد و ای م به شاامار میرفتند .هویت
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ه خامنشااا یان قرار داشااات ند که تنوع ز یادی را در بر میگرفت ند و مللی تازه
تأسیسشده و نوپا  -مانند کاریه و فریگیه  -را در کنار تمدنهای کهنی مانند بابل
و مصر ،به تساوی ،شامل میشدند.
 دوم آن که ،برتری پارسااایان و ایرانیان را با تأکید بر «حکم راندن» و نه «فتکردن» همراه میکرد ند .در کتی به های ه خامنشااای ،به ندر

به فت کردن

سرزمینی ا شاره می شود .حتی در کتیبهی بی ستون که بی شترین ب سامد از این
مفهوم را در خود گنجانده ،بیشتر در مورد پیروزی بر سپاهیان شورشی و هواداران

راندن ،جاری کردن قانون ،و پیروی کردن وجود دارد که آشاااکارا ماهیتی نظامی
ندارد و بیشتر بر اقتدار سیاسی و حقوقی تأکید میکند.
 با سااازماندهی شاااهنشاااهی در قالب دَهیهها و کشااورهایی متمایز ،قبیلههایمتحرک و قومهای کوچکتر به نفع قلمروهای جغرافیایی متمایزی نادیده انگا شته
شدند .به این ترتیب ،ارجاعهای فراوانی که در کتیبههای آ شوری و بابلی در مورد
قبیلههای پرشمارِ ساکن در قلمرو پادشاهیهای شان وجود داشت جای خود را به
فهرستهایی استانده و منظم داد که کشورهای تابع  -و نه قبیلهها  -را مورد اشاره
قرار میداد .بر این پایه ،مفهوم هویت در زمان هخامنشاایان با جغرافیا پیوند خورد
و از وضعیت متحرک و قبیلهمدارانهی قبلیاش فاصله گرفت.
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دروغ ،و نه شهرهای شور شی تأکید می شود .در مقابل ،ا شارههای زیادی بر حکم
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این سااه ویسگی پیوندی درونی با یکدیگر دارند .هخامنشاایان با تعریف کردن
خود به عنوان ملتی نیروم ند و برتر که حافظ نظم ،امن یت ،و ن یکبختی مردم
جهان متمدن ا ست از سویی ،برای خود م شروعیت ایجاد کردند و از سوی دیگر،
قومهای تابع را در جایگاههایی تعریف شده ،قانونمند ،و از این رو قابلکنترا جای
دادند .هخامنشیان تنها در شرایطی میتوانستند مدعی حکومت بر جهان شوند که
خویشاااتن و ج هان را به درساااتی و به شاااکلی کارآ مد بازتعریف کن ند ،و
دستاوردهایشان نشان میدهد که در انجام این کار کامیاب بودهاند.

حکومت را با چیرگی نظم بر آشاااوب (مردوک بر تیامت) همساااان میگرفت و
تضاامین قانونمندی را عامل اصاالی مشااروعیتبخش ای به قدر ساایاساای تلقی
میکرد .اشارههای صری و مؤکد شاهان هخامنشی بر تدوین و ترویج قانون (داتَه)
و پاف شاری بر این که در سرزمین ایران «نیرومند بر ناتوان» و «ناتوان بر نیرومند»
ظلم نمیکرده است ،1نشانگر این حقیقت است که مشروعیت شاهان هخامنشی به
کارآییشان در زمینهی سازماندهی و مدیریت مردم وابسته بوده است.

 1داریوش بزرگ ،نقشرستم ،بند 8آ. (DNb, a8: 5-11.)11-5 :
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هخامن شیان وارث سنتی ب سیار کهن در سرزمینهای قلمرو میانی بودند که
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تدوین قانون و قوا عد کنش مت قا بل و چیره کردنش بر روابز انسااااانی ،و
ریشهکنی ظلم و کشمکش ،تنها در شرایطی ممکن می شود که قدرتی سیاسی بر
حیطهی روابز و تبادال چیره باشااد ،و این همان چیزی اساات که هخامنشاایان
طلب میکردند و به دساات میآوردند .تجربهی تاریخی تمدنهایی که از دو و نیم
هزاره پیش از هخامنشیان در قلمرو میانی وجود داشتهاند ،نشان میدهد که فشار
این قدر سیاسی دیر یا زود به نافرمانی و طغیان پذیرندگان قانون و تابعان دولت
منتهی میشااود و در روندی پلکانی و با شااتابی افزاینده ساالطهای بیشااتر را برای

روند ب سز مییابد و در نهایت قدر

سیا سی را به ساختاری شکننده و ناپایدار

تبدیل میکند.
هخامن شیان آنقدر هو شمند بودند که تجربههای گذ شتگان را دریابند و بنیاد
قدر خویش را بر ر ضایت تابعان خویش ا ستوار کنند .این کار تنها زمانی ممکن
می شد که قومهای تابع سودها و بهرههای ناشی از حضور قدر ِ پشتیبان قانون را
دریابد ،و در عین حاا احساس محدودیت چندانی نکند .از این روست که میبینیم
ف شار سلطهی سیا سی ایرانیان به شکل شگفتآوری اندک ،و با این وجود برای
تداوم سلطه بسنده بوده است .شواهد تاریخی نشان میدهد که هخامنشیان بسیار
به ندر در امور داخلی قومها تابع دخالت میکردهاند و ماشین جنگی خود را تنها
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تداوم استی ضروری می سازد .تشدید کشمکشهای میان حاکم و محکوم در این
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در شرایطی به کار میانداختهاند که شور شی عمومی آغاز شده ،یا بخشهایی از
شاهنشاهی با هجوم قومهای بیابانگرد بیگانه تهدید شده باشد.
این دخالتِ حداقلی ،به سااادگی میتواند به شااکننده شاادن نفوذ حاکمان ،و
صااوری شاادن چارچوب قدر منتهی شااود .هخامنشاایان برای پرهیز از این امر،
ساالطهی خود را از حوزهی نظامی و ساایاساای عریان ،به قلمرو دیوانساااالری و
سازماندهی اجتماعی و حقوقی منتقل کردند .به این شکل قومهای تابع ،در عین
حاا که از چیرگی نظامی و سیاسی برهنهای آشفته نمی شدند ،کردارهای خویش

زیرب ناییتر و پن هانتر ا طا عت میکرد ند .سااااز ما ندهی و مدیر یت چنین ن ظام
پیچیدهای از ساالطه و تضاامین پایداری قانون ،تنها هنگامی ممکن میشااود که
دیوانسااااالری نیرومند و کارآمدی بر قلمرو زیر سااالطه عمل کند ،و این همان
چیزی است که شهربانان پارسی نمایندهاش بودند.
تجربهی تقسیم کردن شاهنشاهی به استانهایی مستقل و گماشتن استانداری
وفادار بر صاادر آن ،کاری بود که پیش از ظهور پارساایان سااابقه داشاات .مصااریان
مد ها پیش سااااختاری مشاااابه را در قالب نومِسهای مطیع فرعون پدید آورده
بودند ،و بابلیان نیز پادشااااهیای داشاااتند که بر دولتشاااهرهای متحدی فرمان
میراند .با وجود این ،چنین مینماید که هخامنشااایان الگوی خویش را بر مبنای
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را بر مب نای قوانینی عام تنظیم مینمود ند و از نظم ه خامنشااای در ساااطحی
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تجربههای ای میها و آشاااوریها تدوین کرده باشاااند؛ تجربههایی که احتماالً از
مجرای پادشاهی ماد برای شان به ارث رسیده است .آشوریان ،که چند سده پیش
از پارسها اوج شاااهنشاااهی خود را تجربه کردند ،ساارزمین زیر ساالطهشااان را به
اسااتانهایی تقساایم میکردند و به یاری پادگانهایی آشااوری اطاعت ایشااان را
ت ضمین مینمودند .در سدهی هفتم پ.م .حتی شبکهی نامهر سانی خا صی هم
برای ارتباط بین شااااه و اساااتاندارانش پدید آمده بود که مقدمهی نظام بریدهای
داریوش است.

کردند .با وجود این ،ماهیت قدر سیاسیشان ،و شکل سازماندهی استانهایشان
تفاوتی اساسی با نظام آشوری داشت .این تفاو ها را میتوان در این بندها خ صه
کرد:
نخست :مرز استانهای آشوری ،به ندر بر تنوع جمعیتی و ترکیب قومهای ساکن
سرزمینها منطبق بود .تنها ابزار سلطهی آشوریها سرکوب نظامی بود و از این رو
ا ستانهای خود را بر ا ساس شرایز نظامی و شیوهی سرکوب شورشها سازمان
میدادند .از این رو ،ب سیاری از ا ستانها چند قومِ د شمن را در بر میگرفت و مرز
میان برخی از استانها از وسز یک قلمرو نسادی و قومی منسجم عبور میکرد .به
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هخامنشاایان بساایاری از عناصاار دیوانساااالری خود را بر همین مبنا اسااتوار
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عبار دیگر ،عامل تعیینکننده برای تقساایمبندیهای کشااوری آشااوریان عامل
نظامی بود ،نه اقتصادی ،و نه فرهنگی.
دوم :قدر آشوریان به کمک ارتشی که همهی اعضایش آ شوری بودند بر قومهای
تابع تحمیل میشاااد .خشاااونت نظامی ایشاااان و مجازا های عجیب و غریب و
دردناکی که برای ترساندن مخالفان خود به کار میگرفتند باعث میشد تا قومهای
تابع تقریباً همی شه در و ضعیت شورش و طغیان با شند .آ شوریان از م سل شدن
قوم های تابع جلوگیری میکرد ند و راب طهشاااان با نیروی ن ظامی قوم های تابع

سااردارانش برای ساارکوب وحشاایانهی قومهایی شااورشاای که دیر یا زود ناچار
میشدند بار دیگر به دلیل همین وحشیگریها شورش کنند.
ایرانیان برعکس ،رابطهای دوستانه با قومهای تابعشان برقرار کردند .پادگانهای
نظامی پارس ها در اساااتان ها همواره از نیروهای نظامی بومیان کوچکتر بود و
قومهای تابع نه تنها حق دا شتند ل شگریان و قوای نظامی ویسهی خویش را دا شته
باشااند و ایشااان را با ساا حها و پوشاااک خاص قومشااان تجهیز کنند ،بلکه حق
داشااتند در نبردها به ارتش ایران بپیوندند و زیر فرماندهی مسااتقیم سااردارانی از
مردم خویش در جنگها شرکت کنند .در واقع پیکرهی اصلی ارتش ایران را همین
ارتشهای بومی سرزمینهای گوناگون تشکیل میدادهاند .هرودو در داستانی که
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خ صمانه بود .در عمل ،تاریخ آ شور عبار ا ست از سفرهای جنگی دایمی شاه و
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در مورد جنگهای ایران و یونان نوشته ،ت ش کرده تا با توصیف رنگآمیزیشدهی
تنوع قومها و نسادها در ارتش شااااهنشااااهی ،بر دالوری یونانیان تأکید کند .او در
عین حاا ،با این کار ،به واقعیت بساایار مهمی اشاااره کرده اساات و آن هم این که
قومهای تابع هخامن شیان ،بدون ف شار نیروی نظامی مهمی ،به شاهن شاهی وفادار
بودهاند .وگرنه تشااویق و تجهیز ارتشهای محلی ،که زیر فرمان سااردارانی محلی
خدمت کنند و در نزدیکی شاه هم ح ضور دا شته با شند ،قماری بیمعنا و مرگبار
میبود.

تشاااکیلشاااده از قومها و نسادهای گوناگون ،حتی یک گزارش دربارهی شاااورش
ارتشهای متحد و ت ششاااان برای غصاااب قدر در دسااات نیسااات .برعکسِ
امپراتوران روم که هر از چندگاهی به دساات ساارداران یا سااربازان مزدور آلمانی و
گل نسادشان کشته می شدند ،حتی در یک مورد هم به سوءقصد ارتشهای متحد
به شاهان هخامنشی یا حتی سرکشی سادهشان اشاره نشده است و این را میتوان
نشانهی وفاداری ایشان دانست.
هخامن شیان نه تنها اجازهی ب سیج ل شگر را به قومهای تابع شان میدادهاند ،که
این کار را ت شویق هم میکردهاند و بخ شی از منابع مالی امپراتور را در این را ستا
صرف مینمودند .چنان که بر مبنای تواریخ هرودو  ،خراج استان کیلیکیه پان صد
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این نکته هم جالب توجه اسااات که با وجود حضاااور شااااه در میان ارتشااای
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تاالن نقره در ساااا بوده که صااد و چهل تاالن آن در خودِ این قلمرو برای تجهیز
ارتشی بومی خرج میشده است .1گذشته از این ،روایتهایی که در مورد نرمخویی
پارسیان هنگام سرکوب شورشیان وجود دارد نشان میدهد که شورشهای محلی
در شاهنشاهی امری خشونتآمیز و پردامنه نبوده است ،وگرنه بخششهای مداوم
و مجازا های سااابکی همچون تبعید که برای رهبران شاااورشااای در نظر گرفته
می شد میتوان ست به عنوان عاملی ت شویقکننده برای سایر یاغیانِ احتمالی عمل
کند و عمر هخامنشیان را بسیار کوتاه سازد.

نابود کنند .برای نیل به این مقصاااود ،دو راهبرد مورد اساااتفاده قرار میگرفت.
قدیمیترین روش ،کشااتار مردان یک قبیله یا شااهر و به بردگی گرفتن فرزندان و
کودکانشان بود .به این ترتیب ،مردمی که تا پیش از این هویتی همگن و همبسته
داشااتند به جمعیتی ناتوان و پراکنده در بخشهای مختلف شاااهنشاااهی تجزیه
میشدند و در زمینهی آشوریشان حل میگشتند.
دومین راهبرد ،آن بود که مردم سااااکن یک منطقه را به جاهایی دوردسااات
تبع ید کن ند .معموالً مردان نیروم ند قوم تبع یدی را میکشااات ند یا انگشااا تان

 1هرودوت ،كتاب سوم ،بند .90
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سوم :آشاوریان میکوشایدند تا تنوع فرهنگی و هویت قومی قومهای تابعشاان را
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ِِ تبعیدهای
دسااتانشااان را قطع میکردند تا ارزش جنگیشااان از بین برود .روش
پردامنهی قومی برای نخ ستین بار تو سز سناخریب به صور

سیا ستی عمومی

مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن توسز بابلیها وامگیری شد ،چنان که تبعید
قوم یهود به بابل در زمان نبوکدنصر یکی از نمونههای فراوان آن بود.
شیوهی ایرانیان ،اما ،درست معکوس این بود .شاهنشاهان پارس مراسم دینی،
مناسااک مذهبی ،و ادبیا و هنر قومهای تابع را تشااویق میکردند و این کار را تا
حدی پیش میبردند که هنگام ثبت چگونگی ساااخته شاادن کاخ شاااهنشاااه نام

قومهای شور شی هم گهگاه به کار گرفته می شده ا ست .دو نمونهی م شهوری که
در این زمینه در دساات اساات مربوط به دو قومِ ایرانی و یونانی میشااود .داریوش
بزرگ هنگامی که در جریان شورشهای ساا اوا سلطنتش بر مادهای یاغی چیره
شد ،ایشان را به حاشیهی خلیج فارس و جزیرهی قشم کوچاند .این کار ،گذشته از
ابعاد نظامی و سیاسیای که داشت ،اگر در کنار سایر فعالیتهای داریوش دربارهی
خلیج فارس نگریسااته شااود به عنوان جزئی معنادار در یک نقشااهی بزرگ برای
ایرانی کردن خلیج و « فارس کردنش» جا میافتد .فعالیت های داریوش در مورد
خلیج فارس معنادار بوده اسااات؛ او قومهای ایرانی را در دور تا دور خلیج سااااکن
کرد ،به در یانوردی مأمور یت داد تا دور خلیج را با کشاااتی بپی ما ند و آن را
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یکایک قومها و کارهایی را که انجام دادهاند ذکر میکردهاند .البته سیا ست تبعید
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نق شهبرداری کند ،و پایگاههایی تجاری در حا شیهی آن بر ساخت .آ شکار ا ست که
همهی اینها را باید در قالب برنامهای بلندمد و فراگیر برای توساااعهی بازرگانی
در خلیج ،و در عین حاا ایرانی کردن کارگزارانش دانست.
نمونهی دیگر ،به تبعید مردم شورشی ارتریا مربوط میشود .مردم این شهر ،که
پس از شورش اسیر شدند ،به نزدیکی بابل فرستاده شدند و در زمینی که در آنجا
به ایشان بخشیده شد شهری برای خود ساختند .در این مورد هم آشکار است که
هدف ریشهکنی قومی و هویت فرهنگی نبوده است ،چرا که پس از پنج قرن ،وقتی

گزارش کرد که هنوز به زبان یونانی سخن میگفتهاند .1کاری که پس از چند سده
سکونت در نزدیکی مرکزی فرهنگی مانند بابل ،بدون ت شویق بیرونی ،د شوار بوده
است.
به این شکل ،هخامنشیان با سازماندهی قلمرو وسیع شان در قالب استانهایی
وفادار ،کار دیوانساالرانه کردن سلطهی سیاسی و کاستن از فشار نیروی سرکوبگر
نظامی را به انجام رسااااندند .ناگفته پیداسااات که تکیه کردن بر نیروهای نظامی
محلی و پر و باا دادن به هویت قومی و محلی قوم های تابع ،تنها در شااارایطی

 1به نقل از فيلوستراتوس آتنی ،زندگی آپولونيون ،بند آ.13 ،
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جهانگردی یونانی از این منطقه دیدار کرد ،با نوادگان قوم تبعیدی روبهرو شاااد و
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ممکن ا ست که نظامی ب سیار کارآمد از روابز اداری و تنظیما حقوقی بر زندگی
مردم ساکن آن منطقه م ستولی شده با شد و وفاداری ای شان را با نمایش ضرور
تداوم نظم پار سی جلب کند .وگرنه هر یک از قومها ،میتوان ست با ا ستفاده از دو
عن صر پایهی ا ستق ا سیا سی  -یعنی هویت م شترک و ارتش  -که اتفاقاً هر دو
هم توسز پارسیان پشتیبانی شده بود ،ادعای استق ا کند یا دست کم به شورش
و نافرمانی روی آورد.
تداوم این سیاست هخامنشیان ،و تداوم دولتشان ،نشانگر آن است که سیاست

امنیت ،به خوبی در این قلمرو انجام میگرفته اسااات .میشااال فوکو ،در کتاب
نامدارش به خوبی نشااان داده که ایجاد نظم و انضااباط ،بدون سااازماندهی دقیق
مکان و زمان ممکن نیساات .1در مورد سااازماندهی زمان در عصاار هخامنشاایان
اط عا ما ب سیار اندک ا ست ،اما در مورد سازماندهی ف ضا به قدر کافی اط عا
داریم.
ت شهای پردامنه برای اکتشاف مرزهای نو و نقشهبرداری از قلمرو شاهنشاهی،
ساختن راهها و جادههای محکم ،ایجاد نظام کارآمد برید برای تبادا نامه و پیام ،و

 1فوكو.1378 ،
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ساااازماندهی اداری ،منظم کردن روابز انساااانی ،قانونمند کردن تبادال  ،و حفظ
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انجام طرحهای عمرانی عظیمی مانند گسترش شبکهی قنا ها و حفر کاناا سوئز
ن شانگر آن ا ست که ع صر هخامن شیها با تحولی جدی در شیوهی نگری ستن به
مکان و فضا همزمان بوده است .به گمان من سازماندهی استانها و معنادار کردنِ
«م کان» ،با یاری گرفتن از هو یت قوم های سااااکن آن ،مهمترین دسااا تاورد
هخامنشیان در سازماندهی فضا بوده است.
هخامنشیان استانهای بیست و چندگانه شان را در قالب سرزمینهایی تعریف
میکردند که هر یک مردمی ویسه را شامل می شده ا ست .به این ترتیب ا ست که

م صری ،و آراخوزی برخورد میکنیم .نامهایی که ن شانگر من سوب شدنِ مردمِ یک
دهیه به هویتی منسجم و یکپارچه است ،که به کل ساکنان آن سرزمین منسوب
می شده است .به این شکل ،به همان شکلی که پارسی خویشتن را تعریف میکرد
و هویت خویش را از مجرای مشاااروعیتِ ناشااای از این تعریف نوین مساااتحکم
مینمود ،اجازهی کاری مشاااابه را به قوم های تابع خود نیز میداد .این قوم ها ،از
سویی هویتی یکپارچه و منسجم به دست میآوردند و با پشتیبانی از نظم پارسی
جایگاه شای ستهی خویش را مییافتند ،و از سوی دیگر به خاطر مت صل شدن به
یک چارچوب ک ن هخامنشاای مشااروعیت و اقتدار شاااهنشاااهی را نیز تقویت
میکردند .به این ترتیب ،رابطهی امپراتور پارس با شاهان محلی و شهربانانی که بر
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در کتیبههای هخامنشاای مرتبا با نامهایی مانند کاریهای ،کیلیکیهای ،ای می ،ماد،
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قلمروهایی بزرگتر از بیشاااتر پادشااااهی های باساااتانی حکومت میکردند ،در
سط هایی پیاپی در قالب ارتباط ای شان با حاکمان و شهرداران تکرار می شد .این
الگوی برخالی ،1همان چیزی بود که ظهور مفهوم شاهن شاه ،یعنی شاهی را که بر
شاهان دیگر فرمان میراند ،ممکن ساخت .و این همان مفهومی بود که در ا ستان
مصار با نام مصاریاش« ،پرو» خوانده میشاد ،که خود از نام کاخ شااهی در زبان
مصری (پر) مشتق شده بود .همین واژه بود که بعدها توسز رومیان وامگیری شد
و با افزوده شدن پی شوندی و پ سوندی ،به عبار آ شنای «امپراتور» تبدیل شد.

حوزهی هویت ملی بودهاند ،و به م ابه ابزاری سیاسی از آن بهره بردهاند.
اکنون ،میتوانیم بار دیگر به فهرست سرزمینهای هخامنشی بنگریم و ماهیت
مردمان ساکن شان را تحلیل کنیم .داریوش در کتیبهی بی ستون به بی ست و سه
دهیو ا شاره میکند :پارس (پار سَ ه) ،ای م (هوواگَه) ،بابل (بابیروش) ،آ شور (آثورَه)،
عربسااتان (اَرَبایه) ،مصاار (مودرایه) ،کشااورهای کنار دریا (تیائی درَیهیه) ،سااارد
(اسااپردَه) ،یونان (یئونَه) ،ماد (مادَه) ،ارمنسااتان (اَرمینَه) ،کاپادوکیه (کَتَهپَتوکَه)،
(سااارَک َه) ،آر یا یا هرا (هَرَیوَه) ،خوارزم
پار (پَرثَوَه) ،زَرَ نگ یا سااایسااا تان َ

Fractal Pattern
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هخامن شیان به این شکل ،نخ ستین طراحان شبکهای از بازیهای برنده -برنده در
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َِندارَه) ،سکا ،تَتَه گوش،
(هووارَزمیه) ،بلخ (باختریس) ،سغد ( سوگودَه) ،قندهار (گ
رُخج (هَرَواتیش) ،و مَکا.
تقریباً تمام این نامها تا آخرین روزهای عمر شاهن شاهی هخامن شی بخ شی از
قلمرو ایران باقی ماندند ،هر چند برخی از آنها در هم ادغام شااده و برخی دیگر به
بخشهای کوچکتری تق سیم شدند .در این نخ ستین فهر ستِ موجود از ا ستانهای
ایرانی ،به دو رده از نامها بر میخوریم:
ردهی نخست ،به نام سرزمینهایی مربوط می شود که سابقهای دیرینه داشته یا به

نظم پارساای هم ،از نوعی هویت جمعیِ مسااتقر بر جغرافیای مشااترک برخوردار
بودهاند .مصاار ،بابل ،آشااور ،ماد ،ای م ،خوارزم ،بلخ ،سااارد ،ارمنسااتان ،و سااارد
نمونههایی از کشورهایی هستند که پیش از ظهور هخامنشیها هم به شکلی وجود
داشتهاند.
ردهی دوم ،به سرزمینهایی ارتباط مییابد که تا پیش از هخامن شیان نامی از آنها
نمیشاانویم ،یا دسااتکم به عنوان یک کشااور و ساارزمین مسااتقل نامی در تاریخ
ندارند .مهمترین نمونههایی که در این رده قرار میگیرند ،عبارتند از یئونیه ،اَرَبایه،
و ک شورهای کنار دریا .این نام آخر ن شان میدهد که در برخی از این ا ستانهای
تازه تأسیس شده ،که هویت و انسجام خود را از دستگاه دیوان ساالرانهی پارسی -
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دلیل دارا بودن ترکیبی همریخت و یکپارچه از مردمِ ساااکنشااان ،پیش از ظهور
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و نه اتحاد درونی مردمش  -به دست میآوردهاند ،مناطقی هم بودهاند که هنوز نام
جاافتادهای نداشتهاند و قوم یا قبیلهای خاص در آنها برجستگی نداشته است .شاید
معنادار باشد که بخش عمدهی ارجاعها به شبهجزیرهی یونانی در متنهای هخامنشی با
همین عبارا عام انجام شااده اساات؛ کشااورهای کنار دریا ،کشااورهای درون دریا ،و
کشورهای آنسوی دریا!
نتیجه این که ،ظاهراً ،دو نوع ا ستان در شاهن شاهی پارس وجود دا شته ا ست.
نخساات ،ساارزمینهایی که سااابقهای طوالنی ،انسااجامی درونی ،و هویتی از پیش

است ،چرا که هویتی متمرکز ،و شکلی از دستگاه دیوان ساالرانه در این سرزمینها
ساااابقه داشاااته و به همین دلیل هم کافی بوده تا پارسااایان با چیرگی نظامی و
سیا سی بر ای شان ،قوانین خود را در ک شور شان جاری کنند و با تقویت پیوندهای
میان ای شان و کلیت شاهن شاهی ،وفاداری شان را ت ضمین نمایند .سرزمینهای
یاد شده در دو و نیم قرنی که سلطنت هخامن شیها دوام آورد چند بار قیام کردند
و کوشاایدند خود را از زیر ساالطهی پارسها رها کنند ،اما شاامار این تجربهها و
شد شان به شکل شگفتآوری اندک بوده است.
در میان این اسااتانها ،مصاار ،که بیشااترین گرایش اسااتق اطلبانه را از خود
نشاااان میداد و به دلیل موقعیت جغرافیاییاش بخت زیادی برای جداییطلبی
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موجود داشتهاند .کار پارسها در رابطه با این سرزمینها سادهتر از سایر جاها بوده
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داشت ،از ساا  525پ.م .که توسز کمبوجیه فت شد تا حدود دویست ساا بعد
( 332پ.م ).که تو سز ا سکندر مقدونی محا صره شد و سقوط کرد ،تنها پنج بار
(در سااهای  384 ،400 ،463 ،484و  345پ.م ).قیام کرد که تنها سه موردش
پردامنه و مهم بود و به جنگهای بزرگ میان سپاه پارس و قوای متحد م صری و
لیبیایی انجامید ،و در تمام این موارد هم بخشاای از جمعیت مصاار هوادار حکومت
ایرانیان بود و شااااید به همین دلیل هم همواره پیروزی نهایی نصااایب پارس ها
میشااد .ارزیابیهای جدیدتری که در مورد دامنه و تأثیر شااورش مصااریان انجام

دو ن سل در ا ستق ا زی ست و شورشهای آن نیز به منطقهی دلتای نیل در م صر
شاامالی محدود بوده و دالیلی اقتصااادی داشااته ،و به ملیگرایی مصااری ارتباطی
ندا شته ا ست .1در کل ،مرور ا سناد م صری ،و ب سنده نکردن به گلچینی از ا سناد
یونانی ،به رو شنی این نتیجه را به د ست میدهد که در مورد ماهیت شورشهای
مصااریان در منابع یونانی بساایار اغراق شااده 2و حتی مص ارِ به ظاهر ساارکش هم
ا ست نایی مهم در وفاداری ا ستانها به دولت هخامن شی مح سوب نمی شده ا ست.
در نتیجه ،میتوان به عنوان قاعدهای عام ،اسااتانهای قدیمی و پرسااابقهی قلمرو
 1بریان.403-420 :1386 ،
 2ری.1388 ،
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گرفته ،ن شان میدهد که این سرزمین در سرا سر دوران هخامن شیان تنها به مد
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هخامنشی را وفادار و مطیع دانست.
در کنار این کشورهای باستانی ،استانهای نوپایی هم وجود داشتند که بیشتر
محصاااوا دساااتگاه دیوانی پارس ها بودند تا روندِ تدریجی ادغام و همجوشااای
جمعیتهای انسانی .یکی از این استانها عربستان بود که در آن زمان مجموعهای
از قبیلههای ساارگردان کلدانی و آرامی را شااامل میشااد .دیگری ،یونان بود که
ترکیب جمعیتی چ ندنساده و گوناگونش را در بخش های قبل مشااااهده کردیم،
چنان مینماید که مرکز تمدن و فرهنگ یونانیان از دید هخامنشیها ،استان یونیه

منطقه به کار میگیرند .با توجه به تاریخچهای که از بخش های مختلف جهان
یونانینشااین دیدیم ،این برداشاات درساات بوده اساات .یعنی بخش بزرگتری از
جمعیت شهرن شین یونانی در منطقهی سارد و ایونیه ساکن بودهاند و با وامگیری
از تمدن های شااارقی حدود دو ساااده زودتر از خویشااااوندان فقیرترشاااان در
شبهجزیرهی یونان به ادبیا و هنر و خز و مظاهر تمدن مادی دست یافته بودند.
یک نشاااانهی این پیشااارفتگی آن که زبان ایونی تا زمان شاااکلگیری اتحادیهی
دلوسی زبان رسمی ادبیا و علم و سیاست یونانیان بود.
بدیهی اسااات که از نظر پارسها ،این بخش از جهان یونانی مهم و مورد توجه
بوده اساات؛ هم از نظر نیروی انسااانی و مهار های صاانعتی و هنری ساااکنان این

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و سارد بوده با شد .چرا که ا شارههای مربوط به یونانیان را بی شتر در مورد این دو
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منطقه ،و هم از دید اقتصاااادی و تجاری .بخش هایی از شااابهجزیرهی یونان و
جزیرههای دریای اژه ،خیلی ساااریع ،در همان دوران سااالطنت کوروش به قلمرو
ایران پیو ستند ،اما هرگز به عنوان بخ شی مهم و قابل توجه از شاهن شاهی مورد
توجه و ع قه نبودند .تاریخنویسااان امروزین معموالً از این حقیقت غفلت میکنند
که تاریخهایی را مورد ا ستناد قرار میدهند که تو سز یونانیان شبهجزیره نو شته
شده است ،و طبیعی است که از دید ایشان مرکز جهان یونانی ایونیه نباشد .اما با
هر مق یاس و هر متغیری که در نظر بگیریم ،مرکز فرهنگی ،ت جاری ،صااانعتی،

این امری اسات که به زودی با مرور شاواهد موجود اثباتش خواهم کرد .از این رو،
این حقیقت که در میان پیکرهی هدیهآورندگان در تختجمشاااید ،تنها ،یک نوع
یونانی وجود دارد و آن هم به یئونیه منسوب است غیرمنتظره نیست.
هخامنشیان از ذکر نام و ترسیم نقش یونانیان شبهجزیره و جزیرههای اژهای بر
یادمانهای خویش چ شمپو شی میکردهاند ،نه از آن رو که ای شان با آزادیخواهی
و دالوری خویش شااکسااتهایی پیاپی به ایرانیان وارد میکردند (روایتی که دروغ
بودنش را نشااان خواهم داد) بلکه به این دلیلِ ساااده که ایشااان به عنوان قومیتی
مستقل و صاحبان استانی مهم و ارجمند به رسمیت شناخته نمیشدهاند .این ادعا
که غیاب نام و ن شان ای شان ن شانگر فت نا شده ماندن و ا ستق ا این سرزمینهای
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هنری ،و سیا سی جهان یونانی در سارد ،میلتوس ،و اف سوس قرار دا شته ا ست ،و
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کوچک بوده ،برداشااتی رایج ولی نادرساات اساات .چون به زودی خواهیم دید که
ایرانیان هم شاابهجزیرهی یونان و هم جزیرههای دریای اژه را بخشهایی (هر چند
حاشیهای) از شاهنشاهی خویش محسوب میکردهاند ،و به لحاظ سیاسی و نظامی
هم کام ً بر آن ها چیره بودهاند .بدیهی اسااات که غیاب نام آزتک ها و روس ها و
زولوها در تختجمشید ،به معنای آن نیست که این مردم در آن زمان وجود داشته
و هخامنشیان را مدام شکست میدادهاند .معقواتر آن است که بپذیریم این نامها
و نشااانها در آن هنگام هنوز وجود نداشااتهاند ،و بنابراین چشااماندازِ امروزینِ ما از

شاید ماجرا چنین باشد.
آن چه ب عد ها یو نان نام گر فت ،در واقع ،نامی اداری بود که دیوانسااااالری
هخامنشاای ،در تعقیب ساایاساات «ملتسااازی» خود ،به قومهای گوناگون ساااکن
آ سیای صغیر داده بود .نامی که م شتقاتی از آن به دنبالههای غربی این قلمرو نیز
اط ق می شد؛ دنبالههایی که آنقدر اهمیت ندا شتند تا با نامی م ستقل شناخته
شوند ،یا در یادمانها مورد اشاره واقع شوند .اشارههای احترامآمیز و قدرشناسانهای
که در کتیبههای پارسااای باساااتان وجود دارد ،و مشاااارکت یونانیان در سااااخت
کاخهای ایرانی که مهار صنعتگران شان را نشان میدهد ،همه به آسیای صغیر و
قلمرو ساااارد و ایونیه ارجاع میدهند .و اینها همان بخشهایی هساااتند که در
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ای شان برای هخامن شیان نا شناخته بوده ا ست .خواهیم دید که در مورد یونان نیز
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همین مقطع مرکز ادبیا  ،هنر ،و فرهنگ یونانی نیز بودهاند .شبهجزیرهی یونان به
دلیل دشاامنی ،تنگنظری ،یا قدر تهدیدکنندهاش از قلم نیفتاده اساات ،بلکه به
سااادگی به این دلیل مورد اشاااره نیساات که مهم نبوده اساات .بدیهی اساات که
هخامنشیان نمیتوانستهاند به تک تک قبیلهها و گروههای کوچک جمعیتی ساکن
در حاشاایهی قلمروی خود اشاااره کنند ،و یونانیانِ ساااکن در شاابهجزیرهی یونان
یکی از این گروههای جمعیتی حاشیهای بودهاند.
در یک جمعبندی کلی ،اگر دریابیم که یونانِ آ شنای ن ش سته در شبهجزیرهی

خواهیم کرد که در آن دوران یونان (ایونیه) ک شوری بوده که در آ سیا (نام ا صلی
آسیای صغیر) قرار داشته است!
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یو نان ،در آن روز گار ،چ قدر نو پا و دوراف تاده و دور از تو جه پارس ها بوده ،درک
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«ای زئوس! چرا در چهرهی مردی پار سی ظهور کردهای و نام خود را خ شایار شا
نهادهای؟ آیا برای ویران کردن یونان تمام مردم دنیا را با خود آوردهای؟ در حالی
1».کنی

که میتوانی بدون ایشان نیز چنین

...گفتار مردی یونانی زمانی که خشایارشا را هنگامِ ورود به یونان دید

.56  بند، كتاب هفتم، هرودوت1
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گفتار نخست :داستان قدرت نظامی یونان

سخن نخست :قصهی ارتش یونانی
به طور سنتی ،بازسازی تاریخ نبرد در یونان را از ایلیاد آغاز میکنند .البته میتوان
برای فنون جنگی یونانیان ریشاااههایی کهنتر را در تمدنهای موکنای و کر باز
ج ست .اما به نظر میر سد آن ک سانی که در تاریخ مورد نظرمان با نام یونانی مورد
ا شاره واقع می شدند خوی شاوندانِ همان ک سانی بوده با شند که به ایلیون حمله

در ایلیاد قواعد خاصی بر نبردها حاکم است:
 نخست آن که ،جنگ در میدانی دور از شهر انجام میپذیرد و زنان و کودکان درآن حضور ندارند .بر مبنای تراژدیها و نوشتارهای دیگری که دیرتر از ایلیاد نوشته
شدهاند معلوم می شود که زنان و کودکان تنها به عنوان بردگان و ا سیرانی اهمیت
داشتهاند که پس از پایان نبرد توسز لشگریان پیروز تصاحب می شدهاند .بنابراین،
شیوهی نبرد با روش تهاجمی و شکارگرانهی آشوریهایی که به شهرها میتاختند
و در کنار باروها و درون کوچهها میجنگیدند تفاو داشته است.
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کردند و آن را غار نمودند.
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 دوم آن که ،جنگها همواره در قالبی تن به تن و یک به یک تصویر شدهاند .تنهایاریهایی که در میدان نبرد دیده میشااود به کسااانی مربوط اساات که در کنار
یکدیگر میجنگند ،یا بر یک گردونه سااوارند .بنابراین رزمآرایی 1گروهی و آرایش
هماهنگ میان سربازان هنوز وجود ندا شته ا ست و جنگ عبار بوده از درگیری
تن به تن افرادی منفرد با هم.
 سوم آن که ،نبرد همواره میان دو قهرمانی در میگیرد که موقعیتهای اجتماعیهمسانی دارند .شاهان با شاهان میجنگند وشاهزادگان با شاهزادگان ،و پهلوانانی

همواره از حمایت خدایی دیگر برخوردارند و معموالً به خاطر گسااتاخیشااان مورد
شماتت قرار میگیرند.
 چهارم آن که ،پهلوانان و قهرمانان ،چنان که اشاااره شااد ،آدم عادی نیسااتند؛یعنی ،یا خدا و خدازاده ه ستند و یا شاه و شاهزاده .معموالً این مرزها هم چندان
شفاف نیست .چنان که آخیلس ،شاه مورمدونها ،خدازاده است و برخی از خدایان
گاه در قالب پهلوانانی میرا به میدان نبرد قدم میگذارند.2
 1به پيروی از احمد بيرشک عبارت «رزمآرا» را به عنوان برابرنهادی برای استراتگوس ()
برگزیدهام.
 2مثالً وقتی كه آرس به ســـيمای آكاماس تريير قيافه میدهد و به هواداری از مردم تروا گام در ميدان
میگذارد (ایلياد ،سرود پنجم).
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که به خدایان تیراندازی میکن ند (م ل دیومد که آفرودی ته را مجروح میک ند)
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 پنجم آن که نظمی خاص بر آداب جنگ حاکم اسااات .چنان که دو جنگاورنخست از دو سوی میدان به سمت هم پیش میآیند و با خواندن رجز جنگ را در
حوزهی معنا آغاز میکنند ،بعد از دور به هم نیزه میپرانند ،و اگر هیچ کدامشاااان
ک شته ن شود به سمت هم میدوند و معموالً در راه به هم سنگ پرتاب میکنند.
آنگاه از فا صلهای نزدیکتر دومین زوبین خود را پر میکنند و اگر تا این هنگام
هنوز کسی کشته نشده بود با شمشیر به جان هم میافتند.
 -ش شم آن که ،مرکز توجه جنگاوران ،بیش از آن که ک سب افتخار یا د ستیابی به

در تمام موارد ،شااارح و توصااایفهایی پر آب و تاب در مورد سااا حها و زرههای
جنگاوران وجود دارد و هُمر به صاااراحت از زبان قهرمانانش این مطلب را افشاااا
میکند که هدف ا صلی از ک شتن حریف ،آن ا ست که س حهایش ت صاحب شود.
برخی از درگیریها هم در اطراف بدن بیجان پهلوانانی رخ میدهد که س حهایی
گرانبها را بر تن دارند و دو ستان و د شمنان در اطراف شان میجنگند تا صاحب
این غنیمت معلوم شود .اهمیت س ح در ایلیاد به قدری ا ست که همر در انتهای
کتاب چهاردهمش  140سطر را به توصیف زره آخیلس اختصاص داده است!
 هفتم آن که ،به ویسه در اردوی آخائیها ،ن شانهای از نظم و سل سلهمراتب جنگیدیده نمی شود .آگاممنون ،که ظاهراً عالیرتبهترین فرماندهی یونانی ا ست ،مرتباً با
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پیروزی عمومی برای لشکرشان باشد ،غار کردن س حهای یکدیگر است .تقریباً
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مخالفت و توهین ساارداران و شاااهان متحدش روبهرو میشااود و در ابتدای کتاب
نزدیک است به دست آخیلس کشته شود.
 هشااتم آن که ،م حظا اخ قی در میان پهلوانان یونانی وجود ندارد .مردم ترواگهگاه از این که برای دفاع از زن و فرزندانشااان یا میهنشااان به میدان آمدهاند
سخن میگویند ،اما محتوای سخن یونانیان به آرزو برای غار کردن شهر و برده
کردن مردمش و دعوا بر سر غنایم منح صر می شود .معنادار ا ست که منظومهی
ایلیاد با شاارح درگیری آخیلس و آگاممنون بر ساار دختری که اساایر شااده آغاز

کردنش ناچار میشود باج بدهد پایان مییابد.
با توجه به این هشااات نکته ،میتوان درکی از ماهیت نبرد در یونانِ سااادهی
هشااتم پ.م .به دساات آورد .از مرور ایلیاد معلوم میشااود که فنون نبرد هنوز در
مرتبهای ب سیار ابتدایی قرار دا شته ا ست .سپاه یونان شهر تروا را برای نه ساا
محاصااره میکنند و با این وجود نشااانهای از قحطی یا کمبود غذا در میان اهالی
شهر دیده نمیشود ،و هیچ اشارهای به فنون قلعهگیری در متن وجود ندارد .از این
رو ،آشاااکار اسااات که یونانیان دراین دوران با جنگ در شاااهرها آشااانا نبودهاند.
صاافتهایی هم که به قهرمانان منسااوب میشااود ،تنها ،به زورمندی بدنی و وزن
زیاد و قد بلند و سرعت دویدن و بلندای صدا هنگام نعره ک شیدن ا شاره میکند.
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میشااود ،و با شاارح این که چگونه پریام برای بازسااتاندن پیکر پساارش و دفن
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در واقع ،بین تمام پهلوانان همری تنها بارقههای زیرکی در اولیس دیده میشاااود
که او هم این هنر را تنها برای دزدی و فریبکاری به کار میگیرد ،نه سااازماندهی
سپاه.
س حها و زره پهلوانان آخائی و تروایی در ایلیاد همسان است ،و تنها تفاو به
بیارزش بودنِ کمان نزد آخائیها مربوط می شود ،و ا شارههای زیادی که به ا سب
ترواییها وجود دارد .از این رو ،به نظر میرساااد تمدن تروا ،که تمدنی شااارقی و
آ سیایی بوده ،با هنر کمانگیری و سوارکاری آ شنا بوده با شند .با وجود این ،هیچ

کمانگیر ایلیاد پاریس ا ست که به بیعر ضگی و زناکاری شهره ا ست .پس میتوان
نتیجه گرفت که ،از دید همر ،آخائی ها اهمیت چندانی برای کمان قائل نبودهاند.
این بیتوجهی به کمان ارثیهای بود که بعدها به یونانیان و رومیان ع صر ک سیک
رساید و ایشاان را در برابر کمانداران ایرانی آسایبپذیر سااخت .با وجود این ،در
ایلیاد اشااااره های زیادی به پیادهنظام یونانی وجود دارد؛ همان چیزی که بعدها
هوپلیتها را به وجود آورد.

 1ق ضيهی تير خوردن به پای آخيلس و ك شته شدنش به د ست پاریس در خود ایلياد وجود ندارد و متعلق
به نویسندگان بعدی است.
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کدام از پهلوانان از تیراندازی دشااامن آسااایب مهمی نمیبینند 1و مشاااهورترین
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تاریخ جنگ در یونانِ عصاار ک ساایک با نام هوپلیتها گره خورده اساات .نام
هوپلیت احتماالً از واژهی «هوپلون» ( ) یونانی مشااتق شااده اساات که
«سااپرِ گِرد» معنی میدهد و از گویش آرگوساای گرفته شااده اساات .هوپلیتهای
یونانی ساااربازان پیادهای بودند که در بیشاااتر اوقا سااااا به کار کشااااورزی
میپرداختند ،اما با آغاز جنگ به میدان میرفتند .هوپلیت ها سااا ح ها و آرایش
نظامی خاص خود را داشاااتند و در صاااف هایی به هم پیوساااته به میدان گام
میگذا شتند و با س حهایی سنتی با حریفان شان درمیآویختند .شواهد تاریخی

جامعههای ک شاورز سادهای که هنوز به قدر کافی تمایز نیافتهاند و نقش اجتماعی
کشاااورزان و سااربازان از هم تفکیک نشااده ،ارتشاای با شااکل و ساااختِ شاابیه به
هوپلیتها وجود داشته ا ست .قدیمیترین نشانه از ارتشهای این چنینی ،به نقش
جنگجویان سومری بر ستون کرکسها مربوط میشود که قدمتش به هزارهی سوم
پ.م .بر میگردد و پیروزیهای نَِرام سین را بر همسایگانش روایت میکند .بر این
ستون ،ردیفهایی منظم از سربازان پیاده دیده می شوند که به ک هخود و سپر و
نیزه مجهزند و تو سز سردارانی که شم شیر در د ست دارند راهنمایی می شوند.1

O’Connel, 1989: 32-37.
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نشااان میدهد که الگوی رزمی هوپلیتها منحصاار به فرد یا تازه نبوده و در تمام
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این شااکل و شاامایلی اساات که عیناً در هوپلیتهای یونانی هم دیده میشااود.
پیادهنظام هوپلیت ،برای نخسااتین بار ،در دولتشااهر آرگوس زاده شااد .چنان که
گفتیم ،نام هوپلیت از گویش این مردم گرفته شده و نخ ستین زره هوپلیت را هم
در همین شهر کشف کردهاند .این زره ،ک هخودی تیغهدار و زره سینهای مفرغین
است که در سدهی هشتم پ.م ساخته شده است .تیغهی روی ک هخود آشکارا از
ک هخود سربازان هراسانگیز آ شوری وامگیری شده ا ست که در آن دوران هنوز
در فنیقیه و آ سیای صغیر ح ضور نظامی دا شتند .ت صویر هوپلیتها برای نخ ستین

این شااایوه را وامگیری کرد .چون این گلدان را در آن شاااهر یافتهاند و برخی از
گامهای بعدی تکاملِ هوپلیتها نیز در این شهر برداشته شد.
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بار در سدهی هفتم پ.م .بر گلدانها پدیدار شد و کورینت ،پیش از سایر شهرها،
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کالهخود کورینتی یك هوپلیت

از اواسز سدهی پنجم پ.م .به بعد ،شکل ک هخود هوپلیتها تغییر کرد و بر
مبنای سرمشقی ساخته شد که در کورینت ابداع شده بود .ک هخودهای کورینتی
با چکشکاری یک ورقهی مفرغین ساخته میشد و فاقد تیغهی روی سر بود .در
مقابل نقابی داشت که چهره را میپوشاند و تنها جای چشمها و مقابل بینی و دهان
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را باز میگذاشت .تصویر باال نمونهای از این ک هخودها را نشان میدهد .هر
پیادهنظام هوپلیت کشاورزی از اعضای قبیلههای یونانی بود که قطعهای زمین به
وسعت حدود چهار هکتار و دستکم یک برده داشت .بین یک سوم تا نیمی از
جمعیت مردان بالغ هر روستای یونانی را هوپلیتها تشکیل میدادهاند .استعداد
بسیج سرباز در یونان اصوالً پایین بوده است چنان که ،به روایت آریستید ،اتحادیهی
دولتشهرهای یونانی پس از پیروزی پ ته (یعنی بهترین زمان از نظر آمادگی روانی
یونانیان) دست به گردآوری سرباز زد و تنها توانست ده هزار پیاده و هزار سواره و

همان بوده که در نبرد پ ته جنگید.
هوپلیتها برای راندن دشمن از هنگامهی نبرد و تصاحب میدان تخصص یافته
بودند ،نه ک شتار د شمنان .از این رو ،ساختار و کارکرد شان و ضعیتی ابتدایی را در
تاریخ جنگ نشان میدهد .آن سپاهی که به عقب رانده میشد و میدان را از دست
میداد ،مغلوب پندا شته می شد و هوپلیتها برای تعقیب و ک شتار ای شان کارآیی
نداشتند.

 1هرودوت ،كتاب نهم ،بند  30و .32
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صد کشتی را بسیج کند .1بزرگترین ارتش بسیجشده توسز یونانیان ،احتماالً،
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در عمل ،هوپلیت ها در قالب صاااف هایی با طوا صاااد متر تا چند کیلومتر منظم
میشدند .این صفها هشت تا دوازده ردیف از سربازان را در بر میگرفتند که پشت سر
هم میای ستادند و صف یاد شده را تا چند متر عمق میبخ شیدند .یونانیان هر یک از
این ساااپاهها را فاالنکس ( )می نامیدند ،و این همان واژهای اسااات که
امروزه در قالب خوانش فرانسویاش (فاالنس) در فارسی رواج دارد.
به این ترتیب بزرگترین سپاههای یونانی میتوان ستهاند ده تا سی هزار نفر را
در بر بگیرند .تلفا نبردهایی که بین هوپلیتها در میگرفت ،به ن سبت ،زیاد بوده

درصد شکستخوردگان در هر نبرد کشته میشدند .1در کل ،شیوهی نبرد یونانیان
چندان سنجیده و حساب شده نبوده است .چنان که در روایت مشکوک هرودو ،
مردونیه به خشااایارشااا میگوید که یونانیان جنگاوران ترسااناکی هسااتند چون
عملیا شاااان هنگام جنگ منطقی و معقوا نیسااات ،و حتی هنگامی که پیروز
میشاااوند تلفا زیادی را تحمل میکنند .2هم او در بخش دیگری از داساااتانش
تعریف میکند که چگونه سیصد نفر اسپارتی با سیصد نفر از مردم آرگوس بر سر

Parker, 1995: 1-25.
 2هرودوت ،كتاب هفتم ،بند .9
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است و تا ده درصد کل سربازان میرسید .یعنی حدود  5درصد پیروزمندان و 15
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تصاحب تورِئا جنگیدند و از آنها تنها یک نفر اسپارتی زنده ماند که تورئا را تصاحب
کرد.1

هوپلیتها معموالً برهنه بودهاند و حتی لباس عادی هم بر تن نمیکردهاند.
تصاویری از هوپلیتها ،که بر گلدانهای یونانی یا مهرهای ایرانی ترسیم شده ،نشان
میدهد که هوپلیتها در بیشتر مواقع حتی پوششی برای پنهان کردن عور خود
نیز نداشتهاند .با وجود این ،سربازان دولتمندتر در جنگهای مهم زره بر تن می-
کردهاند .زره تنها به پوششی مفرغی محدود میشد که روی سینه را میپوشاند ،و
زره محافظِ کل بدن در میان هوپلیتها رایج نبوده است .فنآوری ساخت سپر و
 1هرودوت ،كتاب یکم ،بندهای .81-83

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

سای و برگ یك هوپلیت در دیوارنگارهای ای شهر آئگینا  -سدهی پنجم پ.م.
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زره در میان ایشان چندان پیشرفته نبود .از این رو ،سپرها و زرهها بسیار سنگین
بودهاند .وزن یک زره سینه بین  15-20کیلوگرم بوده که اگر با وزن ک هخود (-10
 5کیلوگرم) و سپر ( 10کیلوگرم) جمع بسته شود وزنی  30-40کیلوگرمی را به
بدن سرباز میافزاید .1حمل چنین وزنی دشوار بوده و هوپلیتها را به سادگی خسته
میکرده است .تازه باید به این عدد وزن نیزه ،خنجر ،و شمشیر را هم افزود.

tarikhema.org

هوپلیتهای یونانی بر گلدانی به سبك «نقشِ سیاه»

Hanson, 1998.
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مهمترین بخش تسلیحا یک هوپلیت ،سپرش بوده است .سپر ،نماد فردیت و
شرف در نزد سربازان یونان باستان بوده است .هر سپر هوپلیت ،چنان که از نامش
پیداست ،به شکل دایرهای به قطر یک متر ساخته میشده و  0/3تا  0/5سانتیمتر
ضخامت دا شته ا ست .جنس آن از مفرغ ،1و ا ستحکامش به قدری بوده که عم ً
حریف پیاده قادر به ساااوراخ کردنش نبود .در مورد ساااپر هوپلیتها چند نکتهی
جالب وجود دارد:
نخست آنکه جنس آن از مفرغ بوده ،و این در حالی است که سپر و زره آهنین

در منطقهی مدیترانه و آناتولی میشااناختهاند .در ایلیاد به شاامشاایرهای آهنین
اشارههایی شده و میدانیم که تمدن سفاا خاکستری ،که توسز قومهای دوری به
یونان وارد شده و ع صر تاریکی آنجا را به دنباا دا شته ،با شیوهی کار با آهن آ شنا
بوده ا ست .بنابراین ،تداوم ا ستفاده از مفرغ در ساخت سپرها باید دلیلی دا شته
باشد.
برخی از نوی سندگان ارزان بودن ،سبک بودن ،یا ضد زنگ بودن مفرغ را دلیل
ا ستفادهی بی شتر از آن دان ستهاند .اما این موارد برای جنگافزار پذیرفتنی نی ست.

Parker, 1995: 15-46.
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 -که هم محکمتر و هم با دوامتر ا ست  -را از حدود سه سده پیش از هوپلیتها
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چون مفرغ از آهن نرمتر است و پیکانها و شمشیرهای آهنین زره و سپر مفرغین
را در هم میشااکنند .ع وه بر این ،آهن عنصااری اساات که در پوسااتهی زمین به
فراوانی وجود دارد و معادن آهن در دساااترستر هساااتند .اگر فنآوری کورههای
ذوب آهن وجود داشته باشد ،مقدار زیادی از آهن میتواند با هزینهای اندک تولید
شاااود .از آنجا که زره هوپلیتها هم از جنس مفرغ بوده ،تنها ،یک دلیل میتوان
برای این موضوع قید کرد ،و آن هم این که در این دوران فنآوری استفاده از آهن
در میان یونانیان هنوز آنقدر پیشااارفته نبوده که اشااایایی کاربردی و غیرتجملی

به هر صاااور  ،خودِ مفرغ هم فلزی گرانقیمت بوده و به همین دلیل هم از
دساات دادن سااپر یا زره برای یک روسااتایی یونانی باسااتان خسااارتی هنگفت
محسااوب میشااده اساات .به همین ترتیب ،به غنیمت گرفتن سااپر و زره برای
یونانیان چنان و سو سهکننده بوده که بخش مهمی از نبردهای ایلیاد بر سر همین
زرهها و سپرها درمیگیرند .بنابراین ،نخ ستین جنبهی اهمیت سپر اقت صادی بوده
است.
دومین نکتهی جالب در مورد سااپرهای هوپلیت ،آن اساات که ارزشاای نمادین
دا شته و به عنوان ع متی برای شرافت و شجاعت ارزش به کار میرفتهاند .همان
طور که از شعار مشهورِ اسپارتیان «یا بر سپر ،یا با سپر» برمیآید ،انتظار یونانیان
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مانند سپر و زره را از آن بسازند.
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از دالوران شان آن بوده که برای به دست آوردن غنیمتی ارزشمند  -همچون سپر
 بجنگند ،و اگر ک شته شدند خفته بر سپر شان به رو ستای شان بازگردند .ارزشنمادین سااپر در میان یونانیان امری عجیب اساات ،چون در سااایر تمدنها معموالً
س حهای تهاجمی است که اهمیت دارد .شمشیر بلند پارتی ،نیزهی پارسی ،کمان
سکایی ،گ دیا یا قمهی رومی ،و شمشیر سامورایی که نماد هویتی قومی بودهاند و
ع مت شرف و ج سار دان سته می شدهاند همه س حهایی تهاجمی ه ستند .تا
جایی که من میدانم ،هوپلیتهای یونانی و وارثان فرهنگیشان  -یعنی شوالیههای

در کنار این نکته بنگرید که اسااتفاده از سااپر و زره نزد برخی از تمدنها نشااانهی
ضااعف و ترس تلقی میشااده اساات .چنان که سااپر در میان ژاپنیها به نساابت
ناشناخته بوده و پار های سوارکار هم رستهای کماندار و چابک سوار داشتند که
از زره اساااتفاده نمیکردند .در کنار این موارد ،باید به این نکته هم توجه کرد که
یونانیان ع قهی زیادی برای گریز از میدان نبرد ،دیر رسااایدن به میدان نبرد ،و
ترک کردن همپیمانانشااان داشااتهاند .به طوری که هیچکدام از نبردهای بزرگی،
که شاارحش در آثار نویسااندگان باسااتانی آمده ،خالی از نمونههای این گریزها و
عهدشااکنیها نیساات .اگر تمام این شااواهد را کنار هم بگذاریم ،به یک نتیجهی
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قرون وسطایی  -تنها جنگاورانی هستند که نمادشان س حی تدافعی است .این را
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روشاان در مورد روانشااناساای جنگ در جهان کهن میرساایم ،که احتماالً برای
تاریخنویسان یونانگرا برخورنده است :هوپلیتهای یونانی از جنگ میترسیدهاند!
این ترس میتوانسااته نتیجهی تلفا باالی نبردها ،نامعقوا بودن تصاامیمهای
سردارانشان ،یا برخورد وحشیانهی پیروزمندان با شکستخوردگان باشد.
زره و سپر هوپلیتها ،با وجود زمختی و سنگینی شان ،در برابر ضربا شمشیر
و نیزهی پیادهها مقاوم بوده ا ست و از این رو ،سربازان پیادهی یونانی تا وقتی سر
پا بودهاند میتوانستهاند به خوبی بجنگند .اما خطر موقعی رخ مینمود که سربازی

پیادهها در اطراف شان به قدری زیاد بود که بر زمین افتادن برای شان مترادف بود
با لگدماا و ک شته شدن در زیر د ستوپای جنگجویان خودی و د شمن .ع وه بر
این ،پرتاب نیزه و شم شیری که از روبهرو به هوپلیتها وارد می شد تو سز زره و
سپر شان دفع می شد ،اما نیزه یا شم شیری که از باال به سوی سربازی بر زمین
افتاده نشانه میرفت از زرهش رد میشد و او را از میان میبرد .تحلیل اسکلتهای
باقیمانده از آن روزگار نشان میدهد که بیشتر هوپلیتها به دلیل آسیب به سر و
صور  ،دستها ،و نواحی اطراف کمر و پشت کشته شدهاند.1

Sage, 1996.

PDF.tarikhema.org

1

tarikhema.org

به زمین بیفتد .وزن تسااالیحا متصااال به هوپلیتها به قدری زیاد و فشاااردگی
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هوپلیتها ،رو ستاییانی بودند که سربازی را به عنوان شغلی ر سمی در پیش
نگرفته بودند و بنابراین ان ضباط فردی و گروهی چندانی بر ای شان حاکم نبود .یک
شاخص مهم برای سنجش درجهی ان ضباط فردی و جمعی در یک ارتش ،برر سی
ورزشهایی ا ست که بین مردان جامعهی پ شتیبانش رواج دارد .ورزشهایی که در
میان یونانیان رواج داشااات ،با توجه به آثار زیادی که از بازی های المپیک باقی
مانده ،به خوبی قابلبازسازی است.
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جنگ هوپلیتها ای گلدانی یونانی مربوط به سال  550-560پ.م( .لوور -شمارهی )E735
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یونانیان باسااتان پنج رشااتهی ورزشاای اصاالی (پنتاتلون ) :را
می شناختهاند 1که هنوز هم در قالب پنج حلقهی نماد م سابقا المپیک به عنوان
یک نماد به حیا خود ادامه میدهد .این پنج رشته عبار بودهاند از:
 آلما ( ،)یا پرش طوا و ارتفاع؛ دیسکوس ( ،)یا پرتاب وزنه؛ دروموس ( ،)یا دویدن؛ -پالِه ( ،)یا کشتی؛

وحشاایانه بود ،که بعدها به خاطر تلفا زیادی که داشاات با ورزش آکونتیساایس
( )یا پرتاب نیزه جایگزین شد.
مشااتزنی ،که ذکرش گذشاات ،احتماالً همان پانکراتیون ()
بوده که نوعی مبارزهی تن به تن با دساات خالی بوده و هیچ قاعدهای بر آن حاکم
نبوده .به طوری که مساااابقهدهندگان میتوانساااتهاند چشااام یک دیگر را بیرون
بیاورند و یکدیگر را گاز بگیرند .گزارشی از یکی از مسابقهدهندگان در دست است

 1یگر ،1376 ،جلد.1
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 -پنجمین ورزش ،در ابتدا پوگمِه ( )نام داشاات و شااکلی از مشااتزنی
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که با ناخنهای بلندش شااکم حریفش را پاره کرد ،و شاااید به این دلیل بوده که
کسنوفانس این مسابقه را «دهشتناک» نامیده است.1
از وارسی این ورزشها چند نتیجه میتوان گرفت.
نخ ست آن که ،طبق روش مر سوم تمام ورزشهای جهان با ستان ،همهی آنها
در ارتباط با جنگ تعریف شاادهاند .ارتباط پرتاب نیزه و کشااتی با جنگیدن به قدر
کافی روشن است .پرتاب وزنه هم احتماالً به پر کردن سنگ مربوط می شده که
بین سربازان یونانی رواج دا شته و در متنهای کهن یونانی مرتب به سربازانی که

مهم بوده ،ن شانگر ابتدایی بودن فنآوری جنگیدن در میان شان ا ست .چون سنگ
اولین س ح پرتابی ابداع شده در میان نخستیهاست ،که حتی اجداد غیرانسان ما
نیز از آن استفاده میکردهاند و هنوز هم شامپانزهها و بابونها چنین میکنند!
نکتهی جالب دوم آن است که دویدن و پریدن هم ورزش محسوب می شدهاند.
ما میدانیم که در ز مان های دور ن یا کان هوپل یت ها هن گام حم له به دشااامن
میدویدهاند اما در ع صر ک سیک ،که ورزشهای المپیک در آن بیش از همی شه
رواج داشاااته ،هوپلیتهایی که چهل پنجاه کیلو وزنه به خود آویخته بودند هنگام

Xenophanes, Fragment 19.
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ساانگ پر میکنند برمیخوریم .این امر که پرتاب ساانگ برای یونانیان این قدر
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حمله نمیدویدهاند ،بلکه در صفوفی به هم فشرده و گروهی دست به پیشرویِ قدم
به قدم میزدهاند .به همین دلیل هم ،دویدن سربازان آتنی در جنگ ماراتون را به
جنگی نامنظم و تعقیب سپاهی در حاا عقبنشینی تعبیر کردهاند.1
به این ترتیب ،یک حدس جسااورانه آن اساات که دویدن و پریدن ورزشهایی
مربوط به فرار و نه حمله بوده باشند! این به معنای رسمیت یافتن و نهادینه شدن
فرار در میان یونانیان اسااات .امری که با اشاااعار سااارخوشاااانهی یونانیانی مانند
آرخیلوخوس که دربارهی فرار کردنش از چنگ دشااامن و رها کردن ساااپرش در

احتماالً در اسااپار وجود نداشااته اساات .چون میبینیم در میان هفت هزار نفری
که به نبرد ترموپوالی میروند ،همه جز اساااپارتیها و متحدانشاااان میگریزند.
همین ا سپارتیها هم بعد از شنیدن شعر آرخی ئوس او را از شهروندی ا سپار
محروم میکنند!
سااومین نکتهای که از مرور این ورزشها بر میآید آن اساات که هیچ کدام از
آنها شااکلی گروهی ندارد .تمام این ورزشها انفرادی هسااتند و رقابت افراد هم در
آنها به صااور تک به تک صااور میگیرد؛ یعنی ،درساات مشااابه با الگوی کهن

 1بدیع1383 ،؛ جلد چهارم.
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میدان ترانه می ساخت هم جور درمیآید .ناگفته نماند که این ر سمیت یافتن فرار
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همری جنگ .این بدان معناساات که احتماالً مشااق نظامی ،به تعریفی که ما برای
ارتشهای جدید می شنا سیم ،در میان یونانیان پدیدهای ری شهدار نبوده ا ست .بد
نیست ،اکنون که این بحثها را کردیم ،به مقایسهای کوچک هم بپردازیم.
ما در مورد ورزش های رایج در ایران باساااتان چیزهای زیادی نمیدانیم ،ا ما
ترد یدی وجود ندارد که شاااکلی از هنر های رزمی  -احت ماالً در پیو ند با آیین
میترایی -در ایران رواج داشااته اساات .همچنین نقل قوا هرودو را هم داریم که
ورزشهای اصاالی ایرانیان را شاانا و سااوارکاری و کمانگیری قید میکند .از دیگر

ورزشی کام ً گروهی است.
شکار کردن ،که در تمام کشورهای شرقی به عنوان نوعی تمرین نظامی اهمیت
دا شته ،در یونان فاقد ارزش تلقی می شده ا ست .بی شتر ن شانههایی که از شکار در
یونان باقی مانده است به کشتن جانورانی مانند گراز و روباه و گرگ مربوط میشود
که برای کشاااورزی و دامپروری خطرناکاند .شاایوهی این کنترا جمعیت جانوران
زیانمند هم ،بر خ ف کشورهای شرقیتر ،ارتباطی با دالوری و اثبا شجاعت نداشته
ا ست ،چنان که معموالً برای ک شتن پلنگ گو شتهایی سمی را در جنگل میگذا شتهاند.
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متنهای یونانی هم بر میآید که شکار از ورزشهای محبوب ایرانیان بوده ،و شکار
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به این حقیقت هم باید توجه کرد که در یونان زنان شکار نمیکردهاند.1
در ایران ،شکار سنتی کهن بوده که سابقهاش به ر سوم سومری و ای می باز
میگ شته ا ست .در این سرزمین ،جنگ و شکار همارز تلقی می شدند و جوانان از
سنین پایین برای ورزیده شدن در فنون نظامی به شکار میپرداختند .هدف از این
کار تهیهی غذا نبوده ،چون در میان اشااراف و خانوادهی شاااهی بیش از بقیه رواج
داشته است .تصاویری که از شاهِ در حاا شکار شیر و سایر جانوران وحشی وجود
دارد ،ن شانگر آن ا ست که د ست و پنجه نرم کردن رویارو با جانورانی که به قدر

اَبَرجنگجو بوده ا ست .در ایران ،حتی در خانوادهی سلطنتی ،زنان همراه مردان به
شکار میرفتهاند و این امر ،گذ شته از تعار ضی که با اف سانهی حرم سراهای شرقی
دارد ،نشانگر مشارکت نمادین زنان در اموری وابسته به جنگ است .مشارکتی که
در همان زمان در قبیلههای سکا و سارما همچنان به شد ادامه دا شت و در
ایران نیز در قالب همراهی زنان شاااه با اردوهای جنگی ،به شااکلی نمادین ،دنباا
میشده است.
در سدهی چهارم پ.م .یونانیان به شیوهی تربیت پارسی و الگوهای ورزش رایج

Fox, 1996.
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شناخته می شدند یکی از شیوههای ت بیت م شروعیت شاه به عنوان اَبَران سان/
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در میان ایرانیان توجه کردند و ر سالههای زیادی در ستایش آن نگا شتند .یکی از

متن های جالبی که در این هنگام دربارهی شاااکار نوشاااته شاااد کونِگِتیکوس
( )اثر ک سنوفانس ا ست .در این ر ساله ،ک سنوفانس تمایز میان
شااکار در میان ایرانیان و یونانیان را شاارح میدهد و ساارمشااق ایرانی را به عنوان
روش در ست تربیت مردان دالور می ستاید .او ،که داباختهی ا سب و تربیت ا سب
بود ،تربیت سگ و اسب را از عناصر اصلی پشتیبان شکار در ایران میداند و به این
ترتیب چنین مینماید که الگوی آ شنای شکار د ستهجمعی سوارکاران به همراه

بسیار زیاد داشته باشد .اف طون نیز مانند او به ستایش از شکار به شیوهی ایرانی
میپردازد و حضاااور ساااگ و اساااب در شاااکار را الزم میداند و روشهایی مانند
ماهیگیری و دامگستری برای پرندگان  -یعنی شیوههای سنتی شکار جانوران در
یونان  -را از ردهی آموزش های ارزشااام ند بیرون میبی ند و آنان را نشاااا نهی طمع و
دونپایگی میداند.1
کسنوفانس در رسالهاش میکوشد تا اصل و نسبی یونانی برای شکار پیدا کند
و به این ترتیب آن را همچون شیوهای یونانی از تربیت تشویق کند .صرفِ ت ش او

 1یگر1376 ،؛ جلد سوم.
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گلهای سااگ ،که هنوز در انگلسااتان به عنوان ورزشاای اشاارافی رواج دارد ،قدمتی
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برای انجام این کار نشان میدهد شکار به عنوان شیوهای از تربیت در یونان تازگی
داشااته اساات و امرِِِی وارداتی و نیازمند مشااروعیت محسااوب میشااده اساات.
کسنوفانس شکار را ابداع آپولون و خواهرش آرتمیس میداند و افسانهای را روایت
میکند که بر مبنای آن این دو خدا مهار شاااکار کردن را به خیرونِ اهدا کردند
که انسان -اسبی خردمند بود .خیرون استاد آخیلس بود و به این ترتیب نخستین
آموزگار فنون شکار به پهلوانان یونانی محسوب میشد.

tarikhema.org

کنتورهایی که به ارابهی ایزدان بسته شدهاند .نقاشیای ای سدهی چهارم پ.م.

حتی در این افسااانه هم رد پای منشااأ شاارقی شااکار به چشاام میخورد .چون
یونانیان فنون سااوارکاری و تربیت اسااب را از ایرانیان وامگیری کردند و در ابتدای
کار با این جانور ناآشاانا بودند .انسااان -اسااب (کِنتوروس ) :هایی
مانند خیرون نمونهای از این ناآشنایی با اسب بودند .این موجودا تنهای شبیه به
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ا سب دا شتند و از کمر به باال بدن شان به ان سان شبیه بود .شواهد تاریخی ن شان
میدهد که کنتورها بازتاب م شاهدهی سوارکاران آریایی در چ شم بومیانی بودهاند
که تا آن هنگام کسی را سوار بر اسب ندیده بودند و ترکیب سوارکار و مرکبش را
به عنوان موجودی واحد و تر سناک در نظر میگرفتهاند .انعکاس فرهنگی م شابهی
در زمان فت قارهی آمریکا هم رخ داد .یعنی سرخپو ستانی که تا آن هنگام ا سب
ندیده بودند ،هنگام پیاده شدن سوارکاران ا سپانیایی از ا سب شان گمان میکردند
با موجودی واحد سر و کار دارند که بدنش دو تکه میشود .به این ترتیب ،کنتورها،

احتماالً همزمان با مهاجر قبیلههای یونانی با ای شان برخورد دا شتند .از شواهد
تاریخی چنین بر میآید که برخی از قبیله های آریایی مانند کیمری ها و موج اوا
مهاجران یونانی نیز فنون سواری گرفتن از اسب را نمیشناختهاند.
ناآ شنایی با ا سب به قدری در تاریخ یونان رواج دا شته که سوارهنظام تا هنگام
حملهی مقدونیان در ارتشهای یونانی اهمیتی نداشااات و فنون تربیت اساااب تا
زمانی دراز هنری تجملی بود که در انح صار طبقهی ا شراف قرار دا شت .از این رو،
نامهای دارای واژهی هیپیس ( : به معنای ا سب) بر ا شرافی بودن تبارِ
دارندهشاااان داللت میکنند .در عصااار ک سااایک یونانی چنین نامهایی در میان
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که نظیری در اساااطیر ایرانی و شاارقیتر ندارند ،نمودی از سااوارکارانی بودهاند که
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اشراف یونانی بسیار رواج داشت که مشهورترینهایشان عبار بود از :هیپوکراتس
(بقراط) ،هیپیاس ،فیلیپِِس (فیلیپ) ،و هیپولوتوس (هیپولیت).
کنتورها در اساطیر یونانی نقشی جالب بر عهده داشتند .آنان همواره موجوداتی
غیریونانی با فرهنگ غنی و خِردی ب سیار دان سته می شدند .در این میان ،به ویسه
خیرون جایگاهی ممتاز داشت .او همان کسی بود که آخیلس را پرورد و در آخر به
دست هراکلس کشته شد .او پیش از مرگ موفق شد همسر هراکلس را فریب دهد
و طوری مقدمهچینی کند که در نهایت قاتلش مساااموم شاااود و از پای درآ ید.

که استاد و پرورندهی یکی و قاتل دیگری تلقی میشد.
به این ترتیب ،با واسازی ت ش کسنوفانس برای اثبا اصلونسب یونانی شکار
با اسب ،میتوان تفسیری واژگونه به دست داد و خارجی بودن این ورزش را نتیجه
گرفت .به عنوان یک دلیل دیگر ،میتوان به نقشهای روی کوزههای یونانی اشاااره
کرد .این نقشها بساایار به ندر سااوارکاران را نشااان میدهند .بساایاری از این
نقشها تصااویری از شاکارچیان را باز مینمایند اما در تمام این موارد شاکارچیان
پیاده ه ستند و جز کمانی کوچک در د ست ندارند .کمانی که احتماالً برای شکار
خرگوش یا پرندگان کاربرد داشته است .جالب آن که کسنوفانس هم در رسالهاش
به این نک ته اشااااره میک ند و بخش عمدهی بحث خود را به شاااکار خرگوش
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بنابراین خیرون رابطهای نزدیک با بزرگترین دو قهرمان یونانی داشاات ،به طوری
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اخت صاص میدهد .او بر شکار آهو و گراز هم تأکید میکند و پیدا ست که آن را به
عنوان ر سمی تازه و ارز شمند به یونانیان معرفی میکند .با وجود این ،همچنان از
ا شکاا با ستانی شکارِ جانوران وح شی که در ایران رواج دا شته دوری میگزیند و
شاااکار شااایر و ببر و پلنگ و خرس  -یعنی جانوران درندهی نیرومند  -را ویسهی
سااااکنان آسااایا ،آناتولی ،و مقدونیه میداند1؛ یعنی ،همان جایی که قلمرو ایران
هخامنشی را تشکیل میداده است.
با توجه به این دادهها ،به نظر میرسااد ماهیت ورزشهای ایرانیان و یونانیان با

اگر با و ضعیت امروزین ورزش در ک شورمان مقای سه شود ،معنادارتر جلوه میکند.
گویی امروزه جای ایرانیان و غربیان عوض شاااده باشاااد .چون مقامهای قهرمانی
ایرانیان به رشتههای انفرادی مانند کشتی و وزنهبرداری محدود می شود؛ امری که
نشااانهی کاسااته شاادن از انضااباط گروهی و هماهنگی قراردادهای حاکم بر تولید
قدر جمعی است.
گذ شته از شواهدی که از برر سی ورزشهای یونانی به د ست میآید ،از منابع
دیگر نیز میدانیم که یونانیان از انضباط سپاهی بیبهره بودهاند .هرودو در شرح

Xenophanes, Kunegetikus.
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هم متفاو بوده باشد .برجستگی شکار در نزد ایرانیان و گروهی بودن این ورزش،
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ماجرای شورش ایونیه ماجرای سرداری فوکایایی به نام دیونوسوس را شرح میدهد
که نیروهای یونانی را گرد آورد و به آنها هشاادار داد که اگر «همچنان بیانضااباط
باقی بمانند» بیتردید از شاااه بزرگ شااکساات خواهند خورد .آن گاه از ایشااان
خواست تا از دستوراتش پیروی کنند و از فردای آن روز همه را بر کشتیها نشاند
و وادارشان کرد با هم تمرینا نظامی انجام دهند .یونانیان تا هفت روز از او پیروی
کردند اما بعد چون دیدند تمرینها دشوار است ،شورش کردند و او را از فرماندهی
خلع نمودند و دیگر تمرین نظامی نکردند!

1

اسپار بود .قوانین لوکورگی ،چنان که از روایتهای پلوتارک بر میآید ،چارچوبی
انضااباطی را تعریف میکردند که اسااپار ها را از سااویی به بهترین سااربازان ،و از
سوی دیگر به منضبزترینِ دولتشهر یونانی تبدیل میکرده است.
کودکان اساااپارتی از هفت ساااالگی به ساااربازخانهها ساااپرده میشااادند و با
شدیدترین تمرینهای نظامی پرورش مییافتند .آنان تمام ساا را با سر تراشیده و
تن برهنه میگذراندند ،و سالی یک دست لباس بیشتر نداشتند که آن هم بیشتر
به م فهای بلند شبیه بود .البته باید در نظر داشت که زمستانهای پلوپونسوس به

 2هرودوت ،كتاب ششم ،بندهای  11و .12
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در قدیم ،تنها دولت شهر یونانی که نشانی از انضباط نظامی در آن یافت می شد
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سختی سایر نقاط نیست و هوا در این منطقه معتدا است .اسپارتیها هرگز حمام
نمیرفت ند و شاااب ها بر توده هایی از کاه میخواب ید ند .وقتی بزرگ میشاااد ند،
میتوان ستند موهای شان را بلند نگاه دارند ،ولی فقز هنگام رفتن به میدان نبرد سر شان
را شانه میکردند.
نظامیان اساااپارتی ،که آموزش این کودکان را بر عهده داشاااتند ،مرتب از آنها
بیگاری میک شیدند و هر روز آنها را به سختی تنبیه میکردند .ب سیاری از آنها در
جریان همین تمرینها کشته می شدند و برخی دیگر در اثر تنبیههای شدیدی که

در معبد دیانا آنقدر ش ق خوردند تا مردند.
به این ترتیب ،اسااا پارتی ها از کودکی با رنج کشااایدن و اطاعت کردن خو
میگرفت ند .آ نان در نوجوانی میآموخت ند که چگو نه دزدی کن ند و به عنوان
تمرینی برای اثبا بلوغ و مردانگی خود ،شبها در بیرون از خانهی بردگان کمین
میکردند و نیرومندترینِ بردگان را غافلگیر کرده و به قتل میرساندند .در صورتی
که این نوجوانان هنگام دزدی گرفتار میشدند ،تنبیههایی وحشتناک انتظارشان را
میک شید .به همین دلیل هم در آن دا ستان م شهور ،کودکی ا سپارتی ،که روباهی
را دزدیده بود و آن را زیر پیراهنش پنهان کرده بود ،وقتی روباه شاااروع به دریدن
شاااکمش کرد از ترس آن که دزدیاش لو برود هیچ نگفت و آنقدر درد را تحمل
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کرد تا جان سااپرد .1اسااپارتیها تنها یونانیانی بودند که به مفهوم ساارباز حرفهای
نزدیک شدند .حرفهای شدنِ جنگ ،فرآیندی بود که به تدریج و به دنباا آزمون و
خطاهای بسیار به مناطق شمالی یونان راه یافت.
پایین بودن ساااط انضاااباط گروهی در میان هوپلیت ها ،و تمایلی که برای
گریختن از میدان نبرد نشااان میدادند ،تا حدودی وضااعیت آرایش جنگیشااان را
توجیه میکند .هوپلیتها در قالب صااافوفی به هم فشااارده و تنگاتنگ به جنگ
میپرداختند به طوری که در عمل هر سربازی از سه طرف با سربازان دیگر احاطه

ساااادهترین راه برای هماهنگ کردن حرکت ساااربازان بود و از ساااوی دیگر فرار
کردنشان را ناممکن میساخت .چون هوپلیتی که در یک صف فشرده قرار داشت،
خواه ناخواه زیر فشار افراد اطراف خویش به جلو کشیده میشد.
با وجود این ،نظام هوپلیتی تنها در شرایطی خاص کارآیی دا شت .هنگامی که
در اواخر ساادهی چهارم پ.م .ایفیکراتس آتنی از پیادههای ساابکاساالحهی بربرِ
بومی غرب یونان شک ست خورد ،نقطه ضعف هوپلیتها آ شکار شد .ایفیکراتس با
بنیان نهادن یک نیروی پیادهی سبک ا سلحهی حرفهای به این شک ست واکنش

 1پلوتارک ،لوكورگوس.
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شده بود و راهی جز هجوم به سمت جلو نداشت .این آرایش جنگی جالب از سویی
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نشاااان داد و همین رساااته از ساااربازان بودند که توانساااتند بر هوپلیت های
ساانگیناساالحهی اسااپارتی غلبه کنند .به دنباا آن ،زمان مرگ نظام هوپلیتی فرا
رسااید .آخرین نبردی که هوپلیتها در آن به میدان آمدند جنگ مانتینِئا بود که
بین تبس و اسپار در گرفت.
یکی از ساااردارانی که در تحوا جنگ در یونان نقشآفرین بود اپامینونداس
تب سی ا ست که در سدهی چهارم پ.م .د ست به نوآوریهای جالبی زد و روند به
هم پیو ستن سربازان هوپلیت را تکمیل کرد .در فاالنسهای تب سی ،که برای مد

را به هم میچساااباندند و به این ترتیب ،به خارپشااات عظیمی با نیزههای آخته
تبدیل می شدند .اپامینونداس به کمک این نوآوری بخش مهمی از دولت شهرهای
رقیب تبس را شک ست داد ،اما خود نتوان ست از بارِ این درخت بهرهای ببرد .وقتی
اپامینونداس در میدان نبرد مرد ،گروگانی در شهرش داشت که مقدر بود اختراعش
را تکم یل ک ند و فرز ندش با ه مان اختراع ت مام مرد مان تبس را از م یان بردارد.
پایان تاریخ هوپلیتها ،با نام فیلیپ مقدونی گره خورده اسااات .فیلیپ دوم زمان
جوانی خود را در میان اهالی تبس به عنوان گروگان به سر برد ،و در همان جا بود
که با فاالنسهای تب سی آ شنا شد .او پس از مرگ شاه مقدونیه ،به ک شور خویش
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گریخت و پس از به دساات گرفتن قدر  ،سااااهای میانی ساادهی چهارم پ.م .را
صرف ابداع فاالنس مقدونی کرد.
فاالنسهای مقدونی به سپری کوچکتر  -با قطری حدود  70سانتیمتر  -مجهز
بودند که از جنس مفرغ و کمی کوژ ساااخته میشااد .1این سااپر به گردن ساارباز
متصاال بود و روی سااینهاش را میپوشاااند .به این ترتیب ،دو دساات ساارباز برای
گرفتن نیزهای بسیار بلند آزاد میشد .این نیزه ساریسا نام داشت و از چوبی با پنج
تا شش متر طوا تشکیل میشد که نوکی فلزی داشت و انتهایش مجهز به تیغهی

با توجه به ساانگین بودن این نیزه ،زره بدن در پیادههای فاالنس حذف شااده بود و
تنها ک هخود باقی مانده بود .تنها زرهی که در برخی از سربازان دیده می شد از چرم
ساخته میشد.
هستهی فاالنس مقدونی از  256نفر تشکیل میشد که در مربعی با طوا و عرض
 16نفر منظم می شدند .عمق صفوف سایر سربازان در این آرایش میتوانست بین
 8تا  16ردیف سااارباز را در بر بگیرد .همهی ساااربازان ،به جز پنج ردیف اوا،
نیزههای خود را به طور عمودی باالی ساارشااان میگرفتند و فقز پنج ردیف اوا

Asclepiodotus, Tactics, 5.1.
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تیزی بود که برای کشتن مجروحان دشمن هنگام عبور از روی شان کاربرد داشت.
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بودند که نیزهها را به تدریج به وضاااعیت افقی قرار میدادند .1چنان که از شااارح
تساالیحا فاالنس مقدونی برمیآید ،امکانا تدافعی برایشااان اندک بوده اس ات .از
اینرو ،رمز موفقیت این سااربازان در دور نگه داشااتن دشاامن به کمک نیزههای
بلند شان بوده ا ست .در عمل ،هر فاالنس مقدونی تنها میتوان سته در محدودهای در
حدود یک متر مربع حرکت کند .به همین دلیل ،اگر پیادهای از پهلو در صااافوف
ای شان نفوذ میکرد ،فاجعه به بار میآمد ،چون میتوان ست به راحتی با شم شیر یا
خنجر یکایک سربازان فاالنس را از پا در آورد ،بی آن که دفاع انفرادی نیرومندی در

که داشااتند به راحتی خنجر یا شاامشاایر خویش را به کار بگیرند ،و معموالً در اثر
حمل نیزهی عظیمشااان خسااتهتر از آن میشاادند که بتوانند به تنهایی با دیگران
درگیر شوند.

O’connoel, 1989: 57-62.
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برابرش ممکن با شد .سربازان در فاالنس مقدونی نمیتوان ستند در محدودهی تنگی
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جهت حمله

سوار
سبک اسلحه

ف خناندازان نامنظم

پسیلوها

فاالنس

سونتاگما تسالیاییها

پلتاسیس هوپاسپیست تاکسیس

پیادهی
سوار
زرهپوش سبک

هوپلیت
اسلحه

ساختار فاالنژ مقدونی به شکلی که فیلیپ آن را ابداع کرد

فاالنژ مقدونی
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پیادهی سبک
شهسواران
پیادهنظام سبک اسلحهی متحد

سوار زرهپوش
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در واقع ،هوشمندی فیلیپ در این بود که دفاع را به امری همگانی تبدیل کرد
و از این رو سربازان خویش را به یک قالب یکپارچهی تدافعی و تهاجمی تبدیل
نمود .آنچه در مورد فاالنسهای تبسی و مقدونی جذاب است ،آن است که محصوا
سیر تکاملی مشخصی نبوده و از سنتهای قبلی جنگ در یونان مشتق نشدهاند،
بلکه ناگهان بر صحنه پدیدار شده و آشکارا نتیجهی ابتکار افراد معدودی بودهاند.
سپاه مقدونی تنها از فاالنسها تشکیل نمیشد .سربازان فیلیپ به سه رده تقسیم
میشااادند :1پیادهنظامِ عضاااو فاالنس که پزِتایروی ( ):نام داشااات،

( ) خوانده میشااد ،و پیادههای ساابکاساالحهای که در قلب سااپاه
میایسااتادند و پس از سااوارهنظام و پیش از فاالنسها به دشاامن حمله میکردند و
هنگام درگیری نقش ساااپردار و حامی پیادهنظام پزتایروی را ایفا مینمودند .این
گروه هوپاسپیستوی ( ) :خوانده میشدند.
یونانیان گذشااته از این تجهیزا ساااده  -یعنی سااپر ،نیزه ،شاامشاایر کوتاه،
ک هخود ،و آرایش جنگی پ یادهن ظام  -از دیگر فنون و ابزار های جنگی بیبهره
بودهاند .به عنوان م اا ،ارابهی جنگی ،که اختراع وحشااتناکی محسااوب میشااد و

1

ویلکن.1376 ،
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سوارهنظام سنگینا سلحه که از ارتش هخامن شی وامگیری شده بود و هِتایروی
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سقوط م صر در برابر هیک سوسها و ظهور شاهن شاهی هیتی را رقم زد ،برای شان
ناشناخته بود.
از نظر تاریخی ،نخستین ارابهها در ای م و میانرودان ساخته شدند و چرخهایی
توپر و سااانگین داشاااتند و به همین دلیل هم به کندی حرکت میکردند .این
ارابههای کهن را به گورخر یا گاو میبسااتند و به همین دلیل هم در نبردها ارزش
جنگی نداشااتند .ارابهی جنگی ،که بر چرخهایی ساابک و پرهدار سااوار و با اسااب
ک شیده شود ،از نوآوریهای قومهای هند و ایرانی با ستان بود .این ارابه را قومهای

آنجا وارد کردند .این ارابهها توسااز قومهای هیکسااوس تا مصاار برده شااد و در
حدود ساا  1500پ.م .به یونان وارد گشت.
گردونههای جنگی به دلیل ناهمواری زمینها و هزینهی زیاد ساخت شان هرگز
در یونان به عنوان بخشااای از جنگافزارهای ضاااروری برای خود جا باز نکردند و
همچنان به م ابه ابزاری تجملی و درباری نگریساااته میشااادند .نمونهای از این
تجمل آن که باسااتانشااناسااان بقایای دویساات ارابه را از کاخ کنوسااوس بیرون
آوردهاند .ارابه در یونان باسااتان بیشااتر برای بردن پادشاااهان و پهلوانان به میدان
نبرد و ن شانهگذاری ای شان در میان ل شگریان کاربرد دا شت ،وگرنه آنقدر محکم و
چابک نبود که در جریان نبرد مورد اساااتفاده قرار گیرد .پهلوانان وقتی به میدان
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میرساایدند از گردونههایشااان پیاده شااده و روی زمین به جنگ میپرداختند .از
این نظر یو نانی ها از هیتی ها ،آشاااوری ها ،و مصاااری هایی که بر پشااات ارا به
میجنگیدند و کمانگیران و ساااپردارانی را بر هر ارابه جای میدادند عقبافتادهتر
بودند .ایرانیان نیز ارابهی جنگی را آغاز دوران هخامنشاایان وارد ارتش خود کردند
و به زودی با اسااتفاده از ارابههای داسدار آن را به بخشاای مهم از لشااگر خویش
تبدیل نمودند.
چنین مینماید که در عصاار ظلمت یونان ،فنآوری ساااخت ارابه از یادها رفته

 800پ.م .میبینیم .در همین دوره ا ست که نخ ستین س حهای آهنین در یونان
به کار گرفته میشااوند .اولین س ا حهای آهنین در یونان شاامشاایر بودند ،و برای
مدتی طوالنی در کنار زره ها و ساااپرهای مفرغین یگانه اسااالحهی آهنین باقی
ماندند .1در همین حدود بود که سااا حهای پرتابی در یونان اهمیت یافت و دفن
کردن قهرمانانِ درگذشااته با دو یا سااه زوبین رواج یافت .در فاصاالهی سااااهای
 9700-900پ.م .نقاشااای های روی کوزه های یونانی ساااربازان را با زوبین ها و

Sage, 1996: 15-24.
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باشد ،چون پس از غیابی طوالنی نخستین نقشهای گردونه را بر کوزهها در حدود
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نیزه های فراوان ن مایش میداد ،و ک مان هم به تدریج جای خود را در م یان
س حهای پرتابی باز میکرد.
تاریخ ج نگ در یو نان بدون پرداختن به نیروی در یایی ناقص خوا هد بود.
همانطور که تاریخ دولت شهرهای یونانی پیوندی ناگ س ستنی با تکامل و انقراض
هوپلیتها دارد تاریخ دموکرا سی یونانی هم با تحوا نیروی دریایی چنین ن سبتی
برقرار میکند .در ایلیاد ،با وجود اشاااارههای زیادی که به قایقهای یونانی شاااده،
بح ی از جنگ دریایی در میان نی ست .ک شتیهای یونانی در آن هنگام بی شتر به

درون خشکی حمل می شدند .از این روست که تمام جنگهای همری در خشکی
رخ میدهند.
نخستین جنگ دریایی ،که بر مبنای متنهای باستانی شاهدی از آن در دست
اساات ،به ساادهی دوازدهم و یازدهم پ.م .مربوط میشااود .یعنی زمانی که «مردم
دریایی» ،که از نساد مدیترانهای بودند ،زیر فشار قبیلههای کوچگرد یونانی و فریگی
به سااوی جنوب به حرکت درآمدند و به مصاار یورش بردند .گروهی از ایشااان ،که
پِلِ ست نامیده می شدند و نام خود را بعدها به فل سطین بخ شیدند ،هنگام حمله به
م صر بر ک شتیهای شان با م صریان جنگیدند .البته این نبرد شباهتی با جنگهای
دریایی واقعی نداشت .چون تا آن موقع هنوز کشتی جنگی ابداع نشده بود و حتی
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ُسکان هم ،که برای تعیین جهت ک شتی ضرور دارد ،نا شناخته بود .در نتیجه،
نبرد خونینی که مصریان با فلسطینیها کردند ،در واقع ،جنگ تن به تنِ دو نیروی
پیادهنظام بود که ،به جای نبرد بر خشکی ،روی تخته پارهها و قایقها با هم گ ویز
شده بودند .سنت ناآشنایی با کمان در این دوران کهن نیز در میان مردم مدیترانه
رواج داشت ،چون سربازان فلسطینی در این نبرد به زوبین و شمشیر مجهز بودند،
و به همین دلیل هم توسز کمانداران مصری کشتار شدند.1
اگر به نقش های گ لدان های یو نانی بنگریم ،متو جه میشاااویم که در حدود

دماغهی کشتیها پدیدار می شود ،و این میتواند نشانهی تبدیل شدنِ کشتیها به
واحدهایی جنگی باشاااد که میتوانساااتهاند با دماغهشاااان به هم ضاااربه بزنند و
ک شتیهای حریف را در هم ب شکنند .با توجه به شواهدی که از فنیقیه به د ست
آمده ،میدانیم که چنین روشاای یکی دو ساادهی قبل در فنیقیه ابداع شااده بود.
بنابراین میتوان فنیقیان را نخسااتین طراحان نبرد دریایی دانساات ،و یونانیان را
یکی از نخسااتین وامگیرندگان از ایشااان تلقی کرد .فنیقیها در ساادههای نهم و
هشااتم پ.م .کشااتیهایی با پشااتی محدب و دندانهدار برای درهم شااکسااتن

O’Connel, 1989:54, 55.
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سااهای  1000-900پ.م .برای نخستین بار نشانههایی از زایدههای کلهقوچی بر
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ک شتیهای د شمن می ساختند .رزمناوهای آنها دو ردیف پارو و دکلهایی افرا شته
داشاات که سااپرهایی چوبی بر دیوارههایش آویخته بود و با کمانداران و سااربازان
انباشته میشد .نوع دیگر و کوچکتری از این کشتیها هم وجود داشت که پشتش
کوژ و دماغهاش نوکتیز و به شکل سینه و سر ا سب ساخته می شد .نقش این
کشتیها هنوز بر دیوار کاخ شروکین دوم آشوری در خُرساباد باقی مانده است.1
یونانیان اولیه دریانوردان خوبی نبودند .در آغاز ساادهی هشااتم پ.م .شاایوهی
قایقسازی یونانیان آنقدر عقبمانده بود که تنها پنجاه روز در ساا را میتوانستند

کمابیش با زمان دریانوردی ساالنهی فنیقیها برابر بود.2
یکی از نخساااتین دولتشاااهرهای یونانی که اهمیت نیروی دریایی را دریافت
ساموس بود که زیر فرمان جبارش پُلوکراتس ،و در اتحاد با ایرانیان ،نیروی دریایی
کوچکی در ست کرد ،اما چون د ست به دزدی دریایی میزد تو سز شهربان سارد
اعدام شد .پس از او ،نوبت به میلتوس رسید که گویا هنگام سرکشی در برابر ایران
قوای دریایی قابل توجهی را ب سیج کرده بود .با وجود این ،آ شکار ا ست که نیروی

 1موسکاتی.121 :1378 ،
Van Wees, 1997.
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به دریا بروند .این زمان در ساادهی شااشاام پ.م .به  8-7ماه در ساااا رسااید که
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دریایی یونان برای نخسااتین بار در ایونیه و زیر تأثیر نیروی دریایی نوپای ایران -
که خاستگاهی فنیقی داشت  -شکل گرفته است.1
نخساااتین کاربرد نیروی دریایی در شااابهجزیرهی یونان ،احتماالً به منطقهی
آتیکا مربوط می شود .واژهی ناوگان (ناوکراریای ،) :که بخش اوا
آن با واژهی ناوِ فار سی همری شه ا ست ،2در سدهی هفتم پ.م - .یعنی همزمان با
شکلگیری ناوگان در ساموس و میلتوس -در آتن رواج یافت .نخستین ماجراجویی
دریایی آتنیها به سدهی ششم پ.م .و حمله شان به اگینا و نبرد ساالمیس مربوط

برای پشاااتیبانی و ترابری کاربرد داشااات ،پنتاکونتِر ( )خوانده
می شد و دیگری ،رزمناوی بود که تریرِم ( )نام دا شت و ،چنان که از
نامش پیداساات ،سااه ردیف پارو داشاات .ناوهای سااهردیفی برای نخسااتینبار در
ساادهی هشااتم پ.م .در کورینت به کار گرفته شاادند ،ولی تا ساادهی هفتم لنگر
نداشاااتند .بنابراین از ابتدا به عنوان رزمناوی با قدر مانور باال عمل نمیکردند و
بیشتر برای ترابری سریع سربازان ارزش داشتند.

 1والينخا.1388 ،
 2البته این شباهت را نمیتوان دليلی بر وامگيری این واژه از فار سی با ستان دان ست .این واژه از ری شهی
مشتركی مشتق شده كه در بسياری از زبانهای هند و اروپایی رواج داشته است.
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می شود .در این زمان دو نوع کشتی در یونان ساخته میشد .نوع کوچکتر آن ،که
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این کشتیهای جنگی ،در عصر ک سیک ،به قدری در دولتشهرهای یونانی جا
باز کرده بودند که دریانوردان هر کشاااتی برای خود باشاااگاه هایی برای تمرین
پاروزنی داشااات ند .زیرا در رزم ناو ها ه ماهنگی پاروز نان تعیینکن نده بود ،و این
ه ماهنگی جز با تمرین به دسااات نمیآ مد .شااا مار پاروز نان را در بزرگترین
رزمناوهای سااهردیفی  170نفر تخمین زدهاند .ساارعت یک ناو سااهردیفی تا ده
گرهی دریایی میرسیده است.
ناوهای ساااهردیفی ،در یونان باساااتان اهمیتی کمتر از قدر و قیمتشاااان نزد

سخن میدهد ،همچنان هوپلیتها را به عنوان مهمترین نیروی نظامی در نبردهای
دریایی به ر سمیت می شنا سد .این بدان معنا ست که نبرد دریایی هنوز در یونانِ
آن روزگار وضعیتی سنتی داشته و با رویارویی کشتیهایی همراه بوده که پهلو به
پهلوی هم قرار میگرفتهاند و ساااربازان رویشاااان با هم میجنگیدهاند .اهمیت
هوپل یت ها در چشااام ارساااطو به قدری اسااات که واژهی در یانورد ( مارینِس:
 )را برای ایشاااان به کار میگیرد و از تعمیم این مفهوم به پاروزنان و
خدمهی کشااتی خودداری میکند .1در واقع ،تا ساادهی پنجم که سااکانهای بلند

 1ارسطو ،سياست ،بند .1327
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تاریخنویسان امروزین داشتهاند .ارسطو ،هنگامی که در مورد جنگهای دریایی داد
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توسز فنیقیها اختراع شد ،و قدر مانور کشتیها چنان زیاد شد که توانستند به
سااوی هم حرکت کنند و با دماغهشااان تنهی یک دیگر را خرد کنند ،نبرد دریایی
از جنگ زمینی تفکیک ن شد .تازه در این هنگام بود که پاروزنان در نبردها اهمیت
یافتند.
دموکراسی یونانی ،محصوا آشوب و هرجومرجی بود که از غیاب سلسلهمراتب
استواری از قدر

سیاسی ناشی می شد .به همین دلیل هم ،همهی کسانی که به

نوعی با خدما نظامی و قدر مبتنی بر خ شونت آ شنا بودند ،سهمی از قدر را

خاطر تسلیحا فلزی بهترشان ،از رعایای فقیرتر شان متمایز بودند و میتوانستند
با سپرهایی مفرغین و ک هخودهایی محکم با د شمنان شان روبهرو شوند .شورای
عمومی در یو نان باسااا تان ،در واقع ،انجمنی از این سااار بازان بود که برای
تصاامیمگیری در مورد مسااائل عمومی  -که عمدتاً به امور جنگی و تقساایم غنایم
مربوط میشاااد  -گرد هم میآمدند و با شاااکلی نه چندان منظم در این موارد
تصاامیمگیری میکردند .مجلس بولهی آتن ،در واقع ،شااکل بساازیافتهی همین
انجمن سربازان بود .شکلی که در اسپار ِ محافظهکارتر هرگز چنین توسعه نیافت
و همان شکل سنتی خود را تا آخر حفظ نمود.
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طلب میکردند .در ابتدای کار ،این عده ،تنها هوپلیتها را شااامل میشاادند که به

PDF.tarikhema.org

تحلیلهای جدید ن شان داده که ظهور دموکرا سی آتنی و تفکیک شدن قدر
سیا سی از طبقهی ا شراف و رو ستاییان دولتمندی که به صور هوپلیت خدمت
میکردند ،تا حدود زیادی ،به ظهور نیروی دریایی مربوط بوده اسااات .ظاهراً با
پیدایش شااایوههای نوینی برای نبرد دریایی ،پاروزنان و خدمهای که به صاااور
گماشااته و پادو برای هوپلیتها خدمت میکردند به ارزش نظامی خویش پیبردند
و بخ شی از قدر

سیا سی را طلب کردند .1ار سطو در کتاب سیا ست م شروعیت

سیاسی حاکمان را با ت ش شان برای دفاع از کشور و غار سرزمینهای همسایه

ورود بازیگران تازهای به عرصهی سیاست را هم ایجاب میکرده است.
شااواهد نشااان میدهد که یونانیان باسااتان خود به اهمیت نیروی دریایی در
سیا ست داخلی و ارتباط آن با دموکرا سی آگاه بودهاند .هنگامی که سی تن جبار
در ساا  404پ.م .به کمک ا سپارتیان در آتن به قدر ر سیدند و دموکرا ها را
قلع و قمع کردند ،ساااکوی خطابهی مجلس را ،که پیش از آن رو به ساااوی دریا
داشاات ،چرخاندند تا سااخنرانان رو به خشااکی سااخن بگویند و به این ترتیب به
شکلی نمادین بر مخالفت خود بر توسعهی نیروی دریایی تأکید کردند.

Von Wees, 1997.
 2ارسطو ،سياست یونانی ،بند  23.1و .23.2
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متناسب میداند ،2و آشکار است که شکلگیری شیوههای جدیدی برای جنگیدن،
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خویشااااو ند دو تن از همین ج باران ،یعنی اف طون ،هن گامی که جمهور را
مینوشاات ،برای پیشگیری از ظهور دموکراساای بر این امر پافشاااری کرد که باید
مکان آرمانشهر به قدر کافی از دریا فاصله داشته باشد تا تجار آبی و شکلگیری
نیروی دریایی در آن ممکن نشود .در واقع ،باید تأکید ارسطو بر اهمیت هوپلیتها
و بیارزش بودن فعالیت پاروزنان را هم در ارتباط با موضع سیاسی ضددموکرا و
اشرافی وی فهمید و تفسیر کرد.
شواهد نشان میدهد که نیروی انسانی به کار گرفته شده در کشتیها ،بیشتر،

اشااااره میکند که شاااهروندان همگی هوپلیت بودند و تنها بردگان و بیگانگان بر
ک شتیها مین ش ستند .1توکیدیدس هم ا شارههایی به نیروی دریایی آتن دارد که
نشان میدهد به راستی پاروزنان و دریانوردان از چنین طبقهای برمیخاستهاند.
خا ستگاه پ ست دریانوردان و خدمهی ک شتیها ،میتواند غیاب ارجاع به ای شان
را در متنهای یونانی باستان توجیه کند .تاریخنویسان یونانی ،تنها ،هنگامی به این
افراد اشااااره میکردند که کاری نمایان انجام داده ،یا در مسااایر جنگ تغییری
غیرقابل چشمپوشی ایجاد کرده باشند.

 1ایسوكراتس ،دربارهی صلح ،بند .48
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از میان بیگانگان (متیکها) و بردگان انتخاب می شدهاند .ای سوکراتس به روزگاری
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در متنهای کهن یونانی ،در مورد گروه دیگری هم به همین شکل غفلت شده،
و آن پیادههای سبکاسلحه هستند .بر اساس اشارههای جسته و گریختهای که در
روایتهای باساااتانی وجود دارد ،این را میدانیم که هوپلیتها به تنهایی به جنگ
نمیرفتهاند و هر یک از ایشان با گروهی از رعایا و بردگانشان همراهی میشدهاند.
همچنین در این نکته هم شااکی وجود ندارد که این بردگان تنها برای آشااپزی و
خدما رسااانی با سااربازان ساانگیناساالحه همراه نمیشاادهاند ،بلکه در جنگ هم
شرکت میکردهاند.

میگوید که سربازان مهاجم عبار بودند از دو هزار هوپلیت و دوی ست سوار .تازه
هنگامی که نتیجهی جنگ را توضااای میدهد به این نکته اشااااره میکند که
م هاج مان تل فا ز یادی را متح مل شاااد ند ،چون عدهی ز یادی از پ یاده های
سبکاسلحه شان کشته شدند .1به این ترتیب معلوم می شود که این نیروها هم از
ابتدا حضور داشته و در جنگ شرکت کردهاند ،و اگر تلفا سنگینی نمیدادند چه
بسا هرگز مورد اشاره واقع نمی شدند ،کما این که هنگام شمارش نیروهای مهاجم
ذکری از ایشان در میان نبود.

 1توكودیدس ،كتاب دوم ،بندهای  79.1و .79.3 -5
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توکودیدس وقتی نبرد ساااا  429پ.م .بر ضااد اسااپارتالوس را شاارح میدهد،
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به همین ترتیب ،وقتی روایت پلوتارک به نبردی میر سد که چند ساا بعد رخ
داد و به فت کوتِرا انجامید ،میبینیم که سپاه اعزامی از تعداد معدودی سواره و دو
هزار هوپلیت ت شکیل شده بود ،اما با نقشِ نمایان پیادههای سبکا سلحهای که تا
اینجا ارجاعی به ایشااان وجود نداشاات شااهر سااقوط کرد .1توکودیدس در شاارح
ماجراهای شش ساا نخستِ نبردهای پلوپونسوس به این موضوع اشاره میکند که
آتنیان تقریباً هر ساا دو بار به مگارا حمله میکردند .شمار هوپلیتهای ایشان به
دقت در متن این نوی سنده آمده ا ست .در جریان حملهی ساا  458پ.م .گروهی

هزار سبکاسلحه که به ایشان سنگ پرتاب میکردند ،به قتل رسیدند» .2در اینجا
هم بار دیگر میبینیم که چند هزار سبکاسلحهی آتنی در نبرد شرکت داشتهاند،
اما تا زمانی که نقشاای مهم را ایفا نکردهاند نامی از ایشااان در میان نیساات .نوع
اسلحهی این سربازان  -سنگ  -هم حائز اهمیت است .چون درجهی سبک اسلحه
بودن و محرومیتشان از س ح را نشان میدهد.
این ا شاره به سنگاندازی سربازان یونانی در متنهای دیگر هم دیده می شود.
میگویند مردونیه در نبرد پ ته به دلیل ا صابت سنگی به سرش از ا سب بر زمین
 1توكودیدس ،كتاب چهارم ،بند .56.2
 2توكودیدس ،كتاب اول بند .106.2
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از سربازان کورینتی به دفاع از شهر برخاستند ،اما در دام افتادند و «توسز چندین
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افتاد .تورتایوس هم شعری دارد که مضمونش آن است که «پیادههای سبکاسلحه
باید پس از پر کردن سنگ به پشت سپرهای بلند هوپلیتها بگریزند» .اینها را
اگر در ک نار ورزش پر تاب وز نه ببینیم ،درکی عمیقتر از ماه یت ارتش یو نانی و
سط تجهیزاتش به دست میآوریم.
به نظر میر سد نوی سندگان یونانی با ستان ،هنگام شرح ماجرای جنگها ،تنها
به سرشماری بخشی از سربازان که به نظرشان مهمتر بوده بسنده کردهاند و کلیت
ارتش را نادیده میانگا شتهاند .این در حالی ا ست که بخش عمدهی سپاه یونانیان

میجنگیدهاند و به دلیل فقر شان امکان م سل شدن با سپر و زره را ندا شتهاند و
نمیتوان ستهاند در میان نیزهداران هوپلیت خدمت کنند .شواهد ن شان میدهد که
شمار و ارزش جنگی این گروهِ نادیده انگاشتهشده به هیچ عنوان اندک نبوده است.
م ً در شااارح هرودو از نبرد پ ته میبینیم که هر اساااپارتی با هفت بردهی
سبکا سلحه حمایت می شده ا ست .هرودو  ،در متن خویش ،فعل «اِفوال سون»
( )را به کار گرفته است 1که «پشتیبانی کردن و حمایت کردن در
مبارزه» معنا میدهد .در جایی دیگر ،هم او اشااااره میکند که در زمان نبرد هر

 1هرودوت ،كتاب نهم ،بندهای  10و .28
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از پیادههای ساابکاساالحهای تشااکیل میشااده که با چماق و کمان و ساانگ
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اساااپارتی را هفت برده در میان گرفته بود .در نتیجه ،به ازای پنج هزار هوپلیتِ
اسپارتی که در این نبرد حضور داشت سیوپنج هزار سرباز سبکاسلحهی برده هم
شرکت داشتهاند .درساا  424پ.م .هم که سربازان آتنی بعد از محاصرهی دلیون
به شهر شان باز میگ شتند در بوئتیا مورد حملهی د شمنان شان قرار گرفتند که
ارت شی م شتمل بر هفت هزار هوپلیت ،هزار سواره و دههزار پیادهی سبکا سلحه
بود .ب نابراین بخش ع مدهی ارتش یو نان را در این نبرد انبوه برد گان یا فقیران
تشکیل میدادهاند.

که در هر ناو ساااهردیفی حدود دویسااات نفر پاروزن کار میکردها ند که در
درگیریهای جنگی هم مشاااارکت داشاااتهاند .بنابراین در جریان حملهی آتن به
ا سفاکتریا در ساا  425پ.م .به ازای ه شت صد هوپلیت ،ه شت صد کماندار ،و
ه شت صد ف خناندازی که در نبرد شرکت کردند دریانوردان هفتاد ک شتی آتنی
هم به همراه شان میجنگیدهاند .این بدان معناست که هشت صد هوپلیت یادشده
با هزار و شش صد پیادهی سبکاسلحهی ماهر ،و چهارده هزار سبکاسلحهی برده
همراهی میشدهاند.
اهمیت یافتن این سربازان سبکاسلحه ،احتماالً پیامد درخشش نیروی دریایی
در دولت شهرهای ساحلی یونان بوده است .این میبایست همان عاملی بوده باشد
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وضعیت دریانوردان هم شباهتی با سربازان سبکاسلحه داشته است .میدانیم
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که پیدایش دموکراسااای در این جامعهها را ممکن سااااخت .جالب آن اسااات که
دولت شهرهایی مانند اسپار  ،که بر نیروی زمینی خویش تکیه میکردند ،با وجود
به کار گرفتن سربازان سبکاسلحه ،با ادعای ایشان برای مشارکت سیاسی روبهرو
ن شدند و از این رو ،میتوان عامل ا صلی در ظهور دموکرا سی و م شارکتطلبی در
میان یونانیان را به توسااعهی نیروی دریایی در بخشهای شاامالی این ساارزمین
مربوط دانست.
با این تحلیل ،چند نکتهی مبهم در مورد روایتهای جنگی یونانی نیز روشااان

گفتیم ،همواره به رویارویی دو پهلوان منفرد اشااااره میشاااود و از درگیری های
گروهی اثری به چشاام نمیخورد .در موارد متعددی هم به دخالت خدایان اشاااره
شده که پهلوانی مجروح یا مغلوب را از میدان به در میبردهاند و از ک شته شدنش
جلوگیری میکردهاند .میتوان فرض کرد که همر ،به عنوان بنیان گذار متن های
رزمی یونانی ،مبتکر تمرکز نگاه بر پهلوانان اشاارافی هم بوده اساات .نویسااندگان
بعدی یونانی در چارچوبی ساانتی مینوشااتهاند که وامدار همر بوده اساات .در این
نگرشِ ا شرافیتمدار ،تنها ،ا شراف و شاهزادگان ه ستند که کردارهای جنگی شان
ارزش نقل کردن را دارد.
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می شود .نخ ستین نکته ،به متن ایلیاد مربوط می شود .در این منظومه ،چنان که
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با گذر زمان و دگرگون شدن اوضاع ،اشراف باستانی و شاهزادگان جای خود را
به طبقهای از کشاااورزان بردهدار و سااربازان فصاالی دادند که در قبیلههای یونانی
عضااویت داشااتند ،و آنقدر ثروتمند بودند که بتوانند به عنوان هوپلیت به میدان
بروند .بعدها ،با قدر گرفتن نیروی دریایی ،بخش بزرگ و مهم دیگری از ارتش
یونان  -یعنی پیادههای سااابکاسااالحه و پاروزنان  -هم این امکان را یافتند که
مدعی مشارکت در توزیع قدر سیاسی شوند .این الگو به برخی از دولت شهرهای
دارای ناوگان نیرومند محدود بود ،و همان بود که دموکراسی یونانی را خلق کرد.

جانبازی کردهاند برای همیشه از یادها رفتهاند ،زیرا سنت نقل و ثبت جنگها تنها
اقلیتی از ثروتمندترین بردهداران را شااایسااتهی توجه میپنداشااته اساات .با این
تفسیر ،برخی از گرههای دا ستان ایلیاد باز می شود .دخالت خدایان در سیر نبرد را
میتوان به مداخلهی انبوه سربازان سبکا سلحهای من سوب دان ست که در کنار
اربابان شان  -شاید به سودای انجام کاری نمایان و آزاد شدن -میجنگیدهاند .به
همین ترتیب ،رویارویی انفرادی پهلوانان با هم امری عادی و مر سوم نی ست ،بلکه
مح صوا سنتی ادبی و نو شتاری ا ست که زمینهی ان سانی این پهلوانان را نادیده
میانگاشته است.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

به این ترت یب ،بخش مهمی از جن گاورانی که در تاریخ ج نگ های یو نانی
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دومین مسألهای که با توجه به نقش برجستهی سبکاسلحهها در جنگها حل
می شود ،کم بودن شمار سربازان یونانی در جنگهای ا صلی ا ست .هر دان شجوی
کنجکاوی ،که به متنهای اصاالی نویسااندگان یونان باسااتان مراجعه کرده باشااد،
میداند که تعداد سربازانی که در نبردها شرکت میکردهاند بسیار اندک بوده است.
الب ته دو لتشاااهر های یو نانی مراکز اساااتقرار کوچک و کمجمعیتی به شااامار
میرفتهاند ،اما عجیب به نظر میرسااد که حتی شااهری پرجمعیت مانند آتن که
چند صد هزار نفر جمعیت داشته ،برای جنگهایی سرنوشت ساز تنها دو سه هزار

نشانگر اربابان و هوپلیتهایی بوده که با هزاران برده یا بیگانهی فقیر و سبکاسلحه
در نبردها پشتیبانی میشدهاند.
از جمع بستن شواهدی که گذشت میتوان به چند نتیجهی جالب توجه دست
یافت:
 نخست این که ارتش یونانی ،برخ ف ستایشهای پرشور تاریخنویسان ک سیک،به طور عمده از پیادهنظامی با تسلیحا اندک و ساده تشکیل میشده است؛
 دوم این که محور پیادهنظام یاد شده عدهی کمی از ا شراف و ک شاورزان بردهداربودهاند که به ساااز و برگی مفرغین مجهز بوده ،ولی از انضااباط خاصاای برخوردار
نبودهاند؛
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نفر را به میدان بفرستد .با توجه به آنچه گذشت ،معلوم می شود که این اعداد تنها
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 سوم این که این هوپلیتها با انبوهی از بردگان و فقیران سبکاسلحه پشتیبانیمیشدهاند که توسز تاریخنویسان نادیده انگاشته میشدهاند و معموالً با روشهایی
بسیار بدوی مانند پرتاب سنگ میجنگیدهاند؛
 و چهارم آن که نیروی دریایی یونانیان زیر تأثیر تحوا نیروی دریایی فنیقیه وایران شکل گرفت ،و به پیدایش دموکرا سی یونانی منتهی شد .این بدان معنا ست
که نظر تاریخنویسان ک سیک در این مورد به نظمی واژگونه دربارهی سیر علت و
معلولی رخدادها قائل ا ست .در نگاه ک سیک تحوا نیروی دریایی یونان مقدم بر

آن .تا اینجای کار برخی از شواهد دربارهی نادرست بودن این دو گزاره را دیدیم و
شواهد دیگری را نیز در بخشهای بعدی خواهیم دید.
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ظهور ناوگان ایران بوده و دموکراسااای نیز زمینهی ظهور ناوگانها بوده ،نه معلوا
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سخن دوم :قصهی ارتش ایرانی
اسااطورهی معجزهی نظامی یونان بر مبنای پیروزیهایی اسااتوار اساات که ادعا
می شود ارتشهای این سرزمین بر ارتشهای شاهنشاهی ایران به دست آوردهاند.
حاا که تصویری از ارتش یونانی به دست آوردیم ،میتوانیم به مقایسه آن با ارتش
ایران نیز بپردازیم.

1

تصاااویر ک سااایک نادرساااتی وجود دارد که ،بر اسااااس آن ،ارتش ایران از
مجموعهای چهل تکه از قومها و قبیلهها متفاو تشاااکیل میشاااده ،فاقد نظم و

این تصویر ،برداشتی نادرست از ماهیت ارتش چندملیتی هخامنشیان است .ارتشی
که با وجود تنوع قومی و زبانی ساااربازانش ،با انضاااباطی کامل میجنگیده ،و به
همین دلیل هم در نبردهای سرنو شت ساز تا زمان ا سکندر همواره پیروز می شده
است.
این برداشت ،برای نخستین بار ،در آثار دیودور صور بندی شد و پس از آن از
سوی ب سیاری از نوی سندگان دیگر مورد وامگیری قرار گرفت .خودِ دیودور هم این
را از اِفوروس وامگیری کرده بود که از طراحان تبلیغا روانی آتنی ها برای مقابله

 1بریان1377 ،؛ جلد دوم.
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ان ضباط بوده ،و نیرومندترین بخش آن را پیادهنظام یونانی ت شکیل میداده ا ست.
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با ایرانیان بود و داستانهایی از این دست را برای روحیه دادن به سربازان آتنی سر
هم میکرد.
ارتش ایران ،چنان که از مرور منابع یونانی بر میآید ،سه ویسگی عمده دا شته
ا ست :به شکلی باورنکردنی بزرگ و مجهز مینموده ،به تجهیزاتی پر زرق و برق و
آراسته مجهز بوده ،و ترسناک و مهیب بوده است.
آریستوفانس در یازده کمدی ،هنگامی که به توصیف سپاه ایران میرسد ،شمار

سربازان ارتش ایران را بیشتر از تعداد شنهای ساحل میداند ،و در لوسی ستراتس

شاااکوه ساااپاه ایران به قدری در چشااام یونانیان بزرگ بوده اسااات که وقتی
خ شایار شا به یونان ل شگر ک شید و از هل سپونت میگذ شت ،یکی از یونانیان که
منظره را به چشم میدید ،او را با زئوس اشتباه گرفت!1
هرودو در داسااتان خود شاارحی از ارتش ایران به دساات میدهد که بخش
عمدهی آن با روایت ک سنوفانس ،کت سیاس ،توکودیدس ،و کتیبههای هخامن شی
سااازگار اساات .بر مبنای این منابع ،میتوان ارتش ایران را به این ترتیب بازسااازی
کرد:

 1هرودوت ،كتاب هفتم ،بند .56
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میگوید «(ارتش) آشوبِگرِ پارسها چونان شنهای ساحل میدرخشید».
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هساااتهی مرکزی ارتش ایران را یک گروه ده هزار نفری از ساااربازان نخبهی
پارسی ،مادی و ای می تشکیل میداده است .ترکیب نسادی این گردان نخبه ،نشان
میدهد که هخامنشااایان خود را وارث و دنبالهی شااااهان ای م میدانساااتهاند.
همچنین این گزارش هرودو که گروهانی از هندیان نیز در این هسااتهی مرکزی
عضویت داشتهاند ،به آگاهی هخامنشیان نسبت به پیوندهای نسادی و زبانی شان با
آریاهای هندی داللت میکند .این هستهی ده هزار نفری ،همان است که امروز به
نادرست سپاه جاویدان نامیده میشود .اما نام اصلیاش (اَمورگَه) در فارسی باستان

اشااتباه گرفتند ،چون با کشااته شاادن هر یک از سااربازان این رسااته ،ساارباز
تعلیمدیدهی دیگری جایگزین وی می شد .این نظم ،نشانگر آن است که ایرانیان از
ابتدا سازمانی کام ً حرفهای برای جنگ داشتهاند و سربازانشان مانند هوپلیتهای
یونانی روستایی یا کشاورز نبوده ،و شغلشان جنگیدن بوده است.

رویارویی یك شهسوار
پارسی و یك هوپلیت
یونانی بر یك مهر سنگی
ای سدهی چهارم پ.م.
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«نگهبان» معنی میدهد .یونانیان این کلمه را با واژهی مشابهی به معنای جاویدان
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ساا ح سااپاه جاویدان ،نیزهی بلندی بوده که نقشااش هنوز بر دیوارنگارههای
تختجم شید دیده می شود .انتهای نیزهی سربازان جاویدان ،میوهای فلزی وجود
داشته که رتبه و جایگاه شان را نشان میداده است .نه هزار نفر از ایشان در انتهای
نیزهشااان یک نارنج نقرهای داشااتهاند ،و هزار نفر دیگر که جنگاورترین سااپاهیان
ایرانی بودند ،بر انتهای نیزهی خود اناری زرین داشاااتهاند .1گروه اخیر ،محافظان
شااخصاای شاااه بودهاند و در نبردها با او همراه میشاادهاند .سااایر س ا حهایی که
سااربازان جاویدان و جنگجویان مادی و پارساای حمل میکردهاند ،عبار بوده از

تبرزین با وجود کاربرد و سیع شان در میان سربازان ایرانی ،جزو س حهای ر سمی
پارسها محسوب نمیشدهاند.
ارتش ایران از تمام ابزار و تسااالیحا ممکن بهره میگرفته اسااات .نخبگان و
ا شراف ایرانی  -چنان که از نامهای شان بر میآید  -طبقهای شه سوار را ت شکیل
میدادهاند که با زره و نیزه هایی بلند به میدان میرفتهاند و رساااته هایشاااان
سوارهنظام مخوف پارسی را تشکیل میداده است.

1
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دشاانهی خمیده ،شاامشاایر کوتاهِ دو دم ،و تیر و کمان .ساا حهایی مانند گرز و
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ارتش ایران ،گذشاااته از کارآیی نظامی چشااامگیرش ،نمادی از اتحاد قومهای
ساکن در قلمرو هخامنشی هم محسوب میشده است .هر یک از استانها ،گذشته
از خراجی که به دربار شااااه میپرداخت ،رساااتهای از ساااربازان نخبهی خود را با
س حها و لباسهای بومی خویش به نزد وی میفر ستاد و این سربازان زیر فرمان
یک سردار بومی همان ا ستان خدمت میکردهاند .با وجود این که سردارانِ الیهی
میانی و زیرین از میان بومیان انتخاب میشاادهاند ،سااپهساااالران و دریاساااالران
همواره پارسی یا ماد بودهاند.

سربازان شان هم م صداق دا شته با شد .میدانیم که َسگارتیها ،که از قبیلههای
ایرانی خویشاوند پارسها بودند ،به شیوهای بدوی میزیستند و در جنگها گروهی
را به یاری شاااه میفرسااتادند که سا ح اصاالیشااان کمند بود .همچنین در مورد
تیراندازان پارتی و فیلسواران هندی هم به قدر کافی اشارهی تاریخی وجود دارد.
همین تنوع و تک ر نسادها و ساا حها در میان سااربازان هخامنشاای بود که به
دیودور و دیگر نویسااندگان یونانی اجازه داد تا تصااویری بینظم و درهم ریخته از
ارتش شاهی به د ست دهند .با وجود این ،کافی ا ست به ک شمکشهای دایمی و
رقابتها و خیانتهای همیشااگی ساارداران یونانی که با یکدیگر همزبان و همنساد
بودند بنگریم تا دریابیم که ساااازماندهی ارتشااای با این تنوع ،که کارآیی خود را
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چنین مینماید که تساااهل و آزاداندیشاای هخامنشاایان در مورد ساا حهای
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حفظ کند ،چه کار دشااواری بوده اساات .در واقع ،این کارآیی چندان زیاد بوده که
در تمام دوران  220ساااالهی حکومت هخامنشااای ،ساااربازان این ارتش عظیم و
پیچیده در تمام جنگهای مهم پیروز بودهاند ،و هیچ قلمرو مهمی را تا پایان عمر
این دودمان از دسااات ندادند .حتی یونانیان نیز اشاااارهای به درگیری در میان
رسااتههای گوناگون ارتش ایران نکردهاند و هیچ سااندی دربارهی نافرمانی یکی از
این رستهها یا گریختنش از میدان نبرد وجود ندارد .آشکار است که این دستاورد
با ت صویر یونانیمآبانه از ارت شی آ شفته و بیان ضباط تعارض دارد .در تاریخ جنگ،

ارزیابی یک نیروی نظامی قابل اعتماد است ،پیروزی یا شکست آن در میدان نبرد
اساات .بر مبنای این معیار ،میتوان با قطعیت ابراز کرد که ارتش هخامنشاای ،نظامی
بسااایار منضااابز و سااااختاریافته داشاااته که با توجه به تنوع شاااگفتآور عناصااار
برسازندهاش ،ظهور آن نشانهی تحولی مهم در تاریخ جنگ جهان است.
همین یونانیانی که ا سطورهی بیان ضباطی سربازان ایرانی را تبلیغ میکردهاند،
در بخشهای بزرگتری از نوشتارهای خود ،نشانههایی به دست دادهاند که نشانگر
تحسین و شیفتگیشان نسبت به ویسگیهای این ارتش است.
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دروغ و فریب و تبلیغا ساایاساای بساایار اساات .از این رو ،تنها معیاری که برای
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مقایسهی لباس و تجهیزات جنگی یك هوپلیت یونانی و یك کماندار و سوارهی ایرانی

که از هخامن شیان برای ما به یادگار مانده ا ست .شواهدی تاریخی از حرکت منظم
سربازان ای می و سومری و بابلی و آشوری و مصری در متنهای باستانی بر جای
مانده اساات ،اما همهی آنها به بساایج نیرو و حرکت به سااوی میدان جنگ اشاااره
میکنند .کوروش بزرگ اولین کسی بود که اهمیت رژهی سربازان در زمان صل را
به عنوان ابزاری برای تبلیغ سیاسی و قدر نمایی دریافت .رژهی سپاهیان پارسی،
هنگام ورود به بابل ،به قدر کافی در کتاب مقدس و متنهای یونانی روایت شاااده
است و ما را از شرح بیشتر در این مورد بینیاز میکند .کتسیاس ،در شرح یکی از
این رژهها ،نظم سربازان را چنین روایت میکند :پیشاپیش همه ،چهار هزار نیزهدار
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نماد نظم یک ارتش در دوران مدرن ،رژهی نظامی است ،و این سرمشقی است

PDF.tarikhema.org

حر کت میکرد ند ،و ده هزار نیزهدار در هر طرف این مربع از سااار بازان قدم بر
میدا شتند ،پس از آنها ،دو هزار سوارهی سنگین ا سلحه ،و به دنباا شان ده هزار
سواره در ردیفهایی صد نفری پیش میرفتند .در کنارهها ،و به دنباا ای شان دو
گروه ده هزار نفری دیگر قرار دا شت ،و پس از اینها ارابههای جنگی و گردانهای
کشاااورهای همپیمان با نظم و ترتیب ،و با سااا ح ها و لباس های بومی خویش،
حرکت میکردند.
آشااکار اساات که سااازماندهی چنین نیروی عظیم  56هزار نفرهای ،و اجرای

را بخواهید ،من در این مورد هم به اعداد نقل شاااده در متنهای یونانی اعتمادی
ندارم .چون بعید به نظر میرسااد کوروش در زمان صاال نیرویی پنجاه  -شااصاات
هزار نفری را تنها برای نمایش قدر بسااایج کرده باشاااد .کل این رژه ،احتماالً
نمایشاای با حدود بیساات هزار نفر بوده که هسااتهی مرکزی سااربازان حرفهای
پیرامون شاه را ت شکیل میدادهاند .به هر رو ،این سپاه آنقدر بزرگ بوده که ناظر
یونانیاش را مرعوب کند و او را به ثبت اعدادی از این دساات وادار نماید .از همین
م اا کوچک میتوان دریافت که هخامنشااایان انضاااباطی کامل و بینقص را در
ارتش خود برقرار میکردهاند .چرا که اصاااوالً رژه ،چیزی جز تمرین انضاااباط و
نمایش آن نیست.
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همین یک رژه ،به تنهایی شاهکاری در تاریخ جنگ محسوب می شود .اگر راستش
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شااواهد زیادی وجود دارد که ساانت کوروش در امر سااازماندهی سااپاه ،امری
ت صادفی و مقطعی نبوده و در کل دوران هخامن شی تداوم دا شته ا ست .هرودو
وقتی ماجرای حملهی خشاااایارشاااا به یونان را ذکر میکند ،چنین تصاااویری از
سااپاهیان ایرانی به دساات میدهد :پیشاااپیش همه ،هزار سااوارکار زرهپوش ،و به
دنبااشااان هزار زوبیندار پارساای پیش میآمدند؛ آنگاه شاااه در ارابهای دوچرخه
دیده میشااد که با هزار زوبیندار دیگر تعقیب میشااود؛ به دنباا آنها هزار سااوار
دیگر ،و به دنبااشاااان ده هزار نیزهدار میآمدند که باز با هزار ساااوار دیگر دنباا

مقدونی به ایران را روایت میکنند به رژهی م شابهی ا شاره شده که داریوش سوم
پیش از اقدام به نبرد برای تخریب روحیهی مهاجمان ترتیب داد ،و در آن زمان
هم نظمی مشااابه بر ارتشاایان ایرانی حاکم بود .بنابراین نخسااتین ویسگی ارتش
ایران ،عظمت و نظم آن بوده است .عظمتی که از حضور تمام قومها و ملل متمدن
آن روزگار در یک اردوی نظامی یکتا نا شی می شد ،و نظمی که ضامن بقا و تداوم
شاهنشاهی هخامنشی بود.

1

هرودوت ،كتاب هفتم ،بند .42
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میشاادند .1جالب آن اساات که در اسااکندرنامههایی که ماجرای حملهی اسااکندر
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دومین ویسگی ارتش ایران ،مجهز بودنش به س حهایی پی شرفته و کارآمد بود.
رد پای برخورد یونانیان با تجهیزا جنگی ایرانی را به خوبی میتوان در جریان
نبرد پ ته باز جست .در این جنگ ماسیست ،که از دالوران ایرانی بود ،از اسب به
زمین افتاد و توسااز یونانیان محاصااره شااد ،اما به دلیل زرهی که بر تن داشاات
ضربا یونانیان بر او کارگر نبود .هرودو و دیگر نویسندگان باستانی یونان به یک
اندازه از لباس جنگی غریب این شااهسااوار تعریف کردهاند .1یونانیان حتی اعتقاد
داشااتند زره او از جنس ط ساات و آتنیان نسااخهای جعلی از زره او را در معبد

هرودو  ،هنگام شرح چگونگی ک شته شدن ما سی ست ،میگوید که یونانیان چون
لباس فلزی فلسداری شااابیه به آن ندیده بودند مرتب بر آن ضاااربه میزدند و
نمیفهمیدند چرا حریف شان صدمه نمیبیند ،تا این که یک سرباز یونانی «ق ضیه
را فهمید» و با ضربهای به چ شم سردار پار سی او را از پا درآورد .ما سی ست در
اردوی یونانیان به قدری هراس برانگیخته بود و زرهش آنقدر در چشااام ایشاااان
عجیب بود که پس از کشته شدنش صفوف یونانیان به هم خورد ،چون همه هجوم
میبردند تا او را بهتر ببینند!

2

 1هرودوت ،كتاب نهم ،بندهای .25-21
 2پلوتارک ،آریستيد ،بندهای  33و .34
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آکروپلیس گذاشته بودند و به عنوان یادگار پیروزیهای شان مقدسش میدانستند.
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ایرانیان ،گذ شته از تجهیزا فردی ،در ابداع و به کار گیری ابزار و آال جنگی
بزرگتر هم مهار داشتهاند .تاریخنویسان یونانگرای امروزین ،مخترع منجنیق را
دنیس سیراکوزی میدانند که در اوایل سدهی چهارم پ.م .میزی ست ،بی آن که
به این شاهد مهم توجه کنند که در ساا  1967م .گلولههای سنگی منجنیقی در
شااهر پافوس کشااف شااد که به محاصاارهی این شااهر در ساااا  497پ.م .مربوط
می شد و ن شان میداد که پار سیان هنگام گ شودن این شهر از منجنیق ا ستفاده
کردهاند .در آخرین سااهای سدهی بیستم ،گلولههای مشابه دیگری کشف شد که

پ.م .میر سید .این بدان معنا ست که هخامن شیان از ابتدای تاریخ شان  -دو سده
قبل از دنیس سااایراکوزی  -منجنیق را میشاااناختهاند ،و احتماالً مخترعان آن
بودهاند .1این در حالی ا ست که یونانیان تا آخر سدهی پنجم پ.م .با هیچ کدام از
روشهای قلعهگیری آشاانا نبودند و بنا بر ساانتی که در ایلیاد بدان اشاااره کردیم،
محاصرهی یک شهر را مترادف خیمه زدن در برابر دروازههایش میدانستند ،نه به
کار بردن فنون مهندساای برای تخریب حصااارها و ورود به آن .نخسااتین کاربرد
منجنیق در یونان ،به ساا  399پ.م .مربوط می شود ،و نخ ستین متن م شروح در

 1بریان1377 ،؛ جلد دوم.
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آن هم به محا صرهی دیگری از سوی پار سیان مربوط می شد و قدمتش به 546
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مورد قلعهگیری را آینئاس در  360پ.م .در رساااالهی تاکتیک خود نگاشااات ،1و
اینها حدود دویساات ساااا پس از به کار گرفته شاادن این رده از ابزارها در ایران
بود.
با مرور تاریخ ،میبینیم که یونانیان در نبردهای دایمیشاااان با شاااهرهای
هم سایه ،جز با خیانتِ شهروندان مقیم ح صارهای محا صره شده ،نمیتوان ستند به
شهر وارد شوند .در هیچ کدام از تاریخهای موجود ،ا شارهای وجود ندارد که پیش
از ساادهی سااوم پ.م .بر حملهی یونانیان مهاجم به دیوارهای دژ یا شااهری داللت

می ساخت ،برای نبرد در کنار دیوارهای دژها و شهرها و هر محلی جز د شتهای
باز نامناسااب بود .2حتی در جنگهایی هم که محاصاارهای انجام میشااده ،معموالً
کار به ناکامی و بازگ شت سپاه مهاجم منتهی می شد .چنان که ا سپارتیها برای
یاری به تبعیدیان سامو سی در  525/524پ.م .به ساموس حمله کردند و پس از
چهل روز محاصره ،بینتیجه به شهر خویش بازگشتند.3

 1سارتون.1353 ،
Sage, 1996: 107-110.
 3هرودوت ،كتاب سوم ،بندهای .47-44
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کند .اصاااوالً سااااختار نظامی هوپلیتها ،که هساااتهی مرکزی ساااپاه یونانی را
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ایرانیان اما هنگام حمله به شهرهای یونانی از ابزار قلعهگیری و روشهایی مانند
تونل زدن در زیر دیوارها و پرتاب سنگ با منجنیق و قلعهکوب ا ستفاده میکردند،
و ساارعتی که شااهرهای یونانی را فت میکردهاند نشااان میدهد مدافعان با این
ابزارها و روشهای مقابله با ایشااان ناآشاانا بودهاند .در تاریخی دور دساات ،مانند
سدهی ش شم پ.م ،.هنگامی که پارسها پس از شورش ایونیها به شهرهای این
ناحیه حمله کردند ،هر شهر را در یک روز گرفتند و این گزارش تنها به این ترتیب
توجیهپذیر میگردد که فنآوری جنگی پارسااایان به شاااکلی قیاسناپذیر برتر از

شاهد دیگر بر این ادعا ،به روایت صری تاریخنویسان یونانی مربوط می شود که
میگویند یونانیان این فنون را از فنیقیها آموختند ،که خود بخشی از شاهنشاهی
هخامن شی بودند .در واقع ،نخ ستین ا شارهی تاریخی مف صل دربارهی کاربرد فنون
قلعهگیری به دیودور سیکولوس مربوط می شود ،و به ا ستفاده از این فنون تو سز
کارتاژیها اشاااره دارد .او در شاارح وقایع ساااا  409پ.م .مینویسااد که هانیباا
کارتاژی در این زمان به شهرهای هیمرا و سیلنوس حمله کرد و هر دو شهر را با
کندن تونلهایی زیر دیوارهایش و افروختن آتش در زیر آن گشود .1به این ترتیب،

 1دیودور.9-13.59:4 ،
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روشهای مدافعان یونانی بوده است.
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خودِ متنهای یونانی به نقش برجسااتهی آموزگاران شاارقی خویش در توسااعهی
فنون جنگیشااان تأکید داشااتهاند .تأکیدی که تاریخنویسااان دقیق و عینیگرای
ک سیک به شکلی توجیهناپذیر نادیدهاش گرفتهاند.
سومین ویسگی ارتش ایران این بوده که هراسانگیز و مخوف مینموده است .در
زبان یونانی واژهی «پِرساااای» ( ،)که از نام پارس ها مشاااتق شاااده،
«قدرتمند و ویرانگر» معنا میدهد .همین ری شه شنا سی کوچک ،به ویسه هنگامی
که با اساااطیر مربوط به پرساائوس ترکیب شااود ،تا حدودی برداشاات عمومی از

بیتردید بخ شی از ت صویر ذهنی عجیب و غریبی که یونانیان از سربازان ایرانی
در ذهن دا شتهاند ،به عظمت کل ارتش و مانورهای آن مربوط می شده ا ست ،اما
بخشی از آن را نیز باید به خودِ این سربازان مربوط دانست .سربازان ایرانی ،در هر
حاا ،مردانی بودهاند مانند حریفان شان ،و شاید یکی از چیزهایی که ای شان را تا
این اندازه در چشااام حریفانشاااان مهیب و خیرهکننده میسااااخته ،تجهیزا و
وسایلشان بوده باشد.
در هر حاا در یونان ق صههای زیادی در مورد پار سیان بر سر زبانها بوده که
برخی از مواردش را در متنهای کهن میتوان بازیافت .هرودو از سااربازی ایرانی
با قد سه متر و بی ست سانتیمتر حرف میزند که در نبرد پ ته ک شته شد ،و در
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مفهوم پارسی را در ذهن یونانیان باز مینمایاند.
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جایی دیگر به این باور اشاره میکند که دیدن سربازان ایرانی میتواند باعث کوری
شود .او از سربازی به نام اپیزِلوس نام میبرد که در میانهی نبرد ماراتون ،بدون این
که ضربهای دریافت کند ،با دیدن یک سرباز بلندقامت ایرانی ،که ری شش بر سپر
سنگینش افراشته بود ،ناگهان کور شد و تا آخر عمرش هم کور باقی ماند.1
شاید به دلیل این خرافهها در مورد ایرانیان بوده که وقتی ده هزار مزدور یونانی
همراه کوروش کوچک خبردار شاادند کسااانی که قرار اساات با ایشااان بجنگند،
ایرانیانِ سپاه ارد شیر ه ستند ،توقف کردند و حا ضر ن شدند پیش بروند .خودداری

کلئارخوس  -که رفتاری خشااان داشااات و همه از او میترسااایدند  -برای قانع
کردن شان به نزد شان رفت ،او را با سنگ زدند و نزدیک بود سنگ سارش کنند.
سپاه یونانی تنها زمانی به حرکتش ادامه داد که کوروش کوچک به آنها دروغ گفت
و اع م کرد که برای سرکوب یک شورشی به نام اَبَرکام به سوی فرا میرود .2در
سااوریه ،بعد از آن که ساارداران یونانیان کم کم به ماجرا پی بردند دو نفرشااان به
همراه سربازان شان از سپاه کوروش گریختند ،3و چنان که به زودی ن شان خواهم
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 2آناباسيس ،كتاب یکم ،فصل سوم ،بندهای .4 -1
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داد ،بخش باقیمانده از این سپاه هم در روز نبرد با سپاه اردشیر بر جای خود باقی
ماندند و در نبرد شرکت نکردند.
نشاااانههای این ترس یونانیان از ایرانیان را در دیگر متنهای کهن هم میتوان
بازجساات .هرودو به روشاانی اشاااره میکند که یونانیان تا زمان جنگ پ ته با

شااانیدن نام مادها از ترس زهرهترک میشااادند .1همچنین در بیت  695تراژدی
پارساایان از آیسااخولوس دسااتهی همسُ ارایان خطاب به داریوش بزرگ میگویند:
«هراسی کهن ما را از نگاه کردن به تو باز میدارد .نمیتوانیم رویارویت شویم و تو

در مقابل این تصااویری که یونانیان از ایرانیان داشااتهاند ،به نظر میرسااد نگاه
ایرانیان به یونانیان به ن سبت تحقیرآمیز بوده با شد .میگویند وقتی خ شایار شا در
سااارد به تدارک سااپاهش برای حمله به یونان ساارگرم بود ،جاسااوساای از سااوی
اساپارتیها و آتنیها به آنجا آمد تا از کم و کیف ارتش پارس اط عاتی به دسات
آورد .اما شناسایی و دستگیر شد .وقتی او را نزد شاه بردند ،دستور داد آزادانه در
اردوگاه ایران گردش کند و همهچیز را به دقت ببیند و وقتی از تما شا کردن سیر
شد ،سالم و تندر ست روانهاش کنند .همچنین وقتی سپاهیان ایرانی ک شتیهای
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پلوپونساای را دیدند که برای یونانیان گندم میبرند ،شاااه را در جریان گذاشااتند و
انتظار دا شتند شاه د ستور توقیف ک شتیها را صادر کند ،اما او پا سخ داد« :خوب،
ما خودمان هم باید برای آذوقهی خودمان به همان جا گندم ببریم .این ها در واقع
دارند کار ما را ساده میکنند!».1
با توجه به شواهدی که ارائه شد ،اسطورهی انضباط و کارآیی نظامی یونانیان و
بینظمی و گ ستردگی کنتراناپذیر ارتش ایران بر مبنای شواهد تاریخی نادر ست
است.

یکی از شااااخص هایی که مخاطبان تاریخ را به ساااتودن یا نکوه یدن تمدن ها و
شخ صیتهای تاریخی وا میدارد ،جدای از د ستاوردهای شان ،شیوهای ا ست که
برای رسااایدن به اهداف خویش برگزیدهاند .به عبار دیگر ،همهی ما به عنوان
اشخاصی صاحب اندیشه و قدر داوری ،ارزش اخ قی رفتارهای دیگران را ارزیابی
میکنیم .این داوری ،آن گاه که در حوزهی تاریخ و در مورد اشاااخاصااای نامدار و

 1هرودوت ،كتاب هفتم ،بندهای .147-145

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

سخن سوم :قصهی اخالق جنگی

PDF.tarikhema.org

قومهای تأثیرگذار انجام شود ،موضعی قاطعتر به خود میگیرد و این یکی از دالیل
اصاالی امکان متعصاابانه نوشااتن و متعصاابانه خواندن تاریخ اساات .همهی ما در
رویارویی با تاریخ ،چه تاریخنویس باشاایم و چه مخاطبِ تاریخنویسااان ،دساات به
چنین داوریهای اخ قیای میزنیم .اما مرسااوم اساات که برای رعایت «بیطرفی
علمی» یا تظاهر به آن ،این کار را به شکلی پوشیده و پنهان انجام دهیم .در عمل،
اگر بخواهیم به راسااتی صااادق باشاایم و از تعصااب پرهیز کنیم ،باید مجاری بروز
تع صب را به در ستی ب شنا سیم و در مورد داوریهای اجتنابناپذیری که به عنوان

پیشداشتها به داوریای سنجیده و نقدپذیر بدا شود.
تاریخنویسان برای ستودن یک قوم و یک شخصیت تاریخی باید داوری اخ قی
م بتی در مورد آن داشته باشند .در مورد یونانیان هم چنین است و جز با همدلی
کردن با ایشااان و سااتودن کردارهایشااان نمیتوان همچون پرچمداران تمدن و
فرهنگ در جهان باسااتان قلمدادشااان کرد .این همدلی  -اگر با داوری روشاان و
اندیشیدهای همراه نباشد  -که معموالً نیست  -به ابراز احساساتی پرشور و در عین
حاا بیپایه و مبتنی بر توهم منجر میشود  -که شده است.
بهترین بزنگاه برای وارسی اخ قِ وابستگان به یک تمدن ،آنجاست که ایشان
را در حاا جنگ بنگریم .در این شرایز ا ست که خ شونت لگامگ سیخته و م شروع
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در مرزهایش تجربه و اعماا میشاااود .از این روسااات که مردمان در زمان جنگ
بزرگترین پسااتیها و نامردمیها را از خود نشااان میدهند .از سااوی دیگر ،جنگ
عرصاااهی رویارویی با مرگ نیز هسااات ،و از این روسااات که در همین شااارایز
بزرگترین دالوریها و جوانمردیها را میتوان بازجست.
در این بند ،میخواهم از دیدگاهی به ن سبت غیرعادی به تاریخ یونان نگاه کنم.
یعنی شواهد تاریخی مربوط به رفتار جنگی یونانیان را مورد برر سی قرار دهم و به
ارز یابی اخ قِ جاری در آن بپردازم .شاااا ید از این مجرا یکی از پیشفرض های

اخ ق جنگی یونانیان  -نقد شااود .یکی از رایجترین خطاها در تاریخ آن اساات که
تصااویر یک قوم یا تمدن را به شااکلی که در آثار و ادبیا دشاامنانشااان منعکس
شده ،با خودشان همسان بگیریم .برای پرهیز از از این خطا ،تقریباً تمام شواهدی
که در این جا گرد آوردهام از متن های یونانی برگرفته شاااده و گلچینی خاص از
رخدادهایی اساات نایی نیساات ،بلکه م ااهایی اساات از انبوه شااواهدی که بخش
عمدهشاااان تأییدکنندهی گزاره های این بخش هساااتند .به عبار دیگر ،داوری
اخ قیام بر مبنای روایت همان یونانیانی اسااتوار شااده که موضااوع نکوهش من
هستند.
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 )1در نکوهش ترس ای جنگیدن
تصاااویر امروزینی که در ک تاب های درسااای از دالوران یو نانی و اشااات یاق
ت سکینناپذیر شان برای نبرد تر سیم شده ا ست ،هر چند از نظر زیبایی شناختی و
کاربردش در هویتسااازی شااایسااتهی تحسااین اساات ،اما حقیقت تاریخی ندارد.
ا شتیاق یونانیان با ستان برای حمله به هم سایگان و غار ای شان البته زیاد بوده
اسااات ،اما شاااواهد نشاااان میدهد که در شااارایز بحرانی و به هنگام در گرفتن
نبردهایی مهم ،یونانیان یکی از سه کار زیر را انجام میدادند:

نمیکردند .هنگامی که کرسوس لودیایی از اسپار ها برای مقابله با کوروش کمک
خوا ست سفیران ا سپارتی ،که پیشقراوا نیروهای ا سپارتی بودند ،وقتی شنیدند
جنگ میان کوروش و کرساااوس آغاز شاااده ،به جای آن که به یاری متحدشاااان
بشااتابند ،در ساااموس توقف کردند و منتظر شاادند تا نتیجهی نبرد معلوم شااود.
آنگاه وقتی خبردار شااادند ساااارد ساااقوط کرده ،گلدان مفرغی را که به عنوان
پی شکش برای کر سوس میبردند در همانجا فروختند و به شهر شان بازگ شتند و
ادعا کردند که مردم ساموس آن را به زور از ای شان گرفتهاند .1ا سپار ها وقتی در
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 -نخسااات آن که دیر به میدان نبرد میرسااایدند و بنابراین در جنگ شااارکت
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جریان شااورش ایونیه به یاری طلبیده شاادند هم کاری مشااابه را مرتکب شاادند.
یعنی یک کشتی را برای خبردار شدن از نتیجهی نبرد به منطقه فرستادند و وقتی
دیدند پارسها برتری دارند ،از فرستادن قوای کمکی خودداری کردند.
اساپارتیان در نبرد ماراتون هم یک روز دیر به میدان نبرد رسایدند و گفتند بر
مبنای رسااومی کهن نمیتوانند در روز نهم برج قمری تا پیش از کامل شاادن ماه
ل شگرک شی کنند .1در ساا  479پ.م .هم که مردونیه دا شت آتن را برای بار دوم
فت میکرد ،آتنیها قاصدی به اسپار فرستادند و از آنها درخواست کمک کردند.

هوآکینتوس هسااتند و تا ده روز باید برای این االهه بخوانند و برقصااند .به همین
دلیل هم نیرویی برای کمک به آتن نفرستادند.2
البته این سااایاسااات منحصااار به اساااپار ها نبود ،که تازه دلیرترینِِ یونانیان
مح سوب می شدند .آتنیها هم هنگام محا صرهی ارتریا تو سز پارسها چهار هزار
کلروک را برای یاریشااان فرسااتادند ،اما این سااربازان وقتی دیدند پارسها در آن
نزدیکیها هستند در محل امنی پنهان شدند و منتظر ماندند تا نتیجهی کار ،خود
به خود ،معلوم شود! آتنیها در جریان حملهی اسکندر به شهر تبس هم ،بر خ ف
 1هرودوت ،كتاب ششم ،بند .106
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عهدی که کرده بودند ،قوای کمکی برای همپیمانانشااان نفرسااتادند .آنها پس از
شااکساات و کشااتار مردم تبس پیامی برای اسااکندر فرسااتادند و پیروزیاش را بر
همپیمانان پیشین خودشان تبریک گفتند!
گویا این شیوه از یاری رساندن به متحدان در میان سایر دولت شهرهای یونانی
هم رواج داشااته باشااد ،چون هنگام حملهی خشااایارشااا به یونان ،وقتی آتنیان از
مردم کورکورا کمک خواستند ،آنها شصت کشتی برای یاری به ایشان روانه کردند
اما این ناوگان مانند همپیمان دیگرِ آتن  -گِلون سااایسااایلی  -آنقدر در نزدیکی

این همپیمانها ،وضاااع گلون جالبتر بود چون همراه خود آب و خاک هم آورده
بود تا اگر پارسها پیروز شدند به ایشان ابراز اطاعت کند.1
 دومین کارِ مرسوم در میان جنگاوران یونانی آن بود که به همپیمانانشان خیانتمیکردند و در میانهی نبرد میدان را ترک مینمودند .این کار معموالً زمانی انجام
میشااد که حریف زورآور بود و میشااد با رد و بدا کردن پیام با وی توافق کرد تا
در ازای خیانت به همپیمانان ،کسااای کاری به کارشاااان نداشاااته باشاااد .چنین
خیانتهایی تقریباً در تمام جنگهای میان ایرانیان و یونانیان رخ داده اسااات و به
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نظر میرساد در یونان باساتان امری هنجارین بوده باشاد .در بخشهای بعدی که
داسااتان نبردهای ایران و یونان روایت میشااود ،نمونههای فراوانی از این خیانتها
را خواهیم دید.
 سوم آن که ،از برابر دشمنانی که برتری نظامیشان اثبا شده بود میگریختند.در نبرد آرتمیسیون ،گویا سپاهی آتنی در نخستین ساعتهای نبرد موفق شد
پیشقراواهای ایرانی را که به منطقه نزدیک می شدند عقب براند .اما این سربازان
وقتی دیدند ایرانیان تنگهها و گردنههای اطراف را در اختیار دارند و ممکن اسااات

در نبرد پ ته ،درگیری میان سرداران یونانی بر سر آن بوده که کدام قبیله در
قلب ساااپاه نایساااتد! این درسااات برعکس چیزی اسااات که در یک ارتش عادی
میبینیم .یعنی در یک سپاه معمولی ،قلب سپاه ارزشمندترین و افتخارآفرینترین
نقطه است و نخبهترین سربازان و سرداران همیشه در آنجا متمرکز می شوند .در
همین نبرد ،ایرانیان نیز به این شایوه عمل کرده بودند و ساوارهنظام پارسای را در
قلب جای داده بودند .اما نخبهترین سااربازان یونانی ،یعنی اسااپارتیانی که در عین
حاا سازماندهندگان سپاه یونان هم مح سوب می شدند ،جای خود را در جناح
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را ست تعیین کرده بودند .این کار به قدری غیرعادی ا ست که شاید می شد آن را
ناشاای از راهبردی ویسه و برنامهی جنگی خاصاای تلقی کرد .اما هرودو  ،که این
موضااوع را روایت کرده اساات ،به قدری دربارهی دالیل این موضااوع داد سااخن
میدهد که هر گونه تردیدی را برطرف میکند .اسااپارتیها در جناح راساات قرار
گرفته بودند ،برای این که میتر سیدند در قلب سپاه در برابر پارسها بای ستند .در
جبههی مقابل ،مردونیه که میخواسااات قویترین ساااربازانش در برابر قویترین
سااربازان دشاامن باشااند ،چند بار پارساایان را به جایگاه مقابل اسااپارتیها منتقل

در نهایت در این نبرد اسااپار ها جناح راساات را به سااختی برای خود حفظ
میکنند ،و بنابراین تنها نقطهای که برای «در مقابل پارس ها قرار نگرفتن» باقی
میمانده ،جناح چپ بوده است .به قوا هرودو  ،در ارتش یونان بر سر این که چه
کساای جناح چپ را اشااغاا کند کشاامکش بوده و این قضاایه به دعوای ساارداران
منتهی شده ا ست .هرودو  ،چند سطر بعد از این ،برای این که تهماندهی تردید
خواننده را هم برطرف کند شاارح میدهد که چگونه مگاراییها در قلب سااپاه قرار
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گرفتند و چون زیر فشاااار پارسها صااادما زیادی دیدند ،تهدید کردند که جای
خود را خالی خواهند کرد!
البته ممکن اسااات خوانندهی تواریخ هرودو همچنان در مورد ماهیت حس
روان شناختی موجود در ذهن سربازان اسپارتی تردید داشته باشد .به همین دلیل،
هرودو کمی بعد پیام مردونیه به اساااپار ها را نقل میکند که در آن مردونیه
یونانیان را تر سو مینامد و ای شان را به نبرد تن به تن میان پهلوانان نمایندهی دو
سپاه دعو میکند ،اما اسپارتیها نمیپذیرند و در برابرِ پافشاریِ پیک ایران ،تنها

هدف خراب کردن خاطرهی اسااپارتیها را هم دنباا میکرده اساات ،اما در زمانی
مطالبش را مینوشاااته که جنگاوران پ ته هنوز زنده و در دولتشاااهرهای یونانی
حاضاار بودند و بنابراین در مورد کردار یونانیان فقز تا حدودی میتوانسااته دروغ
بگوید .محدودیت دردناکی که در مورد ایرانیان وجود نداشته است!

 )2در نکوهش خیانت

 1هرودوت ،كتاب نهم ،بندهای  48و .49
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ساااکو میکنند .1البته ناگفته نماند که هرودو در نقل این ماجراها بیتردید
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تراکم مواردی که یونانیان به یکدیگر خیانت کردند به قدری زیاد اسااات که
برگزیدن یکی از آنها به عنوان نمونه دشااوار اساات .در اینجا تنها یک مورد را ،که
در دیگر بخش های متن ارجاعی به آن وجود ندارد و نادیده گرفتنش حیف بود،
میآورم .خواننده احتماالً در شاارح رخدادهای نظامی و ساایاساای دولتشااهرهای
یونانی در باقی کتاب به قدر کافی با نمودهای خیانت برخورد خواهد کرد.
پس از نبرد موکاله ،سرداران متحد یونانی به ساالمیس رفتند و انجمن کردند.
در آنجا اسااپارتیها به ساااخته شاادن دیوار در اطراف آتن اعتراض میکردند و

تمام کنند .در این شاارایز ،تمیسااتوکلس  -فات ساااالمیس  -به آریسااتیدِ آتنی
پیشنهاد عجیبی داد .او پیشنهاد کرد آشیانهی کشتیهای یونانیان را آتش بزنند تا
همهی کشتیهای متحدان از بین برود و آتن در دریا بیرقیب شود!1
مواردی از این دست در تاریخ یونان بسیار است و شاید به همین دلیل عهدنامه
و پیمان در یونان باساااتان اموری چنین غیرعادی و موقت تلقی میشااادهاند.
نخستین کاربرد واژهی صل و آتشبس در قراردادهای میان دولت شهرهای یونانی
به دههی  360پ.م .باز میگردد ،یعنی زمانی که خطر مقدونیان آشکار شده بود و

 1پلوتارک ،تميستوكلس ،بندهای .40-37

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

آتنیان میکو شیدند تا با ات ف وقت به کارگران شان فر صت دهند که کار شان را
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فیلیپ میکوشااید چیزی شاابیه به «صاال ِ شاااه» را به ایشااان تحمیل کند .تا آن
موقع ،مفهوم صااال و آتشبس همواره در ارت باط با ایران به کار میر فت و به
قواعدی مربوط بود که به ابتکار پارساایان به دولتشااهرهای یونانی پیشاانهاد ،یا
تحمیل میشااد .تا پیش از  360پ.م .وضااعیت عادی میان دو دولتشااهر حالت
جنگی بود و واژهی صل تنها برای ا شاره به توقف خونریزی پس از نبردی خاص
کاربرد داشت ،نه حالت کنش متقابل پایدارِ میان دو گروه از مردم.1

شواهد موجود نشان میدهد که تعلقخاطر یونانیان به دوستانشان و فداکاریهایی
که به خاطرشاااان میکردند در شااارایز خطرناک با هنجارهای مورد پذیرش ما
متفاو بوده است.
کساانوفانس روایت میکند که پس از یک روز راهپیمایی دشااوار در میان برف،
آن کسانی از میان ده هزار نفر که زودتر به محل اردو زدن رسیدند آتشی افروختند
و نمیگذا شتند عقبماندگانی که تازه از راه میر سیدند خود را در کنار آتش گرم

Sage, 1996: 129.
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 )3در نکوهش یاری نکردن به دوستان
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کنند .طوری که این سربازان نگونبخت و سرمازده ناچار می شدند برای گرم شدن
بخشی از جیرهی غذا و گندمشان را به همقطارانشان بدهند!

1

کسنوفانس ،کمی جلوتر ،سرنوشت غمانگیز سربازانی را شرح میدهد که در اثر
برف و سرما چشم و پای شان صدمه دیده بود و توسز سایر همراهان شان در کنار
جاده به حاا خود رها میشااادند ،در حالی که گروهی از دشااامنان تعقیبشاااان
میکردهاند.2
ک سنوفانس بند ه شتم کتاب پنجم آنابا سیس را به شرح دفاعیاتی که در جمع

که یکی از سااربازانش معترض بوده که از او کتک خورده .دلیلش هم این بوده که
در آن هنگام داشااته یکی از همقطاران مجروحش را زنده به گور میکرده اساات.
ک سنوفانس این سرباز مجروح را به رفیقش سپرده بود تا او را با قاطر حمل کند و
نگذارد به دست دشمنانی بیفتد که از پشت تعقیب شان میکردهاند .اما سرباز ،که
گویا از حمل دوستش خسته شده بوده ،شروع میکند به کندن چالهای در زمین،
تا او را زنده به گور کند .هر چند ک سنوفانس با خبردار شدن از این مو ضوع از این
کار جلوگیری میکند و سااارباز را بابت اقدام به این کار شاااماتت میکند ،اما در
 1آناباسيس ،كتاب چهارم ،فصل  ،5بندهای  5و .6
 2آناباسيس ،كتاب چهارم ،فصل  ،5بند .12
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سربازان از خود کرده ،اختصاص داده است .بر مبنای این دفاعیا  ،معلوم می شود
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مکالما ساارباز اثری از پشاایمانی دیده نمیشااود و هیچ اثری از توبیخ یا مجازا
ساااربازی که میخواساااته همقطار زخمیاش را از بین ببرد هم دیده نمیشاااود.
برعکس ،لحن ساارباز طلبکارانه اساات و بابت این که از کساانوفانس کتک خورده
شکایت دارد.1
همچنین هنگامی که ساااپاه در حاا گذر از دجله بوده و با دشاااواری روبهرو
می شود ،یکی از سربازان اع م میکند که راهی برای گذر از رودخانه بلد است ،اما
راهنمایی دوستانش را به این امر مشروط میکند که یک تاالن نقره به او پرداخت

در موقعیتی دیگر ،وقتی تیرا ندازان محلی یو نان یان را به ت نگ میآور ند ،قرار
می شود در میان سپاه جار بزنند تا کسانی که میتوانند ف خن بیندازند به عقبهی
سپاه منتقل شوند و با حملهی مهاجمان مقابله کنند .اما سرداران ناچار می شوند
به این ف خناندازان در مقابل خدما شان پوا بدهند!3
در مورد دلیل د شمنی مردم اگینا و آتن ،روایتی در تواریخ هرودو وجود دارد
که ماهیت روابز انساااانی در میان شاااهروندان یونانی را کمی روشااانتر میکند.

 1آناباسيس ،كتاب پنجم ،فصل  ،8بندهای .11-2
 2آناباسيس ،كتاب سوم ،فصل  ،5بند.8
 3آناباسيس ،كتاب سوم ،فصل  ،3بند .17
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شود!2
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میگویند اهالی اگینا در ایلغاری به شااهر اپیدائور ،که تا آن هنگام متحدشااان بود،
تندیسها و مجساامههای زیادی را از معبد شااهر دزدیدند .آتنیان ،که گویا با این
شهر روابز خوبی دا شتند ،از آنها خوا ستند تا مج سمهها را پس بدهند اما مردم
اگینا آتنیان را از دخالت در کارشان بر حذر داشتند .به این ترتیب ،آتنیان گروهی
سااارباز برای غار اگینا گسااایل کردند و مردم اگینا هم که ترسااایده بودند از
آرگو سیها کمک خوا ستند که از قدیم با آتنیها د شمنی دا شتند .آتنیها ،که به
این شکل غافلگیر شده بودند ،همه دور از ک شتیهای شان به دام افتادند و ک شته

تعریف کرد .اما زنان همقطارانش ،که شااوهرانشااان را از دساات داده بودند ،از این
که او زنده مانده ولی شااوهرانشااان مردهاند خشاامگین شاادند .پس ،اطرافش را
گرفتند و در حالی که با فریاد مردانشااان را از او میخواسااتند ،با ساانجاقهای
پیراهنشان بدنش را پاره پاره کردند .به این ترتیب آخرین بازماندهی ایلغار آتنیها
هم جان سپرد.1
ک سنوفانس در آنابا سیس ت صویری از رزمآرایان یونانی ،که سرکردهی مزدورانِ
سپاه کوروش کوچک بودند ،به دست میدهد که با تصاویر یادشده همخوان است.

 1هرودوت ،كتاب پنجم ،بندهای .87-82
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شاادند .تنها یک نفر از آنها موفق شااد بگریزد .او خود را به آتن رساااند و ماجرا را

PDF.tarikhema.org

بنا بر ت صویر ک سنوفانس ،سرداران یونانی مردانی بودند که مرتب در حاا بدگویی
دربارهی یکدیگر بودهاند ،همدیگر را به چشم رقیب مینگریستهاند ،از هر فرصتی
برای شوراندن سربازان بر ضد هم استفاده میکردهاند ،و در شرایز بحرانی حاضر
بودهاند با دشمنانِ ایرانیشان برای از میان برداشتن سرداران همقطارشان همدست
شوند .رهبر همهی اینها ،کلئارخوس بود که در میان سربازان محبوبیتی نداشت و
گاه آنها را با شدتی تنبیه میکرد که بعد خودش هم پشیمان میشد .او به روشنی
معتقد بود که سرباز باید از سردارش بیش از د شمنش بتر سد .1او به دلیل همین

موارد ،میتوان تا حدودی به ماهیت «همقطاری» سربازان یونانی پی برد.

 )4در نکوهش کشتن اسیران
یونانیان ،اگر بر متنهایی که خود نوشتهاند اتکا کنیم ،دشمنانی مهیب و خطرناک
بودهاند .نه به خاطر برخورداری از تجهیزا نظامی چشمگیر ،و نه به خاطر دالوری
و کارآییشان در میدان نبرد ،بلکه به دلیل شیوهی رفتار و اخ قیا خاصی که در
میدان نبرد و پس از آن در میانشان رواج داشته است.

 1آناباسيس ،كتاب دوم ،فصل ششم ،بندهای .15-1
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عقایدش در میان یونانیان سااتوده میشااد و مورد احترام بود .با مرور همهی این
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چنان که گفتیم ،نبرد در یونان باساااتان با تلفا زیادی همراه بوده اسااات .با
وجود این ،این امر گریزان بودن یونانیان از نبرد را توجیه نمیکند .چنین مینماید
که امری بیش از تل فا در م یدان نبرد برای توج یه فرار های پ یاپی ایشاااان از
میدانهای جنگ لزوم داشته باشد .یکی از نکاتی که میتواند در درک بهتر مفهوم
جنگ برای یونانیان کارگر افتد ،نگری ستن به پیامدهایی ا ست که یک جنگ برای
جنگاوران داشته است.
طرف پیروز در جنگ ،طبیعتاً این امکان را پیدا میکرد که اسلحه و امواا طرف

ِِ در حاا فرار و عقبنشااینی را
ظاهر اجازه نمیداده که به شااکلی منظم دشاامن
دنباا کنند .به همین دلیل هم تاریخنویساااان عموماً تمایل دارند نبرد یونانی را
دارای قواعدی به نساابت آسااانگیرانه و مهربانانه بدانند .از این روساات که معموالً
فیلیپ مقدونی را نخ ستین ک سی میدانند که در جهان یونانی مفهوم جنگ کامل
را وارد کرد و تعقیب دشمن فراری و کشتارِ ایشان را باب کرد.
البته در این نکته شاااکی وجود ندارد که فیلیپ و اساااکندر در تاکتیک جنگ
تحولی ایجااد کردناد و این هم حقیقات دارد کاه باه تعقیاب منظم حریفاان
شک ستخورده و ک شتار شان باور دا شتند و فاالنسهای خود را برای چنین کاری
تعلیم میدادند .اما این ادعا که قتلعام دشمن و تعقیب وی در جهان یونانی سابقه
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مغلوب را غار کند .اما شیوهی جنگ هوپلیتها و سنگین بودن تجهیزا شان به
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نداشته ،نادرست است .برای ارزیابی این ادعا ،باید کمی دقیقتر به متنهای به جا
مانده از آن دوران بنگریم.
نخسااتین سااند دربارهی کشااتار در جریان نبرد ،به ساااا  511پ.م - .یعنی
سااهای آغازین تاریخ مدون یونان  -بازمیگردد .در این ساا ،سیا ستمداری به
نام تِلوس در شهر سوباریس به قدر ر سید .سوباریس دولت شهری ثروتمند در
جنوب ایتالیا بود که از منابع دریایی و کشاااورزی فراوانی بهرهبرداری میکرد و به
روایت دیودور  -که نادرست بودنش آشکار است  -سیصد هزار نفر جمعیت داشت.

آمده بودند .تلوس وقتی به قدر رسید ،امواا پانصد خانوادهی اشرافی را مصادره
کرد و تصاامیم داشاات ایشااان را قتلعام کند .این که خانوادههای یادشااده تبعید
شدند یا خود از شهر گریختند ،به درستی مشخص نیست .اما میدانیم که به شهر
کروتون ،که در همسااایگی سااوباریس قرار داشاات ،پناه بردند .تلوس ساافیری نزد
کروتونیها فر ستاد و باز پس فر ستادن فراریان را خوا ستار شد .مردم کروتون ،که
خود آخائی بودند و احتماالً خویشاااوندیهایی هم با فراریان داشااتهاند ،از این کار
سر باز زدند و به این ترتیب جنگی در میان دو شهر درگرفت که در آن سرداری

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

مردم این شااهر کوبنشااینانی از قبیلههای آخائی بودند که در  720پ.م .به آنجا

PDF.tarikhema.org

کروتونی به نام میلو ،که از پیروان پوتاگوراس 1هم بود ،شجاعت بسیار به خرج داد
و بر سوباریس پیروز شد .آنگاه کروتونیها تمام ساکنان سوباریس را از دم تیغ
گذراندند و به این ترتیب شهر بزرگ همسایهشان از صحنهی روزگار محو شد.2
این حادثه در یونان با ستان بینظیر نبوده ا ست .چنان که وقتی شهر ا سکیون
در پالنه با اسپار متحد شد و بر حاکمیت آتن شورید ،آتنیها به آن حمله کردند
و پس از فت

شهر تمام مردانی را که توانایی حمل س ح دا شتند ک شتند و تنها

کودکان و زنان را ،برای آن که به عنوان برده به فروش برسااند ،زنده نگه داشااتند.

لوساندروس اسپارتی هم وقتی آتن را در تابستان  405پ.م .فت کرد ،بین سه
تا چهار هزار نفر از مردان آتنی را ،که سااابقهی سااربازی داشااتند ،اعدام کرد .گناه
ایشااان آن بود که دساات راساات اساایرانی را که در نبردهای دریایی میگرفتند
میبریدند .جرم دیگرشااان این بود که به دسااتور سااردارشااان فیلوکتس ،وقتی

 1در اینجا برای اشاره به كسی كه در ایران با خوانش تازیاش فيثاغورث ناميده می شود از نام اصلیاش
 پوتاگوراس  -استفاده میكنم .چون در زبان فارسی ،بر خالف عربی ،محدودیتی برای استفاده از آواهایپ و گ نداریم.
 2دیودور12.10.1-12.9.1 ،
 3توكودیدس ،كتاب چهارم ،بندهای  ،122.4 -122.6 ،120.1و كتاب پنجم ،بند .32.1
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به این ترتیب تمام مردم این شهر کشته یا برده شدند.3
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کشتیهایی غیرنظامی را از مردم کورینت و آندروس مصادره کردند سرنشینانش را
دست و پا بسته به دریا ریختند!1
یک نمونهی دیگر ،به سرداری پارسی به نام آرتاوند یا آرتاکاوند (آرتاکِهاوندِس)
مربوط می شود .پس از جریان موکاله ،ک سانتیپوس آتنی به همراه نیروهای یونانی
شهر سِستوس را محاصره کردند که این سردار حاکمش بود .این سردار به همراهی
پسرش دلیرانه در دفاع از شهر کوشیدند ،اما در نهایت اسیر شدند .یونانیان ایشان
را به ساااحل دریا ،نزدیک همان جایی که خشااایارشااا بر دریا پل زده بود و از آن

کوبیدند و پساارش را جلوی چشاامان پدرش ساانگسااار کردند .اوباز ،سااردار دیگر
پار سی که همراه با آرتاوند از شهر دفاع کرده بود ،از شهر گریخت و در تراکیه به
دساات آپسااینتیها اساایر شااد .آنها هم او را به افتخار یکی از خدایانشااان قربانی
کردند.2
نمونهی دیگر ،به پهلوانی پارساای به نام «باد» مربوط میشااود که حاکم شااهر
غزه بود و در برابر یورش مقدونیان دو ماه ای ستادگی کرد .وقتی مقدونیان شهر را
گ شودند و او را ،پس از دالوریهای ب سیار ،زخمی نموده و ا سیر کردند ،ا سکندر
 1كسنوفانس ،هلنيکا ،بندهای  21.31و .21.32
 2هرودوت ،كتاب نهم ،بند  119و .129
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نقطه وارد یونان شاااده بود ،بردند .آن گاه آرتاوند را با میخ بر تختهای بر زمین
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ج سار و دلیریاش را ستود و او را با هکتور  -پهلوان تروایی  -مقای سه کرد .بعد
هم ،چون خود را از تبار آخیلس  -قاتل هکتور  -میدانست ،دستور داد تا عضلهی
پای باد را شاااکافتند و از آن طناب رد کردند و سااار طناب را به ارابهی اساااکندر
بستند .بعد هم اسکندر به تقلید از آخیلس ،که جسد هکتور را روی زمین کشیده
بود ،بادِ زخمی را آنقدر در اطراف شهر غزه بر زمین ک شید که سر و صورتش از
بین رفت و به این شکل کشته شد.
این نمو نه ها را میتوان با رف تار ایران یانی م قایساااه کرد که در گر ماگرم فرو

کشاااتیهای یونانی را به چنگ آوردند و در آن به اسااایری ارزشااامند برخوردند:
متیوخوس پساار میلیتیادس که از رهبران شااورشاایان بود .آنها او را به دربار شاااه
فر ستادند ،و شاه ،به جای آن که عقوبتش کند ،به او خانهای بزرگ و زنی پار سی
داد تا به راحتی زندگی کند!
با مرور این شااواهد معلوم میشااود رفتار ناخوشااایند و بدخواهانهی یونانیان با
دوسااتان و همقطارانشااان امری اساات نایی نبوده اساات و در چارچوبی سااازگار با
روابزشان با دشمنانشان ترکیب میشده است.

 )5در نکوهش کشتن سفیران
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نشاااندن شااورش ایونیه با اساایرانشااان داشااتند .فنیقیان در این حین یکی از
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هنگامی که داریوش سفیرانی را برای دریافت آب و خاک به دولت شهرهای یونانی
فرستاد ،آتن و اسپار به شیوهی ناجوانمردانهای پاسخش را دادند .در آتن سفیران
را به درون معدن ساانگی قدیمی در جنوب شااهر انداختند که محل زنده به گور
کردن محکومان به مرگ بود .در اساااپار هم سااافیران را در چاهی انداختند و
گفتند آب و خاکی را که باید ببرند ،خودشان در آنجا بیابند .به این ترتیب همهی
آنها از گرسنگی و تشنگی مردند .اما سروشِ آگاممنون در اسپار  ،که مانند تمام
سااروشهای دیگر یونانی هوادار پارساایان بود ،به ایشااان اع م کرد که به خاطر

ترتیب ا سپارتیها ت صمیم گرفتند دو نفر را از میان جوانان ا صیلزادهی شهر شان
انتخاب کنند و آنها را برای اعدام شدن به شوش گ سیل کنند .به این ترتیب ،دو
نفر به نامهای اسپرتیاس و بولیس برای این کار داوطلب شدند و به شوش رفتند و
خود را به خ شایار شا معرفی کردند و اظهار آمادگی کردند که به جای آن سفیران
کشااته شااوند .اما خشااایارشااا گفت که هرگز خود را به ننگ کشااتن نمایندگان
سااارزمینی بیگانه آلوده نمیکند و آن دو را رها کرد تا بروند .البته این دو سااافیِرِ
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عهدشااکنی و کشااتن ساافیران بیگانه مورد غضااب خدایان قرار گرفتهاند .به این

PDF.tarikhema.org

ج سور جان سالم به در نبردند ،چون در راه به چنگ گروهی از مردم آتن افتادند.
اسیرکنندگانشان آنها را به آتن بردند و در آنجا به طرز فجیعی کشتند.1
در مقدونیه هم ،که از نظر فرهنگی با یونان ارتباط داشااات ،اوضااااع به همین
شااکل بود .چون مقدونیان ناچار شاادند برای پنهان کردن این حقیقت که ساافیر
ایران را کشتهاند ،به عنوان رشوه دختر شاه شان را به عقد یکی از سرداران ایرانی،
که در محل حضور داشت ،درآورند!2
مورد دیگری از این دست را میتوان در رفتار یکی از مشهورترین سیاستمداران

طلب کردند ،چون میترساااید خود سااافیرها را بکشاااد ،مترجم یونانیای را که
حرفهایشااان را ترجمه کرده بود به قتل رساااند ،چون معتقد بود خیانت کرده و
زبان یونانی را در خدمت بربرها قرار دادهاند .او در ضااامن همان کسااای بود که
تیموکرئون شااااعر را به دلیل هواداریاش از ایرانیان از آتن تبعید کرد و از اجرای
ن مایش پارسااا یان آیساااخولوس هم پشاااتی بانی مالی کرد .ب نابراین ،یکی از
سااازماندهندگان نبرد تبلیغاتی با ایران ،همین کساای بود که مترجمان ساافیران
ایرانی را میکشت.
 1هرودوت ،كتاب هفتم ،بندهای .137-133
 2هرودوت ،كتاب پنجم ،بندهای .21-19

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

آتنی دید .تمی ستوکلس هم وقتی که سفیرانی از ایران به آتن رفتند و آب و خاک
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در شرح اعتقاد قلبی تمی ستوکلس به این شعارهای میهنپر ستانه در این حد
بگویم که او در ساااا  525پ.م .از پدری آتنی و مادری تراکیایی زاده شااد ،یعنی
خودش گذشاااته از حرامزاده بودن ،از دید یونانیان ،نیمهبربر محساااوب میشاااد.
تمیسااتوکلس که چنین زاده شااده بود ،در نهایت به شاااه ایران پناه برد و به پاس
خدماتی که به پارسها کرده بود ،پس از ساااااها اقامت در مُلکی که شااااه به او
بخشیده بود ،به عنوان سیاستمداری پناهنده به ایران جان سپرد .زمانی که مُرد،
کوچکترین دخترش آسیا نام داشت و خودش هنوز در حاا آموختن زبان پارسی

 )6در نکوهشِ قتل به خاطر پول
ترکیبی که در تاریخ های باسااا تانی ز یاد به آن بر میخوریم «مزدور یو نانی»
(میسااتولوی ) :اساات .میدانیم که کوروش کوچک با ده هزار مزدور
یونانی به ایران حمله کرد ،امیرتهی م صری هنگام شورش از یاری مزدوران یونانی
برخوردار بود ،و در بیشاااتر جنگهای هخامنشااایان گروهی از مزدوران یونانی در
سااپاه شاااهنشاااه خدمت میکردهاند .البته در این مورد اخیر ،چنین مینماید که

 1پلوتارک ،تميستوكلس ،بند .5
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بود!1
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منظور از مزدور ،سهمیهی سربازانی بوده باشد که شهرهای ایونی تابع هخامنشیان
به شااوش میفرسااتادهاند .چون ارتش شاااهنشاااهی برای وارد کردن گروهی از
پیاده های مزدور یونانی به صاااف انبوه ساااربازان منظم و وفادار قلمروهایش نه
ضرورتی داشته و نه منافعی.
نخ ستین ا شاره به مزدوران یونانی به سدهی هفتم پ.م .مربوط می شود و این
زمانی است که برخی از شاهان کاریه و ایونیه و به ویسه پسامتیک مصری از خدمت
مزدوران یونانی برای جنگ با هم سایگان شان ا ستفاده میکنند .1در سدهی پنجم

زیادی وجود داشتند که در ازای دریافت پوا در نبرد علیه دولت شهرهای یونانی -
و حتی زادگاه خود  -شاارکت میکردند .یکی از کسااانی که از این مزدوران بساایار
بهره میبرد گِلونِ سی سیلی بود که پانزده هزار مزدور یونانی را زیر فرمان دا شت و
برای مبارزه با کارتاژیها از ایشان بهره میگرفت.
در پایان جنگ های پلوپونساااوس ،به دلیل فروپاشااای نظام اقتصاااادی و فقر
گسترده ،بسیاری از کشاورزان و روستاییان یونانی از زمینهای شان کنده شدند و
به صور

سرباز مزدور درآمدند .تخمین زده می شود که در بخش عمدهی سدهی

 2هرودوت ،كتاب دوم ،بندهای .154-152

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

پ.م .این عنوان بسیار باب شده بود و در خودِ شبهجزیرهی یونانی سربازان مزدور
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چهارم پ.م .همواره بیش از بیست هزار سرباز مزدور در یونان وجود داشته است.1
البته با توجه به این شواهد ،بعید به نظر میرسد کوروش کوچک در سدهی ششم
پ.م .به راستی ده هزار مزدور یونانی در سپاه خود داشته باشد ،چون در آن هنگام
چنین الگویی در میان همهی دولت شهرهای یونانی باب نشده بوده و بسیج چنین
نیرویی از شبهجزیرهی یونان بعید مینماید.
مزدوران یونانی ،به سااادگی ،به خاطر دریافت پوا میجنگیدند و نمونههایی از
رفتارهای شان با د شمنان و حتی همپیمانان شان در تاریخهای یونانی ثبت شده

خیرهکنندهای که پس از جنگ در مورد اسااایرانشاااان به خرج میدادند و قتل و
غارتی که از مردم غیرن ظامی میکرد ند ،مزدوران خوبی هم نبود ند .یعنی در هر
فرصتی از میدان نبرد میگریختند و از هر موقعیتی برای پیوستن به ارتشِ دشمن
 -اگر از خودشان خیلی قویتر بود  -بهره میجستند.

Sage, 1996:149.
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ا ست .نکتهی جالب در مورد ای شان آن ا ست که گذ شته از خ شونت و بیرحمی
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 )7در نکوهش غارت کردن اموال دیگران
آنابا سیس یا بازگ شت ده هزار مرد ،م شهورترین کتاب ک سنوفانس ا ست .این متن،
راهپیمایی نظامی گروهی یونانی را در سرزمینی غیریونانی تصویر میکند و توسز
یکی از سرداران ،که خود در این میان نقشی را ایفا میکرده ،نوشته شده است .از
اینرو این ارزش را دارد که با دقتی بیشتر مورد وارسی قرار گیرد:
نکتهای که در آناباسیس به روشنی و صراحت عنوان شده ،این مطلب است که
سربازان یونانی فکر و ذکری جز غار مردم بومی نداشتهاند .م ً زمانی که بقایای

چگونه مردم محلی و بازارهای گشوده در آن مناطق را غار کنند و بین خود قرار
میگذارند که کسااای بدون اط ع دیگران برای غار اهالی از اردو خارج نشاااود.1
هن گامی که ایشااااان در ساااینوپ مردم منط قهی کوتیورا را غار میکن ند،
مااباختگان به آنها اعتراض میکنند و میگویند« :ما مانند شااما یونانی هسااتیم،
چرا امواا ما را میدزدید؟» و پاسااخ میشاانوند که «هر کس به ما غذا و ساارپناه
ندهد غارتش میکنیم ،چه یونانی باشد و چه نباشد!».2

 1آناباسيس ،كتاب پنجم ،فصل  ،1بندهای .9-5
 2آناباسيس ،كتاب پنجم ،فصل  ،5بند .16
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سپاه یونانی به کرانهی دریای سیاه رسید ،موضوع اصلی بحث سرداران این بود که
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همچنین به نظر میرسااد دعوای اصاالی یونانیانی که به وطن باز میگشااتند با
کلئاندر ،سردار اسپارتی حاکم بر بخشی از مسیرشان ،بر سر گوسفندهایی دزدی
بوده که سربازان مختلفی ادعای مالکیت آن را داشتهاند.1
این را مقایسه کنید با رفتار سرداری ایرانی به نام داد (داتَه) که ،هنگام بازگشت
از یونان به آسیا ،در بساط فینیقیانی که جزو ارتشش بودند بتی زرین را دید که به
معبد آپولون در دلوس تعلق داشااات .پس ،از دریانوردان فنیقی پرسوجو کرد و
دریافت که آن را هنگام غار معبد دلوس برداشاااتهاند .داد ،پس از آگاهی از این

معبدش بازگردانده شاااود .اتفاقی که بعد افتاد این بود که کاهنان بت را غصاااب
کردند و ط هایش را باال کشیدند!2

 )8در نکوهش دیدی دریایی
چنین به نظر میرسد که در یونان باستان جنگ دریایی و دزدی دریایی دو مفهوم
متمایز از هم نبوده باشااند .به تعبیر امروزین ،تفاو این دو در این اساات که دزد
دریایی محلی را برای ا ستفادهی درازمد خود فت نمیکند و ادعای سازماندهی
 3آناباسيس ،كتاب ششم ،فصل  ،6بندهای .11-5
 2هرودوت ،كتاب ششم ،بند .118
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امر ،راه خود را کج کرد و به دلوس رفت و بت را به کاهنان آپولون تحویل داد تا به
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ساایاساای و حکومت بر ناحیهای را ندارد ،اما کساای که به جنگ میپردازد چنین
ادعایی را دارد و در دفاع از آن است که دست به اسلحه میبرد .هدف دزد دریایی
تساالز بر امواا مسااافران یا رهگذرانی اساات که از دریاها میگذرند ،و با قصااد
ساارداران جنگی ،که تساالز درازمد بر منابع یک ساارزمین اساات ،تفاو دارد.
شباهت این دو در این است که هر دو بر محور خشونت نظامی شکل گرفتهاند و با
ب سیج ناوگان ممکن می شوند و به درگیری در دریاها واب ستهاند .این شباهت در
یونان باستان از آن تفاو ها مهمتر پنداشته میشده است.

این منظومه واژهی لِئی ستِس ( )را برای ا شاره به دزدان دریایی به کار
میبرد .این واژه تا سااادهی ساااوم پ.م .تنها عبارتی بود که برای نامیدن دزدان
در یایی به کار میر فت ،تا این که در ساااادهی ساااوم پ.م .واژهی پیراتِس
( )هم رواج یافت که واژهی اروپایی  pirateاز آن مشتق شده است.
متن همر حاوی نخستین اشارهها به دریانوردی یونانیان هم هست .این منظومه
به دورهای بین  750-700پ.م .مربوط می شود و بر مبنای آن میتوان دریانوردی
جنگی یونانی را در این ع صر با دزدی دریایی مترادف دان ست .با وجود این ،به نظر
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نخ ستین متن یونانی که به مفهوم دزد دریایی ا شاره کرده ایلیاد ا ست .همر در
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میرسد شکلی از نکوهش اخ قی در مورد دزدان دریایی وجود داشته باشد .چون
در ادیسه کوکلوپس (غوا یک چشم) از اولیس میپرسد:1
«تو بازرگانی یا دزد دریایی؟ آن دزدانی که هم خود را به خطر میافکنند و هم
برای دیگران بدی به ارمغان میآورند».
در موقعیتی دیگر نستورس هم از تلماخوس چنین چیزی را میپرسد.
با وجود این ،شاااهان ادیسااه با دزدان دریایی تفاو چندانی ندارند .اولیس به
بندر کیتونس حمله میکند ،مردان شااهر را میکشااد ،زنان را به بردگی میگیرد،

در جایی دیگر همر به صراحت اعتراف میکند که اولیس پیش از شاه شدن دزد
دریایی بوده و آخرین دستبردش هم به سواحل مصر بوده است.3
گویا ب سیاری از بنیانگذاران کوبن شینهای یونانی هم دزد دریایی بوده با شند.
م ً به روا یت توکود یدس بن یان گذار زانک له در مِساااا نا ،و به روا یت هرودو
تأسااایسکنندگان شاااهرهای یونانی در مصااار ابتدا دزد دریایی بودهاند .همچنین
قدر گرفتن پلوکراتس سامو سی و انگیزههایش برای تو سعهی ناوگان دریایی را

 1ادیسه ،كتاب نهم.
 2ادیسه ،كتاب نهم.
 3ادیسه ،كتاب چهاردهم و هفدهم.
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امواا مردم را غار میکند ،و پیش از رسیدن سربازان محلی پا به فرار میگذارد.2
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وابساااته به فعالیتهایش به عنوان دزد دریایی دانساااتهاند .در جریان جنگهای
پلوپونساوس هم هر یک از طرفهای درگیر دساتههایی از دزدان دریایی را تجهیز
کردند تا برای د ستبرد به قلمرو حریف وارد میدان شوند .آلکیبیادس هم در 410
پ.م .هنگامی که به شاااهرهای یونانی هلساااپونت حمله کرد ،و بار دیگر در 408
پ.م .که به کوس و رودس هجوم برد ،درست م ل یک دزد دریایی عمل کرد.
به روایت هرودو  ،دیونوساااوس فوکایایی ،که در جنگ الده ( 494پ.م ).از
ایرانیان شک ست خورد ،به سواحل فنیقیه رفت و چند ک شتی بازرگانی فنیقی را

کارتاژی و تیرنی را که از آنجا عبور میکردند ،غار کرد.1
یکی از اهداف دزدان دریایی در یونان گرفتن اسااایر و فروختنشاااان به عنوان
برده بود .از آن جا که این برده ها معموالً یونانی بودند و بار دیگر در خود یونان به
فروش میرفتند ،الزم بود تا در فاصلهای دور از زادگاهشان به بردگی گماشته شوند
تا احتماا گریختنشااان کم گردد .به همین دلیل هم جزیرهی دوردساات کر به
تدریج موقعیتی ممتاز در تجار بردههای یونانی به دسااات آورد و به عنوان مرکز

 1هرودوت ،كتاب ششم ،بندهای  9و .10
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توقیف کرد و بعد به سااایسااایل رفت و آنجا را پایگاه خود قرار داد و کشاااتیهای
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داد و ستد بردگان به د ست آمده از دزدی دریایی درآمد .به همان شکلی که بندر
اگینا هم مرکز خرید و فروش امواا غار شدهی آتنیها بود.
دولت شهرهای یونانی به ظاهر ت ش چندانی برای کنترا دزدان دریایی یا امن
کردن راه های دریایی نمیکردهاند .حتی آتن هم ،در اوج قدرتش ،برنامهای برای
این کار نداشااات و خودِ دولتمردان آتنی در همان هنگام دزدان دریایی موفقی
محسوب میشدند .تنها اشاره به مقابلهی آتنیان با دزدان دریایی به روایت پلوتارک
مربوط میشود که میگوید آتن در ساا  476پ.م .برای نابود کردن دزدان دریایی

به دزدان دریایی نمیکند و برعکس رفتاری را از آتنیان شرح میدهد که بیشتر به
دزدان دریایی شاااباهت دارد .به روایت او ،آتنیان امواا مردم این شاااهر را غار
کردند و اهالی را به بردگی گرفتند .2به شاااهاد متنهای هرودو و توکودیدس،
تنها د شمن واقعی دزدان دریایی در منطقهی اژه ناوگان شاهن شاهی هخامن شی
بوده است.
در یک نگاه کلی ،به نظر میر سد دزدی دریایی حلقهی وا سطی بوده با شد که
در یونان باستان رابطهی بین تجار برده و جنگ را بر قرار میکرده است .حلقهای
 1پلوتارک ،كيمون ،بند .8
 2توكودیدس ،كتاب یکم ،بند .98
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به جزیرهی اسکوروس حمله کرد .1اما توکودیدس هنگام نقل همین ماجرا اشارهای
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که به همین دلیل تمام ساایاسااتمداران و ساارداران یونانی به نوعی در آن دخیل
بودهاند.1
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De Sousa, 1997.
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گفتار دوم :داستان جنگهای ایران و یونان

مردم جهان با نمایشاای ساارگرمکننده روبهرو شاادند .از یکسااو ،شاابکهی BBC

گزارشی لحظه به لحظه  -و البته بسیار گلچین شده و زینتی  -از نبرد را در سط
جهان منتشااار میکرد ،و از ساااوی دیگر رئیس ادارهی اط عا عراق ،که معادا
مدیر تبلیغا و روابز عمومی اساات  -مردی شااوخ و شاانگ به نام صااحاف  -با
اعتماد به نفس کامل گزارشهایی بسیار جالب توجه را برای مردم کشورهای عربی
مخابره میکرد .در لحظا اوج جنگ ،زمانی که تانک های آمریکایی وارد بغداد
شاادند و کاخ صاادام و فرودگاه صاادام حسااین را مورد حمله قرار دادند ،مخاطبان
ر سانههای خبری از م شاهدهی فیلمی شگفتزده شدند .در این فیلم ،صحاف به
همراه خبرنگارانی خارجی  -و احتماالً انتخابشاااده  -در خیابان های بغداد راه
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وقتی در بهار  1382ارتش آمریکا و کشااورهای متحدش به عراق حمله کردند،
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میرفت ،اخبار موجود در مورد ورود قوای غربی به بغداد را م سخره میکرد ،و ادعا
میکرد که همهی اینها تبلیغا امپریالیسم جهانی است و هیچ حملهای به بغداد
صور نگرفته ا ست .وقتی چند ساعت بعد خبر سقوط بغداد در ر سانهها مخابره
شد ،او نیز به همراه بسیاری از عراقیان بلندپایهی دیگر گریخت و از چشمها پنهان
شااد .بعدها این افساار وفادار به صاادام ،وقتی در بغداد دس اتگیرش کردند و بدون
محاکمه آزاد شد ،با پیشنهاد شرمآوری روبهرو شد :یک شرکت فیلمسازی غربی از
او دعو کرده بود تا در یک فیلم کمدی نقش خودش را بازی کند!

که ،به هر دلیلی ،ترجی میدهند هنگام نوشاااتن تاریخ طرف عراقیها را بگیرند.
این احتماا را هم در نظر بگیرید که شااید در آیندهای دور دسات  -هزاران سااا
بعد  -هیچ اثری از بایگانیهای بیبیسی بر جای نماند ،اما دست بر قضا گروهی از
بع یان ،که به آرمان صدام وفادار بودهاند ،ن سخههایی از م صاحبهها و نمایشهای
تلویزیونی صااحاف را از گزند روزگار حفظ کنند .در چنین شاارایطی ،آیندگان چه
ت صویری از جنگ عراق و آمریکا پیدا خواهند کرد؟ پا سخ به این سواا شاید در
سطحی جزئی ممکن نبا شد اما ،بنا بر پی شینهی تاریخی ،گمان میکنم پا سخی
کلی بتوان برایش جساات .چرا که رخدادهایی مشااابه بارها و بارها در طوا تاریخ
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بیایید برای لحظهای خیااپردازانه فرض کنیم آیندگان ما ،نساالهایی باشااند
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تکرار شااادها ند و تجرب یاتی از این دسااات را ،برای کساااانی که ع قهم ند به
شناختنشان باشند ،بر هم انباشتهاند.
اگر آیندگانی که در فقر اط عاتی کامل به سااار میبرند بخواهند ،بر پایهی
شواهدی ج سته و گریخته و البته نوارها و آگهیهایی بازمانده از حزب بعث ،تاریخ
جنگ عراق را باز سازی کنند به ت صویری ب سیار آ شنا خواهند ر سید .ت صویری
شبیه به جنگهای ایران و یونان ،بدان شکلی که در کتابهای درسی تاریخ نوشته
شده است!

و ایرانیان مربوط میشااود .تمام اسااناد تاریخی در این زمینه ،خاسااتگاهی یونانی
دارند و بنابراین ما هیچ روایت غیریونانی در مورد ماهیت این جنگها در دسااات
نداریم .این نکته ،ب سیار اهمیت دارد ،چرا که باز سازی جنگهای ایران و یونان بر
مبنای متنهای یونانی شاابیه آن اساات که بخواهیم بر مبنای تبلیغا رادیویی و
تلویزیونی حزب بعث تاریخ جنگ عراق را بازسازی کنیم.
با وجود این ،تاریخنویس آینده اگر به اندازهی کافی هوشااامند ،به مقدار الزم
بیطرف ،و بیش از آ ستانهای کنجکاو با شد با وا سازی و برر سی نقادانه و تحلیلی
مواد اولیهای که از نبرد عراق باقی مانده اساات خواهد توانساات برخی از حقایق را
آشکار سازد ،و بر مبنای الگوهای مرسوم در پویایی جامعهها حدسهایی نزدیک به
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یکی از عناصر اصلی و مرکزی اسطورهی معجزهی یونانی به جنگهای یونانیان
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واقع یت بز ند .در زمی نهی ج نگ های ایران و یونان تاریخنویساااانی که همز مان
هوشمند ،بیطرف ،و کنجکاو باشند ،بسیار به ندر یافت میشوند!
در واقع ،مواد تاریخی به جای ما نده از ج نگ های ایران و یو نان ،با وجود
یکجانبه بودن و خاساااتگاه یونانیشاااان ،آنقدر فراوان هساااتند که به ما اجازه
میدهند تصااویری به نساابت دقیق از ماجرا را بازسااازی کنیم .اینکه چرا چنین
ت صویری در حاا حا ضر وجود ندارد خود حقیتی م سألهبرانگیز و نیازمند تو ضی
است.

تاریخنویساااانی مانند توکودیدس و پلوتارک گرفته تا داساااتانهای هرودو  ،و از
فلسفهبافیهای اف طون و ارسطو تا تراژدیهای تبلیغاتی آیسخولوس .همه و همه
اگر به شکلی نقادانه خوانده شوند ،ت صویری به ن سبت من سجم از رخدادهای مهم
تاریخ یونان در ساااده های پنجم و چهارم پ.م .را به دسااات میدهند .در بخش
عمدهی این تاریخِ کام ً یونانی رد پای ایران به روشاانی یافت میشااود ،و این رد
پایی ا ست که یک بار تو سز تاریخنوی سان یونانی جهان با ستان ،بنا به ع قهها و
گرایشهای ساایاساای مساالز در دورانشااان ،تحریف شااده و بار دیگر توسااز
تاریخنویسان جدید به شکلی کام ً اغراقآمیز دستچین و بازآرایی شده و صور ِ
حقایقی مسلم را به خود گرفته است.
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منابع موجود ،طیف وسیعی از متنها را در بر میگیرند؛ از نوشتارهای ک سیک
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کل متن هایی که در زمی نهی جنگ های ایران و یونان وجود دارد ،چنان که
گفتیم ،ب سیار متنوعاند .برخی از این متنها  -مانند نو شتههای روی سنگ قبرها
یا کتیبه ها و یادمان ها  -رخدادی ویسه را نشاااانه گذاری میکنند و برخی دیگر -
مانند فلسااافهبافیهای خطیبان و نویساااندگان آتنی  -از این رخدادها به عنوان
د ستمایهای برای درک حقیقتی عامتر بهره میبرند .تراژدیها و دا ستانهایی هم
ه ستند که آ شکارا به اهداف سیا سی نو شته شدهاند و ،بنا بر ذا نمایشگونه و
ب غی شان ،اصوالً مدعی بیان حقیقت نیستند .ردهای از متنها هم وجود دارند که

تاریخ جنگهای پلوپونسوسِ توکودیدس را باید در این رده جای داد.
اگر تمام متنهای یادشااده را بخوانیم و اشااارهها و ارجاعهای همه را ،بر مبنای
دو محورِ زمان و رخداد ،ا ستخراج کنیم به ت صویری ب سیار جالب د ست مییابیم.
متنهای یادشده ،سه رده از دادهها را در بر میگیرند:
نخ ست  -ا شاره به رخدادهایی م شخص و تاریخی ،که به صور گزارهای رو شن و
صری بیان شده است؛
دوم  -ا شاره به حاال روانی ،م سائل خ صو صی و خانوادگی ،ابراز نظرهای اخ قی،
و شااارح داوریها و دیدگاههای شاااخصااای دربارهی یک رخداد ،که فاقد عینیت
هستند و رسیدگیپذیر نیستند؛
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ادعای بیان حقیقت را دارند ،که تواریخ هرودو و حیا مردان نامی پلوتارک و
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سوم  -اشارههایی غیرمستقیم به مفاهیم و روندهایی که شکلی صری ندارند ،اما با
تحلیل ساختار متنهای یادشده و شیوهی صور بندی دادهها قابل استخراجاند.
دو نکتهی تکاندهنده در مورد این متن ها و رابطهشاااان با تاریخ رسااامی و
پذیرفته شدهی امروزین وجود دارد .اوا آن که ردهی نخست ،یعنی دادههای عینی
و روشاانِ خبری ،در متنهای متفاو با انسااجامی به نساابت خوب ،رخدادهایی
مشخص را با هماهنگی کمابیش جالب توجهی روایت میکنند .و دادههای شخصی
و غرضورزانهی ردهی دوم به شاااد

با هم تعارض دارند و نگرش هایی به کلی

عجیب نیست.
اما نکتهی دوم آن که تاریخنوی سان امروزین بیش از آن که به وار سی نقادانهی
دادههای صری و عینی ردهی اوا بپردازند ،روایت خویش را از تاریخ بر تفسیرهای
شااخصاای و ارزشداوریهای تاریخنویسااان  -به ویسه هرودو  -اسااتوار کردهاند.
کاری که نه توجیه عق نی دارد ،و نه ارزش علمی .اگر یکی از تاریخنویساان چنین
میکرد ،می شد مو ضوع را به خطای شخ صی یا بیدقتی من سوب کرد .اما با توجه
به هماهنگی کتاب های تاریخی در این زمینه ،چنین مینماید که قضااایه از یک
اشااتباه علمی ساااده فراتر باشااد .گویا ساارمشااق غالب بر اندیشااهی تاریخنویسااان
امروزین ،اجازهی توجه کردن به برخی از گزارههای صری و رو شن و اتفاقاً مهم را
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متفاو را ابراز میدارند .این البته با توجه به ماهیت دو ردهی یادشاااده چندان
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از ایشااان ساالب کرده باشااد ،و متنهایشااان را به رونویساایهایی سااادهلوحانه از
نوشااتارهای یکدیگر کاهش داده باشااد .از دید من ،دلیل این ماجرا اسااطورهی
معجزهی یونانی ا ست که زیر ساخت تعریف هویت ا ستانده در غرب را بر می سازد.
شاید برای کسانی که از این پیشداشتها و وفاداری متعصبانه به اصوا موضوعهی
این اسطوره رها شده باشند امکان نگریستن به متنهای تاریخی به شیوهای دیگر
وجود داشته باشد.
برای رو شن شدن روش شنا سی کاری که در اینجا انجام خواهم داد ،باید به

که دقیقاً مطابق با ادعاهای پذیرفتهشاادهی تاریخنویسااان ک ساایک ،با بیشااترین
ارجاع به متنهای با ستانی و کمترین درجه از تف سیرهای شخ صی ،همراه با شد.
بنابراین ،معیار اصاالی تاریخنویساای ک ساایک ،یعنی اسااتوار کردن متن و روایت
خویش بر متنهای باسااتانی ،را کام ً میپذیرم .اما اصاال دومی را هم در کنار آن
در نظر میگیرم که آن هم در تاریخ ک سااایک کام ً مورد پذیرش و تأکید ،و به
ندر مورد استفاده ،است .آن هم برخورد نقادانه با متنهاست ،و محک زدن آنچه
روایت شده با دادههایی انضمامی و کمکی ،که از جاهای دیگر میتوان بدان دست
یافت.
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این نکته اشاااره کنم که روایتی از جنگهای ایران و یونان را به دساات خواهم داد
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به این ترتیب ،برای پاالیش دادههای موجود و کنار گذاشتن آنچه به ردهی دوم
تعلق دارد ،نخساات نگاهی اجمالی به برخی از دادههای قضاااو گرانه و شااخصاای
ردهی دوم خواهم انداخت ،بدون این که در بندِ اشاره به تمام موارد موجود در این
رده باشاام .تنها میخواهم نشااان دهم که چه ردهای از دادهها ،به چه دالیلی ،فاقد
اعتبار و اهمیت تلقی می شوند و باید ا صوالً در باز سازی ت صویرمان از جنگهای
ایران و یونان حذف شوند .بدیهی ا ست که ا شاره به تمام موارد اینچنینی ممکن
نیست ،چون بخش عمدهی حجم متنهای باستانی دراین رده جای میگیرند!

یونانی کهن در مورد شخ صیتهای تاریخی مربوط می شود .بدیهی ا ست که این
شخصیتها در ردهی نخست یونانی ،و در ردهی دوم ایرانی بودهاند .چنین مینماید
که داوری بیطرفانه در مورد شااخصاایتهای تاریخی در یونان باسااتان ناشااناخته
مانده با شد .چون دادههای مربوط به هر شخ صیتی را که در آثار هر تاریخنوی سی
در نظر بگیریم یا با هواداری و روایتی تقریباً چاپلوساااانه روبهرو میشاااویم ،یا با
موضعگیری شدید و برداشتهایی که به دشنام شباهت مییابد .در اینجا ،ضمن
روایت جنگ های ایران و یونان ،تنها بر دو روایت از ردهی دوم تمرکز میکنم که
به خ شایار شا و کمبوجیه مربوط می شود و تا حدودی ماهیت داوریهای یونانیان
دربارهی شخصیتهای تاریخی را روشن میسازد .گذشته از این دو مورد ،میکوشم
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یکی از خوشاااههای معنایی رایج در ردهی دوم ،به داوریهای تاریخنویساااان
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تا دادههای ردهی دوم را  -جز در مواردی که برای تو ضی انگیزههای نوی سندگان
باسااتانی بدان نیاز خواهم داشاات  -نادیده بگیرم و روایت خویش را از تاریخ یونان
باستان بر دادههای ردهی اوا و سوم متمرکز کنم.

سخن نخست :دربارهی جنگهای ایران و یونان
شاهن شاهی هخامن شی در سدهی پنجم پ.م .در اوج اقتدار و و سعت خود بود.
مرزهای آن از سمت شرق تا شماا هند و پاکستان و آسیای میانه پیش میرفت و

م ساحت شاهن شاهی هخامن شی حدود  9/5میلیون کیلومتر مربع (تقریباً برابر با
ا یاال مت حدهی امروزی) بود و چ نان که پیش از این گفتیم ،کل ت مدن های
نوی سای قلمرو میانی را در بر میگرفت .جمعیت ایرانیان ،در ست پیش از پیدایش
شاااهنشاااهی ،در جریانی شااتابزده از دو میلیون نفر به چهار میلیون نفر افزایش
یافت .1به دنباا این افزایش جمعیت ،جریانی از مهاجرنشینی در درون ف

ایران

 1تمام اعداد و ارقام در مورد جمعیتها از تحلیل دادههای تاریخی در «مک اودی و جونز،
 »1372برگرفته شدهاند.
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از ساااوی غرب تا جنوب رومانی و شااارق بلغارساااتان کنونی را در بر میگرفت.

PDF.tarikhema.org

آغاز شااد که در نهایت با تحرکا نظامی گره خورد و به تأساایس شاااهنشاااهی
هخامنشی انجامید.
دولت هخامن شی تقریباً تمام بخشهای دارای ک شاورزی پایدار و شهرن شینی
توساااعهیافته را در قلمرو میانی در بر میگرفت .از این رو ،بخش عمدهی جمعیت
این ناحیه زیر ساالطهی ساایاساای این واحد غواآسااا زندگی میکردند .واحدهای
اصاالی جمعیتی در این ناحیه عبار بودند از یک جمعیت دوازده میلیون نفره که
سااااکن خاور نزدیک بودند و از ایرانیان ،آرامیان ،کلدانیان ،و بقایای ساااومریان و

جمعیت داشت که  750هزار نفر از ایشان به نساد قفقازی تعلق داشتند و باقیشان
آریاییهایی بودند که در دولتهای نوهیتی گرد آمده بودند و بعدها توسااز دولت
لودیا و فریگیه جذب شاادند .منطقهی آساایای صااغیر به دلیل تراکم زیاد راههای
تجاری از رفاه و ثروتی زیاد برخوردار بود و به ویسه در چشااام یونانیان به عنوان
مرکز انبا شت سرمایه و ثرو جلوه میکرد .مرکز جمعیتی مهم دیگر م صر بود که
حدود سه میلیون نفر جمعیت دا شت ،و منطقهی آ سیای میانه هم در کل حدود
یک و نیم میلیون نفر جمعیت داشاات .به این ترتیب ،شاااهنشاااهی هخامنشاای بر
چندین مرکز جمعیتی و قومی متنوع و بزرگ حکومت میکرد که بساایاری از آنها
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ای میان تشااکیل میشاادند .آساایای صااغیر در این زمان حدود سااه میلیون نفر
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( مان ند لود یا) سااارزمین هایی بزرگ و ثروتم ند ،و برخی ( مان ند مصااار و با بل)
دولتهایی باستانی با سابقهای شکوهمند بودند.
یونان در این زمان مسااااحتی بالغ بر  64/5هزار کیلومتر را در بر میگرفت که
بخش مهمی از آن نیز کوهسااتانی و غیرقابل کشاات و کار بود .جمعیت بالکان در
این دوره به حدود ساااه میلیون نفر میرساااید که حدود دو میلیون نفر از آن در
یونان و جزیرههای حاشایهی دریای اژه سااکونت داشااتند .بخش شاامالی بالکان -
مقدونیه ،تراکیه ،و یونان شاامالی -بخشاای از شاااهنشاااهی هخامنشاای محسااوب

بودند .با یک مقای سهی سادهی کمی ،میتوان به این نتیجه ر سید که یونان نه از
نظر وساااعت جغرافیایی ،نه از نظر جمعیت و منابع انساااانی ،و نه از نظر قدمت و
سااابقهی فرهنگی ،و نه از نظر دسااتاوردهای تمدن قابلمقایسااه با شاااهنشاااهی
هخامن شی نی ست .در واقع ،اعتقاد به این که زایدهی خاکی کوچکی مانند یونان با
جمعیت و مساااحت اندکش بتواند به عنوان رقیبی برای شاااهنشاااهی هخامنشاای
باشد ،به شعارهای ایدئولوژیک کوباییهایی شباهت دارد که ادعای رقابت نظامی با
جهان سااارمایهداری را دارند و احسااااس میکنند مانع توساااعهی همساااایههای
بزرگشان هستند.
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میشاادند .به این ترتیب ،حدود نیمی از جمعیت یادشااده شااهروند هخامنشاایان
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از آن جا که بخش مهمی از منابع مربوط به جنگ های ایران و یونان با نگاهی
«کوبایی /بع ی» نوشاااته شاااده اسااات ،الزم میدانم پیش از پرداختن به تاریخ
ج نگ های ایران و یو نان ،تعریف چ ند کل یدواژهی کام ً بدیهی را بار دیگر مرور
کنم ،چرا که گویی ساانت رساامی تاریخنویساای تعریفی ویسه و متفاو با معانی
بدیهی را از این واژگان برداشت میکند.
جنگ  -عبار اساات از رویارویی دو نیروی نظامی سااازمانیافته با قصااد اعماا
خشونت و نابود کردن طرف مقابل ،به طوری که یکی از دو طرف تلفاتی معنادار را

پیرویی  -عبار ا ست از وارد آوردن تلفاتی به طرف مقابل ،که اثر سیا سیاش از
تلفا واردشااده بر نیروهای خودی بیشااتر باشااد .به بیان دیگر ،هنگامی یکی از
طرفین در یک جنگ پیروز می شود که از راه وارد آوردن تلفا انسانی بر نیروهای
حریف ،امکان دستیابی به منابع جدیدی را به دست آورد.
درک این نکته حائز اهمیت است که نبردها معموالً بر سر منابع انجام میشوند.
زمین ،موقعیتی ا ستراتسیک ،خراج ،امواا غار شدنی ،برده ،یا هر چیز دیگری که
بتواند به عنوان منابع قدر  ،ثرو یا لذ کاربرد داشته باشد ،موضوع جنگ است
و معیار سااخت و محکمِ ما برای تشااخیص طرف پیروز از شااکسااتخورده ،ارزیابی
نهایی تغییرا حوزهی دسترسی ایشان به منابع است.
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متحمل شود.

PDF.tarikhema.org

به این ترتیب معلوم میشود که:
 فرار کردن یک ارتش از برابر ارتشی دیگر جنگ نیست؛ عقبنشینی یک سپاه از منطقهای بدون دادن تلفا جنگ نیست؛ حمله کردن گروهی سازمانیافته به مردمی بیدفاع و غیرنظامی جنگ نیست؛ و رویارویی میان دو سپاه که به تلفا نینجامد و با توافق و معاهده سر و سامانیابد جنگ نیست.
به همین ترتیب:

 و از د ست دادن مجموعهای از منابع یا محدود شدن امکان د ستر سی به منابعپیروزی نیست.
با توجه به این تعاریف کام ً بدیهی ،نگاهی به روابز میان ایران و یونان خواهم
انداخت .نه از آن رو که این روابز در اع صار گذ شته و برای مردم با ستانی در ذا
خود مهم بوده با شند ،تنها به این دلیل که این جنگها برای مردمان امروزی مهم
تلقی میشوند و دستمایهای برای تعریف هویت خویش و دیگران گردیدهاند.
تاریخنویساااان جدید اصااارار دارند تاریخ جنگهای ایران و یونان را به دورهای
چند ساله محدود سازند و آن را از ترموپوالی آغاز نموده و به پ ته یا موکاله ختم
کنند .آنگاه ،بیمقدمه ،به زمان اساااکندر بجهند و ایلغار این مقدونی را دنبالهی
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 -نابود شدن کل یک سپاه در برابر حملهی سپاهی دیگر پیروزی نیست؛
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دسااتاندازیهای یونانیان فرض کنند .بیتوجه به این که جنگهای ایران و یونان
از نبرد کوروش و کرسوس در حدود هفتاد ساا پیش از این تاریخ آغاز شده بود و،
اگر بخواهیم اساااک ندر را هم یو نانی فرض کنیم ،تا  129پ.م .که مهرداد دوم
آنتیوخوس هفتم را شااکساات داد و کشاات ،یعنی تا  350ساااا پس از پ ته ادامه
یافت .یعنی تاریخ جنگهای میان یونان و ایران در بازهی زمانیای به درازای چهار
سااده (از  547تا  129پ.م ).تداوم داشااته اساات .در کل این دوره ،درگیریهای
میان ایران و یونان همواره وجود داشته است.

مرزی و فرعی بودهاند ،در حالی که برای یونانیان رخدادهایی مهم و سرنو شت ساز
محسوب می شدهاند .در کل این دوره ،تنها مقطع چند سالهی حملهی اسکندر به
ایران و جنگهای آزادیبخش پار ها بر ضااد ساالوکیان برای تاریخ ایران اهمیت
دا شتهاند .یعنی رخدادهایی که مجموع شان در کل کمتر از بی ست ساا به طوا
ان جام یده اسااات .در عین حاا ،از د ید یو نان یان ج نگ با ایران بخشااای مهم و
سرنوشت ساز ،و به تعبیری تمام تاریخ باستانی شان را تشکیل میدهد .بخشی که
اتحاد قبیلههای یونانی و ظهور هویت یونانی را ممکن سااااخته اسااات .از این رو،
تاریخ درگیریهای ایرانیان و یونانیان عبار است از بخشی کوچک از تاریخ ایران،
و بخشی بسیار مهم و بزرگ از تاریخ یونان.
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در یک برآورد نهایی ،این درگیریها همیشاااه از دید ایرانیان کشااامکشهایی
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از آنجا که غربیان هویت و تمدن خود را به یونانیان با ستان من سوب میکنند،
ت شِ دان سته و نادان سته شان بر این هدف متمرکز شده بوده که ت صویری زیبا و
ق شنگ  -و نه لزوماً در ست  -از سرگذ شت این جنگها به د ست دهند؛ ت صویری
که خواه ناخواه با تخریب و تخطئهی ایرانیان همراه بوده است.
تاریخنویساااان معاصااار ،تاریخ جنگهای ایران و روم را پس از نبرد موکاله رها
میکنند و دورهای هشتاد ساله را نادیده میگیرند تا به شورش کوروش کوچک بر
ضااد برادرش اردشاایر برسااند .در واقع ،این شاایوه از نگریسااتن به تاریخ یونان از

ندارد که شااکساات آتنیها در مصاار و شااکسااتشااان در اوریمدون را از موکاله و
پیروزی چند ساا قبلشان در همین اوریمدون جدا کنیم .از دید من ،این شیوهی
درهم ریخته از گزینش و «سرهم بندی» متنهای یونانی باستان ،راهی است برای
نادیده گرفتن این حقیقت که معجزهی یونانی در قلمرو نظامی و سیا سی ،توهمی
بوده که نادرسااات بودنش را بر مبنای همان متنهای یونانی مرجع میتوان اثبا
کرد.
با وجود این ،من در اینجا از روش مرسااوم تاریخنویسااان پیروی میکنم .نه از
آن رو که در کتمان رخدادهای مربوط به روابز ایران و یونان همد ست شان با شم؛
بلکه ،از آن رو که ترجی میدهم درگیری های مساااتقیم نظامی میان ایرانیان و
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پ شتوانهی منطقی و روش شنا سی خا صی بهرهمند نی ست .یعنی هیچ دلیلی وجود
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یونانیان را در یک بخش ،و روابز سااایاسااای و دیپلوماتیک میان دولتشاااهرهای
یو نانی را در جایی دیگر روا یت کنم .به این ترت یب ،در این بخش تن ها به
رخدادهایی میپردازم که در آن رویارویی ارتشهای هخامنشی با ارتشهای یونانی
اتفاق افتاده است.

سخن دوم :قصهی کوروش
در  550پ.م .کوروش بزرگ بر ماد چیره شااد و هسااتهی مرکزی کشااور ایران را

جمعیت یونانی قابل توجهی داشااات و مراکز تمدن و فرهنگ یونانی نیز در آن
متمرکز بود .رقابت های لودیا و ماد ،مد ها پیش از به قدر رسااایدن کوروش
سابقه دا شت و به تازگی صل م شهور به ک سوف به آن پایان داده بود .نخ ستین
جنگی که در آن ایرانیان هخامنشااای رویاروی یونانیان قرار گرفتند در  547پ.م.
رخ داد .در این ساااا کرسااوس ،شاااه لودیا ،پس از مشااور با سااروش آپولون و
اطمینان از این که اگر به شاارق حمله کند کشااور بزرگی را ویران خواهد کرد ،با
سپاهش از رود هالیس (قزاایرماق کنونی) گذ شت و به قلمرو مادها ،که به ک شور
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بنیان نهاد .به این ترتیب ،ساارزمین او از غرب با لودیا هممرز شااد؛ کشااوری که
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نوپای پارس پیوسااته بود ،هجوم برد .به این شااکل بود که او کشااور بزرگی به نام
لودیا را از بین برد!
در سااپاه او ،بیتردید ،سااربازانی از اهالی ایونیه هم وجود داشااتهاند ،چرا که
بخشااای از جمعیت قلمرو لودیا را قبیله های ایونی و آیولی تشاااکیل میدادهاند.
کوروش در محلی به نام پتریا (نزدیک بغازکوی) با او روبهرو شاااد و در نبردی که
رخ داد نتیجهی قطعیای به دساات نیامد .کرسااوس که فصاال زمسااتان را نزدیک
میدید ،به کشاااورش بازگشااات .اما کوروش ،بر خ ف انتظار ،او را دنباا کرد و

و سفیرانی به کشورهای همسایه  -از جمله دولتشهرهای یونانی ،که مهمترینشان
اسپار بود - 1فرستاد تا از ایشان یاری بخواهد .اما پیش از آن که یونانیان بتوانند
کاری کنند ،سارد سقوط کرد 2و کر سوس در اردیبه شت  547پ.م .خودک شی
کرد .سرزمینهای کاپادوکیه ،ارمن ستان ،و کیلیکیه ب سیار سریع به شاهن شاهی
هخامن شی پیو ستند و حتی ن شانههایی در د ست ا ست که اتحاد ای شان با کوروش
پیش از سقوط سارد انجام گرفته باشد.

 1هرودوت ،كتاب یکم ،بند .81
 2هرودوت ،كتاب یکم ،بندهای .88-77
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سپاهش را در حاا عقبنشینی تار و مار کرد .کرسوس گریخت و به سارد پناه برد
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این نخساااتین رویارویی ایرانیان با مردمی بود که ایونی نامیده میشااادند.
رویارویی کوتاهی با نتیجهی قاطع ،که کوروش را بر آناتولی و دولتهای کوچکش
چیره گرداند .شواهدی در دست است که برخی از دولت شهرهای مقیم آناتولی در
این نبرد طرف پارسها را گرفتند ،و جالب اساات که نام میلتوس (مرکز فرهنگ و
تمدن یونانی) را در میان این دولت های هوادار ایران میبینیم .گرایش به ایرانیان
در لودیا به قدری زیاد بود که کوروش نیازی به دسااتکاری در دیوانساااالری این
سااارزمین ندید و حتی مأمورانی محلی را برای گردآوری نیروهای نظامی بومی به

پس از سقوط سارد ،همهی دولت شهرهای یونانی هم سایهی لودیا سفیرانی نزد
کوروش فرسااتادند و خواسااتند که مانند میلتوس با او پیمان دوسااتی ببندند .این
پیمان ،البته چندان استوار از آب درنیامد ،چون یکی از مأموران لودیایی ،مردی به
نام پاکتواس که برای گردآوری ساارباز از میان عشااایر لیدی مأمور شااده بود ،به
کوروش خیانت کرد و مردم محلی را به شااورش فراخواند .شااورشاایان سااارد را
محاصااره کردند ،اما شااهر که زیر نظر تَبارِ (تابالوس) پارساای اداره میشااد ،در
برابرشااان ایسااتادگی کرد ،تا آن که قوای کمکی به رهبری مازَرِ (مازارس) مادی
سااررسااید و شااورشاایان را قلع و قمع کرد .کوروش ،بعداً ،برای ریشااهکن کردن
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کار گمارد .پیروزی برقآسای کوروش دولتشهرهای دیگر ایونیه را به فکر فرو برد.
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شورشیان ایونیه هارپاگ مادی را به این منطقه گسیل کرد و او پس از چهار ساا
توانست منطقه را پاکسازی کند.1
هارپاک پرینه و جلگهی مئاندر را فت کرد و شااهر ماگنساایا را که به سااختی
ایستادگی میکرد ،با خشونت گشود .به دنباا پیشروی سریع او ،مردم شهر فوکایا
که هراسان شده بودند از سرزمین شان گریختند .اما هارپاگ به ایشان پیام داد که
نتر سند و به شهر شان بازگردند .به این ترتیب نیمی از مردم این شهر بار دیگر در
زادگاهشان مقیم شدند و بقیهشان که به دعو مردم سیسیل به آنجا رفته بودند،

این نبردهای محلی ،تئوس و همهی جزیرههای دریای اژه بدون ای ستادگی ت سلیم
پارسها شااادند و شاااهرهای دوری نیز به رسااام پارسها برایشاااان آب و خاک
فرستادند و به شاهنشاهی هخامنشی پیوستند .مقاومتها ،تنها ،در شهر کنیدوس
رخ داد .مردم این شهر کوشیدند با ویران کردن باریکهای از خشکی ،که شهرشان
را به خ شکی مت صل میکرد ،راه را بر مهاجمان ایرانی ببندند ،اما در این کار ناکام
شاادند .ایشااان به همراه پداساایان ،که مقاومتی کوتاهمد از خود نشااان دادند،
شکست خوردند و مطیع گشتند.

 1هرودوت ،كتاب یکم ،بندهای .160-151
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نخست میزبانان شان را غار کردند و بعد به دزدان دریایی تبدیل شدند .به دنباا
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تنها جنگ خ شونتبار واقعی در شهر ک سانتوس رخ داد که پایتخت سرزمین
آرنا در لیکیه بود .مردم این سرزمین ،نسادی قفقازی و رسومی مادرساالرانه داشتند
و به نقش برجسااتهشااان در نبردهای اساااطیری تروا افتخار میکردند .بر پایهی
اساااطیر همری گ وکس و سااارپِدون ،که ساارداران این ساارزمین بودند ،در زمان
حملهی آگاممنون در کنار مردم تروا با یونانیان جنگیده بودند .ایشان حتی یک بار
به مرزهای مصاار هم دسااتبرد زده بودند و مردمی جنگاور بودند که کرسااوس هم
نتوانسته بود مطیع شان کند .ایرانیان ،پس از درهم شکستن مقاومت مردم محلی،

همهی امواا خود و به قتل رسااااندن زنان و فرزندانشاااان ،آنقدر به جنگ ادامه
دادند تا جملگی کشااته شاادند .1این مهمترین مقاومتی بود که در منطقهی غربی
شاهن شاهی در برابر سپاه ایران رخ نمود ،و چنان که دیدیم ،به مردمی قفقازی و
آسیایی  -و نه یونانی  -ارتباط مییافت.
به این ترتیب ،در زمان کوروش ،ایونیه و سارد به عنوان بخ شی از قلمرو ایران
به شاااهنشاااهی پیوساات .از نظر ساایاساای ،فت لودیا از چند نظر اهمیت داشاات.
نخ ست آن که ،گذ شته از ماد و ایران شرقی ،که مردمی ایرانینساد و ایرانیزبان را

 1هرودوت ،كتاب یکم ،بند .176
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شااهر کسااانتوس را محاصااره کردند .روایت کردهاند که مدافعان ،پس از آتش زدن
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در بر میگرفت ،اولین بخش از جهان خارج از ایرانزمین بود که توساااز کوروش
فت می شد .ع وه بر این ،لودیا و ایونیه قلب تمدن و فرهنگ یونانی هم مح سوب
می شد .تمدنی که البته نمیتوانست ادعای رقابت با تمدنهای کهنی مانند ای م و
بابل و مصاار را داشااته باشااد ،ولی به هر صااور در آن زمان در حد رقیبی برای
فنیقیان مطرح بود و دوران شکوفایی خود را طی میکرد.
پس در ع صر کوروش ،کارنامهی ک شمکشهای نظامی میان ایران و یونانیان را
میتوان به این شکل خ صه کرد :د ست کم سه نبرد منظم (نبرد پتریا ،حمله به

برای ساارکوب شااورشاایان (به رهبری مازر و هارپاگ) انجام شااد ،که یکی از آنها
(پتریا) نتیجهای نامشخص داشت و در چهارتای دیگر ایرانیان پیروز شدند .نتیجه،
دستیابی ایران به قلمرو ایونیه و سارد بود .به این ترتیب ،خاستگاه فرهنگ و تمدن
یونانی یکی از نخ ستین بخشهای شاهن شاهی ایران شد ،و پایتخت یونانیان مقیم
آن (میلتوس) نخستین همپیمان پارسها در غرب به شمار آمد.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

سپاه در حاا عقبنشینی ،و محاصرهی چهارده روزهی سارد) ،و دست کم دو نبرد
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سخن سوم :قصهی کمبوجیه
کمبوجیه ،دومین شاهن شاه دودمان هخامن شی ،یکی از شخ صیتهای مرکزی در
روایتهای یونان با ستان ا ست .رنگارنگترین ت صویر از او را هرودو تر سیم کرده،
و اک ر تاریخنویسااان کنونی همان را بیدسااتکاری پذیرفتهاند .هرودو کتاب دوم
خود را با ذکر این نکته آغاز میکند که کمبوجیه پس از کوروش بر تخت ن ش ست
و ایونی ها و آیولی ها را همچون بردگانی مینگریسااات که از پدرش به ارث برده
اساات ،و از این رو با همدسااتی یونانیانی که مطیعش شااده بودند به یونان لشااگر

باساااتان ،به اظهار نظرهای شاااخصااای و لعن و نفرینها یا ساااتایشهایی مربوط
می شوند که تاریخنویسان کهن ،بسته به موقعیت خویش ،نسبت به شخصیتهای
تاریخی ابراز کردهاند .در این جا برای نشاااان دادن ماهیت این رده از داده ها ،به
تصویر کمبوجیه در متنهای یونانی کمی دقیقتر مینگریم.
یکی از برجسااتهترین عناصاار برسااازندهی تصااویر کمبوجیه در نزد یونانیان،
ماجرای حملهاش به مصااار و فت این سااارزمین بوده اسااات .کاری که ،در واقع،
ادامهی سیا ستهای کوروش بزرگ بوده و با مهار و کاردانی تو سز پ سرش به

 1هرودوت ،كتاب دوم ،بند.1
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کشااید .1چنان که گذشاات ،ردهای از دادههای تاریخی موجود در متنهای یونانی
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انجام رسااایده اسااات .با مرور متنهای کهن درمییابیم که احتماالً دلیل حملهی
کمبوجیه به مصاار بر اساااس شااایعا بانوان یونانی به متنهای تاریخی راه یافته
ا ست .چون بر مبنای این تاریخها کمبوجیه ندیده از دختر آما سیس ،فرعون م صر،
خوا ستگاری کرده  -کاری که در سنن شاهن شاهی هخامن شی مر سوم نی ست  -و
آما سیس هم که از پارسها میتر سیده و نمیخوا سته دختر دلبندش را به پارس
بفرساااتد ،دختر فرعون قبلی (آپریس) را روانه میکند و آگاهی پارس ها بر این
نیرنگ باعث جنگ بین دو ملت میشود!1

با این رخداد مهم توجیه میکند که کاساندانَه ،مادر کمبوجیه ،در زمان کودکیاش
به یکی از زنان مصااری کوروش به دلیل احترامی که از سااوی شااوهرش دریافت
میکرده حسااد میبرده ،و به همین دلیل کمبوجیه که در ده سااالگی شاااهد این
ماجراها بوده بعدها به مصر حمله میکند!2
دلیل دیگری که هرودو در مورد حملهی کمبوجیه به م صر ارائه کرده ،البته
جالبتر اسااات .بر این مبنا مزدوری یونانی ،به نام فانِس از اهالی هالیکارناساااوس
(زادگاه هرودو ) ،به این دلیل که با فرعون دعوایش می شود با ک شتی به سمت
 1هرودوت ،كتاب سوم ،بند.1
 2هرودوت ،كتاب سوم ،بند .3
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دلیل دیگری که برای این حمله ذکر شده ،کینهی کمبوجیه ن سبت به م صر را
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ایران میگریزد و پس از ماجراهای هیجانانگیزی نزد کمبوجیه میرود و او را برای
حمله به م صر ترغیب میکند .1بر مبنای این روایتها ،مهمترین د ستاورد تاریخی
کمبوجیه ،یعنی تکمیل فت تمام سااارزمینهای نویساااای قلمرو میانی ،حادثهای
بوده که به ماجراجویی های مزدوری یونانی ،نوعی عشاااق ساااوزان از راه دور ،یا
انتقامی دیرهنگام از هووی مادر شاه مربوط میشده است.
از نظر رفتار اجتماعی هم چنین مینماید که کمبوجیه شاه شای ستهای نبوده
باشد .چنان که پس از ورود به کاخ آماسیس دستور میدهد پیکر مومیاییشدهاش

بیاحترامی کنند و بعد هم آن را بساااوزانند !2همچنین ماجرای مشاااهور حملهی
کمبوجیه به گاو مقدس آپیس و کشتن آن نیز به قدر کافی شهر دارد؛ 3جنایتی
که پس از آن کمبوجیه «ب فاصااله دیوانه شااد» .پس از آن کمبوجیه با خواهرش
رخشااانه (رُکسااانا) ازدواج کرد ،و بعد او را به قتل رساااند .4بر مبنای روایتهای
یونانی ،کمبوجیه با اطرافیانش هم بدرفتاری میکرد ،به طوری که دساااتور داد
کر سوس  -شاه لودیا  -را به قتل بر سانند ،اما بعد پ شیمان شد .ولی وقتی متوجه
 1هرودوت ،كتاب سوم ،بند .4
 2هرودوت ،كتاب سوم ،بند .16
 3هرودوت ،كتاب سوم ،بندهای .29-27
 4هرودوت ،كتاب سوم ،بندهای .33-30
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را از قبر بیرون ب یاور ند و آن را با گرز بکوب ند و مو هایش را بکن ند و به آن
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می شود سربازانش با علم بر اینکه او پ شیمان خواهد شد کر سوس را نک شتهاند،
ای شان را اعدام کرد .1در نهایت هم ،بحث به ماجرای ک شته شدن بردیا به د ست
کمبوجیه ختم میشااود .2هرودو البته فراموش نمیکند که به طور متوسااز در
هر بند از کتاب سااوم تواریخاش یک بار تأکید کند که کمبوجیه به خاطر کشااتن
گاو آپیس خشم خدایان را برانگیخته و دیوانه شده بود.
تقریباً تمام آنچه را در بندهای باال مورد اشااااره واقع شاااد ،میتوان به عنوان
حقایق تاریخی در کتابهای رساامی و مرجع بازیافت .تمام روایتهای یادشااده ،از

کمبوج یه دارند ،به هیچ یک از نک ته های یادشاااده اشااااره نکردها ند .در مورد
روایتهای یادشده ،باید به چند نکته اشاره کرد:
 نخ ست آن که ماجرای حملهی ایران به م صر و ت سخیر آن ،بخ شی از سیا ستعمومی هخامنشیان برای چیرگی بر کل قلمرو نویسای میانی بوده است و از زمان
کوروش با تحکیم جای پاهایی در ساااوریه شاااروع شاااده و ربطی به توطئههای
حرم سرایی و جعلی بودن نوعروسِ م صری شاه ندا شته ا ست .این که یک مزدور
یونانی  -که دساات بر قضااا همشااهری تاریخنویس هم بوده  -با فرعون مصاار دعوا
 1هرودوت ،كتاب سوم ،بند .36
 2هرودوت ،كتاب سوم ،بند .61
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هرودو وام گرفته شده ا ست و توکودیدس و پلوتارک ،با وجود ارجاعهایی که به
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کند ،و بعد پیش شاااه ایران برود و او را برای حمله به مصاار ترغیب کند هم امری
دور از ذهن است .نه فرعون و نه شاهنشاه کسانی نبودهاند که بتوان به این سادگی
به ای شان د ستر سی یافت ،و بیتردید راههایی سودمندتر از دعوا با مزدوران یونانی
یا گوش سپردن به ترغیبهایشان برای ات ف وقت میشناختهاند.
داساااتان هتک حرمت به جنازهی آمازیس و ساااوزاندنش به چند دلیل مردود
اساات .نخساات آن که این رفتار در میان ایرانیان  -نه تنها شاااهان ،بلکه پارسایان
عادی  -سابقه ندارد و ا صوالً بیاحترامی به مرده در ایران امری ب سیار نا شای ست

که خود هرودو در همین بندِ قصاااهاش بدان اشااااره کرده ،آتش برای ایرانیان
مقدس بوده و به شاااد از آلوده کردنش پرهیز میکردهاند .به همین دلیل هم
سوزاندن ج سد یک مومیایی م صری کاری بوده که به دالیل سیا سی در جامعهی
اشااراف پارساای نامعقوا و گناهآمیز تلقی میشااده اساات .اگر چنین رفتاری از
شاهنشاه سر میزد ،بعید بود که بتواند وفاداری اشراف پارسی و سردارانش را برای
مدتی چنین طوالنی حفظ کند .داستان کشته شدن گاو آپیس هم بیتردید دروغ
اسات ،چرا که جساد مومیایی وی پیدا شاده که در سااا  524پ.م( .همان زمان
مورد نظر هرودو ) بنا بر سنن مر سوم م صری با احتراما تمام تدفین شده و بر
تابوتش هم مُهر کمبوجیه دیده میشود!
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تلقی می شده است که سر زدنش از شاه ایران بعید است .از سوی دیگر ،همانطور
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شاااواهد تاریخی ،اما ،تصاااویری متفاو از کمبوجیه را در برابرمان ترسااایم
میکنند .از فت آسان و سریع مصر آشکار می شود که کمبوجیه فرماندهی نظامی
الیق و توانمندی بوده و با مهار توانساااته سااایاسااات تبلیغ و جلب قلوب مردم
سرزمین م صر را اجرا کند .بخش مهمی از سپاهیان م صری ،با ورود او به دلتای
نیل ،به او پیو ستند و اوجارهور سنت ،یکی از بانفوذترین ا شراف م صری که از تبار
کاهنان سائیس بود و دریا ساالر م صر هم مح سوب می شد ،با تمام نیروهای زیر
فرمانش به وی پیو ست .این دولتمرد م شهور ،در ع صر کمبوجیه ،همچنان جایگاه

او ،که در شااهر سااائیس کشااف شااده ،از کمبوجیه نام برده شااده و او را با القاب
مر سوم برای فراعنهی ر سمی و م شروع م صری خطاب کردهاند .در همین نب شته،
کمبوجیه را به عنوان ک سی که پس از دورهای از آ شوب ،نظم و قانون و وحد را
به کشااور مصاار بازگردانده ،سااتودهاند .بر مبنای این شااواهد ،آشااکار اساات که
کمبوجیه در مقام فرعون مصاار مورد پذیرش مصااریان قرار گرفته بوده و مناسااک
مذهبی معموا برای فرعون را نیز انجام میداده اساات .یکی از این کارها ،مومیایی
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خود را به عنوان یکی از بانفوذترین سرداران م صری حفظ کرد .در پایهی تندیس
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کردن و خاکسپاری گاو آپیس پس از مردنش بوده که ،بنا بر مستندا انکارناپذیر
موجود ،درست بنا بر سنن انجام شده است.1
در مورد رابطهی کمبوجیه با خواهرش ،و چرندهای دیگری که کتاب ساااوم
هرودو را انباشااته اساات ،اظهار نظری قطعی نمیتوان کرد .تنها میتوان به این
حقیقت اشااااره کرد که کتسااایاس ،که به قوا خودش مقیم دربار پارس بوده ،از
رخ شانه تنها به عنوان همسر کمبوجیه  -و نه خواهرش  -نام میبرد و اشارهای به
کشته شدن وی نمیکند .در سایر منابع هم چنین چیزهایی روایت نشده است .به

هرودو به عنوان موضااوع شااایعههای بانوان یونانی شااهرتی یافته بود .شاااید این
روایت زیر تأثیر رساام «خویدوده» یا ازدواج با محارم باشااد که رساامی در اصاال
مصااری اساات و به روایت یونانیان از دوران اردشاایر هخامنشاای به بعد در میان
خاندان شاهی رواج مییابد .در ستی این روایت ،و رواج این ر سم در ایران پیش از
اس ا م ،چنان که دکتر شاااهپور شااهبازی در مقالهاش دربارهی خویدوده به خوبی
نشان داده ،محل تردیدِ بسیار است.

 1بریان ،1377 ،جلد نخست.
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عبار دیگر ،رخشاااانه همسااار  -و نه خواهر  -کمبوجیه بوده که گویا در دوران
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محتوای ساااخنان هرودو نیز میتواند ما را در قضااااو دربارهی صاااحت
نو شتارهایش یاری کند .او در کتاب سوم تواریخ شرح دقیقی به د ست میدهد از:
نخسااتین سااخنان رد و بدا شااده میان شاااهنشاااه و نوعروسااش ،سااخنانی که
کمبوجیه در کودکی با مادرش میگفته ،محتوای خوابهایی که میدیده ،سخنانی
که بین او و زنانش در حرم سرا رد و بدا می شده ،و محتوای دقیق نامهنگاریهای
م یان شاااا هان بزرگ آن روز گار .در نظر گرفتن این حرف ها به عنوان ر خدادی
مسااتند ،با توجه به ساااختار و محتوای معنایی غیرایرانیشااان ،بساایار غیرمنطقی

یافته اسااات .در واقع ،چنین مینماید که هرودو از سااانتی روایی و ب غی برای
تعریف داسااتان خویش به شااکلی دلنشااین و جذاب اسااتفاده میکرده اساات.
تاریخنویسان ک سیک امروزین شاخ و برگهایی از این دست را با حقایقی تاریخی
و قطعی همارز گرفتهاند ،خطایی که توجیه عق نی چندانی برایش نمیتوان یافت.
در مورد ت ش کمبوجیه برای کشااتن کرسااوس ،چند دلیل برای رد موضااوع
میتوان آورد .نخست این که بعید مینماید مکالمهی مورد نظر هرودو میان شاه
و یکی از شاااهان معزوا و شااکسااتخوردهی دوران پدرش رخ داده باشااد .روایت
موجود ،میگوید که کمبوجیه به دلیل آن که کر سوس چاپلو سی نکرد و کوروش
را از پسرش بزرگتر دانست کمانی خواست تا او را بکشد ،اما کرسوس فرار کرد و
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اساات و حتی اگر هم رخ داده باشااند معلوم نیساات هرودو چگونه بر آنها آگاهی
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تیرهای شاه به هدف نخورد و کمبوجیه به سربازانش دستور داد تا او را بکشند .با
توجه به این که کر سوس در  547پ.م .از کوروش شک ست خورده و در آن هنگام
د ست کم چهل ساا دا شته ،و با توجه به این که صحنهی ک شمکش کمبوجیه و
کرسااوس حتماً پس از  524پ.م .و دیوانه شاادن وی رخ داده ،بنابراین کرسااوس
فراری که از برابر تیرهای شاه با چاالکی جا خالی میداده ،در آن زمان د ست کم
شصت ساا سن داشته است.
دومین دلیلی که میتوان برای رد حرف هرودو در مورد این صاااح نهی

که پایتختش زیر فشااار پارسها فرو میریخت ،خودکشاای کرد و به روش شاااهان
لودیا خود را سوزاند .صحنهی خودکشی کرسوس بر بسیاری از کوزههای کهنساا
مربوط به همان دوران ترسیم شده است و اشعار زیادی در این زمینه سروده شده
ا ست .هرودو  ،و دیگر نقاالن ع صر با ستان ،بعدها برای تبرئهی آپولون  -که گویا
سروشش مزدور ایرانیان بوده و کرسوس را به نبرد با ایران تحریک کرده  -و برای
تأکید بر جوانمردی و بزرگواری کوروش ،قصهی صحنهی اعدام کرسوس و یادآوری
اندرز سولون و بخشوده شدنش توسز کوروش را جعل کردهاند .داستانی که البته
برای ایرانیان داپذیر است ،اما صحت ندارد.
و اما دربارهی دیوانگی کمبوجیه ،و نقشش در قتل بردیا ،و خودکشیاش.
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هیجانانگیز آورد ،آن است که شاه بختبرگشتهی لودیا در همان ساا  547پ.م،.
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نخساات آن که کمبوجیه بیتردید دیوانه نبوده اساات .او از  530تا  522پ.م.
(یعنی ه شت ساا) پاد شاهی کرد و در این مد د ستاوردهای درخ شانی را برای
ایران به یادگار گذارد .نخسااات آن که مصااار و مناطق تخت نفوذ آن (فنیقیه و
قبرس) ،یعنی تنها ساارزمینهای مهم باقی مانده در قلمرو نویسااای میانی ،را فت
کرد و به ایران منضااام سااااخت .اگر از هیکساااوسها  -که قبیلههایی کوچگرد و
غارتگر بودند  -و دستاندازیهای مقطعی آشوریان به مصر بگذریم ،درمییابیم که
کمبوجیه نخ ستین شاهی بود که توان ست از سرزمین خود م صر را فت کند و آن

به این ترتیب او با موفقیت ساایاساات کوروش را دنباا کرد و کهنترین دولت
جهان باسااتان را به ساارزمین هخامنشاایان پیوند داد .دوم آن که ،با دسااتیاری
دریانوردان فنیقی و یونانی ناوگانی بزرگ تشااکیل داد و نخسااتین نیروی دریایی
ایران را ساااازماندهی کرد ،و این پیش از ظهور نیروی دریایی یونان بود .دیگر آن
که ،دامنهی نفوذ هخامن شیان را به دورترین مرزهایش ر ساند و از جنوب تا اتیوپی
و از غرب تا یونان و لیبی پیش رفت .شاید با کمی زحمت بتوان فرض کرد ک سی
که در هشت ساا تمامِ این کارها را به انجام رسانده نابغه نبوده باشد ،ولی بیتردید
دیوانه هم نبوده است.
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را به عنوان بخشی از قلمرو خویش نگه دارد.
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دیوانگی او ،و قتل برادرش بردیا ،چنانکه میدانیم ،بخ شی از تبلیغا

سیا سی

پردامنهی داریوش برای مشروع جلوه دادن تاج و تختِ خودش بوده است .در واقع،
شواهد تاریخی ن شان میدهد که مرد بختبرگ شتهای که بر کتیبهی بی ستون در
زیر پاهای داریوش ت صویر شده و نام گوماتَه را بر خود دارد ،ک سی جز خودِ بردیا
پساار کوروش نبوده اساات .1روایت داریوش ،که او را مغی شاابیه به بردیا معرفی
میکند ،چند ایراد اساسی دارد:
الف .در کتیبهی بیستون ،بر خ ف دیگر شورشیان ،اصل و نسب بردیا ذکر نشده و

در محلهای عمومی به تماشااای مردم نگذاشااتند ،و این تنها مورد اساات نایی در
میان شورشیان است.
ب .دا ستان قتل بردیا به د ست پرخا سپ ،2و ک شته شدن خودش پیش از آن که
بتواند راز ماجرا را با کسااای در میان گذارد ،در عمل طرح ادعایی اسااات که قابل
رسیدگی نیست و بیشتر به توجیههای حقوقی جعلی میماند تا حادثهای تاریخی.
پ .بردیا به عنوان شاهی ر سمی بر تخت ن ش ست و هیچ شور شی در زمان او رخ
نداد و حتی میگویند به این دلیل که خراج ساااه سااااا مردم را بخشااایده بود
 1داندامایف.1373 ،
 2هرودوت ،كتاب سوم ،بند  61و .62
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تنها به نامش ا شاره شده ا ست .ع وه بر این ،پس از ک شته شدن وی ،ج سدش را
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محبوبیت زیادی هم داشااات .در نتیجه اطرافیانش و اشاااراف ایرانی ،که بیتردید
پیش از آن بردیا را دیده بودند ،برای او مشاااروعیت قائل بودهاند و این با جعلی
بودن بردیا جور درنمیآید.
ت .به محض انجام گرفتن توطئهی داریوش و همپیمانانش ،همهی اشاااراف ماد و
پارس طغیان کردند و این بدان معناسااات که مشاااروعیت او از گوتامه کمتر بوده
است.
ث .نویسااندگان قدیمیتری که نزدیک به عصاار بردیا میزیسااتند ،اشااارهای به

عنوان پ سر کوروش نام میبرد که به د ست نجیب زادهای به نام آرتافرن  -از یاران
داریوش  -به قتل رسیده است.
در نتیجه ،احتماالً واقعیت تاریخی به قدر رسااایدن داریوش آن بوده که به
عنوان رهبر و نمایندهی طبقهی اشرافی و جنگاور پارسی از شعارهای انق بی بردیا
دچار نگرانی شاااده ،و او را از سااار راه برداشاااته اسااات .او مشاااروعیت خود را با
صور بندی مجدد ترتیب شاهان با ستانی پار سی و ابداع مفهوم هخامن شی (جد
مشااترک خودش با کوروش ،که میتوانساات نماد یگانگیاش با وی باشااد) تقویت
کرد .داریوش البته ،مردی بزرگ بوده است .او معمار اصلی شاهنشاهی هخامنشی،
و کسی بود که برای نخستین بار نظم پارسی یادشده در بندهای قبل را به شکلی
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دروغین بودن او نکردهاند .آی سخولوس که قدیمیترین ا شاره به او را دارد ،از او به
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آگاهانه و برنامهمند در قلمرو بزرگش اسااتوار کرد .به هر رو ،او برای دسااتیابی به
قدر با دو م شکل عمده روبهرو بود .نخ ست ،ح ضور کمبوجیه که شاهی الیق و
نیرومند از آب درآمده بود و گسترهی سرزمینی شاهنشاهی را به مرزهای نهاییاش
رسااانده بود ،و دیگری برادرش بردیا که شااعارهایی انق بی داشاات و چنان که از
بخ شش مالیاتیاش برمیآید گویا از اقت صاد سرر شتهای ندا شته ا ست .کمبوجیه و
بردیا تنها شاهان هخامنشی هستند که گورهایی شناخته شده و آراسته نداشتهاند.
داریوش ،در عمل ،با کمرنگ جلوه دادن نقش این دو و غصااب کردن جایشااان،

داریوش ،گویا ،مبتکر شاااایعهی دیوانگی کمبوجیه هم بوده باشاااد .چرا که در
بیستون هنگام اشاره به مرگ وی ،با اصط ح «مَر» این موضوع را ذکر میکند که
در پار سی با ستان چندان ر سمی نی ست و بی شتر برای ا شاره به مرگ افراد پلید و
دیوها کاربرد دارد .در واقع ،شااایعهی دیوانه شاادن کمبوجیه و خودکشاای کردنش
میتواند بخشی از تبلیغا سیاسی داریوش برای انتقاا حق تاج و تخت از شاخهی
کوروشاای به شاااخهی آریارمنهای باشااد .تردیدی در این امر نیساات که کتیبهی
بی ستون و ادعاهای داریوش در مورد بردیای دروغین در سطحی و سیع در جهان
باستان منتشر شده و مورد پذیرش واقع شده بود .هرودو  ،هنگام سخن گفتن از
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میخواسته بر اهمیت شاخهی دودمانی خویش (شاخهی آریارَمنه) تأکید کند.
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روزهای آخر عمر کمبوجیه و بردیا ،در واقع ،همان روایت سیاسی داریوش را تکرار
میکند.
به این ترتیب ،ت صویری که هرودو از یکی از شاهان با ستانی ایران به د ست
میدهد واسازی می شود .تصویری که تنها چند گزارهی راست (نام پدر و مادرش،
فت مصااار و پیشااارویاش تا اتیوپی و لیبی و نفوذش در یونان) را با انبوهی از
شایعههای مبتذا و استخوانبندیای از تبلیغا سیاسی داریوش در بر میگیرد.
شاید آوردن این همه دلیل و اشاره برای این همه نکتههای بیاهمیت و آشکارا

بسزهایی از این دست را برای آن آوردهام تا دلیلِ کنار گذاشتن بخشی از دادههای
کتابهایی مانند تواریخ هرودو را رو شن کرده با شم .در ضمن ،باید بر این نکته
هم پاف شاری کرد که این موارد جزئی و آ شکارا نادر ست ،همان چیزهایی ه ستند
که ت صویر ر سمی از کمبوجیه را در متنهای تاریخ ک سیک برمی سازند .تقریباً
تمام کتابهای تاریخی ساانتی به کشااته شاادن گاو آپیس به دساات کمبوجیه،
دیوانگیاش ،و نقش فانس هالیکارناسوسی یا عروسِ جعلی اشاره کردهاند ،و اینها
همان گزارههای افسانهآمیزی است که تاریخ و پیشینهی معتبر پنداشته شدهی ما
را برمیسازد .اگر به ارتباط کمبوجیه و یونانیان دقیقتر بنگریم برخی از دالیل این
برداشتهای افسانهآمیز را بهتر درک خواهیم کرد.
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دروغ ،به نظر غیرالزم بنماید .اما باید همین جا بر این نکته تأکید کرد که شاارح و
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او ضاع سارد و ایونیه در دوران سلطنت کمبوجیه به ن سبت آرام بود .با وجود
این ،پای یونانیان در ع صر این پاد شاه ،به دلیل درگیری با م صر ،به میان ک شیده
شااد .آماساایس ،فرعون مصاار ،همزمان با بسااز نفوذ ایران در قبرس و فنیقیه ،و
متزلزا شدن موقعیت م صر در میان متحدان آ سیاییاش ،چرخ شی در سیا ست
خویش انجام داد و کو شید تا از مزدوران یونانی برای مقابله با خطر ایران ا ستفاده
کند .آماسیس از سویی برای معابد یونانی قربانی فرستاد و کوشید نظر کاهنانش را
به خود جلب کند .در این هنگام ،معابد یادشده کام ً زیر نفوذ ایران قرار داشتند و

هخامن شی سازگاری دا شته با شد .این بردا شت که دلیل این حمایت ،دینداری و
دادگری شاهان هخامنشی بوده از دید من دلپذیر ولی نادرست است .آشکار ا ست
که هخامنشیان برای جلب نظر کاهنان معابد مهم یونانی به ایشان رشوه میدادهاند
و رد پای این کار در قالب پیشااکشها و نذرهایشااان به معابد یونانی در تاریخها
دیده میشود.
آما سیس از سوی دیگر با پُلوکراتس پ سر آیکاس ،جبار ساموس ،متحد شد 1و
برای تجهیز نیروی دریاییاش سرمایهگذاری کرد .این سرمایهها تا ساا  525پ.م.
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ساااروشها تنها پیشاااگوییهایی میکردند که با منافع توساااعهطلبانهی امپراتور
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به بار نشاسات و به تشاکیل ناوگانی قدرتمند با  500کشاتی و  40ناو ساهردیفی
منتهی شد( 1توجه دا شته با شید که ارقام ذکر شده در متنهای کهن یونانی ،به
ویسه آنچه هرودو نو شته ،چندان قابل اعتماد نی ستند) .پلوکراتس در این فا صله
جزیره های کوک د در در یای اژه را فت کرده و تا نزد یک دلوس پیش آ مده بود.
آنگاه در نبردی دریایی بر دولتشااهر موتیلنه در لساابوس پیروز شااد ،که متحد
میلتوس مح سوب می شد .پلوکراتس درباری به سبک دربار پارسها آرا سته بود و
به شیوهی ایشان پردیس و باغ میساخت و در امور کشورداری و مناسک اجتماعی

پلوکراتس و آماسااایس گساااساااته شاااد .پلوکراتس ،چنان که انتظار میرفت ،به
کمبوجیه پیوست و نیروی دریاییاش را که با پوا مصر ساخته شده بود در اختیار
شاه ایران قرار داد تا از آن برای فت مصر استفاده کند.
در  525پ.م .کمبوجیه با حملهای سااریع قبرس و فنیقیه را گرفت و به مصاار
حمله برد .چنان که در مورد فتوحا کوروش هم سااابقه داشاات ،بخشاای از مردم
مصاار از ایرانیان هواداری کردند .مزدوران یونانی کام ً به سااپاه پارس پیوسااتند و
کمبوج یه ب عدها به همین دلیل با مهاجرنشاااین های یونانی در کورنه بسااا یار
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از ایشاااان تقلید میکرد .این امر ،آماسااایس را بدگمان کرد و به این ترتیب اتحاد
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خوشرفتاری کرد .حملهی پارسها ،به محاصاارهی پیلوس منتهی شااد .پیوسااتن
دریاساالر مصری ،اوجاهورسنت ،به کمبوجیه نقطهی اوج جنگ بود .به این ترتیب
آماساایس اساایر شااد .اما پارسها با او به احترام رفتار کردند و اجازه دادند زندگی
اشرافیاش را ادامه دهد .تا این که فرعون مخلوع به فکر شورش افتاد و چون یکی
از نزدیکانش برای کمبوجیه خبر برد ،مسمومش کردند.
پلوکراتس ،که به ایرانیان یاری رسااانده بود ،ظاهراً ،در منطقهی اژه منافع خود
را دنباا میکرد .میل او برای تو سعهطلبی با شیوهای که به دزدی دریایی بی شتر

و بازرگانان ناامن کرده بود .پارسها چند بار به او اخطار دادند تا دسااات از غار
کشاااتیهای تجاری بردارد .اما در نهایت چون ایلغارهای جبار سااااموس همچنان
ادامه یافت ،شهربان سارد  -هورباد (اورواتِس)  -او را به سارد فرا خواند و اعدامش
کرد .ق صههای هرودو در مورد توطئهی دروغینی بر ضد شاه که هورباد از خود
جعل کرده بود تا وفاداری پلوکراتس را ب سنجد و او را به دربارش بک شاند ،1بی شتر
به داسااتانی ساارگرمکننده میماند .حتی اگر هورباد برای کشاااندن پلوکراتس به
سااارد چنین توطئهای هم به کار برده باشااد ،هرودو نمیتوانسااته از آن خبردار
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شباهت داشت درآمیخته بود و به همین دلیل هم منطقهی اژه را برای دریانوردان
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شااود .چون ادعای این که شااهربان در فکر توطئه بر ضااد شاااه اساات ،حتی اگر با
هدف محک زدن وفاداری یک یونانی باشااد ،در ساالساالهمراتب ساایاساای پارسها
اشااتباهی خطرناک تلقی میشااده اساات .ع وه بر این پلوکراتس ،یکی از حاکمان
محلی مقیم اساااتان ساااارد بوده و هورباد که او را همچون یکی از رعایای خود
میدیده ،دلیلی نداشااته هنگام احضااار کردنش چنین قصااههایی را از خود جعل
کند .پلوکراتس برای یونانیان و هرودو

شخ صی مهم و برج سته بوده ،اما احتما ًال

از دید هورباد و پارسااایان دیگر ،او هم یکی از حاکمان جزیره های متعدد یونانی

چه بوده باشد ،میدانیم که در سارد اعدام شده و مورسوس پسر گوگِس به جایش
از سوی پارسها به عنوان شاه ساموس منصوب شد.
گذشته از این درگیریهای محلی ،در عصر کمبوجیه اوضاع در یونیه و سارد و
دیگر بخشهای یونان آرام بود و تنها روندی که دیده میشااد ،اقباا مشااتاقانهی
دولت شهرهای شماا یونان و جزیرههای اژه برای پیو ستن به قلمرو شاهن شاهی
پارس بود .به این شاااکل ،اگر بخواهیم کارنامهی ارتباط نظامی ایران و یونان را در
عصااار کمبوج یه جمعب ندی کنیم ،به این نتی جه میرسااایم :در این دوره هیچ
کشاامکش نظامی میان جمعیت یونانی و ایرانی بروز نکرده ،تنها پیوسااتن یونانیان
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بوده که از همپیمانان کوچک ایران مح سوب می شدهاند .به هر صور  ،گناه او هر
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به ایران یان هن گام فت مصااار را میبینیم ،و تنب یه یک حاکم محلی که آن را
نمیتوان در میان کشمکشهای نظامی گنجاند.

سخن چهارم :قصهی داریوش بزرگ
در دورهی داریوش ،نخسااتین کشاامکش واقعی میان یونانیان و ایرانیان آغاز شااد.

از سارد و ایونیه نمیبینیم .گرانیگاه شورشهای ساا  522پ.م .ای م ،بابل ،پارس،
ماد ،و ارمن ستان ا ست و اینها ک شورهایی ه ستند که در قلب شاهن شاهی جای
دا شتند و میتوان ستند مدعی حاکمیت بر کل شاهن شاهی با شند .جالب ا ست که
ایونیهایها و ساردیها هیچ شورش ا ستق اطلبانهای راه نینداختند ،و همچنین
است وضعیت فنیقیه ،مصر ،و سایر بخشهای پیرامونی شاهنشاهی.
نخساااتین نشاااانههای نافرمانی و درگیری در ناحیهی ایونیه ،از یک شاااهربان
پار سی برخا ست .هورباد که بر سارد حکومت میکرد ،ظاهراً از زمرهی سردارانی
بود که به خاندان کوروش وفادار مانده بودند و نمیخواساااتند زیر بار شااااهی از
خاندان آریارمنه بروند .او در جریان شورشهای ساا  522پ.م .از فرستادن نیروی
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جالب آن که در میان کشورهایی که در زمان تاجگذاری داریوش قیام کردند ،نامی

PDF.tarikhema.org

کمکی برای داریوش خودداری کرد و در مقابل مهرباد  -شهربان دا سکولیون – را،
که گویا هوادار داریوش بود ،به قتل رساند و قلمرویش را غصب کرد .جاهطلبی این
شهربان ب سیار ساده سرکوب شد .به این ترتیب که پیک داریوش ،مردی به نام
بَغاپوش ،به سااارد رفت و پس از محک زدن وفاداری سااربازان هزار نفرهی پادگان
پارسیان در سارد ،دستور شاه در مورد بازداشت و اعدام شهربان را به ایشان اب غ
کرد .به این ترتیب ،هورباد د ستگیر و ک شته شد .نافرمانی و قتل هورباد ،از اینرو
باید به عنوان درگیری کوچکی در میان نخبگان پارسااای حاکم بر منطقه در نظر

داریوش پس از ت ب یت قدر خویش در ایران ،بر نا مه های توسااا عهطل با نهی
کوروش و کمبوجیه را ،با همان شکل و سیا ستی که در نزد هخامن شیان سابقه
داشااات ،ادامه داد .تنها تفاو  ،آن بود که نگاهی مبتنی بر برنامهریزی درازمد و
طرحهایی اقت صادی را به آن افزود و شکلی از «طرح حمایت و تو سعهی دولتی از
بازرگانی» را تدوین کرد .این سیا ست بر دو ستی و حمایت از بازرگانان فنیقی در
منط قهی مدیترانه تک یه میکرد ،که نیروم ندترین دریانوردان و کارکشااا تهترین
تاجران دریایی جهان باساااتان بودند .فنیقیان در کل دوران دویسااات ساااالهی
حاکمیت هخامنشیان وفاداری چشمگیری نسبت به پارسیان نشان دادند و از این
رو برک شیدن ای شان به عنوان نمایندگان ا صلی شاهن شاهی در مدیترانه سیا ستی
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گرفته شود ،نه شورش مردم ایونیه یا سارد.
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معقوا و کارآمد بود .این ساایاساات ،اما ،با منافع دولتشااهرهای پراکندهی یونانی،
که به تازگی شاروع به گساترش در دریاها کرده بودند ،در تضااد قرار میگرفت .با
وجود این ،قوای دریایی این دولتشااهرها به قدری ضااعیف و روابز میانشااان به
قدری پرتنش و نامنسااجم بود که تأثیر این ساایاساات و منافع مشااترکشااان در
مدیترانه تا مد ها بعد بر ایشان آشکار نشد.
در زمان داریوش ،برای نخساااتین بار یونانیانِ شااابهجزیره با نیروی نظامی
پارسها روبهرو شدند .این تماس ،بر خ ف آنچه در تاریخ ر سمی نو شته می شود،

نداشته است.
هرودو در تعقیب شااایوهی خاص خود برای بزرگ نمودن یونانیان در قلمرو
ایران ،روایت میکند که فکر حمله به یونان را شخ صی به نام دِموکِدِس کروتونی،
پسر کالیفون ،در ذهن داریوش کاشت .این مرد ،ظاهراً پزشکی یونانی بوده که برده
یا خدمتگزار پلوکراتس بوده و هنگامی که او را در سارد اعدام کردند توسز هورباد
ا سیر شد .1هرودو تأکید میکند که هورباد همراهان سامو سی جبار مقتوا را
آزاد کرد و تنها بردگان و همراهانِ غیر سامو سیاش را نگاه دا شت ،و این میتواند

1
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به هیچ عنوان حالت یک تهاجم مساااتقیم و برنامهی هدفمند برای فت یونان را
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بدان معنا باشااد که دموکدس از ابتدا بردهی او بوده اساات .بر اساااس داسااتان
هرودو  ،بعدها این دموکدس آوازهای بلند پیدا کرد و از ساااوی داریوش به دربار
شوش دعو

شد(!) ،و چون درد پای شاه را درمان کرد ،او را به د ستور شاه به

حرمسرا فرستادند تا زنانش بتوانند کسی را که جان شاه را نجا داده ،ببینند! 1به
این ترتیب ،دموکدس بعدها محبوب آتو سا ،هم سر کوروش ،واقع شد و این اجازه
را یا فت که با داریوش بر سااار یک میز بنشااای ند و غذا بخورد .دمو کدس ،که
وطنپرستی محترم بوده ،با وجود آن که در شوش کاخی مجلل داشت و همغذای

پس در فر صتی منا سب به داریوش یادآوری کرد که او هنوز ک شورهای زیادی را
برای شاهنشاهی فت نکرده ،و او را تحریک کرد تا به سکاها و یونانیها حمله کند.
آنگاه با حمایت آتوسا از او مأموریت گرفت تا به عنوان جاسوس با چند پارسی به
دریای اژه برود و در دولت شهرهای یونانی سر و گوش آب دهد .به این شکل وقتی
پارسیان در تارانتینوم اسیر شاه محلی (آریستوفیلیدس) شدند ،دموکدس گریخت
و به زادگاهش کروتون بازگشت.2

 1هرودوت ،كتاب سوم ،بند .125
 2هرودوت ،كتاب سوم ،بندهای .138-130
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شاه محسوب می شد ،در آتشِ اشتیاق برای بازگشت به یونان عزیزش می سوخت.
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داساااتان هرودو در مورد انگیزههای حملهی داریوش به یونان ،و نقش واالی
یک پزشک یونانی در این میان ،از چند نظر قابل بحث است .نخست آن که شواهد
تاریخی ،اگر در کنار دا ستانهای یونانیان مورد توجه قرار گیرد ،ن شان میدهد که
علم پزشاااکی در م یان یو نان یان در این دوران هنوز آن قدر پیش نرف ته بوده که
بتوانند در کشورهای شرقی ادعایی در مورد دانش خود داشته باشند .شواهد نشان
میدهد که پزشکان دربار و اشراف پارسی ،مصری یا مغ (اعضای یکی از قبیلههای
ماد) بودهاند .به این ترتیب اصوالً این ادعا که پزشکی یونانی بتواند در شاهنشاهی

گرد میآورد ،شهرتی بیابند ،الف و گزاف مینماید.
دوم آن که ،رف تار داریوش در زمی نهی ممل کتداری نشااااان مید هد که
برنامهریزیهایش برای تو سعهی اقت صادی و ار ضی ک شور دقیقتر و سنجیدهتر از
آن بوده که گوش سااپردن به تحریکا بردهای کروتونی در آن تغییری ایجاد کند.
سااوم آن که ،مواردی مانند همغذا شاادن با داریوش ،محبوب آتوسااا واقع شاادن،
فر ستاده شدن به حرم سرای شاه و دا شتن کاخی در شوش ،بیش از آن که به
امکاناتی واقعی برای یک بردهی یونانی شباهت داشته باشند ،به رویاهای وی شبیه
هستند.
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ایران و دربار پارس ،که بهترین دان شمندان را از سرا سر جهان آن روزگار در خود
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برای این که درجهی بعید بودن این حرف ها را بهتر درک کنیم ،بد نیسااات
نگاهی به سلسلهمراتب اطرافیان شاه ایران بیندازیم .مردان پیرامونِ شاه ،بسته به
درجهی نزدیکیشان به وی ،به ردههای متفاوتی تقسیم میشدند که مهمترینشان
عبار بوده از نیکوکاران ،دوستان ،و هم سفرگان .نیکوکاران ،که در پارسی باستان
«اورو َسنگَِه» نامیده می شدند ،ک سانی بودند که کاری نمایان یا خدمتی مهم به
شاااه میکردند .چنین مینماید که اینان گروهی بزرگ را در بر میگرفتهاند .چنان
که الین میگوید ،یک روستایی پارسی به دلیل پیشکش آوردن انار درشتی برای

عنایا شاااهانه برخوردار میشاادهاند .یکی از نیکوکاران مشااهور مردخای یهودی
است که در تاریخ سنتی یهودیان نقشی تأثیرگذار داشته است.
عنوان دیگر «دوست شاه» بوده است که اشراف رده باال را در بر میگرفته است
و این همان است که به صور فیلوی ( )یونانی ترجمه شده و در متنهای
یونانی ادعا شده که ب سیاری از افراد عادی  -که احتماالً هرگز بخت دیدن شاه را
هم نداشتهاند  -در میان دوستان شاه بودهاند.
سومین و نزدیکترین رده به شاه ،هم سفرگان بودهاند .اینان ک سانی بودند که
برای خوردن غذا به دربار دعو میشدند و همراه با ده دوازده نفر دیگر از همگِنان
خود بر سر میزی در نزدیکی شاه مین ش ستند .بریان میگوید که این افراد هرگز
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ارد شیر به لقب نیکوکار مفتخر شد .نام نیکوکاران در دفترهایی ثبت می شده و از
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شاااه را نمیدیدهاند اما شاااه ،که در مکانی مخفی در همان نزدیکی به تنهایی غذا
صرف میکرده ،ای شان را میدیده و حین صرف غذا با آنها سخن میگفته ا ست.
این گروه را یو نان یان «هوموتراپزوس» (  ) می نام یدها ند.
همسااافرگان همه یا از پارسااایان عالیمرتبه بودند و یا به ندر از شااااهان
سااارزمینهای تابع هخامنشااایان .به این ترتیب ،آشاااکار اسااات که پناهندگان
دولتشاااهر های یونانی و بردگان در این رده جای نمیگرفتهاند ،مگر در خواب و
خیااهایشان.

ادعاهای بردهای کروتونی را آورده که مدتی در دربار پلوکراتس خدمت میکرده و
بعد به سااارد منتقل شااده و در نهایت توانسااته بگریزد و به کشااورش بازگردد و
داسااتانهایی را دربارهی آرزوهای خویش برای همشااهریان سااادهلوحش ساار هم
کند .باید به این نکته توجه کرد که «جهاندیده ب سیار گوید دروغ» ،و سارد برای
یونانیان آن دوران ،بخش مهمی از جهان تلقی میشده است.
گذشااته از قصااههایی از این دساات ،برای آن که به ماهیت ارتباط یونانیان و
ایرانیان در دوران داریوش دقیقتر پی ببریم ،الزم اسااات بخش هایی از متن های
باسااتانی را بازخوانی کنیم .رخدادهایی که به نظر میرسااد از خواب و خیااهای
فرویدی بردگان یونانی بیشتر قابل استناد باشند.
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احتماالً واقعیت چیزی شاابیه به این بوده که هرودو در این بخش از کتابش
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نخساااتین رخداد ،تغییر حاکم سااااموس بوده اسااات .پارسااایان در این زمان
ساایلوسااون  -برادر پلوکراتس  -را به عنوان حاکم جدید ساااموس منصااوب کرده
بودند .قصهی هرودو در این مورد که برکشیده شدن سولوسون به این دلیل بوده
که در نبرد م صر زیر فرمان کمبوجیه خدمت میکرده و در آن هنگام لبا سی را به
داریوش ،که افسری ساده بوده ،بخشیده است و داریوش بعدها به این ترتیب از او
قدردانی کرده ،1هر چند از نظر نمایش اخ ق پار سیان با ستان جالب توجه ا ست،
اما اعتباری بیش از سایر داستانهایش ندارد.

باتوس بوده اساات .این آرکساای ئوس ،به قوا مشااکوکِ هرودو  ،گویا دختری در
حرم سرای فرعون آما سیس دا شته 2ا ست و همان ک سی بوده که هنگام حملهی
کمبوج یه به مصااار از او هواداری کرده بود .هرودو  ،پس از شااارح مجموعهی
آ شفتهای از دا ستانها دربارهی نقش سروش خدایان و پی شگوییها و توطئههای
خانوادگی ،و اشاااره به زنجیرهای از پدر و پساارهای سااالم و لنگ (خواهیم دید که
لنگ بودن پا برای یونانیان باستان بسیار مهم بوده است) ،این نکته را ذکر میکند
که آرکساای ئوس توسااز دشاامنانش به قتل میرسااد .آنگاه مادرش ،فرِتیمِه ،با
 1هرودوت ،كتاب سوم ،بند .139
 2هرودوت ،كتاب سوم ،بند .181
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رخداد دیگر ،ک شته شدن آرکِ سی ئوس ،حاکم شهر کورنه ،به د ست رقیبش
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یادآوری یاریهای پساارش به پارساایان از آریاوند ،1که شااهربان مصاار بوده ،یاری
میخواهد .او هم سپاهی را به رهبری «بدره»ی پارسی و «آمازِ» مادی به یاری وی
میفرسااتد و کورنه را فت میکند و شااورشاایان را به شااهر برکه تبعید مینماید.2
چنین مینماید که این ماجرا درگیری محلی میان برخی از ا شراف یونانی هوادار و
مخالف نفوذ پارساایان بوده باشااد ،و قصااههایی که هرودو روایت کرده ،دخالت
پارسها برای تحکیم موقعیت گروه هوادار ایران را نشان دهد.
تمام این رخدادها ،تغییراتی محلی و کوچک بودهاند که به دسااات حاکمان

برنامههای گ ستردهی داریوش برای تو سعهی شاهن شاهیاش وجود دا شته که آن
هم به یونان ارتباط پیدا میکرده است.
داریوش در  513پ.م .ارتشی بزرگ را بسیج کرد و خود رهبریاش را بر عهده
گرفت و راه غرب را در پیش گرفت .هدف او از این تهاجم ،سااارکوب قبیله های
بیابانگرد سااکا بود که در مرزهای شاااهنشاااهی مسااتقر بودند و هر از چندگاهی
شهرهای مرزی را تهدید میکردند .داریوش بر بُسفُر پلی زد ،که به روایت هرودو

 3یونانيان نام این شهرب را آریاندس یا آرواندس ( )ثبت كرده اند .بعيد نيست كه این نام
همان آریاوند باشد (رجبی.)235 :1380 ،
 2هرودوت ،كتاب سوم ،بند .139
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پار سی م ستقر در شاهن شاهی انجام گرفته ا ست .گذ شته از اینها ،ن شانههایی از

PDF.tarikhema.org

ماندروکلسِ سااااموسااای مهندساااش بود .1بار دیگر در اینجا به نام یک یونانی بر
میخوریم که در دربار و میان ارتشااایان ایرانی مقامی ارجمند داشاااته اسااات .در
اینجا قصااد ندارم وجود چنین مهندساای را انکار کنم ،اما خواننده را به این نکته
توجه میدهم که هرودو و سایر نوی سندگان یونانی از دریچهی سرزمین خویش
و مردم خویش به جهان مینگریستند و طبیعی بوده که برای همنسادان شان نقشی
برجسته و ممتاز در نظر بگیرند.
با این همه ،اگر بخواهیم حرف ایشاااان  -به ویسه هرودو را که در زمینهی

هخامنشاای از گروهی مشاااور ،رزمآرا ،سااردار ،کاهن ،مهندس ،و پزشااک یونانی
ت شکیل می شده که تمام سیا ستگذاریها ،فتوحا  ،و کردارهای عمده را انجام
میدادهاند و گویی در میانشاااان شااااه ایران و زن و فرزندانش ،به همراه گروهی
انگشتشمار از درباریان حسود و بیعرضه ،تنها اعضای قوم پارس بوده باشند.
با توجه به این که چنین تصاااویری با دساااتاوردهای تاریخی هخامنشااایان
همخوانی ندارد ،چنین مینماید که یونانیان در دربار پارسااا یان موقعیتی فراتر از
جایگاه جغرافیاییشااان در جهان قدیم نداشااته باشااند؛ یعنی ،مهاجران ،تاجران ،و

1

هرودوت ،كتاب چهارم ،بند .87
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تحو یل گرفتن یو نان یان افراط میک ند  -ب پذیریم ،با ید فرض کنیم که در بار
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دزدانی دریایی که از سرزمینی کوچک در حاشیهی شاهنشاهی میآمدهاند و پس
از بازگ شت به سرزمین شان دروغهایی در مورد موقعیت ممتاز شان در کاخ ف ن
شاه و بهمان شهربان را به هم میبافتهاند .از این رو ست که ادعاهای هرودو در
مورد نقشبرج ستهی یونانیان در تقریباً همهی فعالیتهای دربار هخامن شی را باید
با احتیاط تلقی کرد .در مورد دا ستان مهندس سامو سی سازندهی پل بُ سفر هم
باید به همین ترتیب با نگاهی انتقادی نگری ست .در واقع ،یونانیان در  513پ.م .از
سادهترین دانشهای مهند سی جنگی  -که فن گ شودن قلعهها و تخریب دیوارها

حضور مهندسی چنین برجسته که از ساموس برخاسته باشد کمی بعید مینماید.
شاامار کشااتیهای به کار گرفته شااده برای زدن این پلِ قایقی  600 -تا - 2هم
نادر ست ا ست .چون بنا به گفتهی خود هرودو  ،کل ناوگان ساموس در آن زمان
 240کشااتی بوده اساات ،و این نیرو در آن زمان یکی از بزرگترین قوای دریایی
منطقه مح سوب می شده .پس ،از کار انداختن  600ک شتی برای پل زدن بر ب سفر
ناپذیرفتنی است.

Sage, 1990:115.
 2هرودوت ،كتاب چهارم ،بند .87
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باشااد  -بیبهره بودهاند و این فنون را قرنها بعد از کارتاژیان آموختند .1از این رو،
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به هر صور  ،داریوش از بسفور گذشت و به اروپای امروزین وارد شد .به روایت
هرودو و دیگر نویسااندگان یونانی ،همهی قبیلههای ایونی مقدم شاااهنشاااه را
گرامی داشاااتند و نیروهای بومی خویش را زیر فرمان او قرار دادند .البته برخی از
قوم های بومی  -به ویسه گِت های تراکیه  -ایساااتادگی کردند ،و مزاحمت هایی را
برای سپاه ایران ایجاد نمودند .اما داریوش بر ایشان غلبه کرد و راه خود را به سوی
دانوب ادامه داد .در آنجا ،بار دیگر از رودخانه گذ شت و به سرزمین ا صلی سکاها
وارد شد .اما قبیلههای سکا که کوبگرد بودند ،به روش زمین سوخته روی آوردند

را به چنگ نمیآورد ،بدون این که از روش پیشاانهادشااده توس از خودِ سااکاها -
یعنی ویران کردن آرامگاههای شااااهان ساااکا  -اساااتفاده کند بار دیگر به قلمرو
شاهنشاهی بازگشت ،که حاال دیگر تا دانوب توسعه یافته بود .در این میان ،شواهد
نشااان میدهد که یونانیان تا پایان متحدان وفادار ،یا شاااید محتاطی باقی ماندند،
چرا که پیشنهاد نمایندهی سکاها برای تخریب پل پشت سر داریوش را رد کردند
و همچنان از پلها نگهبانی نمودند.
ساافر داریوش برای تنبیه سااکاها ،اگر از دید تاریخ جنگ نگریسااته شااود ،با
نا کامی همراه بود .داریوش برای سااارکوب قبی له های م هاجمی که در مرز های
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و از برابر وی عقب نشستند .داریوش تا مسافتی پیش رفت ،اما چون دید دشمنش
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غربیاش ح ضور دا شتند ل شگرک شی کرده بود ،و به این هدف د ست نیافت .تنها
ایشان را برای چند دهه ترساند ،اما نتوانست پایگاهی در سرزمینشان پیدا کند.
با وجود این ،ل شگرک شی او پیامدهایی فرعی دا شت که برای شاهن شاهی ایران
بساایار معنادار بود .نخسااتین دسااتاورد این ساافر نظامی ،مطیع شاادن تراکیه و
مقدونیه و پیو ستن آنها به شاهن شاهی بود .مردم تراکیه ،چنان که گفتیم ،پس از
مقاومتهای پراکنده فرمان او را پذیرفتند و مقدونیها هم بدون مقاومت تسااالیم
شدند .در این هنگام آمونتاس شاه مقدونیه بود .او هنگامی که با سفیرِ بغبخش -

بغبخش ،به عنوان نمایندهی پارسها در دربار مقدونی مقیم شااد و با دختر شاااه
مقدونیه ازدواج کرد.
خودِ بغبخش ،پس از بازگشااات داریوش ،در تراکیه باقی ماند و کار فت این
سرزمین را کامل کرد .او هلسپونتیها را شکست داد و شهر پرینتِه را بدون ت ش
چندانی فت کرد .اما در برابر اهالی جنگاور پئونیه تلفا زیادی داد .او ،در نهایت،
بر این قوم هم چیره شد و ایشان را به آسیای صغیر کوچاند.
به این شکل ،پس از بازگشت داریوش از جنگ با سکاها بخش مهمی از اروپای
شرقی به شاهنشاهی هخامنشی پیوست .آرتافرن ،برادر داریوش ،به سمت شهربان
سارد گما شته شد و هوتن در مقام دریا ساالر قوای ایران در غرب اقتدار یافت ،و
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سرداری پار سی  -روبهرو شد ،برای شاه آب و خاک فر ستاد .بوبار (بوبارس) ،پ سر
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یکی دیگر از پسران بغ بخش  -هوبار (اویبارِس)  -شهربان داسکولیون شد .با این
شیوه ،کار ساماندهی حاشیهی شماا غربی شاهنشاهی به انجام رسید .چند ساا
بعد ،ماجرای شورش ایونیه آغاز شد.
دا ستان شورش ایونیه را نوی سندگان با ستانی با شکلی کمابیش یک سان روایت
کردها ند .کل یت ماجرا احت ماالً چنین بوده اساااات که داریوش پس از پا یان
ل شگرک شیاش به سرزمین سکاها ،برخی از عزا و ن صبها را در دولت شهرهای
ایونی انجام داد ،که مهمترینش عزا محترمانهی هیسااتائیون پساار لوساااگوراس،

یکی از عوامل بیثباتی سیا سی در میان دولت شهرهای ایونی مح سوب می شده
ا ست .این تلقی که هی ستائیون داعیهای ا ستق اطلبانه یا برنامههایی بزرگ برای
ک شورگ شایی را در سر میپرورانده ،با توجه به شواهد تاریخی ،نادر ست مینماید.
میلتوس ،البته چنان که گفتیم ،مرکز جهان یونانی و بزرگترین و ثروتمندترین
دولتشاااهر قوم های یونانی بود ،اما در کل اهمیت چندانی نداشااات و یکی از
شهرهای مهمِ یکی از نسادهای ساکن در سرزمین چند نساده و چند فرهنگی سارد
و ایونیه بود .از این رو ،تصور این که این شهر بخواهد داعیهی استق ا داشته باشد
نامعقوا مینماید .در واقع ،میلتوس در تمام تاریخ چند قرنیاش ،گذشااته از چند
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جبار میلتوس ،بود .هیستائیون ،به ظاهر ،در پی حمله و غار همسایگانش بوده ،و
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سالی که در وضعیت اغتشاش و هرج و مرج به سر برد ،همواره یا تابع دولت لودیا
بود یا ایران هخامنشی.
خود هی ستائیون هم به ظاهر ک سی نبوده که بخواهد یا بتواند سودایی بزرگتر
از غار دولتشااهرهای همسااایه را در ساار بپرورد .چنان که وقتی از دربار پارس
برید و برنامههای عالی خویش را پیگیری کرد ،به صااور دزدی دریایی منطقهی
اژه را نا امن کرد ،و بعد هم به سادگی دستگیر و مجازا شد.
چنین مینماید که هیستائیون ،پیش از نافرمانی و تبدیل شدن به دزد دریایی،

در جریان ل شگرک شی داریوش برای یاری به سپاه ایران کو شیده و در کل رعیتی
وفادار به هخامنشیان بوده باشد .با وجود این ،گویا گزارشهایی از تاختوتازهایش
در منطقه (احتماال در سرزمین موکرینوس که به ادونیها تعلق داشته )1در دست
بوده ،که واکنش ن شان دادن را برای مقامهای پار سی ضروری می ساخته ا ست.
ایرانیها در کل نسااابت به او م یمت به خرج دادند و او را به صاااور گروگان به
شوش فرستادند و برادرزاده و پسرخواندهاش آریستاگوراس پسر مولپاگوراس را به
عنوان حاکم جدید میلتوس برکشااایدند .2طبق معموا ،هرودو این ماجرا را ،با
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در آن زمانی که جبار میلتوس بوده ،مانند زمامداران سااایر دولتشااهرهای یونانی،
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بزرگنماییهای عادی خویش ،به این شااکل روایت میکند که شاااهنشاااه ایران با
بخشاایدن قلمرو ادونیها به هیسااتائیوس لطف او را در حراساات از پل هلسااپونت
جبران میکند ،ولی بعد نسااابت به او بدگمان میشاااود و او را به شاااوش دعو
میکند ،و همهی این کارها را هم با ارسااااا پیک و نامه و گفتگوی مساااتقیم به
انجام میرسااااند .1باز هم در این جا چنین مینماید که کنش متقابل مساااتقیم
داریوش با جبار یکی از شهرهای یکی از استانهای شاهنشاهیاش ،واقعیت نداشته
با شد .از کتیبهها و سیا ستهای عمرانی و نظامی هخامن شیان چنین بر میآید که

بر این مبنا ،رسیدگی مستقیم ایشان در چنین زمینههایی بعید مینماید .البته اگر
بپذیریم داریوش و خشایارشا و دیگر شاهان هخامنشی به راستی وقتی چنین زیاد
را صاارف رساایدگی به مسااائلی چنین جزئی و حاشاایهای در قلمرو بزرگشااان
میکردهاند ،و در مواردی چنین خاص اظهار نظر و دخالت مساااتقیم میکردهاند،
ایشان را تا مرتبهی نیمهخدایانی ارتقا خواهیم داد که تمام وقت و نیروی خود را -
که میبایساات بساایار از میزان قابل انتظار برای یک انسااان بیشااتر بوده باشااد -
فداکارانه وقف مدیریت و ب سز عدالت در سرزمین شان میکردهاند .چرا که هزاران
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دولت شهرهای جهان یونانی برای شان ممتازتر از سایر نقاط شاهن شاهی نبودهاند.
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شهر در قلمرو هخامن شی وجود دا شته و البد هر روز در چند ده تا از این شهرها
رویدادهایی در سط تبعید هی ستائیون به شوش رخ میداده که دخالت م ستقیم
شاه را میطلبیده ا ست .با وجود دلپذیر بودن چنین ت صویری  -که از روایتهای
یونانی ا ستنتاج می شود  -به نظر بعید میر سد که چنین الگویی واقعیت دا شته
باشااد .منطقیتر اساات بپذیریم ساااماندهی به موضااوعاتی در این سااط وظیفهی
حکمرانان محلی و ،در باالترین سااط  ،شااهربانها بوده اساات ،و یونانیان به دلیل
ع قه شان به مهم جلوه دادن خود ،همهی این سیاستگذاریهای محلی پارسیان

با شاهنشاه تحریف میکردهاند.
در هر حاا ،مد کوتاهی پس از اساااتقرار این جبار جدید ،گروهی از مردم
دولتمند ناکساااوس ،که از شاااهر خود رانده شاااده بودند ،به میلتوس پناه آوردند.
ناکسوس ،خود بندری ثروتمند بود و قدرتی دریایی محسوب میشد .آریستاگوراس
پس از مذاکره با ایشان متوجه شد که میتواند به کمک شان شهر ناکسوس را فت
کند و رقیبی مهم را از پیش پای خویش بردارد .اما ناک سوس از نظر نظامی قدرتی
هم تای میلتوس بود ،و نبرد م یان این دو به سااااادگی ممکن نبود .در نتی جه
آری ستاگوراس برای شهربان سارد – آرتافرن  -پیامی فر ستاد و به او وعده داد که
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را به شخص شاه و ارتباط دولتمردانشان با پارسها را در قالب ارتباط رویارویشان
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با دریافت صد کشتی از ناوگان ایران ،شهرهای ناکسوس ،پاروس ،اندروس ،ائوبیا ،و
کوک د را برای هخامنشیان فت خواهد کرد.
ما دقیقاً نمیدانیم درخواسااات آریساااتاگوراس از آرتافرن چه مواردی را در بر
میگرفته ،و چه محتوایی داشااته اساات .اما با توجه به رفتارهای بعدی پارساایان و
آریسااتاگوراس چند نکته آشااکار اساات .نخساات آن که آریسااتاگوراس به منافع
شخ صی خویش  -و نه منافع شهرش  -و غار

شهرهای یونانی میاندی شیده ،و

دوم این که بر یاری پناهندگان ناک سو سی و محبوبیت ای شان در شهر شان تأکید

خواهند کرد و تابعیت پارسها را خواهند پذیرفت.
آرتافرن ،که گویا از جاهطلبیها و نادرسااتیهای این جبار آگاه بوده ،دویساات
کشتی برای یاری به او گسیل کرد ،اما فرماندهیشان را به بغبازِ (مگابازوس) ایرانی
سپرد .ناوگان ایران شهر ناک سوس را محا صره کردند .اما پس از چهار ماه ،چون با
مقاومت سخت مردم شهر روبهرو شد و نادر ستی وعدهی آری ستاگوراس در مورد
هواداری مردم شهر از حضور پارسیان را دریافت ،بدون این که در تداوم نبرد اصرار
کند به سارد بازگ شت .1بدیهی است که تصمیم برای بازگشت و نیمهکاره گذاشتن
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میکرده و چنین وانمود میکرده که با گ سیل سپاه به این شهر ،مردم خود قیام
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نبرد نمیتوان سته بدون موافقت شهربان انجام گرفته با شد .در عمل ،گویا آرتافرن
کوشیده از اخت فهای میان یونانیان برای بسز نفوذ خود استفاده کند ،اما حاضر
نبوده برای این کار هزی نهی ز یادی پرداخت ن ما ید و نیروی ن ظامی خود را برای
مدتی طوالنی درگیر سااازد .به این ترتیب آشااکار اساات که شااهربان به ماجرای
ناکسوس همچون نوعی شانسِ کوچک و نه چندان مهم مینگریسته است .شانسی
که میشده به سادگی با مشاهدهی مقاومت اهالی از آن چشمپوشی کرد.
اط عا ما دربارهی دلیل واقعی بازگشت بغباز اندک است .اما این قدرمیدانیم

کتابهای یونانی به این شاااکل تعبیر شاااده که وی از عیان شااادن نادرساااتی
و عده هایش هراس داشااات .ا ما چنین مین ما ید که برم شااادن نقشاااه های
جاهطلبانهاش و سخنچینیهایش بر ضد ناکسوس دلیل اصلی بوده باشد .به همین
ترتیب ،بعید به نظر میرسااد بغباز بدون هیچگونه موفقیت ساایاساایای کرانههای
ناک سوس را ترک کرده با شد .میتوان چنین پندا شت که بغباز پس از محا صرهی
ناک سوس به توافقی با اهالی آن د ست یافت  -و احتماالً باج یا قوا اتحادی گرفت
 و شهر را رها کرد.آریساااتاگوراس احتماالً از چنین توافقی هراسااایده و موقعیت خود را به دلیل
چرخش سایاسات بغباز به ساود ناکساوس ناپایدار میدیده اسات .به هر رو ،جبار
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که بیدرنگ پس از بازگشااات او ،آریساااتاگوراس احسااااس خطر کرد .این امر در
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میلتوس دوساتانش را گرد آورد و اینان میبایسات در طرحی پیچیدهتر از وعدهی
هواداری مردم ناکسااوس با او همدساات بوده باشااند ،چرا که هرودو میگوید:
«آناک ساگوراس گروه د سی سهچیان (اِ ستا سیوتِئون ) :را دور هم
جمع کرد» 1و به نقش هیستائیون در این اغتشاش اشاره میکند.
این دسیسهچیان ،نخست به معبد برانخید حمله کردند و کوشیدند خزانهی آن
را غار کنند ،اما شک ست خوردند .بعد ت صمیم گرفتند جباران شهرهایی را که
همپیمانان شان بودند و به ای شان اعتماد دا شتند ،به کمینگاهی بک شانند و آنها را

طغیان بر افراشت و با حمایت از دستههای دموکرا  ،قدر را در چند شهر ایونی
در دساات گرفت .آریسااتاگوراس برای جلب حمایت دموکرا ها از مزایای جباری
چشم پوشید و خود را به عنوان نمایندهی مردم میلتوس معرفی کرد .با وجود این،
این نمایندگی لزوماً با اقباا همهی همشااهریانش همراه نبود .دسااتکم از یکی از
اهالی میلتوس خبر داریم که در جهان با ستان به خردمندی و حکمت زبانزد بود و
به عنوان یکی از اعضاااای شاااورای قانونگذاری میلتوس با قیام آریساااتاگوراس
م خال فت کرد .او ه کاتئوس میلتی ،نخساااتین تاریخنویس یو نانی ،بود که طرح
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گروگان بگیرند .2این نقشاااه با موفقیت انجام شاااد .آن گاه آریساااتاگوراس پرچم
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توساااعهی نیروی دریایی برای مقابله با تهاجم به میلتوس را هم به وی منساااوب
کردهاند .1در دیگر شااهرها هم ماجرا به همین منواا بود .چنان که در افسااوس -
دومین مرکز فرهنگی مهم یو نان  -خردم ندترین سااااکن شاااهر  -هراکلیتوسِ
فیل سوف  -و حاکم شهر – هرمودوروس  -با خیانت به ایرانیان مخالفت کردند ،اما
از دموکرا ها شکست خوردند .مردم شهر هرمودوروس را تبعید کردند و دشمنی
هراکلیتوس را به جان خر ید ند که همواره ایشاااان را به خاطر را ندن بهترین
همشهریشان شماتت میکرد.

دولت شهرهای شان تحویل دادند .اما مردم این شهرها ،بر خ ف انتظار ،با جباران
معزوا خود با احترام رف تار کرد ند و ایشاااان را آزاد نمود ند .تن ها کِئون پسااار
آرک ساندر ،که از سوی پار سیان حکومت موتیلنه را دریافت کرده بود ،سرنو شت
دردناکی پیدا کرد .دشمنانش او را به خارج شهر بردند و در آنجا م لهاش کردند.
آریستاگوراس پس از آن به دولتشهرهای شبهجزیرهی یونان سفر کرد و ایشان
را برای حمله به ایونیه و لودیا ترغیب کرد .کلئومن ،شاه اسپار ها ،دعو او را رد
کرد ،اما آتنیها تسلیم این وسوسه شدند و بیست کشتی را برای حمله به سواحل
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سااپس یاغیان جباران اساایرشااده را ،که گویا دسااتنشاااندهی ایران بودند ،به

PDF.tarikhema.org

ایونیه گسیل کردند .کشتیهای متحدان در ساا  496پ.م .به ساحل سارد حمله
بردند و مهاجمان با مردم شااهر درگیر شاادند .در همین حین ،یکی از سااربازان
مهاجم خانهای را آتش زد و به دلیل آن که اک ر خانههای این شااهر چوبی بود ،در
مدتی کوتاه ،آتش سوزی در کل مناطق پایینی شهر گ سترش یافت .بدیهی ا ست
که آماجِ حملهی مهاجمان مردم محلی و شاااهروندان عادی ساااارد بودهاند ،نه
پارسیان و سربازان هخامنشی مستقر در منطقه .به این دلیل که ظاهراً ارگ شهر،
که محل اسااتقرار آرتافرن و سااربازان پارساای و لودیایی نگهبان شااهر بوده ،مورد

سربازان پارسی ساکن میلتوس رسیده باشد ،چون پارسیان واکنش نشان دادند ،به
سمت ساحل شتافتند ،و با همکاری مردم محلی مهاجمان را به سختی شک ست
دادند.
هرودو به روشااانی میگوید که مهاجمان برای غار به شاااهر حمله کرده
بودند ،و این که بروز آتش سوزی راه برگ شت ای شان را ب ست و غار شان در اثر
حملهی سپاه شهربان نیمهکاره ماند .همچنین به ترس و متواری شدن ای شان در
ِِه هم در جریان همین
کوهسااتانها هم اشاااره شااده اساات ،و این که معبد هوبِب
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حمله قرار نگرفت .گویا خبرِ حملهی ای شان همزمان با آتش گرفتن شهر به ارگ و
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آتش سوزی سوخت .1پس از آن ،سپاه شاهن شاهی در مدتی کوتاه تمام شهرهای
طغیانزده را بار دیگر گشاااود و دشااامنان پارسااایان را قلع و قمع کرد .چنان که
هرودو ذکر میکند ،پارساایان در تمام نبردها جز یک نبرد دریایی پیروز بودند و
تمام شهرهای شورشی را به سرعت تسخیر کردند.
در مورد ماجرای حمله به سارد ،اف سانهای در تاریخهای ر سمی وجود دارد که
به شااکل معناداری با متن هرودو  -مهمترین ،و در مواردی تنها منبع ما در این
زمینه  -تفاو دارد .با توجه به این که تواریخ هرودو دا ستانی نامعتبر ا ست که

ک سیک ،که تحریفی از متن هرودو هستند ،چه میزان خواهد بود.
در بسیاری از روایتهای رسمی کنونی ،چنین نموده میشود که:
الف) حملهی م هاجمان به ساااارد ،بخشااای از یک طرح بزرگ هلنیساااتی برای
آزادسازی شهرهای ایونیه از زیر یوغ استبداد ایرانی بوده است؛
ب) بنابراین مردم سارد از ورود شورشیان استقباا کردهاند ،و به ویسه در این زمینه
گزارهی هرودو زیاد مورد ارجاع واقع می شود که به اشغاا بخشی از سارد بدون
مقاومت ساکنانش اشاره میکند؛

1
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تحریف وقایع در آن ب سیار دیده می شود ،آ شکار ا ست که شای ستگی تاریخهای
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پ) اتحادی در میان دولت شهرهای یونانی و ایونی وجود دا شته که هدفش رهایی
ایونیه و دفع سلطهی پارسها بوده است.
مرور متن هرودو  ،نشااان میدهد که تمام این گزارهها نادرساات هسااتند و از
برداشاااتی تحریفآمیز از تواریخ هرودو ناشااای شااادهاند .آریساااتاگوراس ،که
سل سلهجنبان خیزش شهرهای ایونی بود ،در زمان حمله به سارد در شهر خود -
میلتوس  -ماند و نیروهای زیر فرمانش در این حملهی « سرنو شت ساز» به مرکز
ا ستان سارد شرکت نکردند .قوای مهاجم ،بی ست ک شتی از آتن و پنج ک شتی از

وی ،به شاااهر حمله کردند .1در داساااتان هرودو  ،به غار شاااهر و آتش زدن
خانههای مردم توسااز قوای مهاجم هم به روشاانی اشاااره شااده ،و این که مردم
محلی به کمک پارسیان بر مهاجمان غلبه کردند هم آشکارا قید شده است .ع وه
بر این ،بازماندگان مهاجمان پس از شااکساات خوردن از قوای پارس حتی یک روز
دیگر هم در آن حوالی نماندند و بیدرنگ به شاااهرهای خود باز گشاااتند .این
بازگشاات نمیتواند نوعی عقبنشااینی راهبردی یا بازگشاات سااپاهِ پیروزمند به
کشاورشاان باشاد ،چرا که هرودو بر این نکته تأکید میکند که رهبران ایونی از

 1هرودوت ،كتاب پنجم ،بند .99
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ارتریا را شامل می شدند که به تحریک جبار میلتوس ،ولی بدون مشارکت مستقیم
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آتنیها خواسااتند تا بازنگردند و ایشااان را در برابر پارسها یاری دهند .اما آتنیها
گفتند دیگر به آنها کمک نمیکنند ،و راه خود را در پیش گرفتند.1
این نکته که اتحاد چند دولتشااهر یونانی که به شااورش ایونیه پیوسااته بودند
تنها یک روز دوام آورده است هم شایان توجه است .چرا که میتواند محدود بودن
دامنه و اهداف این اتحاد را نشان دهد.
در یک جمعبندی کلی ،چنین مینماید که ماجرای حمله به سااارد چیزی جز
یک یورش غار گرانهی دزدان دریایی نبوده باشاااد .یورشااای که به تحریک جبار

پیامد مهم داشت .نخست آن که شورش میلتوس و متحدانش را علنی کرد .به این
ترتیب ایشان به دولت شهرهای همسایه هجوم بردند و آنها را فت کردند .برخی از
مناطق مانند قبرس هم به طور داوطلبانه به شااورش پیوسااتند .هرودو میگوید
داریوش ،وقتی از مو ضوع خبردار شد ،هی ستائیون را از شوش به ایونیه فر ستاد تا
سامانی به دولت شهرهای آ شوبزده بدهد .چنین مینماید که این تف سیر قدری
نامعقوا باشاااد .پیش از این هرودو اشااااره کرده که هیساااتائیون از شاااوش با
برادرزادهاش پیام رد و بدا میکرد و شاااورش ایونیه تا حدودی با تحریک او آغاز

 1هرودوت ،كتاب پنجم ،بند .103
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میلتوس آغاز و با دخالت پار سیان با شک ست روبهرو شد .آتش زدن سارد چند
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شده بود .به همین دلیل هم فرستادن او  -که سیاستمداری تبعیدی و معزوا بود
 برای ساماندهی به کار دولتشهرهایی شورشی ،که رهبرشان برادرزادهی خودشاست ،نامعقوا مینماید .در عین حاا ،این را هم میدانیم که پارسیان برای مقابله
با شورش به رو شی نظامی متو سل شدند و ارتش پار سی م ستقر در پادگانهای
محلی را برای سرکوب شورش ب سیج کردند .بنابراین چنین مینماید که بازگ شت
هیسااتائیون به ایونیه ،نتیجهی روشاای دیپلوماتیک برای رفع غائله نبوده و ،تنها،
گریختن یکی از رهبران شورش از تبعیدگاهش بوده است.

کرد و از م سیری زمینی به سوی سواحل قبرس پیش رفت .نیروهایی مت شکل از
مردم فنیقیه و احتماالً سااایر مردم بومی منطقه نیز با او همراه شاادند .شاااه جدید
قبرس ،که به شورشیان پیوسته بود و اونِسیلوس نام داشت ،به دولتشهرهای دیگر
پیک فرستاد و تقاضای کمک کرد .ایونیهای شورشی هم سپاهی را برای کمک به
او گساایل کردند که تقریباً همزمان با پارسها به آنجا رسااید .چنین مینماید که
یونانیهای فرستادهشده برای یاری به قبرسیها از پیاده شدن از کشتیهای خود و
رویارویی با سپاه پارسی ابا داشتهاند و بر سر این که در دریا با دشمن روبهرو شوند

 1یا به روایت یونانی ،آرتابيوس .احتماالً همان ارته بان /اردوان بوده است.
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در هر حاا ،سرداری پار سی به نام اَرتَهبا 1به همراه سربازانش از کیلیکیه عبور
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و امنیت دریاها را تضاامین کنند پافشاااری میکردهاند .با توجه به این که حمله به
قبرس از مسیر کیلیکیه و با سپاهی زمینی انجام میشده ،این بهانه را تنها میتوان
نشاااانهای از ترس ایونیها و تردیدشاااان دربارهی مشاااارکت در نبرد دانسااات.
داستانهایی که هرودو دربارهی اسب ارتهبا و مهارتش در نابود کردن هوپلیتها
به هم بافته ،ظاهراً ،بیش از آن که به رخدادهایی تاریخی اشااااره کند ،هراس
یونانیان پیاده از سوارهنظام ایرانی را نشان میدهد .هرودو میگوید که اونسیلوس
سپردار شجاعی از مردم کاریه داشته که هنگام نبرد با ارتهبا او را همراهی میکرده

از شاارح نبرد میان این دو ،چنین برمیآید که ارتهبا سااوار بر اسااب بوده و با شاااه
قبرس و سپردارش ،که پیاده بودهاند ،رویارو شده است.
گذ شته از این دا ستانهای هیجانانگیزِ مربوط به نبردهای تن به تن ،نتیجهی
جنگ پیروزی قاطع ارتش شاااهنشاااهی بود .در میانهی نبرد نیروهای ساااموس و
کوریون ،که متحد قبر سیها بودند ،پا به فرار گذا شتند و به این ترتیب قبر سیها
در برابر پارس ها تنها ماندند .جالب آن که بنا بر روایت هرودو مردم آماتوس -
که دولتشااهر یونانی دیگری بوده اساات  -در سااپاه ایران میجنگیدهاند تا انتقام
حمله و غار شااهرشااان به دساات قبرساایها را بگیرند .نتیجهی نبرد ،قتلعام
نیروهای قبرسی و متحدان شان ،و کشته شدن اونسیلوس بود .نیروهای اعزام شده
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از سایر شهرهای ایونی  -که همچنان در دریا منتظر نتیجهی نبرد بودند  -با آگاه
شدن از شکست قبرسیها فوراً بادبان برافراشتند و به شهرهای خویش گریختند.
پس از آن ،شااهرهای قبرس تا پنج ماه بعد یکایک توسااز پارسها فت شاادند و
آخرینشااان شااهر سااولوی بود که بیشااترین ایسااتادگی را از خود نشااان داد و با
تخریب دیوارهای بارویش فت شد.1
پس از آن سه سردار پارسی ،که به روایت غیرقابل اعتماد هرودو همگی شان
دامادهای داریوش بودهاند 2،قوای متحد شورشیان را شکست دادند .آنگاه نیروهای

را بر عهده گرفتند و به دولتشهرهای شورشی حمله کردند.
«داور» به سوی هل سپونت پیش رفت و هر یک از شهرهای آبودوس ،پرکوتِه،
المساااکوس ،و پایسااوس را در یک روز گرفت .آنگاه ،هنگامی که از پایسااوس به
سمت پاریون پیش میرفت ،از همد ستی اهالی کاریه با شور شیان خبردار شد و
م سیر خود را تغییر داد و از هل سپونت به سوی کاریه شتافت .مردم کاریه سپاهی

 1هرودوت ،كتاب پنجم ،بندهای .115-108
 2در كل چنين مینماید كه یونانيان ،برای ن شان دادن اهميت سردارانی كه در جنگها بر شهرهای شان
غلبه می كردهاند ،میكو شيدهاند ای شان را خوی شاوندان شاه بزرگ ن شان دهند .اگر بخواهيم حرفهای
هرودوت را در این مورد جدی بگيریم ،باید داریوش را پدر خوشــبختی تصــور كنيم كه دخترانی بســيار
پرشمار داشته است!
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ایرانی به سه قسمت تقسیم شدند و هر یک از این سه سردار رهبری بخشی از آن
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برای مقابله با او گرد آوردند ،اما آشکار است که از ابتدا بر ناتوانی خود آگاه بودهاند،
چون وقتی یکی از سرداران شان به نام پیکسوداروس پیشنهاد کرد تا از رود مئاندر
بگذرند و رود را در پ شت خود دا شته با شند تا راه برگ شت شان م سدود با شد و از
فرارشاااان جلوگیری کند ،نظرش را نپذیرفتند و تصااامیم گرفتند منتظر بمانند تا
پارساایان از این رود بگذرند و در سااوی خودشااان با ایشااان مصاااف دهند« ،تا در
صورتی که شکست خوردند بتوانند به خانههایشان بازگردند».
نبرد در کاریه نیز با پیروزی ایرانیان خاتمه یافت .هرودو تلفا ایرانیان را دو

پیروزی در جریان شاابیخونی چند تن از سااردارانشااان را از دساات دادند ،چون
گروهی از مردم موالسااا شاابهنگام بر ایشااان تاختند و توانسااتند چند پهلوان به
نامهای داور و اَمورگََِه و سیامک را به قتل بر سانند .با وجود این ،چنین مینماید
که سپاه پارس صدمهای ندیده با شد ،چون کنترا مناطق فت شده همچنان در
دست پارسها باقی ماند.
دومین سااردار مهم  -که او هم طبیعتاً داماد شاااه بوده!  -هُمای نام داشاات .او
شورشیان فراری را دنباا کرد و به پروپونت وارد شد و شهر کیوس را در منطقهی
موسیا فت کرد .آنگاه خبردار شد که داور به سوی کاریه رفته ،پس جای او را در
هل سپونت گرفت و کار ناتمام او را تکمیل کرد .او تمام شهرهای آیولی را گ شود و
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هزار نفر و کشاااتگان کاریه را ده هزار نفر ذکر کرده اسااات .ایرانیان پس از این
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شهر گِرگیتِس ،که مسکن قوم باستانی تئوکری بود ،را نیز فت کرد .اما در تروآس
بیمار شد و درگذشت .پس از مرگ او ،آرتافرن به هوتن  -یک داماد دیگر داریوش!
 مأموریت داد که شاااهرهای باقیمانده در ایونیه را بگشااااید .او هم ک زومنای وکومه را فت کرد.1
برقآسا ترسیده بود ،2مردان بانفوذ میلتوس را

آریستاگوراس ،که از این حم

گرد هم آورد و از آنها در مورد گریختن از شاااهر و کوب کردن به سااااردینیا یا
موکرینوس نظر خوا ست .در میان ای شان ،باز هم هکاتایئوس ،که از ابتدا با شورش

در همان نزدیکی بود مو ضع بگیرند و شهر را در برابر پار سیان محافظت کنند .با
وجود این ،جبار هراساایده به حرف او توجهی نکرد و با همراهانش به تراکیه رفت.
در آنجا مردم محلی ،که همدساات پارساایان بودند ،به او حمله کردند و جانش را
ستاندند.3
از آن سو هی ستائیوس ،که از شوش به ایونیه گریخته بود ،به خیوس رفت تا به
برادرزادهی گریزانش یاری ر ساند ،اما مردم خیوس او را د ستگیر کردند و در غل و

 1هرودوت ،كتاب پنجم ،بندهای .123-116
 2هرودوت ،كتاب پنجم ،بند .124
 3هرودوت ،كتاب پنجم ،بندهای .126-124
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مخالف بود ،شجاعتر از همه از آب درآمد و پیشنهاد کرد که در جزیرهی لِروس که
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زنجیر به شاااهرش میلتوس فرساااتادند .او در زمانی به این شاااهر رساااید که
آریساااتاگوراس و همدساااتانش شاااهر را ترک کرده بودند و پوتاگوراس نامی ،از
شااهروندان خوشاانام و معتمد ،قدر را در دساات داشاات .مردم میلتوس او را به
شاااهرشاااان راه ندادند و گویا به او حمله کرده و زخمیاش هم کرده باشاااند.
هیسااتائیوس به شااکلی از آنجا گریخت و خود را به موتیلنه رساااند .از آنجا به
خیوس رفت و کوشاااید شاااورشااایان ایونی را گرد خود جمع کند .اما لو رفت و
همدسااتانش را اعدام کردند .خودش در آخر به هلسااپونت گریخت و دزد دریایی

به هارپاگ تحویلش دادند .او هم جبار سااابق میلتوس را بر میلهی تیزی نشاااند و
کشت.
در این میان ،پار سیها با همراهی نیروهایی که به آنها پیو سته بودند به سوی
میلتوس پیش رفتند .در بین متحدان شان به نام این قومها برمیخوریم :فنیقیها،
مصریها ،کیلیکیها ،و قبرسیها!
بقایای ایونیهای شاااورشااای به رهبری میلتوس هم قوای خود را در منطقهی
الدِه گرد آوردند و نیروی دریایی بزرگی با  353کشتی سه ردیفی را بسیج کردند.
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خونخواری شد ،تا این که هنگام دستبرد به مالنه مردم محلی دستگیرش کردند و
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این نیرو با ناوگان ایران ،که  600ک شتی را در بر میگرفت ،1درگیر شد .چنان که
از ارقام بر میآید ،ناوگان ایرانیان مجهزتر و بزرگتر از ناوگان ایونی بوده اساات .در
زمان حملهی کمبوجیه به مصاار هم با وجود این که ارقامی از شاامار کشااتیهای
ایرانی در دسااات نیسااات ،اما میدانیم که پلوکراتس به ناوگان ایران پیوسااات و
دریا ساالر م صری از ای ستادگی در برابر ایرانیان چ شم پو شید .بنابراین تنها نیروی
دریایی یونانی در آن هنگام هم از ناوگان ایران کوچکتر بوده ا ست .از این رو ،این
اف سانه که ایرانیان ناوگان خویش را در تعامل با یونانیان و زیر تأثیر شک ستهای

مهار های فنیقیان شاااکل گرفته بود و از نظر زمانی پرساااابقهتر از ناوگان های
یونانی ،و از نظر اندازه و قدر برتر از ایشاااان بود .نبرد الده نخساااتین رویارویی
در یایی ایران و یو نان بود و میتوان از متن هرودو در یا فت که از ه مان اب تدا
نیروی دریایی شاهنشاهی به شکل بیتناسبی از ناوگان ایونی نیرومندتر بوده است.
چنین مینماید که پیش از جنگ ،ساارداران ایرانی با سااازماندهی جبارانی که
توسااز آریسااتاگوراس از دولتشااهرهای ایونی رانده شااده بودند ،پیامهایی برای
ساارداران همشااهریشااان فرسااتادند و ایشااان را به ترک صاافوف یونانیها ترغیب

 1هرودوت ،كتاب ششم ،بندهای  9و .10
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فاجعهبار از ایشااان پدید آوردند نادرساات اساات .ناوگان ایرانیان زیر تأثیر فنون و
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کردند .این سیا ست موفقیتآمیز بود و در روز نبرد سامو سیها پیش از همه ،و به
دنباا شان ل سبو سیها و « سایر دولت شهرهای ایونی» ک شتیهای شان را از صف
یونانیها خارج کردند و پیش از شااروع جنگ به خانههایشااان بازگشااتند .تنها
خیوسااایها بودند که از خیانت خودداری کردند و با شاااجاعت جنگیدند و تلفا
زیادی دادند ،اما آنها هم پیش از پایان نبرد با بقایای قوای شان به سوی سرزمین
خود گریختند .خیو سیهایی که ک شتیهای شان صدمه دیده بود و نمیتوان ستند
بگریزند ،در سااااحل پیاده شااادند و با پای پیاده از میدان فرار کردند .اما وقتی

ایرانیان در مهمترین جنگ دریایی که تا این هنگام رخ داده بود ،پیروزی قطعی به
د ست آوردند و پس از آن به سادگی شهر میلتوس را گ شودند .1پار سیان مردم
شااهر را به ساااحل اریتره کوچاندند ،اما آنها را کشااتار نکردند ،و چنان که رساام
فاتحان یونانی بود به صور برده به فروش نرساندند.
شورش ایونیه ،نخ ستین درگیری جدی میان ایرانیان و یونانیان بود .تا پیش از
این ،شورشها همه خصلتی موضعی داشت و به صفآرایی دولتشهرهای متحد در
برابر سپاه شاهن شاهی منتهی نمی شد .نتایج این نبرد ،به داریوش ن شان داد که

 1هرودوت ،كتاب ششم ،بندهای .18 -12
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شبهنگام به افسوس رسیدند ،توسز اهالی آن شهر کشتار شدند .به این ترتیب،

PDF.tarikhema.org

مراکز انتشار بینظمی در منطقهی ایونیه در شبهجزیرهی یونان و دریای اژه ریشه
دارند .به همین دلیل هم پس از سااارکوب کامل شاااورش ایونیه ،سااایاساااتی
توسااعهطلبانه را در منطقهی دریای اژه در پیش گرفت .ساایاساات ایرانیان ،در این
میان ،بر ایجاد و تداوم ثبا در منطقه متمرکز بود .چنین مینماید که آثار مفید
این برنامه حتی بر یونانیان سرکوب شده هم پوشیده نبوده باشد .چون هرودو در
شرح جریانهای پس از سرکوب شورش ایونیه در ساا  492پ.م .به تدبیر آرتافرن
برای عقد قرارداد صل در میان حاکمان دولت شهرهای یونانی ا شاره میکند ،و به

 )بوده اسااات .آرتافرن در این سااااا
دولت شهرهای ایونی را ملزم ساخته بود در شرایطی که اخت فی میان شان وجود
دارد ،به جای حمله به یکدیگر و غار شاااهرهای همساااایه ،با یکدیگر مذاکره
کنند و از راه عقد قرارداد و معاهده اخت فهایشان را رفع کنند.
در ب هار سااااا  ،493پارس ها کار یه ،کیوس ،لسااابوس ،تِن ِدوس ،بیزانس ،و
خر سون سوس را گرفته بودند و بخش عمدهی سیا ست تو سعهطلبانهی داریوش در
غرب تحقق یافته بود .در همین گیر و دار ،میلیتیادس آتنی ،که جبار کاردیا در
خر سون سوس بود ،با خبردار شدن از نزدیکی پارسها خزانه و ا شیای قیمتی شهر
را در پنج کشااتی بار کرد و راه فرار به سااوی آتن را در پیش گرفت .همین ناوگان

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

روشااانی ق ید میک ند که این کار « تدبیری صااال جو یا نه برای مردم ایون یه»
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کوچکِ پر از امواا غار شاااده از کاردیا بود که مورد حملهی فنیقییان ،متحد
شاهنشاهی ،قرار گرفت و به اسار پسر میلیتیادس منتهی شد .1این میلیتیادس
همان کساای بود که به روایت هرودو در زمان گذر داریوش به سااوی ساارزمین
سکاها در میان یونانیانِ گماشتهشده برای نگهبانی از پل هلسپونت حضور داشت و
مایل بود پی شنهاد سکاها برای تخریب پل در پ شت سر داریوش را بپذیرد .جالب
آن که در این موقعیت همان هیستائیوس مشهور با پیشنهاد سکاها مخالفت کرده
بود و گفته بود تنها راه تضاامین بقای جبارها در دولتشااهرها حمایت شاااه ایران

یک ساا پس از ختم ماجرای شورش ایونیه ،داریوش سرداران پیروز خویش را
مرخص کرد و سردار بسیار جوانی به نام مردونیه  -که طبق معموا از دید یونانیان
دامادش بود  -را مأمور تو سعهی مرزهای شاهن شاهی در این منطقه کرد .مردونیه
منطقهای وسیع از تراکیه تا تسالی را مطیع کرد .از آن سو ،آرتافرن ،شهربان سارد،
همین سیا ست را در منطقهی اژه در پیش گرفت .در ساا  490پ.م .ساموس به
شاهنشاهی ایران پیوست .به دنباا آن شهرهای دیوس ،اوبه ،و کریستوس گشوده
شدند و ارتریا هم ،که در جریان غار سارد نقشی مهم بر عهده داشت ،غار شد
 1هرودوت ،كتاب ششم ،بند .33
 2هرودوت ،كتاب چهارم ،بند .137
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و معبدش تخریب شد .به این ترتیب ،در دو ساا ،کل شماا شبهجزیرهی یونان به
همراه جزیرههای کوک د مطیع هخامنشیان شد.
هرودو  ،در روایت خود از لشااگرکشاای مردونیه به تراکیه و کیلیکیه ،چندین
حادثهی تاریخی متفاو را با هم مخلوط کرده ا ست .نخ ست آن که این تهاجم را
با حملهی مردونیه در عصر خشایارشا اشتباه میگیرد و فکر میکند هدف مردونیه
حمله به آتن و ارتریا بوده اساات .دوم آن که معتقد اساات توفانی مهیب ساایصااد
فروند کشااتی ایرانی را در نزدیکی کوه آتوس در هم شااکسااته و بیساات هزار نفر

زیانبار توفان بر ساااپاه ایران امری اسااات که در تواریخ یونانی قدیم مرتب تکرار
میشااود و به نظر میرسااد اعتبارش به اندازهی دامادِ شاااه بودنِ همهی ساارداران
ایرانیِ فعاا در یونان باشد .هرودو در کتاب ششم خود داستانهای سرگرمکننده
و جالب دیگری هم در مورد سپاه مردونیه دارد که ن شانگر تخیل فعاا و مهارتش
به عنوان داستانسرا ،و غیرقابل اعتماد بودنش به عنوان تاریخنویس ،است .م ً:
 نابود شدن سی صد ک شتی در نزدیکی کوه آتوس و ک شته شدن بی ست هزار نفردر اثر توفان؛

1
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سپاهی را معدوم کرده ا ست !1این ق صهی توفان در نزدیکی کوه آتوس ،و ک ً اثر
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 حملهی بریگیها در تراکیه و کشته شدن بسیاری از لشگریان مردونیه و مجروحشدن خودش؛
 تلفا زیاد در اثر سرمای شدید و یخبندان؛ حملهی غوالن دریایی و به بردگی گرفته شدن ایرانیان!در مورد صااحت این داسااتانها تردید فراوانی وجود دارد .بیتردید کل سااپاه
ایران در مقدونیه و تراکیه چندان پر شمار نبوده ا ست که بی ست هزار نفر ناوی را
در بر بگیرد ،و ماجرای نابودی ناوگان ایران توسااز توفان قصاهای اساات تکراری و

دارد تا واقعهای تاریخی .چون میدانیم که ه ستهی ناویان شاهن شاهی را فنیقیان
ت شکیل میدادهاند که دریانوردانی ب سیار ماهر بودهاند و سابقهی ا ستی ی شان بر
دریای مدیترانه به پان صد ساا پیش از یونانیان بازمیگردد .گذ شته از این ،ا صوالً
منطقهی اژه و مدیترانه دریایی آرام دارد که توفانهایی از این دسااات را نامحتمل
میسااازد .اگر داسااتان توفانهای پیاپی و فاجعهبار برای ایرانیان را با هم مقایسااه
کنیم ،به چند الگوی مشاااابه دسااات مییابیم ،نخسااات آن که این توفانها فقز
کشااتیهای ایرانی را هدف میگیرند ،دوم آن که همواره در زمان حملهی ایران به
یونان  -یا زمانی که یونانیان چنین توهمی دا شتهاند  -بروز میکند ،و سوم آن که
همیشااه به تلفاتی باورنکردنی و عظیم منجر میشاود .با توجه به این شااواهد ،من
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باورنکردنی که بی شتر به نوعی الگوی ا ساطیری در رابطه با خ شم خدایان شباهت
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اصااوالً در این که توفانی در این زمانها درگرفته باشااد شااک دارم .اگر هم چیزی
شبیه به این وجود داشته ،سانحه دیدن کشتیای منفرد بوده که در ذهن سادهی
روسااتاییان یونانی به خشاام خدایان تعبیر شااده و به مرتبهی نشااانهای بزرگ و
خردکننده از خشم خدایان ارتقا یافته است.
در مورد حملهی بریگی ها ،خودِ هرودو کمی پیش از این تأکید میکند که
مردونیه بر ایشان چیره شده بود ،و با وجود این ،امکان سرکشی مجدد این قبیلهی
جنگجو وجود داشته است .با این همه ،به نظر نمیرسد ایرانیان صدمهی خاصی از

«قتل عام» هیچ تأثیری نمیپذیرد.
در مورد یخبندان و سرمای شدید ،هرودو به سادگی این نکته را از یاد میبرد
که ماجرایی که نقل میکند به و سز تاب ستان مربوط می شود ،و آب و هوای یونان
در این موقع از ساا بسیار دلپذیر است.
در مورد حملهی غوالن دریایی هم بهتر است اظهار نظری نکنم!
به این ترتیب ،ظاهراً لشگرکشی مقدونیه به شماا یونان و منطقهی بالکان ،در
ذهن یونانیان به صااور هجومی گسااترده و تهدیدکننده بازتاب یافته اساات .این
بازتاب به ویسه در زمان نو شته شده تواریخ هرودو با ت صویر حملهی مردونیه به
آتن ترکیب شده بوده و ت صویری واحد از «خطر پار سی» را در ذهن شان ت بیت
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این سرکشی دیده باشند ،چرا که نفوذ و سلطهی پارس در مقدونیه و تراکیه از این
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کرده بود .با وجود این ،میتوان با توجه به عناصاار همین تصااویر تحریفشااده ،به
ماهیت واقعی تحرکا مردونیه پی برد .آنچه مسلم است ،مردونیه در فت تراکیه و
مقدونیه کامیاب بوده و دولت شهرهای یونانی را کام ً مرعوب کرده ا ست .چرا که
تا زمان خشااایارشااا تمام این منطقه تا تسااالی همچنان مطیع ایران بود و بغباد و
مردونیه به ترتیب بر آن حکومت میکردند .1همچنین درسااات یک سااااا پس از
حملهی مردونیه به شاااماا یونان ،داریوش پیکهایی به دولتشاااهرهای یونانی
فرستاد و ایشان را به اطاعت فرا خواند .نتیجه آن شد که بیشتر شهرهای یونانی و

کردند.2
در  491پ.م .او ضاع سیا سی آتن آ شفته بود .هیپیاس ،که جبار پی شین شهر
بود ،زیر فشاااار اسااا پارتی ها تبع ید شاااده و به ایران پ ناه برده بود .پس از او
درگیریهایی رخ داد و در نهایت میلیتیادس توان ست کالیستنس را از قدر کنار
بزند .او با همد ستی ا سپارتیها بر اِگینا هجوم برد و شهر را غار کرد .با توجه به
این که این شهر یکی از هواداران پر شور ایران بود و پیش از همه برای شاه آب و
خاک فرستاده بود ،ایلغار آتنیها به م ابه تجاوز به خاک ایران تلقی شد و سرداری
 1هرودوت ،كتاب هفتم ،بند .108
 2هرودوت ،كتاب ششم ،بند .49
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تمام جزیره های اژهای برای شااااه آب و خاک فرساااتادند و اظهار فرمانبرداری
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با نام پرمسااامای «داد» (داته یا داتیس  ،به مع نای « قانون») برای آرام کردن
یونانیان به این منطقه گساایل شااد .روایت هرودو که ورود داد به صااحنه را با
مغ ضوب شدن و عزا مردونیه  -به خاطر ناکامیهایش در یونان  -همراه میداند،
نادرساات مینماید ،چرا که مردونیه تا زمان خشااایارشااا حکومت این بخش را در
دساات داشاات و بعدها هم بار دیگر به عنوان سااردار سااپاه ایران برای عملیا در
همین منطقه برگزیده شد و اینها با سابقهی ناکامیاش در یونان تعارض دارد.
در هر حاا ،داد در عملیاتی برای تنبیه دولت شهرهای یونانی به حرکت درآمد.

چندین عامل میداند که عبارت ند از :تحریکا مداوم هیپیاس در دربار داریوش،
خاطرهی دستاندازی آتنیها بر سارد و اتحاد ایشان با کلئومن (دشمن دماراتوس،
شاه اسپار ) .1به گمان من ،فرستاده شدن داد به یونان ناشی از دستاندازیهای
مکرر دولتشاااهر های یونانی به قلمرو ایران ،و به ویسه حملهی آتن به اگینا ،بوده
است و همین دلیل برای این موضوع کفایت میکند.
اصوالً منابع یونانی در مورد نقش دولتمردان آتنی و یونانی در قلمرو ایرانزمین
و تأثیرشان بر سیاستگذاری دیوان ساالرانِ هخامنشی ،بسیار اغراق کردهاند که به

 1بدیع1383 ،؛ جلد سوم.66 :
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زودی بیشااتر بدان خواهم پرداخت .در این مورد خاص ،بعید به نظر میرسااد که
هیپیاس هرگز به شوش رفته باشد و رویارو با داریوش گفتگو کرده باشد ،چه رسد
به آن که بخواهد دسااات به تحریکاتی بر ضاااد آتن بزند .گویا مفهوم شاااوش نزد
یونانیان بیشتر به شهربانی سارد اشاره دارد تا پایتخت ایران .تحریکا دایمی او و
سااعایتهایش از آتن نزد داریوش هم در کل بیپایه مینماید .آتش گرفتن سااارد
نتیجهی یک ایلغار عادی آتنیها (البته به تحریک میلتوس) بوده اسااات؛ آتنی که
هنوز از دید شهربان سارد شهری نا شناخته و دور افتاده بوده ،و احتماالً نقشاش

سااایه قرار میگرفته اساات .از این رو ،گویا در اهمیتی که آتن در چشام پارساایان
داشته اغراق شده باشد .خودِ هرودو  ،در بند  96کتاب ششم در اشاره به عملیا
مردونیه چنین عبارتی را آورده است:


که یعنی(« :ناکسااوس) نخسااتین اولویت پارسها در عملیا شااان محسااوب
میشده است».
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در زمان شورش ایونیه و به دنباا اف شا شدن نقش آری ستاگوراس در این ماجرا در
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دکتر بدیع در کتابش به بیاهمیت بودن عملیا داد اشاااره میکند ،1و من هم
با او موافقم .داد با ناوگانی متشکل از قوای فنیقی و ایونی به آتن حمله کرد ،و این
با روش مرسااوم پارساایان که همواره بر نیروی زمینی تأکید میکردند تفاو دارد.
داد از م سیر عادی د ستیابی به یونان  -یعنی هل سپونت  -هم ا ستفاده نکرد و با
توقفی در ساموس ،از میان جزیرههای کوک د گذشت و به خز مستقیم از میانهی
دریای ایکاری عبور کرد .ا ستدالا هرودو  ،که انتخاب این م سیر به خاطر پرهیز
از توفانهای مهیب کوه آتوس بوده ،2درست به نظر نمیرسد چون مسیری که داد

توفان های آن قرار داشااات .انتخاب این مسااایر ،از ساااویی به ماهیت عملیا -
حم لهای تنبیهی از راه در یا  -و از ساااویی بر جعلی بودن ماجرای تو فان های
فاجعهآفرین داللت میکند .اگر خاطرهی چنین توفانهایی در ذهن ایرانیان وجود
داشت ،راه نزدیکتر هلسپونت را برای دستیابی به یونان برمیگزیدند.
به این ترت یب در گزارش هرودو از عمل یا داد دو اغراق د یده میشاااود:
نخساات ،بر اهمیت آتن به عنوان دولتشااهری مهم و مقتدر اغراق شااده؛ و دوم،
اندازه و حجم سپاه ایرانیان اعزامشده بزرگنمایی شده است.
 1بدیع1383 ،؛ جلد سوم 67 :و .68
 2هرودوت ،كتاب ششم ،بند .95
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پیمود راه دریایی بیشاااتری را در بر میگرفت و بیشاااتر در مجاور دریای باز و
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چنان که قابل حدس اساات ،پارساایان عملیا خود را هم از ناکسااوس شااروع
کردند ،مقاومت ساااکنان را در هم شااکسااتند ،فراریان را در کوهها دنباا کردند ،و
گروهی را ا سیر نمودند و پس از به آتش ک شیدن معبد ناک سوس بار دیگر راه دریا
را در پیش گرفتند .1به این شکل ناک سوس ،که یک بار در برابر قوای متحد ایرانی
و میلتی مقاومت کرده بود ،به سااادگی تسااخیر شااد .مردم دلوس ،که شااکساات
ناک سو سیها را دیدند ،شهر خود را رها کردند و راه فرار را در پیش گرفتند .اما به
ظاهر این مردم در دستاندازیهای یادشده گناهی نداشتند .چون داد برای ایشان

دلوس رفت و سی صد تاالن عود نذر معبد آن جزیره کرد ،و به ساکنان شهر امان
داد و راه خود را در پیش گرفت .این نوع برخورد دوگانه با دو جزیرهی همسایه در
اژه ،دو نکته را نشان میدهد:
نخ ست آن که پار سیان برای تنبیه «برخی» از شهرهای گناهکار راهی شده
بودند ،و همه را بیدریغ از دم تیغ نمیگذراندهاند؛ دیگر آن که سیاست سنجیدهای
بر رفتار پارسااایان حاکم بوده ،که بر جلب محبوبیت و حمایت معابد محلی و
رشوههایی ضمنی به کاهنانشان مبتنی بوده است.

 1هرودوت ،كتاب ششم ،بند .96
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پیام فر ستاد که به شهر شان بازگردند و از سپاه ایران نتر سند .آنگاه داد به معبد
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هدف بعدی داد ،ارتریا بود .این دولت شهر که در جریان غار

سارد همد ست

آتن بود و پنج ک شتی را برای شرکت در ایلغار فر ستاده بود ،با نزدیک شدن خطر
پارساایان از آتن کمک خواساات .آتنیان چهار هزار نفر را برای یاری ایشااان راهی
کردند ،اما این سپاه از نیمهی راه به شهرشان بازگشتند و ارتریا را در برابر پارسها
تنها گذا شتند .روایت هرودو که این بازگ شت را نا شی از تو صیهی ای سخینس
پساار نوتون ،رهبر قوای ارتریا ،میداند 1کمی عجیب به نظر میرسااد ،چون قاعدتاً
همین آدم بوده که پیام کمک را برای آتنیها فرستاده است.

هرودو  - 2یا سه روز  -به روایت اف طون - 3محاصره کردنِ شهر ،اوفوربوس پسر
آلکیماخوس و فی گروس پ سر کینِئاس ،شهروندان معتمد و محترمِ آنجا ،شهر را
به ای شان ت سلیم کردند .پار سیان هم به ت فی سوخته شدن معبد هوببه در سارد
معبد ارتریا را آتش زدند .4جالب آن که روایت بساایار بازگو شاادهی گیرشاامن که

 1هرودوت ،كتاب ششم ،بند .101
 2هرودوت ،كتاب ششم ،بند .101
 3افالطون ،مکالمات.240 :
 4هرودوت ،كتاب ششم ،بند .101
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پارسیان ارتریا را بدون جنگ مهمی گرفتند ،چون پس از شش روز  -به روایت
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معت قد اسااات « پارس ها ت مام مردم ارتر یا را برده کرد ند و ه مه را به شاااوش
فرستادند» ،1در متنهای یونانی باستان وجود ندارد!
به عبار دیگر ،این برداشااتی اساات که این نویساانده از دو جملهی هرودو
کرده است .نخستین اشارهاش به این که پارسها مردم شهر را پس از فت آن برده
کردند ،و دوم اشاره به این که ناوگان ایرانی پس از نبرد ساالمیس در جزیرهای سر
راه شان توقف کردند تا ا سیران ارتریا را سوار کنند .در شرح این دو گزاره باید به
این نکته اشاره کرد که هرودو اصوالً در متن خود هر گاه از شکست خوردن یک

کار میبرد و از این عبار بی شتر منظورش از بین رفتن ا ستق ا سیا سی مردم
شهر ا ست نه تبدیل شدنِ واقعی مردم شهر به برده .ا شاره به این که ک شتیهای
پار سی پس از نبرد در جزیرهای توقف کردند تا ا سیران را سوار کنند ،ن شانگر آن
ا ست که تعداد آنها محدود بوده وگرنه دلیلی ندا شته تمام مردم ارتریا را با ک شتی
به جزیرهای دیگر منتقل کنند و بعد آنها را از همانجا برای بردن به شااوش سااوار
کنند .بگذریم از این که احتماالً تمام مردم ارتریا در ناوگان ایران جا نمیگرفتهاند،
و شوشِِ پرجمعیت نیازی به چند ده هزار یونانی برده نداشته است .در ضمن ،باور

 1گيرشمن.131 :1380 ،
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شهر یونانی و الحاقش به شاهنشاهی ایران یاد میکند اصط ح «برده کردن» را به
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به برده شدن تمام مردم ارتریا و انتقاا شان به شوش با این حقیقت که ارتریا پس
از آن هم وجود دا شته و شهری مقتدر بوده در ت ضاد ا ست و بی شتر به تبلیغا
جنگی آتنیها برای برانگیختن سایر دولت شهرها به نبرد میماند ،تا ذکر حقیقتی
تاریخی.
دلیلی دیگر بر محدود بودن شمار ا سیران ارتریا و رفتار خوب ایرانیان با ای شان
را میتوان در ساافرنامهی آپولونیوس توآنی ،یکی از فیلسااوفان پوتاگوراسای که در
میانهی ساادهی نخساات می دی به شااوش ساافر کرد ،بازیافت .او در این تاریخ -

شااهری آباد زندگی میکردند و به زبان یونانی سااخن میگفتند و خود را از اعقاب
ا سیران ارتریا میدان ستند .به روایت خودِ ای شان ،شمار ا سیران ارتریایی در ابتدای
کار 780نفر ،و از دید آپولونیوس  410تن بوده اسااات .بنابراین ایشاااان گروهی از
رهبران شاااورشااایان و نه همهی مردم ارتریا را در بر میگرفتهاند .این که مردم
یاد شده پان صد ساا پس از ا سیر شدن در نزدیکی پایتخت فرهنگی شاهن شاهی
هخامنشی هنوز به زبان مادری خود سخن میگفتهاند و هویت قومی خود را حفظ
کرده بودند ،ن شانهی آزادمن شی و ت ساهلی ا ست که در میان ایرانیان وجود دا شته
است .گویا خودِ ارتریاییها هم بر این نکته آگاه بودهاند ،چون در همین متن آورده
شده که با اجازهی داریوش از معدن سنگی در باالی شهرشان استفاده میکردهاند
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حدود پانصااد ساااا پس از فت ارتریا  -مردمی را در نزدیکی شااوش دید که در
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و چون از این راه ثروتمند شااادند ،معبدی سااااختند و در آن دو قربانگاه برای
داریوش و یکی برای خشایارشا وقف کردند .1از این روایت ،هم میتوان شمار اندک
اساایران را دریافت ،و هم این نکته را که ایشااان برده نشااده بودند بلکه به عنوان
گروگان یا تبعیدی به نقطهای دیگر از قلمرو شاهنشاهی کوچانده شده بودند .البته
این نکته را ،که پار سیان به ا سیران ارتریایی بدی نکردند و آنها را در جایی به نام
کیسی در نزدیکی شوش جای دادند ،خودِ هرودو هم گفته است.2
د شت ماراتون  -پس از فت ارتریا ،داد با راهنمایی هیپیاس به سوی آتن شتافت.

سپاه ایران را به این منطقه راهنمایی کرد .3آتنیها ،با یاری هزار سرباز از پ ته ،در
همین د شت رویاروی سپاه پارس صف آرا ستند ،و جز از پ ته  -که م ستعمرهی
آتن بود  -کسی از سایر دولتشهرها به یاری ایشان نیامد.
هرودو در مورد نبرد ماراتون ،مانند سایر جنگها ،ماجراهایی سرگرمکننده را
تعریف میکند .مهمترین ماجرا به ظهور پان ،خدای ریشو و شاخدار یونانی ،مربوط
می شود که حامی چوپانان بوده و پاهایی مانند بز دا شته و بی شتر عمر خود را به

 1به نقل از فيلوستراتوس آتنی ،زندگی آپولونيون ،بند آ.13 ،
 2هرودوت ،كتاب ششم ،بند .119
 3هرودوت ،كتاب ششم ،بند .102
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هیپیاس ،به ظاهر زیر تأثیر خاطرهی فتحی که پدرش در د شت ماراتون کرده بود،
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نواختن نی و مستانه رقصیدن در میان علفزارها میگذرانده است .پان پیش از آغاز
نبرد ماراتون بر یکی از سرداران آتنی آ شکار می شود و گِله میکند که چرا مردم
این شاااهر برایش قربانگاه درسااات نمیکنند و او را نمیپرساااتند .بعد ،از او قوا
میگیرد که چنین مذبحی را برایش درسااات کنند ،و در عوض تعهد میکند که
پارسیان را در جلگهی ماراتون شکست دهد .1همچنین سخن از سربازی است که
تمام مساایر ماراتون تا آتن را میدود تا خبر پیروزی را به آتنیان برساااند و بعد از
پیروزی در این مأموریت مهم ،از خ ستگی جان می سپارد .م سابقهی دوی ماراتون

اگر از این مساااائل بغرنج و بحثبرانگیزی که بخش مهمی از تاریخ هرودو را
تشکیل میدهد بگذریم ،به شمار سپاهیان دو طرف میرسیم.
شمار سپاه دو طرف به درستی مشخص نیست .هرودو این بار دست از تخیل
و بازی با اعداد برمیدارد و تنها به این نکته اشاااره میکند که طوا سااپاه ایران و
یونان برابر بوده اسااات ،که این بدان معناسااات که شااامار دو لشاااگر تقریباً یکی
بودهاند .2بعدها ،اعداد گوناگونی برای شمار سپاهیان ایرانی ابداع شد ،و با افزایش
تدریجی شمار ای شان شمار سپاه یونان نیز کاهش یافت ،به شکلی که ماجرا در
 1هرودوت ،كتاب ششم ،بند .106
 2هرودوت ،كتاب ششم ،بند .111
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امروزین در بزرگداشت این قصه برگزار میشود.
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تاریخ های کنونی به رویارویی ارتشااای بزرگ با ساااپاه کوچکی از مردانِ از جان
گذ شته و فداکار دگرگون شده ا ست .بخش عمدهی این خیااپردازیها در دوران
امپراتوری روم ،در زمانی رخ داد که رومیان میخوا ستند با ارجاع به ای ارگریهای
یونانیان باستان ،سنت جنگاوری خویش را به اندازهی پیشینهی درخشان دشمنان
ایرانیشااان توسااعه دهند .از میان این نویسااندگان ،کُرنلیوس شاامار ایرانیان را
دوی ست هزار پیاده و ده هزار سوار قید میکند ،و ژو ستن این عده را تا ش ش صد
هزار نفر ارتقا میدهد.1

هم نامحتمل مینمایند .جلگهی ماراتون در کل  330کیلومتر مربع وساااعت دارد،
که اگر  600هزار نفر ایرانی در آن بایسااتند ،به هر ساارباز ایرانی  55سااانتی متر
مربع جا میر سد .تازه در این شرایز هم کل سط جلگه پو شیده می شد و جایی
برای ورود یونانیان به میدان جنگ باقی نمیماند!
تخمین های علمیترِ جدید ،نشاااان میدهد که کل ساااپاه شااااهنشااااهی
نمیتوانستهاند از  25هزار تن بیشتر جمعیت داشته باشد ،که شاید حدود هزار تن
از آنها به سااوارهنظام هراس انگیز پارساای تعلق داشااتهاند .2این عده ،تمام مساایر

 1بدیع( 1383 ،ج.101 :)3.
Cambridge Ancient History, Vol. IV: 234.
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این اعداد ،جدای آن که در منابع قدیمی یونانی وجود ندارند ،از نظر فیزیکی
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ناکسوس تا آتن را جنگیده بودند ،و قاعدتاً میبایست بخشهایی از آن در شهرهای
ت سخیر شده و پادگانهای محلی م ستقر شده با شند .با توجه به این که هرودو
هیچ اشارهای به سوارهنظام پارسی نمیکند ،میتوان پذیرفت که اصوالً سوارهنظام
به ماراتون نیامده ،و در شاااهرهای دیگر باقی مانده اسااات .با توجه به این که
سوارهنظام الیهی نخبه و مهم سپاه ایران را ت شکیل میداده ،در بی شترین تخمین
میتوان قبوا کرد که در حدود نیمی از سپاه داد و آرتافرن به ماراتون رفته باشند.
این عده د ست باال پانزده هزار نفر را در بر میگرفتهاند .ا ستعداد سپاه آتن را هم

رهبری یونانیان را ده سااردار بر عهده داشااتند که دایم در حاا کشاامکش و
مرافعه با یکدیگر بودند ،میلیتیادس ،پ سر کیمون ،یکی از ای شان بود .میلیتیادس،
که در روا یت هرودو

رهبری ن هایی ارتش آتن را بر ع هده میگیرد ،یکی از

سااردارانی بود که در ساااا  524پ.م .در آتن قدرتی به هم رساااند ،و در  516به
دستور هیپیاس ،که در آن زمان جبار بود ،به خرسونسوس اعزام شد تا نفوذ آتن را
در آن نواحی ب سز دهد .از همین جا بود که میلیتیادس بعدها تو سز قوای ایران
رانده شد و پنج ک شتی انبا شته از خزائن و امواا عمومی مردم آن شهر را غار
کرد و همراه خود به آتن برد.
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در  493پ.م ،.پس از بازگشااات او به آتن ،کشااامکشااای میان او و خاندان
پیسیستراسی آغاز شد که در جریان تبعید هیپیاس تشدید شد .به این ترتیب ،در
جلگهی ماراتون ،دو سااپاه رویاروی یکدیگر صااف کشاایده بودند که در یکسااو
هیپیاس  -جبار پیر آتن  -و در سوی دیگرش میلیتیادس  -سردارِ رقیب هیپیاس
 چهره های شااااخص بود ند .هرودو بر نقش مهم هیپ یاس در صااافآرایی وسازماندهی قوای ایرانی تأکید میکند ،و با تفصیل بسیار نشان میدهد که یونانیان
دچار ت شتت آرا بودند و گروهی از ای شان خوا ستار ترک جنگ و صل با ایرانیان

رو میلیتیادس ناچار شااد با حیلهای یک رای یازدهم را ،که به سااردار پیری تعلق
داشاات ،وارد معادال کند و تصاامیم به نبرد را تصااویب کند .با وجود این ،به نظر
میرسااد سااایر ساارداران تمایل چندانی به جنگیدن نداشااتهاند و به همین دلیل
مسااؤولیت رهبری سااربازان را به میلیتیادس محوا میکنند .آتنیان در این زمان
منتظر رساایدن قوای کمکی اسااپارتی هم بودند ،که با روش مرسااوم یونانیان  -با
سرعتی بسیار اندک  -پیش میرفت تا قبل از مغلوبه شدن جنگ به هنگامه نرسد
و تنها در صورتی که برد را با طرفِ متحد خود دید ،در جنگ دخالت نماید .به این
ترتیب آتنیان در روز هفتم ماه قمری شان (احتماالً در  30شهریور  491پ.م ).به
جلگهی ماراتون رسیدند و در آنجا روبهروی پارسها اردو زدند.
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بودند .در میان ده سردار ا صلی ،آرای هواداران و مخالفان جنگ برابر بود ،و از این
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در این حین ،اتفاق عجیبی افتاد که در تمام روایتهای یونانی کهن ذکر شده،
اما در متنهای جدید با سرسختی نادیده انگاشته شده است .این اتفاق هم آن بود
که دو سپاه ه شت روز در برابر یکدیگر صف ک شیدند و بدون د ست یازیدن به
جنگ وقتکشاای کردند .آنگاه ایرانیان بر کشااتیهایشااان نشااسااتند ،و جلگهی
ماراتون را ترک کردند!
دلیل این کار ،خیلی روشاان نیساات .هرودو میگوید رهبری سااپاه یونان هر
روز به یکی از سرداران ده گانه محوا می شد و میلیتیادس که میخوا ست افتخار

حرکت نکرد .از ساااوی دیگر ،در البهالی جم تش نشاااانه هایی از این امر د یده
میشااود که یونانیان از نبرد با ایرانیان میترساایدهاند و این قضاایه فقز در مورد
سربازان مصداق نداشته ،بلکه سرداران ده گانه را هم در بر میگرفته است .از دید
من ،دلیل اصااالی حرکت نکردنِ یونانیان برای نبرد ،همین اخت ف آرای درونی و
ترس بوده است.
از آنسو ،هاتسفیلد معتقد است داد از سر رسیدن قوای اسپارتی بیمناک بود ،و
کم بودن آب آشااامیدنی باعث شااد جلگه را برای دسااتیابی دریایی به آتن ترک
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ک ند .1ا ما این امر ،حم له نکردن ایران یان را توج یه نمیک ند .چون در هیچ متن
یونانی اشاااارهای بر هراساااان بودن ساااپاه ایران وجود ندارد ،و جلگهی ماراتون
مناسااابترین محل برای نبردی زمینی بوده اسااات که پارسااایان در آن مهار
داشتهاند.
در این میان ،به نظر میرسااد تفساایر دکتر بدیع را بتوان پذیرفت که ادعاهای
هیپیاس را دلیل اصلی کشیده شدن سپاه تا آنجا تلقی میکند .هیپیاس احتماالً
انتظار داشته به همان شکلی که پدرش آتن را فت کرد ،با پیاده شدن در ماراتون

به دست بگیرد .احتماالً وعدههایش به سرداران پارسی هم از این دست بوده است.
وقتی پارسیان دیدند مردم آتن مصمم به جنگیدن هستند و نشانهای از شورش و
پیوساااتن به هیپیاس از خود نشاااان نمیدهند ،تصااامیم گرفتند بازگردند .رفتار
یادشده ،به روشی که بغباز با مشاهدهی مقاومت ناکسوس در پیش گرفت شباهت
دارد .تنها تفاو در اینجاست که این بار آریستاگوراس جایش را با هیپیاس عوض
کرده بود و آتن جای ناکسوس را گرفته بود .این ماجرا ،از سویی اهمیت اندک آتن
در چ شم پار سیان را ن شان میدهد ،و از سوی دیگر ن شانگر این امر ا ست که آتن

Hatzfeld, 1963: 128.
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با آتنیهایی بیحس و حاا روبهرو شود و بدون نبرد به شهر وارد شود و قدر را
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آماج اصالی عملیا داد نبوده اسات ،وگرنه دلیلی نداشاته ساوارهنظام پارسای در
جلگهی ماراتون غایب باشااد و ایرانیان به این راحتی میدان جنگی به این خوبی را
تخلیه کنند.
در بامداد روز نبرد ،پارسیان شروع به تخلیهی جلگه کردند و بر کشتیهایشان
سااوار شاادند .یونانیان ،که در این روز توسااز میلیتیادس رهبری میشاادند ،با
مشاهدهی عقبنشینی ایشان پیروزی آسان و نمادینی را در دسترس یافتند ،و به
این ترتیب دوان دوان به پارساایان حمله بردند .به قوا هرودو  ،این نخسااتین بار

رویارویی با سااربازانی چنین مجهز را تاب آورند .هرودو برای این که تردیدی در
مورد مفهوم جملهاش باقی نماند ،میافزاید که تا آن زمان شااانیدن نام مادها
(ایرانیان) برای وحشتزده شدنِ یونانیان کافی بود.1
در مورد این که در لحظهی آغاز نبرد چه بخشاای از سااپاه ایران بر کشااتیها
نشااسااته بودند ،چیز زیادی نمیدانیم .تنها ،روایت هرودو را در دساات داریم که
صااحنهی نبرد را توصاایف میکند .به ظاهر پارسها و سااکاها در قلب سااپاه ،و
متحدان ایونیشاااان در دو جناح قرار داشاااتهاند .احتماالً این آرایش جنگی به
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روزهای پیشاااینی که نبردی در نگرفته بود مربوط میشاااود .چون در روزِ جنگ
ماراتون پارسها در حاا بارگیری و سوار شدن بر کشتیهای شان بودند و حملهی
یونانیان زمانی شااروع شااد که بخش عمدهشااان بر کشااتیها سااوار شااده بودند،
بنابراین نمیتوانسااتهاند آرایش جنگی منظم داشااته باشااند .هرودو نوشااته که
حملهی یونانیان در قلب سپاه توسز پارسها در هم شکسته شد و حتی گروهی از
پارسها ایشان را تا مسافتی در داخل میدان نبرد دنباا کردند .اما جناحهای سپاه
یونان بر ایرانیان فشااار آوردند و ایشااان را وادار به عزیمت کردند .1این هم احتماالً

هم از خاطرهی نبردهای منظم دیگر به این روایت نشاات کرده باشااد .چون تمام
شواهد ن شان میدهند که سپاه ایران ا صوالً در و ضعیت جنگی نبوده و بنابراین
نمیتوان سته صاحب قلب و دو جناح با شد .نقل قوا هرودو که پارسها در قلب
سپاه یونانیان را درهم شک ستند  -هر چند تو سز تاریخنوی سان ایرانی مورد تأکید
قرار گرفته ،اما  -احتماالً بخشی از همان داستانبافیهای هرودوتی است و به قدر
بقیهی روایت بر تخیل مبتنی است.
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شااواهدی که نادرساات بودن این روایت و غیابِ جنگ منظم را نشااان میدهد،
فراوان اساات .نخساات آن که ،بر خ ف تصااویری که هرودو به دساات میدهد،
درگیری در مدتی بسیار کوتاه پایان یافته است ،چنان که لوسیاس شاعر میگوید:
«نبرد چنان به ساارعت پایان یافت که پیکهایی که خبر رساایدن بربرها به خاک
یونان را برای مردم میبردند ،خبر دفع شااادن این حمله و پیروزی نیاکان مان را
همزمان با آن اع م کردند».1
میدان نبرد ماراتون

بندر رامنوس

ناوگان

دریاچه

پارسی

ماراتون

tarikhema.org

یك مایل

خیمهی آرتافرن
خلیج ماراتون اردوی
پارسها

سپاه

سپاه

اردوی

پارسی

یونانی

یونانیان

کوه پنتلیکوس
استادیای پوتیایی

معبد مینروا

میل فرانسوی

نقشهی میدان نبرد ماراتون بر اساس ( J.D. Barbie Du Bucageفوریه .1798م)

 1لوسياس ،مرثيه.26 :
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برای ارزیابی تلفا واقعی این نبرد ،چند منبع کمکی داریم که میتوان ند ما را
راهنمایی کنند.
احتماالً نبرد در ساعتهای میانی صب آغاز شده و تا ظهر ادامه یافته با شد.
هرودو میگوید که پارسیان زیر فشار یونانیها عقب رانده شدند و به کشتیهای
خود ن ش ستند و ساحل را ترک کردند ،اما یونانیان ای شان را دنباا کردند و شمار
زیادی از ایشاااان را به خاک افکندند .بعدتر ،برای این که برجساااتگی این فت را
ن شان دهد ،به شرح تلفا دو طرف میپردازد .به قوا او ،ک شتگان ایرانیان6400

مردن حدود ساای و دو نفر ایرانی را از پای درآورده اساات .این ارقام غیرعادی ،که
در تمام کتابهای تاریخ رسمی و ک سیک وارد شده ،آشکارا نادرست است.
پلوتارک ،در کتاب خباثت هرودو  ،یکی از گناهان او را خراب کردن تصاااویر
نبرد ماراتون میداند .او میگوید« :بسااایاری معتقدند که او (هرودو ) هنگام نقل
ماجرای ماراتون عمل درخشاااان (آتنیان) را با شااامار مردگانی که در آن مینهد
خراب میکند» .2به این ترتیب آ شکار ا ست که پلوتارک اعداد یاد شده را نادر ست
تلقی میکند .اما در مورد یکی از این اعداد اط ع موثقی داریم که درساات بودنش
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نفر و تلفا یونانیان  192نفر هسااتند .1این بدان معناساات که هر یونانی پیش از

PDF.tarikhema.org

را نشاااان مید هد .آتن یان پس از این درگیری ،ب نابر روش مرساااوم خود ،نام
ک شتگان شان را بر لوحی سنگی ثبت کردند ،و بنابراین در جهان با ستان همه از
شمار این تلفا با خبر بودهاند .به این ترتیب به نظر میر سد شمار تلفا مورد ایراد،
به ایرانیان مربوط باشد.
یکی از شااواهد دیگری که در مورد کشااتگان وجود دارد ،به نام و نشااانشااان
مربوط می شود .این نکته باید مورد توجه واقع شود که هرودو در فهرست تلفا
ماراتون به نام هیچ فرد سرشناس پارسی اشاره نمیکند .این در شرایطی است که

موهوم ایرانی ،که در نبرد با آتنیها کشااته شاادهاند ،شااهر دارد .هرودو هنگام
شرح نبردهای پ ته ،موکاله ،و آرتمیسیون با فراغ خاطر نام چندین خویشاوند شاه
هخامنشی را بر میشمارد که در میدان نبرد به دست یونانیها کشته شدند ،اما در
ماراتون هیچ اشارهای به نام کشتگان ایرانی نمیکند .در مقابل ،میبینیم که تلفا
یونانیها چند تن از رهبران شان را شامل می شود .رهبر ارتش یونان ،یعنی همان
کسی که دارای لقب سپهدار یا پولِمارخوس ( )بوده ،کالیماخوس
نام دا شته ،در این میان ک شته می شود .د ست کم دو نفر دیگر از سرداران دهگانه
نیز در این میان آساایب میبینند .اس اتِساایلِئوس به قتل رسااید ،و کونِگِیروس که
سعی میکرد خود را به کشتیهای پارسیان بیاویزد ،دست خود را با ضربت تبری
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از کف داد .همچنین هرودو اشاااره میکند که «بساایاری از آتنیان نامدار در این
میان برخاک افتادند» .این در حالی ا ست که پار سیان ،نه ک شتهی سر شنا سی
دادهاند و نه حتی ا سیری یا غنیمتی .تمام غنایم به د ست آمده از پار سیان در این
میان هفت کشااتی بوده اساات ،که احتماالً از کشااتیهای پشااتیبانی بودهاند ،نه
جنگی .چون هرودو میگوید :1هفت تا از کشتیهایشان (هِپتا مِن دِه تون نِئون:
 ) به اساااار یونانیان درآمد ،و عبار

به کار

گرفته شااده در این بند به کشااتی باری (نِئون ) :اشاااره دارد نه به رزمناو

شاااهدی مسااتقیم و روشاان در مورد تلفا دو طرف را در آناباساایس میتوان
یافت .کسنوفانس ،هنگامی که از درگیری ماراتون یاد میکند ،چنین مینویسد:2
ἐλθόντων μὲν γὰρ Περσῶν καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς
παμπληθεῖ στόλῳ ὡς ἀφανιούντων τὰς Ἀθήνας, ὑποστῆναι
αὐτοὶ Ἀθηναῖοι τολμήσαντες ἐνίκησαν αὐτούς. καὶ
εὐξάμενοι τῇ Ἀρτέμιδι ὁπόσους κατακάνοιεν τῶν
πολεμίων τοσαύτας χιμαίρας καταθύσειν τῇ θεῷ, ἐπεὶ οὐκ
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εἶχον ἱκανὰς εὑρεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς κατ᾽ ἐνιαυτὸν
πεντακοσίας θύειν, καὶ ἔτι νῦν ἀποθύουσιν.
ترجمهی این متن چنین است:

«هنگامی که پار سیان و متحدان شان با سپاهی مهیب برای ویران کردن آتن
آمدند ،آتنیها جرأ کردند تا با سربازان خویش در برابرشان مقاومت کنند و آنان
را شک ست دهند .آنان به آرتمیس قوا داده بودند تا به آن تعدادی که از د شمن
بک شند برایش بز قربانی کنند .ولی چون به اندازهی کافی نیافتند ،ت صمیم گرفتند

از این متن بر میآید که آتنیها بر مبنای نذرشان قرار بوده به ازای هر کشتهی
پارسی یک بز قربانی کنند و چنین کردهاند ،و شمار بزها به پانصد رسیده است .در
متن ،ع بارتی وجود دارد « -ولی چون به ا ندازهی کافی ن یافت ند» ( ἐπεὶ οὐκ
 - )εἶχον ἱκανὰς εὑρεῖνکه میتواند دو جور تعبیر شود .نخست آن که چون
به اندازهی کافی بز نیافتند فقز پانصاااد تا را قربانی کردند ،و دوم آن که چون به
اندازهی کافی جسد پارسی نیافتند این تعداد را در نظر گرفتند.
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تا هر ساا برایش پانصد بز قربانی کنند ،و امروز نیز آنها را قربانی میکنند».

PDF.tarikhema.org

در ترجمهی فارساای از آناباساایس ،به پیروی از ترجمههای اروپایی ،فرض دوم
در نظر گرفته شده است .1مرجع این تفسیر ،پلوتارک است که پانصد ساا پس از
نو شته شدن متن ک سنوفانس میگوید آتنیان چون دیدند شمار مردگان بی شمار
ا ست ،از تقدیم بزهایی بی شمار به ایزدبانوی شان خودداری کردند .اما این تف سیر
چند ایراد دارد .نخست آن که اگر حرف هرودو درست باشد ،شمار این کشتگان
آن قدر نبوده که نتوان به ازای هر یک از ایشاااان یک بز قربانی کرد .کما این که
قربانی هایی چند هزارتایی  -به ویسه از بز که ارزانترین چهارپا بوده  -در جهان

شیوهی معیشتی مردم که بر دامداری استوار بوده است ،بعید به نظر میرسد کل
دولت شهر آتن نتوان سته با شد بیش از پان صد بز برای ایزدبانویش قربانی کند .دوم
آن که عبار یادشااده به درسااتی تعیین نمیکند آتنیان چه چیزی را به اندازهی
کافی نیافتهاند .این متن هم میتواند به ک شتگان پار سی و هم به بز ا شاره کند ،و
پذیرفتن بز با توجه به شااواهدی که گفتیم ،غریب به نظر میرسااد .به خصااوص
وقتی به این نکته توجه کنیم که کلئیساااتنس هنگام اع م نامزدی دخترش از
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باساااتان رواج داشاااته اسااات .با توجه به اهمیت قربانی برای آرتمیس در آتن ،و
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هزینهی شخصیاش هزار گوسفند قربانی کرد ،1و قیمت هر گوسفند خیلی بیشتر
از بز بوده است.
به این شکل ،به نظر میرسد جملهی باال را بتوان این طور ترجمه کرد...« :چون
به اندازهی کافی کشااتهی بربر نیافتند ،تصاامیم گرفتند پانصااد بز برایش قربانی
کنند»...
اگر شمار کشتگان ایرانی را به این ترتیب در حدود ،و کمتر از ،پانصد نفر فرض
کنیم به عددی د ست مییابیم که با  192ک شتهی آتنی هم سازگاری دارد .با این

کشااته داده اساات ،و این بدان معناساات که اصااوالً نبردی در نگرفته و کل ماجرا
چیزی نبوده جز درگیری میان یونانیان مهاجم و بخ شی از سپاه ایران که در حاا
بارگیری و سوار شدن به ک شتیهای شان بودهاند .آتنیان البته ،این درگیری را -
که در کل تلفاتی ناچیز داشااات و فاقد صااافآرایی و جنگ منظم بود  -همچون
فتحی نمایان سااتودند و از آن بهره بردند تا در میان دولتشااهرهای رقیبشااان
مشهور شوند و اعتباری نظامی به دست آورند.
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تعبیر ،میتوان فرض کرد که نبرد میان دو سااپاه پانزده هزار نفره ،تنها چند صااد
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ایرانیان از آنسو ،همچون سپاهی شکستخورده عمل نکردند .آنان پس از لنگر
بردا شتن از ماراتون به سوی جزیرههای اطراف رفتند و ا سیران ارتریایی را که در
آنجاها باقی گذاشته بودند سوار کردند ،بعد به سوی دماغهی فالرون روان شدند و
از آنجا به سوی آ سیا بازگ شتند .این حرکت ک شتیهای ایرانی ،طبیعتاً شبیه به
گریز ل شگری شک ستخورده نی ست که از پانزده هزار سربازش 6400 ،تن مرده
باشند.
جالب آن اساات که نه تنها ایرانیان شاابیه به لشااگری شااکسااتخورده رفتار

نزدیک شدن ایرانیان به دماغهی فالرون ترسیدند که ایرانیان بخواهند از آن سو به
آتن حمله آورند ،و به همین دلیل با پای پیاده به سوی شهرشان دویدند .همچنین
ع متی نورانی را از ساااوی آتن د ید ند و اطمی نان یافت ند که مردان خا ندان
آلکمنوئید ،با بلند کردن ساااپری به هوا ،به پارسااایان ع مت دادهاند تا در زمانی
مناساب به آتن وارد شاوند .البته تمام این حرفها شاایعه بود و ایرانیان بدون این
که بار دیگر دست به حمله بزنند ،به سوی آسیا عقب نشستند.1
اما خودِ این نکته که یونانیان انتظار داشتند ناوگان پارس بار دیگر به سویشان
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نمیکردند ،که یونانیان هم به خود همچون سااپاهی پیروز نمینگریسااتند .آنان با
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باز گردد ،و این گزارش که حتی خاندان آلکمنوئیدها هم به جبههی سااایاسااای
هواداران ایران پیوساااته بوده ،نک ته هایی جالب توجه اسااات که با رفتار مردمی
پیروزمند تفاو دارد .احتماا همد ستی آلکمنوئیدها با پارسها ،ن شان میدهد که
هیپیاس تبعیدی چندان هم ا شتباه نمیکرده و واقعاً هواداران نیرومندی در شهر
داشاااته اسااات و بعید نبوده که بتواند همانند پدرش از جلگهی ماراتون تا آتن را
بدون خونریزی و نبرد طی کند .تردید ساارداران در نبرد با ایران و رای برابرشااان
برای تساالیم شاادن یا جنگیدن هم بیشااتر از آن که به تصاامیم در مورد مقاومت

مدعی قدر شباهت دارد .اما کسی که در این میان معادال هواداران هیپیاس را
به هم زده میلیتیادس بوده است که از سااها قبل با وی دشمنی داشته و در این
درگیری ،آتنیها را به مقاومت و حمله ترغیب میکرده است.
پس از نبرد ماراتون ،میلیتیادس که در این بین برای خود اعتباری فراهم آورده
بود ،هفتاد کشتی و گروهی سرباز را با خود برداشت و بدون این که مقصدش را با
ایشاااان در میان بگذارد به همه قوا داد که ط های زیادی را با هم غار کنند!
آنگاه به سوی پاروس بادبان افرا شت .حاکم این شهر لو ساگوراس نام دا شت و
پیش از این با میلیتیادس اخت ف پیدا کرده بود ،چون میگفتند پ شت سر او نزد
هودارن َه ی پارسااای (هیدارنس) بدگویی کرده اسااات! پس قوای آتنی پاروس را
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کردن یا نکردن در برابر سپاهی مهاجم شبیه باشد ،به هواداری از یکی از دو حزب
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محا صره کردند و میلیتیادس از مردم پاروس صد تاالن نقره خوا ست و تهدید کرد
که اگر این پوا را ندهند ،شهر را ویران کند .پاروسیها تصمیم به مقاومت گرفتند
و به این ترتیب کار نبرد طوالنی شد و آتنیان تا بی ست و شش روز پ شت ح صار
پاروس باقی ماندند .تا این که شبی شاخهی درختی به طور تصادفی آتش گرفت و
آتنیها که فکر میکردند این از ع متهایی است که پارسها موقع حمله به جایی
به هم میدهند ،ترسیدند و کشتیهایشان را برداشتند و به آتن گریختند!1
در این میان میلیتیادس و ضعیت خوبی ندا شت چون ،با همد ستی راهبهای از

مردان ممنوع بود و بنابراین در ست حفاظت نمی شد ،بگذرد و به شهر وارد شود،
اما موقعی که ساااعی میکرد امواا معبد را غار کند یکی از مدافعان زخمی به
رانش زده بود و به همین دلیل در این هنگام مجروح و ناالن بود .2میلیتیادس به
این شکل به آتن بازگشت.
در آتن ،کساااانتیپوس (پدر پریکلس) او را به جرم فریب دادن آتنیان و تلف
کردن نیروهای شان به دادگاه کشاند و حااِ متهم در این زمان به قدری بد بود که
خود نمیتوانسااات دفاع از خویش را بر عهده بگیرد .پس او را بر تختی در محکمه

Cornelius Nepos, Militiade, VII.
 2هرودوت ،كتاب ششم ،بندهای .135-132
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اهالی پاروس ،سعی کرده بود از محوطهی مقدس معبد دمتر ،که ورود به آن برای
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خواباندند و دوسااتانش از او دفاع کردند .محور دفاع ایشااان آن بود که میلیتیادس
برای آتنیان مردی مفید بوده و جزیرهی لمنوس را برایشان فت کرده و کار جنگ
ماراتون را به سرانجام مطلوبی ر سانده .با وجود این ،دادگاه او را محکوم دان ست و
به پرداخت پنجاه تاالن نقره محکوم کرد .میلیتیادس ظاهراً چنین پولی را ندا شت
یا پرداخت نکرد .او مد کوتاهی بعد ،در اثر قانقاریای پایش  -شااااید در زندان -
درگذشت.1
به این ترتیب ،چند نکته آشااکار میشااود .نخساات آن که ،آتنیان در ماراتون

از عقبن شینی پارسها با قوایی که گرد آورده بودند به شهر هم سایه شان حمله
کردند و کوشاایدند آن را غار کنند .بدیهی اساات که در این میان دشاامنیهای
شخصی نقش داشته است ،و خندهدار این که دلیل این دشمنی آن بوده که حاکم
پاروس قهرمان نبرد ماراتون را نزد یک ایرانی بدنام کرده است .ناتوانی قوای آتن از
همین جا آ شکار می شود که پس از  26روز نتوان ستند شهر کوچکی مانند پاروس
را بگیرند ،و در نهایت ناگزیر به بازگشت شدند.
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پرچمدار آرمان آزادی یونان نبودند بلکه ،به سادگی ،ساکنان شهری بودند که پس
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ترس یونانیها از م شاهدهی نور آت شی کوچک و فرار کردن شان از ترس آن که
مبادا پارسیها بازگشته باشند ،معنادار است و محکوم شدن میلیتیادس در دادگاه
و پایان غمانگیز زندگیاش ن شان میدهد که آتنیان برای د ستاوردهای نظامیاش
اهمیت چندانی قایل نبودهاند .باید به این مسااأله هم توجه داشاات که این دادگاه
حدود یک ماه بعد از نبرد ماراتون او را محکوم کرده و بنابراین موضاااوع نبرد با
پارسها هنوز در خاطرهی مردم زنده بوده است .با این شواهد ،با اطمینان میتوان
افسانهی پیروزی آتنیان بر پارسها در جلگهی ماراتون را قصهای دروغین دانست.

میان طرفین درگیری برر سی کنیم ،به نتیجهی قاطعی میر سیم .تردیدی نی ست
که طرف ایرانی در نبردهای ع صر داریوش کام ً پیروز شده ا ست و ت سلز خود را
بر دولت شهرهای یونانی منطقه ا ستوار کرده ا ست .به عنوان یک م اا میتوان به
این مورد اشاااره کرد :هنگامی که در  480پ.م .پارساایان به مردم تاسااوس  -که
شهری قدرتمند بود  -د ستور دادند تا ح صارهای شهر شان را خراب کنند ،مردم
این شاااهر اطاعت کردند .نشاااانهی دیگر این که در همین زمان آرتافرن ساااران
دولت شهرهای ایونی را فرا خواند و همه را مجبور کرد تا اخت فا شان را با گفتگو
و دادخواهی در دادگاه های محلی حل کنند و از دزدی دریایی و غار
پرهیز کنند.
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نبردهای عصاار داریوش را اگر از دید دگرگونیهای ایجادشااده در توزیع منابع
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آ شکار ا ست که تحرکا نظامی ایرانیان در مرزهای غربی شاهن شاهی ،از دو
ویسگی عمده برخوردار بوده است .نخست آن که وضعیتی تهاجمی داشته و ابتکار
عمل در دساات پارسها بوده ،و از سااوی دیگر هدفمند و برنامهدار بوده و به طور
هماهنگ در جبههها و سط های متفاو تعقیب میشده است.
چنین مینماید که هرودو این نکته ،یعنی سیا ست ک ن هخامن شیها برای
توسااعهی شاااهنشاااهی در غرب ،را درک نکرده باشااد و کل ماجراها را به صااور
مجموعهای از درگیریهای موضاااعی و اتفاقهای محلی فهمیده باشاااد .این امر،

که لزوماً دقیق یا درست نیست.
شورش ایونیه ،به تعبیر هرودو  ،شش ساا به طوا انجامید .1یعنی از لحظهای
که پناهندگان ناکسوسی وارد میلتوس شدند ،تا زمانی که میلتوس توسز نیروهای
ایرانی فت

شد .فرض کردن این دورهی طوالنی برای شورش ایونیه به چند دلیل

نادرساات مینماید .نخساات آن که دسااتکم تا مدتی پس از ورود پناهندگان به
میلتوس ،رایزنیهای سیاسی در مورد چگونگی برخورد پارسیها با این قضیه ادامه
داشته است ،و تازه پس از آن هم حرکتی برای فت ناکسوس آغاز شده که دست
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تصویر درگیریهای میان یونانیان و پارسیان را به خوبی منعکس میکند .تصویری
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کم چهار ماه طوا ک شیده ا ست .بنابراین میتوان فرض کرد که د ستکم تا 428
پ.م .هنوز روابز آریستوگوراس و آرتافرن از نوع پیروی حاکمی محلی از شهربانی
پارسی بوده است.
پس از آن ،ماجرای حملهی آتنیها و ارتریاییها به سااارد پیش آمد ،که در آن
هم جبار میلتوس به ظاهر دخالتی نداشت .تازه پس از آن بود که شورش میلتوس
آ شکار شد و دولت شهرهای هم سایه تو سز آری ستاگوراس فت و غار  ،یا با وی
متحد شدند .بنابراین به نظر میر سد که هرودو در تف سیر رخدادها نظم طبیعی

سااارد نشااانی از نافرمانی از خود آشااکار نکرده ،و تنها پس از فرار هیسااتائیوس به
ایونیه و برم شاادن نقشااش در غار سااارد ناچار به گریختن و آشااکار کردن
دشاامنیاش با ایرانیان شااده باشااد .به این ترتیب ،چنین مینماید که ساارکوب
شورش ایونیه ،کمتر از شش سااِِ مورد نظر هرودو طوا کشیده باشد.
به این شاااکل ،نتایج درگیری های میان ایرانیان و یونانیان در دوران حکومت
داریوش بزرگ را میتوان به این شاااکل جمعبندی کرد :تا  513پ.م ،.تنها چیزی
که وجود داشاته ،عزا و نصابها و داوری کردن در میان دولتشاهرهای درگیر با
هم ،و سااارکوب جباران و سااایاساااتمدارانی بوده که به پارس وفادار نبودهاند .به
عبار دیگر ،تا این تاریخ شهربانهای پار سی فرمان میدادهاند و سیا ستمداران
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وقایع را رعایت نکرده باشاااد .احتماالً حاکم میلتوس تا پایان غائلهی آتش گرفتن
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یونانی اطاعت میکردهاند و چیزی از نوع کشااامکش نظامی در میانشاااان وجود
نداشته است.
در  513پ.م .یونانیان برای نخسااتین بار قدر پارس را لمس کردند .با وجود
این ،این برخورد هم جنبهی نظامی ندا شت .داریوش ،که برای سرکوب قبیلههای
سکا به اروپا ل شگر ک شیده بود ،از کنار یونان گذ شت و مقدونیه ،تراکیه ،و شماا
یونان به عنوان دسااتاوردی فرعی در این میان به شاااهنشاااهی پیوسااتند .تا این
مقطع هنوز درگیری نظامیای میان یونانیان و پارساایان بروز نکرده بود و یونانیان

شدند.
پس از آن ،شورش ایونیه آغاز شد .شور شی که در ابتدا نتیجهی ک شمکش دو
شااهر یونانی  -میلتوس و ناکسااوس  -بود ،و بعدها با دساایسااههای جبار معزوا
میلتوس برای بازپسگیری شااهرش ترکیب شااد .به این ترتیب گروهی از یونانیانِ
شبهجزیره به ایونیه هجوم بردند و سارد را غار کردند .تا اینجای کار ،همچنان
برخوردی میان ایرانیان و یونانیان رخ نداده بود .تنها ارتباط نظامی تا پیش از این
مقطع ،گسیل ناوگانی برای محک زدن موضع مردم ناکسوس بود که بدون نبرد به
ساااارد بازگشااات ،و چند عملیا کوچک محلی در ابتدای ساااطنت داریوش که
هدفش تنبیه حاکمان متمرد یا ختم غائلهی میان دولتمردان یونانی بود.
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به م ابه متحدانی وفادار و هوادارانی پرشاااور برای هخامنشااایان بر صاااحنه ظاهر
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پس از آتش گرفتن ساااارد ،برای نخساااتین بار نیروی ن ظامی ایران متو جه
جمعیت یونانی ایونیه شد .تا پیش از این ،هخامن شیان با قومهای م سلزترِ ایونیه
(لودیاییها ،کاریهایها ،و قبیلههای تراکی) میجنگیدند ،و یونانیان را متحد خود
میدانسااتند .اما پس از شااورش میلتوس  -که پایتخت فرهنگی یونان کهن بود -
خودِ یونانیان به عنوان مردمی یاغی آماج سپاه هخامنشی قرار گرفتند .از اینجا به
بعد ،پار سیان وارد عمل شدند و شهرها و قبیلههای شور شی را سرکوب کردند.
چ نان که از روا یت هرودو بر میآ ید ،ایران یان در ت مام این نبرد های زمینی و

فت شااماا یونان آغاز شااد که بنابر شااواهد تاریخی کام ً موفقیتآمیز بود و به
سلطهی هخامن شیان بر شماا یونان منجر شد .جریان ماراتون ،همچون جریان
فر ستادن آزمای شی قوا به ناک سوس ،نوعی آزمودنِ قواِ جباری معزوا بود .محکی
که هیپیاس از آن ساااربلند بیرون نیامد و در نتیجه ایرانیان آتن را  -که هنوز
شاااهری مهم تلقی نمیشاااد  -بدون درگیری بیشاااتر ترک کردند .اگر بخواهیم
تبلیغا بع یگونهی آتنی ها را نادیده بگیریم ،باید بپذیریم که ایرانیان در زمان
داریوش در تمام جبههها بر یونانیان پیروز شدند.

سخن پنجم :قصهی خشایارشا
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دریایی  -جز یک جنگ کوچک دریایی در کاریه  -پیروز شااادند .آنگاه برنامهی
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پس از داریوش ،خشایارشا بر تخت نشست .او بزرگترین پسر داریوش نبود ،اما
در میان پسرانی که از آتوسا  -دختر کوروش  -داشت بزرگترین محسوب میشد.
او ،به عنوان شاهزادهای که پدرش داریوش بزرگ و پدربزرگش کوروش بزرگ بوده
اساات ،از ساانین جوانی برای بر عهده گرفتن وظیفهی حکومت بر شاااهنشاااهی
برگزیده شاااد و مدتی طوالنی به همراه پدرش ،و زیر نظر وی ،به عنوان ولیعهد بر
بابل حکومت کرد .یونانیان تصااویری نیمهدیوانه و ضااد و نقیض از او را به دساات
میدهند که به طرز غریبی با ت صویر ای شان از کمبوجیه شباهت دارد .با توجه به

که اتفاقاً بزرگترین شان هم نبوده  -با چنین خ صو صیاتی به عنوان جان شین خود
برگزیند و سااها با وی همکاری کند ،بعید به نظر میرسد.
هرودو در مورد برتخت نشاااساااتن خشاااایارشاااا ،درسااات مانند کمبوجیه،
افسانههایی را بازگو میکند تا مشروعیت وی را به عنوان پادشاه زیر سواا برد .بنا
بر روایت یونانی ،خشااایارشااا هنگام تاجگذاری با نافرمانی برادرش آریارمنه روبهرو
شد که شهربان بلخ بود اما این برادر ،که در ابتدا داعیهی سلطنت دا شت ،بعدها
مطیع وی شاااد و به او وفادار ماند .از ساااوی دیگر ،خود هرودو در کتاب هفتم
تواریخ در چندین جا از این برادر شااااه نام میبرد و آریارمنه را به عنوان یکی از
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تدبیری که در داریوش میشااناساایم ،باور کردنِ این که یکی از فرزندان خود را -
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وفاداران راسااتین به شاااه تجساام میکند که دالورانه در ساااالمیس میجنگد و
همانجا کشته میشود.
گذ شته از اعتبار اندک دا ستانهایی که هرودو دربارهی شخ صیتهای مهم
ایرانیِ ک شته شده در جنگ با یونانیان به هم میبافد ،میتوان از این ا شاره دریافت
که این برادر شاه نافرمان نبوده است ،چون اصوالً داعیهی سلطنت داشتن در هیچ
جای دنیا گناه کوچکی نی ست که به سادگی بخ شوده شود .همچنین ،ک سی که
داعیهی سلطنت دارد و شهربان سرزمینی دورد ست مانند بلخ ا ست بعید ا ست با

کشااتن دهد .ع وه بر این ،در دورهی خشااایارشااا میدانیم که بنا بر ساانت عصاار
داریوش ،برادران شاه شهربانهای استانهای مهم بودهاند .چنان که شهربان مصر
هم برادر دیگر او هخامنش بوده اسااات .اگر پایهی سااالطنت چنان لرزان بود که
برادری ادعای سلطنت میکرد ،بعید مینمود که خ شایار شا ا ستانی ثروتمند مانند
مصاار را به برادر دیگری بسااپارد که او هم میتوانسااته ادعای تاج و تخت داشااته
با شد .در نتیجه ،چنان که از توزیع قدر در ع صر خ شایار شا و سابقهی سلطنت
همزمانش با داریوش بر میآید ،کسی در م شروعیت وی تردید نداشته و ق صههای
هرودو دراین زمینه از ردهی داسااتانهایی اساات که با الگویی مشااابه برای تمام
شاهان منفور در یونان تکرار شده است.
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این همه وفاداری و ای ارگری در مرزی دوراف تاده مانند یونان بجنگد و خود را به
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ق صههای دیگری که به خ شایار شا ن سبت داده می شود ،همان دا ستان آ شنای
بدرفتاری با کاهنان م صری و غار معابد و ویران کردن بابل ا ست؛ رفتارهایی که
در متنهای پار سی ن شانهای از آن نمیبینیم .خ شایار شا برای مد دوازده ساا
شهربان بابل بود و تنها شورشی هم که در دوران پادشاهی او در این شهر رخ داد
به سرک شی بعل شیمانی مربوط می شود که در  19مرداد ماه  482پ.م .سر به
شورش برداشت و شهربان وقت  -زوپیر  -را کشت و در هشتم شهریور همین ساا
 -یعنی پس از  19روز  -سرکوب و خودش ک شته شد ،و این به معنای آن ا ست

این دامنهی کم که با این سرعت سرکوب شده با شد ،خ شم خ شایار شا را چنان
برانگیزد که معابد مردوک را غار کند و بت زرین او را ذوب نماید ،به ویسه که
خ شایار شا مردم بابل را از سایر مناطق شاهن شاهی بی شتر می شناخته و بیش از
همه بر ایشان حکم رانده بوده است.
گذ شته از این ،ماجرای شورش بزرگ بابل تنها در متن کت سیاس وجود دارد و
هرودو اشارهای به آن ندارد .هرودو سی ساا پس از این شورش در  450پ.م.
به بابل سفر کرده بود و در شرح خود از شهر بابل به آبادانی شهر ،معبد با شکوه
مردوک که همچنان برقرار بوده و بت زرین مردوک که در آن وجود دا شته ا شاره
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که پشتیبانی مردمی از او و یارانش وجود نداشته است .به نظر نمیرسد شورشی با
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میکند .1گذشته از این ،نقش بعل مردوک تا زمان سقوط هخامنشیان همچنان بر
سااکههای بابلی دیده میشااود و دلیلی وجود ندارد که نشااانهی کاسااته شاادن از
اهمیت یا م شروعیت این خدا در ایرانِ آن روزگار با شد .در واقع ،به لحاظ تاریخی،
بابل تا زمان اسااکندر همچنان باشااکوه و ثروتمند بود و موقعیت خود را به عنوان
مرکز فرهنگی جهان کهن حفظ کرد .تنها پس از آن که مقدونیان در برابرش شهر
سلوکیه را ساختند و رقیبی تجاری برایش ترا شیدند از رونق بابل کا سته شد و به
تدریج اهمیتش از میان رفت.

«فراموش کردند» نامش را به جای خالی نام پدرش بر تابو آپیس بنویساااند نیز
بازنویسی الگویی مشهور و دروغگویانه است .تاریخنویسان آتنی با الگویی تکراری و
کلیشااهای میکوشاایدند تا اقتدار و مشااروعیت شاااهنشاااهان ایرانی نامحبوب را با
تبلیغ کشاامکش میان ایشااان و کاهنان مصااری  -که مرجع علم و خرد در یونان
بودهاند  -زیر سواا ببرند .در واقع کتیبههای بسیاری از مصر یافت شده که درآنها
خشایارشا به م ابه فرعونی مشروع و قانونی ستوده شده و تاریخهای مصری هم بر

 1هرودوت ،كتاب اول ،بند .183
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داستان درگیری خشایارشا با کاهنان مصری و این که کاهنان از روی بدخواهی
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این نکته گواهی میدهند که تنشااای از آن نوع که یونانیان ادعا میکن ند میان
خشایارشا و قلمرو آفریقاییاش وجود نداشته است.
داستان مشهور دیگر ،آن است که خشایارشا پس از طغیان هلسپونت و کشته
شاادن شاامار زیادی از سااپاهیانش هلسااپونت را تازیانه زد و در آن یوغ انداخت و
کمی بعدتر راه خود را از دا کوه آتوس به ضرب پتک باز کرد.1
در مورد این داستان ،باید به چند نکته توجه کرد .نخست آن که روایتِ طغیان
هلسپونت و از بین رفتن سپاه ایران به ردهای از داستانها تعلق دارد که به دشمنی

تاریخی به نوعی عنصر اسطورهشناختی داللت دارند .در واقع ،هیچ دلیلی در دست
نی ست که دریای اژه دقیقاً به شمار دفعاتی که ایرانیان به آن پا گذا شتهاند طغیان
کرده باشد ،و هر بار هم ده بیست هزار پارسی را از میان برده باشد.
در واقع شااایوهی مهندسااای نظامی ایرانیان و مهار دریانوردان فنیقی ،که
ا ستخوانبندی ناوگان ایران را ت شکیل میدادهاند ،ما را متقاعد میکند که رابطهی
ایرانیان با دریای اژه ،مانند هر دریای دیگری ،خوب بوده اسااات .گذشاااته از این،
دریای اژه منطقهای چنان توفانی نی ست که با این ب سامد باال تلفاتی چنین شدید

1

هرودوت ،كتاب هفتم ،بندهای .35-33
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آب در یای اژه با ایران یان دال لت میک ند و احت ماالً بیشاااتر از تمرکز بر حقیقتی

PDF.tarikhema.org

به دریانوردان وارد کند .بیتردید آنقدر هم هو شمند نی ست که ک شتیهای ایرانی
را از یونانی ت شخیص دهد و تلفاتش را تنها از ایرانیان بگیرد .بنابراین کل دا ستان
طغیانهای دریایی و توفانهایی که ایرانیان را در هر یورششاااان به یونان از بین
میبرده ،از دید من ا سطورهای یونانی ا ست که بر د شمنی و نا سازگاری سرزمین
یونان با بربرها و م هاج مان بی گا نه دال لت دارد .مشاااا به این اساااطوره در ت مام
سااارزمینهای پر جزیره وجود دارد .یک نمونهی مشاااهور آن کامیکازه ،خدای باد
انتقامجو ،ا ست که در تاریخ ا ساطیری ژاپن ناوگان مغوالن را در هنگام حمله شان

از این رو ،خ شم خ شایار شا از هل سپونت مبنایی ندا شته ا ست .گذ شته از این،
خشایارشا به شهاد کتیبههایش ،زرتشتیترین شاه هخامنشی است و زرتشتیان
 برخ ف یونانیان سادهدلی که همهی مظاهر طبیعی را با خدایی معموالً کینهتوزهمارز میگیرند  -منابع طبیعی مانند آب و آتش را مقدس میشااامردند و آنها را
آفریدهی اهورامزدا  -و نه خدایی مساااتقل  -فرض میکردند .به همین دلیل هم
توهین به دریا ،گذشااا ته از احم قانه نمودنش از دید ایرانیان باساااتان ،از دید
خ شایار شا میبای ست کفرآمیز هم بنماید و از نظر سیا سی برای این مبلّغ آیین
زرتشاات زیانمند تلقی شااود .به احتماا زیاد ،داسااتانهایی شاابیه به این ،بازتاب
فعالیتهای عمرانی هخامنشااایان در منطقهی ایونیه بوده اسااات؛ فعالیتهایی که
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به این کشور در هم کوبید.
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طبیعتاً با کندن تونل در کوه ها ،حفر کاریزها ،و زدن پل بر رودها و تنگهها همراه
بوده و میبایست در چشم یونانیان عملی کفرآمیز و ناشی از غرور زیاد جلوه کرده
باشد.
به همین ترتیب ،دا ستان پوتیوس که هنگام ل شگرک شی خ شایار شا به یونان از
شاه درخوا ست کرد تا یکی از پ سرانش را از خدمت سربازی معاف کند ،دروغین
مینماید .به روایت هرودو خشایارشا دستور داد تا پسر پوتیوس را دو پاره کنند
و لشااگریان از میان دو نیمهی بدنش بگذرند .این کار ،گذشااته از آن که با قانون

و کارآیی نظام سیا سی شان را هم کم میکند ،به لحاظ دینی هم برای خ شایار شا
ممکن نبوده اساات .چون از دید زرتشااتیان و ایرانیان کهن ،جسااد چیزی نجس و
پلید است که حتی با دفن کردن یا سوزاندنش خاک و آتش آلوده میشوند .بدیهی
اساات که هیچ مدعی زرتشااتیگریای سااپاهش را از میانهی چنین عنصاار ناپاکی
عبور نمید هد .احت ماالً این هم داسااا تانی بوده که یو نان یان بر مب نای تجرب یا
خویش سرهم کردهاند تا نشان دهند که همهی مردان ساکن در آسیا  -به جز یک
نفر که دو نیمه شده  -در سپاه شاه حضور داشتهاند.
در واقع ،خشااایارشااا یکی از شاااهان بزرگ هخامنشای اساات .او طراح و معمار
اصلی تختجمشید است ،و دو دهیهی جدید  -سرزمینهای آنسوی ارس و مردم
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(داتَهی) پار سیان مبنی بر مجازا نکردن افراد بیگناه در تضاد است و مشروعیت
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کوهستانهای شماا کابل  -را به قلمرو شاهنشاهی افزود .او نخستین شاهی است
که در کتیبههایش به مفهوم اَرتَه  -یعنی راسااتی و پرهیزکاری  -اشاااره میکند و
برای توسعهی دین زرتشتی برنامهای منسجم را تدوین مینماید .تنها نشانهای که
از اعماا زور در سیاست دینیاش وجود دارد کتیبهی دیوهاست که در آن ،پس از
فهرست کردن کشورهای شاهنشاهی ،چنین میگوید:
«زمانی که من شاه شدم در این ک شورها نافرمانانی بودند ،پس من به خوا ست
اهورامزدا این کشااورها را درنوردیدم و به جای خود نشاااندم .در بین این کشااورها

پرستشگاه دیوان را برافکندم و فرمان دادم دیوان را پرستش نکنند .هر جا پیش از
من دیوان را میپرساااتیدند ،من در آنجا اهورامزدا و ارته را ساااتایش کردم و هر
آنچه نادرست بود درست گردانیدم».1
آشکار است که این کتیبه به کشور خاصی اشاره نمیکند و به سیاست عمومی
خ شایار شا برای ب سز دین زرت شتی داللت دارد .چنین مینماید که خ شایار شا ،بر
مبنای الگوی پدرش که مخالفت سیا سی را با ب سز دروغ همتا فرض میکرد ،این
امر را با پرساااتش دیوان یکی گرفته و «راساااتی» داریوش را با مفهوم ارته از نو

 1نبشتهی خشایارشا در تخت جمشيد :بند 4ب.)XPh. 4b: 35-41.( 41-35 ،
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پیش از من جاهایی بود که دیوان را میپر ستیدند ،پس به فرمان اهورامزدا من آن
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صور بندی کرده با شد .این نکته که او نام پ سر و وارثش را ارد شیر گذا شته هم
معنادار است ،چون این نام در فارسی «شاهِ پرهیزگار» (اَرتَهخشَ یه) معنی میدهد.
خشایارشا گذشته از اینها به خاطر فرو نشاندن شورش مصر و فت مجدد این
ک شور ،و باز سازماندهی ارتش و تق سیم کردن آن به تیپهای ده هزار نفره شهر
دارد .در دوران او مهندساای عمرانی و نظامی هم شااکوفا شااد و فعالیتهایی که
یو نان یان در قا لب م قد مهچینی برای حم له به یو نان درک میکرد ند ،در واقع،
عملیاتی عمرانی برای جاده کشااایدن و توساااعهی کشااااورزی در قلمرو غربی

دا ستان قتل خ شایار شا به د ست نزدیکانش هم به ظاهر رونوی سی ق صههایی
هیجانانگیز اسااات که یونانیان برای ختم زندگی مردان بزرگ جعل میکردهاند.
هرودو  ،در داساااتان خود ،فهرساااتی از توطئهگرانی که شااااه را در خوابگاهش
کشاااتند به دسااات میدهد :بغبخش داماد شااااه ،که به خاطر زناکاری زنش و
بیتوجهی خشایارشا به این موضوع از او داگیر بود ،اسپهمیترا ،خواجه ساالری که
درگیر توطئههای حرمسااارایی بود ،داریوش ،پسااارش که به خاطر زنای شااااه با
همساارش (ارتائینَه) از او خشاامگین بود ،و اردوان ،رئیس پاسااداران کاخ که دلیل
خاصاای برای کارش ذکر نشااده اساات .آشااکار اساات که گروهی چنین محرم از
نزدیکان شاااه ،نمیتوانسااتهاند در مورد به قتل رساااندن او با یکدیگر تبانی کنند،
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شاهنشاهی بوده است.
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بیآنکه از لو رفتن بهراسااند .ع وه بر این ،دالیلی که برای این توطئه و قتل ذکر
می شود از نوع «اف سانههای حرم سرا» ا ست که یونانیان در مورد زندگی مرموز و
جذاب شاارقیان جعل میکردهاند ،و تا امروز همچنان ساانتش در غرب باقی مانده
اسااات .داساااتان زناهای متوالی اعضاااای خانوادهی شااااهی ،و وجود انگیزهی
«حرم سرایی» در سهچهارم توطئهگران ،میتواند به این معنا با شد که کل ماجرا
روایتی دروغین و خود ساخته بوده که هرودو از خود جعل کرده تا دا ستان فات
یونان را با پایانی جذاب و برانگیزاننده به انجام برساند.

یا 521پ.م .زاده شده ،چون در این هنگام داریوش تازه با آتوسا ازدواج کرده بود و
میبای ست برای بچهدار شدنش از دختر کوروش عجله دا شته با شد تا ولیعهدی با
خونِ آمیختهی دو خاندان آریارمنه /کوروش مشااروعیت تاج و تختش را تضاامین
نماید .به این ترتیب ،در  465پ.م .که خشایارشا مُرد 56 ،یا  57ساا سن داشته
که در جهان باستان عمری دراز محسوب می شده و دور نیست که شاه از بیماری
یا عوارض پیری مرده باشااد .مرگ طبیعی شاااه با این حقیقت که مراساام کفن و
دفن رساامیای برایش برگزار میکنند و در آرامگاهی باشااکوه مانند نقشرسااتم
دفنش میکنند هم سازگار است.
جالب آن که هرودو معتقد اساات همهی توطئهگران در مدتی بساایار کوتاه
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با یک محا سبهی کوچک میتوان ن شان داد که خ شایار شان احتماالً در 522
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یکدیگر را میکشند و میدان را برای شاه بعدی  -اردشیر  -باز میگذارند؛ شاهی
که بر مبنای کتیبههای هخامن شی یا سایر متنهای شرقی به سادگی به عنوان
جان شین برگزیدهی شاه قبلی تاجگذاری میکند و بدون ن شانهای از درگیریهای
درباریای ،که هرودو بتواند در یونانِ دورافتاده بازتاب هایش را بشااانود ،وارث
شاهنشاهی هخامنشی میشود.
اگر بردا شت یونانیان از کمبوجیه و خ شایار شا را مقای سه کنیم ،درمییابیم که
بخش مهمی از تصاااویرشاااان در مورد این دو تن از دو الگوی باور عمومی تأثیر

اعتقادی قطعی به انحطاط و زواا تدریجی بشاریت و جهان داشاته اسات .این امر
ظاهراً بازتابی از زواا تدریجی قدر ا شراف و چیرگی خزندهی نمایندگان طبقا
دیگر بوده ،و به خوبی توسز اف طون در جمهور صور بندی شده است .نتیجهی
این باور ،این تصااور جزمی و قطعی بوده که فرزندان مردان بزرگ باید بیعرضااه،
مجنون ،یا ناشااایسااته باشااند .کمبوجیه و خشااایارشااا ،که فرزندان بزرگترین
شخصیتهای جهان باستان بودهاند ،طبیعتاً در این چارچوب میبایست شدیدترین
عوارض مربوط به «سندرم انحطاط» را از خود نشان دهند.
الگوی دیگر ،به نوع کنش متقابل ایرانیان و زنانشاااان بازمیگردد .چنان که
میدانیم ،ای میان مشاااهورترین تمدن دارای برابری جنسااای در جهان باساااتان
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پذیرفته اسااات .الگوی نخسااات ،در میان طبقا اشااارافی یونانی رواج داشاااته و

PDF.tarikhema.org

بودهاند .هنوز هم برخی از کتیبههای ای می ،که پادشاه را با زن و دخترش در بغل
نشااان میدهند ،بر صااخرههای جنوب ایران باقی مانده اساات .پارساایان ،به عنوان
وارثان دو ساانت فرهنگی همگرا ،از سااویی وامدار ای میان بودند و از سااوی دیگر
میراثدار خوی شاوندان کوبگرد خود ( سکاها و سارما ها) مح سوب می شدند که
زنان شان آزادی عمل ب سیار دا شتند و حتی در جنگها هم شرکت میکردند .1از
این رو ،یونانیان ،که زنان را شااهروند محسااوب نمیکردند و حتی ایشااان را الیق
عشااق هم نمیدانسااتند ،تنفر ایرانیان از همجنسگرایی و ساالوکشااان با زنان را

به این ترتیب ،در نگاه یونانیان دو عن صرِ بیگانه و دو «دیگری» مهم به هم گره
خوردند :زنان ،و پارسیان .به همین دلیل هم در تمام متنهای یونانی پیشداوریها
و کسفهمیهای فراوانی میبینیم که بر مبنای آن ا شارههایی به زن صفتی ایرانیان،
راحتطلب بودنشان و ع قهی زنانهشان به تجمل ،و نقش برجستهی زنانشان در
امور سیا سی دیده می شود .این ت صور ،همان ا ست که تا روزگار ما باقی مانده و
اف سانههای بیمحتوا و تخیلآمیزی از حرم سراهای مخوف و مرموز و شهو زدهی
شرقی را پدید آورده و تک یر کرده است.

 1گویا یونانيان افســانهی زنان جنگجوی قوم آمازون را از ســبک زندگی ســارماتها برگرفته باشــند كه
قبيلهای ایرانی و جنگاور بودند و زنانشان در نبردها پا به پای مردان شركت میكردند.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

غیرعادی میدانستند.
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اگر از این برداشتها و اصوا موضوعهی نادرستشان بگذریم ،به تصویری دیگر
از تاریخ یونان دست مییابیم .عصر سلطنت خشایارشا ،دورانی است که تنشهای
میان ایرانیان و یونانیان اوجی سااارنوشاااتسااااز را تجربه کرد .در واقع ،تصاااویر
اغراقآمیز و دروغین خشایارشا به یک دلیل قابل درک در تاریخهای ر سمی تداوم
یافته اسااات ،و آن هم حملهی وی به یونان اسااات .در مورد این حمله ،بیانهایی
بسیار متفاو و ضد و نقیض در متنهای یونان باستانی وجود دارد که در برخی از
نکتهها با هم ا شتراک دارند .از این موارد ا شتراک ،یکی آن ا ست که خ شایار شا

کشید؛ دیگری ،آن است که در این ماجراجویی شکست خورده و نتوانسته بر یونان
مساالز شااود .چنان که نشااان خواهم داد ،هر دوی این گزارهها نادرسااتند .یعنی
خ شایار شا در سیا ستهای منطقهایاش در یونان دقیقاً دنبالهرو برنامهی داریوش
بود ،و هدفش هم امن کردن دریای اژه و پاک سازیاش از دزدان دریایی یونانی بود.
هدفی که تا حد زیادی بدان دست یافت.
با خواندن روایت یونانیان از لشگرکشی خشایارشا به یونان ،نخستین چیزی که
آشکار میشود ،شیوع حسابپریشی 1در میان نویسندگان کهن یونانی است .یعنی

 : Acalculia1نوعی بيماری عصبی كه با ناتوانی در محاسبهی اعداد ساده همراه است و معموال در اثر
آسيب به ناحيهی آهيانهای چپ مرز بروز میكند.
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نخ ستین شاه هخامن شی بوده که به بخشهای جنوبی شبهجزیرهی یونان ل شگر
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چنین مینماید که یونانیان باساااتان درک چندانی از مفهوم عدد و به ویسه اعداد
بزرگ نداشااتهاند .باید به این نکته توجه داشاات که اصااوالً ریاضاایا در یونان
و ضعیتی ب سیارابتدایی دا شته ا ست .مهمترین ریا ضیدانان یونانی پوتاگورا سیان
بودند که برای عدد وجهی آسااامانی قایل بودند و به اعداد به م ابه امری دینی
مینگریستند .در میان همین اندیشمندان ،کسانی را میبینیم که هنگام محاسبا
هندسااای اعداد مربوط به مسااااحت را با طوا جمع میبندند و بنابراین درکی از
مفهوم عملیاتی اعداد ندارند .1این شااواهد را با این حقیقت که هنوز صاافر در این

شاده در متنهای تاریخی کهن معنایی همچون «خیلی زیاد» داشاتهاند و بیشاتر
برای به حیر انداختن خواننده ابداع شده بودند تا اشاره به امری واقعی.
این ح سابپری شی در کل متنهای تاریخی با ستانی وجود دارد ،اما در روایت
هرودو از حملهی خشاااایارشاااا به اوج میرساااد .هرودو میگوید که ساااپاه
خ شایار شا این عنا صر را در بر دا شته ا ست 277610 :سرباز دریانورد در 1207
رزم ناو 240 ،هزار نفر به عنوان پشاااتی بانی ،یک میلیون و هفتصاااد هزار نفر
پیادهنظام ،هشااتاد هزار نفر سااوارهنظام ،بیساات هزار جمازهسااوار عرب و ارابهران

 1نویگهباور.1375 ،
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زمان کشااف نشااده بود جمع ببندید تا ببینید که بساایاری از اعداد به کار گرفته
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لیبیایی ،و سی هزار سرباز اروپایی ،که مجموعشان به  2617610نفر بالغ می شود!
با توجه به این که شاامار خدمتکاران و آشااپزان و نیروهای پشااتیبانی هم از دید
هرودو تقریباً به شاامار جنگاوران بوده اساات ،به این نتیجه میرساایم که سااپاه
خ شایار شا  5283222نفر جمعیت دا شته ا ست .نادر ست بودن این عدد به قدری
آشکار است که تاریخنویسان جدید هم ناگزیر شدهاند آن را دروغین و بیربز تلقی
کنند .به عنوان یک نکتهی فیزیولوژیک در رد این عددِ پنج میلیونی میتوان به
این حقیقت اشاره کرد که هر انسان در هر روز حدود دو لیتر آب مینوشد و دست

خود تمام رودخانهها و منابع آب شیرین را بنو شند ،و پی شاروی خود سیلی چند
میلیون لیتری از ادرار جاری کنند!
البته به نظر نمیرسااد نویسااندگان یونان باسااتان به این نکتههای فیزیولوژیک
توجه چندانی دا شته با شند ،چون هرودو در ست پیش از نقل شمار سپاهیان
ایران ،به ذکر این واقعهی مهم در تاریخ زیسااتشااناساای میپردازد که مادیانی در
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کم یک لیتر ادرار تولید میکند .به این ترتیب سپاه خشایارشا میبایست در مسیر
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اردوی خشااایارشااا خرگوش به دنیا آورد ،و قاطری 1ماده کرهای زایید که هم آلت
تناسلی نر را داشت و هم ماده را!2
گذ شته از هرودو که خ قیتهایش مایهی سرگرمی و انب ساط خاطر ا ست،
اعدادی که دیگر نویسااندگان باسااتانی ذکر کردهاند هم دساات کمی از این ارقام
ندارد .سیمونیدس شمار سپاهیان ایرانی را سه میلیون نفر ذکر میکند ،کت سیاس
آن را ه شت صد هزار نفر میداند و ای سوکراتس عدد هفت صد هزار نفر را روا میداند.
اف طون این عده را پان صد هزار نفر مینوی سد .3از دید من ،تمام این اعداد به یک

نیروی عظیمی را بسیج کرده باشند میتواند برای یک ایرانی امروزین غرورآفرین و
زیبا جلوه کند ،اما به نظر نمیرسد این غرور مبنایی واقعی داشته باشد .شاید الزم
باشد برای دستیابی به تصویری از حجم ارتش ایران ،به مقایسهای جامعه شناختی
دست بزنیم.

 1به عنوان یک نکتهی جانور شنا سانه بد ني ست بدانيم كه قاطر از همآوری ا سب و خر توليد می شود و
نازاست!
 2هرودوت ،كتاب هفتم ،بند .56
 3افالطون ،گفتگوها.
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اندازه نادرساات و نامربوط هسااتند .هر چند تصااور این که ایرانیان باسااتان چنین
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در زمان جنگ جهانی دوم ،آلمان  68میلیون نفر جمعیت داشت 1و نیرویی که
توانست برای گشودن جبههی شرق بسیج کند به یک میلیون و دویست هزار نفر
بالغ شااد .این بدان معناساات که توان بساایج نیروی آلمان در مهمترین جبههاش،
چیزی حدود دو در صد جمعیت ک شور بوده ا ست .این در حالی ا ست که آلمان در
آن زمان کشااوری مدرن و پیشاارفته بود و سااابقهای دراز از میلیتاریساام را هم در
تاریخ گذشاااتهاش دارا بود .کل جمعیت ایران در زمان جنگ با یونان به چهار
میلیون نفر 2و جمعیت کل شااااهنشااااهی هخامنشااای به دوازده میلیون نفر بالغ

در آن دوران قابل مقایساااه با تمدنهای مدرن نبوده اسااات ،و یونان نیز بیتردید
مهمترین جبهه در شاهن شاهی هخامن شی نبوده ،3باید عددی کمتر از یک در صد
را به عنوان قدر بساایج ایران برای جبههی فرضاایاش در غرب در نظر گرفت .به
عبار دیگر ،اگر ایران کشااوری میلیتاریساات بود و میتوانساات با کارآیی و بازده
نازیها نیروی انسانی خود را بسیج کند ،در بهترین حالت صد و بیست هزار نفر را
به جبههی غرب گسااایل میکرد .با توجه به این که نظامهای تولید و توزیع انبوه
 1مک ایودی و جونز.85-83 :1372 ،
 2مک اودی و جونز.1372 ،
 3مهمترین جبهه در كل دوران هخامن شی ،در شمال شرقی ایرانزمين رویاروی سکاها گشوده بود ،نه در
شمال غربی و مقابل یونانیها.
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می شد .با توجه به این که روشهای ترابری ،پشتیبانی و سازماندهی نیروی نظامی
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غذا و پوشاااک و خدما در جهان باسااتان وجود نداشااته ،احتماالً این فرض ،که
نیمی از جمعیت گساایلشااده به جبهه را در آن زمان نیروهای پشاایبانی تشااکیل
میدادهاند ،درست است .این به معنی آن است که حداک ر جمعیت جنگاور ایرانی
که «میتوان سته» ب سیج شود ،بین پنجاه تا ش صت هزار نفر بوده ا ست .از سوی
دیگر میدانیم که نظام ترابری و پشاااتیبانی در جهان آن روزگار قابلمقایساااه با
جامعههای مدرن نبوده ا ست ،و یونان هم چیزی جز دنبالهی ا ستان سارد و ایونیه
نبوده .از این رو به نظر میر سد ب سیج این همه نفرا برای ت سخیر آن ،نه توجیه

ارتش ایران در جریان حمله به یونان ،شماری کمتر از پنجاه هزار نفر جنگجوست.
بساایاری از تاریخنویسااان جدید غربی ،از روشهای گوناگون برای ارتش ایران
اعدادی به دسااات آوردهاند که به تخمین ما نزدیک اسااات .ادوارد مِیر این عده را
دساات باال صااد هزار تن تخمین زده 1و عدد مورد نظر فونفیشاار پنجاه هزار نفر
اسااات .بنگساااتون و بریان هم همین عدد را میپذیرند و این همان اسااات که با
محاسبهی ما همخوانی دارد.

Meyer, 1958, Vol.5.
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سیا سی و نه توجیه اقت صادی دا شته با شد .بی شینهی تخمین من برای ا ستعداد
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از دید هرودو  ،خشااایارشااا برای لشااگرکشاای به یونان نیاز به بساایج نیروی
عظیمی دا شت که پس از سرکوب شورش م صر آغاز شد و چهار ساا به طوا
انجامید !1با توجه به آن که شاااورش مصااار  -که از نظر تاریخی مهمترین رخداد
ساالطنت خشااایارشااا بود  -در کل کمتر از یک س ااا به طوا انجامید و به محض
شکل گرفتن با رهبری خودِ خ شایار شا سرکوب شد ،صرف چهار ساا وقت برای
مهیا کردن مقدما حمله به یونان ،که از نظر نظامی و ساایاساای قابل مقایسااه با
مصاار نبود ،تنها میتواند نوعی خودبزرگبینی نامفهوم جلوه کند .این را میتوان با

نکته توجه دا شت که داریوش در کتیبهی بی ستون چند بار تأکید میکند که تمام
شورشهای پردامنهی قلمرو ایران را در یک ساا فرو ن شانده و این شورشهایی
بوده که وَهیزداتَهی پار سی و فرورتیش مادی رهبرانش بودند؛ یعنی ک سانی که در
سازماندهی و مقبولیت و شجاعت د ست کمی از خودِ داریوش ندا شتند و به هیچ
عنوان با راهزنانی مانند آریستاگوراس و میلیتیادس مقایسهپذیر نبودهاند.

 1هرودوت ،كتاب هفتم ،بند .20
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رقم شش سالی که هرودو برای شورش ایونیه ذکر میکند مقایسه کرد ،و به این
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اگر بخواهیم رفتار خشایارشا هنگام ورود به یونان را نوعی عملیا جنگی تلقی
کنیم ،همه چیز بساایار نامفهوم جلوه خواهد کرد .هرودو روایت میکند که شااه
این فعالیتها را در یونان انجام داد:
 انبارهایی برای انباشااتن غله درساات کرد و ساایلوهایی در چند نقطهی ایونیهساخت؛
 کوه آتوس را شکافت و به کمک مردم محلی راهی در دا آن درست کرد؛ -بر تنگهی هلسپونت پل زد؛

 در معبدها قربانی کرد و از مراکز دینی بازدید کرد؛ در شهر سارد درخت چناری بسیار کهن ساا را تقدیس کرد و تاجی زرین بر آنآویخت1؛
 مسابقهی اسبدوانی برگزار کرد؛ جادهای ارابهرو در ساالمیس کشید؛ -و…

 1هرودوت ،كتاب هفتم ،بند .32
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 -در برخی از نقاط شماا یونان جاده کشید؛
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هرودو تمام این عملیا را بخشهایی از ل شگرک شی به یونان میداند و همه
را در قالب نوعی برنامهی نظامی تفسیر میکند .م ً میگوید خشایارشا این سیلو
را ساخت تا از م صر و ک شورهای شرقی به آنجا غله حمل کند .دلیل این کار ،آن
بود که مردم محلی هنگام عبور سااپاهش دچار ناراحتی و قحطی نشااوند .هر چند
چنین تصویری از شاه هخامنشی و تدارکا لشگر ایران میتواند بسیار غرورآفرین
باشاااد ،اما از دید من کل ماجرا چیز دیگری بوده اسااات .مهمترین مراکزی که
ساایلوها و مراکز انباشاات غله در آن ساااخته شاادهاند در متن تواریخ عبارتند از:

و اِئیون (نزدیک رود اِساااترومون) ،و مقدونیه .1اگر به نقشاااهی یونان نگاه کنیم،
میبینیم که این سیلوها در مناطقی بسیار منتشر ،و بیربز به شبهجزیرهی یونان
تأسااایس شااادهاند .حدود نیمی از این سااایلوها (در مقدونیه و تورودیزا) ارتباط
چندانی با مسیر پیموده شده توسز سپاه خشایارشا ندارند ،و اصوالً ساختن سیلو
کاری نبوده که در لشگرکشیهای قدیمی مرسوم باشد و نمونهاش را در جنگهای
دیگر هم نمیبینیم .شمار لشگریان در تمام نبردهای شناخته شدهی جهان باستان
 -از جمله لشااگرکشاای خشااایارشااا  -هرگز آنقدر نیساات که منابع طبیعی را به
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لئوکتِهآکتیا در تراکیه (نزدیک خر سونسوس) ،تورودیزا نزدیک پرِنتیا ،دوریسکوس
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شااکلی برگشااتناپذیر تخریب کند ،چون ترابری گروهی که چنین مصاارف باالیی
داشته باشند در جهان باستان ممکن نبوده است .مخربترین هجومِ شناخته شده
از این نظر ،به حم لهی مغوا مربوط میشاااود که آن هم با تخر یب و ت بد یل
سازمانیافتهی ک شتزارها به مراتع همراه بود ،نه م صرف عادی منابع محلی که به
ویرانی بازگشتناپذیر آذوقهی مردم محلی بینجامد.
بنابراین به نظر میرسااد ساااخت ساایلو  -که از ساایاسااتهای عمرانی رایج در
شاهن شاهی هخامن شی بوده  -ربطی به ل شگرک شی خ شایار شا ندا شته با شد .در

ایونیه و مقدونیه و سارد رفته بود؟ و آیا معقوا است که کسی با لشگریانی فراوان
برای حمله به سرزمینی بیگانه حرکت کند و در راه نیرویش را صرف ساخت سیلو
و جاده و پل ک ند؟ به ویسه که بخش مهمی از این ف عال یت های عمرانی توج یه
نظامی ندارند .هر کس که به نقشاااهی یونان نگاه کند ،میبیند که کوه آتوس در
جنوبیترین نقطهی باریکهای از خشااکی قرار دارد که به موازا جزیرهی تاسااوس
ک شیده شده ا ست .ک شیدن جاده در این کوه و شکافتن آن برای ل شگریان ایرانی
چه ارزشی میتوانسته داشته باشد؟ وقتی سپاه زمینی از مسافتی بسیار شمالیتر
از درون تراکیه عبور میکرده و ناوگان هم امکانِ عبور از میان کوه ها را نداشاااته
اسااات .ع وه بر این ،خود هرودو تأکید میکند که خشاااایارشاااا اگر مایل بود
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اینجا این پرسش پیش میآید که آیا به راستی خشایارشا برای حمله به یونان به
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میتوانسااات با قایق از این منطقه عبور کند و کندن کاناا در کوه آتوس را راهی
برای نمایش قدر مغرورانهی خشاااایارشاااا میداند نه عملیاتی که از نظر نظامی
ضرور داشته باشد.1
نتیجه آن که به ظاهر اشتباهی در روایت لشگرکشی خشایارشا به یونان صور
گرفته باشاد .این اشاتباه ،احتماالً از مخلوط شادن دو رشاته از حوادثِ بیربز در
ذهن یونانیان ناشی شده ا ست .از سویی عملیا عمرانی خشایارشا در بخشهای
شماا غربی شاهن شاهی و م سافرتش به آن ناحیه ا ست ،که از زمرهی گردشهای

عملیاتی از این دست همراه بوده ،و دیگری حملهی سپاه ایران به یونان و سرکوب
شاهرهایی اسات که در دزدی دریایی و ناامن کردن ساواحل ایونی گناهکار بودند.
این ل شگرک شی ،به احتماا زیاد امری کام ً م ستقل و بیربز با سفر شاه به این
ناحیه بوده ا ست ،چون میبینیم که پس از بازگ شت خ شایار شا به مناطق شرقی
شاهنشاهی حملهها به یونان ادامه مییابد .از این رو ،اصوالً به نظر نمیرسد شخص
خشایارشا در جنگ با یونانیان حضور داشته باشد.
این حدس ،یعنی باور به این که خشااایارشااا در میدان جنگهای ایران و یونان
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همیشگی شاهنشاهان ایرانی در قلمروشان محسوب میشده و همیشه هم با انجام

PDF.tarikhema.org

ح ضور ندا شته ا ست ،با بیان صری هرودو و سایر نوی سندگان با ستانی یونان در
تضاااد اساات و با تاریخ رساامی امروزین نیز تفاو دارد .از این رو ،برای تقویت آن
نیاز به استداللی محکمتر و پیش کشیدن شواهدی بیشتر هست.
نخستین نکتهای که باید در شرح رفتار خشایارشا در یونان بدان دقت کرد ،این
حقیقت اساات که دربار هخامنشاای ،بر خ ف تصااویری که در متنهای تاریخی
ک سیک بازنمایانده می شود ،از حرم سرایی پر زرق و برق و انبوهی از خواجگان و
توطئهچینان مرموز تشکیل نمی شده است .دربار هخامنشی نظامی متحرک و پویا

شاهنشاهان هخامنشی کاخها و قصرهای متعددی می ساختند ،اما به نظر میرسد
که هیچ کدامشاااان قرارگاه دایمی شااااه نبودها ند .در واقع ،دربار با تناوبی منظم
همواره در میان پایتختهای سهگانهی شاهنشاهی نوسان میکرده و زمستانها را
در بابل ،بهارها را در شوش ،و تابستانها را در اکباتان مستقر می شده است .ع وه
بر این ،شاه هر ساله در مسیرهایی دور و دراز در کل قلمرو پادشاهیاش میگشته
و هر از چندگاهی در نقطهای از قلمرو گساااتردهی ایران آن روزگار اتراق میکرده
ا ست .این متحرک بودنِ دربار را به ا شکاا متفاوتی تف سیر کردهاند .گروهی این را
میراث عاد پارساایان باسااتان دانسااتهاند که کوبگرد بودهاند و در مساایرهایی
طوالنی قش ا ق و یی ق میکردهاند .دیگران ،این را ناشاای از ضاارورتی ساایاساای
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بوده که در یک قصااار یا یک نقطهی خاص اساااتقرار نمی یافته اسااات .البته
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دیدهاند ،که سرک شی مداوم شاهن شاه از بخشهای مختلف قلمروش را ضروری
می ساخته ،و ح ضور واقعی یا مجازی شاه در گو شه و کنار سرزمین زیر سلطهاش
را تضاامینی بر مشااروعیت وی ،و شاارط الزم ت بیت ایدئولوژی شاااه /ابرانسااان
محسوب میکنند.1
من هم مانند این گروه از نوی سندگان فکر میکنم قدر

سیا سی شاهن شاه به

بازتولید ت صویری فراطبیعی و تقریباً دینی از شاه واب سته بوده ا ست که عنا صری
مانند برکتبخشی به زمین  -تصویر شاهِ حافظ سرسبزی و کشتوکار ،و سازندهی

قانون  -عناصر اصلی آن را تشکیل میدادهاند .در این نگاه ،شاه ناچار بوده همواره
در مسافر به سر برد تا رعایایش را از حضور خویش ،و دشمنانش را از فعاا بودن
و آمادگیاش ،خاطر جمع کند.
سفر خشایارشا به یونان ،بیش از آن که به مسافرتی جنگی شبیه باشد ،به یکی
از این سااافرهای دورهای میماند .او بسااایار کُند حرکت میکرده ،و وقت خود را
صرف شرکت در بازیها و جشنهای مردم محلی ،و داد و دهش به مردم شهرهای
وفادار مینموده است .یک دلیل روشن بر این که خشایار شا اصوالً درگیر حمله به

 1بریان.1377 ،
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پردیسها  -و تضمین چیرگی نظم بر آشوب  -تصویر شاه عادا و نیکوکار و حافظ
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یونان نبوده و این عملیا را سردارانش با سیاستی محلی پیش میبردهاند ،آن که
چند روز پیش از نبرد ترموپوالی ،خشایارشا در تسالی  -که آشکارا بخشی از قلمرو
شاااهنشاااهی تلقی میشااده  -مسااابقا اساابدوانی ترتیب میدهد که در آن
سوارکاران پار سی از رقیبان محلی شان جلو میزنند .1در ضمن ،به نظر میر سد
یونانیان هم حضاااور ایرانیان را امری تهاجمی و غیرعادی تلقی نمیکردهاند ،چون
وقتی چند سرباز مزدور آرکادیایی به اردوی ایران میروند و خوا ستار ا ستخدام در
ارتش ایران میشااوند ساارداری پارساای از آنها در مورد این که مردمشااان در آن

تدارک مقدما مسااابقا المپیک هسااتند .جالب آن اساات که ،آرکادیا در قلب
سااارزمین یونان قرار دارد و این مکالمه هم یک روز پیش از نبرد ترموپوالی انجام
شده ا ست .به این ترتیب ،به نظر میر سد مقاومت یکپارچه و ا ستق اطلبانهی
یونانیان در برابر ایرانیانی که تو سز شاهن شاه شان رهبری می شدهاند چیزی جز
افسانهای ساختگی نباشد .2اف طون در قوانین مینویسد که یونانیان هنگام مقابله
با خ شایار شا به شیوهای شرمآور (آئیوخرون ) :عمل کردند؛ چون از
سه شهر مهم یونانی ،تنها ا سپار در برابر پارس مقاومت کرد ،آرگو سیها از این
 1هرودوت ،كتاب هفتم ،بند .196
 2هرودوت ،كتاب هشتم ،بند .2
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هنگام به چه کاری م شغولند پرسوجو میکند ،و آنها پا سخ میدهند که م شغوا
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درگیری کناره جستند و آتنیها حتی حاضر شدند با اسپار بجنگند تا مقاومتش
در برابر ایران در هم بشکند.
رفتار مردم محلی هم ت صویر بازدید با شکوه شاه از مردمش را در ذهن تداعی
میکند ،نه نبردی خونین و ح ضور ل شگریانی انبوه را .هرودو خود روایت میکند
که مردم تاسااوس پس از خبردار شاادن از ساافر شاااه ،از ماهها پیش از رساایدنش
دامهای خود را پروار میکردند تا بتوانند از او و همراهانش پذیرایی کنند 1و این با
رفتار مردمی که مورد حملهی لشگری بیگانه و سلطهجو قرار گرفتهاند تفاو دارد.

ساااختن ساایلو و انبار غله و ایجاد تأساایساااتی عمرانی مانند پل و تونل و جاده
بودهاند .همچنین به نظر نمیر سد م سیر خیمهی شاه هدفی م شخص را تعقیب
کرده با شد .بنابراین ،گویا شاه در یکی از سفرهای همی شگی خویش به گو شه و
کنار قلمرو هخامنشی ،به منطقهی سارد و ایونیه و مقدونیه و تراکیه  -که جزئی از
ِِ مقهور شکوه و ج ا
شاهنشاهی بوده  -آمده باشد .در این میان ،برخی از یونانیان
وی ،که در همان زمان به خاطر دساااتاندازی به شاااهرهای ثروتمند ایونیه تنبیه

 1هرودوت ،كتاب هفتم ،بندهای .118-121
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شاه در شرایطی به این شهرها وارد می شده که بخش مهمی از همراهانش سرگرم
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می شدند ،خاطرهی آن را به صور هجوم انبوه لشگریان پارسی و شخص شاه به
یونان در ذهن خویش حفظ کردند.
اما روایتهای مربوط به حضااور شاااه در میدان نبرد را چگونه میتوان توضاای
داد؟ به ویسه روایت نبرد ساالمیس را که هم هرودو و هم آی سخولوس به ح ضور
شاه در آن تأکید کردهاند.
دکتر بدیع که شاارحی مفصاال  -و در برخی از جاها زیادی مفصاال  -از نبرد
ساااالمیس به دساات میدهد ،نشااان داده که برخی از عناصاار داسااتانی چگونه در

تاریخ تبدیل شدهاند .م ً این ق صه که خ شایار شا بر فراز تپهای بر تختی نقرهای
نشااسااته بوده و مراحل نبرد را مینگریسااته ،با اسااتداللی که دکتر بدیع کرده به
راحتی رد می شود .اما این ا ستدالا را میتوان ادامه داد و پر سید :در شرایطی که
دا ستانِ ن ش ستن شاه بر قلهی کوه و بر چهارپایهای سیمین جعلی بوده ،چرا در
اصل حضور شاه در میدان نبرد نتوان شک کرد؟
ت صویر شاهی ن ش سته بر کوه ،بی شتر به الگوی هُمری نظار خدایان المپ بر
نبرد میان پهلوانان شباهت دارد ،نه ر سم پار سیان که ح ضور شاه در صف مقدم
نبرد را ضروری می ساخت و کناره گزیدن وی از جنگ را به عنوان ن شانهی تر سو
بودنش ،و در نتیجه تهدیدی جدی برای مشروعیتش ،جلوه میداد.
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روایت هرودو و دیگر نویساااندگان یونانی راه یافتهاند و به تدریج به بخشااای از
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نویسندگان یونانی به روشنی تصری کردهاند که خشایارشا در میدانهای نبرد
مهمی مانند ساالمیس ح ضور ندا شته و همه او را در جایی دور د ست ،م ً تکیه
زده بر تختی زرین در محلی بساایار بلند 1یا نشااسااته بر کوه اگالئوس ،2تصااور
کردهاند .اگر چنین بوده باشااد ،تاریخنویسااان یونانی نمیتوانسااتهاند او را ببینند و
رفتارهایش را با این دقت ثبت کنند .بعید مینماید که ارتباطی چنان گرم بین
ای شان و درباریان هخامن شی وجود دا شته با شد که به شکلی بتوانند عنا صر این
داستانها را از اطرافیان شاه در آن روز شنیده باشند .بنابراین تصویری که یونانیان

بیش از هر چیز از اساااطیر همری و شاایوهی حضااور و مداخلهی خدایانشااان در
میدان نبرد سرچشمه میگرفته است.
آنچه معقواتر ا ست ،آن ا ست که خ شایار شا ا صوالً در درگیریهایی که میان
سپاه ایران و گروهی دزد دریایی یونانی انجام شده ح ضور ندا شته با شد .دقت در
شاامار و ترکیب کسااانی که در خاک یونان جنگیدهاند نشااان میدهد که ترکیب
سااپاه ایران در آن منطقه از ناوگانی فنیقی ،سااربازانی تراکی ،لودیایی ،کاریایی ،و
یونانی (!) ،و سردارانی پارسی تشکیل شده است .این بدان معناست که سپاه اعزام
 1پلوتارک ،تميستوكلس ،بند .25
 2هرودوت ،كتاب هشتم ،بند .90
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از شاااه در روزهای نبرد ایرانیان و پارساایان در ذهن داشااتهاند ،تخی تی بوده که

PDF.tarikhema.org

شده به یونان ،سپاهی مرزی بوده که از سربازانی محلی تشکیل مییافته است .این
با تصااویر رنگارنگی که هرودو از ارتش پنج میلیون نفرهی شاااهنشاااهی ترساایم
میکند ،و احتماالً در جریان یکی از رژههای ارتش ایران در بابل یا شوش شاهدش
بوده ،کام ً متفاو است.
در تمام نبردهای ارتش ایران در یونان ،هیچ اشاااارهای به اتیوپیان ،ه ندیان،
عربها ،خوارزمیان ،سغدیان ،پارتیان ،و دیگر قومهای متحد با ارتش شاهی دیده
نمیشااود .در واقع ،بخش عمدهی سااربازان ایران در این جنگها از مردم ایونی و

میشااادهاند .این بدان معناسااات که عملیا در یونان یک لشاااگرکشااای در حد
شاهن شاهی نبوده ،و تنها عملیاتی تنبیهی مح سوب می شده که به احتماا زیاد با
هماهنگی شهربانهای داسکولیون و سارد انجام پذیرفته است.
چنین حرفی را در مورد نیروی دریایی ایران هم میتوان تکرار کرد .به روایت
هرودو ناوگان ایران از این نیروها تشکیل می شده است :دویست کشتی مصری،
سی صد ک شتی فنیقی از شهر صور ،صد و پنجاه ک شتی قبر سی ،صد ک شتی از
کیلیکیه ،صد کشتی از هلسپونت ،پنجاه کشتی از لیکیه ،سی کشتی از پاف گونیه،
سی کشتی از دوریهای آسیا ،هفتاد کشتی از کاریه ،صد کشتی از ایونیه ،شصت

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

تراکی و ساردی تشکیل شدهاند که با هستهای از سربازان نخبهی پارسی راهبری
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کشااتی آیولی ،و هفده کشااتی از جزیرههای متعلق به قومهای پ سااگوی .1به این
ترتیب از مجموع  1207کشااتی که به روایت هرودو در این نبرد شاارکت کرده
اند ،گذ شته از پان صد ک شتی م صری و فنیقی ،همه به مناطق یونانین شین تعلق
داشتهاند ،و  577فروند از آنها  -یعنی نیمی از ناوگان  -مشخصاً یونانی بوده است.
دیودور شمار ک شتیهای یونانی را در ناوگان ایران  320ک شتی مینوی سد و حجم
کل ناوگان را هم  1200کشتی میداند.2
هرودو نام و نشااان ساارداران غیرپارساای نقشآفرین در این نبرد را نیز ذکر

کیلیکیهای ،کوبرنیسکوس لوکیایی ،گورگوس و تیموناکس از قبرسی ،هیستائیوس،
داماسااایتوموس و پیگرِس از کاریه ،و آرتمیس ملکهی هالیکارناساااوس (زادگاه
هرودو ) که نیروی کوچکی را رهبری میکند اما هرودو بنا به حق همشاااهری
بودنش بساایار از او تعریف میکند .3چنان که میبینیم ،تمام ساارداران یادشااده از
منطقهی ایونیه و سارد و یونان برخاستهاند و جز سه فنیقی «آسیایی» دیگری در
میانشان دیده نمیشود.

 1هرودوت ،كتاب هفتم ،بندهای .100-89
 2دیودور ،كتاب یازدهم ،بند .3
 3هرودوت ،كتاب هفتم ،بندهای .100-89
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میکند :تِترام نِسااتوسِ صاایدایی ،ماتِنِ صااوری ،مِربالوس آرادوساای ،سااوئِنِساایس
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به این شکل ،خاطرهی جنگهایی محلی که سپاه شهربانیهای شماا غربی
شاهنشاهی با چند دولت شهر یونانی کردند ،به تدریج به افسانهی جنگ میان کل
شاهن شاهی با یونان تبدیل شده ا ست .احتماالً ا صل ق ضیه آن بوده که یونانیان
روایتهای مربوط به شکوه و عظمت شاهن شاه ایران و عملیا باورنکردنیاش در
بخشهای غربی قلمرو شاهنشاهی را می شنیدهاند و شاید بازرگانان شان سیلوها و
راههای مورد نظر را به چ شم میدیدهاند ،آنگاه تجربهی تلخ نبرد با ایرانیان را هم
از سر گذرانده و این دو را با یکدیگر ترکیب کردهاند.

خشایارشا به شماا بالکان و شهرهای شمالی شبهجزیرهی یونان ،که در آن زمان
بخ شی از شاهن شاهیاش مح سوب می شده و با ساختو سازهای عمرانی همراه
بوده ،و دوم حملهی سااپاهیان شااهربانی ایونیه و لودیا و شاااید داسااکولیون به
دولتشااهرهای غارتگر یونانی  -به وِیسه آتن  -که تا حدودی با این بازدید همزمان
بوده ،و شاید بخشی از عملیا عمرانی و داد و دهشهای شاه به مردم محلی برای
دفع فتنهی دزدان دریایی و برقراری امنیت در منطقه محسوب میشده است.
سپاه پارس ،به ظاهر ،با استقباا مردم محلی و ابراز وفاداری شهرهای یونانی به
هخامن شیان روبهرو شده با شد .در میان شهرهایی که با پار سیان متحد شدند ،به
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به این ترتیب ،باید دو رخداد متمایز را از هم تفکیک کرد :نخسااات سااافر
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این نام ها بر میخوریم :انیان ها ،پرهبیان ها ،دولوپ ها ،ماگنسااایاها ،مالِئیان ها،
آرگوسیها ،آخائیها ،فِتیوتسیانها ،لوکراییها ،و تسالیاییها.1
جالب آن که بخ شی از این قومها (پنج تای اوا شان) زمانی طرف پار سیان را
گرفتند که نیروهای آتنی و اسااپارتی برزخ کورینت را در اختیار داشااتند و از نظر
نظامی بر ای شان چیره بودند .2از این رو پیو ستن شان به ایران را نمیتوان با اجبار
یا ترس از پارسیان یا فرصتطلبیشان توضی داد.
البته همهی یونان به هخامنشیان نپیوست .بخشهای آتیکا و پلوپونسوس  -به

احتماالً برای تنبیه آتن پیش میآمدند  -مقاومت کنند .از این رو ،دولت شهرهایی
که متحد آتن بودند در شااورایی تصاامیم گرفتند تا در منطقهی تِمپوس در برابر
پارسها سااانگر ببندند و از پیشاااروی ایشاااان در این منطقه جلوگیری کنند .اما
منطقهی تمپوس در شماا یونان و منطقهی ت سالی قرار دا شت و و ضعیت قوای
ضد ایرانی در این بخش ناامیدکننده بود .تسالی یکی از نخستین بخشهای یونان
بود که به هخامنشاایان پیوساات و تا پایان هم یکی از وفادارترین متحدان ایرانیان
باقی ماند .کافی ا ست به نق شهی یونان نگاه کنیم تا ببینیم که ،از نظر سیا سی ،تا
 1هرودوت ،كتاب هفتم ،بند .132
 2دیودور ،كتاب یازدهم ،بند .3
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جز آرگوس ،تبس ،و آخائی ها  -تصااامیم گرفتند در برابر ساااپاهیان ایران  -که

PDF.tarikhema.org

این لحظه تمام شبهجزیرهی یونان تا باالی اسپار  -به است نای شهرهای آتیکا -
بدون جنگیدن به ایران پیوسااته بودند .این اسااتقباا از ایرانیان به حدی بوده که
وقتی تمیستوکلس آتنی و سونتوسِ اسپارتی به عنوان نمایندگان جنبش مقاومت
یونان در راس سپاهی ده هزار نفره به ت سالی رفتند تا تمپوس را حفظ کنند ،هیچ
متحدی برای خود نیافتند و همهی مردم محلی را مصااامم به اتحاد با پارسااایان
دیدند و در نتیجه ارتش همراهشان دچار تشتت و تجزیه شد.1
ح ضور پار سیان در منطقه ،البته فر صتی برای ت سویهح سابهای قدیمی میان

فوکایا چهار هزار تن از تسااالیاییها را کشااته بودند .پس ،زمانی که پارسها ساار
رسیدند و مردم تسالی با ایشان هم پیمان شدند ،برای اهالی فوکایا پیغام فرستادند
که امروز ما دو ست ایرانیان ه ستیم و به زودی همراه با ای شان به سرزمین شما
خواهیم تاخت ،اگر میخواهید از لطمه به شااهرتان جلوگیری کنیم ،صااد و پنجاه
تاالن نقره به ما بدهید .اما مردم فوکایا پاساااخ دادند که خودشاااان میتوانند نزد
ایرانیان بروند و با آنها متحد شوند ،و پولی به مردم ت سالی نخواهند داد .به همین
دلیل هم وقتی پارساایان به تسااالی وارد شاادند ،اهالی فوکایا تردیدی در معرفی

 1دیودور ،كتاب یازدهم ،بندهای  5 ،2و .6
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دولتشاااهرها هم فراهم میآورد .به عنوان م اا ،پیش از ورود آنها به یونان ،اهالی
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دوسااتان آتن به خرج ندادند و شااهرهایی را که همپیمان دشاامنان ایران بودند به
پارسها «لو دادند».
تنگهی ترموپوالی  -سنگر بعدی یونانیان در مقابل پارسیان ،تنگهی ترموپوالی بود
که در متنهای فارسااای با خوانش فرانساااویاش (ترموپیلی) رایج شاااده اسااات.
نخستین درگیری جدی نیروی زمینی ایرانیان و یونانیان ،در تنگهی ترموپوالی رخ
داد .این ناحیه که به نام چ شمهی آب گرمی که در آن ا ست نامگذاری شده ،1سه
گردنهی باریک را در سر راه آتن در بر میگیرد و یکی از مناطق مهمی است که با

جلوگیری کرد.
یونانیانی که در این منطقه سنگر گرفته بودند ،نیرویی معادا  7400هوپلیت را
شااامل میشاادند .ترکیب دقیق سااپاه یونانی را به این ترتیب برشاامردهاند300 :
اساااپارتی 500 ،تِگیایی 500 ،مانتینیایی 120 ،اورخومِنایی ،هزار آرکادیایی400 ،
کورینتی 200 ،نلیونتی 80 ،م سنی 700 ،ت سالیایی که از شهر ت سپیس میآمدند،
و  400نفر از هوپلیتهای تبس .از این عده  4100تن از پلوپونسوس میآمدند که
رهبریشااان را شاااه اسااپار  -لئونیداس  -بر عهده داشاات .با توجه به آنچه در

 1ترموپوالی ( )در یونانی به معنای «چشمهی گرم» است.
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در دساات داشااتنش میتوان به کمک نیرویی اندک از پیشااروی سااپاهی بزرگ
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بخشهای پیشااین گفتیم ،باید به این حقیقت توجه کرد که تاریخنویسااان یونانی
تنها هوپلیتها را شمردهاند و بیتردید شمار بیشتری از پیادههای سبکاسلحه هم
با این عده همراه بودهاند که مانند همیشه نادیده انگاشته شدهاند.
با نزدیک شاادن سااپاه ایران ،سااربازان یونانی گروه گروه تنگه را رها کردند و
گریختند .به طوری که از  7400نفرِ یادشااده ،حدود شااش هزار نفرشااان تا زمان
رسیدن پارسها پا به فرار گذاشته بودند!
بخش هایی از داساااتان نبرد ترموپوالی ،که در کتاب های یونانی وجود دارد،

خود در این نبرد حضااور داشااته ،با توجه به چیزهایی که در بخشهای پیشااین
گفتیم ،بعید به نظر میر سد .اما این دا ستان که یونانیان تا سه روز تنگه را حفظ
کردند ،محتمل اسااات .چون وضاااعیت تنگه طوری اسااات که با نیروی کوچک
اساااپارتیان میشاااود آن را برای مدتی حفظ کرد .با وجود این ،ماجرای رد وبدا
شاادن پیام بین خشااایارشااا و لئونیداس 1نتیجهی دیگری از حس خودبزرگبینی
یونانیان اساات .2چون ذهن خ قِ هرودو که تشاانهی چنین ماجراهایی اساات
 1دیودور ،كتاب یازدهم ،بند .5
 2دیودور میگوید خ شایار شا به ا سپارتیها پيام داد كه سالحهای شان را ت سليم كنند و با پارسها متحد
شوند و به خانههای شان بروند .اما لئونيداس پا س داد كه اگر قرار به اتحاد با شد ،ا سپارتیهای م سلح
بيشتر به كار شاه خواهند آمد!
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موارد ضد و نقیض و ناپذیرفتنی زیادی را در بر میگیرد .این داستان که خشایارشا
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اشااارهای به آن نمیکند ،و اصااوالً پیام فرسااتادن امپراتور هخامنشاای برای رئیس
سیصد اسپارتی حادثهای نامحتمل بوده است .این داستان که سربازان جاویدان در
میدان ح ضور دا شتهاند هم بعید مینماید .چون این سربازان همواره گرداگرد شاه
حرکت میکردهاند و درگیر شدن شان با ا سپارتیها فقز میتوان سته این معنا را
بدهد که خشایارشا شخصاً برای گشودن تنگه وارد مبارزه شده باشد که چنان که
گفتیم ب سیار بعید مینماید .احتماا قویتر آن ا ست که یونانیان به روش مر سوم
خود هر چیز ایرانی را به شاااه و شااوش و سااپاه جاویدان و حرمساارای شاااهنشاااه

داسکولیون را تا حد حملهی شخصی شاهنشاه به یک مشت اسپارتی ارتقا دادهاند.
در هر حاا ،گروهی از سااربازان ایرانی پس از آن که تنگه را مس ادود دیدند ،با
یاری یک یونانی به نام اِفیالتِس ،که بومی آن منطقه بود ،از بیراهه تنگه را دور
زدند و پشت سر اسپارتیها سر درآوردند .آنها در راه گروهی از نگهبانان فوکایایی
را از بین بردند و بقیهی هزار نگهبانی که در این گردنه بودند با دیدنشااان از دور
پا به فرار گذاشااتند .اسااپارتیها ،که به این ترتیب در تنگه به دام افتاده بودند ،تا
آخرین نفر جنگیدند و همگی کشته شدند .کسانی که در این هنگام در درون تنگه
باقی مانده بودند ،کمی بیش از هزار تن بودند .سااایصاااد نفر اساااپارتی ،به همراه
چهار صد نفر از اهالی تبس که «به شد هوادار اتحاد با ایران» بودند و لئونیداس
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نسااابت داده باشاااند .در این مورد خاص ،حملهی نیروهای شاااهربانی ساااارد و
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ایشااان را «بر خ ف میل خودشااان و همچون گروگان» نگه داشااته بود ،1و حدود
هفتصاااد تن از اهالی تساااپیای ،که شاااجاعانه همراه اساااپارتیها مانده بودند و
نگریخته بودند ،اما بعدها در شمارش تلفا یونانیان نادیده انگاشته شدند ،چون از
اهالی ت سالی بودند و مردم ت سالی  -به ا ست نای شهروندان ت سپیای  -از متحدان
وفادار ایرانیان بودند.
اهالی تبس تا موقعی که توساااز اساااپارتی ها احاطه شاااده بودند به ناچار
میجنگیدند ،اما به محض این که آشااوب نبرد فشااار اسااپارتیها را از رویشااان

و به ایشان پیوستند و آب و خاک شهرشان را به هخامنشیان تسلیم کردند و ادعا
کردند که به زور به میدان نبرد آورده شدهاند.2
به این ترتیب ،حدود هزار تن یونانی در ترموپوالی کشااته شاادند که ساایصااد
نفر شان ا سپارتی بودند ،و سنت تاریخنوی سی یونانی ،به پیروی از دیودور که مبلغ
سیا سی ا سپار بود ،با تأکید بر همین سی صد تن و نادیده انگا شتن هفت صد نفر
دیگری که از ت سپیای آمده بودند ،دا ستان ک سیک نبرد ای ارگرانهی ا سپار ها
برای کل یونان را ساااخته و پرداخته کرد .در مورد تلفا ایرانیان هم طبق معموا
 1هرودوت ،كتاب هفتم ،بندهای  205و .222
 2هرودوت ،كتاب هفتم ،بند .233
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برداشت با رهبری رئیس شان لئونتیادس پسر اوروماخوس به سوی پارسها رفتند
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اعداد نجومی وجود دارد .هرودو در جایی اشااااره میکند که بردگانی که برای
شاامارش کشااتههای ایرانی رفته بودند هزار تن را بر شاامردند .اما دلیل کم بودن
تلفا ایران آن بود که به دسااتور خشااایارشااا ،بیدرنگ پس از نبرد ،بیساات هزار
ج سد ایرانی را دفن کرده بودند و شمار کمی را باقی گذا شته بودند تا عدهی آنها
کم به نظر برسااد !1البته هرودو توضاای نداده که شاااه ایران  -که ظاهراً اوقا
فراغت زیادی برای سازماندهی شیوهی دفن سربازانش داشته  -چگونه توانسته از
ن شت کردن ارقام مربوط به ک شتهها جلوگیری کند .چون بی تردید تدفین بی ست

جایی که چند هزار نفر این عملیا را میبینند و در آن شااارکت میکنند ،چه
چیزی قرار بوده از چه کسی پنهان شود.
تاریخ رسااامی معاصااار ،اصااارار زیادی در ارزشااامند و مهم جلوه دادن نبرد
ترموپوالی دارد .دساااتاوردهای گوناگونی به این نبرد نسااابت داده شاااده اسااات.
نویساااندگانی معطل شااادن ساااپاه ایران در ترموپوالی را هدف اصااالی یونانیان
دانستهاند ،که به قیمت کشته شدن سیصد تن اسپارتی برآورده شد .گروهی دیگر،
ارزشااای نمادین برای این کار در نظر گرفتهاند و جانبازی اساااپارتیها را مایهی

 1هرودوت ،كتاب هشتم ،بندهای  24و .25
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هزار نفر در چند ساعت به چند هزار نفر نیروی کار نیاز دا شته و معلوم نی ست در
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دمیده شدن روح دالوری و ج سار در یونانیان شبهجزیره دان ستهاند .از دید من،
تمام اینها دسااتاوردهایی تخیلی اساات که بعدها توسااز مبلّغان ساایاساای به
رزمجویان یونانی ن سبت داده شده ا ست .حقیقت امر آن ا ست که سپاه یونانی که
در ترموپوالی سنگر ب سته بود ،با نزدیک شدن ایرانیان پا به فرار گذا شت و تنها
یک هفتم آن در میدان باقی ماند که بخشاای از آن هم برای تقدیم آب و خاک به
هخامنشیان دنباا فرصت میگشت .به این ترتیب ،کل ماجرا ،درگیری سپاه ایران
با چند صااد نفری بوده اساات که از تنگهای حراساات میکردهاند و پیش از کشااته

حما سهی ترموپوالی این بوده ا ست :ک شته شدن حدود هزار یونانی هوادار آتن و
حدود هزار هوادار ایران (که احتماالً اینها هم بیشترشان یونانی بودهاند) ،به همراه
خیانت گروهی دیگر از یونانیان ،و گریختن سپاه چند هزار نفرهای که بدنهی ارتش
یونان را تشکیل میداده است.
بنابراین بر خ ف آنچه تبلیغ می شود ،اصوالً مقاومت جانانهای از سوی یونانیان
در این منطقه انجام نگرفته ا ست .البته باید پذیرفت که ای ستادگی و ک شته شدن
حدود هزار نفر ا سپارتی و ت سپیایی ،رفتاری ب سیار شجاعانه و دالورانه بوده که در
تاریخ یونان نظیری برایش نمیتوان یافت .در واقع ،این تنها نمونه در تاریخ یونان
با ستان ا ست که در آن سربازانی که به احتماا زیاد امکان گریختن و نجا دادن
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شااادن توانساااتهاند تقریباً همین تعداد از متحدان ایران را به قتل برساااانند .کل
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جان خود را داشتهاند چنین نکرده و جان خود را فدا نمودهاند .اما در این مورد هم
شاامار سااربازان وظیفهشااناس و کشااته شااده یک هفتم سااربازان فراری ،و تلفا
ت سپیاییها دو برابر ا سپارتیها بوده و به نظر غیرعادالنه میر سد که مردم ا سپار
بابت بهایی که تسااالیاییها پرداخت کردند ،تا این پایه سااتوده شااوند .مرور تاریخ
جنگهای ایران و یونان نشان میدهد که توقف سه روزهی ایرانیان در پشت تنگه
 اگر به را ستی رخ داده با شد  -تأثیری در سرنو شت جنگ ندا شته ا ست و هیچچیز مهمی را در جریان نبردهای بعدی تغییر نداده اساات .سااپاه ایران پس از این

تعیین کرده بود ،دسااات یافت .به این ترتیب میتوان جان بازی اسااا پارتی ها و
تسپیاییها را بیمورد و بینتیجه دانست.
فتح آتن  -به روایت یونانیان ،سااپاه مردونیه سااه ماه پس از عبور از هلسااپونت به
آتن رسید و شهر را خالی از سکنه یافت .چون مردم بر کشتیها نشسته و شهر را
به مقصااد ساااالمیس ترک کرده بودند .تنها ،گروهی از فقیران و کاهنان در معبد
آکروپلیس باقی مانده بودند و با تیرهای چوبیای که از بام خانهها درآورده بودند،
برای خود ساانگری در آنجا ساااخته بودند .ایرانیان ،که اعضااای خاندان جباران
قدیمی آتن  -پی سی سترا سیها – راهنمای شان بودند ،به آنها پی شنهاد کردند تا
تسااالیم شاااوند اما آنها نپذیرفتند و در نتیجه پارسااایان با پیکانهای مشاااتعل
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درگیری ،راه خود را به سوی آتن ادامه داد و آتن را فت کرد و به تمام اهدافی که
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ساانگرهای چوبیشااان را به آتش کشاایدند و به این ترتیب ،معبد آکروپلیس هم
ساااوخت .در این میان ،چ ند نفر از ایرانیان ،که صاااخرهنوردانی ماهر بودند ،از
دیواره های سااانگی ت پهی آکروپلیس باال رفت ند و آتنی های به دام اف تاده ،که
صعود شان را دیدند ،تر سیدند و خود را از باالی تپه به پایین پرتاب کردند و جان
سپردند .در نتیجه آن منطقه هم ا شغاا شد و کل شهر آتن به ت صرف ایرانیان در
آمد.
هرودو این ماجرا را طوری نقل میکند که انگار آتنیان تنها همان چند هزار

در حالی که آتن در این هنگام حدود صد هزار نفر جمعیت داشته است و بیتردید
سااوار کردن همهی آنها بر کشااتی و گریختنشااان ناممکن بوده اساات .در واقع،
چنین به نظر میرسد که مردونیه پس از عبور از ترموپوالی به آتن رسیده باشد و
مردم آتن بدون نبرد مهمی او را به شهر راه داده باشند .بیتردید درگیریهایی در
شاااهر رخ داده و م قاو مت هایی هم از ساااوی آتن یان بروز کرده که هرودو

با

بیانصاااافی آن را به صاااور مقاومت گروهی مردم مفلوک و کاهنان آکروپلیس
ت صویر میکند .منطقیتر ا ست فرض کنیم که سپاه ایران بدون مقاومت چندانی
شااهر آتن را گرفت ،و آن گروهی از اهالی را که هنوز مقاومت میکردند در جنگی
در حوالی آکروپلیس شااکساات داد .بیتردید این حقیقت که مردم شااهر سااربازان
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نفر سربازی بودهاند که به ساالمیس پناه بردند و در آنجا به ایستادگی پرداختند،
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ایرانی را به شهر راه دادند و تنها مقاومتها در عرض چند ساعت به سادگی در هم
شکست ،برای دولتمردان بعدی آتن و مبلغان سیاسی شان بسیار تلخ بوده است.
به همین دلیل هم آن را به صور خالی از سکنه بودن شهر و مفلوک و فقیر بودنِ
کسااانی تصااویر کردهاند که در آکروپلیس میجنگیدهاند؛ کسااانی که بیتردید از
فراریان شجاعتر بودهاند.
یک دلیل ساااده بودنِ فت آکروپلیس میتواند گریختن سااپاهیان یونانی از آن
بوده باشااد .احتماالً اینها هوپلیتهایی بودهاند که پوا و انگیزهی کافی برای فرار

برابر پارساایان را توجیه کنند ،باقیماندگانی را که شااجاعانه جنگیدند گروهی بی
سر و پا و بدبخت تلقی کردهاند.
در این گریزِ سربازان و رها شدن شهر البته پی شگوییهای سروش خدایان -
که همواره هوادار ایران بود  -و ترغیب تمیستوکلس  -که بعدها جیرهخوار ایران از
آب درآمد  -نیز بیتأثیر نبوده ا ست .کتیبهای که بهتازگی در تراژان ک شف شده،
نشان میدهد که تصمیم آتنیان برای ترک شهرشان پیش از آغاز نبرد ترموپوالی
و آرتمیسیوم اتخاذ شده بوده و ظاهراً خبردار شدن از پیشروی پارسیان به آن سو
برای گریختن شان کفایت میکرده است .از میان نویسندگان جدید ،بنگستون این
کتیبه را «به دالیل روان شناختی» جعلی دان سته و آن را با این ا صل مو ضوعه در
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از شهر را در اختیار داشتهاند و بعدها برای آن که رها کردن مردم بیدفاع شهر در
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ت ضاد میبیند که آتنیان نمیبای ست پیش از معلوم شدن کار تنگهی ترموپوالی ،و
در شرایطی که لئونیداس و یارانش به جانفشانی برای آتن مشغوااند ،شهرشان را
ترک کنند.1
از دید من ،هنگامی که محتوای کتیبهای با اصااوا موضااوعهی ما تعارض پیدا
میکند ،آن اصاااوا موضاااوعه باید تغییر کنند ،نه اعتبار کتیبه ها .این کتی به به
سادگی نشان میدهد که آتنیان روی مقاومت در ترموپوالی و آرتمیسیون حسابی
باز نکرده بودند و این بردا شت شان در ست ،و با سیر حوادث سازگار بوده ا ست .از

را در زمانی که سااربازانی به فداکاری در راه حفظش مشااغوا بودهاند ،ترک کنند؟
مگر سربازانشان پیش و پس از این نبردها همپیمانانشان را در گرماگرم نبرد رها
نمیکردند؟
در روایتهای یونانی ا شارههایی ه ست که ن شان میدهد ایرانیان آتن را آتش
زدند .در عین حاا ،هرودو میگوید که خشایارشا پس از درهم شکستن مقاومت
آتنیان به پیساایسااتراساایها دسااتور داد تا در آکروپلیس قربانی کنند و بناهای
ساخته شده تو سز ای شان را د ستنخورده باقی گذا شت .2طبیعتاً در تاریخهای
 1بنگستون.74 :1376 ،
 2هرودوت ،كتاب هشتم ،بندهای .56-51
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این رو ،چه مو ضوع خ ف منطقی در این م شاهده وجود دارد که آتنیان شهر شان
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جدیدی که نو شته شده ،ت صرف آتن همچون لطمهای شدید بر پیکر علم و هنر و
فرهنگ یونانی بازنمایانده شده و آتش گرفتن آتن با فجایعی در حد سوزاندن سارد
و تختجمشید همارز فرض شده است.
در این جا گ مان میکنم با ید به نک تهی مورد نظر دکتر بدیع تو جه کرد که
ساختار و درجهی آبادی آتن را در زمان اشغالش توسز ایرانیان توصیف میکند.1
باید حق را به او داد و به این نکته توجه کرد که آتن در زمانِ مورد نظر ما چیزی
بیش از چند خانهی کاهگلی در هم و برهم نبود و تنها بناهای عمومی و معابد

محافظت شاااد .بناهای مهمی که تاریخنویساااان با بیدقتی بر ویرانی و ساااوخته
شدن شان افسوس میخورند ،همه پنجاه ساا بعد در عصر پریکلس ساخته شدند
و در این زمان اصاااوالً در آتن وجود نداشاااتهاند! در واقع ،آتن در این دوران هنوز
شهری زیبا و مرکزی فرهنگی محسوب نمی شده و ،به تعبیری ،حملهی ایرانیان به
یو نان بود که چنین ام کانی را به آن داد .چون در بحران هجوم ایران یان بود که
دعاوی این شهر برای رهبری دولت شهرهای هم سایه و سازماندهی مقاومتی در

 1بدیع1383 ،؛ جلد سوم.229-225 :
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مهم آن ،همانهایی بود که پی سی سترا سیها ساخته بودند و اتفاقاً تو سز پارسها
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برابر پارسها معنا یافت و به چاپیده شدن این شهرها در قالب اتحادیهی دلو سی،
و صرف این باجها برای ساختوساز در آتن منتهی شد.
با این وجود ،د ید گاه دکتر بدیع که آتش زدن به آتن و آکروپلیس را دروغ
میداند هم پذیرفتنی نیست .در نگاهی واقعبینانه ،به نظر میرسد پارسها در آتن
همان طوری عمل کردند که هر سااپاه فاتحی پس از ورود بیدردساار به شااهری
میکند .آنها مراکز مقاومت باقیمانده را از میان بردند ،و بیتردید برای تکمیل این
کار از ویران کردن خانهها و آتش زدن به آنها هم ابایی نداشتهاند ،و در همین حاا

آکروپلیس هم در این میان باید سوخته باشد .اما فرمان ایرانیان به پیسیستراسیها
نشان میدهد که آنقدر ویران نشده که نتوان قربانیای به آن تقدیم کرد.
خلیج آرتمیستتیون  -تا این جای کار ،یونانی ها در جنگ های زمینی به طور کامل
مغلوب شااده بودند ،بی آن که گذشااته از ایسااتادگی انتحاریشااان در ترموپوالی،
مقاومتی معنادار از خود نشااان دهند .اما بخش مهمی از نیروی یونانیان در ناوگان
آتن و متحدانش نهفته بود .ناوگانی که  271رزمناو و شاامار زیادی کشااتی پنجاه
پارویی را شامل میشد .1حدود دویست تا از این رزمناوها را تمیستوکلس آتنی ،در

 1هرودوت ،كتاب هشتم ،بند .2
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برخی از مراکز مورد ع قه و توجه متحدان آتنی خود را از آسیب مصون داشتهاند.
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زمان حکومتش بر آتن ،با پوا معادن نقرهی تراکیه ساخته بود .او شهروندان آتن
را قانع کرد تا از سهم ده دراخمایی شان از معادن ناحیهی لورین چشمپوشی کنند
تا این پواها صاارف ساااختن کشااتیهای جنگی شااود .او درمتقاعد کردن مردم
کامیاب شد و در نتیجه آتن صاحب ناوگانی بزرگ شد که در ا صل برای حمله به
اگینا و غار آن شهر تجهیز شده بود ،1اما با ورود ایرانیان به صحنه کاربردی دیگر
یافت.
توجه دا شته با شید که شمار ک شتیهای یونانی موجود در ناوگان ایرانی ظاهراً

بخش عمدهی نیروی دریایی دولتشهرهای یونانی ،با ایران ،و نه با آتن متحد شده
بودند.
ناوگان یونانیانی که مخالف ایران بودند در هنگام نبرد ترموپوالی در آرتمیسیون
متمرکز شاادند و قرار بود در آن نقطه با نیروهای ایرانی روبهرو شااوند .نخسااتین
درگیری در یایی یو نان یان و ایران یان ،همز مان با عبور پارس ها از ترموپوالی ،در
نزدیکی جزیرهی اسااکوتوس رخ داد و در جریان آن سااه کشااتی یونانی با ناوگان
ایران برخورد کردند .ناخداهای این سه ک شتی پراک سینوس تر سنی ،آ سونیدس

 1هرودوت ،كتاب هفتم ،بند .144
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از شمار ک شتیهای یونانی موجود در جبههی مقابل شان بی شتر بوده ا ست! یعنی
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اگینایی ،و فورموس آتنی بودند .کشااتیهای یادشااده به محض دیدن ناوگان ایران
بادبان کشاایدند و رو به فرار نهادند ،اما ظاهراً قدر مانور ایرانیها باالتر بود ،چون
کشتیهای اگینایی و ترسنی تصرف شدند و کشتی آتنی آسیب دید و در نزدیکی
مصب رود پنیا در ساحل تسالی به گل نشست و توسز هواداران ایرانیان تصاحب
شاااد .1در همین حین ،خبر عبور ایران یان از ترموپوالی به یو نان یان رسااا ید و
کشتیهای یونانی از آرتمیسیون به سمت جنوب گریختند.
ناوگان ایران به این شاااکل در یک روز ،بدون برخورد با مانعی ،تا دماغهی

معجزهی توفان به وقوع پیوساات؛ یعنی ،به دنباا شاابی که آساامان در آن کام ً
روشااان و آرام بود دریایی ،که تا سااااعتی قبل کام ً آرام بود ،ناگهان شاااروع به
جوشیدن کرد و چهارصد کشتی ایرانی را با بیشمار خدمه و سرباز بربر بر صخرهها
کوبید و بر ساحلها پرتاب کرد .2ناوگان یونانی که خبرِ این معجزه را شنیده بودند
شااتابان به آرتمیساایون بازگشااتند ،اما در آنجا «ناوگان عظیم لنگر انداخته در
آفتس را دیدند و تمام دریا را پو شیده از ک شتیهای د شمن» یافتند .پس ترس بر

 1هرودوت ،كتاب هفتم ،بندهای .182-179
 2هرودوت ،كتاب هفتم ،بند .190
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سیپاس در ماگن سیا پی شروی کرد .بنا به روایت هرودو  ،بار دیگر در این منطقه
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ای شان غلبه کرد ،چون دیدند «و ضع بربرها با آنچه میاندی شیدند متفاو ا ست».
به این ترتیب ،لنگر برداشتند و تصمیم گرفتند تا مرکز یونان فرار کنند».1
خوب ،تا اینجای کار و ضعیت تقریباً معلوم ا ست .ایرانیان پی شروی میکنند و
یونانیان میگریزند و جسته و گریخته تلفاتی میدهند و گهگاه با شنیدن شایعهی
معجزاتی آسااا مانی بازمیگرد ند و چون دروغ بودن شاااای عه ها را میبین ند باز
میگریزند.
در این هنگام ،مردم ائوبویا که متحدان آتن بودند و میدیدند که ناوگان یونانی

خواهند نمود ،به تمیستوکلس  -رهبر قوای آتنی  -پیشنهادی وسوسهانگیز کردند.
قرار شد آنها به او سی تاالن نقره بدهند و در مقابل ناوگان یونانی دیگر فرار نکند
و با پار سیها بجنگد .تمی ستوکلس این ر شوه را پذیرفت و سی تاالن را گرفت ،اما
در مورد آن چیزی به دیگران نگفت.
به روش ساانتی یونانیان ،ناوگان ایشااان یک دریاساااالر منفرد نداشاات و هر
سرداری کشتیهای شهر خود را رهبری میکرد .به همین دلیل هم تمیستوکلس
نمیتوان ست در مورد کل ناوگان ت صمیم بگیرد و میبای ست نظر موافق دو سردار

 1هرودوت ،كتاب هشتم ،بند .4
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به زودی آنها را ترک خواهند کرد و بیپشاااتیبان در مقابل دشااامن رهایشاااان
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همکارش  -آدیمانتوس کورینتی و اوریبیادس اساااپارتی  -را هم جلب کند .به
همین دلیل هم ایشان را به کشتی خود دعو کرد و به اولی پنج تاالن و به دومی
ساااه تاالن نقره پرداخت و وانمود کرد که دارد این پوا را از جیب خود میدهد.
پس دو سردار دیگر نیز با او همراه شدند و تمی ستوکلس باقی پواها را برای خود
نگه داشت.1
با این انگیزهی نه چندان افتخارآمیز ،ناوگان یونانی در آرتمیسااایون ماند و به
خاطر آرمان یونانی آزاد ،غربی متمدن ،و اروپایی سااارافراز با ایرانیان مصااااف داد.

به این ترتیب ،ایرانیان نخستین بار با ناوگان یونانیان در این منطقه برخورد کردند.
نبرد شاادیدی آغاز شااد و از هر دو طرف عدهی زیادی کشااته شاادند (هرودو به
شکلی سادهلوحانه ،به محض بیان این حقیقت ،شتابزده ا ضافه میکند که «ولی
تلفا بربرها بیشتر بود!») .نبرد ادامه یافت تا این که نزدیک به نیمی از کشتیهای
یونانی آساایب دیدند .در این هنگام ،یونانیان دیگر ماندن را جایز ندانسااتند .پس
ابتدا کورینتیها و آخر از همه آتنیها از میدان گریختند 2و سی تاالنِ مردم ائوبویا
را هم با خود بردند!
 1هرودوت ،كتاب هشتم ،بندهای .6-4
 2هرودوت ،كتاب هشتم ،بندهای .18-6
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آرمانی که با سی تاالن  -معادا صد کیلو نقره  -ک ش شی مقاومتناپذیر یافته بود.
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بقیهی ماجرا ،پراکندهگوییهایی در متنهای باسااتانی ،و درشااتنمایی همین
موارد در کتابهای تاریخ جدید اسااات .م ً این گزارش به نسااابت نامعقوا را از
هرودو داریم که تمیستوکلس هنگام فرار از چنگ ناوگان ایران در کنار صخرهای
مشااارف به دریا ایساااتاد تا کتیبهای به زبان یونانی را بر آن حک کند .او در این
دیوارنگاره از یونانیان همپیمان هخامنشااایها خواساااته بود تا دسااات از نبرد با
همزبانانشاااان بردارند و به یونانیان بپیوندند .گذشاااته از این که چنین پیامی از
سااوی یک سااردار شااکسااتخورده و فراری چقدر برای متحدان ایران مضااحک

د شواریهای حک کردن کتیبه بر دیوارههای سنگی نا شی شده ا ست .چون در
جهان با ستان ماژیک جادوییای وجود ندا شته تا به کمک آن آگهیهای تبلیغاتی
را در زمانی کوتاه بر در و دیوار نقش کنند.
نوشتن کتیبه بر دیوارهای سنگی ،مستلزم تراشیدن سط سنگ و هموار کردن
آن ،داربست زدن بر آن ،و چند ماه کار مداومِ استادان سنگتراش است .کاری که
بر صخرههای مشرف به دریا نه ممکن است و نه مفید .چون چنین کتیبهای را جز
از نزدیک نمی شود خواند و ک شتیهای رهگذر احتماالً هرگز آن را نمیدیدهاند ،و
به دالیل فنی نمیتوان ستهاند بدون به گل ن ش ستن آنقدر به آن نزدیک شوند تا
متن برایشان خواندنی باشد .به خصوص که متن نقل شده توسز هرودو چیزی
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مینموده ا ست ،ا صوالً بیان چنین چیزی احتماالً از درک ب سیار ناقص هرودو از
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در حد یک بند چاپی با هفت ه شت سطر را در بر میگیرد و نو شتنش البد خیلی
وقت میگرفته است!
بی توجهی تاریخنویسااان جدید از اینجا معلوم میشااود که نویسااندهای جدی
مانند بنگساااتون چنین ماجرای خ ف عقلی را بیکموکاسااات ذکر کرده و آن را
نمونهای عالی از هنر تبلیغا و جنگ روانی آتنی ها دانسااا ته اسااات .1هنری که
مهمترین دلیل کارآییاش ،متن خودِ بنگستون ،یعنی تاریخنویسی آلمانی است که
بیست و چهار سده بعد در این مورد قلم میزند!

برخوردهایشان با ایرانیان ،دو پیروزی مهم به دست آوردند ،یکی در ترموپوالی ،و
دیگری در آرتمیسااایون .این که چگونه میتوان فرار یک ارتش کوچک و کشاااتار
افراد باقی ما نده از آن در نبردی زمینی ،و نابودی نیمی از یک ناو گان و فرار
بازماندگانش در نبردی دریایی را پیروزی خواند ،البته معمایی ناگشاااوده باقی
میماند .امروز ،برخی از تاریخنویسااان که با دیدی انتقادیتر به موضااوع مینگرند،
به تدریج پذیرفتهاند که پار سیان در جریان ل شگرک شی شان به یونان ،در نخ ستین
قدمها دو پیروزی مهم را به د ست آوردند .پیروزی نخ ست ،آنها را تا آتن پیش برد

 1بنگستون.74 :1376 ،
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تا مد ها ،در کتابهای ک ساایک تاریخ میخواندیم که یونانیان در نخسااتین
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و هدف اصاالیشااان را که احتماالً تنبیه این دولتشااهر بوده به انجام رساااند ،و
پیروزی دوم ،ناوگان یونانیان را در هم شکست و دریا را در اختیار ایران قرار داد.
خلیج ساالمیس  -آنگاه نوبت به نبردهای دیگر ر سید .جنگ ساالمیس در دریا و
دو نبرد برای فت آتن و جنگ پ ته در خشاااکی ،که در این آخری ایرانیان تلفا
زیادی دادند.
ناوگان ایرانیان ،پس از پیروزی در آرتمی سیون ،به سوی ترموپوالی پیش رفت
و برای سااه روز در آنجا لنگرانداخت .آنگاه طی سااه روز بعد تا دماغهی فالرون

تعیین کنند .هرودو در کتابش طبق معموا گروه بزرگی از شخ صیتهای ایرانی
سر شناس  -از جمله خ شایار شا و شمار زیادی از برادران و خوی شاوندانش  -را در
جریان مذاکره تصویر میکند و تک تک جم تی را که هر یک بر زبان میآورند ،به
ع وهی وضعیت روانیشان و گهگاه رویاهایی را که اخیراً دیدهاند شرح میدهد.
اگر نخواهیم ساااادهلوحانه به متن هرودو نگاه کنیم ،باید بپذیریم که تمام
اینها کاربسااتهایی از فن ب غت آتنی برای تولید یک تبلیغ ساایاساای دلکش و
خواندنی بوده اسااات .در تعقیب بح ی که پیش از این مطرح کردم ،اصاااوالً گمان
نمیکنم در این انجمن شاه یا بزرگان دیگری  -به جز شاید شهربانانِ سارد ،ایونیه
و دا سکولیون  -ح ضور دا شته با شند .در عمل اگر بخواهیم حرفهای هرودو را
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پیش رفت و در آنجا سااارداران پارسااای انجمن کردند تا محل رویارویی بعدی را
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جدی بگیریم باید فرض کنیم که کل شهربانها و شخصیتهای سیاسی و نظامی
ایران در زمان جنگهای یادشده قلمرو وسیع شاهنشاهی را به حاا خود رها کرده
بودند و در دماغهای دور افتاده در سااارزمینی دوردسااات گرد آمده بودند تا روش
چیرگی بر مردمی بیاهم یت و گریزان را تدوین کن ند .کاری که از منطق رف تار
هخامن شیان به دور ا ست .اگر قرار بود هخامن شیان بابت هر درگیری نظامی فرعی
و کوچکی چنین کاری انجام دهند ،شاهنشاهیشان دو سده دوام نمیآورد.
به هر صور  ،حتی این که پار سیان در این نقطه انجمنی هم ساخته با شند،

کام ً هماهنگ بوده و از برنامهای ک ن و ساانجیده پیروی میکرده اساات .از این
رو ،میتوان مساالم دانساات که انجمنها و رایزنیهای مداومی در میان فرماندهان
ایرانی برقرار بوده و دلیلی هم ندارد که محل یکی از آنها را در فالرون قرار ندهیم،
هر چند در مورد شااارکتکنندگان و محتوای بحث های ایشاااان جز حدس های
داستانسرایی آتنی هیچ نمیدانیم.
سیر حرکت و شیوهی آرایش نظامی ایرانیان ن شان میدهد که ساالمیس را به
عنوان محل مناسااابی برای نبرد بعدی انتخاب کردهاند .این نقطه از یک نظر هم
اهمیت داشااته ،و آن تمرکز قوای ضاادایرانی در آن بوده اساات .به روایت هرودو
«هزاران هزار» پلوپونسی که برای مقابله با ایران از شهرهایشان خارج شده بودند،
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چندان مسلم نیست .اما این مشخص است که حرکت سپاه زمینی و دریایی ایران
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در اینجا گرد آمده بودند و تمیس اتوکلس هم بقایای ناوگان منهزمش را در همین
جا جمع کرد .در سااااالمیس هم بحثهایی در میان یونانیان در گرفت و اخت ف
آرایی بروز کرد .اهالی پلوپون سوس که سرزمین شان از خز سیر حملهی پارسها
دورتر بود ،معتقد بودند باید عقبن شینی کرد و از درگیری پرهیز کرد .اینان تقریباً
مطمئن بودند که پارسها ،در نهایت ،در دریا پیروز خواهند شااد و به همین دلیل
در خشکی دیوارهای دفاعی ساخته بودند.
اهالی مگارا و آتن و اگینا ،که شااهرهایشااان توسااز پارسها تهدید میشااد،

ساالمیس از پلوپونسیها تشکیل یافته بودند .1جالب آنکه سرداران شهرهای دیگر
به دلیل فت

شدن آتن تمی ستوکلس را در جمع خود راه نمیدادند .به طوری که

یک بار وقتی میخواساات دربارهی آیندهی جنگ اظهار نظر کند ،آدیمانتوس از او
خواساات تا اوا نام شااهرش را بگوید و اگر شااهری ندارد خاموش شااود .به همین
ترتیب ،هنگام رایگیریها هم او را به حساب نمیآوردند!2
در این حین ایرانیان به نزدیک ساااالمیس رساایده بودند و یونانیان نزدیک بود
که تصاامیم به ترک آن منطقه بگیرند و شااهرهای آتیکایی را بیدفاع به حاا خود
 1هرودوت ،كتاب هشتم ،بند .71
 2هرودوت ،كتاب هشتم ،بند .61
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هوادار مقاومت بودند .اما ای شان در اقلیت قرار دا شتند و بی شتر یونانیان حا ضر در
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رها کنند .در این هنگام تمیساااتوکلس دسااات به کاری عجیب زد .او که میدید
پلوپونسااایها اک ریت دارند و به زودی همه را برای ترک آنجا قانع خواهند کرد،
یکی از بردگانش  -مردی ایرانی به نام ساایکین  -را که به دلیل علم زیادش معلم
فرزندان تمیسااتوکلس شااده بود ،فرا خواند و او را با پیامی به اردوی ایرانیان روانه
کرد .پیام او این بود که یونانیان در حاا فرار هسااتند و پارساایان اگر میخواهند
پیروز شااوند ،باید خلیج ساااالمیس را محاصااره کنند .1روایت یونانی آن اساات که
پارسااایان با دریافت این خبر فوراً خلیج را در محاصاااره گرفتند و به این ترتیب،

پیچیدهتر از این بوده باشد.
این که ایرانیان همزمان با اخت ف آرای یونانیان به سااااالمیس رسااایدند و
ح ضور شان یونانیان را وادار به جنگیدن کرد ،به ظاهر در ست ا ست چون همهی
نویسندگان باستانی این ماجرا را به همین شکل تعریف کردهاند و کلیت امر هم با
سیر رخدادها همخوانی دارد .اما این که پارسیان به دلیل پیام تمیستوکلس چنین
کرده با شند ،قدری عجیب به نظر میر سد .چون بدیهیترین راهبرد هنگام نزدیک
شادن به سااالمیس محاصاره کردن ساپاه یونان بوده اسات ،و بیتردید سارداران

 1هرودوت ،كتاب هشتم ،بند .75
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یونانیان راهی جز جنگیدن در برابر خود نیافتند .اما به نظر میرسااد واقعیت کمی
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ایرانی آن قدر مردد و نادان نبودها ند که برای ان جام این کار به راهن مایی
تمیستوکلس نیاز پیدا کنند.
این نکته در این میان رو شن ا ست که تمی ستوکلس به را ستی تو سز بردهی
ایرانیاش پیامی برای اردوی پارس فر ستاده ا ست .روایتی که گفتیم ،چیزی ا ست
که تمیسااتوکلس خود به آتنیان ابراز کرده و پیامش را حیلهای قلمداد کرده که از
پراکنده شدن سپاه یونان جلوگیری کرد و در نهایت به نفع آتن تمام شد .با وجود
این ،به دلیلی که گفتیم ،بعید به نظر میر سد ادعای وی در ست با شد .از سویی،

و همه چیز را دیده و در جریان اوضاااع بوده و مساالماً آنچه را که میدانسااته به
پارساایان منتقل کرده اساات .از سااوی دیگر ،بعید به نظر میرسااد که این بردهی
ایرانی ،به آرمان وطنپرساااتی یونانیان چندان وفادار بوده باشاااد و برای ساااود و
پیروزی ای شان در حیلهای شرکت کرده با شد .1نام او را بعد از این دیگر در تاریخ
هرودو نمیبینیم ،و بدیهی است که تمیستوکلس در این موقعیت او را آزاد کرده
تا به نزد مردمش بگریزد و آنچه را که میداند برایشاااان تعریف کند .در واقع،
احتمااِ بی شتر آن ا ست که سیکین به را ستی حامل پیامی خیانتآمیز بوده با شد

 1هر چند هرودوت میگوید كه او تميستوكلس را «به شيوهی یونانيان» دوست میداشته است!
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سیکینِ ایرانی ،که به نزد سرداران پارسی رفته ،در اردوی یونان هم حضور داشته
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که برای ایرانیان مفید و مهم بوده ،و میتوانسااته موقعیت بعدی تمیسااتوکلس را
نزد ای شان بهبود بخ شد .کما این که بعدها تمی ستوکلس را در آتن به جرم خیانت
به یونانیان و همکاری با پارساایان متهم کردند و ناچار شااد از شااهرش بگریزد .در
مقابل ،ایرانیان به او پناه دادند و با پاداشهایشان او را خوشنود کردند.
در ضمن بد نیست به این حقیقت هم توجه کنیم که تمیستوکلس همان کسی
بوده که با شاانیدن پیام سااروش دلفی که م ل همیشااه به نفع ایرانیان وارد عمل
شده و آتنیان را به ترک شهر تشویق میکرده ،ابتکار عمل را در دست میگیرد و

ب نابراین دلیلی ندارد شاااوا هد روشااان را ناد یده بگیریم و به توجیهی که
تمیساااتوکلس ،احتماالً به عنوان دفاعیهای در دادگاه آتن ،سااار هم کرده زیاد بها
دهیم .دادههای تاریخی نشاااان میدهند که ساااردار آتنی در گرماگرم نبرد برای
ایرانیان پیام میفرساااتد ،بعدها از تعقیب ایشاااان و صااادمه خوردنشاااان هنگام
عقبن شینی جلوگیری میکند ،به همد ستی با ایرانیان متهم می شود ،و در نهایت
به نزد پارسها میگریزد و با اسااتقباا ایشااان روبهرو میشااود .همهی اینها یک

 1پلوتارک ،تميستوكلس ،فصلهای .20-16

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

هوپلیتها را به کوچیدن از شهر وادار میکند.1
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معنای ساارراساات و روشاان دارند :تمیسااتوکلس از ابتدا خائن بوده و با پارسها
همکاری میکرده است.
به این ترتیب ،یونانیان در ساالمیس ناگزیر به جنگیدن شدند .به نظر میر سد
در اردوی آنها همچنان آشاااوب و ناهماهنگی حاکم بوده باشاااد .هفت قبیلهی
پلوپونسی که در منطقه ساکن بودند ،ناگهان اع م بیطرفی کردند و به این ترتیب
در واقع به پارسها پیوساااتند .1پلوپونسااایها که قرار بود در بئوتیا با قوای ایرانی
روبهرو شوند ،به جای بیرون بردن قوای خود و دفاع از ساحل در پ شت دیوارهایی

 شاید در اثر تبلیغا جنگی ایرانیان -خبر فت آتن و ویرانی آکروپلیس در میانیونانیان پخش شد و باعث هراس شان شد .2به این شکل برخی از سرداران شان به
ک شتیهای خود ن ش ستند و ت صمیم گرفتند فرار کنند .3هنگامی که اوروبیادس و
تمی ستوکلس برای سخنرانی برای سپاهیان و برانگیختن شجاعت شان به میان
سربازان رفتند ،کسی به حرفهایشان گوش نمیداد و همه هراسان در فکر بستن
بار و بنهی خویش و گریختن بودند.4

 1هرودوت ،كتاب هشتم ،بند .72
Cornelius Nepos, Temistokle, IV.
 3هرودوت ،كتاب هشتم ،بندهای .57-24
 4دیودور ،كتاب یازدهم ،بند .16
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که ساخته بودند پناه گرفتند و بقیهی ساحل را بیدفاع رها کردند .در این هنگام
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در بامداد روز دوم مهرماه  480پ.م .ناوگان ایران به یونانیان ،که هنوز انسااجام
خاصااای نداشاااتند ،حمله کرد و نبرد سااااالمیس آغاز شاااد .یونانیان شاااروع به
عقبن شینی کردند و هنگامی که ک شتیهای کورینتی رو به فرار نهادند ،1ب سیاری
از ایشاااان پیروی کردند .البته در مورد این که به راساااتی کورینتیها نخساااتین
فراریان بودها ند یا نه ،جای ب حث وجود دارد .چون هرودو در ز مانی ک تابش را
مینوشت که آتن در حاا جنگ با کورینت بود و بعید نیست که این هم بخشی از
تبلیغا زمانهی او برای خراب کردن خاطرهی کورینتیان بوده باشد.

ناگهان برگ شت .شبحی به شکل زن از پ شت سر یونانیان ظاهر شد و با صدایی
بلند فریاد زد« :ای بدبخت ها! تا کجا میخواهید فرار کنید؟» .ظهور این شاااب ،
احتماالً نیرنگی از نوع ظهور آتنای پی سی سترا سی بوده که یکی از سرداران به کار
برده تا به یونانیان قو قلب دهد .در عین حاا ،میتوان فرض کرد که این ماجرا
ساااخته و پرداختهی ذهن خیااپرداز هرودو بوده باشااد و ماجرا به سااادگی این
بوده که یونانیان که دیگر جایی برای عقبنشینی نداشتهاند ،دا را به دریا زده و با
ایرانیان درگیر شااده باشااند .در این دا به دریا زدن ،گویا یکی از سااربازان به نام

 1هرودوت ،كتاب هشتم ،بند .94
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عقبنشاااینی یونانیان ،به روایت هرودو  ،با چند معجزه متوقف شاااد و ورق
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آمینیاس آتنی اثرگذار بوده باشااد .چون او روی یکی از کشااتیهای بربر پرید و با
دالوری دساات به شاامشاایر برد و باعث شااد تا روح جنگجویی در بساایاری از
همرزمانش دمیده شود.1
دربارهی ادامهی نبرد ،دادهها مغشاااوش اسااات .این را میدانیم که پیشاااروی
اولیهی ایرانیان متوقف شاااد و هر دو طرف تلفا زیادی دادند .همچنین میدانیم
که در نهایت حملهی ناوگان ایران به ساااالمیس پس زده شااد و کسااانی که در
ساااحل پناه گرفته بودند از خطر جسااتند .این برای یونانیانی که تا ساااعاتی پیش

ناوگان ایران پس از ساعاتی نبرد ،چون در شک ستن خز دفاعی یونانیان کامیاب
نشااد عقب نشااساات و جنگ پایان یافت .به این ترتیب ،برای نخسااتین بار ناوگان
ایران در دریا از دسااتیابی به هدفی که برایش تعیین شااده بود بازماند .اما این که
ساالمیس چقدر برای ایرانیان شکست محسوب می شده است ،بح ی است که باید
دقیقتر بدان پرداخت.
هرودو هن گام شااارح این نبرد از سااارداران ز یادی نام میبرد :آر یاب یگ و
هخامنش برادران شاه ،پرگشاسپ پسر اسپاتن ،و بغباز پسر بغباد ،که در این میان

 1هرودوت ،كتاب هشتم ،بند .84
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خود را در زمرهی مردگان به حساب میآوردند ،بیتردید پیروزی بزرگی بوده است.
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آریابیگ در جنگ کشاااته شاااد .با توجه به این که در زمان مورد نظر هخامنش
شهربان م صر بوده ،و ترک کردن ا ستان م صر برای جنگیدن در ساالمیس کاری
نادر ست به لحاظ دیوان ساالری ،و غیرالزم از نظر نظامی ،مح سوب می شده ا ست،
تردید جدی در صااحت این نامها وجود دارد .در مورد کشااته شاادن برادر شاااه در
ساالمیس هم ،مانند ح ضور خودِ خشایارشا در میدان نبرد ،باید با احتیاط برخورد
کرد .چون بعید به نظر میرساااد که مهمترین ساااردار زمینی پارسااای در یونان
مردونیهی جوان بوده با شد ،در حالی که برادران شاه بر ک شتی به همراه متحدان

لشگرکشی حضور میداشتند ،میبایست در جاهای دیگری هم اسم شان را ببینیم
و گذشته از جلسههای خصوصیای که فقز هرودو از محتوایش خبر داشته ،در
وقایع دیگری هم رد پایشان را باز یابیم.
در این میان از نام دو سردار ایونی نام برده می شود که دالوری زیادی به خرج
دادند و جالب آن که هر دو هم ساااموساای بودند ودر جبههی ایران میجنگیدند:
تئوم ستور پ سر آندروداماس و فوالکوس پ سر هی ستائوس .اولی با دریافت حکومت
ساموس و دومی با گرفتن لقب «نیکوکار» از شاه ایران سرفراز شد.1

 1هرودوت ،كتاب هشتم ،بند .85
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ایونی و فنیقی به نبرد با یو نان یان بپرداز ند .اگر آر یاب یگ یا ه خامنش در این
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قدیمیترین اثر موجود دربارهی نبرد سااااالمیس نمایش نامهی پارسااایان از
آی سخولوس ا ست .جالب ا ست که او در این نبرد دریایی ،هیچ ا شارهای به ناوگان
آتن نمیک ند و نبرد در آب ها را با بیتوجهی ناد یده میگیرد تا به ج نگ هایی
جزیی و بیاهمیت بر خ شکی بپردازد .1در یکی از بندها ،آتو سا میپر سد :هلنیها
(آتنیها) چطور پیروز شدند؟ و گروه هم سُ رایان چنین پا سخ میدهد که :با سپاه،
خاک ،و نقره .آتوساااا باز میپرساااد :آیا یونانیان کمانداران ماهری داشاااتند؟ و
هم سرایان پاسخ میدهند :نه ،اما سپر ،نیزه ،و زره نیرومندی داشتند .این اشارهها

بی شتر در خ شکی رخ داده ،نه در دریا .ا شارهها به س ح جنگجویان و تأکیدی که
بر عوامل پیروزی یونانیان (نفرا  ،موضعگیری در خشکی ،و پوا نقره برای تجهیز
سربازان) میگذارد ،همه نشانگر غیاب نیروی دریایی در این میان است.
اما مشکل در اینجاست که نبرد ساالمیس اصوالً در دریا رخ داده و نمیتوانسته
جنگی زمینی باشاااد .روایت تاریخ های ک سااایک از این نبرد ،همان اسااات که
هرودو در کتاب هفتم خود نو شته و در آن بر دریایی بودن نبرد و درگیری میان
کشاااتیهای آتنی و فنیقی تأکید میکند .این در حالی اسااات که آیساااخولوس

 1پارسيان ،ابيات .431-475
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به روشنی نشان میدهد که نبرد ساالمیس از دید آیسخولوس درگیریای بوده که
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مهمترین لح ظهی نبرد را ز مانی میدا ند که هوپل یت های یو نانی بر جزیرهی
پسااوتالِئیا پیاده میشااوند و پارساایانِ کمین کرده در آنجا را شااکساات میدهند.
حجم متنی که آیسااخولوس به نبرد در جزیرهی یادشااده اختصاااص داده ،دو برابر
ابیاتی است که برای توصیف کل بقیهی نبرد به کار گرفته است .نکتهی جالب آن
ا ست که جزیرهی پ سوتالئیا ،که ب سیاری از تاریخنوی سان صاحبنظر معا صر از آن
همچون میدان نبردی گسااترده یاد کردهاند ،در نقشااههای جغرافیایی عادی وجود
ندارد! دلیل این امر ،لزوماً دروغ بودن روایت آیسااخولوس نیساات .دلیل اصاالی آن

نی ست .صخرهای کوچک که فاقد و سعت کافی برای زی ستن ،و بنا بر این خالی از
سکنه است.
یونانیان با ستان که در سواحل اطراف این جزیره زندگی میکردند معتقد بودن
این جزیره فقز یک ساکن دارد و آن هم پان  -ایزد شوخو شنگ و شاخدار حامی
چوپانان  -ا ست .چنین به نظر میر سد که در زمان درگیری ساالمیس ،گروهی از
سااربازان ایرانی در این جزیره پیاده شااده باشااند تا پس از شااکساات یونانیان راه
فرارشااان را سااد کنند .روایت هرودو  ،آن اساات که آریسااتید آتنی از خاندان
آلکمنوئیدها ،پس از نبرد ،با حرکتی نمایشاای در راس گروهی از جان گذشااته به
این جزیره میرود و پارسیانِ به دام افتاده در آنجا را کشتار میکند .در این که به
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است که جزیرهی موسوم به پسوتالئیا چیزی جز یک تکه صخرهی خشک و خالی
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راساااتی آریساااتید چنین کرده باشاااد ،تردید جدی وجود دارد ،چون آریساااتید
سیاستمداری بوده که در زمان اجرای نمایش پارسیان قدر را در دست داشته و
هنگام نوشااته شاادن داسااتانهای هرودو در آتن هم بساایار سااتوده میشااده و
خویشاوندانش از خاندان آلکمنوئید قدر را در دست داشتهاند .همین افراد بودند
که به هرودو پوا دادند تا تاریخش را بنویسد.
اما گذشاااته از هویت کسااای که حمله به این جزیره را رهبری کرده ،به نظر
میرسد به راستی درگیریای در پسوتالئیا رخ داده و به نفع آتنیان به پایان رسیده

پادگان پارس» نبوده ،بلکه درگیری کوچکی بوده که اتفاقاً زمانش را هم هر کس
به شکلی قید کرده .یعنی از دید آی سخولوس این نبرد شبهنگام انجام گرفت ،در
حالی که پلوتارک آن را مربوط به پیش از نبرد ساالمیس میداند ،1و پاوسانیاس و
هرودو آن را همزمان با درگیری دریایی فرض میکنند.2
آیسااخولوس به صااراحت تأکید میکند که تلفا ایرانیان در این جزیره تقریباً
دو برابر تلفا شان در دریا بوده ا ست .از این رو میتوان حدس زد که ا صوالً نبرد
ساااالمیس نبردی دریایی نبوده ،و بیشااتر در خشااکی رخ داده اساات .به روایت
 1پلوتارک ،آریستيد ،بند .13
 2هرودوت ،كتاب هشتم ،بند .95
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باشااد .البته این درگیری شاابیه به آنچه در تاریخهای امروزین میبینیم« ،انهدام
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پاوسااانیاس ،تلفا ایرانیان در این جزیره  400نفر بوده اساات .1در این حالت کل
تلفا ایران در نبرد ساالمیس به حدود  800نفر میرسد.
تفسیر فون ویس ،که غیاب کشتیهای جنگی در پارسیان آیسخولوس و پدیدار
شااادن ناگ هانیاش در تواریخ هرودو را ناشااای از تحوا خودآ گاهی طب قاتی
دریانوردان و پاروزنان میداند ،هرچند جالب توجه ا ست ،اما لزوماً در ست نی ست.2
توضاای سااادهتر آن اساات که در زمان درگیری ساااالمیس نیروی دریایی آتن به
راسااتی نقش مهمی را ایفا نکرده باشااد ،و این نقش بعدها  -در زمان هرودو که

در مورد نبرد ساالمیس ،نکاتی هست که باید مورد وارسی دقیقتر واقع شود:
نخست آن که در مورد دالیل شکست ساالمیس ،متنهای زیادی نوشته شده
است .برخی از این متنها ،دالیلی را مطرح میکنند که چندان معقوا نیست .م ً
این ادعا که کشاااتیهای ایرانی به قدری زیاد بودند که هنگام حمله به یونانیان به
هم تنه میزدند و نمیتوانستند مانورهایشان را درست اجرا کنند ،حرفی است که
از یکی از بندهای تراژدی پارسیان آیسخولوس گرفته شده و استعارهای شاعرانه را
به حقیقتی تاریخی تبدیل کرده است.

 1پاوسانياس ،توصيف یونان ،آتيک ،فصل  ،36بند.2
Von Wees, 1997.
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نیروی دریایی مهم شده بوده  -به آن منسوب شده باشد.
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هرودو تفساایر دیگری دارد و میگوید :دریاساااالران فنیقی در میانهی نبرد
ت ش کردند تا نزد خ شایار شا از ایونیها بدگویی کنند و چون دروغگویی شان بر
م شد به امر خشایارشا گردن زده شدند وپس از آن ناوگان فنیقیه قهر کرد و به
ک شور خود بازگ شت .1این ماجرا که متأ سفانه در روزگار ما تو سز تاریخنوی سان
نامداری مانند گیرشمن و اومستد بدون نقدی جدی عیناً بازگو شده هم بیشتر به
ابراز آرزوی یونانیانی شاابیه اساات که در جنگ تلفا زیادی را از دریانوردان ماهر
فنیقی تحمل کردهاند .چون آشااکار اساات که هیچ پادشاااه عاقلی برجسااتهترین

کوهی مشرف بر صحنهی نبرد نشسته باشد و اصوالً امکان دسترسی مستقیم به
سردارانش را نداشته باشد .اگر هم شاهی چنان دیوانه باشد که چنین کند ،هرگز
قادر به ب سیج چنین سپاهی نمی شود .ناوگان فنیقی هم به عنوان بخ شی از ارتش
ایران آنقدر خودمختار نبوده که حتی اگر زیر امر چنین شاه دیوانهای قرار بگیرد،
بتواند سر خود به ک شورش باز گردند .کل این دا ستان ،به گمان من بازتاب خ شم
فرو خوردهی یونانیانی ا ست که به جایگاه ارجمند فنیقیان در میان ایرانیان ح سد
میبردهاند و در نبردها از ایشان آسیب میدیدهاند.

 1هرودوت ،كتاب هشتم ،بند .90

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

سااردارانش را در میان نبرد اعدام نمیکند .به ویسه هنگامی که به قوا هرودو بر
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گذشاااته از نامعلوم بودن معجزهای که ساااپاه منهزم و در حاا گریز یونان را
ناگهان به پیروزی میر ساند ،رفتار ناوگان ایران پس از نبرد هم ،با توجه به این که
شاااکساااتی را از سااار گذرانده اسااات ،توجیهناپذیر مینماید .ناوگان ایران پس از
ساااالمیس به جای گریختن به ساامت آساایا یا پهلو گرفتن در منطقهای امن برای
ترمیم خ سار ها ،به سوی مناطق مرکزی یونان حرکت کرد و حتی زم ستان هم
به سواحل آ سیا باز نگ شت و در سواحل کومه لنگر انداخت و درهمانجا م ستقر
شااد .1جالب آن که ناوگان ایران در این مد حتی یک بار هم از سااوی یونانیان

چرا که تا به حاا دیده ن شده سپاهی در نبردی شک ست بخورد ،ولی همچنان در
سرزمین دشمن باقی بماند و دشمنِ پیروزمند هم جرأ نکند به او تعرضی کند.
در تراژدی پارسیان تصاویری نمایشی از چگونگی گریز سراسیمهی خشایارشا و
درباریانش از ساالمیس وجود دارد که تو سز نوی سندگان یونانی دیگر مرتباً تکرار
شده است و با هر تکرار بر آب و رنگ آن افزوده شده است .کتابهای کهن انباشته
از ق صههایی ا ست دربارهی علف خوردن سپاه گر سنه و شک ستخوردهی ایران و
شرح م صیبتها و رنجهایی که پار سیانِ فراری در زم ستان و برف و بوران تحمل

1

دیودور ،كتاب یازدهم ،بندهای  27و .28
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مورد حمله قرار نگرفت ،و این با آنچه از تاریخ جنگ سراغ داریم در تعارض ا ست.
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کردند .در اینجا نمیخواهم به ایرادهای این قصااهها اشاااره کنم ،چون شاامار این
ایرادها بساایار اساات؛ م ً این که نبرد ساااالمیس در آبان ماه رخ داده و ساارزمین
یونان در این ماه فاقد علف اسااات و بوران و برف هم در این ماه  -و حتی تا پایان
دی ماه  -در آنجا وجود ندارد.
به جای اشااااره به این ایرادهای جزئی که تنها بر حجم کتاب خواهد افزود،
ترجی میدهم به چند مسألهی کلیدی اشاره کنم که معموالً در شرح تاریخ یونان
از قلم میافتد .نخست آن که ،دولتشهرهای یونان با وجود عقب نشستن پارسیان

شهرهای یونانی و واکنش ای شان و هراس آتنیها از دخالت پارسها ن شان میدهد
که نیروی ایرانی در این دوره همچنان در یونان ح ضور دا شته و دولت شهرها هم
همچنان تابع آن بودهاند و آتنیها و شهرهای آتیکایی نوعی دستهی راهزن در این
میان محسوب میشدهاند.
در واقع ،نیروی زمینی ایران به رهبری مردونیه ،هنوز چنان پرشمار و قدرتمند
بود که به فاصااالهی کوتاهی پس از این ماجرا برای بار دوم آتن را فت کرد و در
چشاام یونانیان همچنان ساایصااد هزار نفر جمعیت داشاات .همچنین آرتاباز پساار
فرناسااپ ،که گویا یکی از ساارداران محلی پارساای در یونان بوده ،پس از گساایل
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از ساالمیس همچنان تابع دولت ایران بودند و حملههای تمیستوکلس و یارانش به
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کردن شصت هزار 1سپاهی برای همراهی خشایارشا ،شهرهای پوتیدیا و اولونتئوس
را که سرکشی میکردند محاصره کرد و هر دو را در مدتی کوتاه گشود.2
دیگر آن که به قوا صااری تاریخنویسااانی که داسااتانهایشااان را تا اینجا
خواندیم ،خ شایار شا پس از واقعهی ساالمیس به ایران بازنگ شت ،بلکه تا  45روز
دیگر در یونان گردش کرد و به کارهایی مانند ساااخت جاده و فعالیتهای عمرانی
پرداخت .م ً به کمک کارگران فنیقی راهی ارابهرو را در م سیر ساالمیس تا تنگه
ساخت 3که اتفاقاً در همان جایی است که انتظار داریم اردوی سپاه پیروزمند یونان

ساااالمیس و آتیکا ساااخت .کندی حرکت خشااایارشااا و ساارگرمیهایش در حین
بازگشااات به ایران با فرض این کتاب ،در این مورد که سااافر او به یونان ربطی به
جنگهای جاری ندا شته ،همخوان ا ست .در واقع ،خ شایار شا در بخ شی از قلمرو
شاهنشاهی خود سرگرم گشتوگذار و انجام کارهای عمرانی مرسوم بوده ،در حالی
که در گوشااهی دیگری از همین ساارزمین ناوگانش و سااربازانش با قوای متحد
آتیکایی و پلوپونسااوساای  -که بیشااتر به دسااتهای از دزدان دریایی میمانند تا

 1میتوانيد اعدادی را كه به طور مستقيم از متنها یونانی نقل میشوند ،نادیده بگيرید!
 2هرودوت ،كتاب هشتم ،بندهای .130-126
 3هرودوت ،كتاب هشتم ،بند .97
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را ببینیم .ع وه بر این خشااایارشااا در همین زمان اسااکلهای هم در مساایر بین
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نیروهایی ا ستق اطلب  -میجنگیدند .سرزمین یونان کوچک ا ست ،اما نه آنقدر
کوچک که نتوان هر دوی این کارها را به طور همزمان در آن انجام داد .بنابراین
میبینیم که رفتار خشاااایارشاااا و ایرانیان با فرار ساااراسااایمه و خوردن علف و
قحطیزدگی شباهتی نداشته است.
نویسااندگان یونانی هم البته با این امر ،که چگونه کارهای ساااختمانی و رفاهی
خشایارشا را با عملیا جنگی ایرانیان آشتی دهند ،دچار مشکل بودهاند .هرودو ،
طبق معموا سرگرمکنندهترین توضی را در چنته دارد .او معتقد است خشایارشا

زودی عقبنشینی کنند ،گمراه کند !1البته این معما که چگونه یک سردار میتواند
سااپاهش را در مورد عقبنشااینی خودشااان گمراه کند ،و این که چنین کاری چه
فایدهای دارد ،ناگفته میماند.
توضاای کمی معقواتر را کتساایاس به دساات میدهد .از دید او فعالیتهای
عمرانی خ شایار شا در منطقه به نوعی با نبردش ارتباط دا شته ا ست .یعنی هدفش
از این کارها گشودن راهی زمینی (جاده) یا دریایی (بندر) به ساالمیس بوده است.
اما در متنها به رو شنی ت صری

شده که جادهی مورد نظر پو شیده از سنگفرش

 1هرودوت ،كتاب هشتم.
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برای این بندر و جاده می ساخته که سپاهیان خود را در مورد این که قرار است به
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بوده و برای حرکت ارابهها ساخته شده بوده ،و ساخت بندر هم با محل تخلیهی
نیرو در کنار سااااحل تفاو میکند و کاربرد نظامی ندارد .جادهی ارابهرو و بندر
بیشتر تأ سیساتی تجاری هستند تا نظامی ،و گویا خشایارشا هنگام ساختن اینها
چندان در دغدغهی سپاهش نبوده باشد.1
کنشِ متقابل ساااپاه پارس با آتنیان هم بر همین منواا اسااات و با تعامل
مهاجمانی شکستخورده با مدافعانی پیروزمند شباهت ندارد .چند ماه پس از نبرد
ساالمیس ،مردونیه ،پیش از حمله به آتن ،با واسطهی اسکندر مقدونی  -جد همان

تسلیم ایرانیان شوند ،چون احتماا پیروزیشان صفر است .و آتنیان هم به اسکندر
پاسخ دادند که خودشان از ضعف خویش آگاهی دارند و دلیلی ندارد با یادآوری آن
شرم شان را افزون کند !2بدیهی است که اگر آتنیان در ساالمیس پیروز شده بودند
چنین پا سخی نمیدادند و د ستکم ا شارهای به نبرد پرافتخار شان در ساالمیس
میکردند.
به همین ترتیب ،رفتار یونانیها هم غیرعادی است و به رفتار لشگری پیروزمند
شباهت ندارد .نخستین کار آنها ،پس از برآمدن روزِ پس از نبرد ساالمیس ،آن بود
 1كتسياس ،فصل  /26استرابو ،فصل اول ،بند .9
 2هرودوت ،كتاب هشتم ،بند .141-140
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کسااای که به ایران حمله کرد  -برای آتنیان پیام فرساااتاد که مقاومتی نکنند و
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که خود را برای مقاومت آماده کنند! چون نیروی زمینی ایران همچنان بر سااار
جای خود باقی بود و یونانیان فکر میکردند ناوگان ایران به فالرون رفته است تا از
آنجا به ایشااان حمله کند .1بنابراین یونانیان در فردای نبرد ساااالمیس موضااعی
دفاعی دا شتهاند و انتظار حملهی دیگری از سوی ایران را میک شیدهاند .آنها حتی
پس از آگاهی بر این که ناوگان ایران منطقه را تخلیه کرده هم وارد حالت تهاجمی
ن شدند .یعنی به جای این که به نیروی زمینی ایران حمله کنند ،یا ناوگان ایران را
دنباا کنند ،2به سوی جزیرههای کوک د پیش رفتند و ت صمیم گرفتند شهرهای

آتنیها به رهبری تمیسااتوکلس شااهر آندروس را محاصااره کردند و شااهرهای
همسایه را نیز تهدید کردند که اگر باج خوبی به ناوگانشان نپردازند ،شهرهایشان
را ویران مینمایند .به این ترتیب تمیسااتوکلس پوا خوبی به جیب زد ،بی آن که
در مورد این باجها با دیگر ساارداران صااحبتی کند .3باز در اینجا با الگویی آشاانا
مواجه می شویم .یونانیانی که قاعدتاً ادعای پیروزی بر ناوگان ایران را داشتهاند ،در

 1هرودوت ،كتاب هشتم ،بند .111
 2هرودوت میگوید تميســـتوكلس هوادار تعقيب ایرانيان بود ولی اوریبيادس با این كار مخالف بود .به
همين دليل هم تمي ستوكلس خود را به عنوان ك سی كه موافق ماندن در یونان ا ست معرفی كرد و این با
تصميمهای دیگرش برای نزدیکی به ایران سازگارتر است( .هرودوت ،كتاب هشتم ،بند )112
 3هرودوت ،كتاب هشتم ،بند 112و .113
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یونانی آنجا را غار کنند.
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گشاااودن شاااهر کوچکی م ل آندروس ناکام میمانند و پس از مدتی محاصاااره،
نمیتوانند بر مقاومت اهالی محل غلبه کنند و ناچار به بازگشااات میشاااوند .این
سر شک ستگی ،خیلی زود با انجام شاهکار جدیدی جبران شد .ناوگان یونانی به
شهر کاروستوس در اوبه حمله کرد و آنجا را ویران نمود و امواا مردمش را غار
کرد.
به این ترتیب ،به نظر میرسد اشتیاق برای حمله به شهرهای یونانی ،باجگیری
از آنها ،و غار کردن شان ،و در عین حاا ضعف و ناتوانی و ناکام ماندن در انجام

دیگر آن که یونانیان پیروزی سااااالمیس را به خود منساااوب نمیکردهاند .از
نخ ستین متنهایی که در این باره نو شته شده  -یعنی نمایشنامهی پار سیان تا
داسااتانهای هرودو  -در هیچجا ساارداران یونانی یا نویسااندگانی که دربارهی
ای شان مینو شتهاند افتخار پیروز شدن بر ایرانیان را به ک سی یا گروهی من سوب
نکردهاند .در مقابل ،آنچه بسیار تکرار می شود ،دخالت خدایان و حساد ایشان به
غرور بیش از حد خشایارشا است که باعث شوربختی پارسیان شد.
آیسااخولوس دلیل شااکساات پارس را عملیا «یک فرشااتهی انتقام ،یک ایزد
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این کار صفت مشترک تمام پرچمداران آزادی اروپا و تمدن درخشان یونانی باشد!
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شیطان صفت که معلوم نی ست از کجا آمده» میداند ،1و تمی ستوکلس در فردای
نبردِ ساالمیس سربازانش را گرد میآورد و میگوید «این ما نبودیم که این شاهکار
را انجام دادیم ،این خدایان بودند» .2پس چه ک سانی بودند که جنگ ساالمیس را
بردند؟ یک توضی این است که پیروزی بازنماییشده در متنهای یونانی ،هرگز به
آن شااکل وجود نداشااته اساات .ظاهراً آنچه رخ داده ،حملهی یک واحد رزمی از
ناویان ایرانی به نیروهای یونانی مسااتقر در ساااالمیس بوده ،و ایرانیان که در ابتدا
پیروز شاااده بودند در نهایت پس زده میشاااوند و بدون این که در ادامهی جنگ

که مأموریتی در آنجا دا شتهاند .این احتمالی ا ست که با اقامت زم ستانهی ناوگان
ایرانی در مرکز یونان تقویت می شود .با وجود این ،د ستاورد یونانیان پناهگرفته در
ساالمیس  -یعنی زنده و سالم ماندن در برابر حملهی پارسها  -در چ شم ای شان
آنقدر مهم و بزرگ بوده که آن را همچون معجزهای تصور کنند .اما این ،شاهکاری
بوده که خالقش به درسااتی مشااخص نبوده؛ چون این پارسها بودهاند که پس از
مدتی جنگیدن ،و ناکام ماندن در د ستیابی به خلیج ساالمیس ،راه خود را ک شیده
و رفتهاند .شااواهد نشااان میدهد که این نبرد بیشااتر خصاالتی زمینی داشااته ،و
 1پارسيان ،بندهای  353و .354
 2هرودوت ،كتاب هشتم ،بند .112
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اصراری به خرج دهند ،راه خود را به مرکز یونان ادامه میدهند ،شاید به این دلیل
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درگیری ناوگان در آن امری حاشاایهای و فرعی بوده ،که به تدریج با اهمیت یافتن
نیروی دریایی در آتن ،و نوشته شدن تاریخ این رخدادها در همان شهر ،برجستگی
و اهمیت بیشتری یافته و با زیورِ قصههایی تخیلی آراسته شده است.
نکتهی دیگر این که ،به ظاهر ،پس از نبرد ساااالمیس هیچکس در رشاااد و
دالوری ایرانیان تردید نداشااته اساات .تراژدی پارساایان که در ساااا  472پ.م- .
یعنی ه شت ساا پس از نبرد  -در آتن بر صحنه رفت ،انبا شته از ستایشهایی
ا ست که ن ار پار سیان شده ا ست .ا صوالً خود این حقیقت که سرنو شت پار سیانِ

آی سخولوس در این متن از هیچ سردار یونانیای نام نمیبرد و کردار هیچ جنگاور
یونانیای را به اندازهی پارسااایان نمیساااتاید .بندهای متن او ،پر از نام و نشاااان
سرداران و پهلوانان ایرانی است که با شگفتی و ستایش یاد می شوند .متنی معادا
پارسیان ،اگر در هر کشور در حاا جنگی درروزگار ما برای دشمن ساخته شود و
به نمایش درآید ،خیانتی آشااکار به میهن تلقی میگردد! چون بخش عمدهی این
تراژدی ساااتایش از داریوش  -فات پیشاااین یونان و پدر فات کنونی  -اسااات و
پارساایان همهجا با صاافاتی مانند «آساامانی»« ،زادهی باران ط یی» (اشاااره به
تبارشاااان که از طریق پرسااائوس به زئوس میرساااد)« ،دالور»« ،هراسآور»،
«جنگاور» و «زیبارو» ستوده شدهاند.
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شکست خورده برای آتنیان یک تراژدی  -و نه کمدی  -بوده ،کام ً معنادار است.
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یونانیان پس از نبرد سااااالمیس ،و پس از گردش تاراجگرانهای که در کوک د
کردند ،بار دیگر به ساااالمیس بازگشااتند و به مناساابت این که پارسها منطقه را
ترک کرده بودند ج شنی گرفتند .بعد قرار شد به شجاعترین سردار جایزه دهند.
جالب آن که در این جشاان هیچکس جایزه نگرفت ،چون هر کس به خودش رای
داده بود !1اما در میان شهرهایی که ابراز شجاعت کرده بودند ،دولت شهری وجود
دا شت که آ شکارا برتر از دیگران در نبرد ظاهر شده بود و به همین دلیل هم نخل
زرین جایزه را به مردمش دادند .این شاااهر ،برخ ف انتظار ما ،نه آتن بود و نه

اسپارتیها ،که گویا در جریان جایزه گرفتن مردم اگینا اعماا نفوذ کرده بودند،
از خشم آتنیها در اندیشه شدند و برای این که دا تمیستوکلس را به دست آورند
او را به اسپار دعو کردند و در آنجا از او به عنوان مردی خردمند تقدیر کردند
(با وجود این ،تاج زرین شاااجاعت را به اوروبیادس دادند) .تمیساااتوکلس ،که از
ستایش ایشان سرافراز شده بود ،بیدرنگ پس از بازگشت به آتن به جرم دزدی و
فریبکاری محاکمه شد و از من صب رزمآرایی عزا شد .ک سانتیپوس پدر پریکلس
به جای او این مقام را به دساات آورد .اسااپارتیها کمی بعد او را به جرم خیانت به

 1هرودوت ،كتاب هشتم ،بندهای .124-121
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اسپار  ،که اگینا  -دشمن و رقیب قدیمی آتن  -بود!
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یونانیان و همد ستی با ایرانیان به محکمه خواندند ،اما او در آتن محاکمه شد و به
جرم دزدی تبعید شد.
پس از پایان نبرد ،نام و نشااان کسااانی که بعدها خیلی مشااهور شاادند و در
تاریخها نام شان تکرار شد زیاد مطرح نبوده ا ست .تمی ستوکلس ،که در روزگار ما
همچون قهرمان ساااالمیس سااتوده میشااود ،همان کساای بود که خیلی زود از
سمتش برکنار شد و آریستید ،که قهرمان نبرد مهیبِ پسئوتالی پنداشته می شود،
اص ا ً در میان ساارداران مطرحی که نامزد دریافت جایزه بودند حضااور نداشاات.1

این ماجرا اح ساس افتخار نمیکردهاند .چنان که خودِ آی سخولوس ،که هم در نبرد
ماراتون و هم در آرتمی سیون و ساالمیس شرکت دا شت ،بر سنگ قبرش تنها نام
خودش و پدرش و شاااهرش را مینویساااد و این را ذکر میکند که در ماراتون با
پار سیان جنگیده ا ست ،اما نامی از ساالمیس نمیآورد ،2و این در حالی ا ست که
شهر او بی شتر به خاطر نمایشنامهی پار سیان بوده که این نبرد خاص را روایت
میکند.

 1دیودور ،كتاب یازدهم ،بند .17
 2پاوسانياس ،توصيف یونان ،آتيک ،فصل  ،14بند .5
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ع وه بر این ،چنین مینماید که شااارکتکنندگان در این نبرد چندان از یادآوری
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قصاااهی دیگری که در مورد نبرد سااااالمیس وجود دارد ،آن اسااات که گلون
ساایساایلی ،در همان روز نبرد ساااالمیس ،در هیمرا بر کارتاژیها غلبه کرد .آنچه
بساایاری بر آن تأکید دارند ،همزمانی این دو رویداد و هم معنا بودنشااان اساات.
یعنی یونانیان دالوری که در دو نقطهی شمالی (آتن) و جنوب ( سی سیل) جهان
یونانی میزیسااتند ،موفق شاادند در یک روز حملهی قومهای آساایایی (ایرانی و
کارتاژی) را دفع کنند و به این ترتیب تمدن برجسته و پیشرفتهی غربی را از خطر
چیرگی بربریت شرقی حفظ کنند.1

این تاریخها با ارجاع به آنها نو شته می شوند نگاه کنیم ،به ت صویری متفاو د ست
مییابیم .گلون ساایساایلی ،که فات نبرد هیمراساات ،همان کساای اساات که وقتی
سفیران آتن و ا سپار برای تقا ضای کمک در برابر حملهی ایران به نزدش رفتند
از ای شان خوا ست تا در برابر یاریهایش او را به عنوان رهبر نیروهای نظامی یونان
من صوب کنند و چون چنین نکردند ،از سیسیل بیرون شان کرد .2البته او بعداً سه
کشتی را در جریان جنگ ساالمیس به یونان فرستاد ،اما نه برای شرکت در نبرد،
بلکه برای تقدیم آب و خاک به پارساایان ،در صااورتی که آنها پیروز شااوند .به این

Shorwood, 1990.
 2هرودوت ،كتاب هفتم ،بندهای .164-157
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اگر کمی از متنهای تاریخ ک سیک امروزین فا صله بگیریم و به متنهایی که
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ترتیب ،گلونی که پا سدار تمدن غربی در مرزهای جنوبی جهان یونانی تلقی شده
است ،مشتاق بوده همپیمان ایرانیان دانسته شود.
از سوی دیگر ،ک سانی که به او حمله کردند کام ً هم شرقی و آ سیایی نبودند.
ترکیب سااپاهی که با گلون جنگیدند و در هیمرا شااکساات خوردند ،عبار بود از:
کارتاژیهای مقیم آفریقا ،و متحدانشاااان یعنی ایتالیاییها ،ایبریهای اساااپانیا،
گلها ،و لیگوریها! یعنی همان ک سانی که بعدها ک شورهای روم ،فران سه و ا سپانیا
را پدید آوردند .بنابراین بیشتر به نظر میرسد نبرد هیمرا جنگی بوده که نیروهای

باشد ،نه بر شرقیها.
جالب آن که دیودور این قوم ها را متحد شااااه ایران میداند و معتقد اسااات
حمله شان به سی سیل به د ستور خ شایار شا انجام گرفته بود .1چنین ت صویری از
شاهنشاهی هخامنشی  -که متحدانش مردم شماا آفریقا ،ایتالیا ،فرانسه و اسپانیا
را هم در بر بگیرند  -البته خو شایند ا ست ،اما احتماالً در ست نی ست .کارتاژیها
جز با واسااطهی بازرگانان فنیقی با هخامنشاایان ارتباطی نداشااتند و در این زمان
ناتوانتر و دور افتادهتر از آن بودند که بخواهند به م ابه همپیمان شاهنشاهی ایران

 1دیودور ،كتاب یازدهم ،بند .1
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سیسیلی بر مردمی که در جنوب و غرب این سرزمین زندگی میکردند چیره شده
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به شاامار آیند .نبرد هیمرا هم درگیری محلیای بوده بین یونانیان ساایساایل ،و
قومهای دیگرِ همساااایهشاااان ،که هیچ ربطی به حملهی ایرانیان به یونان مرکزی
نداشته است.
گشتتودن دوبارهی آتن و ستتخنی دربارهی مردونیه  -پس از سااااالمیس ،چنان که
گفتیم ،سیر پیشروی پارسیان در یونان هیچ تفاوتی نکرد و مانند سابق دنباا شد.
رهبر نیروی زمینی ایرانیان ،در این هنگام ،مردونیه بود؛ همان سااارداری که در
هجده نوزده سالگی تراکیه و مقدونیه را فت کرده بود و حاال برای بار دوم به یونان

اف سانههای هرودو و آی سخولوس دربارهی ح ضور شاه و برادران و دامادهایش در
میدان نبرد نادر ست ا ست .اگر به را ستی سردارانی مانند برادران شاه و شهربانان
سرد و گرم چشیده در یونان حضور داشتند ،رهبری ارتش ایران به سرداری چنین
جوان سپرده نمی شد .هر چند شواهد ن شان میدهد مردونیه نیز سرداری ب سیار
الیق و دالور بوده است.
با وجود تبلیغا منفی فراوانی که بر ضاااد مردونیه در متنهای یونانی وجود
دارد ،نشااانههای زیادی در همان متنها وجود دارد که نشااان میدهد این جنگاور
پارسی مردی برجسته و نیکوکار بوده است .طبیعی است که یونانیان مخالف ایران
او را همچون د شمن ا صلی خود منفور بدانند ،و آ سیبهایی را که از سپاه پارس
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میتاخت .حضااور او در مقام رهبر نیروهای ایرانی در یونان نشااانگر آن اساات که
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تحمل کردند به بدخواهی وی منساااوب کنند .با وجود این ،میبینیم که متنهای
با ستانی یونان انبا شته ا ست از شرح ت شهای وی برای د ستیابی به صل  ،رفتار
جوانمردانهاش با اسیران و شهرهای تسخیرشده ،و در نهایت ،شجاعت بسیارش که
به مرگش ان جام ید .در میان این نویسااا ندگان باسااا تانی ،هرودو هنگام ن قل
داساااتانهایش ت ش زیادی به خرج داده تا او را طراح اصااالی برنامهی حمله به
یونان قلمداد کند.
شااااید این گفتار چندان دور از واقع نباشاااد .چنان که گفتم ،بعید میدانم که

یونان با تکیه بر متنهای یونانی به مقطعی کوتاه  -از آغاز بهار تا اوایل زمساااتان
 480پ.م  -منحصر بوده است و این زمان را هم مشغوا دید و بازدید از شهرها و
انجام عملیا عمرانی بوده اسااات .دساااتاوردهایی که در این مد به او نسااابت
میدهند ،برای این دورهی هشااات -نه ماهه معقوا و حتی زیاد مینماید ،و زمانی
اضافی برای شرکت در نبردهای چند میلیون نفره باقی نمیگذارد.
به این ترتیب ،اگر خود خ شایار شا طراح عملیا در یونان نبوده با شد باید این
کار تو سز شهربانهایش انجام گرفته با شد .به نظر میر سد شهربانهای سارد و
ایونیه ،که به طور سنتی با مسائل یونان درگیر بودهاند ،همان کسانی باشند که در
مورد حمله به یونان تصمیم گرفتند ،و دلیل این تصمیمهای شان هم باید حملهها
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شخص خشایارشا در جریان لشگرکشی به یونان حضور داشته باشد .حضور او در
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و ایلغارهای گاه و بیگاه یونانیان شبهجزیره به مرزهای شاهن شاهی و ناامن شدن
مساایر تجاری دریای اژه بوده باشااد .توصاایف یونانیان از جنگهای بزرگشااان با
ایران ،فهرسااتی معنادار از پارساایان را در بر میگیرد .در یکسااو چهرههایی مانند
مردونیه و آرتاباز قرار دارند که به ظاهر هدایت نبرد را بر عهده دارند ،و در ساااوی
دیگر خشاااایارشاااا و اعضاااای خانوادهاش هسااات ند که اتفاقاً در نبردها نقش
تعیینکن ندهای ندارند .نقش شااااه در این میان منحصااار به آن اسااات که بر
بلندی هایی بنشااایند و مراحل نبرد را نظاره کند و مانند خدایان به جنگجویان

و آن هم ک شته شدن و قربانی شدن به د ست یونانیان ا ست .از آنجا که ح ضور
خشاااایارشاااا با انبوهی از دامادها ،خواهرزاده ها و برادرزاده ها ،عموها ،برادران ،و
فرزندانش در این نبرد نامعقوا مینماید ،به نظر میرسااد این ردهی دوم زاییدهی
تخیل و تبلیغا یونانیان باشاااد .آنها احتماالً با ساااپاهیان ایرانی  -که اتفاقاً
بیشترشان هم اصل و نسبی ایونی داشتهاند  -روبهرو می شدهاند و پارسیانی را که
رهبری عملیا را بر عهده داشاااتهاند خویشااااوند شااااه میپنداشاااتهاند و فکر
میکردهاند شاااه بزرگ اساات که شااخصاااً نبردها را هدایت میکند .این تصااویر
بیتردید بخشااای از تبلیغا نظامی ایرانیان هم بوده اسااات .چون میدانیم که
شاهن شاهان تمایل دا شتهاند خود را به عنوان افرادی جنگاور و پیروزمند ت صویر
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پاداش دهد یا عقوبت شان نماید .اعضای خانوادهاش نقشی عجیبتر بر عهده دارند
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کنند و تبلیغا در مورد ا شتیاق شاه برای ح ضور در میدانهای نبرد ،بخ شی از
چارچوب نظری مشروعیت شاه ایران بوده است.
آنچه در این میان جایش خالی ا ست ،شهربانهای سارد و دا سکولیون و ایونیه
ه ستند که در شرح جنگها به ندر مورد ا شاره واقع می شوند و نقش زیادی در
پیشبرد نبردها ندارند .اینها احتماالً همان کسانی بودهاند که توسز یونانیان دیده
نمیشاادند و تصاامیمهایشااان در قالب افسااانههایی به خشااایارشااا و خاندانش
بازگردانده میشااد .این تمرکز ارجاعها به خشااایارشااا و خویشاااوندانش و نادیده

باشند ،نشانگر مخدوش بودن تصویر یونانیان از نبرد است.
به این ترتیب ،از دید من میتوان دادههای مربوط به الیهی سلطنتی حاضر در
یو نان را از سااایر ر خداد های تاریخی حذف کرد .جا لب آن که با حذف کردن
خ شایار شا و خوی شاوندانش و من سوب کردن ت صمیمها و رفتارهایش به مردونیه و
ساااایر سااارداران رده پایینتر ،نه تنها تصاااویر ما از نبرد ایرانیان و یونانیان دچار
اخت ا نمی شود ،که ب سیاری از گرهها  -از جمله این که چرا خ شایار شا بیدرنگ
پس از شااکساات ساااالمیس در همانجا شااروع به احداث جاده کرد!  -هم در این
میان گشااوده میشااود .الیهای که یونانیان به راسااتی با آن برخورد داشااتهاند،
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انگاشاااتن نقش شاااهربانهایی که میبایسااات مؤثرترین افراد در این منطقه بوده
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مردونیه و دیگر سرداران بودهاند ،و این بخشها معتبرترین پارههای روایت یونانیان
از تاریخ جنگهایشان با ایرانیان محسوب میشوند.
مردونیه ،بر مبنای دادههایی که از همین الیه به دست میآید ،شخصیت جالب
توجهی داشااته اساات .شااخصاایتی که یونانیان باسااتان در بدنام کردنش بساایار
کوشاایدند ،و با وجود این ،در نوشااتههایشااان میتوان به سااتایش و احترامی که
برایش قایل بودهاند پی برد .جالب آن که در تاریخهای جدید ،بخشهای مربوط به
مردونیه  -مانند پارهمتنهای مربوط به خ شایار شا و کمبوجیه  -به شکلی تحریف

متن های مورد ار جاع همین تاریخ ها ،چنین مین ما ید که او در م یان یو نان یان
محبوبیت زیادی داشته و ت ش زیادی برای حفظ روابز دوستانه با ایشان میکرده
است.
یکی از نمونههای این روابز خوب ،به جشنی مربوط می شود که پس از دومین
دفعهی فت آتن در تبس برگزار شاااد .این جشااان را یکی از اهالی تبس به نام
آتاگینوس پساار فرونیوس برگزار کرده بود و در آن پنجاه پارساای و پنجاه یونانی
دعو شااده بودند .در این مهمانی پارسها و تباییها جدا از هم ننشااسااته بودند
بلکه هر پارساای در کنار یک تبایی نشااسااته بود .خودِ این نکته که یک شااهروند
عادی تبس میتوانسته جشنی بگیرد و سرداران پارسی را به آن دعو کند به قدر
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و گزینش شااده که تصااویری خشاان و ویرانگر از او به دساات دهد .اما بر اساااس
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کافی جالب ا ست .این نکته زمانی جالبتر می شود که به صمیمیت میان مهمانان
و مختلز نشاااساااتنشاااان توجه کنیم ،و این گزارش هرودو را بخوانیم که در
البهالی اف سانه سراییهایی ب سیار ،به این نکته ا شاره میکند که بخ شی ازپار سیان
زبان یونانی را میدانستهاند.1
مردونیه ،پس از آن که آتنیها پیشاانهاد او را برای صاال و تساالیم شاادن رد
کردند ،با سااپاه خویش به سااوی آتیکا حرکت کرد و به درخواساات مردم تبس،
پایگاه خود را در سااارزمین بوئتیا قرار داد .در متنهای کهن یونانی میان قومهایی

آرگوس نام برده شااده اساات 2که از بزرگترین و کهنترین دولتشااهرهای یونانی
بودهاند .مردونیه به توصیهی مردم تبس مقداری پوا در میان سران آتن و اسپار
توزیع کرد تا آنها را به جان هم بیندازد ،اما به این کار ب سنده نکرد و با سپاه خود
به طرف آتن پیش ر فت .در مورد شااا مار سااا پاه یان یو نانی ،که او را همراهی
میکردها ند ،روا یت های گو ناگونی وجود دارد که ه مهشااااان نشااااانگر ه مان
ح سابپری شی م شهور یونانیان و وارثان رومی شان ا ست .م ً دیودور این عده را

 1هرودوت ،كتاب نهم ،بندهای  15و .16
 2هرودوت ،كتاب نهم ،بند.2
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که از پیشاااروی ایرانیان پشاااتیبانی میکردند ،به طور مشاااخص از مردم تبس و

PDF.tarikhema.org

دویست هزار نفر میداند.1
مردونیه که در راس سااپاهی عظیم  -ولی مساالماً نه به آن عظیمی که دیودور
میگوید  -به سوی آتن میرفت ،همچون سرداری خشن و خونخوار عمل نمیکرد
و تمام ت ش خود را برای صااال و رسااایدن به تفاهم به کار میگرفت .2به همین
دلیل هم بار دیگر سفیری به نام موروخیدس را روانه کرد و از او خواست تا پیامش
را در شورای عمومی آتنیان بخواند .نمایندهی او پی شنهادهایش را در مجل سی که
در ساااالمیس منعقد شااده بود مطرح کرد .از میان اعضااای مجلس مردی به نام

رایگیری شااود .اما آتنیان که از این پیشاانهاد خشاامگین شااده بودند و تصاامیم
ندا شتند صل کنند او را گرفتند و سنگ سار کردند و ک شتند .وقتی خبر این قتل
فجیع به زنان آتنی رسااید ،آنها هم جمع شاادند و به سااراغ خانوادهی لوکیداس
رفتند و زن و فرزندان او را نیز سنگسار کردند !3به این ترتیب دیگر کسی در میان
آتنیان از صل حرفی نزد.

 1دیودور ،كتاب یازدهم ،فصل .28
 2چنان كه دكتر بدیع ا شاره كرده ،در تواری هرودوت ،شرح سوختن آتن به د ست مردونيه و ویرانیهایی
كه به بار آورد چهار سطر ،و شرح تالشهایش برای د ستيابی به صلح  370سطر را به خود اخت صاص
داده است.
 3هرودوت ،كتاب نهم ،بندهای .6-3
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لوکیداس ،که موافق صااال بود ،نظر داد که بهتر اسااات در مورد این پیشااانهاد
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مردونیه پس از آگاهی از این ماجرا خ شمگین شد و به سوی آتن تاخت .او ده
ماه پس از نخستین حملهی پارسیان به آتن برای بار دوم این شهر را فت کرد .در
این میان آتنیان نمایندگانی به اساااپار فرساااتادند و از آنها یاری خواساااتند.
ا سپارتیها ،که از آتنیها و ا ستحکاماتی که پس از نبرد ساالمیس ساخته بودند
دا خوشاای نداشااتند ،مدتی آنها را ریشااخند کردند و به بهانهی این که باید برای
ایزدبانویشاااان آواز بخوانند و برقصاااند ،از حرکت خودداری کردند .اما در نهایت
وقتی تهدید آتنیها را در مورد احتماا اتحادشااان با پارسها شاانیدند ،پنج هزار

گسیل کردند.
جلگهی پالته  -مردونیه پس از این که خبردار شاد ساپاهی از یونان برای مقابله با
او فر ستاده شده ا ست ،از آتن خارج شد و به سوی تبس رفت .بار دیگر در اینجا
هرودو ا صرار دارد که :مردونیه که هنگام ورود به شهر خانهها و ساختمانهای
شهر را سالم نگه دا شته بود پیش از ترک شهر آنها را به آتش ک شید و همهجا را
ویران کرد .1من با نظر دکتر بدیع که کل این حرف را دروغ میپ ندارد 2موافق
نی ستم و به نظرم بدیهی میر سد که سپاهی بیگانه وقتی در شهری ت سخیر شده
 1هرودوت ،كتاب نهم ،بند .13
 2بدیع1383 ،؛ جلد چهارم.225-211:

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

هوپلیت را  -که با سی و پنج هزار برده همراهی می شدند  -برای کمک به ای شان
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برای مدتی سکونت کنند ویرانیهایی به بار بیاورند .این که مردونیه عمداً خانههای
آتنیان را خراب کرده با شد ،هر چند با تو صیفهایی که از شخ صیتش در د ست
است همخوانی ندارد ،اما به لحاظ منطقی چندان ناممکن نمینماید .به هر صور ،
آتنیان دشاامن بودند و آتن هم شااهر دشاامنی بود که تازه گشااوده شااده بود و
پارساایان نیز برای جنگیدن با بخشاای از سااربازان همین شااهر بود که آن را ترک
میکردند .با وجود این ،با دکتر بدیع همعقیدهام که آتن در آن هنگام چیز قابل
توجهی برای ویران کردن نداشته است.

 120هزار نفر میداند ،اما هنگام شرح رخدادها به قدری اشتباههای فاحش مرتکب
میشاود که میتوان روایتش از این جنگ را ک ً ندیده گرفت .1م ً او جنگ پ ته
را با ترموپوالی مخلوط میکند و ماجرای دالوری  300اسااپارتی را در پ ته شاارح
میدهد و بعد هم میگوید چون مردونیه به دستور شاه برای غار معبد آپولون به
دلفی رفته بود ،مورد خشم خدایان قرار گرفت و همانجا در اثر باران سنگ کشته
شد!
دیودور این عده را پان صد هزار نفر میداند که با صد هزار یونانی میجنگیدند.2
 1فوتيوس ،كتابخانه ،فصل .72:39
 2دیودور ،كتاب یازدهم ،فصل 30
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به این ترتیب ،سپاهیان ایرانی در تبس مستقر شدند .کتسیاس شمار ایشان را
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هرودو گفته که سیصد هزار نفر ایرانی به همراه پنجاه هزار یونانی متحدشان در
برابر  111800نفر یونانی زیر فرمان پاوسانیاس صف بسته بودند .1از این عده پنج
هزار نفرشااان شااهروندان نخبهی اسااپارتی بودند که با ساای و پنج هزار نفر برده
همراهی می شدند .2ژو ستن همین اعداد را نقل کرده و سی صد هزار در برابر صد
هزار را درساات دانسااته .3کرنلیوسنپوس ایرانیان را دارای دویساات هزار پیاده و
بیساات هزار سااواره میداند ،4و فردیناند یوسااتی در اواخر ساادهی نوزدهم همین
عدهی دویست -سیصد هزار نفره را برای سپاهیان ایرانی برشمرده است .در میان

سپاهیان هر دو طرف را برابر گرفته و آن را  25هزار نفر دان سته ،با این تفاو که
یونانیان سوارهنظام ندا شتند ،ولی ایرانیان از یاری آن برخوردار بودهاند .ادوارد مِیر
هم این عده را تا  50-40هزار نفر ایرانی و  30هزار نفر یو نانی به همراه عدهای
برده و گماشااته تعدیل کرده اساات .بنگسااتون شاامار ایرانیان را  50-40هزار و
یونانیان را  30هزار تن میداند.5

 1هرودوت ،كتاب نهم ،بند  30و .32
 2هرودوت ،كتاب نهم ،بند .32
 3ژوستن ،داستانهای فيليپی ،كتاب دوم ،فصلهای  13و .14
4
Cornelius Nepos, Pausanias, I.
 5بنگستون.78 :1376 ،
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تاریخنویسان جدیدتری که با دیدی منطقیتر به اعداد نگاه میکنند ،ماسپرو شمار
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با توجه به نوسااان عجیبی که در میان اعداد یادشااده وجود دارد ،اظهار نظری
قاطع در مورد شمار سپاهیان دو طرف نمیتوان کرد .یونانیان طبق معموا اعتقاد
دا شتهاند که سپاهیان شان از ایرانیان کم شمارتر بوده و ایرانیان صدها هزار نفر
جمعیت داشاااتهاند .هر دوی این ادعاها در تمام نبردها و درگیری های میان دو
طرف تکرار میشاااود .از آن جا که در مورد برخی از این نبرد ها  -مان ند ج نگ
ماراتون  -میتوان به اعدادی نساابی دساات یافت ،معقوا اساات که اصااوالً اعداد
ذکر شده توسز یونانیان باستان را نادیده بگیریم و از آن تنها به عنوان عاملی برای

در مورد نبرد پ ته هم به همین ترتیب چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد .تنها
چیزهایی که میدانیم آن ا ست که سپاه یونانی ،بر خ ف ادعای یونانیان ،شماری
بسیار زیاد (ولی نامعلومی) از سربازان را در بر میگرفته است که اهالی پلوپونسوس
در آن میان اک ریت داشتهاند.
سپاه ایران ،چنان که از شواهد بر میآید ،از یک ر سته از سوارهنظام نخبهی
پار سی و شمار زیادی از یونانیان ت شکیل می شده ا ست .پس از نبرد ،یاری مردم
محلی به سپاه شک ستخوردهی ایران ن شانهای از پیوندهای ای شان با سپاهیان
ایرانی اساات .پیوندهایی که اگر سااپاه ایران به راسااتی از پارسها و مردمان بیگانه
تشااکیل شااده بود ،در یونان معنایی نمییافت .ع وه بر این ،نشااانههای زیادی از
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تحلیل روان شناسانهی دیدگاه یونانیان در مورد خودشان و ایرانیان استفاده کنیم.

PDF.tarikhema.org

حضور گستردهی یونانیهای هوادار ایران در این نبرد در دست است .شمار ایشان
در هنگام نبرد به حدی بوده اسااات که در هر دو اردو پیشگویانی یونانی برای
تعیین ساارنوشاات جنگ فعالیت میکردهاند .در سااوی یونانیان ،تیسااامن پساار
آنتیوخوس غیبگویی میکرده که با د ستمزدی گزاف به خدمت ا سپارتیها درآمده
بوده .در برابرش ،هگِ سی ستراتوسِ آلی سی در اردوی ایرانیان به انجام مرا سم دینی
یونانیان میپرداخت .این غیبگو قب ا سیر ا سپار ها بود و مردم این شهر او را در
غل و زنجیر بسااتند و رهایش کردند تا از گرساانگی بمیرد ،اما او کاردی به دساات

نزد ایرانیان فرار کند .ع وه بر این هیپوماخوس لوکادیایی هم در اردوی ایرانیان
بود که پیشگویی برای سربازان یونانی را بر عهده داشت.1
به احتماا زیاد پارسااایان در  16شاااهریور سااااا  479پ.م .به جلگهی پ ته
رسااایدند و اردوی خود را بر پا کردند ،اطرافش خندقی کندند و اساااتح کاماتی
ساختند که هرودو آن را به صور حصاری چهارگوش شکل با ضلع  1800متر
توصیف میکند .این حصار را با چوب درختان آن منطقه ساخته بودند.2

 1هرودوت ،كتاب نهم ،بندهای .39-33
 2هرودوت ،كتاب نهم ،بند .15
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آورد و گو شت پایش را آنقدر ترا شید تا از کُند و زنجیر آزاد شد و بعد توان ست به
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در هشتمین روز پس از استقرار دو نیرو در برابر هم ،تیماگنیدس پسر هِرپوس
از مردم تبس که متوجه شااده بود بر شاامار یونانیان مرتب افزوده میشااود ،نزد
مردونیه رفت و مسیر اصلی آذوقهرسانی به سپاه یونانی را نشان داد .به این ترتیب
مردونیه گروهی سواره فر ستاد و یک کاروان پ شتیبانی شامل پان صد قاطر حامل
غذا را که از پلوپون سوس میآمد توقیف کرد و نگهبانانش را ک شت .1به این ترتیب،
دو روز دیگر هم گذشت و مردونیه نبرد را در یازدهمین روز آغاز کرد.
با خواندن متن دیودور ،و با جساااتوجو در البهالی عبار ِ تکراری «انبوهی از

سوارههای پارسی با شبیخون به قوای آتنی آغاز کردند .آتنیان از این ضربه صدمه
دیدند ،اما صف کشیدند و حمله را دفع کردند .بقیهی جنگ ،احتماالً در صب روز
بعد دنباا شده است.
پیش از ادامهی ماجرای جنگ ،باید در همین جا به یک نکته اشااااره کرد .در
مورد نبرد پ ته چند ویسگی وجود دارد که در تاریخ جنگ های ایرانیان و یونانیان
غیرعادی مینماید .نخسااات آن که ایرانیان در اطراف اردوی خود خندق کندند و
حصااااری در اطرافش برافراشااات ند .هر دوی این روش ها  -به ویسه خ ندق  -از

 1هرودوت ،كتاب نهم بندهای  38و .39
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بربرها کشاااته شااادند» ،میتوان تصاااویری از چگونگی نبرد را بازیافت .نبرد را
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روشهای مر سوم ایرانیان بوده که در آن هنگام برای یونانیان نا شناخته مح سوب
می شده ا ست؛ روشهایی که خ صلت تدافعی دارند نه تهاجمی .ارتش ایران اگر به
راسااتی در حدی که میگویند  -حتی در حد پنجاه هزار نفر  -بزرگ بوده باشااد،
نیازی به ایجاد استحکاما دفاعی نداشته است .این نیرو به سادگی میتوانسته به
یونانیان حمله کند و ایشاااان را پیش از ساااازمان یافتن منهزم نماید .در کل
جنگهایی که ایرانیان با یونانیان کردند ،مورد دیگری ساااابقه ندارد که پارسااایان
چنین حصارهایی را برای دفاع ایجاد کرده باشند.

بودند .مردونیه ،روز دوازدهم نبرد ،وقتی از فرار یونانیان آگاه شااد ،تصاامیم گرفت
تعقیبشااان کند و برای این کار از رود گذشاات .1بنابراین او هنگام ارو زدن رود را
بین خود و یونانی ها حایل کرده بود .در ضااامن ،هرودو میگوید که مردونیه
منتظر مانده بود تا یونانیان به سمت دشتها پایین بیایند تا نبرد را شروع کند ،اما
چون آنها این کار را نمیکردند ،سااوارهنظام خود را به جنگ ایشااان فرسااتاد .2در
جای دیگری میگوید که اسااپارتیها در پای کوه ساایترون اردو زده بودند ،و این
کوه به دشت مشرف است .فرستاده شدن سوارهنظام بدان معناست که سپاه یونانی
 1هرودوت ،كتاب نهم ،بندهای  58و .59
 2هرودوت ،كتاب نهم ،بند .21
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باید این نکته را هم در نظر داشاات که ایرانیان در کنار رود آسااوپوس اردو زده

PDF.tarikhema.org

در د شت قرار دا شتهاند ،وگرنه گ سیل کردن سوارهها معنایی نمییافت .بنابر این
مردونیه در شرایطی بوده که یونانیان مقیم د شت  -که میتوان ستند مورد حملهی
سوارههایش قرار گیرند  -در د شتی که مورد نظر او بوده ح ضور ندا شتهاند ،و به
همین دلیل هم از حمله خودداری میکرده است.
اگر به نق شهی د شت پ ته بنگرید ،میبینید که رود آ سوپوس تقریباً از میانهی
آن میگذرد .یعنی دو سوی این رود را دشتی فرا گرفته که میتوانسته جای خوبی
برای جنگیدن باشد .با توجه به گزارههایی که نقل شد ،تنها آرایش نظامی معقولی

رود را بین خود و کوه سااایترون حایل کرده باشاااند .در این شااارایز ،ایرانیان
میتوانساااتهاند ساااوارهنظام خود را برای عملیا ایذایی از رود عبور دهند و در
د شتهای آن سوی رودخانه به حرکت درآورند ،اما منتظر بودهاند یونانیان از رود
بگذرند تا به ایشان حمله کنند .با این تعبیر احتماالً حصار و خندق و استحکاما
دفاعی خود را نیز در آن سوی این رود ،در پشت این سد طبیعی ،بنا کرده بودهاند.
تمام این اقداما  ،نشااانگر آن اساات که ایرانیان کام ً در موقعیتی دفاعی قرار
دا شتهاند .اما شواهد ن شان میدهد که ایرانیان در آغاز نبرد ،تا زمان ک شته شدن
مردونیه ،دساات باال را داشااتهاند و کام ً تهاجمی رفتار میکردهاند .یک حدس در
مورد رفتار غیرعادی ایرانیان پیش از نبرد ،میتواند این باشاااد که عدهشاااان از
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که یونانیان و ایرانیان میتوان ستهاند در این ناحیه دا شته با شند ،و ضعیتی بوده که

PDF.tarikhema.org

یونانیان کمتر بوده اساات .نبرد پ ته تنها جنگی اساات که تاریخنویسااان یونانی از
اعداد افساااانهای مانند صاااد هزار نفر برای قوای یونانی هم اساااتفاده میکنند.
همچنین این تنها نبردی ا ست که هرودو در آن شمار پیادههای سبکا سلحهی
اسااپارتی را هم به حساااب میآورد و قید میکند که اسااپارتیها ساای و پنج هزار
بردهی سبکا سلحه به همراه دا شتهاند .این میتواند از سویی طعنهای رندانه برای
کاسااتن از قدر و قیمت قدر نظامی اسااپار ها دانسااته شااود ،و در عین حاا از
طرف دیگر نشااانهی زیاد بودن قوای یونانی در این نبرد باشااد .در حقیقت ،من نه

نو شته شده در مورد نبرد پ ته را .در این مورد دانش ما آنقدر کم ا ست که باید با
فروتنی اعتراف کنیم شمار سپاهیان دو طرف را «نمیدانیم» .اما با برخی برگهها و
شواهد ،میتوانیم حدس بزنیم که سپاه هخامنشی شماری کمتر از یونانیان داشته،
که تازه بخش عمدهی آن هم یونانیتبار بوده است.
به این ترتیب ،به نظر میرساااد مردونیه و قوای متحدش ،که بیشاااتر از مردم
محلی تشااکیل میشاادهاند ،پس از فت آتن با هجوم قوای یونانی از ساااالمیس و
پلوپونسااوس روبهرو شااده باشاند ،و به ناچار در بهترین نقطهی در دسااترس برای
درگیری عقب نشستهاند و در آنجا وضعیتی دفاعی به خود گرفتهاند .به این دلیل
بوده که سپاهیان ایران برای مدتی طوالنی حمله نمیکردهاند و تا ده روز زمینگیر
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عدد سااای و پنج هزار برای بردگان اساااپارتی را باور میکنم و نه ساااایر اعداد
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بودهاند .یونانیان هم در این فاصاااله از حمله پرهیز میکردهاند .مهمترین دلیل،
احتماالً این بوده که میترساایدهاند .هر چند هرودو میگوید دلیل حمله نکردن
یونانیان این بود که پی شگوی شان گفته بود تا موقعی پیروز خواهند بود که د ست
به حمله نزنند!
قضاایهی پیشااگویی غیبگوی سااپاه اسااپار  ،با توجه به سااابقهی پوادوسااتی
پیشااگو ،و سااودی که این ساایاساات تدافعی برای ایرانیان داشااته ،میتوانسااته به
تحریک و با رشااوهی ایشااان صااور گرفته باشااد .احتماالً یونانیان هم که سااپاه

اردوی او هم وجود دارد ،و این شاااایعهای بوده که به متن هرودو هم راه یافته
است .چون به روایت او ایرانیان هم به دلیلی مشابه از حمله کردن پرهیز میکردند.
گویا توضاای وضااعیت تدافعی ایرانیان به کمک پیشااگوییهای موازی حتی برای
هرودو هم پذیرفتنی نبوده باشاااد .چون خودش کمی جلوتر دلیل دیگری را در
این مورد پیش مینهد و میگوید که آرتاباز و مردونیه بر سااار جنگیدن با یونانیان
یا با رشوه از سر باز کردن شان اخت ف نظر داشتهاند و به همین دلیل البد ده روز
با هم بحث میکردهاند! نادرساتی این حرف به قدر کافی روشان اسات ،اما شااهد
دیگری به دساات ما میدهد که احتماا از ساار باز کردن یونانیان با رشااوه ممکن

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

مردونیه را در وضااعیت تدافعی میدیدهاند ،فکر کردهاند پیشااگویی مشااابهی در
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بوده ،و این پیشنهاد مردم تبس هم بوده است .پس به نظر میرسد یونانیان بیشتر
برای غار پارسیان ،و نه رها ساختن آتن ،پا به میدان نهاده باشند.
مردونیه اما انتظار این را ندا شت که از شهرهای دورد ست برای یونانیان کمک
برسااد .خودِ این گساایل قوا نشااان میدهد که احتماا غار و غنیمتگیری زیاد
بوده ،چون تنها در این شااارایز بوده که یونانیان برای جنگیدن اشاااتیاق به خرج
میدادهاند .این مترادف اساات با آن که بپذیریم وضااعیت تدافعی و شاامار اندک
سپاهیان مردونیه برای یونانیان هم شناخته شده بوده ا ست .در این مد  ،شمار

پلوتارک و دیودور به تناوب زیاد تکرار میشااود .آنگاه ،پس از ده روز سااکون ،که
در آن حادثهای جز عملیا ایذایی سااوارهنظام و قطع راههای پشااتیبانی یونانیان
رخ نمیداد ،ایرانیان شروع به حمله میکنند ،چون از افزوده شدن بر شمار یونانیان
در اندیشه شده بودند .اما آنها چه زمانی را برای حمله آغاز میکنند؟ نیمهشب را.
شبیخون زدن به این شکل ،برای ایرانیانی که با ارتشی منظم و بزرگ به جنگ
میروند ،کاری کام ً غیرعادی بوده ا ست .ایرانیها همواره نبردهای شان را در روز
و در شرایطی تعریف شده آغاز میکردهاند .گرفتن و ضعیت تهاجمی بعد از ده روز،
و آن هم شروع کردن با یک شبیخون ،که گویا تأثیر چندانی هم ندا شته ،ن شانگر
و ضعیتی غیرعادی در اردوی ایرانیان ا ست .و ضعیتی که شاید از شمار کم شان
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سپاهیان یونانی مرتب بیشتر میشده و این جملهای است که در روایت هرودو و
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ناشاای میشااده ،و این حدس با آساایب ندیدن یونانیان از این شاابیخون تقویت
میشود.
در این بین اسکندر پسر آمونتاس ،شاه مقدونیه ،نقش نوعی جاسوس دو جانبه
را ایفا میکرده ا ست .1او ،از سویی خراجگزار هخامن شیان و همپیمان ایرانیان بود،
و از سااوی دیگر در ش ابِ آغاز حمله به یونانیان خبر داد که آذوقهی ایرانیان رو به
اتمام است و در همین شب به ایشان حمله خواهند کرد .2این هم شاهدی دیگر بر
دشااواری وضااع ایرانیان اساات .گویا در پایان ده روز ،فشااارهایی به سااپاه ایران و

خود به میدان بروند .با این تعبیر ،اهمیت حرکت ساااوارهنظام برای توقیف کردن
آذوقههای یونانیان هم روشنتر میشود.
به این ترتیب ،در بامداد روز یازدهم ،مردونیه به سااربازانش دسااتور حمله داد.
این تغییر سیا ست ،از سویی به افزوده شدن تدریجی بر سپاهیان رویارویش ،و از
ساااوی دیگر به پیمانشاااکنی احتمالی یاران یونانیاش به خاطر کمبود آذوقه و
ناامیدی مربوط می شد .چون گزارشهایی در د ست ا ست که کنارهگیری سریع و
زودهنگام ایشااان از نبرد را نشااان میدهد .به این شااکل بود که مردونیه ،به جای
 1هرودوت ،كتاب نهم ،بند.45
 2پلوتارک ،آریستيد.
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همپیمانانش وارد شده که ناچار شدهاند از جان گذشته در برابر سپاهی بزرگتر از
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گریختن و عقبنشااینی از برابر یونانیان ،تصاامیم گرفت بایسااتد و با همان سااپاه
اندکش بجنگد.
بامداد روز  27شهریور ،مردونیه از یونانیان دعو کرد تا دو ل شگر پهلوانانی را
از بین خود انت خاب کن ند و این پهلوا نان به ن مای ندگی از ه مه با هم بجنگ ند و
نتیجهی نبردشان حاصل جنگ را تعیین کند .یونانیان این را نپذیرفتند .1هرودو
این پاسخ را به اسپارتیها نسبت داده و به طور ضمنی گفته که اسپار ها از جنگ
تن به تن با پارسها میترسیدند .اما احتماالً مخاطب مردونیه تنها اسپار ها نبوده

شمار بی شتر خود پ شتگرم بوده با شند ،و غلبه بر سپاهی کم شمارتر از خود را
ساده پنداشته باشند .جنگیدن با پهلوانان ایرانی از سویی احتماالً به شکست شان
منجر میشد ،و از سوی دیگر برتری عددیشان را بیمعنا میکرد .این دقیقاً دلیلی
اسااات که مردونیه میبایسااات برای پیشااانهادش داشاااته باشاااد .در واقع ،این
هماوردطلبی راهی برای مردونیه بوده تا به شکلی فشار تعداد بیشتر دشمنانش را
کم کند .تدبیری که احتماالً از ابتدا معلوم بوده تو سز یونانیان پذیرفته نمی شود،

 1هرودوت ،كتاب نهم ،بندهای  48و .49
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ا ست ،و دلیل رد شدن این پی شنهاد هم فقز ترس نبوده .یونانیان میبای ست به
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اما میتوان سته به عنوان ابزاری تبلیغاتی و ن شانهای بر تر سو بودن د شمنان ایران
عمل کند و روحیهی سربازانش را باال ببرد.
پس از این رجزخوانیهای اولیه صفوف دو ل شگر با هم درگیر شده و از هر دو
طرف تلفا زیادی به بار آمد .نقطهی قو پارسیان قلب سپاهشان بوده است که
در آنجا مردونیه پیشاپیش سوارهنظام نخبهاش میجنگید .جناح مقابل او به مردم
مگارا تعلق داشت که در خطر بودند و تلفا زیادی دادند .اما جناحهای سپاه ایران
که با متحدان ایونی پر شااده بود چندان اسااتوار نمینمود و به نظر میرسااد که

تبس باز گشته باشند.
دیودور از دالوری ایرانیان بسیار تعریف میکند و شرح میدهد که تا زمانی که
خود مردونیه زنده بود ،ایرانیان ابتکار عمل را در دسااات داشاااتند و با وضاااعیتی
تهاجمی میجنگیدند .هرودو وضااعیت تدافعی و منفعل یونانیان را طبق معموا
به پی شگویی سرو شی من سوب میکند که اع م کرده بود اگر یونانیها فقز حالت
دفاعی بگیرند و حمله نکنند ،پیروز خواهند شد .این پی شگویی البته کام ً به نفع
ایرانیان بوده ،و چنان که گفتیم بعید نی ست که با ر شوهی ای شان نازا شده با شد.
ا ما وضاااع یت د فاعی یک ارتش در حاا ج نگ را نمیتوان تن ها به چنین
غیبگوییهایی مربوط دان ست .اگر ارت شی و ضعیت دفاعی به خود بگیرد ،دلیلش به
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بخش مهمی از سربازان آن در فر صتی منا سب از سپاه جدا شده و به درون شهر
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سادگی این است که حریفانی زورآور را در برابر خود دارد که آنها وضعیت تهاجمی
را برگزیدهاند.
به این ترتیب ،با حملهی شااجاعانهی مردونیه ،برای ساااعاتی ورق برگشاات و
یونانیان در غ فی دفاعی فرو رفتند .این سااااعا  ،زمانی بود که پیروزی بر ارتش
بزرگ ولی نامنضبز یونانیان برای سپاه ایران نزدیک مینمود.
در میان پارسیان سرداری بلند قامت و رشید به نام ماسیست وجود داشته که
رهبر بخشاای از سااوارهنظام بوده اساات .نام واقعی او معلوم نیساات ،چون عبار

«بزرگ و پرعظمت» معنی میدهد .بعید نیست که نام اصلی این فرد چیزی شبیه
به «ِمِِهی شت» بوده با شد که در زبان پار سی با ستان «بزرگترین و مِهترین» معنی
میدهد و همریشه با ماگیستراتوس یونانی است .از همین لقبی که یونانیان به این
سااردار پارساای دادهاند ،قدر و اهمیتش در چشاام ایشااان آشااکار میشااود .همهی
نویسندگان باستانی دالوری و شکوه این سردار را ستودهاند و پلوتارک او را مردی
قد بلند و بسیار زیبا توصیف کرده است.1

 1پلوتارک ،آریستيد ،بندهای  33و .34
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ماساایساات کوتاهشاادهی ماگیسااتراتوس ( )اساات که به یونانی
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او در میان ایرانیان هم بسیار محبوب بود و صفوف سربازانش در برابر مگاراییها
میجنگیدهاند .به روایت هرودو هر بار که ماساایساات و سااربازانش به مگاراییها
حم له میکرد ند آن ها را از خود گریزان می یافت ند و به همین دل یل هم با فر یاد
ایشان را به جنگ فرا میخواندند و با زنان مقایسهشان میکردند .این داستان البته
بیشاااتر به دشااامنی هرودو و آتنیانی که کارفرمای او بودند با مگارایی ها باز
میگردد .چون بنا بر کتاب تواریخ ،مگاراییها به پاوسانیاس پیغام فرستادند که اگر
کسی را به جایشان برای مقابله با ماسیست نفرستد صفوف خود را خالی خواهند

داوطلبانی برای مقابله با پار سیان ما سی ست گ شت ،و تنها  300نفر آتنی را یافت
که جساااار قبوا این مخاطره را داشاااتند .جالب آن که این آتنیها ،به محض
رسیدن به مقابل ماسیست ،او را شکست دادند!
دروغین بودن این حرفها البته آ شکار ا ست .به نظر میر سد مگاراییها پس از
تلفا زیادی که به سواران ما سی ست دادند ،موفق شدند تیری به گردن ا سبش
بزنند و او را از ا سب به زیر بک شند .ما سی ست که در میان یونانیها بر زمین افتاده
بود برخاسااات و با دلیری جنگید .یونانیان که از زرهپوش بودن کل بدنش حیر

 1هرودوت ،كتاب نهم ،بند .21

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

کرد و میدان را ترک میکنند .1به همین دلیل هم ساااردار اساااپارتی به دنباا
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کرده بودند برای مدتی همچنان به زرهاش ضاااربه میزدند و از آسااایب ندیدنش
تعجب میکردند ،تا این که یکی ازآنها موضاااوع را دریافت و نیزهای را به چشااام
ماسیست فرو کرد و به این ترتیب جنگاور پارسی را از پا در آورد .ماسیست چنان
در صفوف یونانیان شهر یافته بود که با ک شته شدنش یونانیان صفوف خود را
ترک کردند تا او را از نزدیک ببینند و پاوسانیاس که میدید نظم ارتش در حاا به
هم خوردن است ،دستور داد او را بر ارابهای بنشانند و در میان لشگر بگردانند و به
همهی سربازان نشانش دهند.1

حادثهی مهمی در نبرد پ ته نبوده اساات .او احتماالً یکی از افسااران سااوارهنظام
پارسااایان بوده که به دلیل جساااار و دلیریاش در میان یونانیان بذر هراس
میپا شیده و به همین دلیل ک شته شدنش از دید ای شان کاری مهم تلقی می شده
است .با وجود این ،احتماالً مهمترین رخداد در روز نخست نبرد پ ته ،همین فشار
آوردن سوارهنظام پارسی بر مگاراییها و وضعیت تدافعی یونانیان بوده باشد.
دسااتاورد مهم یونانیها در این میان کشااتن ماساایساات ،و پیروزی عمدهی
ایرانیان قطع کردن مساایرهای تدارکاتی یونانیان بوده اساات .گروهی از سااواران

 1هرودوت ،كتاب نهم ،بندهای .25-21
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امروزه ،همهی تاریخنویسااان پذیرفتهاند که ماجرای کشااته شاادن ماساایساات
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پارساای به چشاامهی گارگافیا رفتند و ساارچشاامه را کور کردند ،و گروههای دیگر
گماشاااتگانی را که قرار بود برای یونانیان غذا ببرند اسااایر کردند .1به این ترتیب
آشکار است که برنامهای دقیق و سنجیده برای شکست دادن یونانیان تدوین شده
بود که به دقت دنباا میشد.
در غروب نخ ستین روز نبرد ،در اردوی یونانیان ک شمک شی آغاز شد .گروهی
هوادار گریختن و وان هادن دشااات پ ته بود ند ،و برخی دیگر معت قد بود ند با ید
موضااعشااان را حفظ کنند .در این میان دشاامنیهای شااخصاای هم زنده شااد و

داسااتانش هفتاد سااطر را برای اشاااره به این درگیریها اختصاااص داده ،که با
بخشهای مربوط به کل نبرد پ ته قابل مقایسه است.
ظاهراً دعواهایی از این دساات پیش از نخسااتین روز و در حین جنگ هم ادامه
داشااته اساات .چون هرودو از تمایل ساارداران یونانی برای ماندن در جناح چپ
خبر میدهد ،و میگوید که هیچکس حا ضر نبوده در مرکز سپاه در برابر سواران
پار سی و ما سی ست بای ستد .ا سپارتیها در این میان نقش داور را دا شتهاند ،چون

 1هرودوت ،كتاب نهم ،بندهای  49و .50
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درگیری میان سرداران به گسیختگی انسجام لشگریان یونانی انجامید .هرودو در
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نیروهای خود شان بی شتر از بقیه بوده و در ضمن جناح را ست را پی شاپیش برای
خود گرفته بودند و خیااشان از بابت سواران پارسی راحت بوده است.1
پلوتارک هم ک شمکش بین سرداران را به زمانی قبل از مرگ ما سی ست مربوط
میداند .او همچنین نقل میکند که در میانهی جنگ ،گروهی از اشاااراف آتنی به
خانه ای در شاااهر پ ته رفتند و به رایزنی در مورد خیانت به یونانیان و صااال با
پارساایان پرداختند .اما آریسااتید ،که از ماجرا خبردار شااده بود ،به پ ته رفت و
ه شت نفر از آنها را د ستگیر کرد ،اما به همه شان د ست نیافت «چون تعداد شان

برنامهشااان با هیچکس سااخن نگویند .گویا آشااکار بوده که با مطرح شاادن چنین
حرفی سپاهیان دو دسته میشدند و به این دلیل ،آریستید ترجی داده قضایا را به
شکلی مسالمتآمیز حل کند.2
با وجود این ،تلفا یونانیان زیاد بود و قطع شاادن مساایرهای تدارکاتی باعث
ترس شان شده بود .از این رو در شب یازدهمین روز نبرد ،پا به فرار گذاشتند 3و از
دشت پ ته به مقابل شهر پ ته عقب نشستند .فقز گویا گروهانی از اسپارتیها -
 1هرودوت ،كتاب نهم ،بندهای .28-26
 2پلوتارک ،آریستيد ،بند .32
« 3فرار» واژهای ا ست كه هرودوت چند بار برای تو صيف عقبن شينی یونانیها به كار گرفته (كتاب نهم،
بند .)52
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خیلی زیاد بود» .بعد هم از ایشااان قوا گرفت که در مقابل بازیافتن آزادی از این
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که توکودیدس میگوید ا ص ً وجود خارجی ندا شتهاند و کل ماجرا دروغ بوده -1از
عقبن شینی برآ شفته شدند و اع م کردند که حا ضر نی ستند مانند بزدالن از برابر
بربرها بگریزند .اما این د سته هم وقتی دیدند همه د شت را ترک کردهاند ،به بقیه
پیوسااتند .2مردونیه که در روز نخساات نبرد فتحی نمایان کرده بود ،در بامداد روز
دوازدهم از رود آساااوپوس گذشااات و یونانیان فراری را تعقیب کرد .تأکید من بر
واژهی فراری از آن روساات که هرودو و توکودیدس به تأکید این عبار را برای
توصیف حرکت یونانیان در شب یازدهم به کار بردهاند.

رسااایدند و نبردی دیگر را با ایشاااان آغاز کردند .این که مردونیه چرا به فت روز
یازدهم بسنده نکرد و سپاهیان خود را از معرکه بیرون نبرد ،جای بحث دارد .بنابر
آنچه گفته شد ،سپاه ایران همچنان میبایست در وضعیتی نامطلوب از نظر جنگی
بوده با شند؛ احتماالً همچنان م شک

تدارک شان بر سر جای خود باقی بوده و

شمارشان هم از یونانیان کمتر بوده است .گویا انگیزهی مردونیه از تعقیب یونانیان
تار و مار کردن ای شان در حاا فرار بوده با شد ،و میخوا سته فت روز پیش خود را
تکمیل کند و کاری بزرگ انجام داده باشد.
 1توكودیدس ،كتاب اول ،فصل .2
 2هرودوت ،كتاب نهم ،بند .52
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به این شکل ،ایرانیان در روز دوازدهم بار دیگر در نزدیکی شهر پ ته به یونانیان
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با در نظر گرفتن موقعیت ،میتوان حدس زد که او از باقی گذاشاتن ساپاهی با
این حجم در پ شت سرش نگران بوده ،و در عین حاا قوایش آنقدر زیاد بوده که
انتظار پیروزی مجددی را دا شته با شد .گذ شته از این ،به نظر نمیر سد که انتظار
مقاومتی سازمانیافته را داشته باشد ،کما این که خود یونانیان هم برنامهی خاصی
برای مقاومت نداشاااتهاند .به روایت اف طون ،اساااپارتیها در نبرد پ ته از ایرانیان
شاکسات خوردند و گریختند ،اما بعد دور هم جمع شادند و ایرانیها را شاکسات
دادند.1

بار موفق شدند ایرانیان را شکست دهند .کلید پیروزی شان ،کشته شدن مردونیه
بود که بیباکانه در صف نخست سوارهنظامش به یونانیان یورش میبرد .نویسندگان
این دوران دالوری مردونیه و پار سیان همراهش را ب سیار ستودهاند .به طوری که
میگویند «پارسها نیزهی اسپار ها را با دست میگرفتند و می شکستند و بعد با
خنجرهای شان سپرهای ای شان را پاره میکردند» .درگیری میان دو سپاه با شد
ادامه داشت ،تا آن که مردونیه با ضربت یک یونانی از اسب به زیر افتاد و به دست

 1افالطون1334 ،؛ الخس ،بند .191
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به هر تقدیر ،یونانیان در برابر شهر پ ته دومین نبرد شان را انجام دادند و این
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یونانیان کشته شد .قاتل او آریمنِستوس نامیده می شد ،و با سنگ به سردار ایرانی
حمله کرده بود .دلیل مرگ مردونیه را برخورد سنگ به سرش دانستهاند!

1

یونانیان در ابتدای نبرد فاقد انضاااباط بودند و به دلیل آن که پاوساااانیاس
نتوان سته بود در ست فرمان دهد ،به صور د ستهایی پراکنده و م ستقل از هم با
پارساایان میجنگیدند .2اما پس از کشااته شاادن مردونیه نظم لشااگر ایران به هم
خورد و یونانیان بر ایشاااان غلبه کردند .ظاهراً در این مقطع فرماندهی ساااپاه به
آرتاباز محوا شده با شد .بر ا ساس روایت هرودو  -گویا به روش معموا همهی

ولی با مرور موقعیتها و ت صمیمگیریهایش معلوم می شود که در سل سلهمراتب
نظامی زیردست مردونیه بوده و از کسی با موقعیت اجتماعی و سن و سااِ عموی
شاه انتظار نمیرود در چنین موقعیتی خدمت کند .بنابراین معقواتر آن ا ست که
او را سااارداری عادی بدانیم که با اغراقهای مرساااوم یونانیان به مرتبهی عموی
خشاااا یارشاااا ارت قا یاف ته اسااات .او ل یا قت خود را با جمع کردن نیرو های
شااکسااتخوردهی ایرانی و سااازماندهی یک عقبنشااینی منظم اثبا کرد .به این
ترتیب ،صااافوف دو نیرو از هم جدا شااادند و یونانیان در پ ته ماندند و ایرانیان
 1پلوتارک ،آریستيد ،فصلهای  46و .47
 2پلوتارک ،آریستيد ،فصل .40
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پارسیان!  -آرتاباز خویشاوند شاه بوده و عموی خشایارشا محسوب می شده است.
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بازگ شتند .جالب آن که مردم بومی و ساکنان یونانی مناطق اطراف ایرانیان را پناه
میدادها ند و با آتنی هایی که آن ها را دن باا میکرد ند میجنگ ید ند .1این مردم،
رو ستاییان یونانی منطقهی بئوتیا بودهاند .از همینجا میتوان رابطهی میان سپاه
آزادیبخش یونان را با تودهی مردم یونانی بهتر درک کرد.
تردیدی وجود ندارد که ایرانیان در پ ته شاااکسااات خوردند ،و بح ی در این
نیست که مرگ مردونیه ،یکی از قویترین سرداران ایران در یونان ،لطمهی بزرگی
محسااوب میشااده اساات .با وجود این ،در مورد دامنهی این شااکساات و شااد

تقریباً تمام نویسندگان باستانی ادعا کردهاند که قوای ایران که با رهبری آرتاباز
عقبنشااینی میکرد ،چهل هزار نفر را شااامل میشااد .این عدد البته جای بحث
دارد ،چون نیرویی چهل هزار نفری برای خود ارتشاای بزرگ محسااوب میشااود و
میتواند به جای عقبنشاااینی به ساااازماندهی مجدد خود بپردازد و دوباره حمله
کند .تنها راه برای پذیرفتن این عدد چهل هزار نفری ،آن اساات که سااپاه اولیهی
یونان را خیلی بزرگتر از این عدد  -شااید در حد همان صاد هزار نفر هرودوتی -

 1دیودور ،كتاب یازدهم ،فصلهای .34-30
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لطمههای وارد شده جای بحث زیادی وجود دارد.
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بپنداریم ،که از دید من برای ساارزمین یونان و دولتشااهرهای پراکندهاش عددی
غیرقابل قبوا است.
با وجود این ،معلوم ا ست که نیروهای ایران ،هنگام عقبن شینی ،کمتر از نیمی
از قوای یونانی سااارباز داشاااتهاند .بر همین مبنا ،من فکر میکنم از ابتدا چنین
ن سبتی بین دو نیرو برقرار بوده با شد .وگرنه رفتار تدافعی مردونیه  -که در همین
نبرد لیاقت خود را اثبا کرد  -نامفهوم جلوه میکند.
به این ترت یب میتوان پذیر فت نیرویی ایرانی ( با حجم نامعلوم) با لشاااگری

است .ایرانیان در روز نخست پیروز شدند ،اما در روز دوم شکست خوردند و سردار
خود را از د ست دادند و ناگزیر عقبن شینی کردند .این ت صویری ا ست که با مرور
رخدادهای نقل شده در متنهای یونانی به د ست میآید و معقوا هم ه ست .اما
نوی سندگان با ستانی در پذیرفتن همین ت صویر  -که خود به نوعی تولیدش کرده
بودند  -با اشکاا مواجه بودهاند .چرا که خودشان در ابتدا شمار لشگریان ایرانی را
چند صد هزار نفر ذکر کردهاند .هرودو  ،به عنوان سرم شق این نوی سندگان ،راه
سادهای برای خ ص شدن از شر این هزاران سرباز ا ضافی پیدا کرده ا ست .او
روایت میکند که همهی این عده در ح صاری که ساخته بودند جمع شدند ،و بعد
همگی در روز دوازدهم نبرد پ ته کشاااتار شااادند .این که چرا این شااامار عظیم
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یونانی که احتماالً حدود دو برابر خودش اندازه داشاااته در دو روز پیاپی جنگیده
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ایرانیان ،که روز قبلش به فتحی چنین آشااکار دساات یافته بودند ،به این سااادگی
کشته شدند توضی داده نشده است.
جالب آن ا ست که همهی نوی سندگان قدیمی ارتش شک ستخوردهی ایران را
دو بخش میکنند ،بخ شی چهل هزار نفره که با هدایت جان شین مردونیه  -آرتاباز
 به س ا مت به سااوی شااماا عقب مینشاایند ،و بخش بزرگتری که انگار بدونسردار و سل سلهمراتب بوده و از ابتدا برای مردن در نظر گرفته شده ا ست .شمار
این بخش دوم که در یک صب تا ظهر به قتل میرسند ،از دید هرودو 260000

نفر بالغ میشاااد! به عبار دیگر ،به ازای هر یونانی که بر خاک میافتاد1635 ،
ایرانی کشته میشد!
دیودور در مورد پایان نبرد پ ته دو ا شارهی جالب دارد .1نخ ست آن که تلفا
ایرانیان صاااد هزار نفر و تلفا یونانیان ده هزار نفر بوده اسااات .این روایت ،اگر
ن شانهای از ح سابپری شی نبا شد ،بدان معنا ست که در لحظهی گریز سپاهی نود
هزار نفره ارت شی چهار صد هزار نفره را دنباا میکرده ا ست! نکتهی دوم ،به دلیل
تلفا زیاد ایرانیان مربوط میشااود .پاوسااانیاس ،که رهبری قوای اسااپارتی را بر

 1دیودور ،كتاب یازدهم ،فصلهای 34-30
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نفر است! در مقابل ،البته ،یونانیان هم تلفاتی دادند .شمار کشتگان ای شان به 159
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عهده داشات ،از ترس این که اسایران ناگهان سار به شاورش بردارند و برایشاان
خطری ایجاد کنند ،دستور داد همهی اسیران را بکشند و به این ترتیب «کشتاری
به راه افتاد که از حد ت صور بیرون بود» .از جمعبندی تمام این حرفها میتوان به
این نتیجه رسید که ایرانیان هنگام عقبنشینی تلفاتی دادهاند.
گویا بخشی از این تلفا به کسانی مربوط باشد که به درون حصار تدافعیشان
پناه برده و همانجا محاصره شدهاند .این عده میبایست شمار کمی داشته باشند،
چون به سادگی قتلعام می شوند و به ظاهر سردار و رهبری هم ندا شتهاند .گروه

شمار کل کشته شدگان در اسار و درون حصار ،چندان زیاد بوده باشد .در تمام
متنهای یونانی ،به این نکته اشاااره شااده که ایرانیان در جنگ به سااادگی اساایر
نمی شدهاند و اعدادی که معموالً برای ا سیران ایرانی ذکر می شود به « سه پار سی
زیبارو» و «دو تن از خویشاوندان شاه» و مواردی شبیه به این محدود می شود که
از سویی نشانگر میل یونانیان برای خویشاوند دانستن تمام ایرانیان با شاه است ،و
از سااوی دیگر تعداد اندک اساایران را نشااان میدهد .به همین دلیل هم به نظر
نمیرسد شمار اسیران کشتهشده در پ ته زیاد باشد .پناهگیرندگان در حصار هم با
توجه به عقبنشااینی منظم بخشِ عمدهی سااپاه و غیاب افسااری شااایسااته در
میان شان ،احتماالً اندک بوده ا ست و به ک سانی منح صر می شده که بدنهی ا صلی
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دیگری ا سیر می شوند و به امر سردار یونانی به قتل میر سند .به نظر نمیر سد
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ارتش ایران را گم کرده و از دسااتههایشااان دور افتادهاند .بقیهی ماجرا ،به ظاهر،
دا ستان سراییهای خ قانهی یونانیانی ا ست که شمار تلفا ایرانیان را در هر بار
بازگو کردن شاارح ماجرا ،در حدی که علم ریاضاایا آن روز یونان اجازه میداده،
افزون کردهاند.
یونانیها پس از پیروزی در این نبرد ،به روش مرسوم ،خود به شهر تبس حمله
کردند و بیش از هر چیز خواساااتار آن بودند تا دو ساااردار تبسااای هوادار ایران -
تیماگنیدس و آتاگینوس  -را به چنگ آورند .اما مردم تبس در برابرشااان مقاومت

شهر ناکام شدند .آن گاه تیماگندیس به هم شهریانش گفت که اگر جنگ به خاطر
او برپا شده ،حا ضر ا ست به نزد یونانیها برود و خود را ت سلیم کند .به این ترتیب
او و پسااران آتاگینوس را به نزد اسااپارتیها بردند .این تبساایها با پرداخت رشااوه
جان خود را خریدند .اما پاوساااانیاس ساااایر کساااانی را که بعداً به چنگ آورد به
کورینت برد و در آنجا اعدام کرد.1
پاوسانیاس در تاریخ خود اشارههایی دارد که نشان میدهد تبلیغا سیاسی در
مورد جنگ پ ته از همان روز نبرد آغاز شده است .او ،هنگامی که جریان بازدیدش

 1هرودوت ،كتاب نهم ،بند .87
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کردند و باز هم مطابق انتظار ،یونانیها پس از بی ست روز محا صره در گ شودن این
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از آکروپلیس را شرح میدهد ،روایت میکند که زره ما سی ست و خنجر مردونیه را
دیده بود که برای آن معبد آتنی وقف شااده اساات .اما خودش اشاااره میکند که
این ها نمیتوانسااا تها ند واقعی باشااا ند ،چون مردون یه در روز دوازدهم در برابر
اساااپارتی ها میجنگیده و آنها بیتردید خنجرش را برای خود نگه داشاااتهاند.
پاوسااانیاس در این بند از کتابش ،در واقع ،دارد به دروغین بود بخشاای از تبلیغا
رساامیای که در آتن پس از پ ته جریان داشااته اعتراف میکند .1همچنین خود
هرودو  ،در جایی ناخوا سته ،به دروغ دیگری ا شاره میکند :هنگامی که در پ ته

چپ و دور از پار سیها جای بگیرند ،ادعا میکنند که در نبرد ماراتون با ل شگریان
چهل و شش قوم جنگیدهاند .2منظور از این چهل و شش قوم احتماالً سی ا ستان
شاهنشاهی هخامنشی است ،که در نبرد ماراتون حضور نداشتند! چنان که دیدیم،
شرکتکنندگان در این نبرد از سپاه شهربانی سارد و ایونیه و فنیقیه تشکیل یافته
بودند ،نه ساکنان دیگر بخشهای شاهنشاهی.
همچنین هرودو میگوید که مردم پ ته پس از این جنگ برای آن که بتوانند
ادعا کنند کشااتگان زیادی در این نبرد دادهاند ،تعدادی ساانگ قبرِ جعلی درساات
 1پاوسانياس ،توصيف یونان ،آتيک ،بندهای 26و .27
 2هرودوت ،كتاب نهم ،بند .27
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سارداران آتنی و تگیایی به مشااجره مشاغوا بودند و همه میخواساتند در جناح
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کردند که زیرش جسدی وجود نداشت و رویش چیزهایی نوشتند که نشان میداد
به دالوران شااهید پ تهای تعلق دارند .1این رفتار پ تهایها به خودسااتایی مردم
کورینت و کورکورا شباهت دارد که پس از این که با هم جنگیدند و عدهی زیادی
از طرفین کشاااته شااادند ،به جزیرهی ساااوبوتا رفتند و هر دو دساااته در آنجا
یادمانهایی برای پیروزی خود برافراشتند !2از این م ااها آشکار است که هرودو
وارث پیشینهای غنی در زمینهی تبلیغا سیاسی دروغین بوده است.
بعد از جنگ پ ته هم یونانیان جشنی گرفتند و باز برای تعیین شجاعترین قوم

به مردم پ ته دادند که اتفاقاً تلفا خیلی کمی داده بودند و در نبرد شرکت کمی
دا شتند اما این م شکل به زودی با ن صب گورهای یاد شده رفع شد .به این ترتیب،
بیدرنگ پس از پیروزی پ ته در میان دو دولتشااهر اسااپار و آتن اخت ف بروز
کرد 3و این البته با توجه به سیر حوادث و نتایج نبرد دور از انتظار نبود.
هرودو  ،بیش از سایر نویسندگان باستانی ،شرح پر آب و تابی از دستاوردهای
مهم این نبرد به د ست میدهد .او نقل میکند که یونانیان پس از ک شتن مردونیه

 1هرودوت ،كتاب نهم ،بند .85
 2توكودیدس ،كتاب اول ،بند .54
 3پلوتارک ،آریستيد ،فصل .34
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به م شاجره پرداختند .در نهایت ،چون به نتیجه نر سیدند جایزهی افتخار جنگ را
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خیمهی شاااهی (!) را غار کردند و بسااترهای گرانبها ،شاامشهای ط  ،و مقدار
خیلی زیادی سااایم و زر به دسااات آوردند .البته هرودو معلوم نمیکند که چرا
مردونیه به عنوان سرداری که در حاا سرکوب شورشها و سرکشیهای شهرهای
بیگانه ا ست ،میبای ست چنین گنجینهی سر شاری را همراه خودش به این سو و
آن سو بک شد .به هر صور  ،پاو سانیاس از بردگانش خوا ست تا غنایم را روی هم
توده کن ند ،و خود یک دهم از هر چیز را برای خود برداشااات .هرودو آن گاه
فهر ستی از انواع غنایم به د ست میدهد :ط  ،نقره ،ا سب ،شتر ،و زنان !1که گویا

در این که یونانیان ک شتگان سپاه ایران و ا شیای به جا مانده از ای شان را غار
کردهاند ،البته تردیدی نی ست ،اما این که غنایم یاد شده تا این حد ارز شمند بوده،
و در میان شان چیزهایی م ل شمش ط و شتر وجود دا شته با شد ،جای بحث
دارد .به گمان من اینها را باید از ردهی ساااایر توصااایفهای هرودو در همین
بخش از کتابش دانساات .هرودو کمی پس از نقل فهرساات امواا غار شااده ،به
شرح دیدههایش در مورد پار سیانِ حا ضر در نبرد پ ته میپردازد .او مدعی ا ست
که مردم پ ته اسکلت پارسیان را ،بعد از آن که گوشتشان فرو ریخت ،در یک جا

 1هرودوت ،كتاب نهم ،بند .80
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این ردهی اخیر را از مردم نگونبخت محلی به زور گرفته باشند.
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توده کرد ند .او گزارش میک ند که چنین اساااک لت هایی در م یان ب قا یای تل فا
ایرانیان وجود دا شته ا ست :جمجمهای که هیچ مف صلی ندا شته و کام ً یکپارچه
بوده (یعنی کاسهی سرش به آرواره جوش خورده بوده!) ،جمجمهای که دندانهای
فک باالیش یک پارچه بوده ،طوری که د ندان های نیش و پیش و آسااایا در هم
پیوسته بودهاند ،اسکلت مردی که قدش  3/1متر بوده 1و!...
به این ترتیب به این نتیجه میر سیم که ایرانیان ل شگری از غواها و موجودا
عجیبالخلقه را به یونان فرستاده بودهاند!

ا شاره میکند که به این شکل در آثار سایر نوی سندگان با ستانی وجود ندارد .گویا
هنگامی که ناوگان یونانیان در دلوس لنگر انداخته بود ،سااه ساااموساای به نامهای
لمپون و آنتاگوراس و هگیسااتراتوس به نزد لئوتوخیدِ اسااپارتی  -ساارکردهی این
ناوگان  -میروند و آنها را برای حمله به ساااموس و «آزادسااازی» شااهر ترغیب
میکنند .2این در حالی ا ست که به روایت خودِ هرودو  ،ساموس زیر نظر جباری
به نام تئومستور پسر آندروداماس اداره میشده که دستنشاندهی ایرانیان محسوب
میشااده اساات .یونانیان این جزیره به قدری هوادار ایرانیان بودند که در گذشااته
 1هرودوت ،كتاب نهم ،بند .83
 2هرودوت ،كتاب نهم ،بندهای .92-90
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بندر موکاله  -هرودو در کتاب نهم داساااتان خویش به ماجرای فت دیگری هم

PDF.tarikhema.org

پیشااانهاد یاری تمیساااتوکلس را نپذیرفتند و چند کشاااتی یونانی را برای اثبا
وفاداریشان به پارسیها توقیف کردند.1
به هر صور  ،گفته می شود که لئوتوخید با ک سانتیپوس آتنی د ست به یکی
میکند و با ناوگانی مشتمل بر  250کشتی به سوی آسیای صغیر پیش میروند تا
در موکاله به پادگان پار سیان حمله کنند .هرودو و دیودور بر این نکته پاف شاری
دارند که این نبرد همزمان با جنگ پ ته رخ داد ،و هر دو هم ذکر میکنند که
یونانیان در این هنگام از نتیجهی نبرد پ ته باخبر بودهاند و به همین دلیل هم

اما این معما که چگونه یونانیان در همان روزِ نبرد پ ته ،در فاصااالهی 400
کیلومتری پ ته از شکست ایرانیان خبردار شده بودند ،توسز هر یک از ایشان به
شاااکلی توضااای داده میشاااود .هرودو طبق معموا در این مورد بیدقتتر و
حرافتر است .او میگوید یونانیان هنگامی که در ساحل گردش میکردند چوبی از
درخت زیتون را در ساحل دیدند که هرمس  -ایزد خبررسانی  -برایشان در آنجا
قرار داده بود تا نشااانهی پیروزی یونانیان باشااد .یونانیان هم با دیدن چوب زیتون
فوراً فهمیدند که ایرانیان در پ ته شااکساات خوردهاند !2دیودور کمی در این مورد
 1هرودوت ،كتاب هشتم ،بند .85
 2هرودوت ،كتاب نهم ،بندهای  100و .101
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اعتماد به نفس زیادی داشتهاند.
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محتاط تر ا ست و میگوید یونانیان همینطوری برای این که سربازان شان روحیه
بگیرند شایعهی شکست ایرانیان در پ ته را پخش کردند و بعد دیدند که درست از
آب درآمد1؛ تو ضیحی پذیرفتنیتر ،که از سویی موقعیت د شوارتر ایرانیان در پ ته
و انتظار یونانیان برای پیروزی در این نبرد را ن شان میدهد و از سویی با خ صلت
شایعهپراکنی و تبلیغا جنگی یونانیها همخوانی دارد.
به هر حاا ،بنا به روایت دیودور ،یونانیان به موکاله رسیدند که توسز پارسیها
سنگربندی و حصاربندی شده بود .تعداد این پارسیان صد هزار نفر بود! اما چون از

برای شان اعزام شود .به این ترتیب صد هزار ایرانی کشتیهای شان را در موکاله به
خشاااکی کشاااانده بودند و در انتظار رسااایدن قوای کمکی از ساااارد (در 150
کیلومتری) به سر میبردند!
به روایت هرودو ایرانیها وقتی از رساایدن یونانیان خبردار شاادند ،گروهی از
یونانیهای همپیمان خود را خلع س ا ح و کشااتار کردند ،چون نساابت به ایشااان
بدگمان بودند و فکر میکردند به آنها خیانت خواهند کرد.

 1دیودور ،كتاب اول ،بندهای 34-37
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شمار اندک شان بیمناک بودند (!) ،به سارد پیغام فر ستاده بودند تا نیروی کمکی
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به این شکل بود که یونانیان بر ایرانیان حمله آوردند و چهل هزار نفر از آنها را
کشتند .بقیه هم با رهبری سرداری پارسی موفق به عقبنشینی شدند.
دا ستان جنگ موکاله ،که در کتابهای تاریخ معا صر با آب وتاب عجیبی شرح
داده شده و تیر خ ص یونانیان بر اقتدار ایران در بالکان مح سوب شده ،به شکلی
که در متنهای اصلی روایت شده چند ابهام اساسی دارد.
نخست آن که به روایت همهی نویسندگان ،یونانیان صب دوازدهمین روز نبرد
پ ته با ساافیران ساااموساای دیدار کردند و تا شااب به موکاله رفته و ایرانیان را

نیرو ،اتحاد کسانتیپوس با لئوتوخید ،دریانوردی تا موکاله در آستانهی ف صل پاییز،
محاصرهی ایرانیها و کشتار چهل هزار نفر  -همه در یک روز رخ داده که به لحاظ
عملی ناممکن است.
دوم آن که تراکم عجیبی از معجزهها و رخدادهای آساامانی در شاارح این نبرد
وجود دارد که مخاطبان نامعتقد به تأثیرا خدایان المپ را نسااابت به کل ماجرا
مشااکوک میسااازد .دیگر آن که به ویسه در روایت قدیمیترِ هرودو – که مرجع
دیودور هم بوده  -عناصری وجود دارد که جالب توجه هستند.
در روایت هرودو نبرد موکاله و پ ته شباهتهای عجیبی با هم دارند:
 )1هردو در یک روز رخ میدهند .هر چند عم امکان آن وجود ندارد؛
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شک ست داده بودند .به عبار دیگر تمام این کارها  -سخن با سامو سیها ،ب سیج
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 )2هر دو در برابر سپاه ایرانی عظیمی به انجام میر سد که در منطقهای با ح صار
چوبی پناه گرفتهاند ( مانند ده روزِ اوا نبرد پ ته)؛
 )3در هر دو مورد ایرانیان درختان را میبرند و با آن برای خود ح صار می سازند و
دور آن خندق میکنند؛
 )4در هر دو یونانیان در معبد هرا اردو میزن ند .در موکاله ناوگان یونانی هنگام
ر سیدن به ساموس در آنجا م ستقر می شود و در پ ته هم یونانیهای فراری در
شب دوازدهم نبرد به معبد هرا در پ ته پناه میبرند؛

ارتباطی دارد .در پ ته پی شگوی اردوی ایرانیان ا ست و در موکاله خائنی ا ست که
از ساموس آمده؛
 )6در هر دو نبرد یک سوار پارسی شجاع وجود دارد که زره درخشان در بر کرده،
دالوری زیادی به خرج میدهد و در آخر ک شته شدنش مایهی شادی و اعتماد به
نفس یونانیان میشود .در موکاله همتای موسیست ،تیگران پارسی را داریم؛
 )7در هر دو نبرد بخش مهمی از سپاه ایران ک شته می شود و بخ شی م شابه (40
هزار در پ ته و  60هزار در موکاله) توسااز ساارداری پارساای به ساا مت عقب
مینشیند؛
 )8در هر دو نبرد یونانیان حصارهای ایرانیان را آتش میزنند؛
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 )5در هر دو نبرد شااخصاایتی به نام هگساایسااتراتوس وجود دارد که با ایرانیان
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 )9در هر دو نبرد یو نان یان در اردوی پارسااا یان گنجی نه های ز یادی را کشاااف
میکنند.

1

این همه شاااباهت ،وقتی در کنار این حقیقت دیده شاااود که نفوذ ایرانیان تا
سااها بعد در منطقهی ایونیه و جزیرههایی مانند ساموس پابرجا بوده ،این شک را
ایجاد میکند که شاید اص ً نبرد موکالهای به این شکل در کار نبوده باشد .حدس
من آن است که نبرد موکاله:
 )1پس از نبرد پ ته رخ داده ،چون سااربازان یونانی از شااکساات ایرانیان در پ ته

 )2یک درگیری موضاااعی بوده و در قالب ایلغاری دریایی به بندر موکاله انجام
گرفته؛
 )3حملهای کوتاهمد و مقطعی بوده اساات .یعنی سااپاه یونان ب فاصااله پس از
حمله به موکاله راه گریز را در پیش میگیرد و «منطقهی ایونی را در د ست بربرها
باقی میگذارد»2؛
 )4تأثیر سیا سی مهمی ندا شته و حتی به تغییر حکومت ایرانگرای ساموس هم
منتهی نشده است.
 1هرودوت ،كتاب نهم ،بند .106
 2هرودوت ،كتاب نهم ،بندهای .109-106
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خبردار بودهاند؛
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پس از ماجرای موکاله ،بار دیگر همان الگوی آ شنای غار

شهرهای هم سایه

تکرار شاااد ،و در این میان یکی از حاکمان پارسااای محلی نیز به همراه فرزندش
قربانی این یورشها شد .همهی نویسندگان باستانی به این نکته اشاره کردهاند که
یونانیان پس از درگیری موکاله به سوی شهر خرسونسوس رفتند تا آنجا را غار
کنند .در این زمان پلوپون سیها از آنها جدا شده بودند و تنها بخ شی از ناوگان که
آتنی بود باقی ماند .این ناوگان تا س ستوس پیش رفت و این شهر را پس از ماهها
محاصاااره گرفت .احتماالً این ناوگان در پاییز به این شاااهر رسااایده و چنان که

اثبا دالوریهای یونانیان در این شهر ،شرح داخراشی از شیوهی اعدام سرداران
پارسی اسیر را برای ما باقی گذاشته است.
پیش از آن ،هرودو در پنج بند پیاپی به حاکم پارساای سااسااتوس ،آرتاوند،
دشااانام میدهد و او را به عنوان مردی سااانگدا که به معابد یونانیان و خاطرهی
جن گاوران آ خائی در تروا بیاحترامی میکرده معرفی میک ند .2با وجود این ،از
متنش برمیآید که مردم یونانی اطراف برای گریز از شر یونانیان به سستوس و نزد
او پناه میبرند و با این پار سی متحد می شوند و مدتی دراز  -د ست کم سه ماه -
 1توكودیدس ،كتاب اول ،بند .89
 2هرودوت ،كتاب نهم ،بندهای .115-121
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توکودیدس میگوید ،در پایان زم ستان موفق به گ شودن شهر شد .1هرودو در

PDF.tarikhema.org

در برابر یونانی ها پایداری میکنند .در نهایت هم هن گامی که احتماالً با خیانت
اهالی خرسااونسااوس شااهر گشااوده میشااود ،او آخرین کساای اساات که از شااهر
میگریزد و به همین دلیل هم اساایر میشااود .گمان من این اساات که عملیا
اصاالی ،در سااسااتوس و پس از نبرد پ ته انجام شااده و از نوع ایلغارهایی بوده که
یونانیان پس از بسیج کردن نیرو در شهرهای همسایه انجام میدادهاند .آرتاوند هم
ظاهراً حاکمی پارساای بوده که با دلیری از قلمرو خود و مردم یونانی وابسااته دفاع
میکند و به شاااکلی ناجوانمردانه به قتل میرساااد .احتماالً کینه و خشااامی که

ایشان وارد کرده بود مربوط می شود ،وگرنه غار معابد و بیاحترامی به حریمهای
آنها کاری بوده که همهی یونانیان  -از میلیتیادس گرفته تا آلکیبیادس  -مرتب
انجام میدادهاند!
به این ترتیب ،احتماالً قتل آرتاوند و ساااایر ایلغارهایی که آتنیان پس از نبرد
پ ته به انجام رساااندند ،به تدریج ،در ذهن نویسااندگان یونانی بزرگ شااده و به
قصهی جنگ موکاله منتهی شده و داستانی را پدید آورده که شباهتش با داستان
پ ته بیش از آن است که معقوا باشد.
یک نک تهی جا لب دیگر این که هرودو میگو ید یو نان یان پس از غار
سستوس  -شهری در شماا شبهجزیرهی یونان  -بادبان برافراشتند و به «یونان»
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یونانیان از او در دا داشااتهاند به کارآییاش در دفاع از شااهر و خساااراتی که به
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بازگشاااتند .این تقریباً بدان معناسااات که آتنیان بخش هایی را که به آن حمله
میکردهاند جزو یونان محسوب نمیکردند ،حتی اگر مردمی یونانی در دولتشهری
یونانی در آن ساکن باشند و حتی اگر در شبهجزیرهی یونان قرار داشته باشد.
جمعبندی  -به این ترتیب ،نبردهای ایرانیان و یونانیان در عصر خشایارشا به پایان
رسااید .نبردهایی که برداشاات من در موردشااان با آنچه در تاریخهای ک ساایک
روایت میشود متفاو است.
از دید یونانیان و تاریخنویسان معاصرِ پیرو ایشان:

شخص خشایارشا رخ داد :نبردهای ترموپوالی ،آرتمیسیون ،ساالمیس و پ ته؛
 )2در نیمی از این نبردها (ترموپوالی و آرتمیسیون) یونانیان شکست خوردند ولی
به خاطر شجاعت و پایداری زیادشان به دستاوردهای خیلی مهمی نائل آمدند؛
 )3در نیم دیگری از این نبردها (سااااالمیس و پ ته) که مهمتر و خونینتر هم
بودند ،یونانیان پیروز شاادند و ایرانیان را از کل شاابهجزیرهی یونان بیرون راندند و
مقدمه را برای آزادسازی شهرهای ایونی فراهم کردند.
از دید من:
 )1در دوران سلطنت خشایارشا از سوی شهربانهای سارد و ایونیه و متحدانشان،
به قصااادِ پایان دادن به غار گریها و ناآرامیهای جنوب یونان که به شاااماا و
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 )1در این دوره چهار جنگِ بزرگ و خونین میان ارتش بزرگ شاهنشاهی با رهبری
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منطقهی زیر فرمانِ شاااهنشاااهی ساارایت میکرد ،حملههایی به یونان رخ داد که
بخ شی از آن با سفر دورهای خ شایار شا به منطقه همزمان بود .این ل شگرک شی
درگیریهای پراکندهی فراوانی را در زمین و دریا در بر میگرفت؛
 )2درگیری در ترموپوالی جنگ نبود ،بلکه عبور ایرانیان از تنگهای بود که یونانیانِ
نگهبانش پی شاپیش از آن گریخته بودند و معدود سربازان باقیمانده هم همان جا
قتلعام شدند؛
 )3پنج نبرد در این میان قابل برر سی ا ست ،آرتمی سیون ،ساالمیس ،پ ته ،و دو

آرتمیسیون بر ناوگان یونان پیروز شدند .در نبرد ساالمیس بر ایشان برتری یافتند
اما نتوانساااتند نابودشاااان کنند و نتیجهی جنگ غیرقطعی باقی ماند .در دو بار
عمل یا برای فت کردن آتن به ساااادگی موفق شاااد ند (و این هدف اصااالی
لشگرکشیشان بود) ،اما در پ ته بخشی از سپاه محلی ایران توسز نیروهای متحد
یونانی محاصره شد و سردار ایرانی ،مردونیه ،در این میان کشته شد؛
 )4بر این مبنا ،در دوران خشایارشا ایرانیان به یونان حمله بردند و پیروز شدند .هر
چند یکی از سرداران نامدارشان را در این میان از دست دادند؛
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ج نگ برای فت آتن .در این نبرد ها دسااا تاورد های ایران یان چنین بود :در نبرد
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 )5با تکیه بر شواهد تاریخی ،ایرانیان همچنان شهرهای شماا یونان را در د ست
خود حفظ کردند و نفوذشان در جنوب یونان هم ،نسبت به زمان قبل از حملهشان،
بسیار بیشتر شد.
چنان که گفتیم ،تاریخهای ک ساایک ،ماجرای درگیری ایرانیان و یونانیان را از
اواخر عمر داریوش و دوران شاااورش ایونیه آغاز میکنند و آن را در همین مقطع،
یعنی زمانی که خشااایارشااا با این تفاصاایل در یونان «شااکساات خورد» ،پایان
میدهند .تمرکز بر این لحظهی خاص از تاریخ درگیری های ایران و یو نان ،چند

درگیری ها و بخش هایی که میتوانند برای تقویت معجزهی یونانی به کار گرفته
شوند ،عمدتاً در این دوره قرار میگیرند .این دورهای بوده که هرودو متن خویش
را بر آن متمرکز کرده و در مورد پیروزیهای یونانیان دا ستان سرایی کرده ا ست.
پیروزیهایی که دیگر در متنهای دیگران و دورههای تاریخی دیگر تکرار نشد و از
این رو تنها دستاویزی است که میتواند اهمیت نظامی و سیاسی یونانیان را تأیید
کند.
مهمترین عن صر ایدئولوژیک در ا سطورهی معجزهی یونانی ،باور به این دا ستان
ا ست که یونانیان به را ستی در جریان تو سعهی شاهن شاهی هخامن شی به سمت
غرب اخت لی ایجاد کردند ،و در برابر تهاجم آسااایا از اروپا دفاع نمودند .چنان که
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دلیل دارد .مهمترین دلیل آن اسااات که حجم نوشاااتارهای موجود در مورد این
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در همین بخش دیدیم ،این عن صر با شواهد تاریخی پ شتیبانی نمی شود .نبردهای
ایران و یونان در ع صر خ شایار شا دامنهای ب سیار کمتر ،اهمیتی ب سیار ناچیزتر ،و
دساااتاوردهایی بسااایار متفاو برای دو طرف درگیر به همراه داشاااته اسااات.
درگیریهای این دوره ،که بعدها به دخالت شخص شاه در جنگ بر ضد روستاهای
یو نانی ارت قا یاف ته اسااات ،تن ها عمل یاتی تنبیهی بود که در ت مام موارد ا هداف
تعیین شده را برآورده کرده ا ست ،اما تلفاتی هم برای ایرانیان به همراه دا شت و به
ویسه به کشته شدن یکی از سرداران ایرانی انجامید.

لحظه روایت خویش را قطع نکنیم ،میبینیم که پیروزی مورد ادعای یونانیان جز
الف و گزافهایی ناپذیرفتنی نبوده ا ست .ایرانیان پس از این درگیریها نفوذ خود
را بر شماا یونان حفظ کردند ،آن را گسترش دادند ،و عم دولتشهرهای معارض
خویش را به دستنشاندگانی گوش به فرمان تبدیل کردند .دستنشاندگانی که به
دلیل ناامن کردن محیز دریای اژه و دساااتاندازی های دایمیشاااان به قلمرو
شاهن شاهی به جان هم انداخته شدند و کام ً از پا در آمدند .با هر معیار سخت و
رساایدگیپذیری که به نبردهای ایرانیان و یونانیان در عصاار خشااایارشااا بنگریم،
توساااعهی نفوذ ایران در یونان را به عنوان پیامدی از این درگیری ها باز خواهیم
یافت.
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اگر به خواندن تاریخ ادامه دهیم و به سااابک تاریخنویساااان یونانمدار در این
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سخن ششم :قصهی اردشیر نخست
اردشیر نخستِ هخامنشی در  464پ.م .بر تخت نشست .یک ساا بعد ،در -462
 463پ.م ،.اینارو نامی ،که ادعا میکرد پسر پسامتیک است و در برخی از منابع به
عنوان مردی لیبیایی مورد ا شاره واقع شده ،در م صر شورش کرد و با فر ستادن
پیکهایی به یونان امتیازهای وسااوسااهکنندهای را به یونانیان پیشاانهاد کرد و در
عوض خواساات که برایش ساارباز بفرسااتند .آتنیان در ساااا  460پ.م - .در آغاز
زمامداری پریکلس  -در اوج قدر و ثرو به سااار میبردند ،ساااپاهی به مصااار

پارس چیره شدند و هخامنش  -برادر خ شایار شا و شهربان پی شین م صر  -را در
این نبرد به قتل رساندند.
اردشاایر وقتی از شااورش آگاه شااد ،بغبخش و آرتاباز (آرتابازوس) را برای دفع
فتنه فر ستاد .این دو با ناوگانی به م صر رفتند و شور شیان را به کمک مردم م صر
در چند نبرد پیاپی شک ست دادند .م صریان از آنرو از سپاه ایران ا ستقباا کردند
که اینارو به یونانیان وعده داده بود تا همراه با ایشااان بر کشااور حکومت کند ،و از
این رو مصریان از او متنفر شده بودند .احتماالً سیر واقعی رخدادها چنین بوده که
یک شور شی لیبیایی ،با روش مر سوم برای ک سب م شروعیت ،ادعا کرده که پ سر

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

فرسااتادند .در نتیجه اینارو و مزدوران یونانیاش در نبرد پپرمیس بر سااپاه محلی
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فرعون پیشااین اساات و با گروهی از مزدوران یونانی ،که به طمع غار و غنیمت
همراهش شده بودند ،به مصر هجوم برده بوده .شکست سریع ایشان ،و باقی ماندن
ممفیس در دساات پارساایان نشااان میدهد که شااورشاایان پایگاه مردمی زیادی
ندا شتهاند و نتوان ستهاند مراکز قدر

سیا سی م صر را تهدید کنند .ایرانیان ناوگان

یونان را در دلتای نیل شکست دادند و اینارو را اسیر کردند و به صلیبش کشیدند.
به این شکل فتنه فرو خوابید و مصر پس از شش ساا بار دیگر آرام شد.
روایت کت سیاس در مورد سرکوب این شورش آن ا ست که بغبخش به اینارو

فرزندش ناراحت بود ،ارد شیر را برانگیخت تا او را بک شد .به این ترتیب بغبخش در
برابر شورشی لیبیایی بدقوا از آب درآمد و چنان از این موضوع خشمگین شد که
به همراه پ سرانش به سوریه رفت و شورش کرد ،اما پس از دو بار شک ست دادن
ارتش شاهنشاهی ،پشیمان شد و بار دیگر سر به اطاعت شاه گذاشت.
داستان کتسیاس عناصری دارد که آشکارا نادرست هستند .بغبخش ،به عنوان
رهبر ارتش نیرومندی که شورشیان را در همه جا شکست میدهد ،دلیلی نداشته،
و احتماالً اختیاراتی ندا شته ،تا اینارو را ببخ شد و به او امان دهد .به همین ترتیب،
قوانین موجود در شاااهنشاااهی به قدری مشااخص و روشاان بوده که برای مجازا
کردن قاتل عموی شاه ،که یک شور شی هم بوده ،نیازی نبوده تا مادرش از شاه
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امان داد تا تساالیم شااود ،اما مادر هخامنش ،آمسااتریس ،که از زنده ماندن قاتل
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دادخواهی کند .از سوی دیگر ،نام بغبخش در دورههای مختلف پاد شاهی ارد شیر
به عنوان سرداری الیق و وفادار بارها تکرار می شود و به نظر نمیر سد شور شی بر
ضد شاهنشاه کرده باشد ،و اگر هم چنین میکرده به این راحتی بخشوده نمیشده
است .بنابراین میتوان داستان کتسیاس را در ردهی افسانههای حرم سرایی یونانی
جای داد که تمام رخداد های مهم دربار ایران را زیر تأثیر شاااخصااایتی مؤنث و
انتقامجو میپنداشتند.
به هر حاا ،آن چه از نظر روابز ن ظامی م یان ایران و یو نان مهم اساااات،

جنبه حائز اهمیت است .نخست آن که امکان مقایسهی قدر نظامی هخامنشیان
و آتنیان را در دورهی اوج قدر آتن فراهم میکند ،و دوم آن که با وجود ارزش و
اهمیتی که از این نظر دارد ،معموالً در م یان تاریخ ج نگ های ایران و یو نان
گنجانده نمیشاااود .گویی تاریخنویساااان از خراب شااادن خاطرهی درخشاااان
پیروزیهای رهاییبخش یونانیان بر ایرانیان بهراسند.
اما باید به مساااتندا تاریخی نگاه کرد و دریافت که آتنیان در  460پ.م .با
گسیل کردن ناوگانی برای کمک به اینارو علناً به کشوری شورشی کمک کردند و
بهای آن را هم با شک ستهای نظامی پیاپی پرداختند .در واقع ،تاریخ آتن و وقایع
مهمی را که پس از آن رخ داد بدون در نظر گرفتن پیامدهای این شاااکساااتها
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درگیریهایی اساات که بین ایرانیان و ناوگان آتنی در گرفت .این درگیریها از دو
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نمیتوان درک کرد .یونانیان در چندین نبرد از نیروهای پارسی به رهبری بغبخش
شکست خوردند و همگی کشته شدند ،طوری که تنها تعدادی انگشت شمار از آنها
توانسااتند به آتن بازگردند .در اینجا تاریخنویسااان یونانی به همان روش مرسااوم
خود عمل کردهاند و تلفاتی نجومی را به آتنیان نساابت دادهاند که بیشااتر باید زیر
عنوان تبلیغا ضدآتنی آن دوره ردهبندی شود.
قابل اعتمادترین شاااهدی که در مورد تلفا آتنیها داریم ،به کتساایاس تعلق
دارد که حدود ش صت ساا بعد در ایران میزی سته ا ست .او تلفا آتن را پنجاه

فر ستاده شده به م صر .آتنیان که از این شک ست آگاهی یافتند ،ناوگانی کمکی را
تجهیز کردند و در ساا  454پ.م .برای یاری به سربازانشان به سوی مصر گسیل
کردند .اما این ناوگان هم در دماغهی مِندِس با ناوگان ایران برخورد کرد و کام ً
نابود شد .آتنیان که گویا در این زمان برای ایلغاری دیگر به اوریمدون حمله کرده
بودند نیز قتلعام شدند و به این ترتیب آتنِ ع صر پریکلس شک ستی خردکننده را
در تمام جبههها از ایرانیان تحمل کرد .دامنهی این شااکسااتها به قدری زیاد بود
که آتنیان از بیم شورش شهرهای عضو اتحادیه خزانه شان را از دلوس به خودِ آتن
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کشاااتی و  9000نفر هوپلیت ذکر میکند که تقریباً معادا اسااات با کل نیروی
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منتقل کردند .زیانهای واردشااده به اعتبار آتن چنان بود که آتن در  453پ.م .با
اسپار قرارداد صلحی منعقد کرد و امتیازهایی را به حریف داد.1
به این ترت یب ،درگیری ن ظامی در دوران اردشااایر هم به پیروزی قطعی و
تأثیرگذار ایران بر یونانیان منتهی شد.

سخن هفتم :قصهی داریوش دوم
در سااااا  424پ.م ،.پس از پایان یافتن ناآرامی های ناشااای از مرگ اردشااایر

نیروهای ایرانی و سپاهیان مزدور یونانی که در خدمت سرورانی پار سی یا م صری
بودند بروز کرد ،که معموالً در تاریخ جنگ های ایران و یونان از قلم میافتد .اما
باید در این زمینه به آنها هم نگاه کرد.
همزمان با قدر یافتن داریوش دوم ،پیسوتنَه (پشوتن) شهربان سارد قیام کرد
و گروهی از مزدوران یونانی را به خدمت گرفت .اما تیسافرن ،که از سوی شاه برای
ساارکوب وی فرسااتاده شااده بود ،به ساارعت او را شااکساات داد .لیکون آتنی که
متحدش بود ،به او خیانت کرد و هنگام جنگ تنهایش گذاشات .تیساافرن ،پس از

 1دیودور ،فصل  ،11بخش  ،86بند .1
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هخامنشاای ،داریوش دوم بر تخت نشااساات .در زمان او درگیریهای کوچکی بین
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اعدام کردن او به عنوان شهربان سارد برگزیده شد و با یاری رقیب سیا سیاش
فرناباز  -که شهربان دا سکولیون بود  -به دولت شهرهای یونانی سفیر فر ستاد و از
ایشان خراج خواست و گرفت.
وقتی مد کوتاهی پس از این ماجرا اَمورگ َه پسااار پیساااوتن َه قیام کرد و از
دولتشااهرهای تراکی ،یونانی و مقدونی  -از جمله آتن  -خواساات تا برایش نیرو
بفر ستند ،آتنیها به کاریه رفتند در خدمت اَمورگَه درآمدند .به این ترتیب ،آتنیان
قراردادشاااان با ایران (صااال نیک یاس) را نقض کردند ،و این در ز مانی بود که

سیاستمداران ایرانی در استان سارد و داسکولیون به سرعت وارد عمل شدند.
سپاه ایرانی اَمورگه و متحدانش را شک ست دادند و همهی سرداران شور شی و
آتنیان متحدشان را اعدام کرد .پس از آن ،کمکهای مالی دربار شوش به اسپار
آغاز شد .کمکهایی که ،در نهایت ،به نابودی آتن در بیست ساا بعد منتهی شد.
بنابراین در عصااار داریوش دوم نیز ت ش یونان برای دساااتاندازی به مرزهای
شاااهنشاااهی را میبینیم ،و واکنش سااریع و قاطع ارتش ایران را ،که به انهدام و
نابودی کامل مهاجمان و شورشیان میانجامد.

سخن هشتم :قصهی اردشیر دوم
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ناخردمندانه قوای خود را در جزیرهی دوردست سیسیل زمینگیر کرده بودند.
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چنان که تاریخنوی سان معا صر نقل میکنند ،از نبرد موکاله تا مد ها بعد درگیری
خاصااای میان ایرانیان و یونانیان بروز نکرد ،جز ورود ساااپاه ده هزار نفرهی مزدور
یونانی به رهبری کوروش کوچک ،که از دید بسااایاری مقدمهای بود برای حملهی
اسکندر و نشانهای بود بر انحطاط نیروی نظامی ایران.
من با وجود آن که بازگشااات ده هزار تن را درگیری بین ارتش ایران و یونان
نمیدانم ،اما برای رعایت نظم ک سااایک تاریخ جنگهای ایران و یونان ،در اینجا
خ صهای از آن را شرح میدهم.

پس از چند مرحله آزمون و خطا روش در ست ر شوه دادن به دولتمردان یونانی و
برانگیختنشاااان بر ضاااد هم را یاد گرفتند .در بخش بعدی کتاب ،که به تاریخ
سیاسی یونان اختصاص یافته است ،اثرا این سیاست و دامنهی سلطهی سیاسی
ایران بر یونان را به طور خ صااه ذکر خواهم کرد .در اینجا فقز باید به یک نکته
ا شاره شود و آن هم این که یکی از معماران مهم این سیا ست در ع صر داریوش
دوم پسرش ،کوروش کوچک ،بود.
کوروش ،با وجود پیروزی دیپلماتیک نمایانی که در دوران حکومت بر آسااایای
صااغیر برای ایران به دساات آورد ،خیلی زود پس از تاجگذاری برادرش اردشاایر به
خطری برای شاهن شاهی تبدیل شد .ت صویر امروزین ما از او ،بر مبنای روایتهای
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در دوران داریوش دوم یکی از دساااتاوردهای مهم ایرانیان در یونان آن بود که
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یونانیانی شاااکل گرفته اسااات که زمانی به عنوان مزدور در ساااپاهش خدمت
میکردند .از این رو ،برداشاااتی به شاااد جانبدارانه را از او در دسااات داریم.
مهمترین متنی که ماجرای زندگی و شورش کوروش کوچک را روایت کرده ،کتاب
بازگشاات (آناباساایس ) :نوشااتهی کساانوفانس اساات که خود در
لشگرکشی وی به ایران شرکت داشت و یکی از سرداران سپاه مزدورش بود.
در مورد کوروش چند نکته مشخص است .نخست آن که مردی تندخو و خشن
بوده و به قتل برادرانش متهم شده و دستکم یک بار هم ت ش کرده تا اردشیر را

آ سیای صغیر ،سیا ستمدار موفقی بوده و موفق شده روند نابودی نهایی آتن به
دست اسپار را به سرانجام برساند .نکتهی دیگر ،آن است که تحت تأثیر فرهنگ
یو نانی بوده و به روش ایونی هایی که بر ایشاااان فر مان میرا نده ،ریش خود را
میتراشایده و تاجی از برگ درخت غار بر سار میگذاشاته اسات .دسات کم ،این
تصویری است که بر سکههایش حک کردهاند.
وقتی داریوش دوم درگذشت و اردشیر دوم بر تخت نشست ،کوروش ،به بهانهی
برکنار کردن تیسافرن از حکومت میلتوس و حمله به پیزیدیها ،به گردآوری سپاه
پرداخت .این کار از ساااا  404تا  401پ.م .به طوا انجامید و انبوهی از مزدوران
یونانی را به خدمتش وارد کرد .تبلیغا آتنی ،اردشااایر را برادری نرمخو و تقریباً
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به قتل بر ساند .چیز دیگری که دربارهاش میدانیم آن ا ست که به عنوان حکمران

PDF.tarikhema.org

بیعرضه نشان میدهند که توانایی رویارویی با برادر جنگاورترش را نداشته است.
اما شواهد ن شان میدهد که این حرف اف سانهای بیش نی ست .تی سافرن ،به محض
خبردار شاادن از یارگیریهای کوروش ،پانصااد سااوار را به همراه پیامی به شااوش
فرستاد و شاه را از ماجرا آگاه کرد.
در  404پ.م .امیرته ،نوهی امیرتهی بزرگ که شور شی م شهور م صری بود ،در
دلتای نیل علم طغیان برافرا شت .ارد شیر هم فوراً یکی از سردارانش به نام اَبَرکام
(ابروکومس) را به مصر فرستاد تا شورشیان را سرکوب کرده و دریانوردان فنیقی را

که پس از شااکساات خوردنش به مصاار گریخت و نزد امیرته پناه گرفت .تمام این
موارد ن شانگر آن ا ست که کوروش با امیرتهی م صری ارتباطهایی دا شته ا ست و
بعید نیساات که یاغی مصااری با تحریک یا پشااتگرمی وی نافرمانی پیشااه کرده
باشد.
کوروش در سااهایی که از آتش شورش امیرته شعلهور بود د ست به ب سیج
نیروهایی مختلز و چند ملیتی زد ،و در مورد هدف نهاییاش ،که شوریدن بر شاه
بود ،چیزی به ایشان نگفت .در این میان چند ده هزار نفر سپاهی بسیج شدند ،که
حدود ده هزار نفرشان یونانی بودند .تمایل یونانیان بر آن است که شمار و اهمیت
خود را در لشگرکشی کوروش مهم جلوه دهند ،اما شواهد نشان میدهد که ایشان
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در برابر برادر عصاایانگرش بساایج نماید .یکی از محارم کوروش ،تَموی مصااری بود
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بخشی کوچک از یک سپاه بزرگ بودهاند و حتی در نبرد نهایی نقشی حاشیهای بر
عهده دا شته و وارد معرکه ن شدهاند .جمعیت یونانی سپاه کوروش چنین ترکیبی
داشاااته اسااات 1500 :تساااالیایی زیر فرمان مِنون 2000 ،الکدمونی زیر فرمان
کلئارخوس 300 ،نفر سااایراکوزی زیر فرمان ساااوزیس 1000 ،نفر آرکادیایی زیر
فرمان اِگیاس ،و  8100نفر از پلوپونسااوس .به این ترتیب ،به روایت کساانوفانس،
شمار کل یونانیان در سپاه شورشیان به حدود سیزده هزار نفر بالغ میشده است.1
چنان که از ترکیب سپاه میبینیم ،این سیزده هزار نفر مانند سایر ل شگریانی که

تشااکیل میشاادند که از شااهری خاص برخاسااته بودند و زیر فرمان ساارداری از
شهر شان میجنگیدند .در عمل ،عنا صر ا صلی سازندهی ارتشهای یونانی همین
دستههای مزدور سربازان و فرماندهانشان بودهاند.
کوروش ،هنگام حرکت به سوی شرق ،تبلیغاتی روانی را آغاز کرد که محورش
ع قهی وی به قلمرو آساایای صااغیر و فرهنگ مردم آن ناحیه بود ،و با برشاامردن
دالوری ها و جن گاوری هایش مشاااروعیتی بیش از برادرش را اد عا میکرد .این
تبلیغا شااالودهی تصااویر امروزین ما از کوروش را برمیسااازد ،اما گویا در زمان

 1آناباسيس ،كتاب یکم ،فصل دوم ،بند 9
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یونانیان تا پیش از این ب سیج میکردند ،از د ستههایی مجزا و م ستقل از سربازان
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خودش چندان کارآمد نبوده باشااد .ساارداران و قوای پارساای ،که اسااتخوانبندی
ه مهی ارتش های نیروم ند آن روز گار را تشاااک یل میداد ند ،از پیوساااتن به او
خودداری کردند و آنانی هم که به خدمتش درآمدند ،در فرصاااتی مناساااب راه
خیانت را در پیش گرفتند .اوروَند (اورنتس) ،که محبوبترین و محترمترین سردار
پارساای در لشااگر او بود ،هنگامی که سااعی میکرد بگریزد و به اردشاایر بپیوندد
د ستگیر و اعدام شد .و ابرکام ،که به ظاهر به وی پیو سته بود و از سوی کوروش
برای سد کردن جادههای سوریه فرستاده شده بود ،به ارتش شاهنشاهی پیوست.

کوناکسا با پیشنهاد کلئارخوس درمورد ادعای سلطنت روبهرو شد آن را رد کرد و
به ارتش اردشاایر پیوساات .حتی یونانیان هم در نبرد با شاااهنشاااه با وی همدا
نبودند .چنان که وقتی هدفش برم شاااد ،کسااایناس و پاسااایون با نیروهای زیر
امر شان سوار بر ک شتی شدند و به یونان بازگ شتند و باقی ل شگریان یونانی هم
وقتی بر این راز آگاه شدند تا بیست روز از جای خود تکان نخوردند.
کوروش کوشید تا با بیشترین سرعت خود را به بابل برساند و پیش از پیوستن
لشگریان ایران شرقی به اردشیر ،او را از میان بردارد .با وجود این ،راهپیمایی او از
ترکیه تا بابل هفتاد و سه روز به طوا انجامید و این زمان طوالنی ،نشانگر آن است
که سااربازانش با حداک ر توان حرکت نمیکردهاند ،یا از انضااباط کاملی برخوردار
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آریا هم ،که از ساارداران پارساای وفادار به کوروش بود ،وقتی پس از شااکساات در
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نبودهاند .با این حاا ،کوروش زمانی با برادرش رویارو شد که هنوز ارتشهای ایران
شرقی در راه بودند .بنابراین ارد شیر در هنگام صف آرا ستن در برابر کوروش در
کوناکسااا ،تنها ،سااپاه نخبهی پارساای و ماد و ای می را زیر فرمان داشاات ،که زیر
سنجهی جنگ نظم و انضباطی بسیار بیش از یونانیها و قومهای متحد با کوروش
را از خود ن شان دادند .ل شگر کوروش در کوناک سا شک ست سختی خورد و بی شتر
سردارانش شتابزده به سپاه شاه پیوستند و بخشوده شدند .از میان سردارانی که به
اردشاایر وفادار باقی مانده بودند ،تیسااافرن بیش از همه پاداش گرفت و به روایت

آنگاه مزدوران یونانی ،که بیسارور مانده بودند ،اجازه یافتند تا به کشاورشاان
بازگردند و این دستمایهای شد برای کتاب بسیار جالب کسنوفانس  -که خود یکی
از سرداران این سپاه بود  -تا آناباسیس را بنویسد.
امروزه ،نویساااندگان غربی ت ش زیادی کردهاند تا بازگشااات ده هزار تن را
ن شانهای از زواا شاهن شاهی هخامن شی و انحطاط آن به شمار آورند .مهمترین
دلیلی هم که آوردهاند آن اسااات که این ده هزار تن مزدور یونانی مسااایر طوالنی
بابل تا یونان را پیمودهاند و چنان که خودِ کساانوفانس هم روایت کرده مردم ساار
راه را غار کردهاند ،بی آن که از سوی ایرانیان مزاحمتی برای شان ایجاد شود .در
اینجا ،تنها برای دقیقتر معلوم شدن ماهیت بازگشت ده هزار تن ،جمعبندیای را
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یونانیان  -که بزرگترین آرزویشان دامادی شاه بود  -داماد اردشیر شد!
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که از خودِ متن  -و نه تف سیرهای تاریخنوی سان امروزین  -نتیجه می شود به طور
خ صه میآورم.
از کتاب آناباسیس چند نکته معلوم میشود:
 )1تمام رفتارهای یونانیان تنها معطوف به یک هدف ،یعنی غار مردم محلی،
بوده ا ست .این هدف گاه با هدف دیگر شان  -بازگ شت به یونان  -تداخل میکرده
و در ب سیاری از موارد بر آن ترجی مییافته ا ست .م ً یونانیان پس از شک ست
کوروش به پار سیان پی شنهاد میکنند که به خدمت ای شان درآیند و برای حمله و

 )2ساااپاه ده هزار نفرهی یونانی در جنگ کوناکساااا تقریباً هیچ نقشااای را بازی
نمیکند .این بدان معناساات که این گروه حتی در لشااگریان کوروش کوچک هم
حاشاایهای و فرعی تلقی میشاادهاند و در جنگ اصاالی به بازی گرفته نمیشااوند.
کسااانو فانس ،وقتی ارتش کوروش را توصااایف میک ند ،آن را از  2500یو نانی
سبکا سلحه 10400 ،هوپلیت ،و صد هزار بربر مت شکل میبیند .چنان که گفته
شااد ،اصااوالً اعداد و ارقام را در متنهای یونانی نباید جدی فرض کرد .چون م ً
ارتش ارد شیر را  -که د ست باال پنجاه هزار نفر سرباز دا شته  -دارای  120میریاد

1
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غار به مصر فرستاده شوند.1
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(یعنی  1/2میلیون) سااار باز میدا ند .1ا ما با همین ار قام غیر جدی هم میتوان
دریافت که مزدوران یونانی بخشی کوچک از سپاه کوروش را تشکیل میدادهاند.
ک سنوفانس در البهالی شرح پر آب و تابی که از دالوری یونانیان نقل میکند،
میافزاید که سپاه اردشیر هنگام جنگ کوناکسا از کنار یونانیان گذشتند و «از آنها
فرار کردند» بدون این که به آنها حمله کنند ،و تلفا یونانیان درنبرد کوناکساااا
فقز یک نفر بود ،که آن یک نفر هم در اثر برخورد با ارابه زخمی شده بود!2
همچنین کسنوفانس روایت میکند که تنها نشانهی درگیری ایرانیان و یونانیان

غار شاااده یافتند .3او در قبل و بعد از این ساااطور ،مرتب به مانورهای بیمعنایی
ا شاره میکند که در طی آن ایرانیان به یونانیان نزدیک می شده و بعد از آنها فرار
میکردها ند و یو نانی ها هم آن ها را دن باا میکردها ند ولی هر بار به ب ها نهای
میایساااتادند و از تعقیب صااارف نظر میکردند و به هر ترتیب درگیریای رخ
نمیداد.

 1آناباسيس ،كتاب یکم ،فصل هفتم ،بندهای .14-10
 2آناباسيس ،كتاب یکم ،فصل هشتم ،بند .20
 3آناباسيس ،كتاب یکم ،فصل دهم ،بندهای .19-4
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آن بود که وقتی یو نان یان «از تعق یب ایران یان» باز میگشااات ند ،اردوی خود را
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همچنین در جای دیگری اشاره شده که فاصلهی اردوی یونانیان و ایرانیان 30
اساااتادیا (برابر  5/5کیلومتر) بوده اسااات .1در واقع ،این طور به نظر میرساااد که
یونانیان در جریان نبرد کوناک سا نق شی ندا شتهاند .غار

شدن اردوی شان ن شان

میدهد که در مقطعی  -شاید به دلیل حملهی سپاه شاه  -از اردوی شان گریخته
بودند و ایرانیان اردوی شان را به یغما برده بودهاند .حدس من آن است که یونانیان
در حاشاایهی سااپاه کوروش قرار داشااتهاند و هنگام نبرد خود را کنار کشاایده و از
نبرد خودداری کرده باشاااند .وگرنه بیرون آمدنشاااان از جنگ بدون تلفا  ،و

بیمعنی به نظر میرسااد .به احتماا زیاد ،این هم یکی دیگر از نبردهایی بوده که
یونانیان هنگام رویارویی با ایرانیان ترجی دادهاند به سااارورشاااان خیانت کنند و
دست به س ح نبرند .توجیههای کسنوفانس در مورد بازی گرگم به هوای ایرانیان
و یونانیان ،که در جریانش اردوی یونانیان غار شاده ،بیشاتر ت شای اسات برای
سرهمبندی کردن آبرومندانهی این بزدلی.
 )3بر مبنای متن آناباسیس ،و بر خ ف ارزیابی مفسران معاصر این کتاب ،ایرانیان
در همهجا کام ً د ست باال را دارند و به هیچ عنوان بازگ شت پیروزمندانهی سپاه
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مهربانی بعدی ایرانیان که به آنها اجازه میده ند به خانه هایشاااان برگردند،
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یونانی به وطنشان را نادیده نمیگیرند و ایشان را به حاا خود نمیگذارند .پس از
نبرد ،سرداران یونانی که با کوروش متحد شده بودند تو سز تی سافرن بازدا شت
شده و اعدام می شوند .در این میان ک سنوفانس ت ش کرده این ماجرا را نتیجهی
توطئهها و دساایسااههای ساارداران یونانی بر ضااد همکارانشااان تلقی کند .1اما
واقعیتی روشاان ،که نیاز به این همه توجیه ندارد ،آن اساات که سااپاهی مزدور به
رهبری سااردارانی به یک شااورشای پیوسااتهاند .بنابراین بر مبنای داتهی پارسها،
پس از شااکساات خوردن آن شااورشاای ،این ساارداران متحدش باید اعدام شااوند.

حدس من در این مورد که هنگام جنگ گریخته و کوروش را تنها گذا شته بودهاند
همخوانی دارد.
 )4یونانیان در جریان بازگشت شان وضعیتی بسیار ترحمبرانگیز دارند .اگر الفها و
گزافهای کساانوفانس در مورد دالوری یارانش را کنار بگذاریم ،و رخدادهای متن
را در کنار یکدیگر بچینیم ،میبینیم که بازگشت ده هزار مرد در واقع عبار بوده
از فرار یو نان یانی حریص که از هر فرصاااتی برای غار مردم بومی و یکدیگر
استفاده میکردهاند .به همین دلیل هم مردم محلی دنباا شان میکردهاند و مرتب

 1آناباسيس ،كتاب دوم ،فصل پنجم ،بندهای .34-16
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بخشش سپاهیان یونانی نشانگر آن است که گناه آنها بسیار سبکتر بوده ،و این با

PDF.tarikhema.org

تلفاتی را به ایشاااان وارد میآوردهاند .در بخش هایی از کتاب چنین مینماید که
گویی دسااا تهای از کمانداران پارسااای دنباا یونانیان هسااات ند و با کشاااتن
عقبدارهای شان آنها را به عجله وا میدارند .اما بعید ا ست که ر ستهای کل م سیر
طوالنی بازگ شت ده هزار تن را همراه شان پیموده با شند ،و نوع س ح و شیوهی
جنگیدن این دشاامنان ناپیدایی که همیشااه در پشاات ساار یونانیان هسااتند هم
همیشه تغییر میکند .بنابراین میتوان آنها را به سادگی مردمی محلی دانست که
در برابر ایلغار این مزدوران یونانی مقاومت میکردهاند.

چریکی با یونانیان میجنگیدهاند .دساات کم در مورد کساای به نام مهرداد ،که با
چهار صد کماندار و دوی ست ا سب یونانیان را به تنگ آورده بود ،میدانیم که هیچ
تلفاتی نداده اسااات .1شاااواهد نشاااان میدهد که تلفا وارد آمده از این عملیا
ایذایی بسیار بوده است .چون از  12900یونانی که در ارتش کوروش بودهاند ،تنها
 8600نفرشان به سینوپ بازمیگردند 2و تازه بعد از آن هم باز تلفا میدهند.
 )5یونانیان ،با وجود الف و گزافهای کسنوفانس ،جرأ نمیکنند به هیچ شهر یا
قلعهای نزدیک شااوند .هیچ قلعه یا دژی توسااز ایشااان فت نمیشااود و حتی از
 1آناباسيس ،كتاب سوم ،فصل سوم ،بندهای .11-6
 2آناباسيس ،كتاب كتاب پنجم ،فصل سوم ،بند .3
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تلفا نیروهای مهاجم احتماالً بسیار کم بوده است ،چون به شیوهای نامنظم و
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نزدیکی شااهری که بتواند سااپاهی را بر ضاادشااان بس ایج کند هم رد نمیشااوند.
مساایرشااان از میان روسااتاها و قبیلههایی اساات که گاه با ایشااان دوسااتانه و گاه
دشاامنانه رفتار میکنند .بزرگترین فت شااان در تمام این مد  ،که یک فصاال از
کتاب به آن اختصاص یافته ،غار خیمهی یک ایرانی به نام تیرباز است که در آن
چند نفر کشته می شوند و یک چادر و بیست اسب نصیب یونانیان می شود .1البته
کسنوفانس فراموش نمیکند بگوید تیرباز شهربان بوده! شهربانی با بیست اسب و
یک خیمه!

گلیم شان درازتر میکنند ،با برخورد ای شان روبهرو می شوند .هنگامی که یونانیان
در منطقهی بیتونیا ده کده های مردم محلی را غار میکنند ،فرناباز پارسااای به
یاری مردم میآید و همراه با آنها بیش از پان صد یونانی را که م شغوا غار بودند
میکشد و بدون این که تلفاتی بدهد بازمیگردد.
در ادامهی ماجرا ،ک سنوفانس از دالوریهای یونانیان ب سیار تعریف میکند ،اما
از شرح داستانش معلوم می شود که فرناباز رهبر گروهی سوارکار ایرانی بوده که به
کمک مردم محلی عملیاتی ایذایی را بر ضد یونانیان اجرا میکند .یونانیان ظاهراً با

 1آناباسيس ،كتاب چهارم ،فصل چهارم.
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 )6پارساایان نساابت به حضااور یونانیان بیتفاو نیسااتند و وقتی پایشااان را از
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وجود رجزهای نویساااندهی آناباسااایس فقز تلفا میدادهاند و در نهایت هم با
بهانههایی نه چندان جسورانه  -م

این که عبور از روی شکافهای زمین مشکل

است!  -از جنگیدن با او خودداری میکنند.1
 )7در نهایت ،بازگشااات یونانیان زمانی به پایان میرساااد که مطابق قرارشاااان با
تیسااافرن در بیزانس خود را به آناکساایبیوس ،حاکم شااهر که دساات نشاااندهی
پارسها ست ،معرفی میکنند و پس از سر شماری «آزاد می شوند» تا به خانههای
خود بروند .حاکم بیزانس به کل این سااپاه هشاات هزار نفره به اندازهی بار بیساات

سیر و یک پیاز میدهد (!) و به آنها دستور میدهد فوراً شهر را ترک کنند .از میان
یونانیان ،بیش از چهارصد نفر این دستور را اجرا نمیکنند و  -شاید به طمع غار
 در شهر میمانند و دستگیر میشوند به عنوان برده فروخته میشوند.2 )8یونانیان هیچ انسجام و همبستگیای با یکدیگر نداشتهاند .در میانشان عدهای
غیریونانی و برده هم وجود داشاااته ،3اهالی شاااهرهای گوناگون مرتب به رقابت و
کینورزی نسبت به هم میپرداختهاند .چیزی شبیه به اخ ق سربازی در میانشان

 1آناباسيس ،كتاب ششم ،فصل چهارم ،بندهای .32-23
 2آناباسيس ،كتاب هفتم ،فصل یکم.
 3آناباسيس ،كتاب چهارم ،فصل هشتم ،بند .4
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نفر آرد جو ،به همین مقدار شااراب ،به اندازهی بار بیساات نفر زیتون ،و نفری یک
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دیده نمیشااده و از هر فرصااتی برای ترک مجروحان و غار یکدیگر اسااتفاده
میکردهاند ،و حتی سرداران شان هم مدام در حاا دعوا و کتککاری با یک دیگر
بودهاند .در حدی که گاه برخی از دعواهایشاااان به مرتبهی جنگ داخلی بین
گروههای سربازان ارتقا مییافته است.1
با این تفا صیل بازگ شت ده هزار تن چیزی جز م ساعد مقامهای ایرانی برای
بازگشت مزدورانی یونانی ،که با خیانت به کوروش کوچک از جنگیدن با سپاه شاه
خودداری کردند ،نبوده اساات .یونانیان طبق قرارشااان با مقامهای ایرانی از قلمرو

کردند ،و در تمام موارد مطیع دسااتوراتی بودند که به ایشااان داده میشااد .اما در
جریان طی کردن این راه طوالنی ،به شیوهی مرسوم خود ،به دزدی و قتل و غار
پرداختند و به همین دلیل هم تو سز مردم محلی و مقامهای محلی پار سی تنبیه
میشدند ،به طوری که تا پایان سفر حدود یک سوم آنها کشته شدند.
به این شکل ،بازگشت ده هزار تن جز از دید سربازانی که در آن شرکت داشتند
مهم و تعیینکننده نبود.

 1آناباسيس ،كتاب یکم ،فصل پنجم ،بندهای .16-11
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شاااهنشاااهی خارج شاادند ،خود را در نقطهی مقرر به حاکم مطیع ایران معرفی
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با وجود این ،شاورش کوروش کوچک باعث شاد نیروها و منابعی در حاشایهی
غربی شاهنشاهی آزاد شوند و ناآرامیهایی را پدید آورند .در  400پ.م .امیرته که
با خزانهی بادآوردهی کوروش کوچک  -که تمو برایش آورده بود  -تقویت شاااده
بود ،به عنوان فرعون در م صر تاجگذاری کرد و دو ساا بعد نفریت دودمان بی ست
و نهم فراعنهی مصر را بنیان نهاد.
در همین زمان ،تیبرونِ الکدمونی ،که بر بقایای ارتش یونانی کوروش فرمان
میراند ،در ساحل آ سیای صغیر پیاده شد و شور شی را در دولت شهرهای ایونی

و این ز مانی بود که ساااردار ال کدمونی شاااروع به چاپ یدن این شاااهر ها کرد.
موفقیتهای او محدود بود به شاااوراندن چند شاااهر و قلعه در منطقهی تروآد و
ائولید.
ایرانیان در این مورد به ساارعت واکنش نشااان دادند .فرناباز کونون آتنی را ،که
به صااور پناهندهای در قبرس به ساار میبرد ،در راس ناوگانی به جنگ تیبرون
فر ستاد .طبق معموا ،یونانیان در شرح این عملیا هم ب سیار کو شیدهاند تا نقش
یونانیان و کونون را بزرگ جلوه دهند ،اما حقیقت آن اساات که رهبری عملیا بر
ضد شور شیان و الکدمونیها را تی سافرن بر عهده دا شت ،که فرناباز را به عنوان
دریا ساالر خویش برگزیده بود و کونون در این میان سرداری بوده که از سوی او
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برانگیخت .به زودی معلوم شد مبارزه با حاکمیت ایران شعاری توخالی بوده ا ست
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مأمور سرکوب الکدمونیها شده .کونون با صد ناو سهردیفی ،به همراهی نیروهای
فنیقی و لیکیایی که تو سز شاه صیدون رهبری می شدند و دریانوردان آتنی که
پنهانی به او کمک میکردند ،به سوی دولت شهرهای شورشی شتافت .در عمل ،از
همان  398پ.م .این دولتشاااهر ها شاااروع کردند به خراج دادن به ایران ،و از
دامنهی قدر الکدمونیها خارج شدند .اما هنوز ارتش یونانیان در منطقه ح ضور
داشت و خیلی زود با حمایت مصریها نیرومندتر هم شد.
در  395پ.م .آگِسی ئوس  -شاه اسپار  -به همراه دوازده هزار نفر به آسیای

او دریافت کرد .اما به سرعت از ایرانیان شک ست خورد و ناچار به گریز روی آورد.
کمکهای مالی یادشده هم به شکل طنزآمیزی در جریان شکست نیروهای یونانی
در رودس و فت شدن این جزیره ،به دست ناوگان ایران افتاد.
آگ سی ئوس با سادهلوحی مدتی را در اف سوس به تنبلی گذراند و با وعدههای
تیسااافرن برای عقد قرارداد صاال و دریافت رشااوه فریفته شااد ،بیخبر از آن که
ساااردار ایرانی منتظر رسااا یدن نیرو های کمکی از ایران اسااات .در این م یان
درگیریهای پراکندهای هم بروز کرد .اَرتینَه (رتینوس) و بَغیه (بغیوس) ساارداران
پارساای با سااوارهنظام خود شااکساات سااختی در جادهی فریگیه و داسااکولیون بر
یو نانی ها وارد کرد ند ،ا ما پ یادهن ظام ال کدمونی در نزدیکی رود پکتون پ یاده های
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صغیر رفت و با نفریت مصری متحد شد و صد کشتی و پانصد هزار کیله گندم از
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ایرانی را شاااکسااات دادند .همچنین در یک درگیری دریایی ،غنایمی به دسااات
یونانیها افتاد.
به روایت اکسااایرینوس ،که در زمانی نزدیک به این اغتشااااشها مینوشاااته،
آگسی ئوس هدفی جز غار روستاها و اسیر کردن مردم و فروختن شان به عنوان
برده را دن باا نمیکرد ،و به همین دل یل هم مردم محلی در حد ام کان به او و
سپاهش صدمه وارد میآوردهاند .حتی مردم می سیه ،که به سرک شی و طغیان در
برابر ایرانیان شهر دا شتند ،از او فرمان نبردند و هنگام عبورش لطمههای زیادی

که هزار سوار و دو هزار پیاده را به ارتشش گسیل کردند.
روایتی در دساات اساات که از همدساات شاادن یکی از اشااراف پارساای به نام
اسااپتریداد با آرگساای ئوس خبر میدهد و دلیلش را هم اخت ف او با فرناباز ذکر
میکند ،اما شواهدی در د ست داریم که او خیلی زود به یونانیان خیانت کرد و به
همراه فرزندش بغباد به ساااارد گریخت و از شاااهربان آنجا  -آریا  -درخواسااات
بخشش کرد .در همین زمان ،مردم پاف گونیه هم به سردار الکدمونی پشت کردند
و به سرزمین خود بازگشتند .پس از آن ،اسپارتیها ،که از ناکامیهای آگسی ئوس
دلسااارد شاااده بودند ،به او دساااتور دادند به یونان برگردد ،و به این ترتیب ایلغار
یونانیان باقیمانده از لشگر کوروش در آسیای صغیر پایان یافت.
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به سپاهش وارد آوردند .تنها کسانی که از او حمایت کردند ،مردم پاف گونیه بودند
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پس از آن ،ایرانیان کار مطیع کردن شهرهای شور شی را تکمیل کردند .فرناباز
و کونون نخ ست ا سپار ها را در خر سون سوس شک ست دادند و آنگاه ای شان را از
کوس ،نی سیروس ،تئوس ،و موتیلنه راندند .آنگاه اریتره و اف سوس را فت کردند و
جزیرههای کوک د را از سلطهی اسپار ها آزاد کردند .ایرانیان در تمام این مناطق
خودمختاری شهرها را ت ضمین کردند و به همین دلیل هم مردم محلی با ای شان
متحد می شدند .پس از آن ،ک شمکش میان آتن و ا سپار همچنان تداوم یافت و
شهربان سارد نقش حَکَمی را پیدا کرد که در میان این دو داوری میکرد و معموالً

پواهای فرناباز ثروتمند شااده بود ،با ساااختن حصاااری در اطراف آتن و پیرایوس
بدگمانی پارسها را برانگیخت و تو سز تیریباز به سارد فراخوانده شد و در آنجا
بازداشتش کردند و از مقامهای نظامی عزا شد.
در  386پ.م .تیری باز نظمی جدید را در شااابهجزیرهی یونان برقرار کرد .او
نظمی پایدار  -مشاااهور به صااال شااااه  -را در میان دولتشاااهرها برقرار کرد و
خودمختاری همهی دولت شهرها را ت ضمین کرد .به این ترتیب ،اتحادیهی دلو سی
رسماً نابود شد و آتن تنها اجازه یافت تا شهرهای لمنوس ،اومبروس ،و اسکوروس
را به عنوان همپیمانان خود نگه دارد.
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به هر دو کمک مالی میکرد تا با یکدیگر بجنگند .در این میان کونون هم ،که با
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در بین ساااااهای  348-387پ.م .اواگوراس قبرسااای ،که در جریان حملهی
آگساای ئوس به ایرانیان متمایل شااده بود ،عم ً به شاااه دسااتنشاااندهی ایران در
قبرس تبدیل شد و این جزیره را از قلمرو سلطهی م صر خارج کرد .در  375پ.م.
فرناباز به فلساااطین رفت و مردم محلی و مزدوران یونانی را برای حمله به مصااار
بسیج کرد .این گروه از سپاه مرزهای شرقی به مصر وارد شدند ،اما به دلیل شدید
بودن مقاومت مصااریان و توسااعهی اسااتحکاما دفاعی ،و روبهرو شاادن با خطر
زمینگیر شدن در حاشیهی ساحلی مصر ،ناچار به عقبنشینی شدند.

است .او دلیل شکست سپاه فرناباز در مصر را ،رقابت و حسادتی میداند که میان
او و ساارداری یونانی به نام ایفیکراتس برقرار بوده اساات .به روایت او ،ایفیکراتس
پیشنهاد کرده بود ارتش ایران به ممفیس حمله کند ،اما فرناباز این پیشنهاد را رد
کرد و به همین دلیل ایرانیان در فت مجدد مصر ناکام ماندند .دیودور البته در نقل
این ماجرا برای یونانیان بهایی بیش از آنچه در واقع داشااتهاند ،قائل اساات .چون
ایفیکراتس تنها یکی از سرداران ردهپایینی بوده که مسؤولیت انضباط و نظم را در
یکی از ر ستههای یونانی بر عهده دا شته ا ست که در ارتش زیر امر فرناباز خدمت
میکردند .بدیهی ا ست که او در موقعیتی نبوده که بتواند مح سود سردار پار سی
واقع شود .حمله به ممفیس ،که پایتخت مصر بوده ،هم امری آنقدر آشکار و واض
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دیودور در مورد این ماجرا تفسااایری دارد که نشاااانگر خودبزرگبینی یونانیان
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بوده که الزم نبوده توسز او پیشنهاد شود ،و اجرا نشدن چنین حملهای بیشتر به
ا ستحکاما و دفاع قوی م صریان مربوط می شده تا ح ساد یک شهربان پار سی
نسبت به یکی از افسران رستهای از سربازان مزدورش!
اتفاق دیگری که در عصاار اردشاایر دوم رخ داد ،شااورش اوروند (اورونتس) بود.
اوروَند در  401پ.م .شهربان ارمنستان بود و در  384پ.م .در جنگ مصر شرکت
کرده و در همانجا با تیریباز اخت ف پیدا کرده بود .او در  361پ.م ،.هنگامی که
حاکم میساایه بود ،به ساارکشاای پرداخت و در نزدیکی سااارد با ارتش وفادار به

با آن به استخدام مزدوران یونانی پرداخت .آن گاه رایمیترا (رَئومیترس) را به مصر
فرستاد تا از فرعون تخو کمک مالی دریافت کند .اما در این مقطع ناگهان پشیمان
شد و همهی متحدان یاغیاش را خود دستگیر کرد و خود را به دربار شوش تسلیم
کرد و به همین دلیل هم بخشوده شد.
در  366پ.م .شااورش دیگری در نزدیکی یونانیان رخ داد .اشاارافزادهای به نام
آریوبرزن به همراه پسرانش علم طغیان بر افراشت .آنها ،پیش از آن ،به دلیل روابز
خوبی که با آتنیان داشااتند به همراه دو تن از بندگانشااان به عنوان شااهروند آن
دولت شهر رسمیت یافته بودند و وقتی سرکشی خود را آشکار کردند نزد تیموتِس
آتنی پناه بردند .اما سرداری به نام اوتوفراداد (اوتوفرادتِس) نخست شورش دَتَمَس
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شاهنشاهی جنگید و شکست خورد .آن گاه به کومه گریخت و در آنجا سکه زد و
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را سرکوب کرد و آنگاه با یاری شهربان کاریه ،که موسولوس نام داشت ،آریوبرزن
و یارانش را از میان برداشت.
آنگاه در  359پ.م ،.که آخرین ساااا حکومت اردشاایر دوم بود ،تخو ،فرعون
مصر ،که تازه دو ساا از تاجگذاریاش میگذشت ،با هشتاد هزار پیادهی مصری و
ده هزار مزدور یونانی به قلمرو هخامن شی حمله کرد .او به دوی ست ناو سهردیفی
هم مجهز بود که زیر فرمان دریاسااااالرش ،خَبریس آتنی ،راهبری میشاااد .آتن
پیمان رسمیای با تخو نداشت ،اما برخی از شهروندانش به عنوان سرباز مزدور در

سردار و هزار دریانورد را برای کمک به وی گ سیل کرد .تخو با سپاهش به فنیقیه
وارد شد و آنجا را به عنوان پایگاه خویش برگزید .آنگاه برادرزادهاش نکتانبو را به
عنوان فرماندهی قوای م صری در سوریه برگزید .اما نکتانبو با تحریک آگ سی ئوس
و همدستی مزدوران یونانی به او خیانت کرد و خود را فرعون مصر نامید .در نتیجه
تخو ناچار شد به دربار ایران بگریزد.
اردشیر دوم او را بخشید و سپاهی به او داد تا به مصر بازگردد و کشورش را از
نکتانبو پس بگیرد .با توجه به این نرمخویی پارسااایان ،میتوان تصاااور کرد که
ک شمکش میان فرعون م صر و برادرزادهاش بی شتر م سألهای داخلی بوده و ماجرای
حمله شان به ایران بی شتر شاخ و برگ و زوائدی بوده که یونانیان مزدورِ سپاهش
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ل شگر او خدمت میکردند .ا سپار اما ،با م صر متحد شد و آگِ سی ئوس و سی
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برای برجستهتر کردن اهمیت درگیریهای محلی شان در سوریه ابداع کردهاند .در
واقع ،نشااانهای داا بر این که ساارزمین سااوریه و فنیقیه در این دوره مورد تهدید
واقع شده باشد ،در دست نیست .1در اواخر پاییز  359پ.م .اردشیر دوم درگذشت
و اردشیر سوم به جایش بر تخت نشست.
به این ترتیب در ع صر ارد شیر دوم آنچه شاید بتواند به عنوان درگیری نظامی
ایرانیان و یونانیان طرح شاااود ،به خدمت گرفته شااادن یونانیان مزدور در ساااپاه
یاغیانی بوده که در فا صلهای ب سیار کوتاه به د ست نیروهای وفادار به شاهن شاهی

سخن نهم :قصهی اردشیر سوم
در ساا  360پ.م .شاهی بر تخت ایران ن ش ست که هوخ شا (هوخ شَ یه؛ به معنی
«حکومت خوب») نام داشت و نزد یونانیان بیشتر به نام اوخوس معروف است .نام
رساامی او اردشاایر سااوم بود .نخسااتین کار او ،رام کردن نافرمانانی بود که در اثر
تحریک م صریها در فنیقیه به سرک شی میپرداختند .پس از کامیابی در این کار،
به م صر حمله کرد و نکتانبو را در نبردی سرنو شت ساز مغلوب کرد .دیودور ،طبق
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قلع و قمع شدند.
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معموا ،هنگام ذکر شمار سپاهیان دو طرف از اعداد نجومی بهره میبرد .به روایت
او ،ارتش هخامنشی سیصد هزار پیاده و سی هزار سواره و سیصد ناو سهردیفی و
پانصد کشتی پشتیبانی را شامل می شده است و نکتانبو در برابر شصت هزار پیاده
و بی ست هزار مزدور یونانی و بی ست هزار لیبیایی را زیر فرمان خود دا شته ا ست.
گذ شته از ناممکن بودن ب سیج نیرویی ش ش صد هزار نفره در شرایز جمعیتی و
ترابری آن روزگار ،چنین مینماید که نبرد میان ایرانیان و مصاااریان به راساااتی
سهمگین و پردامنه بوده باشد.

که مصریان و به ویسه اهالی شهر تب هوادار سپاه ایران بودهاند و ایشان را راهنمایی
میکردهاند و آذوقه و ساارپناه در اختیارشااان میگذاشااتهاند؛ دوم آن که یونانیان
مزدوری هم که در لشگر نکتانبو خدمت میکردند ع قه داشتند تا در خدمت شاه
ایران درآیند ،چنان که مِنتور با چهار هزار سااارباز زیر فرمانش به نکتانبو خیانت
کرد و به سپاه ایران پیو ست .در نتیجهی عملیا ایرانیان ،نکتانبو به نوبیه و م صر
زیرین گریخت و ارد شیر سوم فرعون م صر شد و فرنداد (فرانداتِس) پار سی را به
مقام شهربان آنجا گماشت .منتور هم پاداش پیوستنش به ارتش ایران را دریافت
داشت و به عنوان فرستادهی شاه به آسیای صغیر گسیل شد و فرمان تبعید آرتاباز
به مقدونیه را به وی اع م کرد .آن گاه هرمیاسِ پارسااای ،جبار شاااهر آترنه که
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دیودور هنگام شاارح این نبرد به چند نکتهی جالب اشاااره میکند :نخساات آن
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سرکشی میکرد ،را شکست داد و دستگیرش کرد .او را در سارد اعدام کردند .یکی
از کسانی که در رثایش اشعار سوزناکی سرود ،داماد و دستپروردهاش ارسطو بود!
در مورد آرتاباز هم ذکر چند نکته الزم ا ست .او ابتدا شهربان فریگیه بود و بعد
از مغ ضوب شدن به نزد فیلیپ دوم مقدونی گریخت و نزد او پناهنده شد .اما او را
نمیتوان یاغی دانساات و فیلیپ هم در این دوره هنوز ع یمی از نافرمانی آشااکار
نکرده بود و به ساانت شاااهان مقدونی مطیع شاااه ایران بود .در واقع ،شااایعهی
همدسااتی فیلیپ با آرتاباز را دموسااتنس برای کاسااتن از مشااروعیت فیلیپ ابداع

از مرگ او بود که شروع به دستاندازی به قلمرو شاهنشاهی هخامنشی کرد .کاری
که زیر سایهی عظمت تصویر پسرش ،اسکندر ،به ندر به یاد آورده میشود.

سخن دهم :قصهی داریوش سوم و اسکندر
مهمترین درگیری میان ایرانیان و یونانیان ،به نبردهایی مربوط میشاااود که
ایرانیان در ع صر داریوش سوم با یکی از قومهای تابع شان ،مقدونیان ،انجام دادند؛
قوم هایی که از نظر نسادی یونانی نبودند ،اما از نظر فرهنگی تحت تأثیر ایونی های
هم سایه شان قرار دا شتند .چون مقدونیه ک شوری م ستقل بود که زودتر از یونان
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کرده است .فیلیپ در زمان سلطنت اردشیر سوم دست از پا خطا نکرد ،و تنها پس
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ان سجام سیا سی یافت و برای قرنها بخ شی از شاهن شاهی هخامن شی باقی ماند،
بهتر میبینم تاریخ جنگهای مقدونیه و ظهور بزرگترین سردار مقدونی ،اسکندر،
را در این بخش بیاورم ،نه در بخش بعد که به تاریخ شبهجزیرهی یونان تعلق دارد.
در مورد اسااکندر داوریهای ضااد و نقیض بساایار اساات .اگر متنهای تاریخی
کهن را مبنا بگیریم ،هرچه زمان بیشااتر میگذرد ،تصااویری که از اسااکندر وجود
دارد یکدسااتتر و یکنواختتر میشااود .تا جایی که متنهای تاریخی ک ساایک
امروزین ،تقریباً چیزی جز رونو شتهایی م شابه هم نی ست .نخ ستین ا سکندرپسوه

گو ستاو درویزن آلمانی ا ست که در  1833م .کتاب ب سیار تأثیرگذارش را نو شت.
درویزن از سااالطنتطلبانی بود که هوادار وحد آلمان بودند .او بر همین مبنا
رابطهی شااااه مقدونی با یونانِ از هم گسااایخته را با آنچه خود در خیاا میپخت
بسیار نزدیک میدید .از دید او ،اسکندر قهرمانی محسوب می شد که یونانِ آشفته
و چهل تکه  -که شبیه آلمان در آن دوران بود  -را متحد کرده و فرهنگ هلنی را
در قالب آیینی جدید در کل گیتی ن شر داده ا ست .از دید درویزن ،ا سکندر فردی
تاریخسااااز بود که تاریخ جهان را به دو بخش تقسااایم میکرد و پرچمدار اتحاد
فرهنگی شرق و غرب تلقی میشد.
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مدرن ،که در ایجاد ا سطورهی این شخ صیت تاریخی هم نق شی به سزا دا شت،
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پس از او ،و .و .تارن اثربخشترین تفساایر را از زندگی اسااکندر ارائه داد 1و در
همان سارمشاق درویزن اساکندر را همچون فیلساوفی رواقی نمود که با برنامهای
آگاهانه و درکی عمیق از رسالت تاریخیاش به ایران حمله میکند .در همان زمانی
که آثار تارن منتشر میشد شاخرمایرِ آلمانی ،که زیر تأثیر ظهور هیتلر و ایدئولوژی
نازی قرار داشت ،اسکندر را به عنوان نیمهخدایی که تجلی «وحشی موبور شمالی»
نیچه بود ت صویر کرد و ستود .دو دهه بعد از او ،بِرن ،به عنوان نخ ستین ک سی که
این چارچوب را نقد کرد ،به پیامدهای فاجعهبار جهانگشایی اسکندر اشاره کرد و

فر سودگی و زواا تمدن یونانی را نتیجهی ظهور او دان ست .2بردا شتی که دید من
به آن نزدیکتر است تا آرای درویزن و تارن.
در میان متنهای باسااتانی ،کهنترین روایت از اسااکندر به دیودور باز میگردد
که سه سده پس از مرگ او میزیست ،اما دقیقترین روایت را آریان به دست داده
که پان صد ساا پس از ا سکندر زندگی میکرد .منابع ا صلی ما در حاا حا ضر این
دو نویسنده هستند .در مورد کردارهایی که از اسکندر سر زد ،توافقی عام در میان
تاریخنویسان وجود دارد ،اما بازار ارزیابیهای ضد و نقیض و داوریهای هوادارانه یا

Tarn, 1946.
Burn, 1962.
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او را به عنوان فاتحی پیش پا اف تاده از افت خار های مرساااومش محروم کرد و
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محکومکننده همچنان گرم ا ست .در اینجا برای این که عینیت متن حفظ شود،
نخسااات بر مب نای متنی مرجع 1به ذکر چک یدهای از اط عا موجود در مورد
اسکندر میپردازم ،و آنگاه داوری خود را پیش مینهم .با این باور که اگر کسی به
راستی کردارها و زمینهی تاریخی و نتایج رفتارهای اسکندر را بخواند ،کمابیش به
همین نتیجه خواهد رسید.
اساااکندر در مقدونیه زاده شاااد .مقدونیه ،در زمان مورد نظر ما ،پادشااااهی
دورافتادهای بود در شااماا غربی شاااهنشاااهی هخامنشاای .شاااهانش خراجگذاران

این منطقه یونانی نبودند .نیمی از ایشان که در مناطق شرقی مقدونیه میزیستند
تراکی ،و بق یه  -در م ناطق غربی -ایلوری بود ند .م قدونی ها آمیخ تهای از این دو
نساد بودند ،و گویا روابطی هم با دوریهای کهن داشااتند .زبانشااان شاااخهای از
زبان های هند و اروپایی بود که تا دوران اساااکندر با یونانی تفاو میکرد ،اما در
این زمان با آن تلفیق شااد .خودِ یونانیان ،مقدونیان را بربر میدانسااتند .چنان که
وقتی ا سکندر اوا ،پ سر آمونتاس ،خوا ست در م سابقا المپیک شرکت کند او را
راه ندادند .بربر پنداشاااتن مقدونیان در یونان تا زمان خودِ اساااکندر بزرگ باوری
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شاهنشاه ایران بودند و از نظر فرهنگی با یونانیان پیوندهای عمیقی داشتند .اهالی
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مرسااوم بود ،چون ایسااوکراتس و دموسااتنس به روشاانی ایشااان را با صاافت بربر
نکوهش میکنند.
ِِال که دودمان آرگیاد در آن قدر را به
پایتخت مقدونیها شهری بوده به نام پ
دساات داشااتند .این دودمان به ظاهر نام خود را از اهالی آرگوس گرفتهاند ،اما به
احتماا زیاد این نامی جعلی اسااات .چون آرگوسااایهای باساااتانی هم برای خود
اساااطیری ساااخته بودند و خویش را با پارسها همنساد میدانسااتند .آنها اعتقاد
داشااتند جدشااان پرساائوس اساات .به همین دلیل هم از طرفداران پر و پا قرص

آرگیادها با آرگوسیها هم به نوعی سیاست هویتپذیری از ایرانیان مربوط میشده
ا ست .به هر صور  ،در سدهی چهارم پ.م .اع ضای این خاندان من صبهای مهم
قضااایی را در دساات داشااتند .مقدونیان تا زمان فیلیپ اوا هنوز ملتی یکپارچه
نبودند و بیشتر مجموعهای از قبیلههای درهم و برهم بودند که سااها قبل توسز
مردونیه مطیع ایران شده بودند و در سایهی آزادمن شی ویسهی ایرانیها به زندگی
خویش م شغوا و با اخت فهای داخلی شان سرگرم بودند .با وجود این ،برخی از
ویسگیهای قبیلههای قدیم آریایی را همچنان حفظ کرده بودند .م ً ارتش شان از
سااوارهنظام اشاارافی (هِتایروی )  :تشااکیل میشااد و تازه در ساادهی
چهارم پ.م .بود که پیاده هم به ارتش شان وارد شد .نمادها و ن شانهای سیا سی
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ایرانیان در شاابهجزیرهی یونان محسااوب میشاادند .احتماالً این پیوند فرضاای
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ای شان از ایرانیان وامگیری شده بود ،چنان که شاه شان تاج بر سر میگذا شت و
ردایی ارغوانی میپوشید و این هر دو ع مت شاه ایران بود.
به نظر میرسد در سدهی پنجم پ.م .اسکندر اوا و آرگیادها موفق شده باشند
قبیلههای شماا مقدونیه  -که مهمترین شان عبار بودند از لوَنکِستاها ،اورِستاها،
و الیمیوتاها  -را مطیع کنند و ه ستهی ک شور مقدونیه را پدید آورند .در این زمان
حاکمیت ایران بر این منطقه به نیرویی صاااوری و غیرمؤثر تبدیل شاااده بود .به
همین دلیل هم راه برای کشااامکش و توساااعهطلبی قومهای جاهطلب هموار بود.

به این ترتیب برای مدتی رود اساترومون مرز میان دو ناحیه شاد .پس از اساکندر
اوا ،آرخ ئوس به قدر رسید و راهها و ارتش را بازسازی کرد .او همان کسی بود
که شااهر پ را ساااخت و آن را پایتخت خود قرار داد .در دوران این شاااه عناصاار
فرهنگ یونانی به مقدونیه راه یافت و با اقباا عمومی مواجه شااد .او از شاااعران و
هنرمندان یونانی هم حمایت میکرد و اوریپیدس تراژدی آرخ ئوس خود را به نام
او نوشته است.
آرخ ئوس ت ش کرد تا قلمرو خود را به زیان تساااالی گساااترش دهد ،اما
نق شهاش ناکامل ماند و خود در ساا  399پ.م .ک شته شد .پس از آن ،به مد
چهل ساااا کشااور مقدونیه اساایر آشااوب و هرجومرج بود .در این دوره قبیلههای
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توسعهی مقدونیها به سمت شرق با منافع اتحادیهی دلوسی اصطکاک پیدا کرد و
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ایلوری با چنان شدتی در مقدونیه تاختوتاز میکردند که وقتی آمونتاس به عنوان
جانشین شاه پیشین برگزیده شد ناگزیر شد تابیعت ایلوریها را بپذیرد .پس از او،
پسرش پردیکاس به قدر رسید و چون به سرکشی در برابر ایلوریها میپرداخت
به ساا  359پ.م .در نبردی به همراه چهار هزار شهسوارش کشته شد.
فیلیپ  -فیلیپ ،برادر کوچکتر پردیکاس که در آن هنگام  24سااااله بود و ساااه
ساا بود به عنوان گروگان در نزد مردم تبس به سر میبرد ،با شنیدن خبر مرگ
برادرش از این شهر گریخت و به پ بازگ شت .او دو برادر بزرگتر از خود دا شت.

خودش به قتل رساند .فیلیپ به این شکل نیابت سلطنت برادرزادهی خردسالش را
بر عهده گرفت .اما به زودی او را منزوی ساااخت و خود را شاااه نامید .فیلیپ سااه
برادر ناتنی هم دا شت .وقتی بزرگترین شان را به قتل ر ساند ،دو نفر دیگر اح ساس
خطر کردند و به شااهر اولونتوس گریختند .فیلیپ برای به دساات آوردنشااان به
اولونتوس حمله کرد و شاااهر را غار کرد و برادرانش را به چنگ آورد و هر دو را
زیر شکنجه کشت.
او از تبس ارمغانی ارزشااامند با خود آورده بود و آن ابتکار اپامینونداس برای
سااازماندهی فاالنسهای پیاده بود .او در طی چند ساااا فاالنسهای مقدونی را تربیت
کرد و به کمکشااان ارتشاای بساایار نیرومند برساااخت ،و به زودی ثابت کرد که
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یکی از آنها پردیکاس بود که در نبرد با ایلوری ها کشاااته شاااده بود و دیگری را
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سرداری بیرحم و خ شن ،و در عین حاا نوآور ا ست .او برای نخ ستین بار ر سم
تعقیب نکردن سپاه شک ستخورده را نادیده گرفت و در جنگها د شمن فراری را
دنباا کرده و همه را قتل عام میکرد .همچنین فنون قلعهگیری و ماشاااین های
جنگی را از ایرانیان وام گرفت و سیا ست ای شان برای خریدن د شمنان با ر شوه را
نیز آموخت.
ایسوکراتس خطیب ،نمایندهی او و مدیر تبلیغاتش در یونان بود .او رسالهای به
نام فیلیپ نوشااات و او را ح ا مشاااک

یونانیان معرفی کرد .فیلیپ در همان

مبارزه با د شمنی بزرگ  -یعنی ایران  -هواداری میکرد و میخوا ست با این بهانه
بر کل یونان دست یابد.
فیلیپ در ابتدای کار با دیپلماسااای هوشااامندانهای با تمام سااارزمین های
هم سایهاش صل کرد ،اما به محض آن که شاه پئونیها درگذ شت این پیمان را
نادیده گرفت و آنجا را فت کرد .بعد ایلوریها را شک ست داد و پوتیدیا را ت سخیر
کرد و این شهر را با خاک یک سان کرد و تمام مردمش را به بردگی گرفت .پس از
آن در  353پ.م .متونیا را گشود و همین ب را بر سر مردمش آورد و سه هزار نفر
از ا سیرانش را د ست و پا ب سته به دریا انداخت .پس از آن نوبت به فوکیدیا ر سید.
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سرمشق کهنهی ابداع شده توسز آتنیان سخن میگفت .یعنی از اتحاد یونان برای
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در اینجا هم به همین شااکل رفتار کرد و حاکمشااان اونومارخوس را به چهار میخ
کشید تا مایهی عبرتی برای مخالفانش باشد.
فیلیپ با پولی که از فروش این انبوه بردگان به دساات آورده بود و با تساالز بر
معادن ط ی کریندس ،توانساات اندوختهی فلزی الزم برای ضاارب سااکه را فراهم
آورد و به این شکل بود که سکههای م شهور به فیلیپی خود را ضرب کرد و از آن
برای خریدن دولتمردان یونانی بهره جست.
او در اواخر دههی  350پ.م .به شهر پرینت در شماا دریای مرمره حمله برد

هرمیاس پار سی روابطی برقرار کرد و کو شید خود را به ایرانیان نزدیک کند .گویا
یکی از دالیل اعدام هرمیاس ارتباطهایش با فیلیپ بوده باشد.
در  340پ.م .ارتش مقدونی به بیزانس حمله برد اما چون این شاااهر از دفاعی
قوی برخوردار بود ،مقدونیان نتوانستند شهر را بگشایند ،اما  170کشتی تجاری را
در بندر های اطراف آن توقیف کردند .فیلیپ در  339پ.م .ناچار شاااد برای دفع
حملهی سکاها و تریبالیاییها به کشورش برگردد .اما خیلی زود بازگشت و به شهر
پرینت ،که مردمش هوادار آتن بودند ،حمله برد و کشتیهای آتنی را در آن حوالی
م صادره کرد .پس از آن خر سون سوس را فت کرد ،ولی ناچار شد در برابر حملهی
قوای مت حد آتن و خیوس و کوس و رودس ع قب بنشااای ند و به این ترت یب
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اما با مداخلهی پارسها شااکساات خورد و مجبور به عقبنشااینی شااد .آنگاه با
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محاصرهی پرینت شکست .مقدونیان ،پس از تجدید قوای کوتاهی ،این بار به آتیکا
حمله بردند و در بهار  339پ.م .آالتیا را فت کردند.
ساا بعد فیلیپ از ترموپوالی گذ شت و در مرداد  338پ.م .قوای متحد تبس
و آتن را در د شت بئو سی نزدیک خایرونیا شک ست داد .در این نبرد پ سر هجده
سااالهاش ،اسااکندر ،رهبری جناح چپ را بر عهده داشاات .1فیلیپ که میدید در
نهایت نمیتواند حریف آتن شااود ،در این نبرد نرمش زیادی نساابت به اساایران و
مردگان آتنی نشااان داد و به این ترتیب با کمک مبلغانش در آنجا ،به شااهروندی

شاااهر کورینت فرا خواند و برنامهی (دیاگراما ) :خود را  -که تقلید
ناقصی از صل شاهی عصر اردشیر بود  -برای اعضا خواند .تنها اسپار جرأ کرد
به این انجمن نیاید.2
آنگاه فیلیپ دو سردار برج ستهاش  -پارمنیون و آتالوس -را با ده هزار نفر به
شرق فرستاد تا کرانهی شرقی داردانل را غار کنند .پارمنیون افسوس را فت کرد
و شااهر گرونئوم را گشااود و مردمش را به عنوان برده فروخت .3ولی خیلی زود از

 1دیودور ،كتاب شانزدهم ،فصل .86
Renault, 2001: 54.
 3دیودور ،كتاب هفدهم ،فصل .7
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آتن برگزیده شد .پس از این پیروزیها ،فیلیپ همهی دولت شهرهای یونانی را به
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منون ،که به نمایندگی از هخامنشاایها رهبری قوای محلی را بر عهده داشاات ،در
کاالس و پیتان شکست خورد .اما خود فیلیپ نتوانست از نتایج این نبردها شادمان
شود .او یک ماه پس از فرستادن سردارانش به شرق ،به قتل رسید.
در مورد مرگ او شایعههای زیادی وجود دا شته ا ست .عدهای ایران را در این
ق ضیه مق صر دان ستهاند .اما آ شکار ا ست که مقامهای ایرانی در این مورد بیگناه
بودهاند ،چون چنین ترورهایی در آن دوران هنوز شناخته شده نبود و در ایران هم
چنین چیزی سابقه ندا شت .همچنین فیلیپ هنوز برای شاهن شاهی هخامن شی

د ستاندازی به چند شهر در مرزهای قلمرو خودش ،که با دخالت نیروهای ایرانی
نافرجام مانده بود .بخش اصااالی ماجراجوییهای نظامی فیلیپ به شااابهجزیرهی
یو نان و م ناطق اطراف آن مربوط میشاااد که زیر نفوذ ایران قرار داشااات ،ا ما
منطقهای حاشیهای و ناآرام محسوب میشد که ایرانیان تعهدی در برابر شهرهایش
ندا شتند .دلیل مرگ فیلیپ ،در واقع ،کام ً شناخته شده ا ست .فیلیپ هم قربانی
همان حسی شد که پیش از او هیپارخوس را به قتل رسانده بود!
برای درک دالیل مرگ فیلیپ ،باید کمی بی شتر ساختار خانوادهاش و روابطش
با اسکندر را بشناسیم.
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تهدیدی جدی محساااوب نمیشاااد .تمام نافرمانیهای او منحصااار میشاااد به
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ا سکندر  -فیلیپ محصااوا ازدواج آمونتاس با شاااهزاده خانمی ایلوری بود به نام
اوریدیس .پدر اوریدیس ایراس نام داشااات و شااااه ایلوریه بود .اوریدیس کام ً
غیریونانی و حتی غیرمقدونی مح سوب می شد .هر چند میگویند بعدها توان ست
خز یونانی را بیاموزد .فیلیپ خود چندین زن داشاات که یکی از آنها المپیاس نام
داشاات که او نیز دختر نئوپتولموس  -شاااه مولوساایها  -بود .این قوم نیز نسادی
ایلوری داشااتند .اسااکندر و خواهرش کلئوپاترا محصااوا این ازدواج بودند .به این
ترتیب اسااکندر ،با فرضِ نامعلوم بودنِ هویت آمونتاس ،سااهچهارم خونش ایلوری

تبار ایلوری دا شتهاند ،وگرنه ازدواج شان با خاندان شاهی قبیلههای ایلوری سخت
توجیه میشود.
ا سکندر در ابتدای تاب ستان ساا  356پ.م .در پ زاده شد 1و زیر نظر پدرش
بالید و بزرگ شاااد .ارساااطو از  13تا  16ساااالگی معلمش بود .او خود را از تبار
هراکلس و آخیلس میدانساات و دلباختهی اساااطیر همری بود .شااواهد نشااان
میدهد که فیلیپ از ابتدا میکوشااید او را به عنوان جانشااین خود تربیت کند .اما
این بدان معنا نیست که روابز پدر و پسر فاقد تنش بوده است.

 1پلوتارک ،اسکندر ،بند .3
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بوده است .از دید من شاخهی پدری خانوادهی اسکندر هم مانند شاخهی مادرش
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در زمانی که ا سکندر هنوز نوجوانی بیش نبود ،مردی به نام پیک سودار بر کاریه
فرمان میراند .او از هواداران پر شااور ایران محسااوب میشااد و از شااهربان منطقه
درخواسااات کرده بود تا با دخترش آدا ازدواج کند ،و به این ترتیب توانساااته بود
جان شینی از تبار پار سی برای خویش د ست و پا کند .او ع وه بر روابز خوبش با
ایرانیان ،با مقدونیان هم روابز خوبی دا شت .نتیجهی این روابز خوب ،آن بود که
قرار شد یکی از دختران دیگرش با آریدئوس پ سر فیلیپ ازدواج کند .ا سکندر ،که
از موضااوع خبردار شااد ،با واسااطهی بازیگر یا دلقکی به نام تسااالوس برای ساافیر

تبار بر برادرش برتری دارد .اما این برنامهی اسکندر برای تبدیل شدن به داماد شاه
کاریه نقش بر آب شااد ،چون فیلیپ از ماجرا آگاه شااد و به همراه فیلوتاس ،پساار
پارمنیون ،به خیمهی ا سکندر رفت و او را سخت شماتت کرد و دو ستان نزدیکش
(نئارخوس ،بطلمیوس ،فریگیوس ،و هارپالوس) را به همراه تساااالوس از پ تبعید
کرد.
با وجود این درگیریها ،در  340پ.م .اساااکندر در پ به عنوان ولیعهد فیلیپ
انتخاب شد و مُهر سلطنتی را از پدرش تحویل گرفت .صل و آرامش بر خانوادهی
فیلیپ حاکم بود و همه انتظار داشاااتند به زودی اساااکندر را بر تخت سااالطنت
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پیکسااودار پیغام فرسااتاد که داوطلب ازدواج با دخترش اساات و از نظر مردانگی و
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نشااسااته ببینند .در این بین ،فیلیپ پس از بازگشاات از انجمن کورینت ،ناگهان
عاشق شد!
مع شوقهی او ،مانند دخترش ،کلئوپاترا نام دا شت و برادرزادهی آتالوس ،سردار
بزرگش ،بود .او کلئو پاترا را همچون همسااار رسااامیاش ع قد کرد و در مجلس
عروسیاش آتالوس طعنهزنان آرزو کرد که کلئوپاترا برایش وارثی قانونی و اصیل از
خون مقدونی بزاید .به این ترتیب ،معلوم می شود ا سکندر به خاطر ارتباط مادرش
با مولو سیها مقدونی کامل مح سوب نمی شده و از دید مقدونیان چندان م شروع

وقتی هواداری پدرش را از او دید ،به همراه مادرش با قهر نزد ایلوری ها رفت .1از
اینجا هم معلوم می شود که ا سکندر خودش هم هویت ایلوریاش را قبوا دا شته
و موقعیت خود را به خاطر این هویت متزلزا میدیده است.
در این میان ،دماراتوس کورینتی که در آن زمان مهمان فیلیپ بود بین پدر و
پسااار پا در میانی کرد و اساااکندر و فیلیپ آشاااتی کردند و رفتگان به دربار پ
بازگشتند .2ب فاصله پس از آن فیلیپ به ضرب خنجر پوسانیاس ،به خاطر ماجرای
عشقی ک یفی میان یک مشت مَرد ،مُرد.

McCarty, 2004: 27.
 2پلوتارک ،اسکندر ،بند .9
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نبوده است .اسکندر ،که در آن مجلس حضور داشت ،خشمگین با او گ ویز شد و
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فیلیپ در بهار  336پ.م .جشاانی به مناساابت عروساای دخترش گرفت .کمی
پیش از این ،با پوتیا ،سااروش آپولون ،رایزنی کرده بود و جواب مساااعد او را برای
حمله به قلمرو هخامنشاای به دساات آورده بود .در این مجلس عروساای ،فیلیپ
نمو نه هایی از خودبزرگبینی جنونآمیزش را آشااا کار کرد .او در مراسااام رژهی
خدایان ،که در آن مجساامههای دوازده خدای مهم محلی را از برابر چشاام مردم
عبور میدادند ،تغییر کوچکی داد؛ یعنی ،مج سمهی خود را هم به این عده افزود و
به این ترتیب ادعای خدایی کرد .بعد هم در ج شن با لباس سپید بلند و آرای شی

محافظانش فاصاااله گرفت .این آخرین اشاااتباه زندگیاش بود ،چون خیلی زود به
ضرب خنجر جوانی به نام پوسانیاس از پای درآمد.
این پوساااانیاس جوانی بود از خاندانی اشااارافی و گویا زیبارو ،که در جوانی
معشاااوق فیلیپ بوده و بعدها چون دید او مرد دیگری را به وی ترجی میدهد به
بدگویی در مورد رقیب پرداخت .رقیب او ،یکی از دوستان شوهر کلئوپاترا  -خواهر
اسکندر  -بود .داماد فیلیپ هم رابطهی جالبی با پوسانیاس نداشت .او ،که در زمان
کودکی پوسانیاس به او تجاوز کرده بود ،به دنباا فرصتی میگشت تا به درخواست
دوستش او را تحقیر کند .او پوسانیاس را به مجلسی دعو کرد و در حضور زنش
 -کلئو پاترا ،خواهر اساااک ندر  -او را مساااات کرد و خودش و مه ما نانش و
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قاطرچی هایش به او ت جاوز کرد ند! به این ترت یب ،این جوان در م یان مردم پ
سرافکنده شد و وقتی به فیلیپ شکایت برد با تم سخر او روبهرو شد .آنگاه در
جشااانی که فیلیپ مجنونانه تندیسااای از خود را در میان بتهای دوازده گانهی
مقدونی به معبد میبرد و ادعای خدایی میکرد ،یعنی درسااات چند روز پس از
بازگشت اسکندر و مادرش از تبعید ،به ت فی این توهینها او را کشت.
تقریباً مسلم است که المپیاس در این میان نقشی را ایفا کرده است ،و آمادگی
اسکندر در به دست گرفتن قدر هم نشان میدهد که او نیز در این میان بیگناه

خونین پدرش در آن بر زمین ما نده بود اد عای تاج و ت خت کرد و اولین کارش
ک شتن پو سانیاس بود ،بدون این که فر صتی برای پرسوجو از او و ک شف هویت
همدستانش را فراهم آورد .آنگاه به جان اعضای خانوادهی خود افتاد و هر کس را
که میتوانست رقیبی برای سلطنتش باشد ،کشت.
مهمترین رقیب ،آمونتاس پساار پردیکاس بود .شاااه مشااروع قبلی که فیلیپ
حقش را غصب کرده بود و در این زمان بالغ شده بود .اسکندر نخست او را کشت.
آن گاه برادر بزرگترش کارانوس را که از زنی دیگر بود به ق تل رساااا ند .ب عد دو
شاهزاده از تبار لونکِ ستایها را که خوی شاوندش بودند ک شت .اینان دو برادر بودند
به نامهای آرابایوس و هِرومِنِس .برادر سومشان ،که او هم اسکندر نام داشت ،داماد
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نبوده اساات .اسااکندر ،به محض کشااته شاادن فیلیپ ،در همان مجلساای که پیکر
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آتنیپاتر بود؛ سااردار نیرومند و بانفوذی که مهمترین پشااتیبان اسااکندر مقدونی
برای رسیدن به تاج و تخت بود .از این رو ،او از خطر رست ،هر چند یک ساا بعد
او را هم به دستور پارمنیون اعدام کردند.
آنگاه اسکندر به آتالوس ،سردار قدیمی پدرش و دشمن دیرینهاش ،روی آورد.
او بیدرنگ پس از قدر گرفتن یکی از یارانش به نام هکاتئوس را به آسیای صغیر
فر ستاد تا آتالوس را که در آنجا م شغوا جنگ بود به نیرنگ به قتل بر ساند و او
نیز چنین کرد .1آن گاه اساااکندر تمام مردان خاندان آتالوس را کشااات .فرزند

می شد ،در بغل مادرش به د ست المپیاس ک شته شد .کلئوپاترا پس از این ماجرا
خودک شی کرد .به این ترتیب ،فیلیپ مرد و پ سرش ا سکندر به دنباا حمام خونی
گسترده به قدر رسید.
فیلیپ مردی بود با خصااوصاایا ضااد و نقیض که تا ساادهی بیسااتم تصااویر
تاریخنویسااان از او زیر تأثیر خطابههای دموسااتنس بساایار منفی بود .دموسااتن
میگوید آ سیبی که یونانیان در سیزده ساا از فیلیپ دیدند از ب یایی که آتنیها
در هفتاد ساااا و اسااپارتیها در ساای ساااا بر ساار مردم این منطقه آورده بودند،

Green, 2007: 5-7.
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افزونتر بود .تازه این در شااارایطی بود که آتنیها و اساااپارتیها یونانی بودند اما
مقدونیان بربر بودند ،و فیلیپ در این میان بربری از تبار پسااات و فرومایه بود .در
همین خطابه ،دموساااتن به این نکته اشااااره میکند که فیلیپ گذشاااته از یونان
اولونت ،مِتون ،آپولونیا ،و  32شهر تراکیه را با خاک یکسان کرده بود.1
امروز میدانیم که او ع وه بر دالوری در م یدان های نبرد ،دیوا نه بازی های
جنسااایاش با زنان و مردان ،و وحشااایگری هایش در میدان نبرد ،واردکنندهی
فرهنگ یونانی به مقدونیه هم بوده اسااات .در زمان او زبان اداری مردم مقدونیه

کردند که مشهورترینشان دو شاگرد اف طون ،ارسطو و اوفرایوس ،بودند.2
با وجود این ،یو نان یان گرایش چ ندانی به این غاصاااب م قدونی نداشااات ند.
دولتشاااهر های یونانی مرگ فیلیپ را موهبتی تلقی کرده ،مقدونیان را راندند و
استق ا خود را بار دیگر به دست آوردند .مردم آیتولی تبعیدیانشان را بازگرداندند
و اهالی تبس مقدونی ها را بیرون کردند .اساااکندر بدون درنگ به یونان تا خت و
آوازهاش در جنگها چنان در همهجا پیچیده بود که بی شتر شهرها بدون مقاومت
تسلیم شدند.
 1دموستن ،خطابهی فيليپی سوم ،بندهای .34-25
 2البته اوفرایوس از زمان پردیکاس مقيم پال بود.
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در  336پ.م .یک شااورای کورینت جدید تشااکیل شااد و اسااکندر را به عنوان
جانشااین فیلیپ به رساامیت شااناخت .در  335پ.م .اسااکندر برای ساارکوب
تریبالیاییها که توساااز پدرش هم رام نشاااده بودند به شاااماا تاخت .آنگاه به
آمفیپولیس وارد شاااد و از کنار رود اساااترومون باال رفت و در کوههای بالکان با
تراکیها مصاااف داد .بعد به غرب روی آورد و با چهار هزار پیاده و  1500سااوار از
رود دانوب گذ شت و شهر گیتای را در اروپای شرقی با حملهای برقآ سا ت صرف
کرد و امواا مردم را غار کرد .به این شااکل قبیلههای آنسااوی دانوب مرعوبش

توالنیها برای جنگ با او متحد شاادهاند .پس با ساارعت به مرز مقدونیه و ایلوریه
رفت و آنها را شکست داد.

فیلیپ

اسکندر
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شدند .آن گاه خبردار شد که کلیتوس شاه ایلوریها با یاری گ وکیاس شاهزادهی
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در این هنگام کم کم خطر مقدونیان برای ایران نیز روشااان میشاااد .داریوش
سوم ،که مبلغان خود را در یونان داشت ،شروع کرد به تجهیز نیرو و فرستادن پوا
برای یونانیها .دموساااتنس آتنی سااایصاااد تاالن ط دریافت کرد و آن را میان
هواداران ایران توزیع کرد .آنگاه نمایشااای در آتن ترتیب دادند .یک مرد مقدونی
زخمی را به آتن آوردند و او گفت که اساااکندر در بالکان به قتل رسااایده اسااات.
هیجان شدیدی در میان مردم تولید شد و احساسا ضد مقدونی شعلهور گشت.

کردند و اف سران شان را به قتل ر ساندند .آرکادیاییها هم به همراه مردم آیتولی و
الیس در برزخ کورینت سنگر ب ستند و به پیام آتنیپاتر برای ت سلیم شدن توجه
نکردند.
در این میان ،ناگهان اسکندر سررسید .او با میانگین سرعت سه کیلومتر در روز
پیادهروی کرده و در  13روز خود را از شااماا بالکان به یونان رسااانده بود .وقتی
معلوم شااد که اسااکندر زنده اساات ،بخش عمدهی مقاومتها در هم شااکساات.
شاادیدترین مقاومت را مردم تبس از خود نشااان دادند .مقدونیان شااهرشااان را
محا صره کردند و سردار شان پردیکاس ای شان را چند بار شک ست داد .اما در آخر
تبسیها شکست خوردند .مقدونیان به شهر وارد شدند و همهی مردم را از دم تیغ
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گذراندند .تنها ،عدهای از زنها و بچه ها را به عنوان برده نگه داشاااتند .آنها تمام
ساااختمانهای شااهر را ویران ساااختند و زمینهای کشاااورزی را بین شااهرهای
همساااایه ،که دشااامن تبس هم بودند ،تقسااایم کردند .به این ترتیب یکی از
قدیمیترین مراکز تمدن در شبهجزیرهی یونان با خاک یک سان شد و از صحنهی
روزگار محو گ شت .ا سکندر سی هزار نفر از بازماندگان مردم تب را به عنوان برده
فروخت و از این معاملهی پرسود 440 ،تاالن (حدود هزار کیلو) نقره عایدش شد.1
این وحشاایگری تأثیر شاادیدی در میان یونانیان داشاات .همه حساااب کار خود را

بالکان را تبریک گفتند!
به این ترتیب اسکندر بار دیگر ارباب یونان شد .آنتی پاتر با دوازده هزار فاالنس و
 1500سوار مقدونی به یونان آمد و در آنجا مستقر شد.
اسااکندر مهرماه  335پ.م .را به تدارک لشااگرکشاای به شاارق گذراند .او 160
کشتی یونانی را بسیج کرد و هشت هزار پیاده و  600سوار از دولتشهرهای تسالی
گرفت .ناوگان اسکندر همچنان بسیار کوچک بود و در برابر  400کشتی فنیقیای
ناوگان ایران قدرتی ندا شت ،اما نیروی زمینیاش نیرومند بود .بالکان در این مد

 1دیودور ،كتاب  ،17بخش  ،1بند .13

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

کردند و آتنیان برای اسااکندر پیامی فرسااتادند و ساا مت ماندنش در نبردهای
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به یکی از قطبهای جمعیتی منطقه تبدیل شااده بود و اسااکندر بیتردید از میان
قبیلههای ایلوری ،تراکی ،و فریگی یارگیری وسیعی کرده بود .با این نیروی نظامی،
اسکندر به ایران لشگر کشید.
در مورد بزرگی ارتش اسااکندر ،روایتها یکدساات هسااتند .او پنج هزار نفر
مزدور یونانی را با سی هزار فاالنس مقدونی و پنج هزار سواره در اختیار دا شت که
 1500نفرشااان هتایرویهای (سااواره نظام) اشاارافی مقدونی بودند .در آن روزگار
چهل هزار نفر ارت شی بزرگ را ت شکیل میدادند ،اما این شمار نفرا پیروزیهای

یونانیان ،تنها سوارهنظام و هوپلیتها را در بر میگیرد و پیادههای سبکا سلحه را
از قلم میاندازد.
در زمانی که اسکندر دست به کار تجهیز ارتش خویش بود ،بالکان پنج میلیون
نفر جمعیت دا شت که سه میلیون نفر شان در یونان میزی ستند .ع قهی ا سکندر
به یونان و ت شش برای سلطه بر این شبهجزیره ،گذ شته از ع قههای فرهنگی یا
ا سطوره شناختیای که احتماالً دا شته ،از یک ضرور نظامی برمیخا ست .او به
جمع یت یو نان ن یازم ند بود .جمعیتی که ،با وجود مرگ و میر های ناشااای از
جنگ های پلوپونسااای و طاعون آتیکا ،همچنان پرشااامار بود و به دلیل ویرانی
زیرساختهای مدنیاش حجم زیادی از مردان بیکار و شناور را در بر میگرفت .ما

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

پیاپی اساکندر را پس از این توجیه نمیکند .در واقع ،این شامار ،به رسام قدیمی
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نمیدانیم ا سکندر چه تعدادی از این سپاهیان مزدور بالقوه را در سپاه خود وارد
کرده اسااات ،اما میدانیم که گروهی از مردم تراکیه ،یونان ،و بالکان با او همراه
شدند.
حدس من آن ا ست که این گروه شمار زیادی را در بر گرفته با شند .در واقع،
تمام ک شورگ شایانی که با موفقیت به ایران حمله کردند و توان ستند این سرزمین
پهناور را بگ شایند ،به یک خزانهی جمعیتی غنی و منبع بزرگی برای سربازگیری
دسااترساای داشااتند .خودِ کوروش ،تا هنگامی که ایران شاارقی را فت نکرد و به

ارتقا یابد.
از دیدگاهی جمعیت شناختی ،حملهی ا سکندر به ایران پیامد افزایش جمعیت
شااادید مردم بالکان بود .اعراب ،ترکان ،و مغوالن هم که به ایران تاختند ،در چند
دهه پیش از یورششاان چنین رشاد جمعیتی را تجربه کرده بودند .به نظرم ،نظم
میان این رخدادها نمیتواند ت صادفی با شد .همان طور که جامعه شنا سان ارتباط
تراکم جمعیت باال با انق ب های اجتماعی و جنگ های داخلی را نشاااان دادهاند،
رابطهی مشاااابهی را میان همین متغیر و ظهور ارتشهای بزرگ متحرک میتوان
نشاااان داد .از این رو ،فکر میکنم اساااکندر همراه چهل هزار سااارباز منظم و
سنگیناسلحهاش ،تعداد بسیار بیشتری سرباز سبک اسلحه همراه داشته است که
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خزانهی ان سانی غنیاش د ست نیافت ،نتوان ست تا مرتبهی جهانگ شایی پیروزمند
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در تاریخها جز به اشاره در موردشان حرفی وجود ندارد .در هر حاا ،این اشاره که
سپاه ا سکندر وقتی به هند ر سید حدود صد هزار نفر جمعیت دا شت ،نمیتواند
تنها به استقباا مردم شهرنشین ایران از غارتگر مقدونی مربوط باشد.
حمله به ایران  -در مورد دلیل حملهی اساااکندر به ایران چیز هایی میدانیم .تا
حدودی به نظر میرسد حم

اولیهی اسکندر جنبهی غار و تاراج داشته است

و خودش هم فکر نمیکرده که روزی شاهن شاهی هخامن شی را از پای در آورد .او،
در واقع ،در اثر ضرور به این لشگرکشی دست زد.

پان صد تاالن بدهی دا شت .به این ترتیب ،ا سکندر وارث تاج و تختی با  440تاالن
بدهی شد .اسکندر زمانی که از پ به سوی ایران حرکت میکرد این شصت تاالن
را به باد داده بود و گذ شته از آن خودش هم ه شت صد تاالن بدهی باال آورده بود.
این مبلغ افساااانهای ،یعنی  1240تاالن بدهی ،برای شااااه جوان مقدونیه و ارباب
یونانِ فقیر ،غیرقابل پرداخت بود .کافی اسااات در مقام مقایساااه بگوییم که خراج
ساالنهی کل منطقهی ایونیه و سارد به دربار شوش تنها  900تاالن بوده است.1
اسااکندر ،ع وه بر این ،توانایی مدیریت منابع خود را هم نداشاات .او زمانی از

 1شاید گو شزد كردنِ مجدد این نکته الزم با شد كه تمام دادههای فاقد ارجاع بر مبنای نظم روایت كتاب
ویلکن ارائه شدهاند.
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اسکندر در هنگام تاجگذاری بر خزانهای مسلز شد که ش صت تاالن پوا نقد و
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مقدونیه به سوی ایران حرکت کرد که تنها به اندازهی سی روزِ جیرهی سربازانش
آذوقه داشت .به همین دلیل هم اگر ایرانیان مغرور ،چنان که منون پیشنهاد کرده
بود ،به روش زمین سوخته روی میآوردند او ناچار میشد باز گردد .اما شهربانهای
پارسااای ،که حافظ جان و ماا مردمشاااان بودند ،اع م کردند که به جنگ جوان
مقدونی خواهند رفت و حاضاار نخواهند شااد حتی یکی از خانههای مردمشااان را
بساااوزان ند .به این ترت یب ،اساااک ندر این ام کان را یا فت که با غار م نابع
دستنخوردهی سر راه ،لشگریانش را سیر کند .در ایران مرکزی و شرقی که مردم

خیلی زود ناچار شد از آنجا عقب بنشیند.
بنابراین لشااگر اسااکندر ،بر خ ف آنچه تاریخنویسااان خوشقلب غربی تبلیغ
میکنند ،ارتشی نبود که گروه بزرگی از دانشمندان ،ستارهشناسان ،زیستشناسان،
تاریخنویسان و جغرافیدانان را همراه با خود داشته باشد .این گروه انبوهی از مردم
گر سنهی سرزمینهای غربی را در بر میگرفت که برای گریز از بدهی و گر سنگی
ناچار بودند راه خود را به شرق بگ شایند .در اردوی ا سکندر به ظاهر فقز یک نفر
آدم فرهیخته وجود داشته که آن هم کالیستنس اولونتوسی  -شاگرد و خویشاوند
ار سطو  -بوده ا ست .نوی سندگان غربی او را به عنوان تاریخنوی سی ت صویر کردهاند
که اسااکندر از ابتدا با علم بر رسااالت عظیم تاریخیاش با خود همراه کرده بود تا
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همین شیوهی زمین سوخته را به کار بردند ،ا سکندر موفقیتی به د ست نیاورد و
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تاریخ جنگهایش به رشتهی تحریر درآید .من در این روایت به شد تردید دارم.
چون تنها شاارح خاطرا ِ شاابیه به تاریخی که برای ما به جا مانده از بطلمیوس،
یکی از ساارداران اسااکندر ،اساات که آن هم به صااور نقلقواهای پراکندهای در
نوشااتههای این و آن باقی مانده و بیشااتر با دیدگاه خاطرهنویساای ذکر شااده تا
تاریخنگاری .زمان نگارش آن هم به سااااها پس از پایان عملیا اسااکندر مربوط
میشاااود ،یعنی زمانی که بطلمیوس پیر شاااده بوده و از روزگار ساااربازیاش یاد
میکرده .در مورد کالیستنس هم در این حد بگویم که به دست اسکندر کشته شد

ارسطوییان در انتقام از کشته شدنِ دوستشان ن ارِ اسکندر کردهاند.
به نظر میرساااد اساااکندر هنگام آغاز حملهاش به ایران تصاااویری از آنچه
میخواسااته انجام دهد در ساار نداشااته اساات .او حتی به توصاایهی آیندهنگرانهی
دوسااا تانش هم توجه نکرد که معت قد بودند باید پیش از حرکت از م قدون یه با
دختری ازدواج ک ند و وارثی از خویش باقی گذارد .احت ماالً فکر میکرده با دور
شدنش از مقدونیه این زن و بچه در اثر دسیسههای درباری کشته خواهند شد ،و
پیش از فت شدن ایران ضرور وجود وارث را درک نمیکرده است.
رود گرانیکوس  -به هر صور  ،ا سکندر در اوایل بهار  334پ.م .از آمفیپولیس به
سوی هل سپونت حرکت کرد و س ستوس را در خر سون سوس گرفت و به آبودوس
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و تنها تاریخی که از سااوی او برایمان به جا مانده اساات ،دشاانامهایی اساات که
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وارد شد و برای پوتسی س ،که نخستین شهید آخائیها در تروا بود ،قربانی کرد و
برای گور آخیلس و پاتروکلس حلقهی گل ن ار کرد .از آنسو ،سپاه شاهنشاهی هم
از زِلیا در نزدیکی دریای مرمره به حرکت درآمد و در کنار رود گرانیکوس موضاااع
گرفت .طبق گزارش تاریخنوی سان یونانی و رومی ،در اینجا ایرانیان ا شتباه بزرگی
مرتکب شدند و بی ست هزار سوارهی خود را  -که مزیت ا صلی سپاه شان بود  -بر
شیب تندی مستقر کردند که جای مانور نداشت .عموماً دلیل این کار را ناآشناسی
ایرانیان با شیوهی جنگ فاالنسهای مقدونی دانستهاند و این که سرداران هخامنشی

شوند .طبق معموالً بر شجاعت و نبوغ نظامی خودِ اسکندر هم تأکید فراوانی شده
است .گفتهاند که ایرانیان در سپاه خود بیست هزار یونانی داشتند که به فاالنسهای
مقدونی شاابیه بودند ،اما چون در ارتش ایران گروهی فرعی و غیرنخبه محسااوب
می شدند ،آنها را در پشت سر بقیه گذاشته بودند و وارد جنگ شان نکردند .وگرنه
شاید آنها میتوانستند از پس مقدونیان برآیند.
در مورد حجم نفرا

دو ارتش اخت ف نظر فراوانی وجود دارد .این که به

را ستی بی ست هزار مزدور یونانی و بی ست هزار سواره در سپاه محلی حا ضر در
گرانیکوس ح ضور دا شته با شند ،بعید مینماید .از شواهد بازمانده رو شن ا ست که
شمار سپاهیان ا سکندر ب سیار بی شتر از ایرانیان بوده ا ست .تاریخنوی سان امروزین
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فکر نمیکردند پیادههای مقدونی بتوانند به چنین ماشااین جنگی هولناکی تبدیل
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شاامار سااپاهیان ایرانی را دساات باال بیساات و پنج هزار تن میدانند که پنج هزار
نفرشاااان مزدور یونانی و بیسااات هزار نفرشاااان ایرانی و احتماالً ساااواره بودهاند.
تخمینهای دیگری هم وجود دارد .فولر شااامارشاااان را در کل پانزده هزار تن 1و
دلبروک این عده را تنها شش هزار تن میداند 2که از همه پذیرفتنیتر است.
بازهم باید به این نکته تأکید کرد که حملهی ا سکندر به ایران را نمیتوان جزو
جنگهای یونان و ایران ردهبندی کرد .چون هوپلیتهای یونانی در اردوی ایرانیان
بیش از مقدونیان بودند .هر چند به نظر میر سد انبوهی از جمعیت غیرمن ضبز و

ا سکندر با سپاهش از رود گرانیکوس گذ شت ،و سردار ایرانی  -مهرداد ،که طبق
معموا داماد شاه بود  -را از پا درآورد .سپهرداد که در این موقع شهربان لودیا بود
در این جنگ دلیری بساایار به خرج داد و توانساات به حلقهی محافظان اسااکندر
نفوذ کند و نزدیک بود او را از پای درآورد که به دست یکی از یاران اسکندر به نام
کلیتوس پ سر دروپید ک شته شد .ایرانیان در زیر ف شار سوارهنظام مقدونی ،که با
پی شروی مورب فاالنس ترکیب شده بود ،درهم شک ستند و روی به گریز نهادند .در
این هنگام پیادههای یونانی سپاه ایران در برابر ا سکندر مو ضع گرفتند و شجاعانه

Fuller, 1960.
Delbruck, 1990, Vol.1.
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سبکاسلحهی یونانی ،ایلوری ،و مقدونی هم سپاه اسکندر را همراهی کرده باشند.
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جنگیدند .به این ترتیب ،اسکندر نتوانست ایرانیها را تعقیب کند و سیاست کشتار
د شمن شک ستخورده را اجرا کند .اما ت فی این کار را سر یونانیان درآورد و به
روایتی به جز دو هزار نفر بقیه را کشت.1
فردای آن روز اساااکندر برای شاااادی روح قربانیان این نبرد قربانی کرد ،و به
پهلوانان کشااته شاادهی ایرانی و یونانی یکسااان احترام گذارد و برای هر دو گروه
قربانیهایی ن ار کرد .چنین به نظر میرسااد که از اینجا به بعد اسااکندر به امکان
ت سخیر شاهن شاهی هخامن شی اندی شیده با شد .سیا ست او در این زمینه ب سیار

هخامن شی ا ست بر سر زبانها انداخت و رفتاری را در پیش گرفت که میتوان ست
او را به عنوان وارث مشااروع تاج و تخت هخامنشاای مقبوا ایرانیان کند .بر مبنای
این شایعهها المپیاس پیش از این که با فیلیپ ازدواج کند به عنوان صیغه به دربار
هخامنشی فرستاده شده و یک شب با شاهنشاه همبستر شده ،اما شاه ایران چون
از بوی بد دهان او نفر پیدا کرده او را با هدایایی نزد خانوادهاش پس فرساااتاده
است!

Arrian, 1, 16: 45-50.
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زیرکانه و موفق بود .به این معنی که شایعههایی در این مورد که فرزند شاه پیشین
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این داسااتان ،که احتماالً توسااز خودِ یونانیان و مقدونیان ابداع شااده بوده تا
برای ادعای تاج و تخت هخامنشی مشروعیت تولید کند ،بعد از شکست ایرانیان به
عنوان توجیهی آرامشبخش و التیامدهنده برای غرور زخمخوردهی ایرانیان عمل
کرد و توسز ایشان نیز پذیرفته شد .اسکندر ،به این ترتیب ،به عنوان مدعی تاج و
تخت هخامنشی گام به میدان نهاد و مهمترین نشانهی مشروعیت  -یعنی جسار
و دالوریاش در میدان جنگ  -را هم به زودی اثبا کرد.
ا سکندر پس از پیروزی در نبرد گرانیکوس به سوی دا سکولیون رفت که پیش

آن را به همان صور سابقش حفظ کرد و تنها شهربانش را تغییر داد .این شهربان
جدید کاالس نام داشااات که بیتردید یونانی یا مقدونی نبوده اسااات .این حرکت
ا سکندر ،یعنی حفظ نظام دیوان ساالری ا ستان و تغییر شهربان ،همان کاری بود
که دیگر مدعیان سالطنت هخامنشای میکردند .این رفتار او از این پس میان او و
یک غارتگر عادی تمایز گذاشاات و وی را به عنوان حافظ نظم شاااهی نشااان داد؛
حافظی که میبایست بر سر اثبا حقانیت خود با شاه مستقر رویارو شود.
پس از سااقوط اسااتان داسااکولیون ،ایونیه و سااارد هم تساالیم شاادند و به این
ترتیب ا سکندر توان ست به نیمهی ثروتمندتر جهان یونانی هم د ست یابد .در این
میان ،میلتوس و هالیکارناساااوس که همچنان از بزرگترین مراکز تمدن یونانی
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از او تو سز پارمنیون فت

شده بود .او این ا ستان را به مقدونیه الحاق نکرد .بلکه
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محساوب میشادند بیشاترین مقاومت را از خود نشاان دادند و تا مد ها در برابر
سااپاه اسااکندر ایسااتادگی میکردند .در این شااهر مقدونیان برای نخسااتین بار از
قلعهکوب اساااتفاده کردند و توانساااتند پس از نبردی شااادید میلتوس را بگیرند.
ا سکندر در اینجا هم ،بر خ ف انتظار همه ،خ شونت زیادی به خرج نداد و با این
سیاست در میان مردم ایونیه محبوبیت یافت .با وجود این ،هالیکارناسوس همچنان
مقاومت میکرد.
ساایاساات اسااکندر برای جلب قلوب ،هنگامی به اوج خود رسااید که ساارزمین

کرد .1این ساایاساات اسااکندر برای انکار حق فیلیپ و منسااوب کردن تبار خود به
ا شخاص گوناگون ،به ظاهر ،تقلیدی از سیا ست کوروش بوده ا ست .با این تفاو
که کوروش را مردم زادهی خدایان محلیشاااان میدانساااتند ،و اساااکندر خود را
همچون زادهی شاااهان محلی وانمود میکرد .در همین اوقا بود که اسااکندر به
شااهر گوردیوم رفت و گرهی مشااهوری را که شاااه آن شااهر بر ارابهای زده بود به
ضرب شمشیر گشود و به این ترتیب نشان دادکه قصد دارد جهان را فت کند.2

Arrian, Anabasis Alexandri I, 23.
Arrian, Anabasis Alexandri II, 3.
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ملکهی پیر کاریه ،آدا ،را گشااود و خود را همچون پساارخواندهی شااوهر او معرفی
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اسااکندر به دنباا این فعالیتهای نمادین و نمایشهای تبارشااناسااانه ،ساااحل
شرقی مدیترانه را هم به تدریج فت کرد و به این ترتیب با راهبرد درخ شانی ایران
را از دستیابی به ناوگان نیرومندش محروم کرد .1مقاومت شهرها و سرداران محلی
البته همچنان ادامه داشااات و در میانشاااان فرناباز ،دریاسااااالر ایرانی ،از همه
خطرناکتر بود .او با برنامهای هو شمندانه به جبههی پ شت ا سکندر ،یعنی یونان،
حمله برد و با اقباا مردم خیوس و لسبوس روبهرو شد .به تدریج تمام مردم یونان
به او پیوسااتند ،و تنها موتیلنه به اسااکندر وفادار ماند .یکی از ساارداران مشااهور

او را بیشاااتر در کتابهای تاریخی میبینیم .او هنگام محاصااارهی موتیلنه در اثر
بیماری درگذشااات ،اما فرناباز کار فت این دولتشاااهر را تکمیل کرد و کمی بعد
کشااته شااد .به این ترتیب ،یکی از دشاامنان مهم اسااکندر از صااحنه خارج شااد؛
دشمنی که یونانیان باستان و تاریخنویسان معاصرِ تابع ایشان دستاوردهایش را به
یکی از سرداران زیردستش ،یعنی ممنون ،نسبت میدهند.
اسااکندر در بهار  333پ.م .به ساارعت به کاپادوکیه تاخت و از گذرگاه توروس
گذشت و ارشام ،شهربان کیلیکیه ،را غافلگیر کرد .مردم کاپادوکیه در برابر سپاه او

Arrian, Anabasis Alexandri I, 20, 24–26.
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فرناباز مِمنون بود که بی شتر در جهان یونانی آوازه دا شت و به همین دلیل هم نام
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م قاو مت ز یادی کرد ند و آر یاراد که حاکم آن منط قه بود با موفق یت حم
مقدونیها را دفع کرد و از آن به بعد قلمرو ماد به اضااافهی ارمنسااتان تا مد ها
م ستقل ماند و به ک شوری با حاکمان ایرانی تبدیل شد .ا سکندر در کیلیکیه بیمار
شد و برای مدتی زمینگیر شد اما سردار باتجربهاش ،پارمنیون ،حم

را ادامه

داد و ساحل کیلیکیه تا سوریه را فت کرد و به این ترتیب خز ارتباطی ایرانیان را
با ناوگان شان قطع کرد .هالیکارنا سوس هم در همین زمان سقوط کرد و شادی
اسکندر تکمیل شد.

جالبی که در جریان آن سااپاه ایران و مقدونیه بدون این که متوجه باشااند از کنار
هم رد شااادند و خود را در محل اردوی قبلی حریف یافتند ،صااافآرایی نهایی در
دشاات ایسااوس انجام گرفت .این بار ایرانیان هیچ یک از اشااتباههای گذشااته را
مرتکب ن شدند .پیادههای یونانی در قلب سپاه ایران و در مقابل فاالنسهای مقدونی
جای دا شتند و محلی و سیع برای مانور سوارهنظام در نظر گرفته شده بود .نبرد
ای سوس به هر دو طرف تلفا

سنگینی وارد کرد و هر دو سو با دالوری جنگیدند،

اما در نهایت مقدونیان پیروز شدند.1

Arrian, Anabasis Alexandri II, 6–10.
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در این هنگام داریوش سوم با ارتش شاهن شاهی سر ر سید .پس از مانورهای
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داریوش خود در این نبرد ح ضور دا شت و میگویند با ا سکندر نبرد تن به تن
کرد و زخمی هم به ران او وارد آورد .اما در آخر کار داریوش گریخت و خیمهی
شاااهی را با زن ،مادر ،و سااه فرزندش در دساات سااپهدار مقدونی باقی گذاشاات.1
ا سکندر در تعقیب سیاست پارسینمایانهاش با ایشان با احترام بسیار برخورد کرد
و خود را به م ابه حامی ایشااان نشااان داد .آن گاه پارمنیون به دمشااق تاخت و با
خیانت یکی از مردم محلی شهر را گ شود و به خزانهی شاهی در دم شق د ست
یافت .به این شکل خیاا ا سکندر از م شک

مالی آ سوده شد .به دنباا دم شق،

ا سکندر در دی ماه  332پ.م .صور را محا صره کرد و با ناوگانی که از صیدا -
شااهر رقیب صااور  -گرفته بود ،کوشااید تا فنیقیها را در دریا شااکساات دهد .اما
ک شتیهای صور به فرناباز و ناوگان شاهن شاهی پیو ست و ناوگان ا سکندر را در
نزدیکی قبرس شک ست داد .در مرداد  332پ.م .ل شگر مقدونی دیوار جنوبی شهر
را ویران کرد و همهی مردان شااهر را کشاات و زنان و کودکان را به بردگی گرفت.
میگویند اسکندر از این شهر سیصد هزار برده گرفت!2

Arrian, Anabasis Alexandri II, 11–12.
Sabin, 2007: 396.
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شهرهای صیدا ،بوبلوس ،و آرادوس تسلیم شدند ،اما صور به شد مقاومت کرد.
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شااهر دیگری که در برابر اسااکندر به سااختی مقاومت کرد غزه بود .حاکم این
شاااهر پارسااای زیبارو و دالوری بود به نام « باد» (باتیس) .او تا دو ماه در برابر
مقدونیان ای ستادگی کرد و خود بارها با سپاه ای شان جنگید و یک بار به ا سکندر
حمله کرد و با تیری شااانهاش را زخمی کرد .اما در نهایت ،شااهر غزه هم گشااوده
شد .باد را ا سکندر با د ست خود به شکل فجیعی به قتل ر ساند و نیمی از مردم
شهر را کشت و نیم دیگر را برده کرد.
در این میان دا ستانهایی در مورد نامهنگاری داریوش به ا سکندر وجود دارد .با

من چیزی جز جعلیا تاریخنویسان یونانی نیست .داریوش ،بر مبنای این روایتها،
دو نامه به اسکندر نوشت و در یکی از او خواست تا در نیمی از شاهنشاهیاش با او
شااریک شااود ،و در دیگری پیشاانهاد کرد که ده هزار تاالن فدیه بابت اعضااای
خانوادهاش بدهد و دخترش را به عقد ا سکندر درآورد .با توجه به این که داریوش،
قبل و بعد از این نامههای فرضااای ،به بسااایج قوا و جنگیدن بیوقفه با اساااکندر
ساارگرم بوده اساات بعید به نظر میرسااد به صاال فکر کرده باشااد .ع وه بر این،
حکومت مشااترک با اسااکندر بر ایران بیمعنا بوده ،و ازدواج با دختر شاااه هم که
آرزوی دیرینهی یونانیان مح سوب می شده ا ست .بنابراین بی شتر به نظر میر سد
داسااتان این نامهها بخشاای از نبرد تبلیغاتی اسااکندر بر ضااد داریوش باشااد ،نه
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توجه به این که مضمون این نامهها همان قصهی تکراری دامادی شاه است ،به نظر
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ترفندی از سوی طرف ایرانی که با ار ساا چنین نامههایی به سرعت م شروعیت
خود را به عنوان مدافع خاک ایران از دست میداد.
ا سکندر پس از فت سوریه راه خود را به سوی م صر ادامه داد و بدون مقاومت
چندانی این کشور را گرفت .مصریان سلطهاش را پذیرفتند و او را به عنوان فرعون
به ر سمیت شناختند .ا سکندر از خزانه م صر هم  800تاالن دیگر به د ست آورد و
به این شکل به مردی ثروتمند تبدیل شد.
اسااکندر در مصاار ت شهای بیشااتری برای جلب مشااروعیت کرد .مهمترین و

داد .نقشااهی این شااهر را هیپوداموس میلتی بر مبنای طرح شااطرنجی شااهرهای
ایرانی ک شید ،و به ر سم مردم ایونیه آگورا و مجلس بوله را نیز در آن جای داد .در
این بین فرناباز هم در یونان کشته شده بود و شهرهایی که به او پیوسته بودند یک
به یک دوباره فت شاادند و مخالفان مقدونیان از آنجا به الفانتین در جنوب مصاار
تبعید شدند.
اسکندر در اینجا دست به کارهایی زد که با شهر نظامیاش در تضاد بود .او
برای زیار معبد آمون در واحهی ساایوَه به این منطقه ساافر کرد .این معبد آمون
در میان خودِ م صریها اهمیت چندانی ندا شت .سیوه واحهای بود در شماا غربی
م صر و در نزدیکی مرزهای لیبی ،که نام ا صلیاش به م صری ِسختآن بود ،یعنی
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ماندگارترین کارش در تاریخ ،یعنی تأ سیس شهر ا سکندریه ،را در همین جا انجام
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سرزمین نخل .مردم این منطقه نیز آمون را میپرستیدند و معبدی برایش داشتند.
یونانیانی که در شهرهای ناوکراتیس و ممفیس مقیم شده بودند خدای این شهر را
زئوس سااایوه میخواندند و بسااایار به او معتقد بودند .1اهمیت این معبد از اینجا
معلوم می شود که یونانیان در مورد کمبوجیه دا ستانی ساخته بودند و آن هم این
که ل شگریانی بزرگ را برای ویرانی این معبد به سیوه گ سیل کرده بود اما ایرانیان
در راه تو سز زئوس نفرین شدند و در توفان شن گم شدند .البته دروغ بودن این
حرف آشااا کار اسااات چون کمبوج یه احت ماالً این مع بد دوراف تاده در ب یا بان را

به اهمیت این معبد در چشم یونانیان داللت میکند.
در ضاامن خودِ آمون هم نزد یونانیان بساایار محترم بود .از ساادهی پنجم پ.م.
یونانیان آمون را با همان نام مصااریاش میپرسااتیدند و کیمون و لوساااندروس
هنگام جنگیدن از او یاری میخواساااتند و برایش قربانی میکردند .مردم شاااهر
یونانین شین کورنه ،که در نزدیکی واحهی سیوه قرار دا شت ،هم بر سکههای شان
سر زئوس را نقش میزدند که شاخهایی همچون آمون دارد!

Grimal, 1992: 382.
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نمیشناخته و دلیلی هم نداشته چنین جایی را ویران کند .اما وجود چنین قصهای
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خودِ معبد سیوه ،بنای کوچکی بود که در پر ستشگاه ا صلیاش بت آمون را به
صور سنگی تخم مرغی شکل گذاشته بودند .شیوهی عمل غیبگوی این معبد آن
بود که ساانگ مزبور را میلرزاند و بر اساااس شااکل غلتیدن و چرخ خوردنش نظر
آمون را به پرسشگران اع م میکرد.
ا سکندر برای زیار این معبد که در بیابانهای م صر قرار دا شت ،شش هفته
وقت صرف کرد و به این ترتیب زمان گرانبهایی را از د ست داد .او در معبد سیوه
ادعا کرد که پسااار زئوس یا همان آمون اسااات .1این که چرا با اینهمه زحمت به

اساات .عدهای آن را بخشاای از برنامهی مشااروعیتساااز وی دانسااتهاند ،و گروهی
معتقدند این کار به دلیل اخ ص قلبی زیادی بود که به زئوس سیوه داشته است.
در مورد خرا فاتی بودن اساااک ندر ترد یدی وجود ندارد .ا ما این الگوی اد عای
فرزندی کردن کاری است که معموالً برای کسب مشروعیت انجام میداده است .از
دید من ،ا سکندر در حاا تقلید گام به گامِ رفتارهایی بوده که در جهان با ستان به
کوروش ،آخیلس ،و دیگر پهلوانان با ستانی ن سبت میدادهاند .او در شرابخواری و
شادنوشی از هراکلس ،در عذاب دادن و با ارابه کشیدن اسیران دالورش بر زمین از

 1پلوتارک ،اسکندر.27 ،
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چنین معبدی رفت و در آن جا چنین ادعایی کرد ،بسااایار مورد بحث قرار گرفته
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آخیلس ،و در ت شش برای جهانگ شایی از کوروش تقلید میکرد .از میان همهی
این قهرمانان ،فکر میکنم کوروش از همه بر او اثرگذارتر بوده است .چون از سویی
او را به فت ایران برانگیخت ،از ساااوی دیگر با وجود مخالفت همهی ساااردارانش
باعث شاد تا با شااهدختی ایرانی ازدواج کند .از جانبی دیگر اصارار اساکندر برای
فت هند را هم میتوان به ت صویر ا ساطیریای ن سبت داد که یونانیان آن دوران از
کوروش در ذهن داشتند .برنامههای او برای فت جهان ،و احترامی که از آغاز برای
پارسیان قایل بود ،به این ترتیب معنادارتر میشود.

بیتردید میدانسااته که کوروش نزد مصااریان به عنوان فرزند آمون و در نزد اهالی
لودیا به عنوان فرزند زئوس شهر داشته است .به همین دلیل هم به مقدسترین
و معتبرترین مرکزی که در جهان یونانی این دو را به هم میپیوساات ساافر کرد و
ادعای خدازادگیاش را در آنجا اع م کرد .برخی میگویند این ادعا در اثر برداشت
اشتباه از تعارف یک کاهن آمون ناشی شده .اما شواهد نشان میدهد که اسکندر
خود به این ماجرا واقعاً باور دا شته ا ست و وقتی دراین مورد به او طعنه میزدهاند
خشمگین میشده است.
چنین مینماید که اسااکندر خود باورش شااده بوده که فرزند زئوس ،آمون ،و
عدهی زیادی از موجودا محترم دیگر در آن دوران اساات .بد نیساات این نکته را

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

سفرش به معبد آمون در سیوه هم به گمان من یکی از همین تقلیدها ست .او
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هم بدانیم که ا سکندر و صیت کرده بود پس از مرگش در کنار پدرش دفن شود،
در سیوه!
با وجود این ،اگر این کار ا سکندر با هدف ت ضمین م شروعیت انجام شده با شد
به شاااکسااات انجامید .کوروش زمانی ظهور کرد که هنوز شااااهان فرزندان خدا
پندا شته می شدند و م صریان فرعونهای شان را همچون هوروس میپر ستیدند.
گذشته از این ،کوروش خود هرگز ادعای خدایی نکرد و این مردم پیرامونش بودند
که این عنوانها را به او میب ستند .اما ا سکندر در زمانی به این شعارها روی آورد

که در شکوه و ج ا از تمام پیشینیان خود برتر بودند و تمام جهان شناخته شده
زیر ساالطهشااان بود و با وجود این ،هیچ ادعای فراطبیعیای نداشااتند .مصااریانِ
شاهپر ست هم دو سده بود زیر فرمان شهربانهایی زندگی میکردند که پار سی
بودند و از این ادعاهای مردمفریبانه دوری میکردند .به همین دلیل هم لقبی که
سی صد ساا قبل برای کوروش م شروعیت تولید میکرد ،و او از آن چ شمپو شی
کرده بود ،برای اساااکندری که مشاااتاقانه خواهانش بود خندهدار مینمود .یک
نشانهی روشن از این تغییر اوضاع آن که خودِ سپاهیان اسکندر این حرفها را باور
نمیکردند و گاه و بی گاه در این مورد او را دسااات میانداختند و مساااخرهاش
میکردند.
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که جهان متمدن دو سده فرمانروایی هخامنشیان را پشت سر گذاشته بود؛ شاهانی
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به هر حاا ،اسااکندر در وادی ساایوه به پساار زئوس تبدیل شااد و با تأخیری
چشمگیر به سوی قلمرو هخامنشی بازگشت .در این مد  ،غیبتش تأثیر نامطلوب
خود را بخ شیده بود .در زم ستان  332پ.م .آگیس ،شاه ا سپار که هرگز مطیع
مقدونیان ن شده بود ،جنب شی آزادیبخش را بر ضد او آغاز کرد و قوای مقدونی را
شکست داد .تا بهار ساا بعد مردم الیس و آخائیها و آرکادیاییها و به تدریج سایر
یونانیان به او پیو ستند .ا سکندر که گویا دیگر یونان برایش اهمیتی ندا شت ،برای
فرو نشاااندن فتنه به آنسااو نرفت .تنها ناوگان خود را با صااد کشااتی و گروهی از

از آنسو ،داریوش در بابل به بسیج نیروی بزرگی دست زده بود .وقفهی اسکندر
باعث شده بود که سپاهیانی از تمام قلمرو شاهن شاهی برایش فر ستاده شوند .در
این مد ارابهی داسدار هم برای نخستین بار در سپاه ایران در ابعاد وسیع به کار
گرفته شد .پارسیان در این فاصله دویست گردونه از این نوع ساخته بودند .اینها
همه ن شانگر آن ا ست که ق صهی انحطاط و س ستی پار سیان در مقابله با ا سکندر
نادرست است .ایرانیان تا آخرین روزهای شان نوآوریهای نظامی خود را داشتند و
برای بارهای ب سیار برای مقابله با ا سکندر نیرو ب سیج میکردند .این ب سیج نیرو در
واقع تا صااد ساااا بعد ،که پارتیان یونانیان را از ایران بیرون راندند ،ادامه یافت و
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سربازان به یونان فرستاد تا شورش را سرکوب کنند.
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هرگز متوقف نشااد .آنچه در این مقطع باعث ناکامیشااان میشااد ،در درجهی اوا
شمار زیاد مهاجمان بالکانی ،و پس از آن نبوغ نظامی اسکندر بود.
اسکندر پس از زاده شدنش از زئوس ،از مصر خارج شد و از پل فرا گذشت و
به سوی بابل پیش آمد .مازه ،که شهربان سوریه بود ،بنا به دستوری که از داریوش
دا شت راهش را سد نکرد .چون داریوش د شتهای میانرودان را برای رویارویی با
او انتخاب کرده بود و انتظار دا شت پس از شک ست خوردنش تو سز قوای سوری
محاصاااره و تار و مار شاااود .انتخاب دشااات گوگامل برای رویارویی با اساااکندر

ا سکندر پس از طی م سیری طوالنی از جنوب ارمن ستان گذ شت و با عبور از
نصیبین از دجله رد شد .هنگامی که در  30شهریور  331پ.م .در شرق دجله نیرو
پیاده میکرد ،ماه گرفت و اساااکندر که مردی خرافاتی بود قربانی هایی برای گِئا
(ایزدبانوی زمین) و هلیوس (خدای خورشید) و سِلِنِه (ایزدبانوی ماه) پیشکش کرد
تا خشم ایشان را از سپاهش دور کند.1
آن گاه ،دو ساااپاه در نزدیکی دهکدهی بابلی گوگامل در برابر یکدیگر صاااف
آرا ستند .ایرانیان پانزده فیل جنگی و دوی ست ارابهی داسدار دا شتند و با اعتماد

Arrian, Anabasis Alexandri III 7–15.
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هوشمندانه بود ،اما بخت اینبار هم از داریوش رو گردانده بود.

PDF.tarikhema.org

به نفس زیادی نبرد را شااروع کردند .در واقع هم جناح راساات سااپاه ایران ،که از
نخبگان پارسی تشکیل میشد ،توانست فاالنسهای مشهور مقدونی را درهم بشکند.
اما ا سکندر با همان شیوهی مر سومش شکافی در جناح چپ سپاه ایران باز کرد.
این بخش تو سز سوارکاران سکا حمایت می شد .آنگاه سوارهنظامش را وارد این
شااکاف کرد و قلب سااپاه ایران را از پهلو مورد حمله قرار داد .داریوش فرار کرد و
ارتش ایران ،شاید پیش از موعد و به دلیل غیاب شاه ،شکست خورد .به این ترتیب
ا سکندر به بابل وارد شد و باز با رفتاری که تقلیدی از ورود کوروش به بابل بود با

مشروعیت داشت ،چون از زمان باستان بابل را مرکز گیتی میپنداشتند و بسیاری
از ایرانیان نیز مبدأ تاریخ ایران را زمانی میدانند که کوروش به بابل وارد شاااد؛
یعنی احتماالً هشتم آبان ماه  539پیش از می د.
در همین ماهها ،آتنیپاتر ،که با کمک های مالی اساااکندر تقویت شاااده بود،
سااپاهی چهل هزار نفره را از مردم یونان بساایج کرد و در نبردی سااخت آگیس و
سپاهیانش را نابود کرد و به این ترتیب بار دیگر یونان را برای اسکندر فت کرد.
همزمان ،پارمنیون به پارس تاخت و مقاومت شدید شهربان آنجا ،آریوبرزن ،را
در هم شک ست و آنجا را فت کرد .آریوبرزن در نخ ستین نبرد بر مقدونیان پیروز
شد و حملهی آنان را پس زد ،اما در برابر هجوم سیلآ سای بعدی شان که از چند
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مردم مهر بانی کرد و ادعای سااالط نت بر ج هان را مطرح کرد .این ادعا در بابل
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سااو به سااوی پارس پیش میآمد از پا درآمد .اتفاق مهمی که پس از آن افتاد ،آن
بود که ا سکندر در حالت م ستی و به تحریک یونانیان تختجم شید را آتش زد و
مقادیر عظیمی از گنجینه های هنری گردآمده در آن جا را در آتش ساااوزاند .این
کار ،ا شتباه بزرگی بود که به احتماا زیاد زیر تأثیر الکل و در اثر ناآگاهی از او سر
زده بود ،چون یونانیان تختجمشاااید را نمیشاااناختند و به اهمیت آیینی آن در
ایران و کل شاهنشاهی آگاه نبودند .همین کارش باعث شد ،تا آخر ،نزد ایرانیان با
لقب گُجَسته شناخته شود .1ادعای مشروعیت او ،پس از این کار ،دیگر نزد ایرانیان

در میان تاریخنویسان معاصر مرسوم شده که آتش زدن تختجمشید را ت فی
آتش زدن آکروپلیس به دسات پارسها بدانند .این برداشات از چند نظر نادرسات
اساات .نخساات آن که آتن ،چنان که دیدیم ،در رویارویی ایران و مقدونیه هوادار
ایران بود و مهمترین سیاستمدارش ،دموستنس ،در واقع کارگزار هخامنشیان بود.
نابودی شااهر تبس و کشااتار مردم آن ،که متحد آتن بودند ،نیز نشااان میدهد که
اسااکندر چندان شاایفته و دوسااتدار آتن و یونانیان نبوده اساات .دوم آن که ،این
انگیزه در منابع یونانی باسااتانی مورد تأکید نیساات و برای نخسااتین بار در منابع

 1گجسته  -در برابر خجسته  -یعنی نفرینشده و ملعون.
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محلی از اعراب نداشت.
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رومی و بعدتر با شااادتی فزونتر در منابع اروپایی معاصااار مورد تأکید قرار گرفته
است .منابع قدیمی تنها بر مستی اسکندر هنگام انجام این کار تأکید کردهاند.1
اسکندر اگر در تختجمشید آبروی خود را نزد ایرانیان از دست داد ،در مقابل،
پولی ک ن به چنگ آورد .خزانهی پارسااه سااه برابر اندوختهی شااوش بود و 120
هزار تاالن را شامل میشد 2که برابر است با ارزشِ  420هزار کیلو نقره!
داریوش در این بین با کادوساایها و سااکاهای متحدش به اکباتان رفت ،هفت
هزار تاالن خزانهی آنجا را برداشت و به شرق ایران گریخت .در نزدیکی شهر صد

دنباا میکرد ،ساعتی بعد به پیکر کشتهاش رسید و دستور داد او را با احترام تمام
و به ر سم پار سیان دفن کنند .از اینجا به بعد ،ا سکندر ر سماً ادعای تخت و تاج
هخامنشی را کرد و خود را شاهنشاه ایران خواند.
این ادعا با چند اقدام ناپذیرفتنی از دید یونانیان همراه شاااد :نخسااات آن که
اسکندر پارسیان را به ارتش خود وارد کرد و گروهی نخبه از ایشان تشکیل داد که
به تدریج جایگزین هتایرویهای مقدونی شد3؛ دیگر آن که آیین و ر سم پار سیان

1

Hammond, 1983: 72-73.
Arrian, Anabasis Alexandri III, 16.
3
Worthington, 2004: 307 , 308.
2
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دروازه ،داریوش با خیانت شااهربان بلخ به قتل رسااید .اسااکندر که با ساارعت او را
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را در پیش گرفت ،مانند ایشان لباس پوشید و غذاهای پارسی خورد و کوشید تا به
شیوهی ایشان زندگی کند؛ آنگاه با اصرار زیاد کوشید تا یونانیان همراهش را نیز
به شکلی ایرانی کند!
این رفتار ا سکندر ،احتماالً ،در میان بخ شی از جمعیت ایران برایش م شروعیت
تول ید میکرد ،ا ما مدع یان نیروم ند دیگری هم بود ند که بین اساااک ندر و ل قب
شاااهنشاااه قرار داشااتند .مهمترین ایشااان« ،باز» (باسااوس) ،شااهربان بلخ بود .باز
سااارداری الیق از تبار هخامنشااایان بود .او در  330پ.م .با نام اردشااایر چهارم

او سااه ساااا در برابر مقدونیها ایسااتادگی کرد و در نهایت به نبرد چریکی روی
آورد .1اسااپیتامن شااهربان سااغد و شااادبرزن (ساااتیوبرزنوس) که شااهربان آریا
(افغانستان) بود هم به او پیوستند .اسکندر سوارهنظام خود را با اسبها ،سربازان،
لباسها و تجهیزا پار سی مجهز کرد و ای شان را به سوی شادبرزن گ سیل کرد.
سااپاه اسااکندر ،که حاال دیگر ایرانی شااده بودند ،به آرتاکوانا ،پایتخت آریا ،هجوم
بردند و آن جا را در دو روز گشاااودند .مقدونیان بلوچساااتان (آراخوزیا) و زَرَ نگ
(دَرنگیانَه) را فت کردند و در زمستان  330پ.م .به کوههای هندوکوش رسیدند.

Arrian, Anabasis Alexandri III, 21, 25.
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تاجگذاری کرد و جنبشاای ملی را آغاز کرد که هدفش راندن یونانیها از ایران بود.
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در این بین ،باز بارها به یاری ساااکاها و بلخیان به یونانیان تاخت و لطمههایی
جدی به ایشااان وارد کرد .در بهار  329پ.م .بطلمیوس در راس سااپاهی یونانی از
هندوکوش عبور کرد و بلخ را فت کرد و باز را در ساااغد دساااتگیر کرد .او را با
مراقبت بسااایار به اکباتان بردند و گوش و دماغش را بریدند و به چهارمیخش
کشیدند و پس از شکنجههای بسیار به قتلش راندند.1
در این بین ا سپیتامن ،که برخی او را در گرفتار شدن باز بیتق صیر نمیدانند،
رهبری م قاومت ملی ایرانیان را بر عهده گرفت و با یاری فراسااامنِ خوارزمی و

ولی از والی یونانی آنجا ،کنوس ،شااکساات خورد .آنگاه در حالی که در جایی به
نام گابای 2به جنگ مشااغوا بود ،در اثر خیانت ماساااگتها کشااته شااد 3و به این
ترتیب جنبش ساااازمانیافتهی ایرانیان در برابر یونانیان برای چند دهه فرو مرد.
پس از این نبرد ها ،ایران شااارقی و مرکزی همچ نان ناآرام باقی ما ند تا آن که
پار ها آن را آزاد کردند .یونانیان در این ناحیه با خشاااونت بسااایار با مردم رفتار

1

Arrian, Anabasis Alexandri III, 30.
Gabai
3
Arrian, Anabasis Alexandri IV, 5–6, 16–17.
2
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سوارههای ماساگت به باختر حمله کرد و یونانیان را کشتار کرد .بعد به سغد تاخت
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کردند و هر بار با گشودن شهری شورشی مردان را قتلعام و زنان را برده میکردند
و این خود دلیلی میشد برای آن که بار دیگر مردم منطقه بر آنها بشورند.
پس از فت ایران شااارقی ،رفتار اساااکندر تغییر کرد و به تقلیدی دسااات و پا
شاااکساااته از رفتار مؤقرانهی شااااهان هخامنشااای تبدیل شاااد .او از اطرافیانش
میخوا ست تا همچون شاهان هخامن شی او را احترام کنند و در برابرش به خاک
بیفتند .اما گویا برای همگان تفاو میان این دو روشااان بود چون این رفتارش
نارضایتی بسیاری را برانگیخت.1

توطئه علیه ا سکندر د ستگیر و پس از شکنجه ک شته شد .همزمان چند مقدونی
وفادار به اکباتان گسیل شدند تا پارمنیون را با نیرنگ به قتل برسانند .آنان در این
مأموریت خود کامیاب شاادند .در پاییز  328پ.م .دوسااتان اسااکندر در مجلس
عیشونوشی او را دست انداختند .یکی از ایشان ،کلیتوس بود؛ همان افسری که در
نبرد گرانیکوس جانش را نجا داده بود و حملهی ساااپهرداد را دفع کرده بود .او
روابز اساااکندر با آمون را مساااخره کرد و در میان ناباوری همگان با نیزهای که
اسکندر در حاا مستی به سویش انداخته بود کشته شد.2

Arrian, Anabasis Alexandri VII, 11.
Gergel, 2004: 99.
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در پاییز  330پ.م .فیلوتاس پ سر پارمنیون ،بزرگترین سردار ا سکندر ،به جرم
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آنگاه هرموالئوس ،که از ساارداران و اشااراف بانفوذ مقدونی بود ،در شااکار بر
اسااکندر پیشدسااتی کرد و گرازی را پیش از او کشاات .اسااکندر ،که شاانیده بود
شاااهان پارس این شاارایز را توهینی به خود محسااوب میکنند ،دسااتور داد او را
جلوی سربازانش ش ق بزنند .این رفتار او نار ضایتی زیادی را برانگیخت و گویا به
شکلگیری د سی سهای برای قتلش منتهی شد .اما توطئهگران لو رفتند و همگی
سنگ سار شدند .کالیستنس ،که به قولی تاریخنویس اردوی ا سکندر بود ،احتماالً
در این جریان گناهی نداشت ،اما چون در برابر اسکندر به خاک نمیافتاد دستگیر

بسیاری از اشراف مقدونی دیگر بود.1
آنگاه اساااکندر در بهار  327پ.م .ناگهان عاشاااق روشااانک شاااد که دختر
ا سپیتامهی سغدی بود و در نبردی ا سیر شده بود .او ر سماً طی آیینی ایرانی با او
ازدواج کرد و به این ترتیب خشااام یو نانیان همراهش را برانگیخت چون انت ظار
داشتند وارثی یونانی برایشان به جای گذارد.
اسااکندر ،که کام ً در میان ایرانیان غرق شااده بود ،سااپاهی از سااکاها و یاران
قدیمیاش را تجهیز کرد و به سوی هند حرکت کرد .این تصمیم او هم هیچ دلیل

Waldemar and Tritle, 2009: 47-48.
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شااد و بعد از چند ماه اعدام شااد .او در گذشااته معلم اسااکندر و هرموالئوس و
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نظامی یا سیاسیای نداشت ،جز تقلید از کوروش ،که طبق افسانههای یونانی هند
را گرفته بود .او مهمترین فتحش را در کنار رود هیداساااپ انجام داد .مردمانی که
در برابرش میجنگیدند هم از نظر نسادی ایرانی بودند .ایشاااان مردان قبیله های
اَ سپَ سیا )( 1و آ ساکِنا (اَر شاکان؟) ( )بودند که به
شاخههایی از قبیلهی بزرگتر کامبوجا تعلق دا شتند 3و این احتماالً همان تیرهای
بود که پدر و فرزند کوروش بزرگ بدان نامیده میشدند.
مقاومت این قبیلهها در برابرش به قدری شااادید بود که به تصاااری کوتیوس،

و کودکان را کشاات ،4که ساااختمانهای شااهر را هم ویران کرد و همه چیز را با
خاک یک سان نمود .5توالیِ مقاومت هندیان و ک شتار مردم محلی به قدری تکرار
شااد که در نهایت به اعتراض و شااورش سااربازانش انجامید .6اسااکندر پس از آن،
ناچار شد بازگردد .سپاه او در راه برگ شت از م سیر بلوچ ستان تلفا ب سیار زیادی
دادند و عدهی اندکی از آنها به بابل بازگشتند.

1

Aspasioi
Assakenoi
3
Tripathi, 1999: 118-121.
4
McCrindle, 1997: 229.
5
Singh & Joshi, 2005: 134.
2
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وقتی شهر اصلی ایشان ،ماساگا در پنجاب ،را فت کرد ،نه تنها تمام مردان و زنان
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اسااکندر در زمسااتان  325پ.م .برنامهی ایرانی کردن مقدونیان را با برگزاری
مراسم ازدواج بزرگی در شوش پی گرفت .در این مراسم هشتاد هزار سرباز مقدونی
با زنانی پار سی و مادی ازدواج کردند .شمار زیاد این مقدونیان ن شان میدهد که
حدس ما ،در مورد انبوه بودن جمعیت بالکانیهایی که سااپاه اسااکندر را تشااکیل
میدادند ،در ست بوده ا ست .ا سکندر خود با ا ستاتیرا دختر داریوش ازدواج کرد.
آنگاه بار دیگر به خلق و خویش برگ شت .در ابتدای ساا  324پ.م .به پا سارگاد
وارد شاااد و به این بهانه که مغان و موبدان خوب به آرامگاه کوروش رسااایدگی

همین زمان ن سخهی کهن ساا او ستا را در آتش سوزاند .2به نظر میر سد در این
جریان توهین به آرامگاه کوروش بهانهای مردمپسند بوده باشد و هدف اصلیاش از
این کارها از بین بردن خا ستگاههای مقاومت ملی ایرانیان در برابرش با شد که روز
به روز وسعت بیشتری مییافت؛ مقاومتی که جنبهی فرهنگیاش در معماریهایی
مانند تختجم شید یا متونی همچون او ستا تجلی مییافت .در عین حاا ،این هم
حقی قت دارد که احترام و قر بانی برای آرام گاه کوروش یکی از د غد غه های مهم
ا سکندر به شمار میرفته ا ست .این که احترامی از این د ست را هرگز برای معابد

Arrian, Anabasis Alexandri VI, 29.
2

ارداویرافنامه ،بند.1
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نکردهاند ،عدهی زیادی از آنها را کشااات و عدهای را شاااکنجه کرد .1به روایتی در

PDF.tarikhema.org

هراکلس در یونان یا آرامگاه آخیلس در آسااایای صاااغیر رعایت نمیکرد ،نشاااان
میدهد که سرمشق او کوروش بوده است ،نه پهلوانان اساطیری یونانی.
در تابستان همین ساا مقدونیان را برای بازگشت به کشورشان مرخص کرد و
چون ساااربازان حس کردند دارند اخراج میشاااوند ،بلوایی به پا کردند .اساااکندر
سیزده نفر از ایشان را ،که خدازادگیاش را مسخره میکردند ،اعدام کرد .کمی بعد
بار دیگر اسااکندر و مقدونیان آشااتی کردند .در همین حدود یکی از سااردارانش،
هفسااتیون ،که بیتردید شااریک جنساای مذکرش هم بوده ،1پس از یک شااب

روز در کنار جساادش خوابید و نمیگذاشاات او را دفن کنند! بعد هم ابتدا یکی از
شاااهرهای اطراف را مورد حمله قرار داد و تمام سااااکنانش را برای شاااادی روح
دوساااتش قربانی کرد ،2ساااپس طرح مقبرهای عظیم را برایش ریخت که با مرگ
خودش نیمهکاره ماند.
در همین دوران هارپالوس ،که دوساات قدیمی اسااکندر بود ،به جای پارمنیون
خزانهدار اکباتان شده بود .او پس از ا سراف و ریختوپاش زیادی که کرد ،خزانه را
بردا شت و با سی ک شتی به یونان گریخت و گروهی مزدور یونانی را ب سیج کرد و

Aelian, Varia Historia XII, 7.
 2پلوتارک ،اسکندر.72 ،
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میگساری تب کرد و درگذشت .اسکندر از مرگ او به قدری ناراحت شد که تا سه
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یونانیان را بر اسکندر شوراند .او را در آتن زندانی کردند و میخواستند به اسکندر
تحویلش دهند ،اما نیمی از خزانه را به دولتمردان آتنی (از جمله دموساااتنس)
رشوه داد و گریخت.
اسکندر در بهار  323پ.م .پیامی به یونانیان فرستاد و دو دستور به ایشان داد.
نخست آن که همهی شهرها تبعیدیان دورههای گذشته شان را به شهر راه دهند،
و دوم آن که او را به عنوان خدا بپرساااتند! یونانیان هر دو کار را بدون مقاومت
انجام دادند.

میشااود ،اسااکندر در مجلس شاارابخواریای شاارکت کرد و تا صااب به تقلید از
هراکلس شااراب نوشااید .آنگاه نزدیک صااب  ،وقتی داشاات آماده میشااد که به
خانهی خود برود ،به دعو یکی از دو ستانش به نام مِدیوس به مجلس خ صو صی
دیگری دعو

شد .پس به آنجا رفت و تا فردای آن روز بادهنو شی را ادامه داد .به

دنباا این کار به شاااد تب کرد و تا  22تیر ماه بیماریاش ادامه یافت و در این
شااب درگذشاات .گروهی دلیل مرگش را عوارض ناشاای از افراط در مصاارف الکل
میدانند ،همچنین امراضااای مانند حصااابه و مننسیت نیز نامزدِ این نقش تاریخی
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در شااب یازدهم تیرماه  323پ.م ،.که همتای هفدهم ماه دایساایوس مقدونی
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هستند .اما شواهد نشان میدهد که به تب ماالریا از دنیا رفته است .1به این ترتیب
ا سکندر ،که بزرگترین شاهن شاهی تاریخ را به خاک و خون ک شیده بود ،با نیش
یک پشهی بابلی نابود شد.

سخن یایدهم :داوری دربارهی اسکندر

اقت صادی و نظامی را در شاهن شاهی هخامن شی ج ستجو کنند ،و بیابند .یکی از
نخسااتین شاایوههای صااور بندی این چارچوب ،در آثار تأثیرگذار مارکس دیده
می شود .او هنگامی که دید نمیتواند ،با مدا اقتصادی متکی بر وضعیت انگلستانِ
سدهی نوزدهم ،ک شورهای آ سیایی را تف سیر کند عبار «وجه تولید آ سیایی» را
ابداع کرد و ویسگی عمدهی آن را ساااکون و تنبلی و رخوتی دانسااات که در این
ک شورها بر پویایی نیروی تولید و تحوا ابزار تولید حاکم ا ست .پس از او ،درویزن،
هنگامی که تاریخ اسکندر کبیر را مینوشت ،کوشید تا اسکندر را همچون مصلحی

 1دستن.33-17 :1383 ،
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چارچوب نظری مر سوم در غرب ،تاریخنوی سان را ناگزیر می سازد تا شکلی از زواا
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اقت صادی ت صویر کند که فلزا قیمتی محبوس شده در خزانهی هخامن شی را آزاد
کرده و باعث شکوفایی اقتصادی شده است .اومستد همین رگه از استدالا را بسز
داد و باج و خراجهای پرداختشااده به دولت در نظام هخامنشاای را دلیل ناتوانی
اقتصادی مردم و فشار وارد آمده بر ایشان تلقی کرد.1
امروز ،ما میدانیم که این تفسااایرها روشهایی برای مشاااروعیتبخشااای به
اسااتعمارگران اروپایی بوده اساات که تبار خود را به اسااکندر میرساااندند و فکر
میکردند به نوعی وامدار ر سالت او برای «متمدن کردن» جهان ه ستند .در عمل،

بیرحم ،حریص ،و ماجراجو بود که جهان را در مدتی کوتاه به خاک و خون کشید،
و احتماالً هنگام حمله به ایران فکری جز تسااالز بر خزائن هخامنشااای در سااار
نداشت.
دربار هخامن شی ،بر خ ف آنچه در تاریخهای ر سمی بازنموده می شود ،زندانی
برای فلزا قیمتی نبود بلکه نخ ستین مرکز انبا شت و بازتوزیع سرمایه در جهان
باساااتان بود که بر مبنای برنامهای ک ن و فراگیر کار میکرد .فلزا قیمتی در
شااوش یا اکباتان انباشااته نمیشااد ،بلکه در قالب دریکهای ط و شاامشهای

 1اومستد.1383 ،
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اسااکندر هم مانند تیمور و چنگیز و بساایاری از تاراجگران دیگر ،ساارداری الیق،
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کوچک بار دیگر به ا ستانها باز میگ شت تا برای هزینههای عمومی مورد ا ستفاده
قرار گیرد .چنان که گفتیم ،بخش عمدهی این هزینه های عمومی برای حفر قنا
و توسعهی کشاورزی ،و بخشی دیگر از آن برای راهداری و توسعهی تجار

صرف

میشاااد .مقدار خراجهای هخامنشااای هم ،با توجه به وفاداری مردم تابعشاااان،
میبای ست اندک بوده با شد ،وگرنه شمار ب سیار اندکِ شورشهای مردمی و تداوم
شااگفتانگیز این شاااهنشاااهی ،توجیهناشااده باقی میماند .مقدارِ فلزا قیمتی
انبا شته شده در خزانههای هگمتانه و شوش و تختجم شید هم ن شان میدهد که

گذشااا ته از ناممکن و نامعقوا بودنِ این فرضِ مرساااوم ،اگر خراج های ن قدی
شهربانیها برای  230ساا در این خزانهها انبا شته می شد ،میبای ست در زمان
تاراج آن به د ست ا سکندر در این مورد با ارقامی نجومی و ب سیار بیش از آنچه -
احتماالً با اغراق  -نقل شده ،روبهرو شویم.
به این ترتیب ،من اساااکندر را مصااال یا ساااازماندهندهای نمیدانم که تأثیر
م بتی بر قلمرو زیر اساااتی یش داشاااته باشاااد .با وجود این ،ساااخن درویزن را
میپذیرم که اسااکندر شااخصاایتی تاریخساااز بوده اساات .من نیز ،مانند بیشااتر
تاریخنوی سان معا صر ،فکر میکنم ح ضور ا سکندر رخدادی تعیینکننده در جهان
باستان بود ،و اسکندر پس از پایان عمر کوتاهش جهانی را پشت سر خویش باقی
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ما در اینجا با پشااتوانهای اقتصااادی روبهرو هسااتیم نه زندانی برای فلزا قیمتی.
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گذا شت که فرقی ا سا سی کرده بود .با وجود این ،تأثیر سرنو شت ساز ا سکندر را
امری مطلوب یا ساااودم ند نمیدانم و دگرگونیای را که ای جاد کرد سااانج یده،
خودخواسته ،یا سودمند ارزیابی نمیکنم.
ا سکندر ک سی بود که نظام هخامن شی را ویران کرد؛ بزرگترین شاهن شاهی
تاریخ ج هان ،و تن ها الگوی موفق از سااااز ما ندهی نیرو های انساااانی در ج هان
پیشاااامدرن ،که احترام و هویت و حقوق اتباعش را با قاعدهای فراگیر و انساااانی
حفظ میکرد .پس از هخامنشاایان ،هنر مدیریت هویتهای جمعی از یادها رفت و

هخامنشاایان ظهور کردند ،کوشاایدند از الگوی ایشااان تقلید کنند .خواسااته یا
ناخوا سته تاج پاد شاهان شان ،ردای ارغوانی امپراتوران شان ،قوانین یکنواخت شان،
نظام تقسیمبندی استانی مبتنی بر قومیت شان ،و برنامهریزیهای اقتصادی شان را
تقل ید کرد ند ،و ه مه  -حتی در خود ایران  -در پ یاده کردن بر نا مهای برای فت
مجدد جهان شکست خوردند.
ا سکندر را میتوان به سختی نکوهش کرد ،یا ب سیار ستود .نیروی جوانیاش،
نبوغ ن ظامیاش ،بل ندپروازی بینظیرش ،و ت ش هایش برای ت بد یل شااادن به
قهرمانی به یاد ماندنی میتواند سااتایشانگیز جلوه کند و ارزشاامند بنماید .با این
همه ،جهانی که او در پشاات ساار خود بر جای گذاشاات مکانی ناامن و نازیبا بود.
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خشونت و قدر برهنه جای آن را گرفت .تمام شاهنشاهیهای دیگری که پس از
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رفتار او با مردم شاااکساااتخورده ،اتباعش ،ساااربازانش ،ساااردارانش ،و اعضاااای
خانوادهاش ستمگرانه و وح شیانه بود ،و ویسگیهای اخ قیاش  -از بدم ستیهای
ویرانگرش گرفته تا شااوقش برای زجرکش کردن و قربانی کردن مردم در مراساام
دینی  -شرمآور مینماید.
بیدرنگ پس از مرگ ا سکندر ،سردارانش به جان هم افتادند .آریده ،که پ سر
حرامزادهی فیلیپ بود ،وارث تاج و تخت شناخته شد و پردیکاس نیابت سلطنت را
بر عهده گرفت .اما به زودی کاساااندروس ،که حاکم کاریه بود ،بر ایشااان تاخت و

سلوکوس لو سیماخوس را هم ک شت که حاکم تراکیه بود .از آن سو ،ائومنس که
حاکم پاف گونیا بود ،کراتروس را ک شت ،که بر یونان م سلز بود ،اما خود به د ست
آنتیگون ،که حاکم لیکیه شده بود ،ک شته شد .آنتیگون هم به نوبهی خود از بقیه
شکست خورد و خودکشی کرد ،و...
بساایاری از تاریخنویسااان غربی ترجی میدهند از سااویی این حقایق را نادیده
بگیرند و از سااوی دیگر به شااکلی اسااکندر را پیرو قهرمانانی یونانی بدانند که در
زمان نوجوانی با تعلیما ار سطو با ای شان آ شنا شده بود .البته تردیدی نی ست که
شااارابخواریاش را به تقلید از هراکلس و برخی وحشااایگریهایش را به تقلید از
آخیلس میتوان نسبت داد .اما به گمانم تفسیرهای غربی یک عامل بسیار کلیدی
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آریده را ک شت .پردیکاس هم به د ست سلوکوس ،که حاکم بابل بود ،ک شته شد.
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را نادیده میگیرند .این پرساااش ،که «چرا» این جوان مقدونی از گوشاااهی غربی
شاهنشاهی هخامنشی برخاست و تا هند پیش رفت ،با تکیه به هراکلس و آخیلس
توجیه نمی شود .به گمان من برر سی تاریخ کردارهای ا سکندر به رو شنی ن شان
میدهد که او از قهرمانی ایرانی تقلید میکرده است .اگر شاهان هخامنشی به قدر
کافی با روان شنا سی این جوان آ شنا میبودند ،میتوان ستند با همین ویسگی ساده
او را به دام بیندازند و شاااکساااتش دهند .زیرا او ،گام به گام ،و بدون به کار بردن
خ قیت یا ارزشداوری زیادی ،از کوروش تقل ید میکرد .مسااایری که طی کرد

که در روایتهای د ست و پا شک ستهی یونانی  -مانند کوروشنامهی ک سنوفانس-
به م سیر جهانگ شایی کوروش ن سبت میدادند .رفتاری که با سرداران مغلوب در
پیش میگرفت ،و حتی اصااراری که برای گشااودن شااهرهای خاص یا بخشااودن
شور شیهای خاص دا شت ،کام ً زیر تأثیر روایتهایی بود که از کوروشنامههای
یونانی خوانده بود .گور هیچ قهرمانی در یونان به قدر مقبرهی کوروش برایش عزیز
نبود ،و در اثبا این نکته همین بس که برای گور دوسااتش هفسااتیون مقبرهای
طراحی کرده بود که رونوشاتی غواآساا از پاساارگاد بود؛ با همان الگوی پلکانی و
سقف شیبدار.
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(نخ ست به لودیا و ایونیه ،بعد به سوریه و م صر ،و بعد به بابل) ،همان م سیری بود
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ا سکندر ،از دید مردم جهان با ستان ،ک سی بود که بیش از همه به ا سطورهی
کوروش نزدیک شااد .او قلمرو کوروش را فت کرد ،با زنان هخامنشاای ازدواج کرد،
لباس ایرانی پوشید ،از فارسی حرف زدن دست و پا شکستهی سردارش پوسستاس
لذ برد ،و با همه جنگید تا به یک پار سی تبدیل شود .اما این دگردی سی امری
سطحی بود .کوروش جهانی در هم ریخته و آشوبزده را فت کرد و نظم و صل و
آسااایش را بر آن حاکم کرد .اسااکندر جهانی آرام و منظم و قانونمند را گشااود و
برای آن هرجومرج و خونریزی به ارمغان آورد.

میداد ،درک کرد ،اما نمیتوان او را بخشید .آنچه را اسکندر انجام داد نمیتوان به
سادگی نادیده گرفت .امروزه مر سوم ا ست که او را همچون یک شاگرد تیزهوش
فلساافه و متخصااص آثار هُمری قلمداد کنند .این برداشاات ،بر اساااس ارتباطش با
ار سطو و نقل قواهایی از پهلوانان یونانی شکل گرفته ا ست .چنان که دیدیم ،در
رفتار او هیچ ن شانهای از کردار مردمان فرهیخته دیده نمی شود و جز نبوغ نظامی
شکل دیگری از هو شمندی در رفتارش قابل ت شخیص نی ست .اما اگر ع قههایی
فرهنگی از این دساات را هم به وی نساابت دهیم ،اصاال قضاایه تفاو چندانی
نمیکند .بیتردید ع قهی ادبی ،هنری ،و حتی دینی یک جهانگشاااا روش خوبی
برای ارزیابی اخ قی رفتارش نیسااات .همان طور که نمیتوان جنایا هیتلر را به
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ا سکندر را میتوان به خاطر ت شی که برای شبیه شدن به کوروش به خرج
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خاطر ع قهاش به آثار واگنر تبرئه کرد و مناره هایی را که تیمور لنگ از کلهی
مردم بیگناه میساااخت به خاطر اسااتعداد عجیبش در حفظ کردن قرآن نادیده
گرفت.
تاریخ بر مبنای معنا ،لذ  ،و قدرتی که مردمان تولید میکنند دربارهشاااان
داوری میکند .با این سااه معیار ،من لقبی را که ایرانیان باسااتان برایش برگزیده
بودند ب سیار شای سته میدانم .ا سکندر گج سته (نفرین شده) بود .نفرین او روایتی
نادر ست ،ناقص ،و یونانی شده از کوروش بود؛ روایتی که گریبان این جوان مقدونی

مرگ رهایش کرد.

سخن دوایدهم :داوری دربارهی جنگهای ایران و یونان
این چکیدهای کوتاه بود از تاریخ درگیریهای نظامی میان ایران و یونان در عصااار
باستان .درگیریهایی که از  547پ.م .با حملهی کرسوس به قلمرو ماد آغاز شد و
در زنجیرهای از پیشارویهای سایاسای به تساخیر کل بالکان و فت نظامی بخش
عمدهی آن منتهی شاااد .در این مد  ،شااامار زیادی از نبردها میان ایرانیان و
یونانیان درگرفت که مهمترینشان عبارتند از:
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را گرفت و او را تا هند در پی خویش ک شید و در آخر ،نیمهکاره و پوب ،در چنگاا
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در عصر کوروش بزرگ :نبرد پتریا میان کوروش و کرسوس با نتیجهی نامعلوم؛ نبرد
دوم کوروش و کرسااوس با پیروزی ایران؛ محاصااره و فت سااارد توسااز ایران؛
سرکوب شورش پاکتواس؛ فت دولت شهرهای ایونی و ک سانتوس تو سز هارپاگ.
روی هم رفته ،دساااتکم پنج نبرد بزرگ با چهار پیروزی و یک نبرد با نتیجهی
نامعلوم.
در عصر کمبوجیه :فت قبرس؛ و عزا پلوکراتس .دو دخالت نظامی و سیا سی و هر
دو پیروزمندانه.

د ست داریوش؛ فت پئونتینه تو سز بغبخش؛ سرکوب دولت شهرهای شور شی
ایونی؛ دفع حمله به سااارد؛ فت قبرس توسااز ارتهبا؛ فت کاریه توسااز داور؛ فت
هل سپونت تو سز همای؛ فت ایونیه تو سز هوتن؛ فت میلتوس در نبرد الده؛ فت
ارتریا؛ فت ناکسوس؛ و درگیری ماراتون .تمام این جنگها به جز درگیری ماراتون،
که اصااوالً در جنگ بودنش تردید وجود دارد ،به پیروزی ایرانیان انجامید .ماجرای
ماراتون هم اگر بتواند جنگ در نظر گرفته شااود ،تلفاتی ناچیز داشاات و نتیجهی
قاطعی را در بر نداشت.
در ع صر خ شایار شا :نبرد ترموپوالی؛ فت آتن؛ نبرد آرتمی سیون؛ فت مجدد آتن؛
فت دولتشااهرهای آتیکا که در آنها ایران پیروز بود؛ نبرد ساااالمیس که نتیجهی
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در ع صر داریوش بزرگ :سرکوب طغیان باتوس در کورنه؛ فت تراکیه و مقدونیه به
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م شخ صی در بر ندا شت؛ و جنگ پ ته که در آن ایران شک ست خورد .به این دو
باید ایلغار یونانیان به موکاله و سااقوط سااسااتوس را هم افزود که در آن یونانیان
برتری داشتند.
در ع صر ارد شیر نخ ست :سارکوب طغیان اینارو توساز بغبخش و آرتاباز؛ کشاتار
آتنی ها در دلتای نیل؛ نابودی ناوگان یونان در مندس؛ و شاااکسااات یونانیان در
اوریمدون .در تمام آنها ایرانیان پیروز بودند.
در ع صر داریوش دوم :سرکوب طغیان دو ا شرافزادهی ایرانی (امورگه و پی سوتنه)

در ع صر ارد شیر دوم :شک ست قوای کوروش کوچک در نبرد کوناک سا؛ شک ست
آگسااای ئوس در چندین درگیری پراکنده؛ و فت رودس .در تمام آنها ،جز جنگ
کوچکی در پکتون ،ایرانیان پیروز بودند.
در ع صر داریوش سوم :شک ستهای پیاپی ایران در جنگ با ا سکندر و فروپا شی
شاهنشاهی هخامنشی.
به این ترتیب ،میبینیم که اساااطورهی قدر سااایاسااای و نظامی یونان و
درگیری های پردام نه و مداومش با ایران ،و توا ناییاش در پس زدن سااال طهی
سیاسی ایرانیان از اروپا ،افسانهای ساختگی است که با مستندا تاریخی و تعاریف
مر سومی که از مفهوم جنگ و پیروزی و شک ست در د ست داریم ،نا سازگار ا ست.
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که با دستیاری یونانیان شورش کرده بودند.
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در یک داوری ن هایی ،درگیری های م یان ایران و یو نان ،از جنس درگیری های
نظامی میان یک شااااهنشااااهی بزرگ و نیرومند و دولتشاااهر های پراکندهی
حاشیهاش بوده است که با دستاندازیها و ایلغارهای دایمی دولت شهرهای مزبور
و سرکوب مداوم و پیو سته شان تو سز قوای شاهن شاهی همراه بوده ا ست .ظهور
ا سکندر نیز باید در همین چارچوب دیده شود .این هم یکی از ایلغارهای یاد شده
است که با پشتوانهی ذخیرهی غنی منابع انسانی بالکان در آن دوره و نبوغ نظامی
سردار مقدونی به تهدیدی جدی تبدیل شد و نظم هخامنشی را بر باد داد.
tarikhema.org
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 ا ورهی زهی سیا ی وانن:ش چهارم
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گفتار نخست :داستان دولتشهرهای یونانی

برای درک این که یونان در چشم ایرانیان روزگاران گذشته چه ارزشی داشته است

مروری کوتاه بر تاریخ سیا سی یونان دا شته با شیم و ببینیم یونانیان به را ستی از
چه پایهای از اتحاد سااایاسااای برخوردار بودهاند و نیروها و منابع و توا نایی های
اجتماعیشان در چه حدی بوده است.
آریاییهای یونانیزبانی که در ساااه موج پیاپی آئولی ،ایونی ،و دوری به یونان
کوچیدند از قبیلههایی تشااکیل شااده بودند که ساالساالهمراتب مرسااوم در میان
قبیلهها را از خود نشان میدادند .ایونیهای مقیم آتیکا در چهار ایل اصلی سازمان
می یافت ند .هر کدام از این ایل ها فول ِه :( 1به مع نای «شااااخه») نام یده

Phyle
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و تا چه حدودی اشااتیاق ایشااان را برای کشااورگشااایی برمیانگیخته اساات ،باید
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می شدند و خود را به یکی از پ سران چهارگانهی جد م شترک شان ،ایون ،من سوب
میکردند .به این ترتیب این فولهها به نام بنیادگذاران اساااطیریشااان گلئونتِس،1
هوپلوتِس ،2آیگیکورِس ،3و آرگادِس 4نامیده می شدند .هر فوله از سه شعبهی برادر
(فراتریا ) :تشکیل میشد که هر کدامشان سی خاندان داشت .هر یک
از این خاندانها سی خانوار را در بر میگرفت .به این ترتیب جمعیت کل یک فوله
به حدود صد هزار نفر میر سید که برای ایلهای آن دوران عدد قابل قبولی ا ست.
هرودو هم شمار اعضای قبیلههای پارسی را  120هزار نفر ذکر کرده است.

اساات و به نظمی جامعهشااناختی اشاااره میکند .چرا که هر یک از این فولهها به
یکی از طبقا چهارگانهی جامعههای آریایی اشاااره میکند؛ گلئونتس به طبقهی
اشاااراف و کاهنان مربوط میشاااده اسااات؛ هوپلوتِس  -به معنای «ساااپردار» -
جنگاوران را شامل می شده؛ آیگیکورِس  -به معنای «بزچران»  -گلهداران را در بر
میگرفته اساات؛ و آرگادس ،که در لغت به معنای «وابسااته به کشااتزار» اساات ،از
رعیت کشاورز تشکیل میشده است.

1

Gleonthes
Hoplotes
3
Aegikores
4
Argades
2
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نامگذاری فولههای قبیلههای آتیکایی بیتردید خاساااتگاهی اجتماعی داشاااته

PDF.tarikhema.org

قبیله های یونانی پس از فت کردن سااارزمین های بالکان و چند قرنی که در
وح شیگری و انحطاط فرهنگی گذراندند ،به تدریج ،شهرن شینی و ک شاورزی را از
بومیانِ باقی مانده آموختند و به این ترتیب نخساااتین دولتشاااهرهای یونانی ،در
قالب شاااهرهایی مساااتقل که یک طبقهی ممتاز یونانی بر آن فرمان میراند و
اقتصااادش بر محور کار بردگانی کشاااورز میگشاات ،در این منطقه پدیدار شااد.
نخستین دولت شهرها به سنت مرسوم جامعههای باستانی بر تپههایی بنا می شد و
با حصااارهایی حراساات میشااد .مزارع و خانههای بردگان در پایین این تپهها قرار

«شهر بلند») از حدود سدهی هشتم پ.م .بر پهنهی سرزمین یونان آشکار شد.
در بخشهای شااامالی یونان ،یعنی بخشهای آتیکا و تساااالی ،راه برای نفوذ
تأثیرا فرهنگی و ساایاساای از سااوی آساایای صااغیر و فنیقیه باز بود ،و به همین
دلیل هم این مناطق خیلی زودتر و بیشااتر زیر اثر فرهنگهای همسااایه دگرگون
شدند و به تدریج نوعی اقت صاد دوگانهی ک شاورزی /تجاری را پدید آوردند .به این
ترتیب ،نظم اجتماعی مبتنی بر تمایز ارباب و برده نیز زیر سواا رفت و به ویسه در
آتن جنبشاای اجتماعی به راه افتاد که هدفش محدود کردن بردگی و شااناسااایی

Acropolis
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دا شت .به این ترتیب نخ ستین ن شانههای آکروپلیس :( 1به معنای
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حقوق مدنیشااان بود .بخشهای جنوبی یونان و الکدِمونیا از دامنهی این تأثیرا
به دور ماند ند و نظم کهن خود را به شاااکلی تقریباً دساااتنخورده حفظ کرد ند.
دولت شهرهای این ناحیه همچنان بر اقت صاد مبتنی بر ک شاورزی بردهدارانه متکی
بودند.
دولتشاااهرهای یونانی زیر سااالطهی قبیلههایی جنگجو و توساااعهطلب قرار
داشتند ،که معموالً با یکدیگر میجنگیدند .در ابتدای کار ،بهانهی نبرد به زمین و
منابع کشاورزی ،یا بردهگیری منحصر میشد .توکودیدس گفته که نخستین جنگ

لِ نتین مربوط میشااود .روند کشاامکش میان دولتشااهرها با باز شاادن راههای
دریایی و شکلگیری مهاجرن شینیها پیچیدهتر شد و به حمایتهای دو سویهی
دولتشهرهای خویشاوند یا مراکزی که منافع تجاری مشابه داشتند منتهی شد .به
این ترتیب ،بر مبنای الگویی فراگیر که در ساااایر نقاط جهان هم دیده میشاااود،
نخسااتین گامها در راه سااازماندهی ساایاساای و تمرکز حکومت در چند گرانیگاه
قدر برداشته شد .اما این روند در یونان هرگز به نتیجهی نهایی نرسید .دلیل آن
که یونانیان نتوانستند خود دولتی فراگیر ،پایدار ،و یونانی را در منطقه پدید آورند،
میتواند با اشاره به دو عامل توجیه شود:
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ک ساایک یونانی به نبرد میان دولت خالکیس و اِرِتریا بر ساار دشاات حاصاالخیز
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 )1دولتشااهرهای یونانی واحدهای ساایاساای کوچکی بودند که جمعیتی اندک و
بنابراین قدرتی ناچیز داشااتند .در عمل هیچ دولتشااهری آنقدر نیرومند نبود که
بتواند کل شبهجزیرهی یونان را کنترا کند؛
 )2یو نان سااارزمینی فقیر بود و سااایطره بر کل خاک آن برای هیچ یک از
دولتشهرها توجیه اقتصادی زیادی نداشت .نویسندگان امروزین ،هنگامی که برای
باز سازی زندگی یونانیان با ستان فراخوانده می شوند ،نگاه خود را بر سبک زندگی
اقلیتی ب سیار کوچک از نخبگان سیا سی و نظامی یونان متمرکز میکنند و رفاه و

این که بخش عمدهی جمعیت یونان  -بیتردید بیش از نیمی از آن  -برده بودند
و در موقعیت اقتصاااادی ناگواری میزیساااتند و از بقیهی جمعیت یونانی آزاد هم
بخش ا صلی شان رعیتهایی فقیر مح سوب می شدند .به این شکل باور به یونانِ
ثروتمند و طمعبرانگیز ،یکی دیگر از اعتقاداتی ا ست که به خاطر خدمت شایانش
به ا سطورهی معجزهی یونانی برای برخی از ایدئولوژیها سودمند ا ست ،اما از نظر
تاریخی صحت ندارد.
لودیا و اترو سک تنها مراکز سیا سی مهمِ هم سایهی یونان بودند که دولتهای
نیروم ند و پا یداری را ای جاد کرد ند لود یا ،دولتی شااارقی بود که پس از هجوم
قبیلههای ایرانی کیمری و انقراض فریگیه ،بر وساااعت و قدر خود افزود و بعدها
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ثرو ای شان را دلیلی بر توانمندی اقت صادی کل شبهجزیره میگیرند ،بیتوجه به
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به رقیبی برای شاهنشاهی ماد تبدیل شد .این دولت با وجود جمعیت یونانی قابل
توجه مقیم آن ،و بر خ ف آنچه تمایل فیلمسازان و رماننویسان غربی است ،هرگز
دولتی یونانی نبود و یونانیان به طور خاص از واژهی آساایا برای اشاااره به آن بهره
میبردند .خا ستگاه دولت اترو سک بیتردید به جمعیتی مهاجر مربوط می شود که
از آسیای صغیر به ایتالیا کوچیدند و دولتی نیرومند را در این منطقه پدید آوردند.
ترکیب نسادی این مردم احتماالً رگه هایی از ع ناصااار هوری و فنیقی را در خود
دا شته ا ست .دولت اترو سک از ساا  800پ.م .به نیرویی تعیینکننده در منطقه

مقاومت کرد .1با وجود این ،همواره در مقای سه با نیروهای عظیمی که در فرا سوی
مرزهای شاارقیاش قرار داشاات ،ناچیز و حاشاایهای جلوه میکرد .تا پیش از ظهور
هخامنشیان دولت شهرهای یونانی ،به ویسه در شماا یونان ،زیر تأثیر این دو دولت
قرار دا شتند و ب سیاری از نبردهای شان به خاطر دخالتهای تو سعهطلبانهی این
دولتها در این شبهجزیره رخ میداد.
تاریخ یونان ،نتیجهی تداخل دو نیروی همگرای جغرافیایی و تاریخی اسااات.
نیرو هایی که از دا آن نظم جغراف یایی دو لتشاااهر های ایونی ،آتی کایی ،و

Barker & Rasmussen, 1998.
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تبدیل شد و بعدها آنقدر نیرومند شد که در برابر تو سعهطلبی رومیان به سختی
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پلوپون سو سی ،و نظم تاریخی نظامهای آری ستوکرا سی ،دموکرا سی ،و جباری زاده
شاادند ،با هم تداخل کردند ،و چارچوب عمومی تاریخ ساایاساای یونان باسااتان را
پیکربندی کردند .این نظم ساایاساای ،همان زمینهای اساات که باور به اسااطورهی
معجزهی سیا سی در یونان را ممکن ساخته ا ست .برای آن که بتوانیم این ا صوا
موضاااوعه را با دیدگاهی انتقادی ارزیابی کنیم ،باید مروری کوتاه بر تاریخ یونانی
باستان داشته باشیم و نهادهای سیا سی و ارتباط میان دولت شهرهایش را دقیقتر
بشناسیم.

را درنَوَردید ،نظام شهرن شینی و مراکز مدنیت موکنای به سرعت منقرض شد ،و
هرج و مرجی جایش را گرفت که تا چهار  -پنج سااده بعد ادامه یافت .پس از آن،
شااهرهای یونانی جدید از دا خاکسااتر تمدن موکنای بیرون آمدند ،در حالی که
بخ شی از نهادهای مدنی و ساختارهای اجتماعی کهن شان را همچنان حفظ کرده
بودند .آنچه یونانیان در این میان از دساات دادند ،نظم و ساالساالهمراتبی بود که
قاعدهمندی رفتار سیا سی را در جامعههای موکنای و مینوآ ت ضمین میکرد ،و در
آشاااوب هجوم دوری ها از یادها رفته بود .به این شاااکل ،زمانی که این آشاااوب
فرون ش ست ،واحدهای سیا سی نوظهوری بر پهنهی جهان یونانی پدیدار شد که
دولتشهر یا پولیس ( )نام داشت.
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وقتی موج بنیانکن قبیلههای دوری در سدهی دوازدهم و سیزدهم پ.م .یونان
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شواهد ن شان میدهد که دولت شهرهای یونانی با مفهوم سررا ست و سادهی
دولتشااهر ،که یک واحد جمعیتی ،ساایاساای ،و اقتصااادی خودبساانده را به ذهن
متبادر میکند ،بسااایار متفاو بودهاند .دولتشاااهرهای اولیهی یونان خود را در
ت قا بل با مراکز ت مدنی بر جای ما نده از ت مدن موک نای تعریف میکردها ند .به
تعبیری ،این دولتشاااهرها به دنباا ویرانی فرهنگ موکنای پدید آمدند و با وجود
آنکه از شااهرهای موکنایی بساایار فقیرتر بودند ،مراکز عمومیای مانند تئاترها و
م عا بد را به صاااور میراثی از آن دوران در خود بازتول ید کرد ند .یاف ته های

کشمکش بسیار شدیدی در میان این دولت شهرها وجود داشته است1؛ کشمکشی
که تا زمان نابودی تمدن یونانی به دسااات مقدونیان دوام آورد و طبیعتِ خاص
روابز بین شهرها را در عصر ک سیک یونانی رقم زد.
هر دولتشاااهر مجموعهای از مردمانِ وابساااته به قبیله های متحدی را در بر
میگرفت که زندگی کوبگردانه را رها کرده و به سااابک زندگی کشااااورزانه روی
آورده بود ند .با وجود این ،روابز قبی لهای همچ نان در م یانشاااان باقی بود و

Morris, 1990.
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با ستان شنا سی ن شان میدهد که در فا صلهی سااهای  925-800پ.م .رقابت و
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دو ستیها و د شمنیهای درون دولت شهر و جهتگیریهای سیا سی مردمش را
تعیین میکرد.
هر دولت شهر یونانی از چندین قبیلهی رسمی و گروهی از مهاجران و بیگانگانِ
همزیست تشکیل می شد که به هیچ قبیلهای وابسته نبودند و بنابراین از بخشی از
حقوق ساایاساای و مدنی خویش محروم بودند .در عمل ،آنچه امروز در کتابهای
در سی زیر عنوان «حق شهروندی» در دولت شهرهای یونانی فرض می شود قواعد
ارثی و بدوی ع ضویت دا شتن یا ندا شتن در یک ع شیره بوده ا ست .نظام حکومتی

 )1دولت شهرهای ایونی ،که نخستین بخشِ جهان یونانی بودند که متمدن شدند و
بیشترشان در دو سوی هلسپونت و آسیای صغیر قرار داشتند؛
 )2دولتشاااهر های آتیکایی که از نظر نسادی ایونی بودند ،اما در منطقهی آتیکا و
بوئتیا بیشتر متمرکز بودند؛
 )3دولتشاااهرهای پلوپونسااای که در منطقهی الکدمونیا و آرگولیس و در جنوب
یونان قرار داشتند.
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دولتشهرهای یونانی ،از نظر جغرافیایی ،سه گروه کلی را در بر میگرفتند:
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سخن نخست :قصهی شهرهای ایونی
در ایونیه ،ساختار سیا سی به نظام هرمی شکلِ مر سوم در دیگر ک شورها نزدیکتر
بود .در این مناطق یک نفر شاااه بود و بخش عمدهی قدر ساایاساای را بر مبنای
حقوق خویشاااوندی یا توانایی غصااب تاج و تخت از شاااه پیشااین دریافت میکرد.
ایونی ها شااااه را به خاطر عصاااایی که در دسااات میگر فت باسااایلِئوس:( 1
 )مینامیدند .در این شهرها طبقهای بسته و گسترشیافته از اشراف
قدیمی وجود دا شت .حق داوری در دادگاهها و برخی از ت صمیمگیریهای مهم در

 )شناخته میشدند و ادارهی امور قضایی را در دست داشتند .این منصب
به تدریج به روی داوطلبان دیگر هم باز شاااد و از سااااا  75پ.م .در برخی از
دولت شهرهای ایونی دورههایی ده ساله برای ت صدی مقام آرخونی در نظر گرفته
شد .این دوره به تدریج کوتاهتر شد تا این که در یونانِ ع صر ک سیک ،در 483
پ.م .به یک ساا ر سید .شرح وظایف آرخونها هم به تدریج تمایز بی شتری یافت
و بر فعالیتهای اجرایی متمرکز شد .در زمان اوج دموکراسی آتنی ،شرط برگزیده
شاادن شااهروندان به مقام آرخونی آن بود که به یکی از خانوادههای اشاارافی تعلق
Basileus
Archon
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انحصااار ایشااان بود .سااه نفر از ایشااان ،به عنوان قاضاایانِ عالیرتبه یا آرخون:( 2
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داشته باشند ،ثرو شان از صد مینا نقره بیشتر باشد ،و دستکم یک پسر ده ساله
از زنی رسمی (یعنی متعلق به قبیلههای همان شهر) داشته باشند.1
در یونانِ عصر ک سیک ،یک آرخون با سمت مدیریت اجرایی وجود داشت که
با همکاری شااش آرخون دیگر و یک ناظرِ قانون (تِسااموتِتِس) :
انجام وظیفه میکرد .2در دولتشهرهای ایونی ،آرخونهای پیر و بازنشسته تا پایان
عمرشاااان در شاااورایی به نام آرئوپاگوس ( )عضاااویت مییافتند.
این شورا در ابتدا از ریش سپیدانی ت شکیل یافته بود که سمت م شاوران شاه را

نقش نظارتی بر عهده گرفت و به ویسه در زمینهی حقوق و ق ضا نفوذ ب سیاری پیدا
کرد.

سخن دوم :قصهی شهرهای پلوپونسی
در اسپار که نمونهای بارز از دولت شهرهای پلوپونسوس محسوب می شد ،قدر
سیاسی با الگویی متفاو تقسیم می شد .در باالترین رده ،دو شاه قرار داشتند که

 1ارسطو ،سياست آتنی.3.6 ،
 2كيتو.1370 ،
 3ارسطو ،سياست آتنی.3.6 ،
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دا شتند ،3اما به تدریج با ت ضعیف قدر

شاه و قدر گرفتن ا شراف ،این شورا هم
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رهبران دو قبیلهی ا صلی ا سپارتی (آگیدا و اوریپوتید) بودند .این شاهان در زمان
جنگ دارای قدر مطلق بودند و از آنجا که اسپار معموالً در وضعیت جنگی به
ساار میبرد ،اقتدارشااان قابل م حظه بود .با وجود این ،معموالً با یکدیگر رقابت
میکردند و در موارد زیادی به توطئه بر ضد یکدیگر مشغوا بودند .به این ترتیب
اوضاع سیاسی شهرشان را آشفته میساختند.
پس از آنها ،پنج ناظر (اِفوروس ) :1قرار میگرفتند که هر سااااا بر
ا ساس قرعه انتخاب می شدند و بر رعایت قانون تو سز شاهان نظار میکردند.

از شصت ساا سن در بر میگرفت .این شورا هم قدر زیادی داشت و میتوانست
دربارهی محاکمه و محکومیت ساارداران تصاامیم بگیرد .بعد از آن شااورای عمومی
شااهروندان اسااپارتی قرار میگرفت که اسااپارتیاتِس ( )خوانده
میشااد و تمام مردان بالغی که عضااو قبیلههای اسااپارتی بودند ،در آن عضااویت
داشتند .همهی اعضای این شورا سرباز بودند .تصمیمگیری در این شورا بر اساس
آرای عمومی انجام می شد .پیروزی در مباحث این شورا ،بر مبنای بلندی صدای
سخنرانان تعیین می شد ،یعنی ک سانی که حرفی برای گفتن دا شتند در شلوغی

Ephoros
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بعد از آنها ،شورای م شایخ قرار دا شت که  8تن از دولتمردان باتجربه را با بیش
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چند صد نفرهای که هر کس نظرش را بیان میکرد ،میبایست نعره بزنند و کسانی
که بلندتر نعره میزدند و توجه بی شتری را به خود جلب میکردند ،شای ستگی این
را مییافتند تا در مورد نظرهایشان رایگیری شود.
بعد از ا سپارتیاتس ،الیهای از ک شاورزان وجود دا شت که فاقد حق شهروندی
بود ند ،ا ما برده محساااوب نمیشاااد ند .این ها را پِِِریاوُیکوی ()
مینامیدند .اعضاااای این الیه حق نداشاااتند با اساااپارتیها ازدواج کنند و از نظر
حقوقی و مدنی در سطحی پایینتر از ایشان قرار داشتند .کشاورزان آزاد بیشتر از

مقاومت تسلیم شده و برتری ایشان را پذیرفته بودند.
در پایینترین ال یهی جام عه ،انبوه برد گان (هِیلوتِس )  :قرار
دا شتند که بی شتر شان از اهالی قدیمی مِ ِسن بودند و بعد از شک ست خوردن در
جنگ به صور برده درآمده بودند .شاه باستانی آنها آریستودموس 1نام داشت و با
دالوری در برابر شاه اسپار های مهاجم  -تئوپومپوس - 2مقاومت کرده بود ،اما در
نهایت شکست خورده و مردمش به برده تبدیل شده بودند.

Aristodemos
Theopompus
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قبیلههای آخائی و بومیانی ت شکیل شده بودند که با سر ر سیدن ا سپار ها بدون
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نظم ا سپارتی مح صوا قانونی بود که ،بنا بر اف سانه ها ،لوکورگوس ا سپارتی در
ساا  884پ.م .تدوین کرده بود و چون هنوز خز در یونان آن دوران رواج چندانی
نداشت ،به شکلی شفاهی برای مردم اسپار باقی مانده بود.

سخن سوم :قصهی شهرهای آتیکایی
در میان دولتشهرهای آتیکایی ،آتن شاخصترین نظام سیاسی را داشت .این شهر
در  900پ.م .از عصاار ظلمت خارج شااد .نخسااتین نشااانهی این احیای فرهنگی،

عنوان اثر هنری هم ارزش داشااات ند .سااا بک کوزهگری آتنی از منط قهی آیولی
وامگیری شده بود.
چنان که گفتیم ،آتنیها و آرگو سیها ن سبت به دیگر دولت شهرهای یونانی از
جمع یت بومی بیشاااتری برخوردار بود ند و از آمیختگی فات حان ایونی و بوم یان
وابساااته به فرهنگ موکنای تشاااکیل یافته بودند .به همین دلیل هم همچنان
سنتها و روایتهای مربوط به تمدن باستانی موکنای را در خاطرههای خود حفظ
کرده بودند و تبار شاااهانشااان را تا  1400پ.م .عقب میبردند ،که دوران شااکوه
تمدن موکنای بود.
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پیدایش کوزههایی بود که گذ شته از کارآیی شان به عنوان ابزار و اثاثیهی خانه ،به
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چنان که توکودیدس نقل میکند ،مردم آتن معتقد بودند نخ ستین ک سی که
دوازده قبیلهی آتنی را با هم متحد کرده ،پهلوان نامدار تِسِااائوس 1بوده اسااات .با
وجود این ،از دید توکودیدس آتن در آن دوران شاااهری یک پارچه نبود ،بلکه از
دوازده شهر هم سایه ت شکیل شده بود 2و به همین دلیل هم با ا سم جمع آتنای
( ) به معنای «آتن ها» خوانده میشاااد و این نام در زبان های اروپایی
همچنان باقی مانده اسااات ،چون ایشاااان نام آتن را با ع مت جمع به صاااور
 Athensثبت میکنند .شاااهروندان آتن به یکی از این ده قبیله تعلق داشاااتند:

هیپوتونیس ،آیانتیس ،و آنتیوخیس.
سایر مردمی که در این قبیلهها عضویت نداشتند یا برده بودند یا بیگانه (مِتیک:
 .)این گروه اخیر ،کسااانی را در بر میگرفت که به آتن کوچیده بودند یا از
وصلت آتنیها با چنین کسانی زاده شده بودند .اینان فاقد حقوق سیاسی و برخی
از حقوق مدنی تلقی می شدند و جایگاه شان چیزی بین بردگان و شهروندان آزاد
بود .بیگانهها میبای ست مالیاتی به دولت بدهند که برای مردان یک دراخما و برای

Theseus
 2توكودیدس ،كتاب دوم ،فصل .6
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اِرِختِئیس ،آیگِئیس ،پاانادیونیس ،لِئونتیس ،آکااماانتیس ،اوینِئیس ،کِکروپیس،
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زنان مجرد نیمدراخما در ماه بوده ا ست .این مالیا را مِتویکیون ()
مینامیدند.
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گفتار دوم :داستان تاریخ سیاسی یونان
از نظر تاریخی ،در یونان باساااتان چهار الگوی عمومی برای صاااور بندی قدر

دورههایی به نسبت کوتاه به یکدیگر تبدیل میشدهاند .این نشانگر آن است که از
دید جامعه شنا سی سیا سی ،ساختار دولت شهرهای یونانی شالودهای س ست و
ناپایدار داشته است.
نظمهای ساایاساای اصاالی در یونان باسااتان ،به روایت اف طون عبار بوده از
تیموکرا سی ،آری ستوکرا سی ،دموکرا سی ،و جباریت .1ار سطو بی شتر بر سه نظام
آریستوکراسی ،دموکراسی و جباریت تأکید میکند .2هر دوی این فیلسوفان هوادار
بی قید و شرط آری ستوکرا سی ه ستند و تنها تفاو شان آن ا ست که اف طون
 1افالطون ،جمهور ،كتاب هشتم.
 2ارسطو ،سياست.
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سیا سی وجود دا شته ا ست .هر چهار الگوی یاد شده ناپایدار و شکننده بوده و در
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سرم شقی ا سپارتی و ار سطو الگویی مقدونی از این ا شرافیت متمرکز را در ذهن
دا شتهاند .با وجود متنهای م شهور ف سفهی یونانی دربارهی تمایز میان این سه
نوع دولت ،بهتر آن اساات که ساااخت ساایاساای دولتشااهرهای آتنی را با ترکیب
دادههای تاریخی و جغرافیایی تحلیل کنیم .با انجام این کار ،به تصویری دقیقتر از
نظم حکومتی در دولتشهرها دست مییابیم.
از نظر تاریخی ،ه مهی دو لتشاااهر های یو نانی در اب تدای کار خویش،
پادشاهیهایی کوچک بودند که در قلمروی محدود  -در حد یک شهر و روستاهای

ا ست ،و تمام پهلوانان حا ضر در میدان نبرد یا شاه ه ستند یا شاهزاده .از اینرو
چنین مینماید که ساخت دولت در کل یونان با ستان در سدههای ه شتم و هفتم
پ.م .چنین و ضعیتی دا شته با شد .بقایای این نظام پاد شاهی در دولت شهرهای
مقیم ساارزمینهای شاامالیتر  -مانند تراکیه و مقدونیه  -تا قرنها بعد همچنان
باقی ماند.
دانش ما دربارهی نظامهای پادشاااهی کهن ،که بیتردید در شااهرهای عصاار
ظلمت یونان وجود داشااتهاند ،از دادههای اسااطورهشااناختی فراتر نمیرود .روایت
مهمی که از این دوران در دست داریم ،به توسعهطلبی اسپار ها مربوط می شود.
این مردم ،که به قوا یونانیان باساااتان « به زمین های خود چسااابیده بودند» و
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اطرافش  -حکومت میکردند .در ایلیاد تنها به همین یک نوع دولت اشااااره رفته
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جامعهای کشاورز و به شد محافظهکار داشتند ،نتوانستند افزایش بحران جمعیت
خود را با ت شکیل کوبن شینیها رفع کنند .از این رو ،در داخل خاک شبهجزیرهی
سااان در
یونان به دنباا سااارزمینی جدید گشاااتند ،و چون نیافتند ،به دولت مِ ِ
همسایگیشان یورش بردند و زمینهایشان را گرفتند و خودشان را به برده تبدیل
کردند .کشمکش میان اسپار ها و مسنیهای برده ،شرایطی ویسه را پدید آورد که
ظهور نظام جنگسااااالر اساااپارتی را ایجاب کرد؛ نظامی که پایهگذارش را شااااه
اف سانهای ا سپار  ،لوکورگوس میدانند .1این نظام ،نوعی آری ستوکرا سی بود که از

جامعهای بردهدار ،شاااکلی غیرعادی به خود گرفته بود و به شاااکلی اغراقآمیز
جنگساالر شده بود.
نخستین جنگهای مسنی در آخر سدهی هشتم پ.م .رخ داد 2و در جریان آن
اسااپارتیها به قدری تلفا دادند که ناگزیر شاادند برخی از سااربازانشااان را از
خدمت معاف کنند تا بتوانند بچهدار شوند و جمعیت سربازان را ترمیم کنند .این
نسل پرشمار از اسپارتیها ،بعدها به دلیل این که مادران خیلی از آنها غیراسپارتی
بودند ،از حقوق شااهروندی محروم شاادند و پارپِنیِن ( )نام گرفتند.

 1پلوتارک ،لوكورگوس.
Smith, 2000:Chap. IV.
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دا نظامهای پاد شاهی کهنتر پلوپون سی زاده شده بود و زیر ف شار ضرور های
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این گروه وقتی بالیدند و بزرگ شاادند ،برای دسااتیابی به قدر توطئه کردند ،اما
شکست خوردند و به کوبنشینی تارانت تبعید شدند.
دومین جنگهای مسنی در سدهی هفتم پ.م .درگرفت و در جریان آن فیدون
آرگو سی به یاری مردم م سن آمد و ا سپارتیها را شک ست داد .ا سپار ها پس از
تجدید قوا با مردم الیس متحد شااادند و پس از سااای سااااا جنگ ،مسااانیها و
متحدان شان را شک ست دادند .1به این ترتیب نظام پاد شاهی در ا سپار برافتاد و
جای خود را به آریستوکراسی نظامی لوکورگوسی داد.

آن را به نام حکومت جباری میشاااناسااایم .اصاااط ح جبار یا خودکامه در زبان
امروزین ما مفهومی منفی را به ذهن متبادر میکند ،اما باید به این نکته توجه
داشااات که برای یونانیان باساااتان واژهی تورانتوس ( )باری منفی
نداشااته و به ساایاسااتمداری اشاااره میکرده که با تکیه بر محبوبیت شااخصاای و
هوادارانی که از میان طبقا فرودساات برای خود جلب کرده ،شاابیه به پادشاااه
فرمان براند .در نظام جباری هم ،مانند نظام پادشاااهی ،قدر در یک نفر متمرکز
بود و هم او تعیینکنندهی بخش عمدهی تصاامیمهای دولتی محسااوب میشااد.

Dunstan, 2000: 95.
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در سدهی هفتم پ.م .نظام سیا سی جدیدی در یونان پدیدار شد که ما امروز
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تفاو ا صلی نظام پاد شاهی و جباری در آن ا ست که جباران ،بر خ ف شاهان ،از
تبار شاهان نبودند و م شروعیت خویش را از محبوبیت شان در میان مردم ک سب
میکردند ،نه ارتباط شان با خاندانی که قب ً قدر را در دست داشته است .تفاو
دوم ،در این بود که جباران برای حفظ محبوبیت و مشااروعیت خود ناچار بودند به
سیا ستهای عامهپ سندانه و فعالیتهای عمرانی شدیدی د ست بزنند و از این رو
بخش مهمی از د ستاوردهای من سوب به تمدن یونانی مح صوا ت شهای جباران
اسااات .به همین دلیل اسااات که ارساااطو جباران را مردمپساااند (دِماگوگوی:

برای مد ها ،تاریخنویساااان مارکسااایسااات جباران را به عنوان نمایندگان
پرولتاریای شاااهری میساااتودند و ایشاااان را نماد مقاومت مردمی در برابر اقتدار
سیاسی پادشاهان میدانستند .امروز ما میدانیم که چنین تصویری نادرست است.
برای پرهیز از چنین اشاااتباهی ،باید به دو نکته توجه کرد .نخسااات آن که این
ج باران همگی از طب قهی اشااارافِ ال یهی م یانی یا نج یبزاده های دون پا یه
برمیخاستند و همیشه برای دستیابی به قدر گروهی از هوادارانشان را در میان
این طبقه ساااازماندهی میکردند .به عبارتی ،ظهور جباران نتیجهی قدر گرفتن

 1ارسطو ،سياست ،بند .1310
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 )مینامد و آنها را در میان مردم محترم و قابل اعتماد میداند.1
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طبقهای نظامی بود؛ نظامیانی که هوپلیتها نمایندهشان بودند و خواستار آن بودند
تا یکی از میان خود را برای حکومت بر شهر برگزینند.
دوم آن که ،جباران تمایل به وراثتی کردن قدر خود داشااتند و بیشااترشااان
میکوشاایدند تا به مؤسااس دودمانی شاااهی تبدیل شااوند .گرچه معموالً به خاطر
آ شفتگی او ضاع سیا سی یونان در این راه ناکام میماندند و سل سلههای جباری
بیش از دو یا سه نسل دوام نمیآورد.
نظام جباری ،در واقع ،ن شانهای بود از هرج و مرج سیا سی و بحران م شروعیت

همچنان که ارساااطو و اف طون شااارح دادهاند ،عبار بود ند از دموکراسااای و
آریستوکراسی .آریستوکراسی بازگشتی محافظهکارانه به نظم دوران پادشاهی بود،
با این تفاو که دیگر زمانهی م شروعیت شاهی یکتا گذ شته بود و برای پرهیز از
دسیسههای دایمی اشراف بر ضد هم ،الزم بود حلقهای از نخبگان طبقهی اشراف
قدر را به دست بگیرند .ساختار آریستوکراسی بیشتر در بخشهای جنوبی یونان
رواج داشااات و اسااا پار پشاااتی بان اصااالیاش بود .یکی از ویسگی های ن ظام
آریستوکراسی آن بود که مشارکت سیاسی را به هوپلیتها و مردان بالغ و ثروتمند
ع ضو قبیلهی ا صلی دولت شهر ح صر میکرد و برای فقیران و شهروندان فروپایهتر
حق سیاسی قایل نبود.
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در قدر  ،و پیامد آن ،ظهور دو صور بندی تازه برای قدر

سیا سی بود .این دو،

PDF.tarikhema.org

تاریخ یونان عصاار ک ساایک از عصاار جباران آغاز میشااود .دودمانهای کهن
پادشاااهی  -که احتماالً در یونان آشااوبزدهی عصاار ظلمت دوام و پایداری اندکی
دا شتهاند  -در سدههای هفتم و ش شم پ.م .به تدریج منقرض شدند و جباران به
جایشاااان قدر را در دسااات گرفتند .اولین اشااااره به جبارها ،در شاااعری از
آرخیلوخوس دیده می شود ،که گوگِس ،شاه لودیا ،را با لقب جبار به شنوندگانش
معرفی میکند .از آنجا که گوگس یکی از پادشاهان دودمان مورمِنوئید بوده است،
بعید نیساات که یونانیان در ابتدای کار این واژه را به عنوان مترادفی برای شاااه به

حکومت را در شهر موتیلنه در دست گرفت.2
پس از او نوبت به فِیدون 3ر سید که در ابتدای سدهی هفتم پ.م .قدر را در
آرگوس غصاااب کرد و فعالیتهای زیادی را برای رفاه شاااهروندانش انجام داد .او
همان کسی بود که به بازیهای المپیک سر و سامان داد و یکاها و واحدهای وزن
و حجم را در پلوپون سوس یکد ست کرد .4واحدهای وزن و حجم در این منطقه تا
قرنها بعد با برچسب «فیدونی» شناخته میشدند.

Pitacus

1

 2آرخيلوخوس ،شعر آلکایئوس.
Pheidon
Ephoros, FGH70F115.
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کار گرفته باشااند .نخسااتین یونانیای که چنین لقبی را گرفت ،پیتاکوس 1بود که
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از دید ارساااطو ،طوالنیترین دودمان جباران به اورتاگوراس پسااار آندرِآس و
خوی شاوندانش مربوط می شد .این مرد جبار سیکون بود .پس از او برادرش مورون
بر این شهر حاکم شد و به دنباا او مورون دوم پسر اورتاگوراس قدر گرفت .پس
از او آریسااتونوموس و کلئیسااتِنِس به قدر رساایدند که به ترتیب پساار و نوهی
ایساااوداموس ،برادرِ مورون دوم ،بودند .این جبار آخری ،رهبر جنبش ضاااد دوری
شهر سیکون بود .از شواهد چنین برمیآید که جمعیت غیردوری این شهر زیاد ،و
قبیلههای دوری آن در اقلیت بوده با شند .چون کلئی ستنس موفق شد ای شان را

فت کرده و ویران سازد.
این کلئیسااتنس از جنبهی دیگری هم در تاریخ یونان شااهر دارد ،و آن هم
شیوهای ا ست که برای انتخاب شوهر دخترش ،آگاری سته ،در پیش گرفت .او که
خود قهرمان مسابقا گردونهرانی چهار اسبه بود ،در گرماگرم مسابقا اع م کرد
هر کس را که خوا ستگارِ دخترش با شد برای یک ساا مهمان میکند .در نتیجه
عدهی زیادی از قهرمانان و ورزشااکاران 1در دربارش گرد آمدند .کلئیسااتنس برای
یک ساا ای شان را مهمان کرد و خلق و خوی همه را به دقت سنجید و در نهایت

 1توجه دا شته با شيد كه ورز شکارانی كه در م سابقات المپيک شركت میكردند همه به طبقهی ا شراف
وابسته بودند.
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بین سااهای  655-651پ.م .سرکوب کند و شهر دوریایی همسایهاش کیرّا را هم
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جشاانی بزرگ ترتیب داد و صااد گاو قربانی کرد و مگاکلس پساار آلکمئون را به
عنوان دامادش انتخاب کرد .1این شاااخص ،مؤساااس دودمان آلکمنوئید شاااد که
اعضااااایش بخش مهمی از تاریخ آتن را شااا کل داد ند .آخرین ج بار دود مان
اورتاگوراس ،آی سخینوس پ سر کلئی ستنس بود که از ا سپار ها شک ست خورد و
توسز آنها تبعید شد .این دودمان به روایت ارسطو صد ساا حکومت را در دست
داشتند.2
جبار م شهور دیگری که در همین زمانها میزی ست ،کوپ ِسلوس 3نام دا شت.

برای حدود دو سده بر کورینت حاکم بودند و به شیوهای آری ستوکراتیک حکومت
میکردند .مردان این خاندان ،بر مبنای ر سمی قدیمی ،تنها با دختران خوی شاوند
خود ازدواج میکردند .میگویند یکی از حاکمان این دودمان به نام آمفیون 5دختر
لنگی به نام البدا داشت که کسی از خویشاوندان حاضر به ازدواج با او نمی شد .در
نتیجه او را به اِئاتون پساار اِخِکراتِس شااوهر دادند که از خانوادهی باکخیادای نبود.
سااروش دلفی در هنگام زاده شاادن پساار این زوج خبر داد که او در آینده ظلم و
 1هرودوت ،كتاب ششم ،بندهای .131-126
 2ارسطو ،سياست ،فصل .12
3

Kypselus
Bakchiadai
5
Amphion
4
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این فرد اهل کورینت بود .به روایت استرابو ،پیش از ظهور وی ،خاندان باکخیادای

4
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ساااتم خاندان مادریاش را از کورینت برخواهد چید ،و به همین خاطر ده نفر از
خاندان باکخیادای همپیمان شااادند تا او را بکشاااند .اما چون کودک نوزاد را در
د ست گرفتند و دیدند که لبخند میزند ،دا شان به رحم آمد و او را در صندوقی
کوپسااالِه
ِ
ن هاد ند و به رود خا نه ا نداخت ند .به روایتی نام این ج بار هم از واژهی
( )به معنای صندوقچه مشتق شده است.
این کودک ب عد ها بال ید و بزرگ شاااد و آخرین حاکم دود مان باکخ یادای،
هیپوکلِئیدِس ،1را کشت و خود بر جایش نشست و فرزندانش تا سه نسل همچنان

هفت گانهی یونان با ستان بود و به خاطر قانون عادالنهاش در مورد مالیا

شهر

دا شت .این شخصیت جالب توجه زنش را به قتل رساند ،اما بعد پشیمان شد و از
آن پس همواره فکر میکرد شاااب زنش او را دنباا میک ند .این جبار احتماالً به
بیماری مردهدوستی 3هم مبت بوده ،چون گفتهاند نمیگذاشت زنش را دفن کنند
و مد ها با ج سد در حاا ف سادش ،م ل زنی زنده ،زندگی میکرده ا ست .این فرد
نخ ستین جباری بود که برای خود محافظان شخ صی ا ستخدام کرد .4کار دیگری

1

Hippokleides
Periander
3
Necrophilia
2

 4نيکالی دمشقیFGH90F58.1 ،
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منصاااب جباری را حفظ کردند .فرزند او پریاندر 2نام داشااات که یکی از حکیمان

PDF.tarikhema.org

که به او نسبت میدهند ،اسیر کردن فرزندان خانوادههای سرشناس کورسیکا بود.
او  300پ سر بچه را از آن میان برگزید و به سارد فر ستاد تا تو سز آلیا لودیایی
اخته شوند .اما مردم ساموس در راه از این ق ضیه خبردار شدند و بچهها را نجا
دادند .1پس از او برادرزادهاش کوپسلوس دوم پسر گورگوس به قدر رسید ،اما در
جریان شورش مردم کورینت کشته شد .در جریان همین شورش ،اعضای خاندان
کوپسلوس هم به قتل رسیدند و خانههایشان غار شد.
جبار نامدار دیگر ،تئاگِنِس 2بود که در ابتدا راهزنی میکرد و به غار گلهداران

ظهور او و ا شاره به این که غارتگر گلهها بوده ،به خا ستگاه طبقاتی پ ستش داللت
داشته باشد .احتماالً این فرد یکی از تاجران پشم در مگارا بوده که به دلیل اهمیت
یافتن این مح صوا در اواخر سدهی هفتم پ.م .توان سته به قدر

سیا سی د ست

یابد .تئاگنس به دو دلیل شهر دارد .نخ ست آن که ،یک چ شمه و دو منبع آب
در مگارا احداث کرده که در شااهرهای یونانی نامدار بودهاند ،به ویسه منبعهای آب
که خیلی بزرگ  24 -در  14متر – بودهاند.3

 1هرودوت ،كتاب سوم ،بند .48
Theagenes
 3پاوسانيانس[ .1.40.1 ،یعنی چيزی هماندازهی آبانبارهای قدیمی خودمان].
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میپرداخت ،اما به تدریج دامنهی نفوذ خود را افزایش داد و جبار مگارا شاااد .گویا
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این تئاگنس دختری داشته که با قهرمان دوی المپیک  640پ.م .عروسی کرد.
این قهرمان کولون نام داشاات و از اهالی آتن بود .کولون ،پس از وصاالت با خاندان
جبار مگارا ،به شهر خود برگ شت و پس از یکی دو ساا ت ش کرد مانند پدرزنش
قدر را غصااب کند .پس با چند نفر از جوانانِ هوادارش به آکروپلیس حمله کرد،
اما مردم به یاریاش برنخاستند و آکروپلیس توسز سربازان خاندان آلکمنوئید ،که
در این زمان بر آتن حاکم بودند ،محاصره شد .از آنجا که تپهی آکروپلیس مقدس
بود و خونریزی در آن مجاز نبود ،محاصاارهکنندگان به او و یارانش امان دادند تا از

خاندان آلکمنوئید معتقد بودند به همین دلیل اعضای این خانواده نفرین شدهاند.1
به نظر میرساااد پس از این کودتای ناموفق و سااارکوب آن ،درگیری خونینی
میان خاندان آلکمنوئید و مخالفانشاااان درگرفته باشاااد .چون در همین زمان
میبینیم که برای نخسااتین بار مجموعهای از قوانین در آتن تدوین میشااود .این
قوانین ،که به نام وا ضع شان «دراکونی» 2خوانده می شوند ،همچون راهبردی برای
جلوگیری از خونریزی ها مورد اساااتق باا قرار گر فت .ت ب یت این قوانین و اق باا
عمومی از آن نشااان میدهد که اهالی آتن به دنباا راهی برای رهایی از زنجیرهی

 1هرودوت ،كتاب پنجم ،بند .71
Draconian
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آنجا خارج شوند ،و چون چنین کردند همه را به قتل ر ساندند .آتنیهای مخالف
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تصفیهحسابهای خانوادگی و شخصی میگشتهاند که شهرشان را اسیر خود کرده
بود .به روایت پلوتارک ،قوانین دراکونی بسیار سختگیرانه بوده و به قوا او با خون
نو شته شده بود ،نه با جوهر .چون بر مبنای آن مجازا ب سیاری از جرایم  -حتی
دزدیدن میوه  -مرگ بود .1همچنین میدانیم که بر اساااس این قانون کشاااورزانی
که نمیتوان ستند اجاره بهای ک شتزارها (معادا یک ش شم مح صوا یک بردا شت
عادی) را به صاااحبان زمین پرداخت کنند ،همراه با خانوادهشااان به بردگی گرفته
میشاادند .با وجود این ،تنها بندِ مسااتندی که از این قانون تا به امروز باقی مانده

غیرعمد شود به قتل نمیرسد ،بلکه از شهر تبعید میشود .به نظر میرسد این بندِ
باقیمانده و آن محتوای سختگیرانهی مورد نظر پلوتارک را میتوان به این ترتیب
با هم آشاااتی داد که محتوای این قوانین را بر خونخواهی و تصااافیهحساااابهای
خانوادگی متمرکز دانسااات .ساااختگیرانه بودن این قانون احتماالً تنها ضااامانت
اجرایی آن بوده اسااات .چون میدانیم که خودِ دراکون در ز مان تدوین قانونش
آرخون نبوده و بنابراین قانونش را نمیتوانساااته جز با ساااختگیری در شااایوهی
اجرای آن جا بیندازد.

 1پلوتارک ،سولون ،بند .17
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است چندان هم سختگیرانه نیست .چون بر مبنای این بند ،کسی که مرتکب قتل
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قوانین دراکونی شاااید از خونریزیهای بیشااتر جلوگیری کرده باشااد اما پیامد
تلخی برای مردم آتن به همراه دا شت ،و آن برده شدن گروه بزرگی از ک شاورزان
فقیر بود .در نتی جهی اع ماا قانون دراکون ،دو ردهی نوظهور از برد گان در آتن
پدیدار شدند که به خاطر بدهیهای اندک شان به رعیتِ وابسته به زمین یا بردهی
کامل تبدیل شاااده بودند .آنها را به ترتیب «وابساااته» (پ تای ) :و
«یکششمیها!» (هِکتِموروی )  :مینامیدند.1
پس از دوران کوتاهی از آشوب ،سولون ،که نمونهای از اشراف مردمدار و کاردان

باقی ماند .او قوانین دراکونی را ،که به بردگی شهروندان ب سیاری منتهی شده بود،
ا ص ح کرد و تمام دیون ک شاورزان را بخ شید .این کار در یونانی «لرزاندن مرزها»
( سِئی ساختِئیا ) :نام گرفت 2و بخش عمدهی کشاورزان برده شده
را دوباره آزاد کرد .از دید پلوتارک ،مهمترین کار ساااولون برای آزادی این بردگان
آن بود که هر مینا را (که قب ً با صد دراخما معادا بود) ،هم ارزِ  73دراخما گرفت
و به این ترتیب بازپرداخت بدهیها و وامها سادهتر شد.3

 1ارسطو ،سياست آتنی ،بند .2
 2ارسطو ،سياست آتنی ،بند .6
 3پلوتارک ،سولون ،بند .15
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بود ،در  594پ.م .به مرتبهی آرخونی برک شیده شد و برای سااها در این سمت
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سازمان اجتماعی در زمان سولون به این شکل بود که چهار شاخهی قبیلهای
اصاالی (فولِه ) :وجود داشاات که به چارچوب در هم ریختهی چهار طبقهی
کهن آریاییها (جنگاوران ،موبدان ،ک شاورزان ،و صنعتگران) شبیه بود .هر یک از
این شااااخهها به ساااه زیرشااااخه و هر یک از آنها به دوازده «ناوکراریا» تقسااایم
می شدند 1که به خاطر ک شتیهای شان شناخته می شدند و نام خود را هم از آن
گرفته بودند.
سااولون این ساااختار را دگرگون کرد و مردم را از نو بر مبنای دارایی به چهار

طبقا کهن آریاییها بود .به این ترتیب ،طبقا نوظهور بازرگانی که ثروتمند ولی
بی اصاال و نسااب بودند و ادعای قدر ساایاساای داشااتند ،توانسااتند به مقامهای
ساایاساای دساات یابند .بر مبنای ردهبندی سااولونی ،مردم آتن به این چهار طبقه
تقسیم شدند:2
الف) پنتاکوسااایمِدیمنوی ( :)از کساااانی تشاااکیل
میشااد که میتوانسااتند  6500لیتر (معادا پنج «مِدیمنوس») گندم در ساااا

 1ارسطو ،سياست آتنی ،بند .38.
 2ارسطو ،سياست آتنی ،بندهای 7.3و .7.4
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طبقه تقسااایم کرد .این کار ،در واقع ،تجدید نظر و بازساااازماندهی نظم اجتماعی
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تولید کنند .این طبقه ثروتمندترین و برترین گروه را تشاااکیل میدادند و حاکم
شهر (آرخون) میبایست از میان ایشان انتخاب شود.
ب) هیپیس ( :) به معنای «دارندهی اسب» ،کسانی را شامل می شد که
کشتزارهای شان تا  15800لیتر غله در ساا تولید میکرد .اک ر اعضای این گروه
همان جنگاوران قدیمی بودند.
پ) زِئوگیتای ( :)به معنای «دارندهی جفت» (منظور رمه اسااات)،
کسانی را شامل میشد که درآمد ساالنهشان  7900لیتر غله بود.

یادشده در ساا درآمد داشتند.
چند نکته در این رده بندی اهمیت دارد:
نخ ست آن که هنوز پوا آنقدر رایج ن شده بود که طبقهی مردم بر مبنای پوا
زر یا معادا آن محا سبه شود ،و بنابراین از روش سنتی شمارش حجم غله  -به
عنوان ابزار تبادا پایاپای  -بهره گرفته شده است.
دوم آن که ساختار طبقاتی قدیمی یونانی همچنان در این ردهبندی باقی ماند،
ولی راه برای ارت قای ثروتم ندان و نزوا فقیران هموار شااااد .به ع بار دیگر،
اصاا حا سااولونی با وجود انق بی بودنشااان از دید بازرگانان ،تغییر چندانی در
ساخت طبقاتی جامعه ایجاد نکرد.
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ت) تِتِس ( :)از کسااانی تشااکیل میشااد که فقیر بودند و کمتر از حد
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سوم آن که نظم جدید همچنان بر پیشفرضِ نابرابری ذاتی مردم استوار بود .با
این تفاو که با این ترتیب ،نابرابری در اصااال و نساااب جای خود را به نابرابری
اقتصادی میداد.
سااولون گذشااته از این نوآوری ،ت ش زیادی کرد تا نظم و ثبا را به جامعهی
آتنی بازگرداند .او قاعدهی برده شدن افراد بدهکار را لغو کرد و ک شت مو و زیتون
را تشویق کرد و هنرمندان و شاعران را نیز به پشتیبانی خود دلگرم نمود .او قانونی
گذا شت که ،به ظاهر ،برای جلوگیری ازمهاجر به آتن تدوین شده بود ،اما اثری

پذیرفته شود ،مگر آن که از شهر خود تبعید شده با شد ،یا با تمام خانوادهاش به
این شهر کوب کند ،و ق صد تجار در این شهر را دا شته با شد .این قانون آ شکارا
برای تشااویق بازرگانان تدوین شااده بود .اما باید به این نکته دقت داشاات که در
زمان یادشااده ،آتن هنوز اهمیت تجاری چندانی نداشاات و محصااوال کشاااورزی
محور اقت صادش را ت شکیل میداد .یکی از دالیل این فرعی بودن تجار و اهمیت
به تولید ک شاورزی برای م صارف داخلی ،قانون عجیب سولون برای منع تجار با
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کام ً معکوس داشت .بر مبنای این قانون ،هیچکس نمیتوانست به شهروندی آتن
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بی گان گان بود .بر اسااااس این قانون ،هر کس که چیزی جز روغن زیتون را به
غریبهها میفروخت  100دراخما جریمه میشد!1
در سدهی هفتم پ.م .آتن هنوز درخ ش شی از نظر تجار و صنعت ندا شت و
این ماجرا که سولون آتن را به یک قطب بازرگانی یا صنعتی تبدیل کرد اف سانهای
بیش نی ست .شواهد ن شان میدهد که در زمان یاد شده تنها یک قطب تجاری در
این منطقه وجود دا شته و آن هم کورینت بوده ا ست .شمار کل صنعتگران آتن را
هم در ع صر سولون نزدیک به شش هزار نفر تخمین میزنند که تقریباً همه شان

اصاا حا سااولونی ،با وجود مبتکرانه بودنش ،بر آشاافتگی اوضاااع دامن زد و
هنگامی که سااولون برای کاری از آتن خارج شااد ،مردم شااورش کردند و قواعد
سولونی را نادیده گرفتند .سولون ،پس از بازگ شت به آتن ،شور شیان را سرکوب
کرد و این بار در چهرهی حاکمی مستبد ظاهر شد و اص حا خویش را به کمک
بازرگانانی که از قوانینش سود میبردند ،ادامه داد .شد عمل او پس از بازگشتش
از سفر در متنهای بسیاری ذکر شده است ،اما این مطلب که او به صور جباری
بر آتن حکم راند یا نه ،محل تردید است .بیشتر به نظر میرسد او بار دیگر منصب

 1پلوتارک ،سولون ،بندهای  24.1و .24.2
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برده بودهاند و نسبت به دیگر دولتشهرها رقم قابل توجهی محسوب نمیشود.
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آرخونی را ت صاحب کرده با شد ،چون پلوتارک به صراحت قید میکند که سولون
هرگز جبار نبوده اساات .1او شاارط وابسااتگی خانوادگی به طبقهی اشااراف را از
ویسگیهای ضروری برای آرخون شدن بردا شت و مجلس چهار صدنفرهی آتن را
تأ سیس کرد که همهی مردان آزاد  -حتی فقرا  -هم در آن حق رای دا شتند .در
همین زمان قانون جالب سولون برای منع بیطرفی سیاسی تصویب شد .بر اساس
این قانون ،هر کس در کشمکشهای سیاسی دولتشهر بیطرف باقی بماند از حق
شهروندی محروم میگردد!2
tarikhema.org

سولون

 1پلوتارک ،سولون ،بند .32.3
 2ارسطو ،سياست آتنی ،بندهای  8.1و .8.2
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در مورد ا ص حا

سولون ،یک نکتهی مبهم ا صلی باقی مانده ،و آن هم زمان

واقعی اجرای آن اساات .نویسااندگان باسااتانی همه در این نکته اشااتراک دارند که
سولون در زمان آرخونی خود دست به اص حا زد و این به ساا  593/594پ.م.
مربوط می شود .اما روایتی هم از هرودو در د ست ا ست که ا ص حا

سولونی را

ناشاای از ساافرش به لودیا و مصاار میداند و میگوید که زیر تأثیر فرهنگ و تمدن
این سرزمینها برنامهی اص حی خود را طرح کرد .1اگر چنین حرفی درست باشد،
سولون باید در حدود سااهای دههی  570پ.م ،.پس از بازگشتش به آتن ،دست

 که بین  570-526پ.م .حکومت میکرد  -و کر سوس لودیایی  -که بین -546 560پ.م .شاه بود  -هم م قا کرده است.
نویساااندگان معاصااار در این مورد رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفتهاند.
هینِت ،2که در سااااهای میانی ساادهی بیسااتم مینوشاات ،معتقد اساات که این
اصاا حا در دههی  570پ.م .رخ داده و دامنهی آن را هم چندان زیاد نمیداند.
مارکیانوس ،3بیست ساا بعد از او ،به همین نتیجه رسید و ا ص حا را به پس از

 1هرودوت ،كتاب اول ،بندهای  29و .30
Hignett
Markianos
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به اص حا زده باشد .چون هرودو میگوید او در حین سفر با آماسیس مصری
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بازگشاات او از ساافر شاارق مربوط دانساات .در عین حاا ،واالس 1بیشااتر بر قوا
نویسااندگان باسااتانی ،که اصا حا را به زمان آرخونی وی مربوط میدانند ،تکیه
میکند و اصااوالً مسااافر سااولون به شاارق و دیدارش با شااخصاایتهای تاریخی
م شهور را اف سانه میداند .از دید من ،سفر سولون به شرق بیتردید انجام گرفته
ا ست ،چون خودش در یکی از ا شعارش به خاطرهی ن ش ستنش در کنار رود نیل
اشااااره میکند .هر چند دلیلی وجود ندارد تا داساااتان های هرودو را در مورد
دیدارش با کرسوس و آماسیس جدی بگیریم .با توجه به آن که دامنهی اص حا

بوده ،و بیتردید مقاومتی را در میان طبقا اشاارافی و ثروتمندانِ ساانتیتر ایجاد
میکرده ،بعید به نظر میرسااد در دوران آرخونیاش به چنین کارهایی دساات زده
باشد .بنابراین من هم با نویسندگانی که اص حا را متأثر از سفر سولون به شرق
میدانند همعقیده هستم و تاریخ این ماجرا را در دههی  570پ.م .فرض میکنم.
پس از سولون داماسیاس به مقام آرخونی رسید ،اما بر خ ف قانون پس از یک
ساا از کنارهگیری سر باز زد و قدر را غ صب کرد و به مد دو ساا و دو ماه
حکومت کرد تا این که با توطئهی گروهی از دولتمردان با نفوذ از کار برکنار شد.

Wallace
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سولونی و تغییر ساختارهایی که ایجاد میکرده بیش از حدِ اختیارا یک آرخون
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پس از آن دوران ،حکومت ده نفری آغاز شاااد .این ده نفر از بخش های متفاو
جامعهی آتنی برگزیده شااده بودند .پنج نفرشااان اشاارافیانی بودند که نمایندهی
د شتن شینان مح سوب می شدند و رهبر شان لوکورگوس بود .از پنج نفر دیگر سه
نفرشان کشاورز و دو نفر صنعتگر بودند و نمایندهی ساحلنشینان بودند و توسز
مگاکلِس هدایت میشااادند .این گروه دوم هوادار اصااا حا ساااولون بودند و با
محافظهکاریهای گروه نخ ست مقابله میکردند .هرودو هر یک از این گروهها را
حزب (استاسِئیس ) :مینامد.1

جبههبندیهای درونی در آتن سدهی ششم پ.م .دست یافت .چنین مینماید که
در آن دوران ،سه گروه سیاسی اصلی در آتن وجود داشته است:2
نخست  -حزب کرانه (هوی پارالوی )  :که هوادارانش در منطقهی
فالِرون تا سااونیون ،در ساااحل غربی آتیکا و در جنوب شااهر آتن ،ساااکن بودند.
خاندان آلکمنوئید در این منطقه صاحب نفوذ بودند و از ا ص حا
میکردند.

 1هرودوت ،كتاب اول ،بند .59
 2ارسطو ،سياست آتنی ،بندهای  13.4و .13.5
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سولون حمایت
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با مرور گرایشهای سیاسی این گروهها ،میتوان به تصویری به نسبت دقیق از
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دوم  -حزب دشاات (هوی اِک تو پِدیون )  :که هوادارانش
در درهی رود کِفی سوس میزی ستند و هوادار لوکورگوس و خاندان ا شرافی بوتادای
بودند .اینان با اص حا سولون مخالف بودند.
ستتوم  -حزب کوهنشااایناان (هوی هوپِراکریوی )   :کاه
هوادارانش در ناحیهی دیاکریا در شماا شرقی آتیکا میزی ستند و مردمی فقیر و
از حقوق شااهروندی بیبهره بودند .به همین دلیل هم رهبری نداشااتند و از هر دو
حزب پیشین ناراضی بودند.

در  562/561پ.م ،.ز مانی که نو بت آرخونی به کومِ ئاس رسااا یده بود،
پیسااایساااتراتوس ،که تازه در میان آتنیان شاااهرتی به دسااات آورده بود و رهبر
کوهن شینان شده بود ،با حقهی کودکانهای موفق شد قدر را غ صب کند .به این
ترتیب که درخارج از شاااهر ،خودش و االغش را زخمی کرد و لباسهایش را پاره
کرد و با این و ضعیت وارد شهر شد و ادعا کرد که د شمنان نا شنا سی به او حمله
کردهاند و میخواسااتهاند او را به قتل برسااانند .او با این حیله موفق شااد مردم را
متقاعد کند تا سی صد نفر سرباز در اختیارش بگذارند تا به عنوان محافظ از ایشان
ا ستفاده کند .آنگاه به کمک همین محافظان ،قدر را در د ست گرفت و آرخون
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در این شرایز بود که پیسیستراتوس به صحنه وارد شد.
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را از کار برکنار کرد و خود را جبار آتن نامید .1ارساااطو ،هنگام شااارح این حقه،
اشارهای هم به سولون دارد و میگوید که او با دادن محافظ به این شخص مخالف
بود و وقتی دید قدر را قبضه کرده است ،سپر و شمشیرش را به ع مت اعتراض
پ شت در خانهاش گذا شت .2به نظر میر سد این حرف در ست با شد ،چون سولون
در دو بند از شعرهایش ا شارههایی اعتراضآمیز در مورد پی سیت سراتوس دارد .3با
این وجود ،ظاهراً پیساایسااتراتوس از هواداران ساارسااخت اصاا حا وی بوده و
کوشیده است تا آن را تکمیل کند .از این رو سیاستهای سولون را دنباا کرد ،به

سیاستهای پی سیستراتوس ،مانند رفتار سولون ،با اعتراض اشراف و طبقههای
با نفوذ روبهرو شد ،و به زودی جنب شی شکل گرفت که او را از قدر کنار زد .اما
کشاامکش میان دشاامنان اصاالی او ،یعنی آلکمنوئیدها و اشااراف خاندان بوتادای،
همچنان تداوم یافت .تا این که مگاکلس آلکمئونی تصمیم گرفت با پیسیستراتوس
متحد شود و با او قرار گذا شت تا در ازای ازدواج او با دخترش ،یاریاش کند تا به
قدر بازگردد .پیسیستراتوس حیلهگر ،این بار هم برای بازگشت به قدر نمایشی
 1هرودوت ،كتاب اول ،بند.59
 2ارسطو ،سياست آتنی ،بندهای .14.3-14.1
 3سولون ،اشعار ،بندهای .11-9
 4پلوتارک ،سولون ،بندهای  90.5و .31.5
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طوری که بعدها سولون او را تأیید کرد و به صور مشاورش درآمد.4
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سرگرمکننده ترتیب داد .او با دختر گلفروشی ،که اصل و نسبی تراکی داشت و به
خاطر قد بلند و زیبایی چشاامگیرش مناسااب برنامهاش بود ،دساایسااهای چید .به
شااکلی که قرار شااد این دختر همچون پاالس آتنه ،ایزدبانوی حامی شااهر ،لباس
ساااپید بلندی بپوشاااد و همزمان با جشااانهایی که به افتخار این ایزدبانو برگزار
میشااد ،با ارابهای به میدان شااهر آتن بیاید و حمایت خود را از پیساایسااتراتوس
اع م کند .دخترک چنین کرد و مردم ساااادهدا آتن که او را ناگهان در میانهی
جشااان دیدند با ایزدبانویشاااان اشاااتباه گرفتند و در برابرش ساااجده کردند و

به این ترتیب ،این ساایاسااتباز آتنی بار دیگر به قدر بازگشاات و برنامههای
خود را ادامه داد .او طبق قوا و قراری که با مگاکلس داشااات با دخترش ازدواج
کرد .اما به روایت هرودو  ،چون خاندان آلکمنوئید نفرین شده بودند ،نمیخواست
از او بچهدار شااود و به همین دلیل هم به شااکلی غیرطبیعی با او آمیزش میکرد.
نوعروس پس از چند روز وقتی دید شااوهرش قص اد ندارد رفتاری عادی با او را در
پیش بگیرد ،نزد پدرش شااا کا یت برد و م گاکلس که از این توهین به دخترش
خ شمگین شده بود ،بار دیگر با ا شراف د ست به یکی کرد و او را در  557پ.م .از

 1هرودوت ،كتاب اول ،بند  /60ارسطو ،سياست آتنی ،بندهای .15.1-14.4
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پیسیستراتوس را به قدر بازگرداندند!1
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آتن راند .1پی سی ستراتوس به همراه پ سر بزرگش هیپیاس به آرگوس گریخت و در
خارج از آتن به دنباا متحدانی نیرومند گشاات .جباران شااهرهای همسااایه به او
یاری رساندند و به ویسه اهالی ارتریا و تبس پوا زیادی به او دادند .پیسیستراتوس
با این پوا هزار نفر مزدور را اجیر کرد و با نیروهایی که لوگدامیس ،جبار ناکسوس،
در اختیارش گذاشته بود به سوی آتن حرکت کرد.
در  546پ.م ،.یعنی همان سالی که کوروش لودیا را فت کرد ،پی سی ستراتوس
به همراه پ سرش هیپیاس و متحدانش از بلندیهای آتیکا حرکت کرد و در د شت

چیره شد و شهر را گرفت و خاندان آلکمنوئید و بازرگانان هوادار شان را از قدر
خلع کرد .آلکمنوئیدها ،که از قدر

سرنگون شده بودند ،به تبعید رفتند .2او چون

از شورش مجدد مردم میتر سید ،کلک دیگری برای خلع س ح کردن مردم سوار
کرد .به این ترتیب ،که از همهی مردم خواست تا با س حهایشان در میدان اصلی
شهر جمع شوند .آن وقت شروع کرد به سخنرانی برای ایشان و از ایشان خواست
سپرها و شمشیرشان را در نزدیکی خود روی زمین بگذارند .بعد به تدریج آرامتر و
آرامتر سخن گفت و وقتی مردم گفتند صدایش را نمی شنوند ،از ایشان خواست تا
 1هرودوت ،كتاب اول ،بند .16
 2هرودوت ،كتاب اول ،بندهای  62و .63
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ماراتون اردو زد و بعد بدون روبهرو شدن با مقاومت خاصی در نبرد پالنه بر آتنیها
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نزدیکتر بروند .به این ترتیب ،مردم آتن از س حهای شان جدا شدند و هواداران
پیسیستراتوس س حها را جمعآوری کردند!1
آنگاه دساات به انجام برنامههایی پردامنه و اثرگذار زد .او همان کساای بود که
آثار همر را گردآوری و تدوین کرد و نخساااتین معابد زیبا و بناهای عمومی را در
آتن ساااخت .او کشاااورزی را تشااویق کرد و مالیاتی عادالنه در حد  10درصااد بر
زمینهای کشاورزی بست و کسانی را که زمینهای بایر را احیا میکردند از مالیا
معاف کرد .2همچنین به کشاااورزان وام داد و به این ترتیب وابسااتگی ایشااان به

شهر آتن پدید آمد که برای نخستین بار این شهر را از معادن نقرهی تراکیه بینیاز
کرد .به همین دلیل هم ع صر حکمرانی پی سی ستراتوس را نخ ستین دوران ط یی
آتن نامیدهاند.
پس از پیساایسااتراتوس ،پساارش هیپیاس به قدر رسااید .او هم به شاایوهی
پدرش پیش رفت و در رفاه حاا مردم آتن بساایار کوشااید .او برادر کوچکتری به
نام هیپارخوس داشااات که جوانی عاشاااقپیشاااه و نرمخو بود و با ولخرجی زیاد

 1ارسطو ،سياست آتنی ،بندهای .15.5-15.3
 2ارسطو ،سياست آتنی ،بندهای .16.10-16.1
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زمینداران و ربادهندگان را کم کرد .به دنباا این ساایاسااتها ،انباشاات ثروتی در
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حلقهای از شااااعران و هنرمندان را در گرد خود جمع کرده بود .1وقتی که یک
جفتِ همجنسِ آتنی توطئهای چیدند و هیپارخوس را در مرا سمی عمومی به قتل
رساندند ،رفتار هیپیاس دگرگون گشت و نسبت به همه بدگمان شد و به خشونت
و سختگیری روی آورد و عدهی زیادی را تبعید کرد و به قتل ر ساند .2هیپیاس ،از
سوی دیگر ،کو شید تا از میان قدر های بزرگ دورانش متحدی برای خود بیابد،
پس دخترش آرک ِدیس را به ع قد ا نات یدس پسااار هیپوکلوس درآورد ،که ج بار
المپساکوس و تابع ایرانیان بود.3

پیسیستراتوس بر آتن حکم راند .اما به نظر میرسد این حرف نادرست باشد و در
زمانی بعدتر ،زیر تأثیر به قتل رساایدن وی و برای بزرگنمایی جسااار قات نش،
ابداع شااده باشااد .چون هیپارخوس از هیپیاس کوچکتر بود ،و بر خ ف برادرش
که پنج فرزند داشت هیچ بچهای نداشته ،بعید به نظر میرسد که پیش از او قدر
را به د ست گرفته با شد .ع وه بر این ،نام او بر ستون یادبودی که از همان دوران

 1ارسطو ،سياست آتنی ،بند .18.1
 2توكودیدس ،كتاب ششم ،بندهای  53.3و .59.2
 3توكودیدس ،كتاب ششم ،بند .59
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برخی از نویساااندگان باساااتانی ،هیپارخوس را جباری دانساااتهاند که پس از
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به د ست آمده ،وجود ندارد و بر آن ستون بیدرنگ پس از نام پی سی ستراتوس ،نام
هیپیاس آمده است.1
در دوران زمامداری هیپیاس بود که آلکمنوئیدهای تبعیدی ،در مقام ت فی ،به
ساااروش معبد دلفی رشاااوه دادند تا اساااپارتی ها را به مداخله و بیرون راندن
پیسااایساااتراتیها ترغیب کند .ساااروش هم به خوبی از عهدهی این کار برآمد و
اسپارتیهای خرافهپرست ،که احساس میکردند از سوی خدایان برای رهایی آتن
مأمور شدهاند ،به آتن تاختند و پس از شک ست خوردن در نبردی دریایی و چیره

هیپیاس را وادار کردند تا دست از مقاومت بردارد و به تبعید برود .هیپیاس ،به این
ترتیب ،در ساااا  508پ.م .به ساایگِئیون در المپساااکوس رفت و مهمان دامادش
شد ،که از متحدان وفادار پارسها در یونان به شمار میآمد .3به این شکل بود که
هیپیاس راه خود را به دربار ایران باز کرد .این دربار به احتماا زیاد شهربانی سارد
بوده ا ست نه شوش ،که یونانیان با ستان مایل بودند همهی تبعیدیهای شان را به
آنجا روانه کنند.

 1توكودیدس ،كتاب ششم ،بندهای .55.3-55.1
 2هرودوت ،كتاب پنجم ،بندهای .64-62
 3هرودوت ،كتاب پنجم ،بندهای  /66-62توكودیدس ،كتاب ششم ،بند .59.3
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شاادن در نبردی زمینی ،2با گروگان گرفتن زن و بچهی خاندان پیساایس اتراتیها،
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پس از آن که ا سپارتیها و آلکمنوئیدها قدر را در آتن قب ضه کردند اخت ف
در میان شان آغاز شد .کالیستنس که به این خاندان وابسته بود ،و همان کسی بود
که به سروش ر شوه داده بود ،معتقد بود حکومت باید به شیوهای دموکراتیک و با
شورایی پان صد نفره اداره شود .اما رقیبش ای ساگوراس ،که از ا شراف ا ستخواندار
قدیمی بود و به هوادارای از اسااپار شااهر داشاات ،هوادار بازگشاات به نظام
آری ستوکراتیک قدیمی دولت شهرهای یونانی بود .با تبعید پیسیستراسیها و خالی
شدن عر صه برای زورآزمایی این دو رقیب ،تنش میان شان ت شدید شد .مرحلهی

اسااپارتی کالیسااتنس را به اتهام قتل و دزدی به دادگاه کشاااند و او را تبعید کرد.
بعد ،هفت صد خانوادهی بانفوذ و مخالف آتنی را از شهر راند 1و کو شید تا شورای
پانصاااد نفری بوله را منحل کند ،اما با مقاومت مردم و هواداران رهبر تبعیدی
مجلس روبهرو شااد .به این ترتیب ایساااگوراس و اسااپارتیها از آتن رانده شاادند و
کالیساااتنس و خانواده های تبعیدی بار دیگر پیروزمندانه به شاااهر بازگشاااتند.
کالیساااتنس پس از قدر گرفتن مجدد در آتن ،متوجه شاااد که اساااپار و
ای ساگوراس بر ضد او با هم متحد شدهاند و به د سی سه م شغوااند .پس او هم راه

 1هرودوت ،كتاب پنجم ،بند .72

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اواِ اخت فا هنگامی به سااارانجام رساااید که ایسااااگوراس به کمک نمایندگان
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هیپیاس را برگزید و نمایندگانی را به ایران فرسااتاد تا حمایت شاااه بزرگ را جلب
کند.
نمایندگان او در ساااارد نزد آرتافرن بار یافتند .از بازخوانی مکالمهی  -احتماالً
تخیلی  -میان ایشاااان ،که هرودو در کتابش آورده ،به خوبی میتوان به اهمیت
آتن و یو نان در نزد ایران یان پی برد! میگوی ند آر تافرن وقتی با ن مای ند گان
کالی ستنس روبهرو شد از ای شان پر سید که شهر شان چه نام دارد و بعد چون نام
آتن را نشاانیده بود ،پرسااید شااهرشاان در کجا قرار دارد .آتنیان در مورد موقعیت

برای شاااه بزرگ آب و خاک بفرسااتند و مطیع شاااهنشاااهی شااوند ،میتوانند از
حمایت ایران برخوردار شااوند .نمایندگان نیز آب و خاک را تقدیم کردند و به آتن
بازگ شتند .1هر چند بعدها تو سز مخالفان سیا سی شان به خاطر این کار سرزنش
شااادند .روایت هرودو  ،از این که این نمایندگان سااار خود و بدون مشاااور با
رهبران آتن چنین پیمانی را بسااتند ،بیتردید نادرساات اساات چون چنین رفتار
خود سرانهای در تاریخ روابز سیا سی آتن با دولت شهرهای هم سایه سابقه ندارد،
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شهر خود تو ضی دادند .آنگاه آرتافرن «به اخت صار» به ای شان پا سخ داد که اگر
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چه رساااد به ایران که چیزی بیش از این دولتشاااهرها بوده اسااات و بیشاااک
نمایندگانی که به آنجا فرستاده شدهاند ،اختیارا تام داشتهاند.
پر سشهای آرتافرن ،و اخت صاری که در پا سخش دیده می شود ،ن شان میدهد
که شاااهربان ساااارد از موقعیت و جایگاه آتن بیخبر بوده و این موضاااوع برایش
آنقدرها هم اهمیت نداشاته ،چون به دادن پاساخی رسامی و کوتاه بسانده کرده
است.
در این جا باید به نکتهی جالبی اشااااره کنم که در متن های کهن یونانی به

است ،و آن هم رابطهی میان ایرانیان و دموکراسی یونانی است.
قدیمیترین و مفصااالترین شااارح تاریخی از ظهور دموکراسااای در یونان ،به
هرودو تعلق دارد و روایت او ست که چارچوب ا صلی تاریخ امروزینِ پذیرفته شده
در مورد دموکراساای را برمیسااازد .با وجود این ،نکتهی مهمی در روایت او مورد
غفلت واقع شده که شایسته است دقیقتر مورد بازبینی واقع شود.
نخ ستین ا شاره به مفهوم دموکرا سی در تاریخ مدون جهان در تواریخ هرودو
وجود دارد .او روایت میکند که وقتی داریوش بر گوماتای مغ چیره شد و شورای
هفت نفرهای از پارسااایان برگزیده گرد هم آمدند تا شااایوهی حکومت ایران را در
آینده تعیین کنند ،با اخت ف نظر روبهرو شااادند ،چون یکی از هفت نجیبزادهی
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روشاانی مورد تاکید ،و در کتابهای درساای امروزین کام ً نادیده انگاشااته شااده
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پارساای به نام هوتن در این میان معتقد بود که باید به شاایوهی مردمساااالری بر
مردم حکومت کرد و آن را شیوهی شای سته برای پارسها دان ست .عین جملهی
هرودو این چنین است:1



هوتن بر این باور بود که دموکراسی شایستهترین شیوهای است که پارسها باید با
آن اداره شوند.
یعنی به روایت پدر تاریخ ،هوتن را باید نخسااتین مدعی دموکراساای در تاریخ

باز میگردد که سااااها قبل از ظهور نخسااتین نظامهای ساایاساای دموکراتیک در
یونان است.
نقل این روایت البته بدان معنا نیساات که گفتارهای هرودو را میتوان جدی
گرفت ،اما ن شانگر این نکته ا ست که یونانیان با ستان مفهوم دموکرا سی را چیزی
وارداتی و دارای خا ستگاه ایرانی میدان ستهاند .اگر به روابز بین ایرانیان و یونانیان
دقیقتر بنگریم ،شواهد زیادی برای درست بودن چنین پنداشتی به دست خواهیم
آورد.
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مدون جهان دانسااات .زمان بیان این حرف به زمان طغیان داریوش در  522پ.م.
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به این ترتیب ،به نکتهای جالب توجه برمیخوریم ،بنا به روایت هرودو  ،که
داستانهایش بافت اصلی تاریخ ک سیک را تشکیل میدهد ،نخستین کسی که از
دموکرا سی سخن راند یک ایرانی به نام هوتن بود ،و کالی ستنس ،یعنی نخ ستین
یو نانیای که ن ظام دموکرات یک را در آتن بر پا کرد ،ه مان کسااای بود که برای
نخساااتین بار پارسااایان را به دخالت در یونان ترغیب کرد ،و اولین گرایش هوادار
ایرانی که در آتن وجود داشت گرایش دموکراتیک بود!
شاید در اینجا این ایراد مطرح شود که با توجه به سابقهی هوادارای ایرانیان از

نوپای یونانی ناشی از تمای

نگارنده باشد و بر دو رویداد بیربز و م ستقل تأکید

کند که نزد یونانیان با ستان ن شانگر جهتگیری عمومی پار سیان نبوده ا ست .یک
دلیل برای رد این ادعا ،آن است که خودِ هرودو در بند  43کتاب ششم خود این
دو موضوع را در کنار یکدیگر آورده و بر این نکته تأکید کرده که ایرانیان نخستین
مروجان و مبدعان اندی شهی دموکرا سی بودهاند .به عبار دیگر ،از متنِ خودِ هرودو
بر می آید که این دو موضاااوع در میان یونانیان باساااتان در پیوند با یکدیگر مطرح
میشدهاند.
پیوند میان خاندان آلکمنوئید و کالی ستنس با ایران و شرق چندان هم عجیب
نی ست ،چون این خاندان از ابتدا نفوذ و ثرو خود را مدیون سرزمینهای شرقی
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جبارها ،پیوند دادن دو قضایهی پیشانهاد هوتن و هوادارای ایرانیان از دموکرا سی
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بودهاند .میگویند ساااااها پیش از زمان داریوش ،آلکمئون پدر کالیساااتنس که
بنیاد گذار این خاندان بود ،در موردی که به ساااروش دلفی مربوط میشاااد ،به
کرسااوس لطفی کرد و به همین دلیل هم توسااز شاااه دولتمند لودیا به سااارد
فراخوانده شاااد و اجازه یافت تا به خزانه برود و به قدری که توان حملش را دارد،
ط بردارد .1این که لطف آلکمئون به کر سوس چه بوده ،تقریباً معلوم ا ست .چون
کرسوس هم مانند شاه ایران برای مشروعیت یافتن تصمیماتش در میان جامعهی
سیاسی یونانیان  -که مرکزش ایونیه و در قلمرو وی بوده  -ناچار می شد گهگاه به

آلکمئون یکی از واسطههایی بوده که چنین معاملههایی را جوش میداده است .در
این چارچوب ،شاید بتوان رای دوپهلوی سروش دلفی هنگام حملهی کر سوس به
ایران را ،و این روایت نوی سندگان با ستانی را که سروش به نفع ایران رای داده بود
به عنوان نخسااتین ت ش پارسها برای تساالز بر سااروشهای یونانی تلقی کرد.
ت شی که پیروزمندانه تا دو سده بعد دوام یافت و باعث شد خدایان آتنی همچون
هواداران پر و پا قرص ایرانیان نموده شاااوند .ماهیت این لطف آلکمئون هنگامی
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سروشها رشوه دهد و رای موافق آنان را در زمینههای مختلف جلب کند .احتماالً
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روشاانتر میشااود که توجه کنیم در مورد رشااوه دادنش به پوتیا ،سااروش دلفی،
اشارهای مستقیم در متن هرودو وجود دارد.1
کالیستنس به این ترتیب با جلب هواداری ایرانیان موقعیت خود را ت بیت کرد.
او نظام سیا سی آتن را ا ص ح کرد و روندی را که سولون آغاز کرده بود ،به انجام
ر سانید .او شهروندان آتنی را به ده قبیله و  168ناحیه (دِمِه ) :تق سیم کرد
و شماری برابر از کوهن شینان ،ساحلن شینان و د شتن شینان را در هر قبیله جای
داد .آن گاه شاامار اعضااای مجلس (بولِه ) :را تا پانصااد نفر افزایش داد ،به

هیأ اجرایی به مجلس بفرسااتد .رهبری بوله را ده نفر ساارکرده (مَگیسااتراتوس:
 )بر عهده داشتند که هر کدام شان یکدهم ساا رهبری شورا
را بر عهده میگرفتند 5 .ناظر هم برای نظار بر کار ایشان برگزیده میشدند.
رزمآرای (استراتِگوس ) :آتن که سمت رهبری ارتش را بر عهده
دا شت هم بر ا ساس آرای مردم و به مد یک ساا انتخاب می شد .کالی ستنس
مبتکر روش مو سوم به او ستراکی سم ( )هم ه ست .این واژه از
«اوستراکا»ی یونانی به معنای سفاا مشتق شده است .روند کار چنین بوده که هر
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طوری که هر قبیله بتواند پنجاه نفر را بر حساااب قرعه انتخاب کند و به عنوان
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ساا تکههایی از سفاا شک سته میان رایدهندگان توزیع می شد و هر کس نام
ک سی را که فکر میکرد بیش از حد مجاز محبوبیت و قدر پیدا کرده بر روی آن
مینو شت .آن وقت سفااها را می شمردند و هر کس که بیش از شش هزار رای
میآورد ،برای مد ده ساا از آتن تبعید می شد! چند ساا پیش ،باستان شناسان
در پای تپهی آکروپلیس صدها تکه سفاا شک سته یافتند که روی همه شان نام
تمیساااتوکلس نوشاااته شاااده بود ،و به این ترتیب معلوم شاااد این ها بقایای
اوستراکیسمی بوده که به تبعید این سردار منتهی شده است.

اسااپارتیها که از رشااوه گرفتن پوتیا و دروغین بودن پیشااگویی سااروش دلفی
خ شمگین شده بودند و به فریبکاری آتنیان پی برده بودند در ساا  506پ.م .به
رهبری کلئومن و به همراه گروهی از متحدان بئوساای و خالکیساای و کورینتی به
سوی آتن پیشروی کردند .اما در آستانهی شهر اخت فی میان سرداران درگرفت و
کورینتیها از ای شان جدا شدند و به شهر خود بازگ شتند .اخت ف ا صلی ،ظاهر ًا
میان دماراتوس و کلئومن درگرفت که هر دو شااااه اساااپار بودند .دماراتوس ،با
توجه به رفتارهای بعدیاش احتماالً هوادار ایران و دموکراسااای آتنی بوده ،و به
همین دلیل از تداوم نبرد با آتن جلوگیری کرده اسااات .به این ترتیب ،در میان
قوای اعزامی تفرقه افتاد .آتنیان از این فرصت استفاده کردند و نخست بر بئوسیها
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به هر صااور  ،هراس کالیسااتنس از اسااپارتیها چندان نپایید .در این فاصااله،
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و بعد بر خالکیسیها تاختند و بخش عمدهی ایشان را کشتند و بقیهشان را هم به
بردگی گرفتند .1به این ترتیب دموکراساای در آتن پایدار شااد و برای دو سااده به
نیرویی تعیینکننده در سیا ست آتن تبدیل شد .پیش از ادامهی بحث ،الزم ا ست
دربارهی این نظام سیاسی کمی بیشتر بدانیم.
نظام دموکرا سی ،زیر تأثیر برج سته شدن نقش نیروی دریایی شکل گرفت و
تفاو ا صلیاش با آری ستوکرا سی آن بود که شهروندان فقیرتر را هم به ساختار
قدر راه میداد و م ناصاااب عمومی را بر مب نای قر عهکشااای یا آرای عمومی

وظی فهی عمومی از م حل خزا نهی شاااهر به ایشااااان پوا پردا خت میکرد.
دولتشااهرهای دارای دموکراساای بیشااتر در بخشهای مرکزی شاامالی یونان و
ناح یهی آتی کا متمرکز بود ند و این ها ه مان ن قاطی بود ند که نیروی در یایی
بزرگتری هم داشتند.
یکی از ا شتباههای مر سوم در بردا شت ک سیک از تاریخ یونان با ستان ،شبیه
دانسااتن نظم ساایاساای دولتشااهرهای قدیمی آن روزگار با نهادهای اجتماعی
امروزین ما ست .2آنچه به این ا شتباه دامن میزند ،ا شتیاق نظریهپردازان ک سیک
 1هرودوت ،كتاب پنجم ،بند .77
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شاااهروندان برای مدتی کوتاه به داوطلبان واگذار میکرد و در مقابل انجام این

PDF.tarikhema.org

علوم اجتماعی برای وامگیری از کلیدواژگان یونانی باساااتان و شااابیه پنداشاااتن
مفاهیم کهن این واژگان با کاربردهای جدیدشااان اساات .این کار ،که از نظر علمی
آ شکارا نادر ست ا ست ،بی شتر به دلیل م شروعیت بخ شیدن به نظمهای سیا سی
امروزین و دیرینه نمایاندنشاااان انجام میگیرد .این کار ،از ساااویی نیاز جامعهی
غربی به تاریخمندی و پیشاینهتراشای برای نهادهای مساتقر را ارضاا میکند ،و از
ساااوی دیگر با تقویت اساااطورهی معجزهی یونانی ،هویت جمعی غربیان را تداوم
میبخ شد .هدف این کتاب پی شینهترا شی و م شروعیتبخ شی به نظم سیا سی

است .از این رو ،الزم است نکاتی را دربارهی دموکراسی یونانی گوشزد کنم.

نکاتی دربارهی دموکراسی یونانی
دموکراسی یونانی ،به معنای مردمساالری جدید نبوده است ،مگر آن که مفهوم
مردم را به مردان بالغ و ثروتمندِ ع ضو قبیلهای خاص منح صر کنیم .دموکرا سی از
دو بخشِ دمو ( )و کراسااای ( )تشاااکیل یافته اسااات .پساااوند
«کرا سی» و «کراتی» در یونانی  -مانند زبانهای اروپایی امروز « -رهبری کردن»
و «حکومت کردن» معنی میداده است .بخش اوا این واژه ،یعنی «دمو» ،را امروز
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خا صی نی ست .برعکس ،ق صدم از نو شتن این سطور ،وا سازی ا سطورهی یاد شده
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به «مردم» ترجمه میکنند که نادر ست ا ست .این واژه در یونانی از دِمِه ()
مشااتق شااده که «طایفه» یا «عشاایره» معنا میدهد .این عبار  ،نامی بوده که
کالیساااتِنِس پس از بازساااازماندهی قبیلههای آتنی بر هر یک از شااااخههای این
قبیلهها نو ساخته داد ،و به اع ضای شان حق م شارکت سیا سی را اعطا کرد .این
مفهوم در یونان باساااتان ،در بسااازیافتهترین حالتش ،تنها مردان بالغی را در بر
میگرفت که ع ضو دمهها با شند .به این ترتیب زنان ،بردگان و بیگانگان از دایرهی
شرکت در قدر سیاسی بیرون میماندند .دمهها در اوج دموکراسی آتن35-45 ،

لحاظ سهم م شارکت عمومی ،شهری مانند آتن در مرتبهای نزدیک به دولتهای
تکحزبی چین و شااوروی قرار داشاات .1با این تفاو که در چین و شااوروی هر
ک سی میتوان ست به حزب کمونی سم بپیوندد ،اما در آتن با ستان حق ع ضویت در
دمهها به شکلی وراثتی منتقل میشد و فرد در این زمینه حق انتخابی نداشت.
دموکرا سی آتنی ،از چند نظر برای متخ ص صان جامعه شنا سی سیا سی معا صر
جذاب ا ست .نخ ست آن که در آنجا هم مفاهیمی مانند رای دادن ،سخن گفتن
در مجلس ،و خطابه ایراد کردن وجود داشته است ،که ویسگی برجستهی نظامهای

 1در این كشــورها مشــاركت ســياســی تنها از مجرای فعاليت در حزبی واحد ممکن اســت .ســهم جذب
مشاركت عمومی این دولتها با همين كميت در آتن باستان (حدود  10درصد) قابل مقایسه است.
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هزار نفر از جمعیت  250-300هزار نفری شاااهر آتن را در بر میگرفتند .یعنی به
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سااایاسااای مدرن اسااات .دیگری آن که بسااایاری از مفاهیم رایج در خطابههای
دولتمردان آن روزگار با مفاهیمی که امروزه در زبان سیاستمداران و تحلیلگران
اجتماعی میبینیم یکسان است .در این مورد هم باید به این نکته توجه داشت که
درک امروزین ما از دموکراسی آتنی به شد تحریف شده و یک سونگرانه است .در
واقع ،کتابهای درساای تاریخ و ساایاساات امروز ،برای به دساات آوردن تصااویری
تراشیده و سازگار از سیاست آتن باستان ،ناچار شدهاند متنهای به جا مانده از آن
روزگار را تحریف و بازنویسااای کنند .بخش مهمی از این متنها نادیده انگاشاااته

که ما از دموکراسی داریم ،سازش پیدا کند .این که سروشها و غیبگویان چه نقش
مهمی در دموکراسااایهای یونانی بازی میکردهاند ،یا این که رایگیریها با فریاد
کشاایدن و هلهله کردن همراه بوده ،معموالً نادیده انگاشااته میشااوند .به همین
ترتیب ،معموالً از یاد میبریم که دساایسااهچینی و توطئه در دموکراساای یونانی تا
چه حد رایج ،و جایگاه دولتمردان فعاا در آن تا چه میزان لرزان بوده است.
نکتهی دیگری که معموالً از یاد برده می شود ،آن است که دموکراسی هرگز در
کل دولتشهرهای یونانی رواج نیافت .دولتشهرهایی که نظام دموکراتیک داشتند،
هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر تاریخی ،در یونان باسااتان موقعیتی اساات نایی
داشاااتند .بخش عمدهی این دولتها در منطقهی آتیکا و بقیهشاااان در زمینهی
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شده ،و بخش مهم دیگری تحریف شده است تا آتن سدهی پنجم پ.م .با تصویری
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اتحادیهی دلوسی وجود داشتند .بقیهی شهرهای یونان ترکیبی متنوع از پادشاهی
و جباری را در منطقهی ایونیه و شماا یونان ،و آریستوکراسی را در جنوب تجربه
میکردند .در واقع ،دموکرا سی در دولت شهرهای یونانی ،مح صوا امپریالی سم بود.
ایرانیها و بعد از آن آتنیها ،برای آن که سلطهی خویش را بر دولت شهرهای این
ناحیه حفظ کنند ،احزابی به نام دموکرا را در این شااهرها تأساایس میکردند و
هواداران خود را در قالب این د ستهها سازمان میدادند .در ع صر ک سیک ،نظام
دموکراسی در بیشتر دولتشهرهای یونانی با دستنشاندگی آتن مترادف بود.

که پی شاپیش تو سز پار سیها کوبیده و هموار شده بود پیش میرفتند .نخ ستین
ک سانی که د ستههای دموکرا را سازماندهی کردند و پس از فت دولت شهرهای
یونانی دموکراساای را به ایشااان تحمیل کردند ،ایرانیان بودند که در زمان کوروش
بزرگ و پس از سااارکوب شاااورش ایونیه گروههای دموکرا را در ایونیه روی کار
آوردند .1اما به زودی ناپایداری نظام دموکراتیک باعث شد تا نظام جباری را به آن
ترجی دهند .تازه در آن هنگام بود که آتنیها از تجربهی یادشاااده بهره بردند و
دموکرا سی را به عنوان ابزار تو سعهطلبی مورد ا ستفاده قرار دادند .از این حرفها

 1هرودوت ،كتاب پنجم ،بندهای .123-116
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چنان که دیدیم ،آتنی ها در این مورد ابتکاری به خرج نداده بودند و در راهی
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میتوان این نتیجه را گرفت که نظام دموکراتیک ،حتی در همان دولتشاااهرهای
م عدود ایونی و آتی کایی هم که پا گر فت ،امری خودجوش و درونزاد نبود و
مح صوا تو سعهطلبی سیا سی ایرانیان ،یا آتنیان بود .دلیلی محکم بر این ادعا ،آن
ا ست که به محض س ست شدن لگام سلطهی آتن ،همهی این شهرها به نظامهای
آری ستوکرا سی یا جباری سابق خویش بازگ شتند و دموکرا سیهای شان تجربههایی
کوتاهمد بود.
ایرانیان که به دستگاه نظری و سیاسی نیرومند و غواآسایی مجهز بودند ،این

دموکرا با ستانی سیا ست خود را عوض کنند و به حمایت از جبارها روی آورند.
اما آتنیها که م شروعیت خود را با هواداری از دموکرا سی در برابر جبارهای هوادار
ایران و ا سپار گره زده بودند ،چنین بختی را ندا شتند و ناچار شدند تا پایان در
چارچوب نظری محتوم خویش ب مان ند و همراه با آن در جر یان ج نگ های
پلوپونسوس شکست و ناکامی را تجربه کنند.
به این ترتیب ،دموکرا سی یونانی امری به لحاظ جغرافیایی محدود بود که برای
نخسااتین بار به عنوان نظامی تحمیلشااده در شااماا یونان از سااوی پارساایان
پیادهسااازی شااد و بعدتر در محدودهی اتحادیهی دلوساای با پشااتیبانی آتن احیا
گشت.
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توانایی را داشااتند که با مشاااهدهی شااکننده بودن ساااخت ساایاساای جامعههای
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گذشااته از این ،حتی در خود آتن هم دموکراساای امری پایدار نبود .نخسااتین
دموکرا سی را کالی ستنس در ساا  525پ.م .برقرار کرد و آخرین ن شانههای آن با
تسلز اسکندر بر یونان در  340پ.م .از میان رفت .بنابراین آتنیان در کل دو سده
با مفهوم دموکراسی ارتباط داشتند و در این دو سده ،چنان که نشان خواهیم داد،
همواره دولتهایی جبار یا آریسااتوکرا وجود داشااتهاند که با وقفههایی چند ده
ساله از قدر یابی دموکرا ها فاصلهگذاری میشدهاند.
ظهور نظامهای دموکرا  ،که مشااهورترینشااان توسااز کالیسااتنس در آتن پا

پی سی ستراتوس و هیپیاس در آتن حکمرانی میکردند ،شهرهای دیگری هم بودند
که با نظام جباری اداره می شدند .خیلی پیش از ماجراهایی که شرحش گذ شت،
در اوایل این قرن ،مگاکلس پساار آلکمئون به موتیلنه رفت و خاندان پِنتیلیدای را
که در ساادهی هفتم پ.م .بر آن شااهر حکومت میکردند برانداخت .اعضااای این
خاندان عاد ناخوشااایندی داشااتند و آن هم این بود که با چماق در کوچهها راه
میافتادند و مردم را کتک میزدند!
مگاکلس ،پس از مدتی حکومت بر این شاااهر ،در  612پ.م .جای خود را به
مِ نخروس داد که تا سه ساا بر سر کار بود ،اما تو سز پیتاکوس از قدر کنار
زده شاااد و جای خود را به مورسااایلوس ،از یاران پیتاکوس ،داد .این پیتاکوس از
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گرفت ،نتیجهی واکنش نسااابت به جبارها بود .در سااادهی شاااشااام پ.م .که
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طبقهای پ ست برخا سته بود ،اما محبوبیت زیادی دا شت و به روایتی با آرای مردم
در  590پ.م .به منصب جباری برکشیده شد و خود پس از ده ساا از این جایگاه
کناره گرفت .او یکی از هفت خردمند یونان با ستان ا ست .پیتاکوس هنگام توطئه
بر ضد م نخروس با چند برادر از تباری ا شرافی همد ست شد ،که برادر نوجوان
دیگری به نام آلکایوس داشااتند .این آلکایوس یکی از مشااهورترین شاااعران یونان
باستان است .او که هوادار اشراف بود ،شعرهایی در هجو پیتاکوس سرود و بعد به
لسبوس گریخت .شواهدی در دست است که سیاستمداران لودیا او را پشتیبانی

دریافت کرد.1
در ساااموس خاندان اشاارافیای که قدر را در دساات داشاات گِمورای نامیده
میشااد .این خاندان در  600پ.م .در جریان شااورش ساارداران و نظامیان برافتاد.
رهبران این شورش سه برادر بودند که از میان شان پانتاگِنوتوس پ سر آیاکِس به
عنوان جبار قدر را در د ست گرفت .2این سه برادر در جریان حملهی ا سپار ها
به شهر شان با دالوری جنگیدند و گویا در میان مردم شهر شان محبوبیت زیادی
داشااتهاند .به روایت اوزبیوس ،در  532پ.م ،.پُلوکراتس در جریان توطئهای بر این
 1ارسطو ،سياست ،بند .1285
 2هرودوت ،كتاب سوم ،بند .39
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میکردهاند ،چون میگویند هنگامی که در تبعید بود دو هزار اسااتاتر از شاااه لودیا
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سااه برادر غلبه کرد و پانتاگنوتوس را به قتل رساااند .دو برادر دیگر گریختند و به
لودیا رفتند که تازه به قلمرو شاااهنشاااهی هخامنشاای پیوسااته بود .پُلوکراتس با
آماساایس مصااری متحد شااد و نفوذ زیادی در منطقهی ایونیه به دساات آورد .او
نخسااتین کساای بود که در یونان کشااتیهای جنگی ساااخت و قدر خود را در
دریاها توسعه داد .به نظر میرسد کاربردی که پُلوکراتس برای نیروی دریایی قایل
بود بیشااتر در ردهی دزدی دریایی بگنجد ،چون مشااهور اساات که کشااتیهای
تجاری را توقیف میکرد و گاه و بیگاه به ساارزمینهای همسااایه حمله میبرد و

هزار کماندار و صد کشتی را در بر میگرفت.1
هنگامی که چند ساااا بعد کمبوجیه به مصاار لشااگر کشااید پُلوکراتس تابعیت
شاهنشاهی هخامنشی را پذیرفت و بخشی از نیروهای خود را با چهل ناو سهردیفی
در اختیار وی قرار داد .قوایی که پُلوکراتس برای کمبوجیه فر ستاده بود ،بی شتر از
گروهی یاغی و ساااربازان متمرد تشاااکیل شاااده بود .چون پُلوکراتس از ایرانیان
خوا سته بود وقتی جنگ تمام شد ،آنها را به ساموس پس نفر ستد و ای شان را نزد
خود نگه دارد! جالب آن که این ناوگان اصاااوالً به مصااار نرفت و در میانهی راه به

 1توكودیدس ،كتاب اول ،بند .13.6
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شااهرها را غار میکرد .قوای نظامی او در دنیای یونانی اهمیت زیادی داشاات و
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ساموس بازگ شت و شهر را محا صره کرد .پُلوکراتس با ای شان جنگید ،و آنها را در
دریا شک ست داد ،اما در خ شکی از آنها شک ست خورد .در نتیجه به عنوان ت فی
زن و بچهی یاغیان را ،که هنوز در شااهر مانده بودند ،بر کشااتیهایی سااوار کرد و
آنها را دست و پا بسته در آب انداخت ،یا با آتش سوزاندشان!
پُلوکراتس بعدها  -احتماالً به دلیل این که دست از غار

1

شهرهای همسایه بر

نمیداشت  -از سوی شهربان سارد به ماگنسیا فرا خوانده و دستگیر شد .او بعد به
سارد منتقل و در آنجا به صلیب ک شیده شد .به نظر میر سد این ق ضیه با نوعی

ساموسی پُلوکراتس را آزاد کرد و به ایشان سفارش کرد که شهروندان خوبی برای
مردمشان باشند !2بعد از مرگ او ،سولوسون برادر جبار پیشین که به دربار شهربان
سارد پناهنده شده بود ،به عنوان حاکم جدید به ساموس فرستاده شد.
در اواخر سدهی ش شم پ.م .نظام جباری در سی سیل هم برقرار شد .در این
سااالینوس ،پس از جنگی که با کارتاژی ها درگرف ته بود ،از
تاریخ تِرون از مردم ِ
هم شهریانش سی صد برده خوا ست تا کار دفن ک شتگان را سر و سامان دهد .اما
چون بردهها را به او دادند ،شبهنگام که همه خواب بودند با همد ستی بردهها بر
 1هرودوت ،كتاب سوم ،بندهای .56-54
 2هرودوت ،كتاب سوم ،بندهای .125-120
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محاکمهی عادالنه همراه بوده باشاااد ،چون میگویند هوتن پارسااای همراهان
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همشهریانش یورش برد و عدهی زیادی را قتلعام کرد و به این ترتیب جبار شهری
شد که از بردگان آزادشده تشکیل یافته بود.1
در بهار  492پ.م ،.به دنباا شااورش ایونیه ،چرخشاای در ساایاساات خارجی
پارسیان روی داد .آنان ،که تا این هنگام از جباران دستنشانده حمایت میکردند،
وقتی ناپایداری سیاسی دولت شهرها را دیدند و امکان شورش مردم بر ایشان و در
نتیجه مخالفت با حاکمیت ایران را دریافتند ،رویهی خود را تغییر دادند و به همان
شکلی که پیش از آن در آتن عمل کرده بودند ،به هواداری از د ستههای دموکرا

هر شااهری که میگشااودند دموکرا ها را به قدر میرساااندند! 2به این ترتیب،
ادعای تاریخنویساااان جدیدی که میگوی ند مردون یه هنگام حم له به تراک یه و
مقدونیه «هدف بزرگتر ت سخیر یونان را دنباا میکرد ،زیرا ح ضور یونانِ نیرومند
و دموکراتیک برای شاهن شاهی پارس خطری بزرگ بود» ،3صرفاً تخی تی را بیان
میکنند که حتی در متن جانبدارانهی هرودو نیز عکس آن وجود دارد.

Polyaenus, Strategemata, I.28.2.

1

 2هرودوت ،كتاب ششم ،بند .43
Hatzfeld, 1963: 125-126.
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روی آوردند .به این شکل بود که پارسیان ،به دنباا فرو نشاندن شورش ایونی ،در
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همزمان با این تغییر رویه ،سایاسات اساپار هم دگرگون شاد .بدین معنا که
ا سپارتیان هم برای از میان بردا شتن جبارها و ا ستقرار مجدد ا شراف قدیمی وارد
میدان شدند .به نظر میر سد تو سعهی نظام جباری و فروپا شی سریع سازمان
سیا سی مبتنی بر ا شرافیت ،نخبگان ا سپارتی را که در چنین نظامی میزی ستند
نگران کرده باشد .پس از آن اسپارتیان با نیروی نظامی قدرتمندشان ،که در یونان
بیرق یب بود ،وارد ع مل شاااد ند و این ج بار ها را از کار برک نار کرد ند :خا ندان
کوپساالیدها در کورینت و آمبراساایا ،لوگدامیس در ناکسااوس ،هیپیاس در آتن،

سوماخوس در تاسوس ،و آولیس در فوکیس.1
در  ،491میلیت یادس آتنی از قبی لهی فی یدای ،که قب ً ج بار کارد یا در
خر سون سوس بود و پیش از سر ر سیدن پارسها شهر را غار نموده و خزانهی
شهر را بار کشتی کرده و به آتن گریخته بود ،قدر را در این شهر به دست گرفت
و با اسااپارتیها متحد شااد .2این امر را میتوان مترادف با شااکساات ساایاساای
کالیساااتنس و دموکرا های هوادارش دانسااات ،که از ساااویی با ایران نیز پیوند
داشااتند .میلیتیادس ،به این بهانه که مخالف نفوذ پارساایها در منطقه اساات ،با
 1پلوتارک ،در خباثت هرودوت ،بند .859
 2هرودوت ،كتاب ششم ،بند .103
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آیسخینوس در سیکون ،آریستوگنس در میلتوس ،خاندان لئوتوخیداس در تسالی،
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یاری کلئومن به شاااهر اِگینا که رقیب تجاری آتن بود حمله برد و آنجا را غار
کرد .به نظر میرساااد این بهانه ،و مخاطراتی که حمله به یک متحد ایران در پی
دا شت ،حتی در میان ا سپارتیها عدهای را به فکر انداخته با شد .دماراتوس ،شاه
اسااپار که رقیب کلئومن بود و پیش از این نقشااش را در مهار حملهی او به آتن
دیدیم ،مخالف این ایلغار بود و در اسااپار بر ضااد کلئومن و نقشااههایش تبلیغ
میکرد .کلئومن ،در مقام ت فی ،طبق معموا به ساروش دلفی متوسال شاد .او با
یکی از اشااراف شااهر دلفی به نام کوبون پساار آریسااتوفانتوس تبانی کرد و پوتیا

پیامی غیرعادی را از سااوی آپولون به گوش یونانیان برساااند .این پیام آن بود که
دماراتوس پ سر م شروع آری ستون ،شاه قبلی ا سپار  ،نی ست و حرامزاده ا ست .به
این ترتیب ،دماراتوس که از سویی به هواداری از ایرانیان و ساکنان اگینا متهم بود
و از سوی دیگر مشروعیت سلطنتش توسز نشانهای آسمانی زیر سواا رفته بود،
ناگزیر به ج ی وطن شاااد و به ساااوی ایران گریخت .طبق معموا در روایتهای
یونانی چنین آمده که دماراتوس به شوش و نزد داریوش رفت و از سوی او نواخته
شد و تیواهایی به وی بخ شیدند .این ماجرا هم به نظر اغراقآمیز میر سد ،چون
اگر قرار بود شاه ایران هر تبعیدی و فراریای از هر شهری در پیرامون شاهنشاهی
پهناور خود را به این ترتیب شخ صاً به ح ضور بپذیرد ،برای هیچ کار دیگری وقت
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ِِریاال بود ،با گرفتن ر شوه قبوا کرد
( سروش دلفی) که در آن هنگام زنی به نام پ
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پیدا نمیکرد .حدس معقواتر آن است که دماراتوس به سارد و شهربان پارسی آن
پناه برده باشااد و تیواها و پشااتیبانی یادشااده را از وی دریافت کرده باشااد .زیرا
مناطقی هم که به عنوان بخشااش دریافت کرده  -سااه شااهر یا روسااتا به نامهای
پرگامون ،توترانیا ،و هالیسارنا  -همه در ایونیه قرار دارند.
البته حق این شاه فراری برای مد زیادی ضایع نماند ،چون راز این غیبگویی
جالب توجه خیلی زود از پرده بیرون افتاد .به این ترتیب ،مردم دلفی کوبون را از
شاااهر خود بیرون را ند ند و پر یاال را از م قام خویش خلع کرد ند .کلئون هم ،که

و برای پرهیز از سرنو شت دردناکی که انتظارش را میک شید با خنجر خودک شی
کرد .1با وجود این ،چنین مینماید که شاه فراری اسپار  ،دماراتوس ،مهماننوازی
میزبانان پارسیاش را بر سلطنت بر شهرش ترجی داده باشد ،چون دیگر اسمی از
او نمیبینیم تا وقتی به عنوان یکی از همراهان سپاه ایران در ل شگرک شی به یونان
شرکت میکند!2
در مورد این دماراتوس روایت سااارگرمکنندهی دیگری هم در تواریخ هرودو
وجود دارد که نشااانگر میل یونانیان برای مهم جلوه دادن خویش اساات .هرودو
 1هرودوت ،كتاب ششم ،بند .66
 2هرودوت ،كتاب هفتم ،بند .234
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میترسید توسز اسپار ها کشته شود ،به آرکادیا گریخت ،اما اسیر اسپار ها شد
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میگو ید که کمی پیش از آن که داریوش در گذرد با ت ما یل دو پسااارش برای
تصاحب تاج و تخت روبهرو شد .آتوسا ،که دختر کوروش بود و مایل بود خشایارشا
به قدر بر سد ،هنگام رایزنی با دماراتوس از او شنید که میتواند خ شایار شا را به
عنوان بزرگترین پ سر شاه که هنگام سلطنتش زاده شده صاحب حق تقدم بداند،
و به این ترتیب بود که خ شایار شا شاه شد !1روایتهایی از این د ست البته نیاز به
رد کردن ندارند .فقز به عنوان یک گوشازد کوچک ،باید اشااره کرد که حق تقدم
پسر بزرگتر برای سلطنت در میان ایرانیان چندان رایج نبوده و شاه ،آن پسری را

 که از طرف مادر نوهی کوروش بزرگ هم بود  -چنین اتفاقی رخ داد .در زمانیهم که خ شایار شا ولیعهد شد (یعنی حدود  498پ.م ،).دماراتوس هنوز در یونان
به ساار میبرد و نمیتوانساات در این مورد اظهار نظر کند .اصااوالً اظهار نظر یک
تبعیدی اسااپارتی ،که احتماالً هرگز از سااارد به دربار شاااهنشاااه نزدیکتر نشااده،
دربارهی امپراتور بعدی هخامنشی چنین نافذ به نظر نمیرسد.
رابطهی ایران و سروشهای خدایان یونانی  -حاال که سخن به سروش دلفی ر سید،
و نقش برجستهی سروشها در سیاست یونان باستان تا حدودی شناخته شد ،باید

 1هرودوت ،كتاب هفتم ،بندهای .5-2
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که از همه الیقتر بوده به جانشینی برمیگزیده است .چنان که در مورد خشایارشا

PDF.tarikhema.org

به این نکته هم اشااااره کرد که ساااروشهای خدایان یونانی  -چنان که در م اا
د ماراتوس د یدیم  -خدمتگزارانی م قدس بودها ند که رشاااوه را به سااااادگی
میپذیرفتهاند .به نظر میر سد ایرانیان از زمان کوروش به این نکته پی برده بودند.
کوروش ،که یکی از نخ ستین و هو شمندترین ک سانی ا ست که به اهمیت سیا سی
دین و ارزش رهبران دینی در جهان باسااتان پی برده بود ،هنگام حمله به ایونیه و
سارد نخ ستین ارتباطهایش را با سروشهای یونانی برقرار کرد ،چنان که حملهی
کرسااوس به ماد و نابودی سااریعش را به پیشااگویی مشااهور معبد دلفی نساابت

ایران در ایونیه پیدا کردند ،بعید نی ست که تحریک کر سوس به نبردی شتابزده با
کوروش ،نخستین خدمتی بوده باشد که اینان به هخامنشیان کردند.
زمانی که درگیریهای میان پارسها و یونانیان و سعت یافت ،همین سروشها
به مهمترین متحدان ایران در درون شااهرهای یونانی تبدیل شاادند .م ً هنگامی
که خزانهدار سااااردی کوروش ،پاکتواس ،با امواا خزانه گریخت و به یونان رفت،
سروش برانخیدی شهرهایی را که به او پناه میدادند از لعنت خدایان میترساند و
همه رابه تحویل دادن وی به پارسها ت شویق میکرد .او نخ ست به کومه رفت ،اما
مردم کومه در مورد پذیرفتنش با سااروش خود مشااور کردند و سااخنگوی خدا
مردم را از پناه دادن به او بر حذر داشااات .پس پاکتواس به خیوس گریخت .در
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میدهند .با توجه به اهمیتی که بعدها معابد دلفی و برانخیدی در سیاست خارجی
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خیوس ،مردم او را به زور از معبد آتنا پولیوخوس که در آن بساات نشااسااته بود،
بیرون ک شیدند و به مازر مادی ت سلیمش کردند .مازر هم او را به سارد فر ستاد و
در آنجا به فرمان هارپاگ اعدام شد .به همین ترتیب ،هنگامی که پارسها شورش
میلتوس را سرکوب میکردند ،سروش دلفی به پر سشگرانی که از آرگوس آمده
بودند در مورد سقوط شهر به خاطر گناهانش پی شگوییهایی کرد که آ شکارا به
نفع ایران بود .1همزمان با نزدیک شاادن پارسها به آتن نیز ،پیشااگویی سااروش
دلفی به هراسها دامن زد و آتنیان را متقاعد کرد که در کشاااتیهای چوبی خود

پی شگوییهایی که در همین زمان خطاب به ا سپار بیان شد هم همین قدر
ترسناک بود و ایشان را از ویران شدن شهرشان به دست اعقاب پرسه (پارسها)،
که نیروی زئوس را دارند ،میتر ساند .2در همین مقطع ،نمایندگان آرگوس هم نزد
سروش رفتند تا دربارهی پیامدهای پیو ستن شان به اتحاد آتن و ا سپار بر ضد
ایران بپرسااند ،اما آنها هم با پاسااخ تندی ،که ایشااان را از عواقب این کار بر حذر
میداشت ،روبهرو شدند و با ایمان و اعتقاد کامل به تقدس پوتیا ،به سفیران آتن و

 1هرودوت ،كتاب ششم ،بند .18
 2هرودوت ،كتاب هفتم ،بند .230
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بنشینند و بگریزند.
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ا سپار اخطار کردند که تا پیش از غروب آفتاب از سرزمین شان خارج شوند .1با
نمایندگان کر هم که پرسش مشابهی داشتند به همین ترتیب معامله شد و آنها
هم به همین خاطر از شرکت در نبرد بر ضد ایرانیان خودداری کردند.
گلون ،جبار سی سیلی ،هنگامی که در زمان خ شایار شا از ح ضور پار سیان در
یونان خبردار شااد ،نمایندهای را با هدایای بساایار و آب و خاک به نزد پارساایان
فرسااتاد تا تابعیتش از دولت هخامنشاای را ابراز کند .جالب آن که این نماینده به
سااارد یا شااوش نرفت ،بلکه به نزدیکترین ساافار خانهی پارسها در یونان ساافر

بنابراین به نظر میرسااد ارتباط معبد آپولون در دلفی و دربار شاااه ایران برای
دولتمردان یونانی امری شااناختهشااده و آشااکار بوده باشااد .این رابطه ،اما ،بعد از
نبردهای ایران و یونان برای عوام هم روشن شد ،چون پارسیان همواره با این معبد
با احترام رفتار کرده بودند و برایش پیشکش و هدیه برده بودند.
به این ترتیب ،همزمان با تبدیل شااادن آتن به یک قدر دریایی مسااالز بر
منطقه ،ابداع پو ش شی معنایی برای رفع اتهام از معبد دلفی ضرور یافت .بقایای
این پوشش معنایی را در داستان هرودو میتوان باز یافت .بر مبنای این داستان،
 1هرودوت ،كتاب هفتم ،بندهای  148و .149
 2هرودوت ،كتاب هفتم ،بند .163
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کرد ،یعنی به دلفی!2
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ایرانیان هنگام حمله به یونان به دلفی هم حمله کرده بودند ،اما به خاطر مداخلهی
خدایان نتوان سته بودند آ سیبی به معبد آپولون بر سانند .مهمترین معجزاتی که در
این میان رخ داده بود ،به شرح زیر است:1
 فرو افتادن صاعقه بر سربازان ایرانی و کشته شدن برخی؛ کنده شاادن دو قله از کوه پارناس و افتادنش بر ارتش ایران (!) و کشااته شاادنبسیاری؛
 -شااانیده شااادن فریادهایی جنگی از درون معبد پرونائیا که باعث هراس و گریز

ایرانیان را بکشند؛
 ظهور دو غوا مساال که پارساایان را دنباا میکردند و میکشااتند .اینها روحقهرمانان محلی ،فوالکوس و اوتونوس ،بودند.
دیودور هم این داستان را در تاریخش نقل کرده ،2اما کمی از جنبههای علمی-
تخیلی ق صهی هرودو کا سته ا ست و کل ماجرا را به صور توفانی مهیب تقلیل
ِِ یو نانی در مورد نابودی
داده ،که میتوا ند در ک نار ساااایر روایت های تو فان مدار
ایرانیان ردهبندی شود.
 1هرودوت ،كتاب هشتم ،بندهای .40-35
 2دیودور ،كتاب یازدهم ،بند .14
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ایرانیان شااد ،و باعث شااد شااصاات نفری که در شااهر باقی مانده بودند انبوهی از

PDF.tarikhema.org

با گریز دماراتوس به ایران و چیره شااادن میلیت یادس بر آتن و غار اگینا،
پارسیان که تا این هنگام بیشتر از شهربانی سارد و از مجرای سروشهای خدایان
در ساایاساات داخلی یونان اعماا نظر میکردند ،دساات به عملیا نظامی تنبیهی
زدند و به این ترتیب دولتشااهرهای یونانی با نیروی نظامی و ساایاساایای رویارو
شااادند که به شاااکلی مقایساااه ناپذیر از خودشاااان بزرگتر بود و کل جهان
شناختهشدهی آن روزگار را در بر میگرفت.
این مداخلهی نظامی در زمان داریوش ،پس از سرکوب شورش ایونیه ،آغاز شد

و به مداخلههایی ساایاساای تبدیل شااد که در تاریخ یونانی در دو سااده بعد اثری
تعیینکننده داشت .از آنجا که تاریخ کشمکشهای نظامی ایران و یونان در فصوا
پی شین برر سی شد ،در اینجا تنها به تأثیر این دخالتها در تاریخ یونان و روابز
میان دولتشهرها میپردازم.
یونان و توستتعهطلبیهای ستتیاستتی آتن و استتپارت  -ورود ارتش ایران به یونان و
پیشروی آن تا آتن ،به واکنشی در میان یونانیان منطقهی آتیکا انجامید که آتن را
به عنوان مرجعی سیاسی در شماا یونان مطرح کرد .نبردهای میان قوای ایرانی و
ساااپاهیان متحد یونانی ،چنان که دیدیم ،جز درگیریهایی موضاااعی میان یک
شاهنشاهی بزرگ و قومهای سرکش همسایهاش نبودند .اما همین درگیریها برای
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و در زمان خشایارشا به اوج خود رسید .پس از آن شکل نظامیاش را از دست داد
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آتنیان همچون موهبتی تاریخی محسااوب میشااد که امکانِ پرداختن اسااطورهی
مقاومت در برابر ایرانیان و کسب مشروعیت برای سلطه بر دولت شهرهای همسایه
را با دستاویزِ مقابله با ایرانیان برایشان فراهم کرد.
اسااتی ی آتن بر دولتشااهرهای همسااایه ،در ابتدای کار ،از چنین پشااتوانهی
نظری اساااتق اطلبانهای محروم بود .در آغاز ،آنچه وجود داشااات ،ایلغار ناوگان
یو نان یان مت حد بود که به روش مرساااوم و قدیمیشاااان ،بدون ب ها نه و دلیلی
محکمهپ سند ،به سادگی برای د ستاندازی به امواا دیگران ب سیج می شدند .با

غارتگریها پیوند خورد و به امکانی برای تداوم استی ی آتن بر کل آتیکا و بخشی
از ایونیه تبدیل شااد .این امکان ،البته چندان مورد پسااند اسااپارتیها نبود که در
نبردهای یادشاااده نقش اصااالی را بر عهده داشاااتند و حاال با رقیبی طمعکار در
همسایگی خود روبهرو میشدند.
یونانیان پس از نبرد پ ته ،که نخساااتین شاااکسااات نیروهای ایرانی در یونان
مح سوب می شد ،با تحولی مهم در روابز میان دولت شهرهای خود روبهرو شدند.
آتن و اسپار که تا پیش از این به عنوان نیروهایی محدود به دولت شهرهای خود
مطرح بودند ،بعد از رهبری نیروهای یونانی و کامیابیهایی اغراق شده در رویارویی
با ایرانیان ،به نیروهایی توساااعهطلب تبدیل شااادند .به این ترتیب ،هر یک از آنها
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وجود این ،روا یت ضاااد ایرانیای که در آتن پد ید آ مده بود ،خیلی زود با این
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شروع کردند به د ستاندازی به شهرهای هم سایه و ت ش برای ب سز سلطهی
سیاسیشان به این مناطق .در نتیجه ،این شهرها نخست با دولتشهرهای نیرومند
همسایهی خود  -اسپارتیها با آرگوس و آتنیها با کورینت و تبس  -درگیری پیدا
کردند و پس از غلبهی نسبی بر این مقاومتها ،با یکدیگر وارد رقابت شدند.
بر خ ف تصاااویر ک سااایک امروزین ،دولتشاااهرهای مهمی مانند کورینت،
آرگوس ،تبس ،و اگینا در این درگیریها تابع آتن و ا سپار ن شدند و جز مقاطعی
کوتاه زیر استی ی این دو شهر توسعهطلب قرار نگرفتند .با وجود این ،از آنجا که

هم  -که هوادار یکی از این دو بودند  -به شرح رخدادهای این دو شهر اخت صاص
یافته است ،و جز در مواردی که شهرهایی مانند تبس شکست بزرگی بر این دو را
وارد میآوردند ،ا شارهای به ای شان وجود ندارد .در واقع ،شواهد ن شان میدهد که
شهرهای بزرگی مانند تبس و آرگوس همچنان تابع ایران باقی مانده بودند و شاید
به همین دلیل هم در کشااامکش میان آتن و اساااپار و شاااهرهای کوچکتر
پیرامونشان درگیر نمیشدند و مورد تعرض قرار نمیگرفتند.
پس از نبرد پ ته درگیری میان دولتشااهرها تنها به ایغار و غار امواا شااهر
همسایه محدود نمی شد .تجربهی نبرد با ایرانیان به آتنیها نشان داد که میتوانند
به بهانهی نبرد با دشمنی مشترک و نیرومند ،رهبری قوای شهرهای همسایه را به
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رقیبان اصلی بر عرصهی قدر آتن و اسپار بودند ،روایت تاریخنویسان باستانی
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دسااات بگیرند و از مواهب آن بهرهمند شاااوند .بنابراین در شاااهرهای همساااایه
دسااتههایی از متحدان برای خود درساات کردند و به یاری ایشااان توسااعهطلبی
قدیمی خود را که از نوع محدود ،گهگاهی ،و نظامی بود به ساالطهی پیوسااتهتر و
پنهانترِ سیاسی تبدیل کردند.
نخ ستین نمود این دگردی سی قدر در یونان ،شکلگیری اتحادیهی دلو سی
بود که با اتحادیههای قدیمی یونانی تفاوتی عمده داشات .اتحادیههای قدیمی بین
دولتشهرهایی همتا و همارز ایجاد میشدند و کارکردشان بیشتر برگزاری جشنها

پانآتنای ،بیش از آن که خصاالتی ساایاساای یا نظامی داشااته باشااند ،بر محتوایی
دینی و مذهبی استوار بودند .اما تشکیل اتحادیهی پلوپونسی و بعد از آن اتحادیهی
دلو سی تاریخی را ن شانهگذاری کرد که در آن شبکههایی از شهرهای متحد پدید
آمدند که ماهیتی سیا سی و نظامی دا شتند .به همین دلیل هم موقعیت همه در
آن برابر نبود و بعضااای شاااهرها در آن نیروی نظامی وارد میکردند و در مقابل از
منابع اقتصاااادی بقیه اساااتفاده میکردند .این عم بدان معنا بود که برخی از
دولتشاااهرها به خرج اعضاااای اتحادیه قدر نظامی خود را افزایش دهند ،و این
همتای باج گرفتن از شاااهرهای همساااایه و تقویت نیروی نظامی برای سااارکوب
م قاو متشاااان بود .چ نان که انت ظارش میر فت ،انت خاب طبیعی در درون این
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و مسابقهها و مراسم دینی مشترک بود .اتحادیههایی مانند اتحادیهی پانایونیای یا
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ات حادیه ها عمل کرد و در هر یک تنها یک دولتشاااهر به مرت بهی قدر برتر
رسمیت یافت .در جنوب این اتفاق برای اسپار رخ داد و در شماا آتن بود که از
رقابتهای میان دولتشهرها پیروز بیرون آمد.
کل یدواژهای که در این جا با ید مورد ن قد قرار گیرد ،ع بار «امپراتوری آتن»
ا ست که معموالً در برابر شاهن شاهی ایران مطرح می شود و این ت صویر را به ذهن
متبادر میکند که به راساااتی دو شااااهنشااااهی همارز و هم قد و قواره در جهان
باستان وجود داشتهاند .البته الگوی یادشده در مورد تبدیل اتحادیههایی با ماهیت

شاهن شاهیها میماند ،اما بذر با درخت تفاو دارد .اتحادیهی دلو سی ،در لحظا
اوج توسااعهاش چند دولتشااهر 1حاشاایهی شاارقی آتیکا و برخی ازجزیرههای و
شهرهای ایونیه را در بر میگرفت و کلیتش در قالب نهادی پایدار تنها نه ساا ،از
 478پ.م .تا  469که ناکسااوس از آن جدا شااد ،دوام آورد .پس از آن اتحادیه بار
دیگر به همان نظام ساااابق جهانی یونانی رجعت کرد؛ یعنی ،آتنی که این بار با
قدر بی شتر شهرهای هم سایه را غار میکرد و از پ شتیبانی هراسزدهی برخی
از هم سایگانش برخوردار بود .بنابراین امپراتوری دان ستناش ن شانهی لطف بیش از

 1اتحادیهای كه در شورای آمفوكتئون تشکيل شد و همهی شهرهای متحد را در بر میگرفت  31عضو
داشت.
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فرهنگی و دینی به مراکز انباشااات قدر سااایاسااای و نظامی ،به بذر پیدایش
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حدی ا ست که تاریخنوی سان به آتنیان دا شتهاند .در واقع ،امپراتوری آتنی چیزی
بیش از زنجیرهای سااااحلی از شاااهرها نبود که به دلیل نزدیکی به دریا و نیروی
دریایی آتن ،قدر دفاع از خود را نداشاااتند و به ناچار به آتن باج میپرداختند.
قلمرو جغرافیایی این واحد سیاسی و مد زمانی که وجود داشت به قدری محدود
و کم بود که حتی نام اتحادیه را تنها با اغماض میتوان برایش به کار برد ،چه رسد
به امپراتوری .ع وه بر این ،یکی از ویسگی های جا افتاده برای تعریف امپراتوری -
یعنی تنوع قومها و کشورهای متحد شده در قالب یک واحد سیاسی  -نیز در مورد

و زبانی مشابه داشتند .در واقع ،اتحادیهی دلوسی و امپراتوری آتن ،به قدری ناتوان
بود که از مطیع کردن دولتشااهرهای مهم همسااایهاش  -تبس ،کورینت ،اگینا ،و
لوکریس  -که تنها چند کیلومتر با قلمروش فاصله داشتند ،ناتوان بود .هنگامی که
از قالب نقشههای تاریخی ک سیک با درشتنماییهای زیادشان بیرون بیاییم و دو
«شاهنشاهی» ایران و آتن را در کنار هم بنگریم ،به تصویری میرسیم که به شکل
عجیبی با «امپراتوری کوبا» در کنار کشااورهای ساارمایهدار آمریکای شاامالی ،و
«قدر جهانی کرهی شمالی» در قیاس با چین شباهت دارد!
با این تفا صیل ،سیر تمرکز قدر

سیا سی در یونان زیر ف شار نظامی ایرانیان

آغاز شاااد و در نهایت به پ یدایش دو نیروی معارض ان جام ید :آتنیان با نیروی
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این اتحادیه غایب بود ،چون تمام اعضااای اتحادیه از قبیلههای یونانی بودند و نساد
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دریایی شان در شماا ،و ا سپارتیها و نیروی زمینی شان در جنوب .به این دو باید
نیروی نوظهور سوراکوزای (سیراکوز) در سیسیل را هم افزود که در همین سااها
در عرصهی سیاست یونانی جای پایی برای خود باز میکرد.
در  480پ.م .گلون ،جبار سی سیلی ،در هیمرا بر قوای کارتاژی چیره شد .یک
سااااا بعد ،برادرش هیرون به جایش بر تخت نشاااسااات و در سااااا  474پ.م.
اترو سکها را در کومای شک ست داد و ماگنا گرایکیا و کل سی سیل را فت کرد.
پس از او برادرش ،تراسوبولوس ،پس از کشمکشهای بسیار داخلی به قدر رسید

ساا  459پ.م .بومیان سیسیل (سیکولوسها) را در نزدیکی کوه آتنا شکست داد
و پادشاهشان ،دوکِتیوس ،را مغلوب کرد.
سااوراکوزای با وجود ثرو های ساارشااارش ،هنوز از دید یونانیان ساارزمینی
دوردست محسوب میشد .بازیگران اصلی در این مقطع هنوز آتن و اسپار بودند.
کشاامکش میان این دو از همان فردای نبرد پ ته آغاز شااد ،1اما در ابتدا خصاالتی
پنهانی و دیپلوماتیک داشت .نخست بازار دسیسههای سیاسی بین سیاستمداران
گرم شد .پاو سانیاس را در ساا  478پ.م - .کمتر از یک ساا پس از پیروزیاش
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و با چرخ شی سیا ست خویش را از و ضعیت جباری به دموکرا سی تغییر داد .او در
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در پ ته  -به اساااپار فرا خواندند و معزولش کردند .این کار احتماالً با دخالت و
مقدمهچینی آتنیها انجام شده بود چون این سردار شهرتی فراگیر در یونان پیدا
کرده بود و سنگی بر سر راه توسعهی آتنیها بود.
در  479پ.م .پاوسااانیاس با ناوگان متحد یونانیان به قلمرو پارس حمله کرد و
بیزانس و بخشی از قبرس را غار کرد .اما پس از متهم شدن به هواداری از ایران،
عزا شااد و جای خود را به دورکیس داد که برای مدتی طوالنی پادگان پارساایان
در اِئیون را محا صره کرد ،ولی در نهایت از حاکم پار سی دوری سکوس ،مَ سکامِس

پاوسااانیاس را از چشاام اسااپارتیها بیندازند و بار دیگر فرمان عزا او را به دساات
آورند .سااردار اسااپارتی که برای نزدیکی به ایران دنباا فرصاات میگشاات ،از این
بهانه استفادهای نافرجام کرد.
به روایت هرودو  ،پاوسااانیاس اشااراف پارساای اساایر در بیزانس را با نامهای
خطاب به شاه ایران فراری داد و در آن نامه از دختر شاه خوا ستگاری کرد و اع م
آمادگی کرد که اگر داماد شاه ایران شود ،کل شبهجزیره را برای شاه بزرگ فت
کند .ما به در ستی نمیدانیم این ق صه تا چه حدی واقعیت دارد .چند نکته در آن
راساات به نظر میرسااد ،نخساات فراری دادن ایرانیان و ت ش پاوسااانیاس برای
نزدیک شدن به ا شراف پار سی ،و دوم سرنو شت شوم وی که به دلیل هواداری از
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(مهکام؟) ،شک ست خورد و گریخت .به دنباا این شک ست ،آتنیها موفق شدند
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ایرانیان به مرگ محکوم شااد .اینها را باید در کنار این نکتهی روانشااناختی دید
که ظاهراً بزرگترین مقام دنیا در نزد یونانیان دامادی شاهنشاهان هخامنشی بوده
است .به همین دلیل است که تمام سرداران پارسی که گذرشان به یونان میافتد،
داماد شاااه تلقی میشادند و پاوسااانیاس نیز بزرگترین آرزویش را ازدواج با دختر
شاهن شاه عنوان میکند .به هر حاا ،بعید به نظر میر سد که یک سردار ا سپارتی
جرأ کرده باشااد و به این شااکل از دختر امپراتور هخامنشاای خواسااتگاری کرده
با شد .آنچه احتماالً رخ داده ،پیام او برای متحد شدن با ایرانیان بوده و مخاطبش

که تخیّل هرودو را برانگیخته و او را به جعل نامههایی خ صو صی وادار کرده ،که
حتی اگر هم نوشته شده باشند هرودو نمیتوانسته از آنها آگاه شده باشد.
محتوای نامهی پاوسانیاس ،هر چه بوده باشد ،ورود وی به آسیا با تغییر رفتاری
چنان آشکار همراه بود که همراهان یونانیاش را به دشمنی با وی برانگیخت .او به
محض ورود به آسااایا لباس یونانی خود را ،که در واقع یک تکه پارچهی بلند بود،
دور انداخت و لباس ایرانی پوشاااید و گروهی از مردم ماد و مصااار را به حلقهی
محافظان خود وارد کرد و غذاهای ایرانی خورد و شروع کرد به تحقیر آداب و سنن
یونانی .به این ترتیب تنها سردار یونانی که توان سته بود شک ست نظامی مهمی به
ایران یان وارد ک ند ،در ن هایت همچون کساااانی که پس از وی چنین کردند ،در
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هم میبای ست شهربان سارد یا هل سپونت بوده با شد .احتماالً این امر ،چیزی بوده
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عرصهی «معنا» شکست خورد و مقهور فرهنگ ایرانی شد .این که سردار اسپارتی
شیفتهی ایران چگونه فریب خورد و بار دیگر به ا سپار برگ شت ،برایمان رو شن
نی ست .شاید فکر میکرده با فداکاریهایی که کرده و فتحی که برای سرزمینش
به انجام رسااانده ،اعتباری فراوان به دساات آورده و شااایسااتهی حقشااناساای
همشهریانش باشد .اگر چنین فکر میکرد ،در اشتباه بود .چون میدانیم که پس از
ورود به ا سپار به جرم دو ستی با ایرانیان محاکمه و محکوم شد ،و برای گریز از
مرگ به معبد مینروا گریخت و در آنجا بست نشست .میگویند یونانیان خرافاتی

تا این که مادر پاوسانیاس سر رسید و تکهای سنگ را جلوی در معبد گذاشت .این
کار الهامبخشِ مردم شد و به زودی در را به همین ترتیب با سنگ م سدود کردند
و پاوسانیاس ،فات نامدار پ ته ،را در آن زنده به گور کردند.
به این ترتیب تا بهار سااااا  479پ.م ،.یعنی تنها چند ماه پس از پایان نبرد
موکاله ،کل سرداران یونانی که به نوعی در برابر ایران به پیروزی دست یافته بودند
تو سز هم شهریان خود تبعید شدند یا به قتل ر سیدند .پس از آن ،دورهی درازی
آغاز شااد که تا پایان جنگهای پلوپونسااوس دوام یافت و در آن یونانیان به جای
نبرد با مهاجمی خارجی مانند ایران ،به جنگ با یکدیگر پرداختند.
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در اطراف در معبد گرد آمده بودند و ک سی جرأ نمیکرد وارد حریم معبد شود.
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در  476پ.م .کشاامکش میان آتن و اسااپار وضااعیتی علنی به خود گرفت.
آتنیها ،که تجربهی دو بار تسخیر شهرشان را از سر گذرانده و تلخی منت کشیدن
از سرداران شهرهای همسایه را چشیده بودند ،شروع به ساختن دیواری کردند که
بندر پیرایوس را به آتن متصل میکرد و میتوانست به عنوان استحکاماتی در برابر
حملههای بعدی عمل کند .جالب آن که آتنیها این دیوار را در محل یادشاااده ،و
بنابراین مشااارف به دریا ،سااااختند .یعنی بیشاااتر میکوشااایدند خود را در برابر
نیروهای دریایی مهاجم  -که قاعدتاً یونانی بودند  -حفظ کنند تا نیروهای زمینی

پنهان نماند و جرقهای بود که آتش نخستین اخت فها را شعلهور ساخت.
اتحادیهی دلو سی در گرماگرم همین اخت فها ت شکیل شد .آتن و شهرهای
همپی مانش در جزیرهی دلوس گرد آ مد ند تا جب ههی وا حدی در برابر حم لهی
آی ندهی ایران یان تشاااک یل ده ند .در جهی محت مل بودن این حم لهی م جدد به
در ستی دان سته نی ست .اما این که ایرانیان دیگر پس از نبرد پ ته سپاه زمینی به
یونان نفرستادند و به مداخلهی مؤثرتر سیاسی در امور داخلی یونان بسنده کردند،
نشااان میدهد که نبردهای قبلی هم حرکتی پر دامنه با هدف فت شاابهجزیرهی
یونان نبوده اساات .چون ایرانیان در مورد ساارزمینهایی بساایار بزرگتر و بساایار
نیرومندتر از یونان ،م ل مصااار ،نشاااان داده بودند که اگر بخواهند با پیگیری
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که نماینده شان ایران بود .این امر البته از چشم اسپارتیها و سایر همپیمانان آتن
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زیادشااان به هدف خویش خواهند رسااید .لشااگرکشاای به یونان بیشااتر عملیاتی
تنبیهی بر ضاااد دولتشاااهر هایی بود که در مرزهای غربی ایونیه ناامنی ایجاد
میکردند .این عملیا در  479پ.م ،.با وجود ک شته شدن مردونیه و عقبن شینی
سپاه زمینی ایران از یونان ،به نتیجه ر سید .چون در این تاریخ شهرهای مهمی با
ایران متحد شده بودند ،تسالی و شماا یونان به ایران پیوسته بود ،و نفوذ سیاسی
ایران در یونان به قدری افزایش پیدا کرده بود که عم دساااتاندازیها به قلمرو
شاااهنشاااهی کنتراشااده تلقی میشااد .کافی اساات به نقش مهم ایران در تحوا

خشایارشا در یونان  -اگر با معیار سلطهی سیاسی و دسترسی به منابع سنجیده
شود  -فتحی آشکار بوده است .از این پس ،پارسیان به عنوان داور و حکم در حل
اخت فا میان دولتشهرها نقشی تعیینکننده بر عهده گرفتند .به عبار دیگر ،با
توجه به پیامدهای نبرد ایران و یونان ،و تحولی که در دسااترساای ایرانیان و قدر
کنتراشاااان بر منابع یونانی رخ داد ،میتوان به طور قاطع حاصااال کار را به نفع
ایران دانست و خشایارشا را در برنامهی یونانیاش پیروز ارزیابی کرد.
با وجود این ،آتنیها نمیبایساات زیر بار این حقیقت بروند .ایران متحد نزدیک
و نیرومند دولت شهرهای فنیقی بود که رقیب زورمندتر شهرهای یونانی مح سوب
میشاادند و در جریان جنگهای یادشااده نیز آساایبهایی به یونانیان وارد آورده
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سااایاسااای شاااهرهای آتن ،بعد از این دوران ،بنگریم تا ببینیم که کلیت عملیا
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بودند .از این رو ،بهانهای دایمی برای دشااامنی با مرزهای شااارقی  -که نیمهی
شااامالیاش لودیا و ایونیهی ثروتمند و طمعبرانگیز ،و نیمهی جنوبیاش فنیقیهی
نیرومند و خطرناک بود  -وجود داشت.
چارچوب ک ن دشاامنی شااهرهای غرب دریای اژه با ساارزمینهای شاارق این
منطقه ،توهمی بود که توسااز آتنیان خلق شااد؛ توهمی که با برنامههای ایرانیان
برای تو سعهی بازرگانی و امنیت م سیرهای دریایی همخوان نبود ،و بی شتر بر گرد
منافع دولتشاااهر هایی که به دزدی دریایی روی آورده بودند تمرکز یافته بود.

چارچوب ذهنی را زنده نگه دارند .در زمینهی این د شمنی بود که آتن میتوان ست
جایگاه موقت خود به عنوان یکی از رهبران دولتشااهرهای متحد در برابر ایران را
حفظ کند .چون دوام و بقای آتنیان به عنوان رهبران اتحادیهای ضاااد ایرانی به
تبلیغاتی واب سته بود که نبرد پ ته را بزرگنمایی میکرد و پیروزی مو ضعی آن را
به سااااالمیس مربوط میکرد .و کم کم این مفهوم را تعمیم میداد ،طوری که
قتلعام ا سپارتیان و ت سالیاییها در ترموپوالی و درگیری محلی در ماراتون هم در
تاریخ فتوحا آتن گنجانده می شد .در عین حاا این حقیقت هم وجود داشت که
استان سارد همچنان قطب تصمیمگیرنده در مورد بسیاری از مسائل داخلی یونان
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آتنیان پس از نبرد پ ته ،و جان به در بردن از حم

ایرانیان ،مایل بودند این
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بود و تمام دولتمردان آتنی به محض به قدر ر سیدن میکو شیدند با این مرجع
قدر روابطی مناسب برقرار کنند.
نقطهی شروع سازمانیافتگی سیا سی یونان در این دوران ،چنان که گفتیم،
ت شکیل اتحادیهی دلو سی بود که تو سز تیمو ستِنِس ،قا ضی آتنی ،در ساا 477
پ.م .تأسیس شد .پیش از این تاریخ ،دست کم چهار اتحادیهی دیگر هم در یونان
داشاااتهایم (پانایونای ،پانهلنی ،پلوپونساااوس و پانآتنای) که همگی خصااالتی
فرهنگی و دینی داشااتند .نخسااتین انجمن اتحادیهی آتن در شااهر مقدس دلوس

خزانهی اتحادیه پرداخت کنند .آتن ،با ناوگان نیرومندش ،البته مایل بود تأمین
نیروی نظامی را بر عهده بگیرد ،و دولتشااهرهای کوچکتر که چنین تواناییای را
نداشااتند ناچار شاادند به پرداخت پوا راضاای شااوند .این تغییر الگو ،یعنی گرفتن
خراج از متحدان به جای غار کردن گاه و بیگاه همسایگان ،از نظر الگوی اقتصاد
جنگی با دگردی سی ارتش غارتگر و مهاجم آ شوری به ارتش یاریگر و مالیا محورِ
پارسی همارز بود و احتماالً از روی آن اقتباس شده بود.
در ابتدای کار ،خراجهای هر دولتشهر و سهمیهی پوا پرداختی عادالنه تعیین
شااده بود .کساای که این سااهمیهبندی را انجام داد آریسااتید بود که بعد از آن به
خاطر راضااای کردن همگان به لقب درساااتکار مفتخر شاااد .جمع کل مبالغی که
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ت شکیل شد و در آن قرار شد همهی دولت شهرهای ع ضو نیروی نظامی یا پوا به

PDF.tarikhema.org

دولتشاااهرها به اتحادیه میپرداختند به  700تاالن بالغ میشاااد که نسااابت به
خراجی که شهربانهای هخامن شی میگرفتند ب سیار زیاد بود .به عنوان مقای سه
کافی اساات بدانیم که خراج ساااالنهی کل منطقهی فنیقیه  -که از نظر انباشاات
ثرو همپایهی کل شبهجزیرهی یونان ،یعنی تقریباً شش برابر اتحادیهی دلو سی
بود  -به  300تاالن بالغ می شد و مجموع خراج ایونیه ،پامفیلیه و نواحی مجاورش
 400تاالن میشاااد .یعنی یونانیانی که تابع هخامنشااایان بودند بسااایار کمتر از
یو نان یانِ تابع ات حاد یهی دلوس خراج میداد ند ،و با تو جه به ا قدا ما عمرانی

میگرفتند ،معادا اسااات با مجموع خراج اساااتان مصااار ،به همراه لیبی ،برکه ،و
کورنه ،یعنی سرزمینهایی که مساحت و ثروتی بسیار بیشتر از کل یونان داشتند.
سهمیهی اع ضای اتحادیهی دلو سی تا پنجاه ساا ثابت باقی ماند ،و بعد تو سز
کلئون به ساااه برابر این مقدار افزایش یافت که تقریباً معادا بود با غار منظم
تمام امواا اعضااای اتحادیه توسااز آتنیها .توجیههای تاریخنویسااان جدید برای
ارزشااامند دانساااتن مشاااارکت در پرداخت این خراج برای تحقق آرمان هلنی و
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هخامنشاایان بساایار بیشااتر سااود میبردند .خراجی که آتنیان از متحدانشااان
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اروپایی 1هم ظاهراً توجیهی امروزی ا ست و برای دولت شهرهای آن دوران چندان
جذاب نبوده است ،چون در هر فرصتی برای جدا شدن از اتحادیه اقدام میکردهاند.
ات حاد یهی دلوسااای بیترد ید آر مانی یو نانی را دن باا نمیکرد .چون از اب تدا
نیروهای خود را برای حمله به شهرهای همسایه بسیج کرد ،که همه یونانی بودند.
در بهار  475پ.م .نیروهایش به شااهر ائیون در کنار رود اسااترومون حمله کردند.
این شهر تابع هخامن شیان بود و در مقابل ای شان به سختی مقاومت کرد ،اما در
نهایت تسخیر شد و تمام مردانش به قتل رسیدند و زنان و کودکانش برده شدند.2

همین سارنوشات دچار شادند .به نظر میرساد ت ش آتنیان برای هویتساازی و
تاریختراشاایشااان از همین دوره آغاز شااده باشااد ،چون ناگهان اسااتخوانهای
تساائوس ،بنیادگذار افسااانهای شااهرشااان ،را در این محل پیدا کردند و آن را با
مراسمی به آتن حمل کردند و معبدی برایش برافراشتند.
در این بین تمیستوکلس را در  471پ.م .به جرم همدستی با ایرانیان محاکمه
کرد ند ،ا ما در ن ها یت او را به جرم دزدی از شاااهر تبع ید کرد ند .او که مید ید
ا سپارتیها و آتنیها به ج ستجویش برآمدهاند ،به مقدونیه و اف سوس گریخت و در
 1بنگستون 90 :1376 ،و.91
 2پلوتارک ،كيمون.
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آنگاه نوبت به ا سکوروس در جزیرهی دولوپس ر سید و ساکنان این شهر هم به
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آنجا به دربار ایران پناهنده شااد .اسااتقباا گرمی که ایرانیان از او کردند ،نشااان
میدهد که از سویی از جنایتهایش هنگام قربانی کردن ا سیران پار سی و به قتل
ر ساندن مترجمان یونانی سفیران شان خبر ندا شتند ،و از سوی دیگر در میدان
جنگ تمیسااتوکلس لطمهی مهمی از او ندیده بودهاند .گذشااته از این ،تیولی که
بعدها به او بخ شیدند ن شان میدهد که شایعهی همد ستیاش با ایرانیان از زمان
نبرد ساالمیس چندان هم بیپایه نبوده است .مشهور است که او در این مد زبان
فارسی را آموخته بود تا میزبانانش را از خود خوشنود سازد .ایرانیان ماگنسیا را به

را از المپساااکوس فراهم سااازند .تمیسااتوکلس در شااهر ماگنساایا سااکههایی دو
دراخمایی ضرب کرد ،اما در اینجا هم حقهبازی و نادر ستیاش را رها نکرد .حجم
ز یادی از سااا که های او امروزه در موزه های یو نان و غرب وجود دارد که نامش
( )به یونانی بر آن نقش بسااته اساات .نکتهی جالب این
که دو سوم این سکهها تقلبی ه ستند! یعنی از مسِ آبکاری شده با نقره ساخته
شدهاند!

تمیستوکلس
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عنوان تیوا به او دادند و مقرر کردند که سهمیهی ماهیاش از میلتوس و شرابش
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در این میان ،آتنیان که به عنوان رهبران اتحادیهی دلوساای از منابع انسااانی و
مالی زیادی برخوردار شاااده بودند ،شاااروع به دساااتاندازی به شاااهرهای تابع
شاااهنشاااهی ایران کردند .به این ترتیب ،ایلغارهایی که به دنباا حم

تنبیهی

ایرانیان متوقف شده بود ،بار دیگر به شکلی سازمانیافتهتر از سر گرفته شد .با این
ت فاو

که این بار ایران یان مت حدانی نیروم ند در یو نان برای خود یاف ته بود ند و

غارتگران را به قدر کافی از حضور نظامی خویش ترسانده بودند.
فاساالیس حمله برد و آنجا را گرفت و به
در  469پ.م .کیمون آتنی به شااهر ِ

حمله برد و با وجود مقاومت شاادید پادگانهای پارساای آن را گرفت و غار کرد.
هر چند پلوتارک دستاوردهای این نبرد را از ساالمیس و پ ته بزرگتر دانسته  -و
احتماالً درساات هم میگفته  -اما تلفا آتنیان در این میان به قدری زیاد بود که
برای مدتی از دستاندازی مجددشان به قلمرو ایران جلوگیری کرد.
در همین ساا یعنی در  469پ.م .نخ ستین ن شانههای نار ضایتی از اتحادیهی
دلوسی در میان اع ضایش بروز کرد .در این ساا ،ناکسوس کوشید از اتحادیه جدا
شود .آنگاه در  465پ.م .نوبت به تاسوس رسید؛ شهری ثروتمند و قوی که مانند
آتن نیروی نظامی به اتحادیه میداد و در جنگها نقشی مهم بر عهده داشت.
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عنوان پایگاه عملیا آیندهاش از آن ا ستفاده کرد .آنگاه به اوریمِدون در پامفیلیه
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ساارخوردگی شااهرهای عضااو از اتحادیه بیشااتر به رفتار آتنیها باز میگشاات.
تاسااوساایها از مشاااهدهی این که آتن کوبنشااینی ده هزار نفرهای را در نزدیکی
شهر شان تأ سیس کردهاند ،به اندی شه افتادند و از ت شهای ای شان برای غ صب
معادن ط ی شان در تراکیه برآشفتند .آتنیان نخست کوشیدند تا با تصرف معادن
ط ی این ناحیه تا سوس را از منابع مالیاش محروم کنند ،اما در نبرد دراب سکوس
از تراکیها شکست خوردند و سپاهشان قتلعام شد .آنگاه تاسوسیها اع م کردند
که از اتحادیه خارج می شوند و برای ایمن ماندن از تهدید آتنیها از ا سپار یاری

زمینلرزهای سهمگین اسپار را ویران کرد .به دنباا آشوب ناشی از این زمینلرزه
بردگان شورش کردند و این حوادث به شعلهور شدن آتش سومین جنگ م سنی
منتهی شد.
به این ترتیب ،وقتی کیمون آتنی به تا سوس ل شگر ک شید ،با مردمی که د ست
تنها مانده بودند گ ویز شد .تاسو سیها تا سه ساا در برابرش مقاومت کردند ،اما
در نهایت ت سلیم شدند و به شهری خراجگزار فرو کا سته شدند .آتنیها دیوارها و
باروهای شهر شان را ویران کردند ،ناوگان شان را توقیف نمودند و امواا شان را به
غاااار

باااردناااد .آنگااااه خاااراج زیاااادی را بااارای عضاااااویااات

اجباری این شهر در اتحادیه تعیین کردند .رابطهی آتن با سایر دولت شهرها هم به
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خواسااات ند .ا ما این ز مان بدی برای یاری خواساااتن از آن ها بود .در  464پ.م.
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همین ترتیب زورمدارانه بود .با توجه به کتیبهای که از همین ساااااها در شاااهر
اریتره یافت شده ،میتوان به ماهیت این رابطه دقیقتر پی برد .اریتره شهری ایونی
بود که در برابر جزیرهی کیوس قرار دا شت .آتنیها نه تنها نمایندگان و سربازانی
در این شهر دا شتند ،بلکه در انتخابا مجلس این شهر هم دخالت میکردند .به
این معنا که اع ضای بولهی اریتره میبای ست پس از برگزیده شدن تو سز آتنیها
تأیید شوند .1به این ترتیب ،این دا ستان که آتنیها حافظ ا ستق ا و خودمداری
دولتشهرهای اتحادیهی دلوسی بودند افسانهای نادرست بیش نیست.

درون خود با چند پارگی مواجه بودند .در زمانی که کیمون تاسااوس را محاصااره
کرده بود ،دو نفر از رقیبان سیاسیاش ،پریکلس و افیالتِس ،از او به دادگاه شکایت
کردند .کیمون وقتی از جنگ بازگ شت ناچار شد در برابر محکمه حا ضر شود ،اما
چون هنوز مردی ثروتمند و با نفوذ مح سوب می شد ،تبرئهاش کردند .بعد نوبت به
ا سپار ر سید که از آتن کمک بخواهد .شورش م سنیها در این فا صله پی شرفت
کرده بود و ا سپارتیها نمیتوان ستند بر بردههای از جان گذ شته شان چیره شوند.
پریکلس و افیالتس مخالف مداخلهی آتن در این جریان بودند ،اما کیمون مجلس

 1بنگستون.98 :1376 ،
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(بوله) را متقاعد کرد که نیرویی برای کمک به ایشاااان بفرساااتند .پس خودش
رهبری چهار هزار هوپلیت را بر عهده گرفت و در  462پ.م .به پلوپونسااوس رفت.
غیبتش از آتن به افیالتس مجاا داد تا در قوانین آتن دسااتکاری کند و با کاسااتن
از قدر شاااورای آرئوپاگوس ،میدان را برای حزب دموکرا بازتر کند .1در همین
میان اسپارتیها ،که خودشان هم دچار تفرقه بودند ،کیمون را بدون این که نبردی
رخ دهد بازگرداندند و به این ترتیب به آتنیها توهین کردند .کیمون وقتی برگشت
آبروی خود را باخته و عرصااه را در دساات رقیبان دید .او را در  461پ.م .از آتن

در همان سااااِ تبعید کیمون ،افیالتس به قتل رسااید و پریکلس یکهتاز میدان
سیاست شد .او دومین عصر ط یی فرهنگ آتن را پس از عصر پیسیستراتی آغاز
کرد .دورانی که تا  429پ.م .دوام آورد و ت صویر آ شنای بی شتر ما از یونان با ستان
کاریکاتوری اغراقشده از آن محسوب میشود.
پریکلس فرزند کساااانتیپوس بود که در جریان نبردهای ایران و یونان نقشااای
برج سته بر عهده دا شت .مادرش ،آگاری سته ،برادرزادهی کالی ستنس بود و به این
ترتیب واب سته به خاندان آلکمنوئید مح سوب می شد .تاریخ تولدش را  495پ.م.
 1ارسطو ،سياست آتنی ،فصل .25
 2پلوتارک ،كيمون.16 ،
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دان ستهاند .او از شاگردان آناک ساگوراس و از هواداران جنبش سوفی ستها در آتن
بود .سیاست پریکلس ،ک ً در راستای کاستن از قدر شورای آرئوپاگوس و توسعه
دادن دامنهی اختیارا آرخون بود .او همچنین سیستم کلروخی را هم سامان داد.
بر مبنای این نظام ،شااهروندان آتنی که به عنوان مهاجر به دولتشااهرهای دیگر
میکوچیدند ،همچنان عنوان شهروندی آتن را حفظ میکردند و به همین دلیل به
م ابه ستون پنجمی در شهرهای رقیب عمل میکردند .د ستاورد دیگر او ،آن بود
که آتن را به مرکز حقوقی اتحادیهی دلوسی تبدیل کرد و دادگاهی مرکزی را برای

داشت .پریکلس کار خلع ید از آرئوپاگوس را که افیالتس آغاز کرده بود به سرانجام
ر ساند و منتخبان طبقهی ک شاورزان (زئوگیتای) را به جرگهی قانونگذاران راه داد.
او همچنین در و ضعیت دادگاهها هم تغییراتی داد و شش هزار تن از شهروندان را
بر مبنای رایگیری به عنوان اعضااای هیأ منصاافه برگزید .این بدان معنا بود که
نفوذ آرئوپاگوس بر دادگاهها از بین برود و روند دموکرا شدن آتن تکمیل شود.1
در دوران او آتن ،با پولی که از غار دولت شهرهای همسایه به دست میآورد،
آباد شد .فهرستی که ارسطو از کارگزاران دولت او به دست داده بیست هزار نفر را

Fornara & Samsons, 1991: 67-73.
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در بر میگیرد که با خرج دو لت  -یعنی خزا نهی ات حاد یه  -ز ندگی میکرد ند.1
پریکلس قوانینی برای جلوگیری از تعمیم حق شهروندی به تمام اع ضای شهرش
تدوین کرد و مرز بین بیگانه ها (متیک ها) و اعضاااای قبیله های آتنی را پررنگتر
کرد .بر مبنای این قانون جدید تمام کسانی که از مادری غیرآتنی زاده شده باشند
بیگانه محسااوب میشااوند و حق شااهروندی ندارند .البته پریکلس خود همسااری
غیرآتنی داشت و پسران خودش را از این قانون مست نا کرد!
آتنیان در همین دوره با تقا ضای کمک اهالی آرگوس روبهرو شدند که در حاا

هم محساااوب میشااادند و همچنان این وضاااعیت را حفظ کرده بودند .آتنیان
نیروهایی را برای کمک به آرگوس فرستادند که در اوئنو بر الکدمونیها چیره شد.
آنگاه نوبت ت سویهح سابهای قدیمی فرا ر سید .آتن اگینا  -رقیب دیرینهاش که
ع ضو اتحادیه ن شده بود  -را محا صره کرد و کورینتیها را که برای یاری به ای شان
بسیج شده بودند به سختی شکست داد.

 1ارسطو ،سياست آتنی ،فصل .24
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سردیس مرمرین پریکلس با کالهخود هوپلیتی بر سر

و به سوی بوئتیا  -که تازه بر ضد آتن شورش کرده بود  -حرکت کردند .آتنیها
هم با رهبری پریکلس به آنساااو شاااتافتند و در  457پ.م .برای نخساااتین بار
سربازان آتنی و اسپارتی در منطقهی تاناگرا رویاروی یکدیگر ایستادند ،و این تنها
بیساات و دو ساااا پس از نبرد پ ته بود .اسااپار ها در این جنگ پیروز شاادند و
آتنیها به سوی آتیکا عقب نشستند .اما دو ماه بعد بار دیگر به رهبری مورونیدس
به بوئتیا حمله کردند و مردم این ناحیه را در منطقهی اونوفتیا شاااکسااات دادند.
آنگاه در شااهرهایی که گشااوده بودند احزاب دموکراتیک را سااازمان دادند و به
قدر رسااااندند .در همین زمان دیوار بندر پیرایوس هم با اساااتحکاما جدیدی
تکمیل شد .ساا بعد از آن آتنیها به بندر اسپارتی گوتیون حمله بردند و آنجا را
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با خاک یکسان کردند.
در  457پ.م .اگینا هم ت سلیم شد و به آنجا هم شرایطی شبیه به تا سوس
تحمیل شااد .خراج ساااالنهی هر یک از این شااهرها هفت و نیم تاالن بود که برابر
است با  27کیلوگرم نقره.
در  455پ.م .تولمیدس آتنی با پنجاه کشااتی و چهار هزار هوپلیت به سااوی
مِتون در سواحل غربی یونان حمله برد .او شهر مسینا را تصرف کرد و بعد گیتیوم
را گ شود و بندر و خانههای شهر را به آتش ک شید .سپس به سوی جزیرهها لنگر

خلیج کورینت رفت و بردگان مسااانی را که همپیمانش بودند در آنجا مساااتقر
سااااخت .ساااپس با مردم آخائی که آنها هم متحد ایران محساااوب میشااادند و
نیرومندتر از آن بودند که به سااادگی فت شااوند ،پیمانی بساات و به این ترتیب
کورینت را با تهدید روبهرو کرد .اما در همین هنگام ،یعنی موقعیتی که آتن در
اوج قدر خویش به سر میبرد و ماهرانهترین شبکه از اتحادها را در اطراف خود
شکل داده بود ،مصیبتی بر سر این شهر فرود آمد.
بیتردید بزرگترین ماجراجویی آتنی ها در عصااار پریکلس همکاریشاااان با
شورشیان مصری بود.
در  463/462پ.م .اینارو نامی که ادعا میکرد پسر پسامتیک است و در برخی
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از منابع به عنوان مردی لیبیایی مورد ا شاره واقع شده ،در م صر شورش کرد و با
فرستادن پیکهایی به یونان به ایشان امتیازهایی پیشنهاد کرد و در عوض خواست
که برایش ساارباز بفرسااتند .آتنیان در ساااا  460پ.م - .در آغاز عصاار زمامداری
پریکلس  -ساااپاهی به مصااار فرساااتادند .این در زمانی بود که اینارو و مزدوران
یونانیاش در نبرد پِپرمیس بر سااپاه محلی پارس چیره شاادند و هخامنش ،برادر
خشایارشا و شهربان پیشین مصر ،را در این نبرد به قتل رساندند.
اردشاایر وقتی از شااورش آگاه شااد ،بغبخش و آرتاباز (آرتابازوس) را برای دفع

چند نبرد پیاپی شک ست دادند .آنچه از نظر روابز نظامی میان ایران و یونان مهم
ا ست ،درگیریهایی ا ست که بین ایرانیان و ناوگان آتنی درگرفت .این درگیریها
از دو جنبه حائز اهمیت اسااات .نخسااات آن که امکان مقایساااهی قدر نظامی
هخامنشاایان و آتنیان را در دورهی اوج قدر اتحادیهی دلوساای فراهم میکند ،و
دوم آن که با وجود ارزش و اهمیتی که از این نظر دارد ،معموالً در م یان تاریخ
جنگهای ایران و یونان گنجانده نمیشاااود ،گویی تاریخنویساااان غربی از خراب
شدن خاطرهی درخشان پیروزیهای رهاییبخش یونانیان بهراسند.
اما باید به مساااتندا تاریخی نگاه کرد و دریافت که آتنیان در  460پ.م .با
گساایل کردن ناوگانی برای کمک به اینارو علناً به کشااوری که بر شاااهنشاااهی
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هخامنشی شوریده بود کمک کردند و بهای آن را هم با شکستهای نظامی پیاپی
پرداختند .در واقع ،ادامهی تاریخ آتن و وقایع مهمی را که پس از آن رخ داد بدون
در نظر گرفتن پیامدهای این شااکسااتها نمیتوان درک کرد .یونانیان در چندین
نبرد از نیروهای پارسی به رهبری بغبخش شکست خوردند و همگی کشته شدند،
طوری که تنها تعدادی انگشتشمار از آنها توانستند به آتن باز گردند .آتنیان وقتی
از این شکست آگاهی یافتند ،ناوگانی کمکی را تجهیز کردند و در ساا  454پ.م.
برای یاری به بقایای سربازان شان به سوی م صر گ سیل کردند .اما این ناوگان هم

محاصره شده در مصر هم در جنگی خونین قتلعام شدند.1
آتنیان که گویا در این زمان برای ایلغاری دیگر به اوریمدون حمله کرده بودند
نیز شکست خوردند و با تلفاتی سنگین عقب نشستند .به این ترتیب ،آتن در عصر
پریکلس شکستی خردکننده را در تمام جبههها از ایرانیان پذیرا شد .2دامنهی این
شااکساات به قدری زیاد بود که آتنیان ،از بیم شااورش شااهرهای عضااو اتحادیه،
خزانه شان را از دلوس به خودِ آتن منتقل کردند .زیانهای وارد شده به آتن چنان
زیاد بود که آتن در  453پ.م .با ا سپار قرارداد صلحی منعقد کرد و امتیازهایی

Libourel, 1971: 605–615.
Aird, 2004: 52.
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در دماغهی مِندِس با ناوگان ایران برخورد کرد و کام ً نابود شاااد .آنگاه یونانیان
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را به حریف وا گذار کرد .1این قوا پلو تارک ،که کیمون را تنظیمکن ندهی این
صال نامه میداند ،2مشاکوک اسات چون او تا  451پ.م .از تبعید باز نیامده بود و
میدانیم که این قرارداد به فاصلهی کوتاهی پس از شکستهای مصر تنظیم شده
است.
صتتلح کالیاس  -پنج سااااا بعد ،آتن تا حدودی زخمهایش را ترمیم کرده بود .در
 450پ.م .کیمون در رأس ناوگانی با دویساات کشااتی به قبرس حمله کرد ،ولی
پیش از آن که نبرد به پایان برسااد در اثر بیماری درگذشاات .نبرد با چند پیروزی

آتنیان بدون فت آشکاری به شهرشان بازگشتند .در این بین شصت کشتی آتنی
از ناوگان جدا شد و برای یاری به امیرته به مصر رفتند .این که چه بر سر آنها آمد
به در ستی معلوم نی ست ،اما بعید نی ست که بار دیگر از پار سیان شک ست خورده
باشااند .چون بیدرنگ بعد از این ماجرا ،آتن نمایندهای به نزد ایرانیان فرسااتاد و
تقاضاااای صااال کرد .پیامد این ماجراجویی آن بود که پیمانی میان پارسااایان و
آتنیها منعقد شد که بعدها به نام نمایندهی آتنیاش ،صل کالیاس ،نامیده شد.3

 1دیودور ،فصل  ،11بخش  ،86بند .1
 2پلوتارک ،كيمون ،بند .1.18
Kagan, 1989: 108.
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دریایی و زمینی در کرانههای قبرس ادامه یافت اما با نتیجهی خاصی همراه نبود و
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کالیاس آتنی رهبر نمایندگانی بود که در سااااا  449پ.م .برای عقد قرارداد
صل نزد پارسها رفتند و عهدنامهی مشهور کالیاس در نتیجهی ت شهای ایشان
منعقد شد .در مورد صل کالیاس دو نگاه کلی وجود دارد .گروهی ،اصوالً وجود آن
را منکر شااادهاند و آن را از ابداعا تبلیغاتی یونانی ها یا ایرانی ها دانساااتهاند ،و
گروهی دیگر پذیرفتهاند که چنین پیمانی به را ستی وجود دا شته ا ست .ا ستدالا
مخالفان صل کالیاس ،آن ا ست که شواهدی تاریخی در تأیید آن وجود ندارد ،و
اصوالً بستن چنین قراردادهایی در دربار هخامنشی سابقه نداشته و نامعموا بوده

شاهن شاه هخامن شی ک سی را همتای خود نمی شناخته که بخواهد با او قرارداد
صل ببندد .دلیل دیگری که بر افسانهآمیز بودنِ این عهدنامه وجود دارد ،آن است
که توکودیدس ،که همزمان با بسته شدن این عهدنامه میزیسته و تاریخنویسی به
نسااابت قابلاعتماد و دقیق بوده ،در تاریخش اشاااارهای به این موضاااوع نکرده ،و
تاریخنویس متأخرتری مانند تئوپومپوس با صاااراحت آن را نادرسااات و دروغین
خوانده.1

Fine, 1983: 359-361.
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اساات .معاهدههایی از این دساات ،همواره میان دو طرف برابر بسااته میشااده ،و
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از سوی دیگر ،موافقین صل کالیاس ،شمار زیاد نویسندگانی را که به آن اشاره
کردهاند گواه میآورند ،و به این نکته اشااااره میکنند که شااااه ایران و آتنیان در
دریای اژه دارای منافع مشترکی بودهاند که با این عهدنامه برآورده می شده است.1
با این همه ،به نظر نمیرسد این دو دلیل برای واقعی پنداشتن صل کالیاس کافی
باشاااد .نظر بریان در این میان معقواتر مینماید .از دید او آنچه واقعاً رخ داده،
قراردادی محلی بوده که میان حاکمان محلی واب سته به ایران و آتن ب سته شده ،و
بعدها به تدریج دچار درشتنمایی مرسوم یونانیان شده و به عهدنامهای میان شاه

نقطهی نمای شگر آتن را با پهنهی شاهن شاهی هخامن شی مقای سه کنیم تا دریابیم
عقد قرارداد صل میان این دو طرفِ «برابر» تا چه اندازه نامعقوا مینماید.
اما اگر صااال کالیاس را به عنوان قراردادی موضاااعی و محلی در نظر بگیریم،
وجودش معقوا مینماید .محتوای قرارداد ،تا حدودی برای ما روشااان اسااات .به
روایت تاریخنویساااان یونانی ،ایرانیان بر مبنای این قرارداد پذیرفتند که از دخالت
در دولت شهرهای یونانی بپرهیزند ،و در مقابل سربازان مزدور یونانیان از قبرس و
م صر خارج شوند و دیگر به عنوان مزدور در خدمت امیران شور شی این مناطق

 1بریان1377 ،؛ جلد دوم.
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ایران و آتنیان ارتقا یافته ا ست .کافی ا ست به نق شهی جهان با ستان نگاه کنیم و
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قرار نگیرند .با توجه به این که اصاااوالً پارسها ع قهی چندانی به دخالت در امور
داخلی دولت شهرهای شبهجزیره ندا شتند و همواره با دعو یا تحریک خودِ این
شهرها پای شان به یونان ک شیده می شد ،این پیمان د ستاورد عالی و مهمی را که
بدان نساابت میدهند برای یونانیان نداشااته اساات .در عمل ،تمام دولتشااهرهای
یونانی در قلمرو هخامن شی از خودمختاری ن سبی برخوردار بودند و بر مبنای آنچه
از تحرکا بازرگانی و مبلغ خراجهایشااان برمیآید ،نساابت به برادرانشااان در
کرانهی دیگر هلسااپونت وضااعیت بهتری داشااتهاند .بنابراین قوا عدم مداخلهی

متنهای یونانی در شتنمایی شده و با شور و شوق تو سز تاریخنوی سان معا صر
بازنوی سی شده ،احتماالً پو ش شی تبلیغاتی بوده که آتنیها بر سند ت سلیم خویش
کشیده بودهاند.
این عهدنامه کام ً به نفع ایران بوده است .بندهایی از آن که متنهای گوناگون
در موردش توافق دارند ،عبارتند از:
 )1ایران خودمختاری دولتشااهرهای ایونی را محترم میشاامارد و در امور داخلیشااان
دخالت نمیکند؛
 )2آتن به ک شورهای د شمن ایران مزدور نمیفر ستد و به شهرهای شاهن شاهی
هخامنشی دستاندازی نمیکند.
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ایران در امور دولتشهرها تقریباً بیمعنا بوده است .این بند از قرارداد ،که بسیار در
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بند اوا ،چنان که گفتیم امری بدیهی بوده که در کل قلمرو شاهنشاهی جاری
بوده .هخامنشاایان تا وقتی که خراجهایشااان و نیروهای نظامی سااهمیهشااان به
موقع میر سید ،در امور داخلی هیچ سرزمینی دخالت نمیکردند .دولت شهرهای
ایونی هم در این مد  ،مانند سایر سرزمینها ،مجالس و دادگاهها و معابد خود را
داشااتند و از هخامنشاایان جز حمایت نمیدیدند .اما عدم مداخلهی ایران در امور
داخلی این کشااورها به معنای پذیرش ادعای اسااتق ا ایشااان نبوده اساات .چون
میدانیم که تمام شااهرهای ایونی تا پایان عمر دودمان هخامنشاای به ایران خراج

شمار یونانیان سپاه اسکندر بوده است.
اما بند دوم معنای زیادی دارد .این بند به نوعی امنیت مرزهای شاااماا غربی
شاهن شاهی را ت ضمین میکرده و آتن را از فر ستادن نیرو به این سو و آن سو منع
میکرده ا ست .پیامدهای این پیمان به رو شنی ن شان میدهد که ایرانیان پیش از
این هم به دنباا فت شاابهجزیرهی یونان نبودهاند و تنها برقراری امنیت و نظم در
مرزهای خویش را در نظر داشااتهاند .در این قوا و قرار ،ایرانیان به روشاانی سااود
میبردند .صل کالیاس تا  449پ.م .دوام آورد و موقعیت ایران در شبهجزیره را از
مرتبهی قدرتی ساااهمگین و مهاجم تا مرتبهی داوری برتر و حَکَمی مورد قبوا
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میدادند و ساااربازانی هم که در نبردهای ایران و مقدونیه گسااایل کردند بیش از
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همهی دولت شهرها ارتقا داد .این نشانهی رسمیت یافتنِ پیروزی سیاسی ایران در
یونان بود.
این قرارداد به آتن اجازه داد که بار دیگر به یونان متوجه شود و درگیریهایش
با اسپار را دنباا کند .به عنوان یک پیشرفت اقت صادی ،آتن در  450پ.م .اقدام
به ضرب سکه کرد و با همان زورمداری معمولش سایر شهرها را از دا شتن سکه
محروم کرد و مقرر کرد همه از سکههای آتنی استفاده کنند.
بعد ،ب فاصله پس از صل کالیاس ،اهالی فوکایا که با آتن متحد بودند جزیرهی

باشاد و به وارد شادن آتن در جرگهی یاران پارس در بالکان داللت داشاته باشاد.
اسپار ها برای دفاع از جزیره شتافتند ولی با مداخلهی آتنیها شکست خوردند و
بازگشااتند .آنها به ساارعت واکنش نشااان دادند و در  446و  447پ.م .دولتهایی
اشرافی و ضد دموکرا را در شهرهای اورخومِنِه و فائرونِس بر سر کار آوردند.
در خرداد  446پ.م .مردم ائوبیا بر ضد اتحادیه شورش کردند و به مردم مگارا
پیو سته و از قید سلطهی آتن رها شدند .در این هنگام پریکلس در آتن قدر را
در دست داشت .او با سیاستبازی و رشوه دادن به رهبران سیاسی مخالف ،موفق
شد اتحاد میان د شمنان آتن را در هم ب شکند .سردار آتنی ،تولمیدس ،بار دیگر با
سپاهی حرکت کرد و خائرونس را گرفت .اما در راه برگ شت به د ست مردم محلی
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دلفی ،پایگاه دیپلوماتیک ایران در یونان ،را گرفتند .این البته میتوانسااات معنادار
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شک ست خورد و به قتل ر سید .شمار ا سیران آتنی در د ست اهالی خائرونس به
قدری بود که بولهی آتن ناچار شااد برای بازخریدنشااان به باقیماندهی سااپاهش
دساااتور دهد تا بوئتیا را تخلیه کنند .به دنباا این ماجرا فوکایا و لوکریس هم از
اتحادیه جدا شدند .آتنیان در پاتک ضعیفی توانستند دو بندر ناسایا و پاگِئا را پس
بگیرند ،اما آشااکار بود که اقتدارشااان را در یونان از دساات دادهاند .با وجود این،
سیاستمداران آتنی هنوز آنقدر زیرک بودند که بتوانند با روشی نامعلوم  -شاید با
رشوه  -شاه اسپار را که برای ویران کردن آتن به آتیکا آمده بود ،بدون جنگ به

پریکلس ،پس از وقفهی کوتاهی ،به بازسااازی نیروهای آتن دساات زد .پس از
چند ماه سپاهیان آتن به اوبوئیا گسیل شدند و شهرهای شورشی را یکایک تسخیر
و غار کردند .1در این هنگام برای نخساااتین بار ع مت صااالیب در آثار هنری و
سیاسی آتنیها ظاهر شد.
صلیب و سیلهای بود برای اعدام دردناک بردگان شور شی ،که آ شوریان با نبوغ
خاص شان در این زمینهها ،اختراعش کرده بودند .در شاهن شاهی آ شور به صلیب
کشاایدن خائنان و شااورشاایان امری عادی بود و بر دیوارنگارههایشااان نقشهای

Thucydides, 2.21 and Aristophanes, The Acharnians, 832.
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بازگشت وا دارند.
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زیادی از این شیوهی اعدام را میتوان دید .وقتی پار سیان وامدار شاهن شاهیهای
گذ شته شدند ،ع وه بر منشها و معانی نیک و خو شایند ،ابزارهای اعدام را هم به
ارث بردند .به این ترتیب اعدام کردن با صلیب در میان پار سیان هم رایج شد .هر
چند تمام موارد معدود شناخته شده از آن به شورشیان یا خائنان معدودی منحصر
است .یونانیان صلیب را از ایرانیان وام گرفتند ،و با گشادهدستی و بدسلیقگی آن را
به کار برد ند .میخکوب کردن آر تاو ند بر چوب ،احت ماالً ،نوعی مصااالوب کردنِ
ابتدایی یونانی بوده است.

کشااایدند .آنگاه وقتی به جزیرهی هیساااتائیا رفتند و آنجا را فت کردند ،همان
صاالیب را که از اوبوئیا آورده بودند در آنجا کار گذاشااتند .از آن به بعد هم هر جا
که میرفتند صااالیبی را به نشاااانهی اقتدار سااایاسااایشاااان همراه میبردند .در
جزیره های دریای اژه ،حضاااور آتنیان با بر پا کردن صااالیب هایی چوبی در کنار
دروازهی شااهرها همراه بود .به این ترتیب ،آتنیها پیشاااپیش به شااورشایان اع م
میکردند که در صور شکست خوردن و اسیر شدن چه ب یی به سرشان خواهند
آورد .به این شکل بود که صلیب ،در بخشهای شماا یونان ،به صور نماد اقتدار
آتن درآمد .این نخستین کاربرد سیاسی صلیب به م ابه یک نماد بود .کاربردی که
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هنگامی که آتنیان اوبوئیا را گرفتند عدهی زیادی از شااورشاایان را به صاالیب
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بعدها ،در پیوند با نمادهای مهرپرسااتانه ،در امپراتوری روم احیا شااد و در پیوند با
مسیحیت به یکی از آشناترین نمادهای تمدن نوین غرب تبدیل شد.
در  445پ.م .صلحی سی ساله میان آتن و ا سپار جاری شد .آتن به نفع
کورینت از ادعای خود بر بوئتیا (نیسایا ،پاگئا ،و )...چشم پوشید و استق ا اگینا را
به رسمیت شناخت .در مقابل ،اسپار ها هم قوا دادند به آتیکا حمله نکنند و در
قلمرو آتن اخت لی ایجاد نکنند .مد کمی بعد از این قرارداد ،پریکلس نمایندگانی
به شااهرهای بیطرف فرسااتاد و پیشاانهاد کرد همهی شااهرهای یونانی در یک

بر این اتحادیه است ،کسی از آن استقباا نکرد.
چنان که گفتیم ،مگارا در ساااا  446پ.م .از اتحادیهی دلوساای خارج شااد.
نیروهای آتنی این شهر را محا صره کردند و راههای بازرگانیاش را قطع نمودند .با
وجود این ،مگارا به مقاومت خود ادامه داد و بعدها به یکی از اعضاااای نیرومند
اتحادیهی پلوپونسی تبدیل شد .در ساا  444پ.م .میلتوس و ساموس با یکدیگر
وارد جنگ شدند .در این نبرد ،میلتوس با آتن متحد شد و ساموس را شک ست
داد .1در نتیجهی ورود آتن به صحنه ،دولتمردان دموکرا در این جزیره به قدر

Thucydides, 1.115.
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اتحادیهی سیاسی پانهلنی جمع شوند .اما چون بدیهی بود که منظور سیاد آتن
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رسیدند و اشراف ساموسی از شهر رانده شدند .این اشراف نزد شهربان سارد رفتند
و با سپاه شاهنشاهی به ساموس بازگشتند و بار دیگر آنجا را گرفتند .در نتیجهی
این درگیری ،میلتوس و ساااموس ارتباط ساایاساای خود را با آتن قطع کردند .این
امر ،سرم شقی برای سایر دولت شهرهای یونانی شد .به زودی بیزانس هم به آنها
پیوسااات و موجی از جداییطلبی اتحادیه را فرا گرفت .در  440پ.م .شاااهرهای
کاریه و لیکیه از اتحادیه خارج شاادند و ت ش آتن برای بازپسگیریشااان نافرجام
ماند .در  429پ.م .مِلِ ساندر و در  428پ.م .لو سیکلِس ،که از سوی آتنیان برای

از اوایل دههی  440پ.م .و به دنباا ناکامیهای آتن در میان اعضااای اتحادیه
پریکلس و یاران دموکراتش به شد مورد حمله واقع شده بودند .در واقع ،در این
هنگام آتن میان دو نیرو تقساایم شااده بود .در یک سااو دموکرا ها و رهبرشااان
پریکلس قرار دا شتند که پ شتیبانان فکری شان سوفی ستها و هنرمندانی مانند
فیدیاس بودند .در سوی دیگر ا شراف به رهبری توکودیدس ،داماد کومون ،فعالیت
میکردند که کمدینوی سان ،شاعران و تراژدینوی سان نمایندگان ا صلیاش بودند.
این جب هه ی دوم به تدریج در طی سااااه چ هار د هه در رو یارویی با آرای
انسااانگرایانهی سااوفیسااتها فیلسااوفانی ساانتی را نیز تربیت کرد که سااقراط
نخستین شان و ارسطو و اف طون نیرومندترین شان بودند .جنبش اشراف آتن ،که
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گرفتن خراج به این مناطق اعزام شده بودند ،شکست خوردند.
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با خطابههای آت شین توکودیدس پ سر مل سیاس جانی تازه پیدا کرده بود ،تو سز
کمدینوی سانی تقویت می شد که از سویی سر لوبیایی شکل پریکلس را م سخره
میکردند و از سااوی دیگر به معشااوقهاش آسااپاساایا و هواداران دیگرش تهمت
بیدینی میزدند .در  443پ.م ،.بعد از آن که ا شراف آ سپا سیا و آناک ساگوراس را
به دادگاه کشااااندند و نزدیک بود به اعدام محکومشاااان کنند ،1پریکلس واکنش
نشان داد و توکودیدس را از آتن تبعید کرد.
در ساا  440پ.م .یک قا ضی آتنی به نام موریکیدس قانونی و ضع کرد که بر

ترتیب ،یکی از مجاری اصاالی اعماا نفوذ اشااراف در افکار عمومی از میان رفت ،و
دور نیست که این یکی از دالیل تشویق شدن برخی از ایشان برای روی آوردن به
بحث و جدا فل سفی با شد .پس از تبعید توکودیدس برخی از هواداران ا شراف به
دادگاهها فرا خوانده شاادند .به این ترتیب ،جنبش آریسااتوکرا آتن ،که توسااز
اسپار پشتیبانی میشد ،برای مدتی سرکوب شد.
محور ا صلی مخالفت ا شراف ،سیا ستهای اقت صادی پریکلس بود (در واقع اگر
بخواهیم دقیقتر بگوییم ،سیاستهای اقتصادی پریکلس ،که نبود!) ،چون یونانیان

 1پلوتارک ،پریکلس.31 ،
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مبنای آن آزادی بیان تراژدینویساااان و کمدینویساااان محدود میشاااد .به این
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تا این دوران هنوز مفهوم ذخیرهی ارزی و برنامهنویسی اقتصادی و صرفهجویی در
اندوخته را نمیشاااناختند و پواهایی را که دردساااترس داشاااتند بیمهابا خرج
میکرد ند .در واقع ،بخش مهمی از آ ثار هنری آتن با همین ولخرجی ها و بذا و
بخششهایی که پریکلس به دوستان هنرمندش میکرد ساخته شدند .از آنجا که
این پواها به اتحادیه تعلق دا شت و میبای ست صرف تولید ناوگان و تجهیز ارتش
شود ،به نظر میرسد اعتراضهای اشراف از نظر منافع دولت شهر شان معقوا بوده
باشاااد .گویا خود دموکرا ها هم این نکته را دریافته بود ند .چون در  443پ.م.

آتن با  4500تاالن نقره ذخیرهی ارزی پشتیبانی شود .چنین سیاستی کارآمد بود
و این اندوخته تا زمان جنگهای پلوپونسوس به نه هزار تاالن بالغ میشد .با همین
پوا ،آتنیان در حدود  442پ.م .دیوار دومی پشت دیوار قدیمی پیرایوس کشیدند
و به این ترتیب حمله به آتن را به عملیا نظامی دشاااواری تبدیل کردند .آنگاه،
پس از دوران کوتاهی از آرامش ،در  431پ.م .جنگ های پلوپونساااوس به دنباا
کشمکش میان آتن و کورینت آغاز شد.
جنگهای پلوپون سوس  -طلیعهی جنگهای پلوپونسااوس چند ساااا پیش از آن
آ شکار شده بود .در  437پ.م .آتن در ک شمکش میان دو شهر آکارنانیا و آمبراکیا
دخالت کرد و به این ترتیب منافعش با کورینت تعارض پیدا کرد ،چون هر دوی
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کالیاس ،که از هواداران پریکلس بود ،طرحی تدوین کرد که بر مبنای آن خزانهی
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این شاااهرها از کوچگاههای کورینتی بودند .وقتی کورکورا ،که یک مهاجرنشاااین
دیگرِ کورینتی بود ،از شااهر مادر خود جدا شااد و قوای کورینتی را شااکساات داد،
آتنیان به یاریاش شتافتند و نگذا شتند نیروهای کورینتی آنجا را ت سخیر کنند.
آنگاه نوبت به جزیرههای دریای اژه رسید .مهاجران کورینتی در جزیرهی کورکورا
خود کوبنشاااینی جدیدی به نام اپیدامنوس را بنیان نهاده بودند .در اپیدامنوس،
حزبی وجود داشااات که با کورینت در ارتباط بود .در  435پ.م .کورینتی ها به
حمایت از هوادارانشاااان به اپیدامنوس لشاااگر کشااایدند ،و آنجا را گرفتند .اما

خواساااتند .ناوگان کورکورا به کشاااتیهای کورینتی حمله کرد و در نبرد دریایی
خونینی آنها را شااکساات داد .به این ترتیب ،اپیدامنوس نیز تساالیم کورکورا شااد.
رهبران کورکورا که میدانساااتند کورینت به زودی باز خواهد گشااات ،با آتنیان
تماس گرفتند و از ای شان نیرو خوا ستند .آتنیها که هنوز برای نقض پیمان صل
سی ساله آماده نبودند ،تنها ده کشتی به کورکورا فرستادند .این ناوگان کوچک به
یاری متحدانش پرداخت و در ساااا 433پ.م .در کوبوتا با کورینتیها روبهرو شااد.
اما چون نیروی کورینت بیشااتر بود ،آتن ناچار به مداخلهی بیشااتر شااد و با ساای
ک شتی دیگر حمله کرد و کورینت را از پیروزیای که در شرف به د ست آوردنش
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مخالفان حضاااور کورینت بی کار نماندند و به کورکورا رفتند و از ایشاااان یاری

PDF.tarikhema.org

بود ،محروم ساخت.1
تنش میان این دو شهر هنگامی شد یافت که مردم پوتیدیا با دستور آتنیها
برای تخریب کردن ح صارهای شهر شان روبهرو شدند .این شهر در خالکیدیهی
مقدونیه قرار داشاات و بخشاای از اتحادیهی دلوساای بود ،اما طبقهای از اشااراف
کورینتی بر آن حکم میراندند .مردم پوتیدیا بر حکم آتن گردن نگذاشاااتند و در
 432م .با کمک کورینت در برابر حملهی آتنیها ایساااتادگی کردند .رهبران این
شهر از پردیکاس دوم ،شاه مقدونیه ،و ا سپارتیها یاری خوا ستند و چون پا سخ

از شاااهرهای تراس و کالخید نیز چنین کردند .آتنی ها به محاصااارهی پوتیدیا
پرداختند و کورینتیها برای یاری کوبنشینشان نیرو اعزام کردند.
در همین ساااا ،آتنیها به دولتشااهرهای تابعشااان فرمان دادند تا مگارا را به
خاطر خروجش از اتحادیه تحریم کنند .مگارایی ها در مقابل با کورینتی ها متحد
شدند و با یاری اسپار ها در اوا تابستان  432پ.م .در پلوپونسوس انجمن کردند
و آتن را به خاطر تخطی کردن از قوانین کنفدراسااایون شاااهرهای یونانی محکوم
کردند .این انجمن در شهریور ماه همان ساا بار دیگر تشکیل شد و این بار به آتن

Thucydides, 1.31–54.
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موافق شان را شنیدند ،رسماً از اتحادیهی دلوسی خارج شدند .به همراه آنها بعضی
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و متحدانش اع ن جنگ داد و به این ترتیب جنگهای پلوپونساااوس آغاز شاااد.
جالب آن ا ست که معبد دلفی نیز در این میان طرف ا سپارتیها را گرفت و آتن را
از شکست و ویرانی ترساند .این ،در واقع ،اع م موضع ایران بود که معموالً از زبان
آپولون در دلفی سخن میگفت.
دو طرف تا  431پ.م .به ب سیج نیروهای شان پرداختند و با مذاکرا بی سر و
ته وقتک شی کردند .آن گاه ا سپارتیها از آتن تقا ضا کردند تا ک سانی که در قتل
ناجوانمردانهی کولون د ست دا شتهاند (یعنی آلکمنوئیدها که پریکلس هم ع ضوی

خوا ستند قات ن پاو سانیاس را مجازا کند .این درخوا ستها در ابتدا به صور
خواساااتهایی دینی و به بهانهی رفع نفرین خدایان انجام میشاااد ،اما خیلی زود
شکل و شمایلی سیا سی یافت .ا سپار ها در گام بعدی از آتن خوا ستند که از
محاصاارهی پوتیدیا دساات بردارد ،تحریم مگارا را بشااکند و اسااتق ا اگینا را به
رسمیت بشناسد .پریکلس در پاسخ اهالی الکدمونیا را ناقض پیمان صل سی ساله
دانست.
در  431پ.م .نیروهای زمینی ا سپار و متحدانش برتری م شخ صی بر آتنیان
دا شتند .نیروهای آتن در کل  15-16هزار هوپلیت را در بر میگرفت .در حالی که
ا سپار به تنهایی  40هزار هوپلیت دا شت و این عده با یاری اهالی بوئتیا و فوکایا
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از آن بود) از آتن اخراج شاااوند .آتنی ها هم مقابله به م ل کردند و از اساااپار
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به پنجاه هزار تن میرساایدند .اما از سااوی دیگر ،نیروی دریایی آتن قویتر بود و
دست کم دو برابر بزرگتر از ناوگان پلوپونسوس بود .اسپار ها با یاری اهالی مگارا
و کورینت میتوانستند دست باال صد کشتی بسیج کنند .این در حالی بود که در
پلوپونسوس ،شهرهای آرگوس و آخائیها بیطرف مانده بودند.
جنگ با حملهی ا سپار ها به رهبری شاه شان ،آرخیداموس ،آغاز شد و این
مرحله از جنگ ده ساا به طوا انجامید .نخ ستین تنش در ا سفند  431تا اوایل
فروردین  431پ.م .روی داد ،وقتی که مردم بوئتیا به اهالی پ ته شاابیخون زدند،

کودکان شان را به آتیکا فر ستادند و از آتنیان یاری خوا ستند .1در اردیبه شت ماه،
آرخیداموس وارد خاک آتیکا شد و کو شید آتن را با مذاکره به ت سلیم شدن وادار
کند ،اما آتنیان نپذیرفتند .اس اپار ها به مزارع آتن حمله کردند و درختان را قطع
کردند و کشااتزارها را سااوزاندند .اما مقاومت آتنیها و کم شاادن آذوقهی ارتش
اسپار باعث شد یک ماه بعد عقبنشینی کنند .آتنیها از سوی دیگر صد رزمناو
را به مِتون در پلوپونساااوس فرساااتادند و به همراهش هزار هوپلیت و چهار هزار
کماندار اعزام کردند .اما براسیداس اسپارتی که دفاع از این محل را بر عهده داشت

Thucydides, 2.14.
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ولی در آنجا غافلگیر شدند و  180نفرشان اسیر و کشته شدند .پ تهایها زنان و

PDF.tarikhema.org

در راندنشااان کامیاب شااد .1در این بین جزیرهی کفالنیا به آتن پیوساات و مردم
اگینا به فرمان پریکلس از شهرشان تبعید شدند ،اما زیر فشار اسپارتیها ایشان را
در منطقهی تورئا اسااکان دادند .در  424پ.م .هنگامی که نیکیاس اسااپارتی این
منطقه را از آتن گرفت ،آتنیها تا جایی که میتوان ستند از این مردم ا سیر گرفتند
و آنها را به شااهرشااان بردند و به دار آویختند .آنگاه آتنیها چند دسااتاندازی
مرزی به مگارا کردند اما به فت درخ شانی د ست نیافتند .پوتیدیا هم با پ شتگرمی
پردیکاس همچنان در برابرشان پایداری میکرد .آتنیها در مقابل ایشان با تراکیها

در آغاز تابستان  430پ.م .اسپارتیها بار دیگر حمله کردند .این بار ،وحشت از
ایشاااان با هراس از طاعونی که به تازگی شاااایع شاااده بود ،گره خورد .این مرض
احتماالً از م صر به پیرایوس آمده و از آنجا در آتن شایع شده بود .این طاعون به
تدریج در کل یونان پخش شاااد و در  426پ.م .تا رم هم رفت .آتن که جمعیت
پناهندهی زیادی را در خود جای میداد ،مساعدترین مرکز نشو و نمای طاعون بود
و به همین دلیل هم بیشااترین تلفا را داد .تخمین زده میشااود که حدود یک
ساااوم کل جمعیت آتن و یک چهارم جمعیت  350هزار نفرهی منطقهی آتیکا در

Thucydides, 2.18.
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متحد شدند.
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این دوره از طاعون مرده باشاااند .اساااپارتیها ،که از این بیماری ترسااایده بودند،
عقبنشاااینی کردند و مرزهایشاااان را بر آتیکا بساااتند و قوانین ساااختی برای
جلوگیری از سرایت مرض و ضع کردند .م ً قرار شد هر ا سیری را که از آتنیها
گرفتند در جا بکشند و هیچ یک از اموالش را به اسپار نبرند.
در آتن ،طاعون حزب حاکم را از پا در آورد و پریکلس پس از سااها فرمانروایی
محاکمه و محکوم شااد .در بهار  429پ.م .پوتیدیا سااقوط کرد و همهی مردمش
غار شده و از شهرشان رانده شدند .این پیروزی بخشی از آبروی از دست رفتهی

شرکت کند و مدعی عنوان رزمآرایی شود .او برگزیده شد و پیش از آن که همراه
با پسرانش در اثر طاعون بمیرد ،سه ماه رهبری ارتش آتن را در دست داشت.
با مرگ پریکلس ،قدر در میان دو اردوی رقیب د ست به د ست شد .کلئون،
که مردی جاهطلب ،جنگسااااالر و کوتهبین بود ،رهبری دموکرا ها را بر عهده
گرفت و نیس ایاس ،که مردی صاال جو و پارسااامنش بود ،نمایندهی اشااراف تلقی
می شد و با او به مخالفت میپرداخت .در نهایت ،سیا ست تهاجمیترِ کلئون برنده
شد .چند ماه بعد آتنیان هنگام نیرو پیاده کردن در اسپارتولوس شکست خوردند.
اما عمل یا فورمیو را در خلیج کوری نت با موفقیت اجرا کرد ند و بخش مهمی از
ناوگان پلوپونسوس را نابود کردند .آنگاه با حمایت اهالی آکارنانیا ،شهر ناوپاکتوس
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پریکلس به او بازگرداند .به طوری که جرأ کرد در انتخابا این سااااا بار دیگر
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فت شااد و به آتن پیوساات .نیکیاس که این شااکسااتها را تحمل کرده بود به
دادگاهی در اسپار فرا خوانده شد و به دلیل بیلیاقتی محکوم و معزوا شد.
در  428پ.م .شهر ل سبوس که متحد سنتی آتن بود به ا سپار ها پیو ست و
طی مرا سمی به ع ضویت اتحادیهی پلوپون سوس درآمد .آتنیها به سرعت واکنش
نشاااان دادند و الخِس رابه همراه هزار هوپلیت به آنجا گسااایل کردند .او شاااهر
موتیلنه را محاصره کرد .هزینهی این لشگرکشی به قدری زیاد بود که کلئون ناچار
شااد خراج اعضااای اتحادیه را به سااه برابر افزایش دهد و این مبلغی کمرشااکن

موتیلنه سقوط کرد .مشهور است که کلئون در روزی که خبر پیروزی بر این شهر
به آتن رسااید ،در مجلس بوله پیشاانهاد کرد که همهی مردم موتیلنه را از دم تیغ
بگذرانند .بحثهای زیادی در این باره در گرفت و در نهایت نظر کلئون غلبه کرد و
یک کشتی به سوی این شهر گسیل شد تا دستور کشتار اهالی را به سربازان آتنی
م ستقر در آنجا بر ساند .فردای آن روز ،کلئون در مجلس حا ضر نبود و یکی دیگر
از شاااهروندان که دیودوتوس پسااار کراتس نام داشااات ،دلش برای مردم موتیلنه
سااوخت و مردم را به زنده نگه داشااتن و برده کردن آنها برانگیخت ،به این ترتیب
کشتی دومی به سوی این شهر فرستاده شد که دستوری معکوس فرمان پیشین را
حمل میکرد .میگویند ناخدای کشاااتی اوا ،که به ثبا رای آتنیان اعتقادی
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مح سوب می شد .با وجود این ،این ل شگرک شی نتیجه داد و در خرداد  427پ.م.
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نداشت ،آنقدر در راه معطل کرد تا کشتی دوم به او رسید و از تغییر حکم مجلس
خبر داد .1به این شاااکل بود که آتنیان با مهربانی فراوان از قتل عام همهی مردم
موتیلنه خودداری کردند و در مقابل تمام ا سیران جنگی شان را ک شتند و زندگان
را برده کردند.
در مرداد  427پ.م .اساااپارتیها با گرفتن پ ته ت فی کردند .تنها  212تن از
مردان این شاهر توانساتند حلقهی محاصاره را بشاکنند وخود را به آتن برساانند.
ا سپارتیها به جای محاکمه از ا سیران شان میپر سیدند که به نیروهای پلوپون سی

اعدام کردند .به این ترتیب ،پ ته کام ً نابود شد و به بخ شی از تبس تبدیل شد.
در  427پ.م .مردم کورکورا باه کورینات پیوساااتناد ،اماا هواداران آتن یعنی
دموکرا های کورکورا ،که با الخس آتنی و بی ست ک شتی اعزام شده از این شهر
پشتیبانی میشدند ،قدر را غصب کردند و حمام خونی از هواداران آریستوکراسی
به راه انداختند .در پاییز  427پ.م .برای نخ ستین بار آتن به سی سیل حمله کرد.
این ناوگان به دنباا تقا ضای کمک مردم لئونتینی از آتن به آن سو اعزام شده بود.
لئونتینی در این مقطع با سوراکوزای میجنگید و سفیری پرآوازه را برای دریافت

 1توكودیدس ،كتاب سوم ،فصل .9
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در جریان جنگ کمک کردهاند یا نه؟ و چون هیچ کس کمکی نکرده بود ،همه را
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کمک گسیل کرد .او گرگیاسِ سوفیست بود که بعدها نامش بر یکی از رسالههای
اف طون باقی ماند.
لئونتینی با حمایت این پشاااتیبان مقتدر ،در  427پ.م .مساااینا را فت کرد و
منطقهی سِ اگُسااتا را تسااخیر کرد .آتنیها در ساایساایل توانسااتند لئونتینی را با
همسایگانش (رگیوم و کامارنیا) متحد کنند و حملهی سوراکوزاییها را دفع کنند.
یک ساا بعد شهر مِسانا هم به این اتحادیه پیوست.
در  426پ.م .دموساااتنس آتنی به همراه پروکلس به آیتولی حم له کرد ا ما

افتخاراتی به دساات آورد .همین دموسااتنس در بهار  425با ناوگان آتن که چهل
ک شتی را در بر میگرفت به سی سیل رفت و در نزدیکی م سانا نیروهای ا سپارتی
متحد سوراکوزای را شکست داد و حدود چهارصد اسپارتی را در جزیرهای محاصره
کرد .اسپارتیها تقاضای صل کردند که توسز آتنیها رد شد .پیادهنظام انبوهی از
قوای متحد آتن در این جزیره پیاده شدند و همهی اسپارتیها را به اسار گرفت.
کلئون که در این هنگام در آتن قدر را به د ست دا شت ،به خاطر این پیروزیها
بسیار ستوده شد.
از آن ساو ،اساپارتیها هم بیکار ننشاساتند .براسایداس اساپارتی برنامهای را
طراحی کرد تا آتن را از دریافت چوب از تراکیه محروم کند .چوب هایی که برای
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شااکساات خورد و تنها پس از نبردی پر ماجرا و پیچیده با اسااپارتیها توانساات
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ساخت ک شتی و تو سعهی ناوگان آتن الزم بود .دمو ستنس آتنی که میکو شید
م سیر بویوتیا را از آیتولی ببُرد و به آکارناییان در مقابل د شمنان شان در آمبراکیا
کمک کند ،از ا سپارتیها شک ست خورد .آنگاه آتنیها پولوس را در پلوپون سوس
فت کردند .اما تو سز پادگان ا سپارتیهای م ستقر در ا سفاکتریا محا صره شدند.
آتنی ها ،در ا قدامی جا لب توجه ،به آن ساااو کشاااتی هایی فرسااا تاد ند و خودِ
محاصرهکنندگان را محاصره کردند .در نهایت ،اسپار ها که بین منگنهی دو نیرو
گیر افتاده بودند ،در  425پ.م .تسلیم شدند ،و با دخالت کلئون آزاد گشتند.

چندین دولتشهر دیگر از اتحادیهی دلوسی خارج شدند .ساا  424پ.م .را آتنیان
خوب شاااروع کردند و بد پایان دادند .آتن ابتدا شااابهجزیرهی متانا را گرفت ،بعد
جزیرهی سیترا را فت کرد ،آنگاه بندر مهم نی سایا را ا شغاا کرد که هم سایهی
مگارا بود و به این ترتیب مسااایرهای بازرگانی این شاااهر را تهدید کرد .اما نیروی
زمینی آتن این پیروزیها را بر باد داد و در نزدیکی دِلیوم از تبساایها شااکساات
سختی خورد .در سی سیل هم او ضاع ناگهان خراب شد .نیروهای امدادی آتن زیر
ف شار سردار سوراکوزایی ،هرموکراتس ،ت سلیم شدند و پس از ت شکیل انجمنی در
گِ  ،قرار شد همهی شهرهای سی سیل با هم صل کنند ،و این چندان باب میل
آتن نبود .چون سوراکوزای که مهمترین شهر سیسیل بود ،متحد اسپار محسوب
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در  424پ.م .با وجود این کامیابیها روند فروپاشاای جبههی آتن ادامه یافت و
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می شد و به این ترتیب سیا ست سی سیل را قب ضه میکرد .به دنباا این صل ،
آتنیان ناگزیر شدند این جزیره را ترک کنند.

مِسینا
هیمِرا
اِگِستا

ناکسوس
قلهی اتنا
لئونتینی
آگریگنتوم

tarikhema.org

سوراکوزای
ِگ

نقشهی سیسیل

1

ا ما خطر ناکترین حاد ثه برای آتن هنوز در راه بود .براسااا یداس با نیرو های
پلوپونساااوس به مرکز یونان وارد شاااد و پس از اردو زدن در هراکلئیا ،که پایگاه
سنتی اسپار ها در این منطقه بود ،به سوی شبهجزیرهی کالخید در شماا یونان
حرکت کرد .شهرهای آکانتوس و ا ستاگیرا به او پیو ستند و آمفیپولیس که ع ضو
اتحادیهی دلوسی بود به زور فت شد .اما براسیداس با اهالی به مهربانی رفتار کرد

Lafleur et al, 2001.
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و آسیب زیادی به ایشان نرساند .آنگاه شهرهای تئورون و سیتونیا تسخیر شدند و
به این ترتیب پایگاههای آتن در تراکیه از دست رفتند .آتنیان که اسیران اسپارتی
را از نبرد سیسیل در اختیار داشتند تهدید کردند که با ورود پلوپونسیها به آتیکا
همه را خواهند ک شت ،و به این ترتیب دو طرف به آتشبس موقتی د ست یافتند.
دو روز بعد از این متارکه ،اساااکیون در کالخید به اساااپار ها پیوسااات و وقتی
براساایداس از بازگرداندن آن به آتن خودداری کرد ،آتشبس لغو شااد .آتن در این
میان به فعالیتهای سیا سی روی آورد و موفق شد با پردیکاس دوم متحد شود.

آمفیپولیس حرکت کرد ،اما در آن حوالی از براسیداس به سختی شکست خورد و
کشته شد .گویا براسیداس هم در این جنگ کشته شده باشد.
در فروردین  421پ.م .بار دیگر پیمان صاالحی میان دو طرف منعقد شااد که
خونریزی را تا پنجاه ساا دیگر ممنوع میکرد .آمفیپولیس به آتن بازگردانده شد
و مردمش همه تبعید شدند .برخی از شهرهای کالخید ،که م ستقل شده بودند،
اساااتق اشاااان را حفظ کردند به شااارط آن که خراج قدیمی اتحادیه (مصاااوب
آریسااتید) را به آتن بپردازند .آتنیان نیز شااهرهای پلوپونسااوس را تخلیه کردند و
دلفی رسماً مستقل اع م شد.
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کلئون که از این موفقیت داگرم شده بود ،بار دیگر تئورون را فت کرد و به سوی
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آنگاه صاال برای مدتی کوتاه برقرار شااد ،تا این که در  420پ.م .آلکیبیادس
در آتن ز مام قدر را در دسااات گر فت .او که برادرزادهی پریکلس و شااااگرد
برج ستهی سوفی ستها بود ،رهبری دموکرا ها را به د ست گرفت و بر کلئون ،که
به سوی صل متمایل شده بود ،چیره شد .او سیا ستی به شد

ضد ا سپارتی را

دنباا میکرد و توانسااات در مقابل اتحاد اساااپار با بوئتیا ،پیمانی با مردمان
آرگوس ،الیس ،و مانتینی بب ندد .آن گاه در امرداد  418پ.م .بار دیگر نبردی
درگرفت که در آن اسپار ها با رهبری شاهشان ،آگیس ،بر مانتینی چیره شدند.

بفریبد و از تبعید شدن خود درجریان او ستراکی سم جلوگیری کند .به این ترتیب
امیدهایی که برای تداوم صااال وجود داشااات از میان رفت .رهبری ارتش آتن به
نیساایاس و آلکیبیادس محوا شااد و این دو در  416پ.م .جزیرهی ملوس را که
کام ً بیگناه و بیطرف بود ت سخیر کردند ،مردانش را ک شتند و بچهها و زنانش را
به بردگی فروختند .1بعد ،زمان حمله به سی سیل فرا ر سید که به دلیل ثرو های
بساایارش همواره برای یونانیان وسااوسااهکننده بود .دو سااردار یادشااده به همراه
الماخوس برای حمله به این جزیره گ سیل شدند .چند روز پیش از حرکت ای شان،
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PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

در این میان آلکیبیادس توانست رهبر نیروهای هوادار صل  ،یعنی نیسیاس ،را
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غوغایی به خاطر آلوده شاادنِ تندیس هرمس در میدان عمومی شااهر برخاساات.
سنتگرایان و محافظهکاران این مج سمه را مقدس میدان ستند و سوفی ستها و
دموکرا ها این عقیدهی ایشاااان را مساااخره میکردند .به همین دلیل هم آلوده
کردن این مج سمه تنشهای زیادی را برانگیخت .به نظر میر سید آلکیبیادس این
کار را کرده با شد .اما شرایز ا ضطراری جنگی باعث شد مو ضوع برای مدتی در
حاشاایهی توجه عمومی قرار گیرد .چند روز بعد ،ناوگان آتن به سااوی ساایساایل
بادبان برافراشاات .این ناوگان  134کشااتی و  27هزار ساارباز را در بر میگرفت.

از ای شان ا ستقباا نکرد .حتی رگیوم که متحد سنتی آتن بود هم پذیرایی شایانی
از ایشان به عمل نیاورد.
در همین حین تساااالوس پسااار کیمون ،که از غیبت آلکیبیادس برای متهم
کردنش ا ستفاده کرده بود ،در آتن او را به جرم توهین به مقد سا محکوم کرد و
زورقی فرسااتاد تا او را از ساایساایل به آتن بازگردانند .ساایاسااتمدار آتنی که دید
اعتبارش بر باد رفته است ،به آرگوس گریخت و به اسپار ها پناهنده شد!
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آشکار بود که آتنیها برای غار میروند .به همین دلیل هم در سیسیل هیچکس
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آلکیبیادس

آتنیها در سیسیل به هر صور کار خود را پیش بردند .بعد از شکستی که در

کردند و مهمترین مرکز سیاسی این جزیره را با تهدید بزرگی رویارو کردند.
در همین بین ،در شاهنشاهی ایران تغییراتی رخ داده بود .در ساا  424پ.م،.
پس از پایان یافتن ناآرامیهای نا شی از مرگ ارد شیر هخامن شی ،هوخ شا بر تخت
نشااساات و به زودی با نام داریوش دوم شااهر یافت .همزمان با قدر یافتن او
پی سوتنَه شهربان سارد قیام کرد و گروهی از مزدوران یونانی را به خدمت گرفت.
اما تیسافرن که از سوی شاه برای سرکوب وی فرستاده شده بود ،به سرعت او را
شاااکسااات داد .لیکون آتنی ،که متحدش بود ،به او خیانت کرد و هنگام جنگ
تنهایش گذا شت .تی سافرن ،پس از اعدام کردن او به عنوان شهربان سارد برگزیده
شااد و با یاری رقیب ساایاساایاش فرناباز  -که شااهربان داسااکولیون بود  -به
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نتیجهی ورود سوارهنظام سوراکوزایی به صحنه تحمل کردند ،این شهر را محاصره
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دولت شهرهای یونانی سفیر فرستاد و از ایشان خراج خواست و گرفت .وقتی مد
کوتاهی پس از این ماجرا اَمورگَه پ سر پی سوتنَه قیام کرد ،از دولت شهرهای تراکی،
یونانی ،و مقدونی  -از جمله آتن  -خواسااات تا برایش نیرو بفرساااتند .آتنیها به
کاریه رفتند در خدمت اَمورگَه درآمدند .به این ترتیب ،آتنیان هم صل نیکیاس را
نقض کردند و هم ناخردمندانه قوای خود را در جزیرهی دوردسااات سااایسااایل
زمینگیر ساختند.
سیاستمداران استان سارد و داسکولیون وقتی نقض صل نیکیاس را دیدند ،به

سرداران شور شی و آتنیان متحد شان را از دم تیغ گذراند .پس از آن ،کمکهای
مالی پارسها به ا سپار آغاز شد .ا سپارتیها پنج هزار تاالن نقره از ایران گرفتند،
و برای قطع کردن شاااهرگهای حیاتی آتن به حرکت درآمدند .اسااپارتیها که از
ساااویی فریفتهی رشاااوه های ایران شاااده بودند و از ساااوی دیگر با تقاضاااای
سوراکوزاییها و آلکیبیادس (!) برای مداخله و جنگ با آتن روبهرو شده بودند ،در
 414پ.م .وارد عمل شااادند .آنها سااارداری به نام گولیپوس را به ساااوراکوزای
فرستادند .او در هیمرا نیرو پیاده کرد و وارد سوراکوزای شد و نیسیاس را درمانده
کرد .سااردار آتنی در زمسااتان همان ساااا از آتن خواساات که یا نیروی کمکی
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سرعت وارد عمل شدند .سپاه ایران اَمورگه و متحدانش را شک ست داد و همهی
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بفرسااتد و یا برای شااکسااته شاادن محاصااره دسااتور دهد .اما بخت از آتنیها رو
گردانده بود.
آگیس اساااپارتی در بهار  412پ.م .با راهنمایی آلکیبیادس به ساااوی آتیکا
حرکت کرد .پادگانی در دِکِلِئا ایجاد کرد ،مزارع را نابود کرد و اجازه داد تا بیساات
هزار تن از برد گان بگریز ند .در این م یان ،آتن یان گروهی  1300نفره از مزدوران
تراکیایی را به رهبری آنتیریتوفس برای اعزام به سااایسااایل اجیر کرده بودند .این
سااربازان در میانهی این آشااوب به حاا خود رها شاادند .در نتیجه ،به سااوی آتن

آنگاه شااهر میکالسااوس را فت کردند و تمام جانداران آن را از دم تیغ گذراندند.
این بدان معناسااات که مردان ،زنان ،کودکان ،گاوها و گوسااافندان را از میان
برداشااات ند! گروهی از این مزدوران کودکانی را که در معبدی پناه گرفته بودند به
ضرب شمشیر کشتند.1
در همین حاا ،آتن تمام نیروهایش را برای گ شودن سی سیل ب سیج کرده بود.
بار دیگر  73کشتی و بیست هزار نفر به دروازههای سوراکوزای فرستاده شدند ،در
حالی که گولیپوس در ساایساایل به آتنیها شاابیخون میزد و نیروهایشااان را به
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حرکت کردند و بر سااار راه خود تمام کشاااتزارهای نزدیک تناگرا را نابود کردند،
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وضااعیتی تدافعی کشااانده بود .دموسااتنس که رهبری نیروهای کمکی را بر عهده
دا شت ،هنگامی که میکو شید بر تپههای نزدیک سوراکوزای پیاده شود از اهالی
محل شک ست خورد ،و متقاعد شد که گرفتن این شهر کاری ناممکن ا ست .پس
ِِ بازگ شت ،ماه
توان ست نی سیاس را برای بازگ شت به آتن متقاعد کند .اما در شب
گرفت و نی سیاس خرافاتی فکر کرد این ن شانهی مخالفت خدایان با برگ شت شان
است .در نتیجه ،تصمیم گرفت یک ماه دیرتر به آتن برگردد .به دلیل همین تأخیر
اسپارتیها موفق شدند به ناوگان آتن حمله کنند و نیمی از آن را نابود کنند .قوای

سااردارانشااان مساایرهایی نادرساات را در پیش گرفتند و در نهایت تا پایان پاییز
 413پ.م .همگی اساایر یا کشااته شاادند .خودِ نیساایاس و دموسااتنس در میان
کشتگان بودند .سیسیلیها اسیران شان را به تخته سنگی در کرانهی دریا بستند.
جایی که بیشترشان در اثر سرمای زمستانی مردند .آتنیان دراین نبردها چهل هزار
نفر سرباز و  160رزمناو را از دست دادند.
به این شکل در  413پ.م .آتن در سی سیل شک ست خورد .در تاب ستان 412
پ.م .الکدمونیها با خاکیدوس قراردادی بساااتند که کام ً به نفع ایران بود و این
دولت شهر را تحتالحمایهی ایران قرار میداد .درهمین زمان ،پیمانی بین ا سپار
و تی سافرن ب سته شد که بر مبنای آن ا سپار ها به مزدوران ایران تبدیل شدند:
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آتنی که در داخل ساارزمین ساایساایل به دام افتاده بودند ،با بیلیاقتیهای پیاپی
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آنها تعهد میکردند به دولت شهرهای ایونی د ستاندازی نکنند و جلوی آتن را هم
در این مورد بگیرند؛ همچنین متعهد شده بودند که نبردشان با آتن را ادامه دهند.
در تابستان  411پ.م .ایران به اسپار ها اجازه داد تا از ناوگان فنیقی شاهنشاهی
اساااتفاده کنند ،و این قرار را تا زمساااتان تمدید کرد .به این ترتیب ،داریوش دوم
بدون این که یک نفر تلفا بدهد ،مرکز ناآرامی در یونان را به د ست ا سپار های
محافظهکارتر سرکوب کرد.
بنا بر روایت توکودیدس ،در این میان آلکیبیادس که به اردوی اسپار پیوسته

که حفظ موازنه میان دو دولتشهر مهم یونانی مؤثرتر از نابود کردن یکی به دست
دیگری اسااات .1این ادعا البته با مرور رخدادهای تاریخی تأیید نمیشاااود .چنین
مینماید که ایرانیان از آغاز به دنباا دساتیابی به چنین تعادلی بودهاند و نیازی به
رایزنیهای آلکیبیادس نداشااتهاند ،چنان که در جریان دور اوا شااکساات خوردن
آتن نیز از نابود کردن کاملش جلوگیری کردند و تا حدودی آن را برای بازساااازی
نیروهایش یاری دادند .ع وه بر این آلکیبیادس در این زمان سااارداری فراری بود

 1توكودیدس ،كتاب هشتم.
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بود ،وارد عمل شد .بر پایهی روایتهای یونانی ،او توانست تیسافرن را متقاعد کند
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که احتماالً به خدمت پارس درآمده بود ،ولی آنقدر مهم تلقی نمیشد که بتواند با
شهربان سارد مذاکره کند و نظراتش را به او بقبوالند.
در  412پ.م .آلکیبیادس بار دیگر در صااحنه پدیدار شااد و شااهرهای ایونیه و
خیوس را بر ضد آتن شوراند .اما آتنیان نیروهای نظامی خود را باز سازی کردند و
خیوس را ویران کردند و اشاااراف را از سااااموس برانداختند .پس از آن ،نوبت به
شهرهای بیزانس ،کوزیکوس وخالکدون بود که پیوندهای خود را با آتن بگسلند ،و
این به معنای قطع شدن مسیر حیاتی غلهای بود که از شماا به آتن میرسید .در

به همکاری با ا سپار بودند ،و پنج هزار تن از جنگاوران در گرفت .ناوگان آتنیان،
که در ساموس لنگر انداخته بود ،زیر بار ت سلز ا شراف نرفت و دو سردار دموکرا
به نامهای تراسااولوس و تراسااولوبوس را به رهبری برگزید .در این میان ،بار دیگر
سااار و کلهی آلکیبیادس دغلکار پیدا شاااد و با وعدهی این که از ایرانیان یاری
خواهد گرفت ،رهبری ناوگان آتن را بر عهده گرفت .آلکیبیادس ،به این ترتیب ،با
نیرویی نظامی مجهز شد و توانست بار دیگر بر اسپارتیهایی که میزبانان دیروزش
بودند حمله برد .او در کونوسما و آبودوس بر ناوگان پلوپونسی غلبه کرد و به ساا
 410پ.م .در کوزیکوس پیروزی مهمی به دسااات آورد .آن گاه تا دو سااااا بعد
خالکدون و بیزانس و تاسوس را بار دیگر فت کرد و پیروزمندانه به آتن بازگشت.
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اردیبه شت  411پ.م .در آتن ک شمک شی میان چهار صد تن از ا شراف ،که متمایل
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در این میان ،آتنیان با ساایاسااتهای ساانجیدهی ترامنسِ محافظهکار ،دوران
گذار از دموکرا سی به حکومت ا شراف را به آرامی سپری میکردند .آتنیان پس از
دورهی کوتاهی از آرامش باز به حرکت درآمدند و اسااا پار ها را در چ ند نبرد
کوچک شااکساات دادند .در نتیجه ،در تابسااتان  410پ.م .پیمان صاالحی میان
ا سپار و آتن منعقد شد .نتیجهی صل  ،قدر گرفتن دوبارهی دموکرا ها بود.
این بار رهبر این گروه مردی به نام کلئوفن بود که آال موساایقی میساااخت .او
شورای پنج هزار نفرهی ا شراف را منحل کرد و بار دیگر بولهی پان صد نفره را احیا

می شد ،نوعی آ شتی ملی شکل گرفت .در همین زمان بود که آلکیبیادس ،پس از
رهبری پیروزمندانهی قوای دموکرا ساموسی بر ضد اسپار ها ،محترمانه به آتن
وارد شد و با ا ستقباا مردم روبهرو شد! مردم آتن ،که خیانتهای او را از یاد برده
بودند ،بار دیگر به رهبری نیروی دریایی منصوبش کردند.
در سااااا  407پ.م .داریوش دوم پسااار کو چک خود کوروش را به عنوان
ن مای ندهی شاااااه در آسااا یای صاااغیر به منط قه اعزام کرد .او در ک نار دیگر
مسئولیتهایش ،سیاست خارجی ایران در مورد یونان را هم بازبینی کرد و آشکارا
به هر دو طرف یو نانی پوا پردا خت تا یکدیگر را از م یان بردار ند .کوروش با
لوساااندروس ،دریاساااالر اسااپارتی ،رفاقتی به هم رساااند و به او کمک مالی ک نی
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کرد .به این ترتیب ،در خرداد  408پ.م .که جشااان های پونتریای در آتن برگزار
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کرد .در نتیجه در بهار  407پ.م .آلکیبیادس در نوتیوم از او شااکساات خورد و بار
دیگر از سرداری معزوا شد .این سیا ستبازِ حیلهگر از آنجا به تراکیه رفت و نزد
فرناباز پناهنده شاااد .آنگاه تا سااااا  404پ.م .که به خاطر خیانت اعدام شاااد،
همچون مهمانی نزد پارسیان زیست.
از آن سااو ،اسااپارتیها که نگران نزدیکی بیش از حد لوساااندروس و کوروش
کوچک بودند او را به اساااپار فرا خواندند و به گناه جاهطلبی زیاد از سااارداری
عزلش کردند و کالیکراتیدس را به جایش برکشیدند .این سردار به ساا  406پ.م.

بر او پیروز شاااده بود ند هم چ ندان بهتر از خودش از آب درن یا مد .آ نان وقتی
پیروزمندانه به آتن بازگ شتند ،تو سز د شمنان سیا سی شان به دادگاه فراخوانده
شدند و به دلیل این که در گرماگرم نبرد سربازان مجروح را از غرق شدن نجا
نداده بودند ،به اعدام محکوم شاادند! دو نفر از ایشااان موفق شاادند از این مجازا
غیرعادالنه بگریزند ،و شش تنِ دیگر اعدام شدند!
اسااپار ها که ناکامی سااردار تازهشااان را دیده بودند ،بار دیگر به لوساااندروس
روی آوردند .او در نزدیکی رود آیگوس ناوگان آتن را نابود کرد و در اسااافند ماه
 405یا فروردین  404پ.م .موفق شد شهر آتن را فت کند .این نخستین بار پس
از دو بار فت آتن به دست مردونیه بود که این شهر تسخیر می شد .به این ترتیب،
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در نبرد آرگینوسای از آتن شکست خورد و کشته شد ،اما سرنوشت سردارانی که

PDF.tarikhema.org

آتن در نبردهای پلوپون سوس شک ست خورد ،آری ستوکرا سی قدیمیاش بار دیگر
قدر گرفت و دموکرا هایش قلع و قمع شدند .لو ساندروس خود بر ویران کردن
دیوارهای پیرایوس نظار کرد و تبعیدیان آتنی را به شااهرشااان بازگرداند .آنگاه،
گویی به عنوان شوخی با تاریخ ،آتن به اتحادیهی پلوپونسوس پیوست!1
اسااپارتیان در آتن نظام ساایاساای دموکراساای را برانداختند و جبارانی به نام
دِکارخی را بر سر کار ن شاندند و با پادگانی ا سپارتی ،که فرماندهاش هارمو ست نام
داشت ،از ایشان حمایت کردند .پس از مدتی کوتاه ،سی تن جبار در پیوند با نظم

نیز در میانشاااان بودند .اینان دسااات به قتل و غار گشاااادند و دموکرا ها و
هوادارانشاااان را از میان بردند .حتی رهبر میانهرو و محترمی مانند ترامنس هم
نتوانست از تهدید ایشان جان به در برد و در ساا  404پ.م .اعدام شد.
هر چند آتن در جنگهای پلوپون سوس شک ست خورد ،اما تمام آتنیان اطاعت
از اسپار را نپذیرفتند .تراسوبولوس ،که به همراه بسیاری از آتنیهای تبعیدی به
شهر تبس گریخته بود ،شروع کرد به سازماندهی نیروهای مخالف اسپار  .آنگاه
در بهار سااااا  404پ.م .بندر پیرایوس را تساااخیر کرد و آتن را محاصاااره نمود.

 1كسنوفانس ،هلنيکا ،كتاب دوم ،بند .23
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جدید اسااپارتی برگزیده شاادند که دو نفر از اقوام اف طون ،تیمائوس و کریتیاس،
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آتنیان که اوضاااع را اینگونه دیدند ،ساای تن جبار را خلع کردند و قدر را به ده
تن جبار سپردند .از سوی دیگر ،لو ساندروس نیز به پیرایوس ل شگر ک شید و قوای
دموکرا ها را محاصره کرد .اما باز به اسپار فراخوانده شد و از سپه ساالری خلع
شااد و جای خود را به پاوسااانیاس داد .این دولتمرد اسااپارتی ،مردی صاال جو و
سیاستپیشه بود و توانست دو حزب آتنی را در  403پ.م .با یکدیگر آشتی دهد.
به این ترتیب ،قدر به د ست آنوتوسِ دموکرا افتاد که آ شتی ملی اع م کرد و
همهی همدستان اسپار را بخشید و تبعیدیان را به شهر بازگرداند و به این شکل

گوشاااه و کنار فعالیت میکردند .یکی از این مخالفان ،که در  399پ.م .توساااز
آنوتوس محاکمه و اعدام شد ،سقراط بود!
وقتی در  401پ.م .کوروش کوچک بر برادرش شاااورید و شاااکسااات خورد،
تی سافرن در مقام شهربان سارد برای سامان دادن به او ضاع یونان گ سیل شد .او
اتحادیهی پلوپونسااای را به عنوان پایگاه خویش در داخل یونان برگزید و کونون
آتنی را به رهبری ناوگانی برگزید که در  398پ.م .به آتن حمله کرد و رودس را
فت نمود.
در  395پ.م ،.پس از آن که آگسی ئوس اسپارتی پا را از گلیم خود درازتر کرد
و به قلمرو هخامن شی د ستاندازی نمود ،سیا ست ایرانیان به نفع آتنیها چرخش
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بود که بار دیگر ثبا به آتن بازگ شت ،هر چند مخالفان و ضع موجود همچنان در
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پیدا کرد .به این ترتیب آتن با کورینت ،تبای و بخش مهمی از تسالی متحد شد و
اسپارتیان را در نبرد هالیارتوس به سختی شکست داد .لوساندروس در این جنگ
کشته شد .کونون هم در نبرد کنیدوس بر ناوگان اسپارتی به رهبری پیساندروس
غلبه کرد و نفوذ پلوپونسیها را در دریا از میان برد.
اسااا پارتی ها در همین دوران از نبرد طب قاتی و اخت ف های داخلی هم رنج
میبردند .در  399پ.م ،.جوانی اساااپارتی به نام کنیادون که بر مبنای قانونی تازه
به طبقهی پسااتی فرو افتاده بود ،به همراه بردگان شااورش کرد و پیش از آن که

با وجود این ،اسااپار هنوز از پا نیفتاده بود .آگساای ئوس از شااماا به بویوتیا
حمله کرد ،اما راهش تو سز نیروهای ائت فی ،که تو سز پار سیان سازمان یافته
بودند ،سد شد .پس راه خود را به سمت کورینت ادامه داد و آنجا را در  393پ.م.
م حاصاااره کرد .ب عد ،برای این که نظر ایران یان را ج لب ک ند ،سااافیری به نام
آنتالکیداس را به سارد فر ستاد تا دو ستی شهربان پار سی را جلب کند .اما ایلغار
قبلیاش به قلمرو ایران او را از چشاام ایرانیان انداخته بود و این رایزنیها نتیجهای
در بر نداشت .در  390پ.م .ایفیکراتس آتنی نیروهای او را در لخایون شکست داد
و محاصاارهی کورینت را شااکساات .در  388پ.م .شااهرهای بیزانس و لساابوس به
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کشته شود منطقهی وسیعی را به خاک و خون کشید.
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عنوان متحد به آتن پیوستند و به این ترتیب شکل تازهای از اتحادیهی دلوسی زیر
نفوذ ایران احیا شد.
در  387پ.م .ا سپارتیها موفق شدند بار دیگر نظر ایرانیان را جلب کنند .آنان
صل شاهی را پذیرفتند .در نتیجه اتحادیهی آتیکایی فرو پاشید و اسپار ها اگینا
و پیرایوس را فت کردند و در  385پ.م .مانتینی را تساااخیر کردند .بعد از آن،
دولت شهر اولونتس که در خالکیدیه قرار دا شت و اتحادیهی کوچکی از شهرهای
پیرامون خود تشکیل داده بود ،ت ش کرد تا شهرهای آکانتوس و آپولونیا را به زور

برای یاری شان گسیل کرد که اولونتوس را ویران کردند و سر راه خود تبای را هم
فت کردند و اشاااراف را در آن جا به قدر رسااااندند .دموکرا های تبای ،که
رهبرشان پلوپیداس بود ،به آتن گریختند .آتنیان از ایشان استقباا کردند و به این
ترتیب ،بار دیگر کشمکش میان آتن و اسپار آغاز شد .در  378پ.م .اسفودریاس
ا سپارتی ،که حاکم ت سپیای در بویوتیا بود ،خود سرانه به پیرایوس حمله کرد ،اما
در فت آن ناکام ماند .ا سپارتیها که از شک ست او خ شمگین شده بودند ،او را به
شهرشان فراخواندند و محاکمهاش کردند .هر چند در آنجا محکوم نشد و رهایش
کردند.
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به اتحادیهاش وارد کند .این شهرها از ا سپار کمک خوا ستند و ا سپار قوایی را
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در این میان آتن بار دیگر راه رشاااد و ترقی را میپیمود .آتن در  377پ.م .با
یاری مردم تبای اتحادیهی دیگری را ت شکیل داد و این بار در آن سنجیدهتر رفتار
کرد و از رف تار های متکبرا نه و گردآوری خراج خودداری نمود .یک سااااا ب عد،
شخصیت بسیار جالب توجهی در تبای بر سر کار آمد که اپامینونداس نام داشت و
سرداری بسیار الیق و هوشمند بود .او اسپار ها را از تبای تبعید کرد و شیوههای
جدیدی را در آرایش پیادهنظام به کار گرفت که در نهایت به شاااکلگیری فاالنس
مقدونی منتهی شد.

این ت شها هنگامی که خادریاس در  376پ.م .ناوگان اسپارتیها را در دریا نابود
کرد ،به بار نش اساات .یک ساااا بعد ،تیموتیوس که فرزند کونون بود ،با کورکورا و
آکارنانیا متحد شد و ناوگان اسپارتی را در آلوزیا شکست داد.
آنگاه ناوگان اسپار کورکورا را محاصره کرد ،و آتنیان به دلیل مشک

مالی

نتوانستند به یاری مردم این جزیره بشتابند .تباییها وقتی خبردار شدند که مردم
کورکورا بدون یاری آتنیها توان ستهاند حلقهی محا صره را ب شکنند ،اتحاد شان با
آتن را گ س ستند و پ ته را در  373پ.م .فت کردند و ادعای مالکیت بر اوروپوس
را طرح کردند ،که از سااارزمین های متعلق به آتن بود .آتنیان به این ترتیب در
همساااایگی خود با رقیبی نیروم ند رو بهرو شاااد ند که تا مدتی پیش مت حد
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روند نوسازی ارتش و اقتصاد آتن زیر نظر کالیستراتوس به خوبی پیش رفت ،و
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فرودستترشان بود .تیموتیوس در  371پ.م .با اسپار قرارداد صلحی منعقد کرد
که با اعتراض تبای روبهرو شد .در همین ساا اپامینونداس ،در دنبالهی سیا ست
خویش ،در جنگی مهم ا سپارتیها را در لئوکترا شک ست داد و سربازان ا سیر را
قتلعام کرد .این آخرین نبرد مهم اسپارتیها بود و پس از آن قدر نظامی شان با
روندی شتابنده رو به افوا رفت.
اپامینونداس تبایی ،که نق شههایی بزرگتر از فت چند شهر هم سایه را در سر
میپخت ،پس از آن به سااوی الکونیا پیش رفت .آنگاه آرکاردیا و مسااینا را فت

بعد با یاسون فرایایی که جباری در تسالی بود متحد شد .اما یاسون در  370پ.م.
به قتل رسید و قلمروش به تبای منضم شد .چنین مینماید که تبای در این رشد
سر سامآورش ،مدیون هخامن شیان بوده با شد .چرا که در همین زمان موفق شد
موافقت شهربان سارد را برای ت سخیر اوروپوس جلب کند .به این شکل به آنجا
حمله برد و این شهر را از دست آتنیان بیرون آورد.
آتنیها ،که خود را با خطری بزرگ رویارو میدیدند ،به اسااپار روی آوردند و
با ای شان متحد شدند .ایفیکراتس با ا سکندر که جان شین یا سون شده و قلمرویش
توسز تباییها غصب شده بود پیمان بست .اما این اسکندر در ساا  364پ.م .در
نبرد کونوس کفاالی از تباییها شکست خورد و ناگزیر شد سر به حکم شان بنهد.
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کرد و شاهرهایی به نامهای مگالوپلیس و مسانه را به ترتیب در آنجاها بنیان نهاد.
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پلوپیداس تبایی هم ،که رهبر دموکرا ها بود ،در همین نبرد ک شته شد و آخرین
امید آتنیان را برای نفوذ در دستگاه سیاسی تبای نقش بر آب کرد.
در فاصلهی سااهای  366-363پ.م .آشوب بر منطقه پلوپونسوس چیره شده
بود .در این سه ساا ،اسپار ها ،مسنیها ،آرکادیاییها ،و الیاییها درگیر جنگ با
هم بودند و صاال های کمدوامشااان با دخالت تباییها به سااادگی از میان میرفت.
اپامینونداس ،پس از آن که طرفین را در این هرج و مرج به جان هم انداخت و به
قدر کافی ضعیف شان کرد ،به جنوب یونان ل شگر ک شید و ا سپارتیها را شک ست

پیروزیهای خود را تکمیل کند ،بیمار شاااد و درگذشااات .حریفان قدیمی ،که با
مرگ د شمن م شترک شان اخت فا خود را فراموش کرده بودند ،به اندرز وی در
بستر مرگ گردن نهادند و با یکدیگر صل کردند.
اپامینونداس همان کسااای بود که جوانی مقدونی به نام فیلیپ را به صاااور
گروگان در دربار خود داشاات .و فیلیپ همان کساای اساات که با اسااتفاده از روش
ابداعی اپامینونداس نیروی نظامی مقدونی را به قدرتی تبدیل کرد که یونان را پس
از چند سااااا با خشاااونت فت کرد ،و فرزندش با همان ابزار کل شااااهنشااااهی
هخامنشی را ویران ساخت.
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سااختی داد و شاامار زیادی از ایشااان را از میان برد .آنگاه پیش از آن که بتواند
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گفتار سوم :جمعبندی

دولتشاااهرهای یونانی نگاه کنیم ،به تصاااویری دسااات مییابیم که به قدر تاریخ
فشاااردهای که ذکر شاااد ،انباشاااته از درگیریها ،خیانتها و خونریزیهاسااات.
دولتشاااهر های یونانی ،قبل و بعد از درگیری های یونانیان با ایران ،منظومهای از
واحدهای سیا سی کوچک ،ناپایدار ،و مهاجم بودند که همواره در جنگ و جداا با
یکدیگر به سر میبردند و قتل و غار

شهرهای هم سایه را برنامهای همی شگی

تلقی میکردند .مرور تاریخی که با فشردگی زیاد از وضعیت یونان در عصر ط یی
ارائه شاد ،نشاان میدهد که گروهها و قدر های سایاسای در درون دولتشاهرها
بسیار ناپایدار ،و روابز میان دولت شهرهای همسایه بسیار دشمنانه بوده است .در
کل ،دو و نیم قرنی که شرحش گذ شت ،چیزی به نام صل به معنای واقعی کلمه
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اگر نگاه خود را از روابز نظامی میان ایران و یونان برگیریم و به تاریخ سااایاسااای
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وجود ندا شته ا ست .تقریباً تمام دولت شهرهای یونانی در ع صر ط یی تقریباً تمام
عمر خود را به جنگ با یکدیگر میگذراندهاند.
در این میان ،تنها گرانیگاههای تعادا سااایاسااای ،در خارج از قلمرو یونان قرار
داشاااتند .شااااهنشااااهی ایران به عنوان تنظیمکنندهی اصااالی روابز میان این
دولتشاااهرها عمل میکرد .ایرانیان در ابتدا در راساااتای کاساااتن از تنش میان
دولت شهرها و برقراری شکلی از صل در میان شان ت ش میکردند .اما بعد از آن
که اتحاد برخی از دولت شهرها و سازمانیافتن شان در قالب نخ ستین اتحادیهی

ن شان دادند و اخت فا درونی میان این شهرها را ت شدید کردند .با مرور آنچه در
این دو سااده بر یونان گذشااته اساات ،میتوان دریافت که ایرانیان نقش خود را به
خوبی ایفا کرده و یونان را به مرتبهی دولتشاااهرهایی از نفس افتاده و ویرانه فرو
کاستند که دیگر خطری برای مرزهای غربی شاهنشاهی نداشت.
ب سیاری از تاریخنوی سان ،ح ضور واحدهایی سیا سی مانند اتحادیهی دلو سی و
پلوپونسی را همتا و رقیب نظم سیاسی بزرگی همچون شاهنشاهی ایران دانستهاند.
این بردا شت نادر ست ا ست .اتحادیههایی از این د ست در میان شهرهای م ستقل
تابع شااااهنشااااهی بسااایار رواج داشااات و همان چیزی بود که مراکز جمعیتی
اسااتانهای گوناگون هخامنشاای را با هم مرتبز میکرد .شااهرهای ایونی و یونان
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دلوسی را دیدند و گرایش ضدایرانی شان را دریافتند ،چرخشی در سیاست خویش
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شمالی ،مانند دولتهای مقدونی و ایلوری ،از سویی استق ا نسبی درونی خود را
حفظ کرده بودند و از سوی دیگر تابع قدر بزرگتر هخامنشی محسوب میشدند.
از این رو ،حضااور شاااهی مقدونی مانند پردیکاس را که از دولتشااهرهای یونانی
حمایت میکند نباید به م ابه قطع شدن مسیر نفوذ ایرانیان تفسیر کرد .اینها در
واقع سط های متفاوتی از دستهبندیهای سیاسی و زد و بندهای میان دولتمردان
بودهاند که همگی در زمینهی بزرگتر نظم پار سی رخ مینمودند .پار سیان همواره
آماده بودند تا در شارایطی که این دساتههای سایاسای به تهدیدی برای این نظم

زیادی از این قاعده وجود دارد.
چارچوب یادشاااده تنها نظم سااایاسااای را در بر نمیگیرد ،بلکه به حوزههای
فرهنگی و اقتصاااادی هم قا بل تعمیم اسااات .یکی از نمو نه هایی که ماه یت
سل سلهمراتبی روابز میان دولت شهرها ،ا ستانها و قوانین شاهن شاهی را ن شان
میدهد ،سرزمین لیکیه ا ست .در تعلق شهرهای این منطقه به قلمرو شاهن شاهی
هخامنشی تردیدی وجود ندارد .در عین حاا شواهد باستانشناختی نشان میدهد
که شاااهر های این ناح یه به طور همز مان زیر تأثیر موجی از فره نگ و هنر
هخااامنشااای و یونااانی قرار گرفتااه بودنااد .در حوزهی هنر ،کناادهکاااریهااا و
تصاویرگریهای بازمانده از این تمدن وامگیریهای شادیدی را از هنر هخامنشای
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تبدیل شاااوند ،آنان را سااارکوب کنند .چنان که دیدیم ،در تاریخ یونان م ااهای
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ن شان میدهد ،و در عین حاا اثر هنر هلنی هم در کا شیکاریها و سرامیکهای
به جا مانده از این دوره نمایان است.
به این ترتیب ،میبینیم که هلنیساام و هخامنشاای شاادن فرهنگ دو جریان
رق یب و م خالف یکدیگر نبودها ند که در دو مقطع تاریخی پ یاپی بروز کن ند.
برعکس ،با حرکت همزمان و هماهنگ میان این دو روبهرو هساااتیم ،و یکی از
توجیههایی که میتوان برای این امر دا شت ،آن ا ست که هلنی سم از منطقهای در
«درونِ» شاهنشاهی هخامنشی (ایونیه) ،و نه بیرون از آن (شبهجزیرهی یونان) ،به

مو ضعیای بوده که در درون نظام فرهنگی هخامن شی ،و نه در بیرون از آن وجود
داشاته اسات .این امر پیامدِ سایاسات هویتبخشای محلی هخامنشایان بوده ،که
همزمان با تو سعهی عنا صر فرهنگی خویش ،بر هویت محلی و قومی قومهای تابع
هم تأکید میکرده ا ست .این جریان در حوزهی اقت صادی و سیا سی هم م صداق
دا شته ا ست ،چنان که برخی از شهرهای همین منطقهی لیکیه ،همزمان با خراج
دادن به اتحادیهی دلوسی ،برای ارتش شاهنشاه هم کشتی میساختند و سهمیهی
سپاه خود را به سارد روانه میکردند.1

 1بریان :1377 ،جلد .2

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

این مناطق نشااات میکرده اسااات .به عبار دیگر ،هلنیسااام جریانی فرهنگی
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و زمانی که نگاهت بر رفاه ،ثرو  ،جامههای سلسلهدارشان ،تدهین شدن شان با
مُر ،شاامار همراهان و وابسااتگانشااان ،و همهی جلوههای دیگر پارساایان خیره
میشود ،از درک فروپایگی خویش شرمنده میشوی.1

ساااخن به میان میآید ،نخساااتین مشاااکلی که رخ مینماید ،مساااألهی ابهام در
معیارهاساات .این که بر مبنای چه معیاری میتوان یک فرهنگ را پیشاارفتهتر از
دیگری دانساات و تمدنی را اصاایل و نیرومندتر از همسااایهاش فرض کرد ،چالش
اصلی تمام روایتهای تاریخی است.
برای پرهیز از دام ابراز سلیقه ،و دستیابی به روشی معقوا برای رفع این ابهام،
چند حوزهی جامعه شناختی را در نظر میگیرم و تنها بر یک عامل  -یعنی سط
پیچیدگی ساااختارها و کارکردهای مرتبز با آن  -تمرکز میکنم و به مقایسااهی

 1افالطون ،آلکيبيادس.
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هنگامی که سخن از سط پیشرفت یک فرهنگ و درجهی اصالت تمدن یک قوم
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تمدن یونانی با تمدن های همساااایهاش میپردازم .هر کار دیگری جز این ،تکرار
ا شتباهاتی ا ست که پیش از این ب سیار تکرار شده ا ست .ممکن ا ست یک اروپایی
ع قهمند به اساااطورهی معجزهی یونانی ،نگاه خود را بر مجسااامههای آکروپلیس
متمرکز کند و آن را بر مبنای معیارهای طبیعتگرایانهی خویش شااااهکارهایی
نبوغآمیز و بینظیر بداند .از ساااوی دیگر ،این امکان هم وجود دارد که یک محقق
چینی به فلسااافهی طبیعتگرای تائوئیساااتی که در همین زمان تکوین مییافت
بیندیشد و آن را در مقایسه با سخنان تالس و آناکسیماندر نبوغآمیز و ژرف بداند،

تمدن مربوط با خویش بداند.
با وجود آن که انگیزهی ا صلی از نو شتن این متن ،در هم شک ستن ا سطورهی
معجزهی یونانی و وا سازی ساختار ایدئولوژیک برتری یونان /غرب بر ایران /شرق
است ،اما در اینجا سرِ آن ندارم که با ذکر نکتههای م بت یا منفی مردمانی که در
زمان ها و جهان هایی دیگر میزیساااتهاند و ربطی به اکنون و این جا ندارند ،غرور
ایرانیان را تقویت یا غرور دیگران را خدشاااهدار کنم .هدف ،واساااازی مفهومی
ایدئولوژیک است ،که اینجا و اکنون حضور دارد و در معادال سیاسی بینالمللی
نقشاای برجسااته ایفا میکند .این بحث برای رهایی از زیر بار ساالطهای هسمونیک
انجام می شود ،نه ت بیت دیدگاهی سلیقهمدار و یا تأیید زیبایی شناسانهی ملیت یا
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یا پسوهشااگری ایرانی عظمت تختجمشااید و فلزکاریهای لرسااتان را گواهِ برتری
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قومیتی خاص .از این رو ،خواهم کوشید با نگاهی سیستمی ،تنها با تکیه بر شواهد
عینی ،متغیرهایی سنجشپذیر و م ستند را مورد برر سی قرار دهم و تمدن یونانی
را از نظر پیچیدگی نهادها و سااااختارهای اجتماعی و فرهنگی با همساااایگانش
مقایسه کنم.
در «نظریهی ساایسااتمهای پیچیده» مفهوم پیچیدگی را در سااادهترین حالت
میتوان با این گزارهها صور بندی کرد:
الف) پیچیدگی یک ساایسااتم عبار اساات از تعداد عناصاار آن ،به همراه تعداد

ب) پیچیدگی یک سی ستم عبار ا ست از محتوای اط عاتی نهفته در آن ،ن سبت
به مقدار ماده و انرژیای که عناصرش را بر میسازد.
پ) پیچیدگی یک سیستم عبار است از تراکم روابز نسبت به عناصر در آن.
ت) پیچیدگی یک سیستم عبار است از تعداد کلی سط های سلسلهمراتبی در
آن ،یعنی شمار سط هایی که به دلیل تراکم اط عا  ،قوانین جدید در آن زاییده
میشوند.
ث) پیچیدگی یک سیستم مرتبز است با سط سازمانیافتگی آن ،یعنی حضور یا
عدم حضور گرانیگاههای تعادلی و گرههای کنتراکنندهای که مرزبندی سیستم و
محیز را تضمین کنند و پویایی آن را در محیطی آشوبناک مدیریت نمایند.
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روابطش.
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ت) پیچیدگی یک سیستم متناسب است با شمار و مقیاس زیرسیستمهایی که در
سیستم پدید آمدهاند ،و حجم کلی روابطی که این زیرسیستمها با هم دارند.
در یک نظام اجتماعی ،میتوان چند حوزهی عمومی تعریف کرد ،به طوری که
این حوزهها در تمام تمدنها وجود داشاااته باشاااند ،و به ساااازماندهی نهادها و
ساختارهایی اجتماعی منتهی شوند و محتوای اط عاتی شان در قالب منشهایی
مساااتند و ثبتشاااده قابل ردیابی باشاااد .حوزههای اصااالیای که در این زمینه
می شنا سیم عبارتند از :سیا ست ،نظامیگری ،اقت صاد ،حقوق ،خز و زبان ،دین،

به تف صیل وار سی کردیم و درجهی پیچیدگی و کامیابی آن ن سبت به شاهن شاهی
ایران را به محک نقد سااانجیدیم .حاال باید ببینیم تمدن یونانی در عصااار اوج
معجزهی یونانی (قرن پنجم پ.م ).در سایر این حوزهها از چه غنایی برخوردار بوده
و سط پیچیدگی آن ن سبت به تمدنهای هم سایهاش چگونه بوده ا ست .از آنجا
که قلمرو اقتصااااد کمیترین داده ها در مورد پیچیدگی نظام های اجتماعی را به
دسااات مید هد ،از این حوزه آ غاز میکنیم و پس از آن به قلمرو مرتبزِ حقوق
میپردازیم .سایر حوزهها در بخشهای بعدی بررسی خواهند شد.
ساختار هر نظام اقتصادی از این عناصر بنیادین تشکیل یافته است:
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ادبیا و هنر .تا اینجای کار دو حوزهی نخست  -یعنی نظامیگری و سیاست -را
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الف) طرفین معامله ،یعنی کنشگرانی انسانی که با هدف بیشینه کردن برخورداری/
سااود /بهره /لذ ِ خود ،به شااکلی فعاا در امر تولید و تبادا اقتصااادی شاارکت
میکنند.
ب) کاال یا خدما  ،یعنی آن چیزی که با صرف هزینه /نیرو /منابعی تولید میشود،
در مقابل بهایی تبادا میشاااود و از دید خریدار به افزایش لذ  ،قدر یا معنا
منتهی میشود.
پ) واسااطهی تبادا ،یعنی یکا یا واحدی اسااتانده که به عنوان معیار کمی کردن

نظامهای تبادلی وجود دارد .واسااطهی تبادا در نظامهای اقتصااادی ساااده که به
روش پایاپای داد و سااتد میکنند ،مجموعهای از کاالی عام و فراگیر -مانند غله یا
فلز  -ا ست .به تدریج با پیچیدهتر شدن نظام اقت صادی این وا سطهی تبادلی هم
نمادین میشود و تعمیم مییابد و پوا نام میگیرد.
از نظر کارکردی ،نظام اقتصادی چند متغیر اصلی دارد:
الف) درجهی ساااازمان یافتگی روند تبادا ،و درجهی تمرکز یافتگیاش در قالب
نهادهای تجاری ،بانکها ،سااازمانهای بازرگانی با شااعبههایی در نقاط متفاو  ،و
دولتی شدن یا نشدن بخشهایی از تجار .
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ارزش همهی کاالها و خدما کاربرد داشاااته باشاااد .واساااطهی تبادا در تمام
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ب) درجهی تخصااصیافتگی روند تولید ،پیدایش نهادهای تخصااصاای برای تولید
(م

کارگاههای بزرگ و مراکز جغرافیایی مشهور به تولید کاالیی خاص)،

پ) پیچیدگی روند تبادا ،نقش کتابت و حساااابداری در ساااازماندهی تبادال  ،و
نسبتی از ساز و کارها که در قالب سند و خز ت بیت میشوند.
پیچیدگی در تمام نظام ها بر مبنای روندهای تمایز 1و شااااخهزایی 2افزایش
مییابد .تمایز ،عبار ا ست از شک سته شدن تقارن میان دو عن صر ،و تفکیک یک
عنصر یا کارکرد ،به دو یا چند عنصر و کارکرد.

الف) پیدایش تاجر ،که نوع خاصی از کنشگر تباداکننده است که تنها از تبادا ،و
نه بهرهبرداری از کاال یا دریافت بهای آن ،سود میکند (م

پیدایش وا سطهای به

نام بازرگان در میان تولیدکنندهی کوزه و خریدار آن(.
ب) پیدایش تخصااص ،که عبار اساات از ردههایی تمایزیافته از کردارها که برای
تولید رقابتی نوع خاصااای از کاال یا خدمت تخصاااص یافته اسااات (م ً پیدایش
کوزهگری که متخصاااص سااااختن کوزه اسااات و دیگری که برای لعاب دادن آن
تخصص دارد ،یا تفکیک حسابدار از فروشنده).

differentiation
bifurcation
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الگوهای تمایزیابی اصلی در نظام اقتصادی عبارتند از:
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پ) پیدایش پواهایی با درجههای گوناگون ارزشااامندی و اساااتانده بودن (م ً
تفک یک پوا ط از نقره و در جهب ندی انواع مت فاو پوا ط  ،و ارزش ن مادین و
شیوهی عیاربندی آن).
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سخن نخست :قصهی پول یونانی
ا شکاا اولیهی پوا برای نخ ستین بار در دولتهای م صر ،آ شور و بابل ظهور کرد.
این پوا در قالب میله ها و حلقه هایی بود که از فلز قیمتی سااااخته میشاااد.
رایجترین شااکل این پوا ،ساایمی نقرهای با ضااخامت یکنواخت بود که طواهایی
برابر از آن را میبریدند و برای تبادا کاال از آن اساااتفاده میکردند .ارتباط میان
این شکل اولیهی پوا همچنان در زبان فارسی باقی مانده است ،چرا که در فارسی
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گفتار نخست :داستان ثروت یونانی
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نقره را «سااایم» می نامند و ترکیباتی مانند سااایمین و سااایماب را از روی آن
میسازند .احتماالً کاربرد سیمِ نقره به عنوان ابزار تبادا ریشهی مشترک دو معنای
کنونی واژهی «سیم» است.
بر خ ف آنچه در تاریخهای عامیانه میخوانیم ،ضاارب سااکه ،نخساات در قالب
تجربیاتی پراکنده در آ شور آغاز شد ،نه لودیا .نخ ستین سکههای آ شوری در اوایل
هزارهی دوم پ.م .در معبد خور شید در سیپار ضرب شدند و مُهر شَ مَش ،خدای
خورشااید ،را بر خود داشااتند .1به همین دلیل هم به شااکل قرصاای گِرد ساااخته

بابلی نام «سرِ ایشتار» مترادف با پوا نقره شد.
دولت لودیا یکی از دولتهایی بود که پس از فروپا شی شاهن شاهی آ شور این
شیوه از ضرب سکه را وامگیری کرد و سکههایی تقریباً گرد را ضرب کرد که در
واقع تکهای فلز مذاب بود که با مهر سااالطنتی ع مت میخورد .اما هنوز تا این
دوره پوا و ضعیتی ا ستانده شده ندا شت و از یکاهایی عمومی و فراگیر برای تبادا
بهرهمند نبود .این عمومیت یافتن ارزش پوا و اساااتانده شااادن ارزش آن برای
نخ ستین بار در دههی  510پ.م .ظهور کرد و بنیادگذار آن داریوش بزرگ بود که

 1اومستد.1383 ،
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میشادند .آنگاه ساکههای نقرهی بابلی با ع مت ایشاتار ضارب شادند و به زبان
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با ضااارب دَریک ط یی با عیار باال و یکنواخت کردن نظام ضااارب ساااکه در کل
شاهنشاهی پارس نخستین نظام فراگیر اقت صاد پولی در جهان باستان را پیریزی
کرد .داریوش شااکل گرد سااکههای آشااوری را حفظ کرد و آن را به عنوان شااکل
عمومی تمام سکهها برگزید .این سرمشقی است که تا به امروز در ساخت سکههای
تمام مناطق جهان رعایت میشود .هر دریک سکهای ط بود به وزن  8/3گرم ،که
با  129گندم (واحد وزن کهن رایج در شاااهرها) برابر بود .هر دریک از ط یی با
عیار  98درصااد ساااخته میشااد .فنآوری تخلیص ط تا این پایه نیز دسااتاوردی

میشد و عیار خالصترین سکههای زرین لودیایی از  60-70درصد تجاوز نمیکرد.
یونانیان در زمینهی ضرب سکه و استانده کردن پوا از همسایگان شان عقبتر
بودند و نام واحد پواشان ،دراخما ،شکلی یونانی شده از دریک است .1در سدههای
یادشده ،معتبرترین پوا در کل یونان ،دریک ط ی ایرانی بود.
واحد یونانی پوا ط «ا ستاتر» ( ) :نامیده می شد که وزنش همتای
 2/7گندم بود .این واژه ،در واقع ،شکل یونانی شدهی همان «( سر)ِ ای شتار» بابلی

 1دریک از دو بخشِ دَری (داری ،كوتاه شدهی داریوش) و پسوند نسبت « -یک» تشکيل شده است و در
پار سی با ستان «من سوب به داریوش» یا «داریو شی» معنی میداده ا ست .واژگان دراخما و درهم از آن
مشتق شدهاند.
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هخامنشااای بود ،چون تا پیش از آن خالص کردن ط با روشهایی ابتدایی انجام
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بود .ط ی یونانی بیشاااتر از معدنهای تراکیه و مقدونیه وارد میشاااد و با روش
سنتی لودیا ،که ش ست شوی آب رودخانهها بود ،به د ست میآمد و  40-60در صد
عیار دا شت .پوا نقرهی رایج در یونان سیگلوس نام دا شت که تکهای نقره به وزن
 163گندم بود .مردم یونان چون لباسی نداشتند که جیب داشته باشد ،این پواها
را در لُپ خود نگهداری میکردند! واژهی ساایگلوس از نام سااکههای بابلی ،شِ اکِلِ،
وامگیری شده است .هر سیگلوس یکبیستم دریک ارزش داشت .نسبت ارزش ط
به نقره در قلمرو شاهنشاهی هخامنشی حدود  13/3به یک بود .این بدان معناست

به فقر عمومی ط در یونان و قدر تولید پایین این شابهجزیره ،و از ساوی دیگر
ارزان بودن نقره  -به دلیل بهرهبرداری از معادن نقرهی تراکیه  -مربوط میشد.
یونانیان از یکاها و معیارهای محاسااباتی شاارقی در حسااابداری خود اسااتفاده
میکردند .ارزش سااکههای ایشااان ،بنا بر چارچوب بابلی ،بر مبنای ضاارایب عدد
شش افزایش مییافت .بزرگترین واحد پوا یونانی «تاالن» بود که از واژهی بابلی
«بَلتو»  -واحد پولی برابر با شاصات مینا  -مشاتق شاده بود .هر تاالن برابر بود با
حدود  36کیلوگرم کاال (مانند غله) در مبادال پایاپی ،و حدود  26کیلوگرم نقره
در تبادال پولی .بنابراین یونانیان در حوزهی ضرب پوا ،یکابندی آن ،شکلدهی
نظامهای حساااابداری مبتنی بر پوا اساااتاندهشاااده و حتی واژهگزینی برای نام
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که نرخ برابری ط و نقره در یونان کمتر از شاهنشاهی ایران بود .این امر از سویی
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پواهایشااان کام ً پیرو ایران و فرهنگهای شاارقی کهنتر بودند و هیچ نوآوری
خاصی در این زمینه از خود نشان ندادند.

سخن دوم :قصهی تخصص یونانی
در یونان ،پیچیده ترین سط واسطهگری به تاجرهایی مربوط میشد که در ارتباط
با یکدیگر و بر مبنای اعتبارهای شخ صی بینابین شان به تبادا کاال وخدما در
ساااط جزیرههای دریای اژه و حاشااایهی دریای مدیترانه میپرداختند .نهادهایی

پ شتوانهی خزانهی سلطنتی تبادا در مناطق دورد ست را ممکن می ساختند ،در
یونان وجود ندا شته ا ست .تنها ن شانههای نزدیک شدن به این سط از پیچیدگی
به تبادال اقت صادی مربوط به ساخت ا سلحه  -به ویسه ک شتی  -در آتن مربوط
میشااود .به عبار دیگر ،تنها نمونهی تجار ِ سااازمانیافتهی مبتنی بر خزانهی
دولتی که در یونان باسااتان سااراغ داریم ،به تولید کشااتی و اساالحه با پشااتوانهی
م عادن نقرهی زیر اختیار آتن ارتباط می یابد که ،از نظر م حدودهی جغراف یایی و
تنوع تبادال  ،قابل مقای سه با رخدادهای جاری در درون شاهن شاهی هخامن شی
نی ست .در همین دوران فعالیت بانکها و تجارتخانههای بزرگ خ صو صیای که با
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خصاااوصااای مانند بانک های بابل و تجار خانه های دولتی هخامنشااای ،که به
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پشتوانه و هماهنگی یک نظام اعتباری عمومی  -خزانهی سلطنتی  -در پهنهای به
گسااتردگی جادهی ابریشاام دساات به تبادا بزنند و کاالهایشااان هم چیزهایی
مصااارفی یا تزیینی باشاااد ،در بابل و لودیا و اکباتان و ری امری عادی بود ،اما در
شبهجزیرهی یونان هرگز تحقق نیافت.
تمایز میان حساااابدار و تاجر ،و پیدایش حساااابداری علمی ،که مبتنی بر علم
حساب باشد ،در یونان خیلی دیر در اواسز سدهی پنجم پا گرفت .تا آخرِ کار هم
ریاضیا یونانی در قلمرو حسابداری وضعیتی ابتدایی داشت و هرگز به سطحی از

د ست نیافت .البته ناگفته نماند که ر شد ریا ضیا در یونان و توجه به ح ساب و
نظر یهی ا عداد در این قلمرو ،مان ند با بل ،نتی جهای بود از رونق ت جار و ن یاز
بازرگانان به ح ساب و کتابِ سودها و زیانهای شان .با وجود این ،دادههای بر جای
مانده نشان میدهد که حسابدارانی که به طور تخصصی به چنین کاری بپردازند و
دبیرانی که مانند دیوانیان هخامنشی فقز برای رتق و فتق امور اقتصادی تخصص
داشته باشند ،در یونان پدید نیامدند.
در زمینهی مشاااغل صاانعتی و فنی هم وضااعیت به همین شااکل بوده اساات.
بقایای بازمانده از آن روزگار نشااان میدهد که حتی فعالیتهایی کام ً هنرمندانه
مانند ساخت مج سمه یا کوزههای تزیینی در یونان با ستان به د ست بردگان انجام
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پیچیدگی ،که در ساانامههای تجاری بابلی و مصری از قرنها پیش سابقه داشت،
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میگرفته است و شهروندان یونانی تخ ص صی در این فعالیتها نداشتهاند .در واقع،
تمایز مشاغل در یونان باستان به دلیل شیوهی تولید مبتنی بر بردگان ،نخست دو
الیهی برده و آزاد را از هم تفکیک میکرد و بعد در میان طبقهی بزرگ بردگان
ردهبناادی و تمااایزهااایی را ایجاااد میکرد کااه بیشاااتر بر مبنااای نیااازهااا و
سرمایهگذاریهای بردهداران شکل میگرفت نه تمایز و شاخهزایی طبیعی مشاغل
آزاد.

متنهای مستند دربارهی تبادال تجاری در قلمرو یونان بسیار کمیاب ،و محتوای
آنها نیز ب سیار ابتدایی و ساده ا ست .این متنها ،به هیچ عنوان ،با ا سناد مالکیت و
خرید و فرو شی که از هزارهی دوم پ.م .در بابل و آ شور و ای م و حتی پاد شاهی
هیتی رواج داشاااتند قابل مقایساااه نیسااات .در سااادهی پنجم پ.م .که تبادال
اقت صادی در بخش عمدهی دولت شهرهای یونانی همچنان در مرحلهای نانوی سا و
نام ستند قرار دا شت ،تنظیم قراردادهای تجاری و ثبت ح ساب و کتابهای مربوط
به داد و ستد در کل شاهن شاهی هخامن شی رواج دا شت .مهمترین منبع ما برای
بازخوانی سط دقت و عمومیت این ا سناد اقت صادی ،به کتیبههای تختجم شید
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سخن سوم :قصهی برنامهریزی و رشد اقتصاد یونان
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مربوط میشااود .این کتیبهها به زبان ای می نوشااته شاادهاند و پرداخت دسااتمزد
کارگرانی را ثبت کردهاند که به کار ساااختمانی در این منطقه مشااغوا بودند .این
متنها ارزشاامندترین منابع اقتصااادی به جا مانده از شاااهنشاااهی هخامنشاایان
محسوب می شوند .خودِ وجود این کتیبهها به تنهایی نشانگر پیشرفت عظیمی در
سط تمدن آن روز دنیاست .این کتیبهها چند چیز را نشان میدهند:1
 نخ ست آن که ،کارگران بزرگترین طرح ساختمانی دنیای کهن (تختجم شید)برده نبودهاند ،و برای خدما شااان دسااتمزد دریافت میکردهاند و حتی حق بیمه

 دوم آن که ،زنان و کودکان هم در این کار مشارکت داشتهاند ،و کارهای آنها همبا دستمزد جبران می شده است .دستمزد زنان در بیشتر موارد با مردان برابر بوده
اساات .یعنی اثری از بردهداری و تبعیض در هیچ یک از دو جنس دیده نمیشااود.
تختجمشید نخستین بنای عمومی سترگ جهان باستان است که بر مبنای اسناد
تاریخی توسز بردگان ساخته نشده است.
 سوم آن که ،شرح این د ستمزدها به دقت ثبت شده و در قالب ح ساب و کتابدقیقی بایگانی میشااده اساات .یعنی نه تنها ماشااین اداری هخامنشاایان از نظر
 1دادههای اقت صادی مربوط به ایران در این بخش از تركيب این دو منبع برآمدهاند :ك  1379 ،و بریان،
.1377
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هم داشتهاند!
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حقوقی هوادار خرید خدما آزادانهی اتباعش بوده ،بلکه به دسااتگاه حسااابداری
دقیقی هم مجهز بوده که از نابرابری و اسااراف بیمورد جلوگیری میکرده اساات.
این ها همه در جهانی رخ داده که تا صاااد سااااا قبل بردگان همهی کارهای
ساااختمانیاش را انجام میدادند و در مناطق بیرون از شاااهنشاااهی مانند یونان
اوضاع همچنان بر همین منواا بوده است.
کتیبههای تختجمشااید نشااان میدهند که در سااااهای نخساات ساالطنت
داریوش پرداخت د ستمزد به صور جن سی انجام می شده ا ست .یعنی کارگران

خشایارشا یک سوم این پرداختها وضعیت نقدی دا شت و در آخر عصر زمامداری
او دو سااوم دسااتمزدها در قالب پوا پرداخت میشاادهاند .پس از پنجاه ساااا ،در
زمان داریوش دوم ،پرداختها کام ً به صاااور نقدی انجام میگیرد و پوا جای
تمام واسطههای جنسی تبادا را گرفته است.
البته تبدیل اقتصاااد پایاپای به پولی در هر نظام اجتماعی ضاارور های خاص
خود را هم به همراه دارد .قیمتها باید یکدساات شاود و خزانه باید در کل قلمرو
شاهنشاهی با اوزان و مقادیر یکسانی کار کند و قیمت کاالها را در مقدار مشخصی
ت بیت نماید .این امر به معنای از بین رفتن ارزش های محلی کاالهاسااات ،و به
حاکم شدن نظمی عامتر از سلیقههای محلی میانجامد .نظمی که برای مردم یک
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سهمیههای غذا و اجناس دیگر را در ازای کار شان دریافت میکردند .اما در دوران
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جنبهی منفی کوتاهمد و یک جنبهی م بت درازمد دارد .جنبهی منفیاش آن
اساات که ،تا زمان جا افتادن این نظام پرداخت ،مالیا و تبادال پولی با دولت بر
مبنای حساااابی انجام میگیرد که ،به دلیل اتکای حساااابهای دولتی به خزانهی
ساالطنتی ،حدود یکهشااتم گرانتر از هزینههای اقتصاااد پایاپای اساات .جنبهی
م بت آن این اساات که در نهایت اقتصاااد را یکدساات میکند و تبادا تجاری در
دورترین نقاط را ممکن میساااازد و برنامهریزی های سااااالنه برای هزینه کردن
ثرو ها را امکانپذیر میساااازد .سااااخت کاناا ساااوئز و تختجمشاااید و اجرای

می شود که برنامهریزیهای اقتصادیای در سط های ک ن انجام شود و یکدست
شدن نظام اقتصادی شرط الزم چنین کاری است.
داریوش بزرگ معمار این اقتصاد بود و شایسته است در کتابی دیگر و با دقتی
بیشتر در مورد دستاوردهای برنامههای اقتصادیاش پسوهشی انجام گیرد .آنچه در
اینجا میتوان گفت آن ا ست که ترجی آن سود بلندمد بر این زیان کوتاهمد
کاری اساات که تنها با درک عمیقی از ساااز و کارهای تولید و توزیع ثرو ممکن
می شود و به نظر میر سد هخامن شیان و کارگزاران شان از چنین درکی برخوردار
بودهاند .گویا یونانیان بدان دلیل در تاریخهای شان داریوش را ح سابگر و خ سیس
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برنامههای عمرانی ،بدون به بردگی کشاایدن انسااانها ،تنها در شاارایطی ممکن
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مینامیدند ،و از آنرو دسااتاوردهایش را در تولید و توزیع ثرو به حمایت خدایان
منسوب میکردند ،که فاقد چنین درکی بودهاند.
برنامهی اقت صادی هخامن شیان برای گذار از اقت صاد تهاتری کامل به نظام پولی
کامل طی هشت دهه به انجام رسید و چنین دستاوردی حتی در تمدنهای مدرن
امروزین نیز از نظر ساارعت و دامنهی اثر بینظیر محسااوب میشااود .این برنامهی
اقت صادی ،در نهایت ،به ت بیت قیمتها و انبا شت ثرو انجامید .ثبا قیمتهای
حاصاله به قدری بود که دساتمزد کارگران تختجمشاید با آنچه کارگران در بابل

در مراکز اصلی شاهنشاهی است .اسناد بانکداری «اگیبی و پسران» در بابلِ عصر
هخامنشی نشان میدهد که نرخ سود در تمام دوران هخامنشی ثابت بوده و به 20
درصااد میرساایده اساات .به همین ترتیب ،میبینیم که مالیا های عمومی مانند
گمرگ و هزینهی ترخیص کاال در تمام دوران  220ساااالهی هخامنشااای ثابت ،و
برابر با  10درصد است.
این پیشاارفت مداوم و سااریع از اقتصاااد مبتنی بر تبادا پایاپای به اقتصاااد
پوامحور در طی ه شتاد ساا ن شانگر آن ا ست که برنامهی سنجیده و بزرگی بر
اقتصاااد ایران حاکم بوده که با موفقیت کمنظیری اجرا شااده اساات .حفظ چنین
ساختار اقتصادی ک نی ،خود به تنهایی ،کاری بزرگ است؛ کاری که از جانشینان

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

دریافت میکردند یکسان بود و این نشانهی ت بیت قیمتها و یکنواختی دستمزدها
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هخامن شیان برنیامد ،چون با ورود ا سکندر به صحنه بار دیگر اقت صاد تهاتری در
جهان باستان باب شد و تا عصر مدرن دوام آورد.
تاریخدانان برای مد ها فکر میکردند قیمت ها در دوران هخامنشااای افزایش
یافته است ،اما امروز میدانیم که چنین نبوده است .در واقع ،آنچه رخ داده ،کاهش
ارزش فلزا قیمتی است ،و این میتواند به شکوفایی اقتصادی تعبیر شود .به این
تعبیر ،بهای خانهای بابلی که در نیم سااادهی اوا زمامداری هخامنشااایان با 50
در صد افزایش قیمت روبهرو می شد ،اگر ن سبت به ر شد حجم پوا در گردش ،و با

گرفته شود ،شکوفایی اقتصادی را نشان میدهد ،نه چنان که اومستد نوشته «تورم
بیش از حد به دلیل حبس شاادن فلزا قیمتی در خزانهی شاااهنشاااه» را .البته
قیمت همهی اجناس وضعیت یکسانی نداشتهاند .به نظر میرسد در این مد مواد
غذایی ارزانتر شااده و خانهها کمی گرانتر شااده باشااند .یکی از چیزهایی که با
ساارعت زیادی گران شااده ،برده و کنیز اساات .افزایش قیمت یک برده از عصاار
حمورابی تا دورهی نوبابلی (یعنی در طی بیش از هزار ساا) تنها 250در صد بوده
شااکِل میارزید ،در عصاار
اساات .یعنی یک کنیز که در بابلِ دوران حمورابی ِ 20
نبونید به  50شااکل خرید و فروش میشااد .این بدان معناساات که افزایش قیمت
متوسااز کنیز در هر سااده حدود  25درصااد بوده اساات .اما این قیمت ناگهان به
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توجه به افزایش جمعیت و زیاد شدن تراکم آن در مناطق پر رونق شهری در نظر
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فا صلهی هفتاد ساا در ع صر هخامن شیان  80در صد افزایش یافت و به  90شکل
رس اید .این افزایش بهای کنیز و برده میتواند نشااانهای از گران شاادن نیروی کار
با شد .اما با توجه به کتیبههای تختجم شید میدانیم که ر شد قیمت نیروی کار
در کل دورهی هخامنشاای بساایار ناچیز بوده اساات .بنابراین افزایش قیمت برده و
کنیز را فقز میتوان به یک چیز نساابت داد :شاامار بردهها و کنیزها کم شااده و
تجار شان با د شواریهایی روبهرو شده ا ست! این امر ،یعنی کاهش تجار برده
در دوران هخامن شیان و تبدیل شدن نیروی کار به کارگران آزاد ،یکی از مهمترین

در همین دوره ،در یونان با روندی معکوس روبهرو هساااتیم .به این معنا که
قیمت کاالهای اسااااسااای به دلیل افزایش جمعیت و بروز جنگهای دایمی میان
دولتشهرها افزایش مییابد و در مقابل قیمت برده کاهش مییابد .به عنوان م الی
از شاااتاب و دامنهی این افزایش قیمت ها ،میتوان دساااتمزد عادی یک یونانی
میانحاا را با قیمتها مقایسه کرد .قیمت یک پیمانه غله که در زمان سولون یک
دراخما بود ،تا ع صر پریکلس دو برابر شده بود .این در حالی بود که د ستمزد یک
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دستاوردهای عصر هخامنشیان در قلمرو سازماندهی کار و منابع انسانی است.

PDF.tarikhema.org

پاروزن روزی سه اوبوا ،و کارمزد سنگترا شی ماهر روزی یک دراخما بود 1و در
این دوره افزایش چندانی را از خود نشان نمیداد.
از این رو ،سطحی از رفاه اقتصادی و تجمل که در نظام هخامنشی وجود داشت
هرگز در یونان پدید نیامد .رفاه مادی در یونان قشااار کمجمعیتی از مردان بالغِ
بردهدار را در بر میگرفت که همواره هم سایگان لودیایی و آ سیایی خود را به رفاه
بیش از حد ،تنآ سایی و تنبلی نا شی از آن متهم میکردند ،و در ا شتیاق غار و
برخورداری از آن به سر میبردند .عبار «ط ی آسیایی» در بسیاری از متنهای

نوشتارهای ار سطو ،آخیلس ،آریستوفانس ،و هرودو نیز میتوان یافت .در نتیجه،
تراکم ثرو در شاهن شاهی ایران ،و برتری چ شمگیر و ضعیت اقت صادی آن ن سبت
به یونان ،نتیجهی برنامهریزی اقتصادی پردامنه و موفقی بوده است که در آن عصر
بیهمتا تلقی میشده است.

 1بنگستون.133: 1376 ،
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اف طون تکرار میشااود و اشااارههای مشااابهی را به ثرو و رفاه قلمرو شاارقی در
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سخن چهارم :قصهی بایرگانی یونان
شاااهنشاااهی هخامنشاای واحد ساایاساای عظیمی بود که تار و پود انسااجام آن را
اقتصاااد ،امنیت ،و حقوق تشااکیل میداد ،نه قدر نظامی .وفاداری غیرمنتظرهی
قومهای تابع هخامنشیان به سلطهی پارسها ،و تداوم چشمگیر این شاهنشاهی را
تنها به این ترتیب میتوان توجیه کرد .شهروندان شاهن شاهی هخامن شی به این
دولت وفادار بودند ،چون از وجود آن سود میبردند.
یکی از دالیل سودمند بودنِ ع ضویت در نظم هخامن شی ،برنامههای این دولت

کوروش بزرگ آغاز شده بودند .بر مبنای این برنامهها چند راهبرد برای شکوفایی
تجار در گسترهی شاهنشاهی برگزیده و با موفقیت پیادهسازی شد.
نخ ستین گام در این را ستا ،ساختن راه و امن کردن م سیرهای تجاری بود .راه
پادشاااهی ،که سااارد را به شااوش میپیوساات و به احتماا زیاد دور از چشاام
تاریخنویسان یونانی به ایران شرقی و راههای تجاری هند و آسیای میانه نیز ارتباط
مییافت ،احتماالً یکی از این شااااهراههای تبادا کاال بوده باشاااد .مسااایر دیگر،
بیتردید م سیر آبی اقیانوس هند به خلیج فارس و شعبههای آن در دجله و فرا
و کارون و دز و کرخه ا ست .م سیری که بنیادگذارش کمبوجیه ،سازماندهندهی
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برای توساااعهی بازرگانی بود .این طرح ها ،به ظاهر از همان ابتدای کار ،از زمان
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نیروی دریایی ایران ،و معمار اصااالیاش داریوش بود که با کوچاندن قبیله های
سااارکش ماد ،خلیج فارس را به منطقهای ایرانینشاااین و مساااکونی تبدیل کرد.
ساافرهای اکتشااافیای که ایرانیان و مزدورانشااان در کل دوران هخامنشاای انجام
میدادند ،نشااانگر ع قهای بود که به نقشااهبرداری از این مناطق و تأساایس مراکز
تجاری در گذرگاههای آن داشتهاند.
دومین گام ،تأمین امنیت راهها و مقابله با راهزنان و قومهای مهاجم محلی بود.
در کل این دوران  220ساله ،راههای اصلی شاهنشاهی ع وه بر بازسازی و ترمیم

راهها برای بازرگانان تضاامین میشااده اساات .کسااانی که در این راهها طی طریق
میکردهاند ،یا تاجر بودهاند و یا میبایساات اجازهنامهای از شااهربانها و دسااتگاه
اداری هخامنشاای در دساات داشااته باشااند تا مأموریتشااان را توضاای دهد .این
اجازهنامه را در زبان ای می «هَلمی» و در آشااوری «میاتوکَّش» مینامیدهاند و نام
پارسیاش «ویایتیکَه» بوده است .مسافرانی که با مأموریت دولتی سفر میکردهاند،
میتوانستهاند با نشان دادن این مجوز از جیرهی غذای روزانهای ،که در پاسگاههای
راهداری برای این کار در نظر گرفته بودند ،استفاده کنند .نظار بر راهها به قدری
شااادید بوده اسااات که میگویند وقتی هیساااتائیون خواسااات برای برادرزادهاش
دستورهایی در مورد شورش ایونیه بنویسد ،ناچار شد پیامش را بر سر تراشیدهی
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همیشگی ،توسز نگهبانان و پاسدارانی حراست می شدهاند و به این ترتیب امنیت
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بردهای بنوی سد و صبر کند تا موهایش بلند شود و بعد او را راهی نماید .1حکایتی
که اگر درست هم نباشد ،درجهی نظار بر جادههای هخامنشی را از دید یونانیان
باستان نشان میدهد.
سومین گام ،یک سان کردن یکاهای مربوط به طوا و سازماندهی ف ضای بین
مراکز شاااهری بود .کاری که با یکنواخت کردن واحدهای طوا ،نقشاااهبرداری از
راهها ،و تأسیس مراکز راهداری در فواصل یکسان ممکن شد .واحد طوا در ایران
باستان پر سَنگ بوده است ،که شکل تازیاش (فرسنگ) همچنان کاربرد دارد .هر

میانگین مسافتی بوده که یک مسافر در یک روز با پای پیاده طی میکرده است.
یکنواخت کردن یکاها ،در مورد اوزان و مقادیر هم ضاارور داشاات .به همین
دلیل هم واحد طوا کوچکتری به نام ارش شاااهی به عنوان مقیاس طواِ روزمره
برگزیده شد .این واحد حدود  45سانتیمتر طوا دا شت و در قالب خزکشهایی
از جنس سنگ آهک که دو خز موازی بر روی شان حک شده بود به تعداد زیاد
سااخته میشاد و در مراکز تجاری شااهنشااهی به کار گرفته میشاد .واحد دیگر
کَرشه بود که برای سنجش وزن به کار گرفته می شد و توسز پارسها ابداع شده

 1هرودوت ،كتاب پنجم ،بند .35
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پر سنگ  5/4کیلومتر طوا دا شته که با سی ا ستادیای یونانی برابر می شود .این
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بود .هر کر شه ده شِ کِل وزن دا شت و هنرمندان وزنههایی سنگی به شکل اردک
می ساختند که حدود نیم کر شه وزن دا شت .وزنهی بزرگتری هم به شکل هرم
وجود داشته که وزنش معادا  20کرشه بوده است.
این سه راهبرد ( سازماندهی راهها و ترابری ،تأمین امنیت م سیرهای تجاری ،و
یک سان کردن یکاها) ،به موازا هم در طوا دوران هخامن شی با جدیت پیگیری
شد و نشانی بود از برنامهریزی متمرکز و هدفمند اقتصادی در این قلمرو .شکوفایی
اقتصااااد تجاری در عصااار هخامنشااای ،مدیون این برنامه بود .برنامهای که در

مقایسهپذیر پنداشتن کارآیی این دو ساختار کاری نامعقوا مینماید.
مهمترین قدر تجاری در یونان ،بنا بر ادعای متن های کهن آتنی ،آتن بوده
اساات .در واقع ،شااواهدی وجود دارد که دولتشااهرهای دیگری مانند کورینت و
تبس نیز همتای آتن و حتی برتر از آن مح سوب می شدهاند .اما از آنجا که تاریخ
امروزِ ما را تاریخنویسان آتنی یا مستخدمان ایشان نوشتهاند ،باید از دریچهی بازار
آتن به اقتصاد یونانی نگریست.
مهمترین بندر آتن ،پیرایوس بود .کشاااتی هایی که در آن جا پهلو میگرفتند،
میتوانستند مسافر خود را پس از دو روز و نیم تا افسوس ،و پس از سه روز و نیم
تا رودس بر سانند .سفر به بیزانس چهار روز و نیم طوا میک شید .م سیر ا صلی
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سرزمینهای حاشیهی شاهنشاهی ،مانند یونان ،وجود نداشت .به همین دلیل هم
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تجار  ،از آتن به رودس و از آنجا به صور و بعد به مصر بود .از رودس تا صور سه
روز ،و از صور تا مصر هفت و نیم روز راه بود و به این ترتیب مسیری که ف سفهی
یونانی تا مصر طی میکردند ،دست کم پانزده روز طوا میکشید .کشتیهایی که
در این دوران بین پیرایوس و سااااایر شاااهر های مهم ر فت و آ مد میکرد ند،
میتوانسااات ند بین  300-200تن بار را ح مل کن ند و با وجود ک ند نمودن
حرکتشاااان ،ساااه بار ساااریعتر از قایقهایی بودند که در دوران همری سااااخته
میشدند.

از آن که شاااهنشاااهی هخامنشاای شااکل گرفت و کل منطقهی نویسااا را در قالب
زمینهای به هم پیوسااته و امن با هم متحد کرد ،رونق تجار در مرزهای شاارقی
یونان به آتن هم سرایت کرد و نخ ستین روابز تجاری بین این شهر و ناوکراتیس
در مصر برقرار شد .به این ترتیب ،مصر و سرزمین سکاها در شماا یونان به عنوان
صادرکنندگان ا صلی غله به آتن در این دولت شهر اهمیت یافتند .برک شیده شدن
این دو منطقه به عنوان مراکز صدور غله ،نشانگر آن است که آتنیان در این دوران
با بحرانی اقت صادی د ست و پنجه نرم میکردهاند .ا صوالً فنون ک شاورزی در یونان
و ضعیتی ب سیار ابتدایی و تو سعهنیافته دا شت و به همین دلیل هم تولید داخلی
غ

و محصااوال کشاااورزی برای تغذیهی جمعیتِ رو به رشااد منطقه کفایت
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تا  560پ.م .بازرگانی در آتن بیاهمیت دان سته می شد .اما در  545پ.م ،.پس
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نمیکرد .این مسااأله به ویسه در آتن نمود داشاات که یکی از بزرگترین قطبهای
جمعیتی شبهجزیره مح سوب می شد .آتنیان ناچار بودند برای تغذیهی مردم خود
از این دو ناحیه غله وارد کنند و به همین دلیل هم قطع شدن این راهها در جریان
نبرد پلوپونسااوس برایشااان مرگبار بود .آتن ،مانند سااایر دولتشااهرهای یونانی،
صااادراتی هم داشاات .به نظر میرسااد که کوزههای آتیکی ،ساانگ معدن ،و روغن
زیتون از محصااوالتی بوده باشااند که از آتن به ساارزمینهای همسااایه صااادر
می شدهاند .اما تقریباً بدیهی ا ست که تراز اقت صادی این شهر منفی بوده ا ست و

این ترتیب به دساات میآمدند ،جبران شااود .پس از تأساایس اتحادیهی دلوساای،
باجی که از شهرهای اتحادیه گرفته می شد به کمک اقت صاد آتن آمد و وضعیت را
تا حدودی بهبود بخشید .مجموع این خراجها در ساا  464پ.م .به هشت هزار ،و
در  449پ.م .به پنج هزار تاالن بالغ میشد.
سه عن صر ا صلی بازرگانی ،که در شاهن شاهی پار سی با برنامهای فراگیر با هم
چفت شااده بود ،در یونان غایب بود .راههای تجاری زمینی تقریباً وجود نداشاات و
تجار به دریا منحصاار بود .با وجود این ،امنیتی بر دریاها حاکم نبود و آتن حتی
در زمانی که رهبر اتحادیهی دلوسی بود هم از حفظ امنیت در آبهای همسایهاش
ناتوان یا نسااابت به آن بیع قه بود .این حقیقت را باید در کنار این واقعیت درک

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

میبای ست تو سز د ستاندازی و غار

شهرهای هم سایه و فروش ا سیرانی که به

PDF.tarikhema.org

کرد که خودِ آتن یکی از دال یل ناامنی راه های آبی بود و آتن یان دولتم ند و
سیا ستمداران محترم این شهر از هر فر صتی برای د ستاندازی بر ک شتیهای
تجاری و دزدی دریایی ا ستفاده میکردند .به دلیل این ناامنی ،مبلغ کرایهبها برای
اجناس تجاری به صد درصدِ قیمت کاال میرسید و اجاره کردن یک کشتی عادی
برای بازرگانان دو هزار دراخما آب میخورد .1این بهرهی صد در صدی را میتوان
با هزینهی ده در صدی گمرگ راهها در قلمرو پارس مقای سه کرد و به سادگی به
دالیل شکوفایی تجار در ایران و نارس ماندنش در یونان پی برد .ناهمسانی یکاها

آشاافته در تجار دریایی دولتشااهرها و تعارض دایمی میانشااان بود .از این رو،
باور به این که یونانیان مردمی تاجرپیشاااه بودند و به این دلیل به رموز ارتباط با
مردمان بیگانه تسلز یافته بودند و از این راه انباشت ثروتی را در شهرهای خویش
پدید آورده بودند ،اگر با وضعیت شاهنشاهی هخامنشی مقایسه شود ،افسانهآمیز و
نادرست مینماید.

Hall, 1998: 24-69.
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و نابرابری اوزان و مقادیر در شاابهجزیرهی یونان ،یکی از پیامدهای این وضااعیت
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گفتار دوم :داستان ثروت ایرانی
این نکته که شاهن شاهی ایران برای یونانیان قطب ثرو پندا شته می شده ا ست،
حقیقتی اسااات که با خواندن هر یک از متن های به جا مانده از یونان باساااتان
میتوان بدان پی برد .عبار هایی مانند ثرو ایونی ،ط ی شرقی ،تجمل پار سی،

شااعر غنایی مرتب تکرار میشااوند .هر دانشااجوی تازه کاری ،با مرور این متنها
میتواند به ت صویر ذهنی یونانیان در مورد شرقیان پی ببرد .ح سد دولت شهرهای
شبهجزیره به رفاه و ثرو برادران ایونی شان ،که تابع هخامن شیان بودند ،و طمع
برای غار ایشااان ،امری اساات که به روشاانی و به صااراحت در تمام این متنها
عنوان شده است.
برای آن که تصااویری از وضااعیت اقتصااادی دو قلمروِ شاارق و غرب ،و حجم
ثرو های انبا شته شده در آنها به د ست آوریم ناچاریم به دا ستانهای هرودو و
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ط ی ایرانی ،و ...در تمام متنهای یونانی کهن ،از تراژدی گرفته تا متن فلساافی و
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منابع یونانی تکیه کنیم .بر مبنای این متون ،تصااویری  -شاااید ناقص و مبهم  -از
حجم کلی سرمایهی انباشتهشده در یونان و ایرانزمین به دست میآید.
نظم پار سی ،در قلمرو اقت صاد ،بر نظامی از انبا شت و بازتوزیع ثرو متکی بود
که با تصااویر تاریخنویسااان اروپایی ،از خزانههایی که زندان فلزا قیمتی باشااند،
تفاو بساایار دارد .در مورد خزانههای شااهربانیها میدانیم که جریانی دایمی از
خراجها و درآمدهای دولتی از اطراف شهربانی به خزانه سرازیر می شده است و در
قالب دریکهای ط یا سااکههای نقره به مردم منطقه باز میگشااته اساات .این

برنامههای عمرانی بزرگ و پردامنهی درون شااهربانیها را به انجام میرساااندهاند.
بخشی از این پوا صرف استخدام و نگهداری سربازان حرفهای می شده ،و بخشی
دیگر در پروژههایی مانند سااااخت معابد و حفر قنا و کندن کاناا و نگهداری از
راهها صاارف میشااده اساات .به این ترتیب خزانهی شاااهنشاااهی ،بر خ ف تصااور
عمومی ،یک مرکز یگانه نبوده و در شهربانیهای شاهن شاهی پراکنده بوده ا ست؛
همچنین مقصدِ غایی خراجها و امواا پیشکشی هم نبوده و مرکزی برای انباشت و
بازتوزیع ثرو محسوب میشده است.
یکی دیگر از این مراکزِ نمادینِ انباشاات و بازتوزیع منابع ،ساافرهی شاااه بوده
ا ست .شاهن شاه هخامن شی ،باز هم بر خ ف ت صویر مر سوم از شاهانِ کاخن شین،
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پواها به عنوان دسااتمزد کارگران و صاانعتگرانی پرداخت میشااده اساات که
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بخش ع مدهی عمر خود را در خی مهای عظیم و در حاا سااافر در قلمرو په ناور
خویش سپری میکرده است .شاه به این ترتیب مرتباً با بخشهای گوناگون قلمرو
خویش در تماس بوده و به عنوان ساااازماندهندهای متحرک و پویا عمل میکرده
اساات .از این روساات که در خیمه و خرگاه داریوش سااوم ،که به جنگ اسااکندر
میرود ،زنان خانوادهاش را هم میبینیم و اساااکندر این بخت را پیدا میکند تا با
شکست دادن شاهنشاه به خیمهای شبیه به کاخ وارد شود و به همراهانش بگوید:
«به این میگویند سلطنت!».1

ا ست .روایتهایی که دربارهی تحفه آوردن یک انار یا سیب در شت برای شاه در
متنهای یونانی وجود دارد ،بازتابی از این حقیقت اساات که ساافرهی شاااه توسااز
پی شکشهایی که شهربان منطقه و مردم محلی برایش میفر ستادهاند ،پر می شده
است .شاه و اطرافیانش بخشی از این مواد غذایی را مصرف میکردهاند و با بقیهاش
مردم محلی و وابستگان دیگر خود را تغذیه میکردهاند.
به روایت کت سیاس ،روزی بر سر سفرهی خ شایار شا انجیر آوردند .او دربارهی
کشاااتزاری که آن را در آن عمل آورده بودند پرساااید و پاساااخ دادند که در آتن

 1پلوتارک ،اسکندر ،شرح نبرد ایسوس.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

شاه ،در زمان حضور در هر منطقه ،مهمان مردم منطقه و خزانهی شهربان بوده
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میروید که خارج از قلمرو شاااهنشاااه اساات .پس پاسااخ داد که آن را نخورید تا
سرزمینش را فت کنیم .از همینجا معلوم می شود که بر سر سفرهی شاه تنها
غذاهایی را میآوردهاند که در قلمرو شاهن شاهی تولید شده با شد .هر روز از تمام
اطراف شاااهنشاااهی غذاها و محصااوالتی را به عنوان تحفه برای ساافرهی شاااه
میآوردند .به روایت کتساایاس ،هر روز پانزده هزار نفر از ساافرهی شاااهی تغذیه
میشاادند و این احتماالً بخشاای از سااپاهیان همراه شاااه و مردم محلی را شااامل
میشده است.

بوده ا ست .در کتیبهی نقشر ستم ،شاهان هخامن شی به رو شنی خود را به عنوان
واسااا طه های حفظ ت عادا م یان فقیر (اساااکوثی) و ثروتم ند (تَنووَ نت) معرفی
میکنند .1در همین کتیبهها تأکید شده که وظیفهی شاه آن است که از ظلم توانا
بر ناتوان جلوگیری کند و حامی فقیران باشاااد .به این ترتیب ظاهراً شااااهان
هخامن شی به خوبی به نقش خویش در بازتوزیع ثرو آگاهی دا شتهاند .این نقش
در قالب فعالیتهای عمرانی تبلور مییافته و به صااور ضاارب سااکه و پرداخت
دستمزد با آن و فرستادن غذا برای درباریان و اطرافیان شان نمادین می شده است.

DNb, 5-11. .
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به این ترتیب ثرو در شاهن شاهی هخامن شی مفهومی ب سیار پویا و متحرک
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شااواهد زیادی وجود دارد که برنامههای عمرانی یادشااده در تمام بخشهای قلمرو
شاهنشاهی اجرا میشدهاند.
م ً آرتافرن ،در ابتدای پیوسااتن ایونیه به قلمرو شاااهنشاااهی ،دسااتور داد
زمینهای کشاورزی را مساحی کنند و اندازهی آنها را بر اساس واحد طوا پارسی
فرسنگ محاسبه کنند و آنگاه بر مبنای آن خراج هر منطقهی کشاورزی را تعیین
کرد .این عملیا مساااحی به قدری با دقت انجام گرفت و سااهمبندیها به قدری
عادالنه بود که ساااااها بعد از درگذشااات آرتافرن خودِ یونانیان نیز از آن پیروی

و در مقابل از ایشااان خواساات تا هر وقت توانسااتند خراج خود را به طور منظم
بپردازند.2
این برنامهی اقتصادی ،مبنای انباشت ثرو در قلمرو هخامنشی بود .ثروتی که
از دید همسایگان حاشیهنشین و فقیری مانند یونانیان در قالب تجمل و رفاه بیش
از ا ندازه جلوه میکرد .جا لب آن که مفهوم تج مل و لذ طلبی در ز بان یو نانی
(تروفه ) :معنایی ا ست که زیر تأثیر فرهنگ هخامن شی پدید آمده ا ست.
یونانیان سبک زندگی پار سیان را با این عبار تو صیف میکردند .این واژه مفهوم
 1هرودوت ،كتاب ششم ،بند .42
 2دیودور ،كتاب دهم ،فصل .25
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میکردند .1آرتافرن همچنین قوانین نیکویی برای دولت شهرهای یونانی و ضع کرد
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لذ جویی ،تجملگرایی ،و پرشاااکوه و ج ا زیساااتن را به ذهن متبادر میکرده
است.
ِِ بربرها هسااتند،
هراکلیتوس پونتی میگوید« :پارساایان و مادها که نجیبترین
لذ جوترینشااان هم به شاامار میروند ،از این رو میل به لذ در طبیعت انس اان
ریشه دارد».
بخش مهمی از عناصر خیرهکنندهی این تجمل در چشم یونانیان از دید ما  -و
احتماالً از دید شهروندان هخامنشی  -امری روزمره و پیش پا افتاده تلقی می شده

ا ست! در یونان با ستان ،مرغ و خروس و مرغابی و سایر پرندگان اهلی موجوداتی
بسیار گرانبها و ارزشمند پنداشته می شدند و پرورش ماکیان و استفاده از گوشت
آن تنها به خاندانهای اشاارافی و بلندمرتبه اختصاااص داشاات .چنان که همر در
ادیسه اشارههای زیادی به غازهای پِنِلوپه دارد و در ایلیاد وجود ماکیان را نشانهی
ثرو عظیم مردم تروا میدا ند .1در ک مدی پر ند گان آریساااتو فانس هم میتوان
نشانههای این شیفتگی به پرندگان اهلی را بازجست .شواهد نشان میدهد که در
تاریخهای یاد شده پرورش ماکیان در شاهن شاهی هخامن شی و ضعیتی مانند امروز

 1ایلياد ،كتاب دوم.
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ا ست .یک نمونه از این تجملهای غریب شرقیان در چ شم یونانیان ،ماکیان بوده
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دا شته ا ست و یکی از روشهای پیش پا افتادهی تولید پروتئین خوراکی مح سوب
میشده است ،نه دلیلی بر ثرو و تجمل.
در مورد لباس و پوشاک هم وضعیت به همین شکل بوده است .تفسیر امروزین
تاریخنویسان از متنهای کهن چنین میگوید که ایرانیان و شرقیان از دید یونانیان
مردمانی بودهاند که به پوشاایدن لباسهای مجلل و پر زرق و برق عاد کردهاند و
به همین دلیل وضااعیتی زنانه به خود گرفتهاند و از خشااونت و صاا بت مردانگی
بیبهره بودهاند .مرور تاریخ یونان و مشاهدهی ترسی که سربازان یونانی از پارسیان

یونانیان به چشااام اعجاب به پوشااااک ایرانیان مینگریساااتند و در هر فرصاااتی
میکو شیدند با پو شیدن آن خود را به ایرانیان شبیه کنند :پاو سانیاس ،به محض
ورود به آساایا ،دسااتور داد تا برایش لباس ایرانی بیاورند؛ تمیسااتوکلس با لباساای
ایرانی در سارد میزیست؛ و اسکندر به خاطر ع قهاش به لباسهای ایرانی از سوی
سرداران مقدونیاش شماتت می شد .دلیل این شیفتگی یونانیان به لباس ایرانیان
به سادگی این بوده است که یونانیان ،با تعبیر امروزین ما ،لباس نداشتهاند!
در یونان ،لباس عبار بود از پارچهی بلند و م ستطیل شکلی از جنس پ شم یا
کتان ،که سوراخی برای عبور سر دا شت یا با سنجاقهایی به هم مت صل می شد.
لباس عمومی مردم یونان پارچهای ملحفهمانند بود به نام «خیتون» ( )که
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دا شتهاند ،ن شان میدهد که این بردا شت در ست نی ست .با وجود این ،میدانیم که
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بلندایش تا پای فرد میرسااید و عرضااش گاه به سااه متر بالغ میشااد .خیتون
مردانهی دوری از دو م ستطیل ساخته می شد که با گره یا سنجاقی روی شانهی
چپ به هم بسته می شدند ،اما شانه و بازوی راست را نمیپوشاندند .مردانی که به
کاری بدنی میپرداختند و زنان با سااانجاق هایی دو سااار خیتون را روی هر دو
شانهشان محکم میکردند .رنگ خیتون سفید یا زرد کمرنگ بود و طرح یا تزیینی
نداشت .زنان یونانی تا اواخر سدهی ششم پ.م .به سبک دوریایی یک تکه پارچهی
ِِپلوس» ()
پشاامی شاابیه به خیتون را روی آن بر تن میکردند که «پ

 180در  45سااانتیمتر بود که شااانههایش با ساانجاقهای بلندی به هم وصاال
ِِ سنجاق به دست ،استفاده از
می شد .پس از به قتل رسیدن سربازی به دست زنان
این سنجاقها در آتن ممنوع شد .1بعدها نوعی از لباس مردانه در یونان رواج یافت
که «هیماتیون» نام داشت .این لباس هم پارچهی پشمی مستطیلی شکلی بود در
ابعاد  135در  70سانتیمتر که روی شانه سوار می شد و تا کمر میر سید .این
لباس ابتدا تنها ویسهی پسااران نوجوان بود اما بعدها فیلسااوفان نیز از آن اسااتفاده
کردند .این نمونههای جدیدتر با ابعادی بزرگتر ساخته می شدند و گاه اندازه شان

 1هرودوت ،كتاب پنجم ،بندهای .87-82
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نام داشت و تا کمرشان میرسید .پپلوس در واقع پارچهی مستطیلی شکل به ابعاد
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به  300در  360ساااانتیمتر میرساااید .نمونهی کوچکتری از خیتون هم وجود
دا شته که «خ موس» ( )نامیده می شده و بر شی مربعی دا شته ا ست.
خاستگاه این نوع پوشش مقدونیه یا ایتالیا بوده است.

tarikhema.org

در کل ،لباس یونانیان همین بود .تکهای پارچهی فاقد دوخت که هنگام خواب
به عنوان زیرانداز ،پتو و ملحفه مورد اساااتفاده قرار میگرفت ،و روزها دور بدن
پیچیده میشاااد و نقش لباس را بازی میکرد .بر مبنای نقوشااای که بر کوزههای
یونانی بر جای مانده ا ست ،معلوم می شود که در بی شتر مواقع حتی این پارچه هم
دور تن پیچیده نمیشاااده و یونانیان  -به ویسه در پلوپونساااوس  -کام ً برهنه به
پرسه زدن در اطراف میپرداختهاند.
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نمایش پپلوس بر تندیسی مفرغین

نمایش هوماتیون بر تندیسی مرمرین

گذشااته از ک هخود ،تنها یک نوع ک ه نمدی لبهدار در یونان رواج داشاات که
«پِتاسااوس» ( ):خوانده میشااد .تنها چیز شاابیه به کفش در یونان،
نوعی دمپایی بود که کفی چرمی داشت و با بندهایی به ساق پا بسته میشد است.
کفش ،به معنایی که در همان زمان در ایران رواج داشته ،در یونان ناشناخته بود و
مردم معموالً پا برهنه راه میرفتند .در ر سالههای اف طون ا شارههای ستایشآمیز
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بسیاری دربارهی سقراط وجود دارد که به مقاومت پاهای برهنهاش در برابر سرمای
برف اشاااره میکند .قومهای دوری و به ویسه اسااپار ها در تمام اوقا روز لخت و
پابرهنه بودند .به همین دلیل هم در در زبان یونانی  -مانند بندی از شعر م شهور
آناکرئون  -میبینیم که «م ل دوریها لباس پو شیدن» کنایه از لخت بودن ا ست،
و او هنگامی که به معشااوقهاش میگوید «م ل دوریها لباس بپوش» 1مقصااودی
بیشرمانه دارد.
این در حالی اسااات که تمدنهای کهنتر مقیم شااااهنشااااهی هخامنشااای

بودند .در اینجا تنها به پوشاک ایرانیان ،که بسیار مورد ع قهی یونانیان کهن بوده
اساات ،اشاااره میکنم .در مورد پوشااش و لباس پارسها و مادها ،حجم اط عا و
تنوع لباس ها بیش از آن اسااات که بتوان در این متن بدان پرداخت .در این حد
میتوان ا شاره کرد که از دیوارنگارههای ع صر هخامن شی چنین برمیآید که لباس
رسمی ایرانیان در این دوران این عناصر را در بر میگرفته است :دوازده نوع ک ه و
نیمتاج ،سه نوع پیراهن ،زیرپیراهن ،دو نوع شنل ،سه نوع کفش ،دو نوع شلوار ،و
سااه نوع کمربند .متأساافانه در اینجا فضااای کافی برای اشاااره کردن به تمام این

 1آناكرئون ،اشعار ،بند .399
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سبکهایی ب سیار متنوع و پیچیده از تولید و تزیین لباس را در دا خویش پرورده
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انواع وجود ندارد .فقز در این حد میتوان اشااااره کرد که جز لباسهای زیپدار و
جلیقهی دکمهدار بیآ ستین ،از «نوع» تمام لباسهایی که امروز مردم میپو شند،
نمونههایی در ایران هخامنشی وجود داشته است .1نمونهای از این لباسها عبارتند
از :پیراهنهای آسااتیندار یقهدار و بییقه ،شاالوارهایی که در انتهای زیرینشااان
بندهایی برای عبور از زیر پا و نگه داشاااتن شااالوار در جای خود دوخته میشاااد
( شبیه لباس ورز شی امروزین بانوان) ،ردای آ ستیندار ،شنل با بندهایی برای گره
خوردن زیر گردن ،باالپوش پارساای که شاانلی کوتاه و تزیینی بود ،دامن چیندار

پوشاایده میشااود ،و تزییناتی مانند نیمتاج ،سااربند ،کمربند ،و چیزی شاابیه به
جوراب کلفت!
لباسهای ایرانی رنگین بودند و با طرحها و نقشهای گوناگون تزیین می شدند.
با مقایسااهی پوشاااک ایرانیان و یونانیان میتوان درجهی توسااعهیافتگی نیروهای
تولیدی و رفاه نا شی از آن را دریافت .در سدهی پنجم و چهارم پ.م .یونانیان زیر
تأثیر فرهنگ ایرانی تحوالتی را در حوزهی پوشااااک تجربه کردند .در این دوره
دولتشااهرهای شااماا یونان که با ایرانیان داد و سااتد میکردند و گاه به غار

 1ضياءپور.1343 ،
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مردانه ،کفشهای چرمی دکمهدار و زبانهداری که دقیقاً مشاااابهشاااان امروزه هم
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ک شتیهای تجاری فنیقیان میپرداختند لباس ابری شمین را به یونان وارد کردند و
با روشهای رنگآمیزی پارچه ،که به ویسه فنیقیان بدان شااهر داشااتند ،آشاانا
شدند .نقش کردن طرحهای هند سی بر روی پارچه هم درهمین زمان رواج یافت.
همچنین رنگ کردن خیتونها ممکن شاااد و رنگ ارغوانی که ع مت شااااه ایران
بود ،و از نوعی صااادف در کرانههای فنیقیه گرفته میشاااد ،به عنوان زیبندهترین
رنگ لباس در یونان شااناخته شااد .این همان رنگی بود که بعدها با همین معنای
شاااهانهاش به قلمرو روم وارد شااد و در مقام رنگ ردا و شاانل امپراتور روم ت بیت

کرد ،تا به امروز که همچنان رنگ لباس کاردینااهای کاتولیک است.

انعکاس رواج لباس و
شیوهی آرایش ایرانی
بر کویهای یونانی
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شد و بعدها در ع صر قرون و سطا در نظام کلی سایی جایگاه بلند خویش را حفظ
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چنین مینماید که تفاو

سط در کیفیت و سبک زندگی به پو شاک منح صر

نبوده باشاااد .اشاااارههای زیادی به گوارایی و با سااالیقه بودنِ غذاهای ایرانی در
متنهای یونانی دیده میشااود ،که در تنوع و کیفیت برتر غذاهای صاارفشااده در
شاهن شاهی ن سبت به سرزمینی مانند یونان تردیدی بر جای نمیگذارد .شواهدی
در مورد سایر جنبههای زندگی نیز وجود دارد که کیفیت زندگی عادی در ایران و
یونان را قیاسناپذیر جلوه میدهد .به عنوان یک م اا ،میتوان از آتنائوس م صری
یاد کرد که از نویساااندگان یونانی مقیم مصااار بود .او ،هنگام نقل جریان پناهنده

چادری بزرگ بخ شید و تختی نقرهای و ب ستری گرانبها برایش فر ستاد و ک سی را
مأمور کرد تا بستر را برایش پهن کند و جمع کند ،چون همه میگفتند یونانیان از
گستردن بستر هیچ نمیدانند!1
ثرو و رفاهی که در عصر هخامنشیان در قلمرو وسیعشان انباشته شده بود ،با
نابودی ان سجام سیا سی این منطقه به د ست ا سکندر به باد فنا رفت .کافی ا ست
برای پاسخگویی به ادعای تاریخنویسانی که حس میکنند حضور اسکندر موهبتی
برای مردم منطقااه بود و فلزا

قیمتی محبوس در خزانااههااا را آزاد کرد ،بااه

 1آتنائوس ،كتاب دوم ،بند .48
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شاادن آنتیموس کرتی به دربار اردشاایر هخامنشاای ،میگوید که شاااه به مهمانش

PDF.tarikhema.org

اندوختهی خزانه های شاااهربانی ها ،پیش و پس از ظهور اساااکندر ،دقت کنیم؛
خزانههایی که پ شتوانهی انجام طرحهای عمومی  -مانند کندن کاریز و راهداری -
بودهاند.
اسااکندر در زمانی به ایران حمله کرد که چندین خزانهی بزرگ در شااهرهای
اصلی کشور وجود داشت .عمدهترین این خزانهها عبار بودند از:
 خزانهی پارسه با  120هزار تاالن. -خزانهی شوش با  40هزار تاالن.

 خزانهی مصر با  800تاالن (که خیلی کم به نظر میرسد و احتماالً پس از غارشدنش به دست مقدونیان شمرده شده است).
به اینها باید خزانهی دمشق ،سارد ،بابل ،بلخ ،هیرکانیه ،و سغد را هم افزود که
در موردش اط ع دقیقی در دسااات نداریم .اگر میانگین موجودی هر یک از این
خزانهها را حدود پنج هزار تاالن بگیریم  -که حداقل ب سیار پایینی ا ست – آنگاه
ذخیرهی ارزی موجود در خزانهی شاهنشاهی در خزانههای شهربانیهای بیست و
سااه گانهاش به  115هزار تاالن بالغ میشااده که به همراه خزانهی مرکزی پارسااه
مقدار آن به حدود  230هزار تاالن میرساایده اساات .در اثبا ندانمکاری یونانیان
در امور اقتصاااادی همین قدر بگویم که اساااکندر پس از دساااتیابی به این ثرو
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 -خزانهی اکباتان با  7هزار تاالن
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هنگفت ،وقتی که ده ساا پس از ویران کردن قلمرو هخامنشی میمرد ،تنها پنجاه
هزار تاالن در خزانهی شاهنشاهیاش داشت .یعنی حدود چهار پنجم ثروتی را که
به دست آورده بود ،در همین ده ساا از دست داده بود.
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گفتار سوم :داستان شهرنشینی یونانی
یکی از متغیرهای دیگری که میتواند برای ارزیابی وضااعیت اقتصااادی و اجتماعی

زندگی در این شااهرهاساات .چنان که گذشاات ،واحد زندگی اجتماعی در یونان
دولتشهر بوده است .برداشت عامیانه از یک دولتشهر یونانی ،منطقهای انباشته از
ت ندیس های هنرم ندا نه ،آ ثار هنری خیرهکن نده و خا نه های مع بدگو نهی عظیم
سااانگی اسااات که گروهی از شاااهروندان پاکیزه و فرهیخته در میان خیابانهای
سرسبز آن قدم میزنند و به بحثهای فلسفی میپردازند .این ت صویر ،که دیدنش
در کارتونها و مجلههای کمیک چندان عجیب نی ست ،به ب سیاری از نو شتارهای
جدی و ک ساایک تاریخ هم راه یافته اساات و خواننده هنگام خواندنشااان حس
میکند نویسااندهی نامدارشااان چنین تصااویری از دولتشااهرهای یونانی در ذهن
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دولت شهرهای یونان با ستان به کار گرفته شود ،و ضعیت شهرن شینی و کیفیت
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داشته است .تصویری که در تعارض با تمام شواهد و مستندا تاریخی موجود قرار
دارد .پیش از پذیرفتن این ت صویر آرمانی و اغراقآمیز از شهرهای با ستانی یونان،
بد نی ست نگاهی به این شواهد بیندازیم و معنای واقعی زی ستن در یک دولت شهر
یونانی را وارسی کنیم.
بخش مهمی از جمعیت یونان در قالب دولتشااهرهایی سااازمان یافته بود که
شالودهی اقت صاد شان بر پایهی ک شاورزی نهاده شده بود .جمعیت بخش مهمی از
این دولت شهرها ب سیار اندک بود و از چند هزار تن فراتر نمیرفت .از این رو آنچه

مزارعی پراکنده بوده اسااات .در کل تنها ساااه دولتشاااهر بودند که جمعیت
شهروندان شان از بی ست هزار نفر افزونتر بود :آتن ،سوراکوزای ،و آکراگاس ،که از
میانشااان تنها آتن در شاابهجزیرهی یونان قرار داشاات .1شاامار شااهروندان در
دولتشهرهای بزرگ و مهمی مانند آرگوس ،کورینت ،و تبس در این زمان کمتر از
این بود و تنها اسپار بود که به پشتیبانی انبوه بردگانش به تدریج به رقیبی برای
آتن تبدیل میشد.
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«دولت شهر» به لحاظ آماری معنا میدهد ،بیشتر روستاها و شهرکهایی در میان

PDF.tarikhema.org

کم بودن جمعیت شاااهروندان در شاااهرها ،نشاااانهی کم بودن جمعیت یونان
نی ست .بلکه شیوهی خاص سازمانیافتگی این جمعیت را ن شان میدهد .جمعیت
منطقهی آتیکا در زمان پریکلس بین  210-235هزار نفر در نوساااان بود و از این
عده  100تا  120هزار نفرشااان در آتن زندگی میکردند .مساااحت منطقهی آتیکا
 2300کیلومتر مربع بود و بنابراین تراکم جمعیت ناحیهی یادشااده یک نفر در هر
ده متر مربع بود که در جهان با ستان ب سیار زیاد مح سوب می شود .جمعیت بوئتیا
کمتر از این بود و بین  110تا  125هزار نفر تغییر میکرد .اسپارتیها در این دوره

و بقیه برده یا بیگانه بودند.
با وجود جمعیت انبوه ساکن در این مناطق ،کیفیت زندگی در شهرهای ا صلی
از وضعیتی ابتدایی برخوردار بود .در عصر ظلمت ،مساحت شهرهای آتن (دویست
هکتار) ،آرگوس (پنجاه هکتار) و کنوسوس (صد هکتار) بسیار زیاد بود .با توجه به
بقایای بر جای مانده از خانههای این شاااهرها ،میدانیم که تراکم خانهها در این
دوره بسیار کم ،و پراکندگیشان بسیار زیاد بوده است .چند نظریه در مورد وسعت
باالی این شهرها و توزیع خاص خانههای شان مطرح شده است که مهمترین شان،
این قضاایه را با جایگیری قبرسااتانها در البهالی خانهها توجیه میکند .با وجود
آن که آثاری از قبرساااتان در فضاااای خالی میان خانهها به دسااات آمده ،اما این
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 200هزار نفر جمعیت داشتند که تنها چهار تا پنج هزار نفرشان شهروند اسپار ،
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تو ضی چندان قانعکننده نی ست .امکان دیگر ،آن ا ست که شهرهای یاد شده  -به
ویسه آتن که بیشاااترین مسااااحت و کمترین تراکم خانهها را دارد  -در این دوره
و ضعیت یک شهر یکپارچه را ندا شتهاند و به صور خو شهای از سکونتگاههای
کنار هم وجود دا شتهاند؛ خو شههایی که شاید به قبیلههای متفاو تعلق دا شته
باشاااند .به این شاااکل ،افساااانهی کهن تسااائوس و این که او قبیلههای آتنی را
یکپارچه کرد از واقعیتی سرچ شمه میگرفته ا ست ،واقعیتی که در نام جمع «آتنها»
(آتنای ) :باقی مانده است.

منطقه ،از قاعدهی ساااادهای اساااتفاده میکنند که بر مبنای آن هر ده متر مربع
زمینِ سااقفدار ،هم ارزِ یک نفر در نظر گرفته میشااود .این قاعده در مورد عصاار
ظلمت درساات مینماید .با توجه به این که هر یک از خانهها در این دوره 40-70
متر مربع وسعت داشتهاند ،میتوان فرض کرد که خانوادههایی متوسز با  4-5نفر
در هر یک از آنها زندگی میکردهاند .آتن در عصااار ک سااایک با تراکم جمعیتی
بساایار باال روبهرو شااد ،به طوری که در وسااعتی مشااابه جمعیتی میزیسااتند که
شااامارشاااان بین دو تا چهار برابر بیشاااتر بود .1این تراکم زیاد جمعیت و کاهش

Morris, 1990.
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در باستان شناسی شهرهای یونانی مر سوم است که برای تخمین جمعیت یک
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کیفیت زندگی برای بخش عمدهشاااان ،میتواند بازتابی از زندگی صااارفهجویانهی
بردگانی باشد که بخش عمدهی جمعیت شهر را تشکیل میدادند.
آتن ،در عصاار ط ییاش ،به بیشااینهی وسااعتی معادا  1450کیلومتر مربع
د ست یافت و جمعیتش در  432پ.م .به  215-300هزار نفر بالغ شد .تنها  35تا
 45هزار نفر از این مردم شهروند آزاد محسوب می شدند و بقیه برده ،بیگانه یا زن
بودند .ساااکنان این شااهر ،پس از پایان جنگهای پلوپونسااوس ،به دلیل طاعون و
پیامدهای جنگ بسیار کاهش یافت و به حدود  115-175هزار نفر رسید .1شهری

باستان مرکز مهمی تلقی نمی شد .چون در آن زمان شهرهایی مانند شوش ،سارد،
اکباتان ،بلخ ،ممفیس ،و تِب در قلمرو هخامنشاای وجود داشااتند که به شااهاد
جهانگردان یونانی که در آن دوران میزی ستند از نظر شکوه و عظمت با مقیا سی
قابل توجه از آتن برتر دانسته میشدند .تنها به عنوان قیاس ،بد نیست به این نکته
اشاااره کنیم که بابل در حدود سااه سااده پیش از عصاار ط یی آتن پانصااد جریب
م ساحت دا شته و  1179معبد و صد هزار شهروند را در بر میگرفت که در زمان
جشنهای مذهبی و مراسم آکیتو شمارشان تا  250هزار نفر افزایش مییافت.

Morris, 1990.
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با این حاا ،در سااادهی پنجم پ.م .یونان و بالکان با افزایش ساااریع جمعیت
روبهرو بودند و آتن در این منطقه قطب جمعیتی مهمی مح سوب می شد .با وجود
این ،باور به این که آتن مرکز جهان یونانی بوده ،نادر ست ا ست .بر مبنای ر سالهی
خوان دان شوران (دِیپنو سوفی ستیس ) :اثر آتنائیوس معلوم
میشود که شمار بردگان در شهرهای اگینا و کورینت از آتن بیشتر بوده است .اگر
نسبت بردگان به شهروندان را در این شهرهای آتیکایی برابر بگیریم ،به این نتیجه
میر سیم که ساکنان کورینت یک و نیم برابر و مردم اگینا برابر با آتنیان جمعیت

متنهای آتنی تحریف و انکار شاااده  -با این تراکم جمعیت باال همخوان اسااات.
بنابراین نگرش آتنمدارانهی تاریخنویسان امروزی بیشتر مدیون نابود شدن تاریخها
و بیانیههای سیاسی نوشته شده در این شهرها ،و باقی ماندن متنهای آتنی است،
نه واقعیتی جمعیتشناختی یا تاریخی.
چ نان که از ب قا یای خا نه های آتن یان در این دوره بر میآ ید ،با وجود تراکم
جمعیت باال ،کیفیت زندگی برای همگان ب سیار پایین بوده ا ست .م ساحت خانهها
در همان حدود عصاار ظلمت باقی مانده بود ،و در بساایاری از موارد کوچکتر هم
شده بود .از خانهها هم برای زی ستن و خفتن اع ضای خانواده ،و هم برای نگهداری
از جانوران اهلی مانند خوک و بز و گو سفند ا ستفاده می شد .به عبار دیگر ،آغل
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PDF.tarikhema.org

و ا صطبل برای آتنیان چندان شناخته شده نبود و معموالً همراه جانوران شان در
خانههایی کوچک زندگی میکردند .بهدا شت سطحی ب سیار پایین دا شت و شهر
فاقد قنا  ،لولهکشاای آب یا منبع آبی شاابیه آبانبارهای شاارقی بود .1فضااوال
خانهها در کوچهها و کف خانهها انباشاااته میشاااد و به همین دلیل هم ساااط
خیابانها به تدریج باال میآمد و بازساااازی مداوم خانهها را  -که از مصاااالحی به
نسبت سبک ساخته شده بودند  -ضروری میساخت.
بر خ ف تلقی عمومی ،چنان که از شواهد با ستان شناختی برمیآید ،شهرهای

خصااوصاای نبودهاند .خانههای آتن فاقد فضااای خصااوصاای بودند و هیچ تفکیک
روشنی بین بخشهای مربوط به سکونت اعضای خانواده و بخشهای مهمانپذیر و
مخ صوص آمد و شد هم سایگان و خوی شاوندان وجود ندا شته ا ست .2این در حالی
ا ست که در همین زمان ابتداییترین شکل تفکیک ف ضای عمومی و خ صو صی،
یعنی شاااکلگیری اندرونی و بیرونی ،در خانههای قلمرو خاوری مد ها ساااابقه
دا شت .این تفکیک ف ضای خانه به بخش اندرونی و بیرونی البته با محدودیت زنان
و اف سانههای شهو آلود غربیان در مورد حرم سراهای شرقی هیچ ارتباطی ندارد.

Hall, 1998: 24-69.
Nevett, 1995.
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چون میدانیم که در همین دوره خانه های اربابی ایرانی چنین تفکیکی را از خود
ن شان میدادند ،و زنان ایرانی هم ن سبت به زنان یونانی  -که خانههای شان چنین
تفکیکی نداشته  -به شکلی قیاسناپذیر آزادتر زندگی میکردهاند.
غذای عمدهی مردم نان جو و گندم بود که برای سااالم ماندن میگذاشااتند تا
خ شک شود و بعد موقع خوردن آن را با آب مخلوط میکردند و به شکل خمیری
میخوردند .خوردن گوشت تنها به زمان جشنها و مراسم عمومی اختصاص داشت
و حتی در میان اشااراف و ثروتمندان هم رواج نداشاات .در مقابل ،خوردن زیتون و

اشراف رواج داشت.1
به خاطر همین شاارایز ،میانگین عمر ساااکنان این شااهر ،شاابیه به سااایر
دولتشاااهرهای یونانی ،اندک بود و بین  30 -35سااااا نوساااان میکرد .چنین
مینماید که این عدد میتوانسااته برای اعضااای طبقهی اشااراف و ثروتمندان ،که
تغذیه و شرایز زندگی بهتری داشتند ،تا بیست ساا دیگر هم افزایش پیدا کند.2
به این دلیل قانون مشااهور یونانی که خدمت سااربازی را برای مردان تا شااصاات

Ehrenberg, 1996.
Hall, 1998: 24-69.
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میوه معموا بود و روغن زیتون به عنوان افزودهی غذایی اصااالی در میان طبقهی
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سالگی اجباری میکرد ،در واقع ،استعارهای برای تأکید بر عمرانه بودن این وظیفه
بوده است ،نه یک قانون مدنی دقیق و قابل اجرا.
کیتو ،در کتاب جالبش دربارهی یونانیان ،سن باالی برخی از م شاهیر این دوره
را با نامآورانِ جوانمرگ شدهی اروپایی در سدهی نوزدهم مقای سه کرده و نتیجه
گرفته که البد میانگین سن یونانیان بیشتر از اروپاییان سدهی نوزدهم بوده است.1
البته تردیدی نیساات که در اروپای ساادهی نوزدهم هم به خاطر پیامدهای انق ب
صنعتی و شرایز نامنا سب زندگی در میان طبقا پایین ،میانگین عمر ن سبت به

ادعای کیتو دانسااات .نامآوران سااادهی نوزدهمی اروپا ،به این دلیل در جوانی
میمردند که در عصار رمانتیسام میزیساتند و جوانمرگ شادن برایشاان نوعی
ف ضیلت مح سوب می شد .این همان ا ست که نوی سندگان آن دوران با نام مرض
سااده ( )mal de siecleبدان اشاااره کردهاند .این باور ،باعث میشااد نویسااندگانی
مانند لرمانتوف و پو شکین در جنگهای تن به تن غیرمنطقی جان ببازند و بایرون
برای مبارزه با ع مانیها و شااهید شاادن در راه آزادی یونان تا بالکان ساافر کند و
نرواا خود را دار بزند .در مقابل ،در یونان با ستان ،ما م شاهیری را دا شتهایم که تا
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زمان حاضاار بساایار پایینتر بوده اساات .اما این امر را نمیتوان دلیلی بر درسااتی
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حدودی زیادی به دلیل سن زیاد شان به جرگهی نامداران میپیو ستهاند .این نکته
که تمام این نامآوران از طبقهی ا شراف بودند ،و همه شان هم به شد با رقیبان
خویش دشاامنی میورزیدند و در محو و تخریب نامشااان میکوشاایدند ،نشااان
میدهد که گروهی بزرگ از شهروندان یونانی در همین دوران وجود داشتهاند ،که
مانند شاااهروندان تمام سااارزمینها در تمام طوا تاریخ ،بیش از اطرافیانشاااان
میاندیشااایدند و محصاااوالتی فکری اثرگذاری تولید میکردند ،اما به دلیل عمر
کوتاهشااان و حذف شاادن آثارشااان از خاطرهی عمومی مردم به دساات فراموشاای

میانگین سااان به راساااتی در همان حدود  30-35سااااا بوده اسااات .1بنابراین،
سالخورده بودن م شاهیر یونانی ،ن شانهی باال بودن متو سز سن در یونان نی ست،
بلکه نشانهی آن است که سالخوردگان در آن جامعهها مشهور میشدهاند!

Hall, 1998: 24-69.
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سااپرده شاادهاند .بررساای اسااکلتهای بهجا مانده از آن دوران نشااان میدهد که

tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

ب
خ
شش
ع
م
ه
ج
گ
ن
ط
س
ي
 ا ورهی زهی فر ی وانن:ش م

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

گفتار نخست :داستان اخالق یونانی

سخن نخست :قصهی آیادگی یونانی

آنچه در متنهای باسااتانی یونانی بساایار مورد تأکید اساات ،پافشاااری بر آزادگی
یونانیان و بردگی مردمان آ سیایی و شرقی ا ست .این ت صور تا جایی ادامه مییابد
که ار سطو آزادی را خ صلت یونانیان و بردگی را خوی مردمان بربر میداند .باور به

 1ارسطو ،سياست ،كتاب دوم ،فصل چهارم ،بند .1252
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یونانی حق دارد بر بربر فرمان براند ،چون بربر ذاتاً برده است.1
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آزادگی یونانیان یکی از بخشهای کلیدی و مهم ا سطورهی معجزهی یونانی ا ست.
این باور ،بخشهای زیر را در بر میگیرد:
نخ ست  -یونانیان مفهومی از آزادی را در ذهن دا شتهاند که با مفهوم لیبرالی ستی
کنونی همخوانی دارد؛
دوم  -یونانیان به معنای عام کلمه از مصاااادیق چنین مفهومی برخوردار بودهاند و
خود را بدان سبب بر سایر قومها ممتاز میشمردهاند؛
سوم  -باور به این مفهوم از آزادی ،زمینهساااز ظهور مفهوم دموکراساای در یونان

تکرار شد.
نخ ست باید ببینیم ت صویری که یونانیان از آزادی و آزادگی دا شتهاند چه بوده
است؟
در فرهنگ یونانی ،آزادی (اِلوتریا ) :مفهومی ا ست که همواره در
تقابل با بردگی قرار میگیرد .به بیان دیگر ،آزادی و بردگی در یونان باساااتان -
مانند امروز  -مفاهیمی جفت و مت ضاد مح سوب می شدهاند .از این رو ،برای درک
ماهیت آزادی در یونان باستان ،باید نخست به معنای بردگی در این نظام فرهنگی
پرداخت .در زبان یونانی ،دو واژه برای اشااااره به برده وجود دارد :یکی «دولون»
( )ا ست که به بردگانی اط ق می شده که از پدر و مادر برده زاده شده
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با ستان بوده ا ست .چنان که در تاریخ ع صر رو شنگری این ماجرا به همین شکل
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باشااند؛ دیگری «تو آندروپودون» ( )اساات که از نظر لغوی
«جانور دو پا» ،یا «جانوری که پاهایش شبیه مردم است» معنا میدهد .این عبار
به بردگانی اط ق میشااده که در جریان آدمربایی یا اساایر گرفتن در جنگها به
صور برده درمیآمدند .بردگان بر ا ساس موقعیت اربابان شان بر دو نوع بودهاند:
بردههای شااخصاای که نقش خدمتکار را بر عهده داشااتند و بسااته به زن یا مرد
بودنشاااان به ترت یب «تِراپای نا» ( )یا «تراپون» ()
نامیده میشدند ،و بردههای خانگی که «اویکِتِس» ( )نام داشتند.

ایلیاد ا شارههای ب سیار اندکی به بردگان و کنش متقابل ای شان با اربابهای شان
دارد .اما در ادیساااه ،که متنی جدیدتر اسااات ،نمونههای جالبی از این ارتباط را
پرورانده ا ست .این متن به ویسه از این نظر اهمیت دارد که تو سز کودکان یونانی
حفظ می شده و به عنوان مبنای رفتار م شروع در میان عامهی مردم اعتبار دا شته
است.
در ادیسه بردگان هم مانند شخصیتهای اصلی داستان دو وضعیت خوب و بد
مطلق دارند ،یعنی به لحاظ اخ قی یا ساپید هساتند و یا سایاه .بردهی خوبِ این
داستان ،اومائیوس است که بیشترین شخصیتپردازی در موردش انجام شده است.
او نگهبان تجملیترین دارایی یونانیان  -یعنی گلهای مشتمل بر بیست غاز  -است
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این را میدانیم که یونان در عصر ک سیک سرزمین بردگان بوده است .همر در
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و از بچگی محبوب اربابش بوده .در برابر او مِ نتیوس قرار دارد که نامش به معنای
«ساایاه» اساات و مسااؤوا حفظ گلهای بز  -نمادی از جانوران ارزان  -اساات .او به
همراه خواهرش ،بعد از برگشااات پنهانی اولیس به خانه ،به دلیل آن که اربابش را
نشناخت و به او بیاحترامی کرد کشته شد.
از مرور ادیسه روشن میشود که در فاصلهی احتماالً یک قرنهای که ایلیاد را از
ادیسه جدا میکند ،تحولی در سبک زندگی یونانیان رخ داده و ایشان را از مرتبهی
جام عهای اشااارافی و مبتنی بر روابز اشاااراف و رعیتی ،به جام عهای بردهدار با

که از داستانهای همری شده است ،و بازتابهایی که مفهوم برده در آثار جدیدتر
یونان با ستان پیدا کرده ،برگهای ا ست که میتواند سیر تحوا بردگی در یونان را
برایمان آ شکار کند .شاید بهترین شیوه برای صور بندی کردنِ خ صهی این
تحوا ،مقای سهی تف سیر دو نوی سندهی نامدار یونان با ستان از یک گزاره دربارهی
بردگان باشد.
همر در ادی سه جملهی م شهوری با این م ضمون دارد« :زئوس پرآوازه در روزی
نِ
که شخ صی را به برده تبدیل میکند ،نیمی از ف ضیلت او را می ستاند» و اف طو ِ
هوادار بردگی در کتاب قوانین این جمله را از همر  -که او را خردمندترینِ یونانیان
میداند  -نقل میکند تا لزوم مرزبندی میان اربابان و بردگان را نشاااان دهد .اما

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

ارتباطا جاافتادهی میان ارباب و برده دگرگون ساخته است .دگرگونی تفسیرهایی
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هنگام بازگو کردن این بیت دچار چند لغزش زبانی جالب توجه میشاااود .تحلیل
این لغزشها میتواند برایمان گرهگشااا باشااد .جملهای را که در قوانین وجود دارد
میتوان چنین ترجمه کرد« :زئوس پرآوازه نیمی از سااهم ادراک مردمان را در آن
روزی که بردگیشان فرا میرسد ،باز میستاند».
این عبار چند تفاو با اصااال متن همری دارد که میتواند تغییرا دیدگاه
آتنیان به بردگی را در طوا چند سده فاصلهی میان این دو نویسنده نشان دهد:
 )1همر از «نیمی از ف صیلت» (آرِتِه ) :سخن میگوید و اف طون از «نیمی

پر رنگ کرده است .چرا که فضیلت در یونان باستان تمایز میان نیکوکار و بدکار ،و
اشاارافی و پساات را تعیین میکرده اساات ،اما ادراک به گواهی اف طون مرز میان
انسان و حیوان است.
 )همر از « شخصی /مردی» سخن میگوید و اف طون از «مردمان» .یعنی از دید
همر یک بردهی خاص نیمی از فضیلت خود را از دست میدهد ،اما از دید اف طون
قضیه عمومیت دارد و نیمی از ادراک همهی بردگان را شامل میشود.
 )3همر از «برداشاااتن ،و ساااتاندن» (آپومِیرِتای ) :میگوید و
اف طون از «سهم را بازستاندن /محروم کردن از سهم» (آپتاینِتای.):
به سخن دیگر ،همر بردگی را همچون بدبختیای میداند که به طور تصادفی و در
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از سااهم ادراک» (نوس .) :به این ترتیب اف طون تمایز میان برده و آزاد را
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اثر بدشانسی فرد را گرفتار کرده است ،اما اف طون معنایی عام را از آن بر میگیرد
که محرومیتی فراگیر و ذاتی را میرسااااند .در معنای اف طونی ،بردگی بر مبنای
قانونی االهی اعماا شده و امری تصادفی نیست.
 )4همر از روزی سخن میگوید که فرد به برده تبدیل می شود ،اما اف طون روزی
را مراد میکند که بردگی فرد «فرا میرسااد» .در فارساای ترجمهی تمایز معنایی
میان قیدهای زمانیای که همر و اف طون به کار گرفتهاند کار دشاااواری اسااات.
همین قدر میتوان گفت که مفهوم همری به یک مقطع زمانی اشااااره میکند و

به این ترتیب آشکار است که جایگاه بردگان در فاصلهی میان سدهی هشتم و
پنجم پ.م ،.که همر را از اف طون جدا میکند ،تا چه پایه فرو کا سته شده ا ست.
این تحوا در مفهوم بردهداری ،نتیجهی دگرگونیهای سیا سی و اقت صادی مهمی
بود که در فاصلهی این سه سده رخ داد و نظام تولیدی دولت شهرهای یونانی را از
جامعههایی قبیلهای با شهرن شینی نوپا به شهرهایی با یک طبقهی متمایز بردهدار
تبدیل کرد .در آتنِ عصاار ک ساایک ،که نمونهی غایی دولتشااهرهای یونانی در
چشم تاریخنویسان پنداشته می شود ،تقریباً تمام شهروندان برده داشتهاند .با مرور
متن های یونانی کهن میبینیم که در تمام نمایش نامه ها ،مجموعه های اشاااعار و
تاریخها ،بردگان حضاااور دارند و محرومیتشاااان از آزادی به عنوان امری بدیهی
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اف طون در مقابل به امری مستمر و پیوسته اشاره دارد.
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پیشفرض گرف ته میشاااود .این امر نتی جهی فراگیر بودن بردهداری در م یان
شااهروندان یونانی بوده اساات .دموسااتنس یکی از خطابههایش را در دادگاه آتن با
این جمله شااروع میکند« :همهی شااما مانند من برده دارید و بنابراین درسااتی
سخنان مرا درک میکنید.»...
این بردهدار بودنِ همهی مخاطبان وی ،از اینجا روشاان میشااود که نداشااتن
برده در یونان باسااتان نشااانهی فقر باورنکردنی تلقی میشااده اساات .کساانوفانسِ
فیلسااوف در اشااعارش خود را بساایار فقیر میداند ،چون از ماا دنیا تنها دو برده

آن زنی ماما به عنوان شاهدی بر این که ب سیار فقیر ا ست در دادگاه اع م کرد که
برده ندارد!
در مورد شمار بردگان در یونان با ستان تخمینهای متفاوتی در د ست ا ست.
دوسانتا کروا بر مبنای دگمی مارکسیستی اعتقاد دارد که در تمام جامعهها همواره
حجم کار انجام شده تو سز نیروی کار آزاد بیش از نیروی کار غیرآزاد بوده ا ست.1
این ا صل مو ضوعه که شواهد تأییدکنندهای  -به ویسه در اروپای سدهی شانزدهم
به بعد  -دارد ،نمونههای نقضکنندهای هم در جامعههای باستانی و جدید دارد که

De Ste-Croix, 1981.
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برایش باقی مانده اساات .همچنین از یک دعوای حقوقی در آتن خبر داریم که در

PDF.tarikhema.org

معموالً نادیده انگاشااته میشااوند .چنین مینماید که این اصاال جامعهشااناختی
نتیجهی تحلیل جامعههایی ویسه در گ سترهی تاریخی خا صی بوده با شد و تعمیم
دادنش به ساااایر جامعه ها جای بحث دارد .به ویسه به جامعه هایی مانند آتن و
اساااپار باساااتان که شاااواهدی چنین انبوه در مورد حجم عظیم کار بردگان و
غیرتولیدی بودن فعالیتهای شهروندان شان وجود دارد .در واقع ،از م ستندا به
جا مانده دربارهی اقتصاااد یونان باسااتان در عصاار ک ساایک ،میتوان به عنوان
شااااهدی برای رد حرف دوساااانتا کروا اساااتفاده کرد .به این ترتیب ،میتوان

گرفت و شمار بردگان یونانی را ب سیار بیش از شهروندان آزاد دان ست ،هر چند در
مورد شمار دقیق این بردگان با حسابپریشی معموا یونانیان روبهرو هستیم.
گوم ،بر مبنای تواریخ هرودو و تعدیل اعداد آن ،جمعیت آتیکا در  430پ.م.
را از این بخشها متشکل میداند:1
  25هزار شهروند که با خانوادههایشان به  60هزار نفر بالغ میشدند،  10هزار نفر بیگانه که با خانوادههایشان  25هزار نفر میشدند، -و  35هزار برده که در کارها و صنایع به کار مشغوا بودند.

Gomme, 1933.
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تخمینهای تاریخنوی سان با ستانی را بیش از پیشفرضهای مارک سی ستی جدی
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وود شااامار بردگان را ،با توجه به این که خانهی هر شاااهروند آتیکایی به طور
متو سز  3-4برده دا شته ،به  60-80هزار نفر تخمین میزند و آندروز بی شینهی
این عده را  80-100هزار نفر میداند .ایساااگر و هانساان این عده را کمی کمتر از
 150هزار نفر میدانند که حدود شش هزار نفر شان در هر ساا به دلیل سختی
شرایز زندگی میمردند و میبایست جانشین شوند .به این ترتیب ،شرایز زندگی
برای بردگان یونانی به قدری سخت بوده که هر ساا چهار در صد از جمعیت شان
کاسته میشده است.

دان شوران مینوی سد که کورینت در ع صر او  640هزار برده دا شته ا ست و شمار
بردگان آتن را چهارصاااد هزار نفر ذکر میکند .ارساااطو نیز جمعیت بردگان را در
دولتشااهر اِگینا  470هزار تن برآورد میکند .کتِساایکلِس از قوا دمتریوس نقل
میکند که در سر شماری ساا  317پ.م .آتن  21هزار شهروند ،ده هزار بیگانه و
چهارصد هزار برده داشت .البته این اعداد قابل اعتماد نیستند ،چون بعید مینماید
که آتنیان بردههایشااان را هم ساارشااماری کرده باشااند .اما بر مبنای شااواهد
غیرمستقیمتر میتوان نشان داد که شمار بردگان در آتن بسیار بیش از شهروندان
آزاد بوده است.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

آتنائیوس ،که در ساااا  230-170پ.م .میزیساات ،در رسااالهی گمنامِ خوانِ
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میدانیم که لوساایاس در  403پ.م 120 .بردهی خانگی داشااته که در کارگاه
سپر سازیاش کار میکردهاند .همچنین از خطابهی دمو ستنس برای پس گرفتن
کارگاه شمشیرسازیاش برمیآید که  32یا  23چاقوساز و  20غ فساز در آن کار
میکردهاند .او همچنین به مردی به نام پانتاینوِتوس اشااااره میکند و میگوید که
سی بردهی معدنکار دا شته ا ست .همچنین نقل میکند که مردی به نام پا سیون
از شااصاات بردهاش در کارگاهی سااپرسااازی یک تاالن در ساااا درآمد داشااته.
آیسخینس در خطابهای اشاره میکند که تیمارخوس  10-11بردهی چرمکار دارد.

با شد» .بنابراین چنین مینماید که شمار بردگانی که در تملک هر شهروند آتنی
بوده ،بین  10-100نفر نوسااان میکرده اساات .با این ترتیب ،و با توجه به اعدادی
که تاریخنوی سان با ستانی و با ستان شنا سان جدید دربارهی جمعیت آتن به د ست
دادها ند ،در یک جمعب ندی کلی میتوان جمع یت مردان آتنی را  170هزار تن
تخمین زد که  45هزار نفر شان شهروند آزاد 65 ،هزار نفر شان بردهی خانگی50 ،
هزار نفرشااان بردهی شاااغل در صاانایع ،و دساات کم  10هزار نفرشااان بردهی
معدن کار بودهاند .به این ترتیب در یونان به ازای هر یونانی مذکر آزاد هفت مردِ
برده وجود داشااته اساات .اگر شاامار زنان و غریبهها را هم به این عده بیفزاییم ،به
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اف طون در جمهور میگوید« :فرض کن مرد خیلی ثروتمندی پنجاه برده داشاااته
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این نتیجه میرسیم که آزاد بودن در یونان باستان امری بسیار نامحتمل و کمیاب
تلقی میشده است.
پس از جنگهای پلوپونسوس ،به خاطر زواا اقتصاد آتن ،شمار بردگان کاهش
یافت و به  2-3برده برای هر شاااهروند کاهش یافت .از  414پ.م .کتیبهای در
د ست داریم که فهر ست امواا ک سانی را ثبت میکند که بابت توهین به مقد سا
در آتن محکوم شدند و اموااشان مصادره شد .البته دلیلی ندارد که این ارقام تمام
بردهها و امواا این افراد را شامل شود ،اما باز نقل کردن شان روشنگر است .شمار

قیمت های این برده ها بین  85-301دراخما نوساااان میک ند .در میان این گروه،
اعضاای قومهای گوناگونی دیده میشاوند :ساوری ،تراکیایی ،لودیایی ،کالخیسای،
ایلوری ،کاریایی ،و یک نفر سکا.
با این همه ،شااهروندانی ثروتمند هم بودهاند که بردگانی بساایار بیشااتر را در
اختیار خود داشااتهاند .کساانوفانس به قراردادی میان میکیاس آتنی و سااوساایاس
تراکیایی ا شاره میکند که ،بر مبنای آن ،نیکیاس هزار بردهاش را به مرد تراکیایی
واگذارکرد و در مقابل به ازای هر برده روزی یک اوبوا از او گرفت .در همین متن
به مرد دیگری به نام هیپونیکوس ا شاره شده که ش ش صد برده دا شت و با اجاره
دادن آنها روزی  60دراخما درآمد کسااب میکرد .این بدان معناساات که او هم با
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بردههای پنج نفری که محکوم شااادهاند ،عبار اسااات از ،9، 7 ،6 ،4 :و  16برده.
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شاارایطی مشااابه بردگانش را اجاره میداده اساات .از دید او ،ساایاساات درساات
بردهداری در هر دولت شهر آن است که به ازای هر شهروند سه برده وجود داشته
باشد و بنابراین شمار بردگان شهری و معدنکار به ده هزار تن برسد .این در حالی
ا ست که بنا بر تخمینهای ا ستخراج شده از متن خودِ او ،شمار بردگان معدنکار
در سدهی چهارم پ.م .به  23-30هزار نفر میرسیده است.
در مورد بهای بردگان در یونان با ستان دادههایی غیرم ستقیم در د ست ا ست.
مردم آتن وقتی در ساادهی پنجم پ.م .شااهر هوکارا در ساایساایل را غار کردند،

بردگان دریافت کردند  120تاالن بود .به این ترتیب بهای هر برده حدود دو مینا
می شود .اما این مبلغی اندک ا ست و ممکن ا ست گمان رود که چون خریداران به
طور انبوه و یکجا بردهها را بازخریدهاند از تخفیفِ ویسهی آتنیان برخوردار شاااده
باشند .اما در مورد بهای بردگان شواهد دیگری هم در دست داریم .م ً سقراط در
مکالمهای که توساز کسانوفانس روایت شاده ،به آنتیساتنس میگوید« :آیا بهای
دوستان مانند بهای بردگان است؟ که نیم ،دو و یا حتی ده مینا به فروش میروند؟
در حالی که نیکیاس پسااار نیکراتوس یک ناظر معدن کاری را به بهای یک تاالن
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ه فت هزار تن از مردمش را به بردگی گرفت ند .فد یهای که آ نان برای بازخر ید
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خرید»1.
بنابراین به نظر میرساااد میانگین بهای بردگان در حدود همان دو مینا بوده
ا ست که معادا ا ست با دوی ست دراخما یا حدود یک کیلوگرم نقره .این در حالی
اسااات که اجر تدریس یک معلم در همین زمان حدود  500دراخما ،و درآمد
روزانهی بردهداری که ذکر خیرش گذشاات ،شااصاات دراخما بوده اساات .بنابراین
قیمت برده در آتن ب سیار اندک بوده و خرید یک برده برای یک شهروند متو سز
کاری آسان بوده است .به همین دلیل هم برده نداشتن یا کم برده داشتن ع مت

بردگان به طور عمده در جریان عملیا نظامی گرفته میشدند .بر خ ف تصور
رایج ،یو نان یان معموالً از م یان بربر ها بردهگیری نمیکرد ند و مهمترین م نابع
بردهگیریشان دولتشهرهای همسایه بودهاند .اسپار ها با برده گرفتن آخائیها ،و
ت سالیاییها با برده کردن پرهایبویها و ماگن سیاییها در این راه پیشقدم شدند.
آنگاه آتن به میدان وارد شاااد و در این زمینه گوی سااابقت را از رقیبانش ربود.
نگری ستن به برخی از شهرهایی که ساکنانش در جریان نبردهای آزادیبخش آتن

 1كسنوفانس ،خاطرات (مِمورابيليا) ،كتاب دوم ،بند .5.2
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فقر تلقی میشده است.
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با ایرانیان تو سز این شهر و متحدانش برده شدند ،میتواند آموزنده با شد :ملوس،
ائیون ،اسکوروس ،هوکارا ،و...
خیوس نخسااتین دولتشااهری بود که از مردم غیریونانی برده گرفت .1به این
ترتیب به تدریج پای بردگان غیریونانی هم به دولتشهرها باز شد ،به طوری که در
زمان سولون شمار بردههای یونانی و غیریونانی تقریباً برابر بود .در سدهی چهارم
پ.م .شمار بردههای بیگانه در یونان زیاد شد و در همین دوره بود که ایسوکراتس
و ارساااطو مفهوم بردگی و بربر بودن را همارز گرفتند و با انگیزههایی سااایاسااای

برده در خیوس رونق یافته بود و دزدان دریایی یونانی محموله هایی پرشااامار از
ا سیران را برای فروش عر ضه میکردند .بی شتر این بردگان به دلیل ندان ستن زبان
یونانی با لقب بربر تحقیر میشااادند .این عبار  ،در واقع ،تقلید طرز حرف زدن
نامهفوم ای شان  -البته از دید یونانیان -بود .در این دوره یکی از مراکز صدور برده
به یونان ،قلمرو سکاها در شماا مقدونیه و تراکیه بود .از همین روست که یونانیان
از واژهی «اسااکولوس» ( :یعنی «مربوط به سااکاها») نیز برای نامیدن
بردگان استفاده میکردند.

Theopompus, FGH 115F122.
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فضااایلت و یونانی بودن و آزاد بودن را مترادف فرض کردند .در این زمان ،تجار
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افزایش شااا مار برد گان غیریو نانی به ظهور نوعی دانش بردهشااا ناسااای در
دولتشااهرها منتهی شااد .در عصاار ط یی آتن ،ت شهایی برای ردهبندی بردگان
انجام شد که سوفی ستها سردمدار آن بودند .نتیجهی کار آنها به طرز عجیبی با
آثار مردمشناسان اروپایی در عصر استعمار شباهت داشت .م ً هیپوکراتس معتقد
بود که اهالی شماا  -قبیلههای اروپایی  -تنومند و قوی اما کمهوش هستند و در
مقابل آسااایایی ها هوشااامند و ظریف و هنرمندند ،اما تنبلی و حیلهگری نقاط
ضعف شان است .1اینها را مقایسه کنید با آرای مردم شناسان سدهی نوزدهم اروپا

مینامیدند.
شمار زیاد بردگانی که در دولت شهرهای یونانی به کار مشغوا بودند ،و کیفیت
بسااا یار پایین ز ندگی ایشاااان ،انبوهی از نیروی کار ارزان و کمهزی نه را برای
شاااهروندان آزاد فراهم میآورد و چرخ های اقتصااااد دولتشاااهر ها را به حرکت
درمیآورد .در حدود ساا  600پ.م .شهر خیوس به صور مرکزی برای فروش
برده درآمد .باید به این نکته توجه داشاات که این دولتشااهر در ضاامن یکی از
نخسااتین جاهایی بود که دموکراساای یونانی در آن پا گرفت .بنابراین شااکلگیری

 1هيپوكراتس ،دربارهی هواها ،آبها و چيزها.
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که ساایاهپوسااتان را «قوی ولی تنبل و تنپرور» و شاارقیان را «مرموز و حیلهگر»
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دموکراسی اولیهی یونانی با بردهداری تعارضی نداشت و مانند دموکراسی آمریکایی
توسااز بردهدارانی هدایت میشااد که گاه به نرمخویی و مراعا حاا بردگان نیز
توجه داشتند.
ک سنوفانس در یکی از کتابهایش ،تدبیر منزا ،حرفی را از قوا آری ستارخوس
نقل میکند که سااخت محبوب تاریخنویسااان معاصاار غربی قرار گرفته اساات .این
جمله آن اساات که «بردهداری مخالف دموکراساای و بر خ ف عقل ساالیم اساات،
چون ساااودی عاید بردهدار نمیکند و تنها خوی بندگی را در دولتشاااهر زیاد

اقتصادی برداشت نمیکردهاند و بردهداری بیشتر امری مربوط به وجههی اجتماعی
و غرور شخصی بوده است .به این ترتیب ،یونانیان باستان همچون مردم نیکوکار و
ساارافرازی تصااویر میشااوند که از ساار مهربانی و برای جلوگیری از گرساانگی و
بدبختی بردگان ،ساارپرسااتی ایشااان را قبوا مینمودند و از جیب خود برایشااان
خرج میکردند .این تصویری شایسته و مناسب سرمشق هویت سازانهی معجزهی
یونانی است .تصویری که با شواهد تاریخی منافا دارد.
شاااواهد نشاااان میدهد که بردهداری فعالیتی ساااودآور بوده و یونانیان به
بردگان شان همچون منابعی ارزان برای تولید اقت صادی نگاه میکردهاند .نگاهی که
از دید جامعهشناختی درست ،و از دید اخ قی نکوهیده است .دموستنس از کارگاه
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میکند» .تاریخنویسان به این ترتیب نتیجه گرفتهاند که یونانیان از بردگان سودی
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چاقو سازیاش نیم تاالن در ساا درآمد دا شته و سرمایهی اولیهی پدرش هم در
این مورد دو تاالن بود .ارزش هر بردهی چاقوسازش  450دراخما بود که سالی 90
دراخما برایش سااود تولید میکرد .هر یک از بردههای غ فساااز او  200دراخما
میارزیدند و  60دراخما در سااااا ساااود ایجاد میکردند .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که ارزش سرمایهگذاری برای خرید یک برده در طوا چهار تا پنج ساا به
خریدار برمیگ شته ا ست .این بدان معنا ست که سرمایهگذاری برای خرید بردگان
صنعتگری از این د ست ،بیش از  20در صد سود ساالنه عاید بردهدار میکرده

در مورد بردههای معدنکار ریسک کار و سود حاصله بیشتر بوده است .معادن
نقرهی آتن ده هزار برده را به کار میگماشاااتند و ساااالی هزار تاالن ثرو تولید
میکردند .با توجه به شرایز وح شتناک کار در این معدنها ،هزینهی نگهداری هر
برده را نیمدراخما در روز تخمین میزنند .بنابراین هزینهی نگهداری این معادن
سیصد تاالن در ساا بوده و هفتصد تاالن سود خالص از آن به دست میآمده .هر
بردهی معدنکار به این ترتیب  400تاالن سود ساالنه تولید میکرده است .1این به
معنای آن اساات که در برابر مقدار مشااخصاای از ساارمایهگذاری جاری بر بردگان

Osborne, 1997.
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معدنکار 130 ،درصد سود عاید فرد می شده است .البته شرایز زندگی در معادن
به قدری سخت بوده که این بردگان خیلی زود میمردند و بنابراین بخ شی از این
سود میبایست برای جایگزین کردن ایشان و خرید بردههای جدید خرج شود.
در مورد بردگان ک شاورز هم سودآور بودن بردهداری محرز ا ست .از م ساحت
 2300کیلومتر مربعی آتیکا ،یک سوم آن قابل ک شت متناوب ا ست که هر ساا
یک پنجم آن را شخم میزدهاند .به این ترتیب ،سالی پنجاه هزار هکتار میبایست
شخم بخورد .گویا سه هزار زمیندار آتنی  15هزار ،و  25هزار شهروند دیگر 35

چهارم تا یک سوم زمینهای آتیکا به دو هزار خانوادهی ثروتمند تعلق داشته است
که ساااه هزار نفر را در بر میگرفتهاند .با روش های سااانتی یونانیان باساااتان،
آمادهساااازی هر هکتار زمین به  15-45هزار نفر /روز نیاز دارد .بنابراین در پاییز،
که اوج فصاال کار اساات و شااخم زدن زمین و بذرافشااانی در آن انجام میگیرد،
ک نمالکانِ خانوادههای یاد شده میبای ست  225-675هزار نفر /ساعت کار را به
زمین هایشاااان تزریق کنند .اگر طوا زمان این کار را دو هفته در نظر بگیریم و
فرض کنیم بر هر هک تار دو نفر کار میکردها ند ،زمین های ثروتم ندان آتی کا به
پانزده هزار نفر کارگر نیاز داشااته اساات که قاعدتاً همهشااان برده بودهاند .بقیهی
زمینها که به شهروندان معمولی تعلق داشته نیز  525هزار تا  575،1میلیون نفر/
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هزار هکتار از این زمینها را میکاشاااتهاند .از ساااوی دیگر میدانیم که بین یک
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سااااعت کار الزم داشاااته که به  35هزار نفر نیاز دارد .احتماالً خود شاااهروندان
میانحاا هم بر این زمینها کار میکردهاند و بنابراین چنین کاری میتوانسااته با
یک خانوادهی کشاورز آزاد و یک یا دو بردهشان انجام پذیرد .به این ترتیب بردگان
عنصری ضروری از اقتصاد کشاورزی یونان محسوب میشدهاند.
طبیعت کار کشاورزی با سایر کارها متفاو است .کشاورزی کاری است که با
دورههایی از فعالیت شدید در فصل آیش و برداشت و دورههای بلندتری از بیکاری
در زمستان همراه است .کار صنعتی مانند چاقوسازی یا معدنکاری از این نظر که

اعضااای خانوار ربطی ندارند ،از کار کشاااورزی متمایز هسااتند .به همین دلیل هم
عقیده بر این ا ست که بخش مهمی از بردگان ک شاورز یونانی در ف صوا ا ستراحت
کشااااورزان به کارهای دیگری میپرداختند و در صااانایع سااااده به کار گمارده
میشدند.
استفاده از بردگان در فرآیند تولید اقتصادی ،شیوهای نبوده که توسز یونانیان
ابداع شده باشد .چون شواهد تاریخی نشان میدهد که چنین شکلی از بردهداری
در تمدنهای پی شایونانی منطقهی بالکان نیز وجود دا شته ا ست .م ً میدانیم که
مهمترین تولید اقتصااادی دسااتی در تمدن مینوآ ریسااندگی پشاام بوده اساات.
دیوارنگاره های به جای ما نده از قصااارهای کنوساااوس گروه هایی بزرگ از زنان
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در تمام طوا ساااا به شااکلی یکنواخت ادامه دارند و به ترکیب و ساان و جنس
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ری سنده را ن شان میدهند که فاقد نام ه ستند و در کتیبههای مینوآیی با ا ضافهی
ملکی 1مورد اشاره واقع شدهاند .این نکته ،به همراه این حقیقت که در هیچ تصویر
یا متنی اشارهای به شوهران این زنان وجود ندارد ،این حدس را تقویت کرده است
که این گروههای زنان ریسانده ،برده بودهاند .در برخی از متنها این زنان با واژهی
«دوئِرا» مورد اشاره واقع شدهاند که از نظر ریشه با «دولِه»ی یونانی به معنای برده
خویشاوند است .با وجود این ،در کتیبهها شمار این زنان بیش از آن ذکر شده که
با گروههای بردهی عادی همخوانی دا شته با شد .عدهی ای شان در این کتیبهها از

کنوسوس به نظر میرسد در تمدن مینوآ بردهداری وجود داشته ،اما این بردهداری
مانند آنچه بعدها در دولتشهرهای یونانی میبینیم وضعیتی چنین محوری و انبوه
نداشته است.2
بردگان ،گذ شته از نقش تعیینکنندهای که در اقت صاد یونان ایفا میکردند ،در
قلمرو هنر و فرهنگ هم تأثیر گذار بودند .بسااایاری از این بردگان مردان و زنانی
بودند که از شهرهای کهن سااتر و متمدنتر قلمروهای شرقی ا سیر شده بودند و
مردمی هوشاامند و بافرهنگ محسااوب میشاادند .برخی از این بردگان به عنوان

Genitive
Hooker, 1997.
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 300تا  640نفر تفاو میکند .با توجه به ساااایر متن های به جا مانده از کاخ
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معلمها و آموزگاران فرزندان یونانیان به کار گماشته می شدند و دست کم در مورد
تمی ستوکلس آتنی میدانیم که یکی از برج ستهترین بردگانش که معلم کودکانش
هم بوده ،ایرانی بوده و به خاطر باس اواد بودن شااهر داشااته .تردیدی نیساات که
منشهای این بردگان در اربابان بدویتر شان به تدریج تأثیر میکرده ا ست .ر سوخ
ب سیاری از دینهای شرقی در یونان را با توجه به شمار ب سیار بردگان و ح ضور
دینهای پیچیدهترشان میتوان بهتر فهمید.
بردگان در عرصهی هنر نقشی مهم بر عهده داشتند .بخش مهمی از آفریدههای

تحلیل این نامها میتوان فهمید که تودهی کوزهگران ،مجساامهسااازان ،نقاشااان و
نگارگران در یونان ،بربرهای برده بودهاند .این امر تا بدان پایه اسااات که هنگام
بررساای خالقان آثار هنری به جای مانده از عصاار ط یی پریکلس ،برخورد به نام
شااهروندان آزاد آتنی امری اساات نایی تلقی میشااود .شااواهد تاریخی هم نشااان
میدهد که شمار بردگان صنعتگر و هنرمندی که در دولت شهرها کار میکردهاند
بسایار زیاد بوده اسات .توکودیدس در شارح جریان نبرد دِکِلئیا نقل میکند که با
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هنری بازمانده از یونان باسااتان نام سااازندگانشااان را بر خود دارند و با توجه به
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ورود نیروهای پلوپونسااای به این منطقه در سااااا  413پ.م .بیسااات هزار برده
گریختند که بیشترشان کارگران ماهر ( )بودند.1
این غ یاب رد پای شاااهرو ندان آزاد یو نانی در آفر یده های هنری ،یک دل یل
فرهنگی هم داشااته اساات و آن هم این که یونانیان تخصااص یافتن در انجام هر
کاری را ناشااایساات و خاص بردگان میدانسااتهاند و بنابراین خود را از تساالز بر
حوزههای صاانعتی و هنری محروم میکردهاند .بنابر نوشااتههای اف طون میتوان
دریافت که سقراط معتقد بوده کار تخ ص صی و مهار یافتن در هنرهای د ستی

منظور سقراط کارهای سخت ک شاورزی و معدنکاری بوده و فعالیتهای هنری و
صاانعتی به دساات شااهروندان انجام میگرفته اساات .اما او برخی از شااغلها را با
عبار ِ «باناوسااایکای» ( )مورد اشااااره قرار میدهد و میگوید
چنین شااغلهایی به دلیل این که فرد مد زیادی را در سااایه مینشاایند ،مایهی
تباهی روح می شوند .این واژه در یونانی از «باناوس» ( )به معنای افزار
و و سیله م شتق شده ا ست و به معنای کار هنری ،صنعتی ،یا افزارمندانه ا ست.2
بنابراین آ شکار ا ست که سقراط دقیقاً به شغلهایی ا شاره میکرده که به تولید
 1توكودیدس ،كتاب هفتم ،بند .27.5
 2كسنوفانس ،اكونوميکوس ،بندهای  4.3-4.2و .6.9-6.6
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روح را به ف ساد و زواا میک شاند .شاید بتوان از این حرف چنین بردا شت کرد که
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محصوال هنری و ارزشمند یونانیان باستان منتهی می شده است .هسیود معتقد
بود ک شاورز باید حتماً برده دا شته با شد ،اما بد نی ست که خودش هم گهگاه کار
بدنی سااختی را انجام دهد .1این تغییر نگرش یونانیان دوران سااقراط نساابت به
همعصارانِ هسایود ناشای از فراوان شادن بردگان و انتقاا بخش عمدهی کارهای
تولیدی بر دوش آنها بود .چنان که از دید ارسااطو فضاایلت (آرِتِه ) :با کار
دستی و فعالیت بدنی منافا دارد و در کتاب سیاست به طور مفصل در این مورد
قلمفرسایی میکند .2بنابراین آنچه ما زیر عنوان دستاوردهای فرهنگی عالی یونانی

نبودهاند.
برد گان به تدریج حتی در م یدان های ج نگ هم نفوذ کرد ند و در ارتش های
یونانی هم به کار گرفته شااادند .در مورد نقش برجساااتهی بردگان و فقیران در
شکلگیری نیروی دریایی آتن پیش از این به قدر کافی قلمفرسایی شده است .اما
در اینجا باید بر این نکته تأکید کرد که حضااور بردگان در نیروهای نظامی یونان
تنها به پاروزنی کشااتیهای جنگی محدود نمیشااده اساات .بردگان در جنگهای
زمینی هم حضااور داشااتهاند و به عنوان خدمتکار و پیادهی ساابکاساالحه به کار
 1هسيود ،روزها و كارها ،بندهای .26-20
 2ارسطو ،سياست ،كتاب سوم بند .23-3
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میشااناساایم ،به طور عمده توسااز بردگانی آفریده شااده اساات که معموالً یونانی
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گرفته میشاادند .تا جایی که میدانیم ،نخسااتین جایی که بردگان هم جنگیدند
نبرد ماراتون بوده اسااات .1هرودو هم در شااارح نبرد پ ته از پنج هزار هوپلیت
اسپارتی یاد میکند که هر یک از آنها با هفت برده حمایت میشدند .به این ترتیب
میبینیم که به ازای پنج هزار سرباز ا سپارتی در نبرد پ ته ،سی و پنج هزار برده
در نبرد شرکت داشتهاند .2اگر نیروهای اعزامشده از سایر دولتشهرها را هم شامل
چنین نسااابتی از برد گان بدانیم ،بهتر به دل یل فرار دایمی قوای یو نانی از برابر
ایرانیان و تمایلشااان برای پیوسااتن به نیروهای پارساای پی میبریم .همچنین با

یافته بود ،خواهیم توانسااات دقیقتر دربارهی اساااطورهی یونانیان آزادهای که به
خاطر آرمانهای هلنی با ایرانیان جنگیدند داوری کنیم.
بردگان مسل ع وه بر میدانهای جنگ ،در شهرها هم به کار گمارده میشدند.
چنان که آتنیان ،در مقطعی ،نگهبانی از سااااختمان آرئوپاگوس  -یعنی یکی از
مهمترین مراکز سیاسی شهرشان  -را به هزار بردهی سکا سپرده بودند.3

 1پاوسانياس ،كتاب یکم ،بند .32.3
 5هرودوت ،كتاب نهم ،بند .32
 3آریستوفانس ،آخایرونیها ،بند .54
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درک این که دساااتکم نیمی از ارتش یونانیان در نبرد پ ته از بردگان تشاااکیل
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بردگان ع وه بر این به عنوان خدمتکار پیادهنظام یونانی هم خدمت میکردند.
در  428پ.م .هر هوپلیت در پوتیدیا یک برده در خدمت خود داشت که خرجیاش
را دولت میداد .این خرجی برابر بود با یک دراخما در روز ،که هزینهی ن گهداری
بردگان در یونان باستان و کیفیت زندگی ایشان را نشان میدهد.
بین سااااهای  410-390پ.م .به دلیل کم شاادن شاامار هوپلیتها قانونی در
آتن تصااویب شااد که بر مبنای آن بردگانی که در جنگهای زیادی ش ارکت کرده
باشااند آزاد میگردند و حتی در صااور دالوری زیاد به عنوان شااهروند پذیرفته

تشکیل میدادند.1
برای قضااااو دربارهی گزاره های یونان مدارانهای که مدعی رشاااد آزادی و
شکوفایی فردیت در یونان با ستان ه ستند ،کافی ا ست اقت صاد مبتنی بر بردهداری
ایشان را با اقتصاد هخامنشیان مقایسه کنیم.
میدانیم که در عصر هخامنشیان ،تحولی در نظام بردهداری دولتهای آسیایی
رخ داد و دولت هخامنشاای ساایاسااتی را در پیش گرفت که بر اسااتخدام نیروهای
داوط لب یا مزدور  -و ب نابراین آزاد  -متکی بود ،نه بردهگیری و بردهداری .در

 1كسنوفانس ،هلنيکا ،كتاب یکم ،بند .6.24
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میشااوند .در همین دوره  20-40درصااد نیروی جنگی دولتشااهرها را بردگان
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متنهای هرودو و توکودیدس چند بار به این امر که ایرانیان ساااکنان شااهری را
به بردگی گرفتند دیده می شود ،و در تمام این موارد میبینیم که ساکنان یادشده
به منطقهای دیگر کوچانده شدهاند و در آنجا ساکن شدهاند ،اما برده ن شده و زیر
فرمان اربابی زندگی نمیکردهاند .ب نابراین چنین به نظر میرساااد که یونان یان
سیا ست تبعیدهای گروهی هخامن شیان را  -که یادگاری از ع صر آ شوریها بود -
درست نمیفهمیدهاند و آن را به صور بردهگیری تفسیر میکردهاند.
اگر بخواهیم شواهد باقی مانده در ایران را تحلیل کنیم ،میبینیم که در پارسی

اینها «کورتَش»« ،بَندَک» و «کارَه» بوده اساات .امروز میدانیم که هر سااهی این
کلما به مردمی آزاد داللت داشتهاند و ربطی به برده ندارند.
واژهی کورتش از «گردا»ی پارسی باستان مشتق شده که به معنای خانه است.
ب نابراین کورتش میتواند هم تای « خانوار» یا «دارای خانواده» تعبیر شاااود .در
متنهای دوزبانهی پارسااای -ای می ،واژهی ای می «لیپامَه» را به جایش آوردهاند
که با «الگاماش» سومری مترادف ا ست و «کارگر آزاد» معنی میدهد .بندک هم
با «بند» و «ب سته شدن» همری شه ا ست و به معنی ک سی ا ست که به قبیله یا
طایفهای مربوط باشد .یک دلیل مهم برای آزاد بودن این افراد آن است که نامشان
در اسااناد تختجمشااید به عنوان کسااانی که دسااتمزد میگیرند و قرارداد منعقد
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با ستان چند واژه وجود دا شته که گاه با برده مترادف گرفته می شود .م شهورترین
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میکنند و در مواردی به دلخواه خود فسخِ قرارداد میکنند آورده شده است .کاره
هم بیشاااتر اصاااط حی نظامی بوده و به افرادی اط ق میشاااده که به صاااور
ساااهمیهی قبیلهها به خدمت ساااربازی میپرداختند و در ارتش شااااهنشااااهی
میجنگیدند .ارتباط این افراد با قبیلههایی مانند پارسها و مادها ،و جایگاهی که
در ساایسااتم نظامی ایران داشااتند ،نشااان میدهد که جنگاورانی آزاد بوده و با
بردگانی که زیر نظر اربابان یونانی در جبههی مقابلشاااان میجنگیدند شاااباهتی
نداشتهاند.

دارد ،کمرنگ شااادن تمایز بیگانه /همقبیلهای اسااات .بردهداری ،معموالً ،با به کار
گماردن مردمی که در جنگ یا ایلغار اسیر شدهاند همراه است و این مردم معموالً
غریبه و بیگانه دانسته می شوند .به این ترتیب ،حضور تمایزی پررنگ میان ارباب و
برده در یک جامعه ،با تفکیک خودیها از بیگانگان نیز همراه اسااات .در اساااناد
تختجمشید هیچ تبعیضی بین اعضای قومهای گوناگون وجود ندارد و دستمزدها
فقز بر مبنای ماهیت کاری که انجام میگرفته تغییر میکند.
از نظر حقوق هم چنین وضعیتی حاکم بوده است .ما دربارهی وضعیت حقوقی
بردگان در شاهنشاهی هخامنشی چیز زیادی نمیدانیم ،چون اصوالً اشاره به برده
در این دوره به شکل تعجبآوری اندک ا ست .اما میدانیم که هزار و پان صد ساا
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نشاااانهی دیگری که بر کاهش تمایز ارباب /برده در جهان هخامنشااای داللت
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پیش از ظهور هخامنشیان ،مردم ساکن میانرودان قوانینی روشن برای حمایت از
حقوق بردگان تدوین کرده بودند .چنان که بر مبنای قانوننامهی لیپیت عشتر ،که
بین سااهای  1934تا  1924پ.م .حکومت میکرد ،اگر بردهای از اربابش شکایت
میکرد و نشان میداد که به قدر دو برابر قیمتش برای او کار کرده ،آزاد میشد.
در یونان ،بردگان از هیچ حمایت قانونیای برخوردار نبودند و اصاااوالً در میان
آدمیان ردهبندی نمیشدند .ارسطو در کتاب سیاست بر این نکته پافشاری میکند
که برده کام ً به اربابش تعلق دارد ،و بردگی امری ا ست که به سر شت او ب ستگی

اعتقاد داشااات که برده برای اربابش نوعی ابزار جاندار اسااات و آن را با ابزارها و
دسااات افزارهایی مقایساااه کرده که به نظرش معادا همتای برده های بیجان
بودهاند!2
بازتاب این شکل از نگاه به بردگان را میتوان در قوانین آتن بازجست .بر مبنای
این قوانین ،جریمهی تجاوز جن سی به یک برده آن بوده که تجاوزگر پنجاه دراخما
به صاحب برده پرداخت کند!

 1ارسطو ،سياست ،كتاب سوم.32-36 :
 2ارسطو ،اخالق یودموس.23 :
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دارد ،نه بختِ نامساااعد و نه اوضاااع نابسااامان اقتصااادی و ساایاساای .1او همچنین
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قانون گورتون نیز چنین ب ندی دارد :اگر ار بابی بردهی مون ش را به ار بابی
«قرض دهد» و بعدها برده در اثر این جریان بچهای بیاورد ،آن بچه به اربابی تعلق
دارد که صاااحب آن بوده اساات .اما اگر ارباب دوم او را بعداً بخرد ،بچه به خودش
تعلق مییابد .آشااکارا ادعای مالکیت بر این بچه در اینجا به خاطر برده بودن او و
ارزشاااش برای بهرهکشااای اقتصاااادی اهمیت دارد ،نه امری خانوادگی و عاطفی
دربارهی ساارپرسااتی فرزندان اربابی مهربان .همچنین این قانون هم رایج بوده که
پدر موقعیت بچه را تعیین میکند .یعنی اگر مردی آزاد از زنی برده بچهدار شاااود

کساای که بچههای برده و آزاد داشااته باشااد به فرزندان بردهاش نمیرسااد و فقز
آزادها از آن بهرهمند میشوند.
برد گان به این ترت یب در یو نان از هیچ نوع حقی برخوردار نبود ند .ار با بان
میتوان ستند هر ب یی که میخواهند بر سر شان بیاورند و به هر شکلی که تمایل
داشته باشند از ایشان بهرهکشی کنند .به همین دلیل هم اخته کردن بردگان مرد
و فروختنشااان به اربابانی که چنین بردگانی را برای خدمت به زنانشااان ترجی
میدادهاند ،در یونان باسااتان رواج داشااته اساات .هرودو ماجرای بردهای به نام
هرموتیموس را تعریف میکند که به تاجری در خیوس فروخته شااد و او هم برای
این که قیمت بردگان خواجه بیشاااتر بود ،او را اخته کرد .آنگاه او را خریدند و به
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بچه آزاد ا ست ،اما اگر و ضعیت زن و مرد واژگونه با شد بچه برده خواهد شد .ارث
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خ شایار شا  -احتماالً به یک پار سی بانفوذ  -هدیه دادند و او در نزد وی ترقی کرد
و قدر فراوان یافت و به خیوس بازگشاات و آن تاجر را به دساات آورد و در مقام
انتقام خودش و همهی پسرانش را اخته کرد.1
در بابل و م صر با ستان ،بردگان صاحب حقوقی بودند که ازدواج شان با بردگان
دیگر ،و مردان و زنان آزاد را ممکن میکرد .اما در یونان تشاااکیل خانواده برای
بردگان ممکن نبود .آمیزش جن سی بردگان در نزد یونانیان چیزی شبیه به ازدیاد
دام پنداشااته میشااد و بنابراین همواره با نظار و دسااتور اربابان انجام میشااد و

مهمی از کتاب تدبیر منزا خود را به آداب مدیریت بردگان اخت صاص داده ا ست.
او در یکی از ب ندهای این ک تاب چنین میگو ید« :پس [ به زن جدیدم] خا نه را
نشاااان دادم .محل زندگی برده های زن و مرد را هم دید که با دری از هم جدا
میشدند تا نتوانند بدون نظار ما تولید م ل کنند»2...
در میان دولت شهرهای کهن یونانی ،ا سپارتیان بدترین رفتار را با بردگان شان
دا شتند ،و د ست بر ق ضا این بردگان هم مِ سِ نی و از زمرهی یونانیان بودند .اربابان
اسپارتی با بردگان شان بسیار بدرفتاری میکردند .آنها برای آن که زیانهای افراط
 1هرودوت ،كتاب هشتم ،بندهای  105و .106
 2كسنوفانس ،اكونوميکوس ،بند .9.5
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همیشه هم به تولد کودکانی میانجامید که قرار بود برده باشند .کسنوفانس بخش
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در نو شیدن م شروب را به بچههای شان ن شان دهند یا فقز به عنوان سرگرمی،
بردگان را وادار میکردند تا مقدار زیادی شااراب خالص بنوشااند .همچنین آنها را
مجبور میکردند در مجالس به شااکلی شاارمآور و تحقیرآمیز بخوانند و برقصااند.1
بخشی از خشونتی که آنها در رابطه با بردگانشان به کار میبردند ،ناشی از آن بود
که همواره از شااورش ایشااان میترساایدند .جنگهای سااه گانهی مساانیها و
اسااپار ها و شااورشهای مداوم بردگان نشااان میدهد که این ترس چندان هم
بیپایه نبوده اساات .از این رو اسااپار ها انواع روشها را برای ساارکوب و ناتوان

نیرومند را به تدریج از میان ببرند یا ای شان را با گماردن شان به کارهایی نامعقوا
فرسااوده کنند .در مواردی هم افراد نیرومندی را که ساارنوشاات خود را به عنوان
برده نپذیرفته بودند شناسایی میکردند و آنان را از میان میبردند .به عنوان نمونه،
یک بار بردگانشاااان را گرد آوردند و از آنها خواساااتند تا در صاااورتی که مدعی
هساااتند خدما زیادی به اربابانشاااان کردهاند و میخواهند آزاد شاااوند خود را
معرفی کنند .حدود دو هزار برده چنین کردند .آن گاه اساااپارتی ها فهمیدند که
اینها از بقیه برای شورش مستعدتر هستند .پس همه را به جایی بردند و کشتند!2
 1پلوتارک ،لوكورگوس ،بندهای .18.12-18.8
 2توكودیدس ،كتاب چهارم ،بندهای .5 ،80.2
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سااختن بردگانشاان ابداع کرده بودند .ساادهترین راه ،آن بود که بردگان مغرور و
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یکی از تمرینهااای جوانااان اساااپااارتی رسااامی بوده کااه آن را کروپتِئیااا
( )می نام یدند .این رسااام آن بود که نوجوانان برای نشاااان دادن
شجاعت و اثبا بلوغ شان میبای ست چند شب را خارج از خانه به سر برند و به
شکلی که گیر نیفتند ،غذا و چیزهای مورد نیاز خود را بدزدند .یکی از وظایف آنها
در این شبها آن بود که بردههایی را که برج ستهتر و نیرومندتر از بقیه ه ستند و
ممکن است سر به شورش بردارند ،شبانه با خنجر به قتل برسانند .1به این ترتیب
بردگان به راحتی کشته می شدند و هیچ قانونی نبود که ایشان را در برابر آزارهای

«کَردَک» سنجید .چون ایرانیان کهن نیز از نوجوانانشان انتظار داشتند شایستگی
خود برای زندگی مستقل را با چند شب بیرون ماندن از خانه اثبا کنند .با وجود
این ،نوجوانانی که بر مبنای آیین کردک به صور دستهجمعی چند شب را خارج
از خانهها و در طبیعت میماندند ،دست به دزدی نمیزدند و کسی را نمیکشتند،
بلکه تواناییهای خویش را با شکار کردن و به د ست آوردن غذای خود از طبیعت
اثبا میکردند.

 1پلوتارک ،لوكورگوس ،بند .28.1
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اربابانشااان حمایت کند .برای مقایسااه ،میتوان این رساام را با ساانت پارساای
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سااایر دولتشااهرها ،معموالً با شااد اسااپارتیها بردگانشااان را ساارکوب
نمیکردند .اما در آن جاها هم هیچ حمایت قانونیای از بردگان به عمل نمیآمد.
اربابان میتوان ستند به هر شکلی که میل دا شته با شند بردگان شان را آزار و اذیت
کنند .شااواهد نشااان میدهد که در همهی شااهرها ،از جمله آتن که مردمش به
م یمت با بردگان شااهر داشااتند ،شااکنجه و آزار بیدلیل و سااادیسااتی بردگان
امری عادی و رایج بوده ا ست .مخالفتهایی که برخی فیل سوفان یا سیا ستمداران
با این رفتار میکردند ،مبنایی اخ قی ندا شته و بی شتر به تدابیر اقت صادی شبیه

دادن بیدلیل بردگان کار پ سندیدهای نی ست ،چون در آنها د شمنی برمیانگیزد و
کارآیی شان را کم میکند .بعد کمی جلوتر میگوید :بردگان را نباید بیش از اندازه
کتک زد ،اما این کار به اندازه الزم است!
چنان که گفتیم ،ارسطو معتقد بود که برده همچون ابزار و شیئی بیجان است
که میتواند به هرشااکلی توسااز اربابش به کار گرفته شااود .او آنها را با جانوران و
بچهها مقایسه میکرد .اما دیدگاهش نسبت به اف طون مترقیتر محسوب می شد،
چون ع وه بر این که آزار بیش از حد بردهها را غیرالزم میدانساات ،اف طون را به
خاطر بیتوجهیاش به بعد اخ قی بردهداری نقد میکرد .او معتقد بود ارباب باید
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بوده ا ست تا اندرزهایی ان ساندو ستانه .م ً اف طون در قوانین میگوید :شکنجه
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با تربیت کردن برده در او حس وفاداری و محبت را پرورش دهد ،همانطور که
پرورشدهندهی اسب با چهارپایش چنین میکند!
آزارهای خفیفتر و مسااتمرتر برای در هم شااکسااتن مقاومت بردگان و مطیع
ساختن شان هم امری رایج بوده ا ست .چنان که «معلم ان سانیت و نخ ستن ا ستاد
اخ قِ فردی» ،یعنی سااقراط ،در بندی از نقل قوا یکی از شاااگردانش میگوید:
«مگر ما بردههای تنبل را کتک نمیزنیم و پرخورها را گر سنگی نمیدهیم؟» .1هر
چ ند قانون یو نان یان ح مایتی از برد گان نمیکرد ،ا ما ب ند هایی را برای تعیین

سولون برده حق ندا شته در میدان شهر ورزش کند و مانند اربابان همجنسبازش
دنباا پسرهای آزاد بیفتد! وگرنه در میدان شهر پنجاه ضربه ش قش میزدهاند.2
قانون ظالمانهی دیگری که وجود داشاااته ،به حقِ شاااهاد بردگان مربوط
میشاااده اسااات .در آتن ،بر خ ف انتظار ،بردگان حق داشاااتهاند در دادگاههای
ردهپایین شهاد بدهند .اما شرط پذیرفته شدن شهاد شان این بوده که لزوماً
زیر شکنجه شهاد بدهند! در مواقعی که شهاد یک برده اهمیت دا شته ،ارباب
او و کسای که طرف دعوای ارباب بوده با هم در مورد نوع و شاد شاکنجه توافق
 1كسنوفانس ،خاطرات (ممورابيليا) ،كتاب دوم ،بند .1
 2آیسخينوس ،بر ضد تيمارخوس ،رسالهی یکم ،بندهای  138و .139
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کمینهی تنبیه ایشااان و محدودیتهای آنها شااامل میشااد .م ً بر مبنای قانون
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میکردند و بعد برده را به محکمه تحویل میدادند تا به همان شیوه شکنجه شود
و فقز حرفهایی از نظر محکمه ساااندیت داشاااته که هنگام این عملیا بر زبان
برده جاری شااود .آنتیفون در یکی از رسااالههایش بحث طوالنیای در اعتراض به
رای دادگاه بر ضد خودش دارد و میگوید اگر بردهای را که شهاد داده به دست
خودش میدادند و خودش او را شکنجه میداد ،میتوانست اعترافی از او بگیرد که
به نفع خودش باشد!1
شواهدی ج سته و گریخته وجود دارد که در اواخر دوران مورد نظر ما قوانینی

قوانین کارآیی نداشته و بیشتر متونی اخ قی بوده تا قانونی که در عمل اجرا شود.
در تاریخ آتن تنها یک بار میبینیم بردهای بر ضااد اربابی شااکایت کند .آن هم به
بردهی فرد عالیمقامی به نام پیاتاالکوس مربوط میشااود که به خاطر شاارکت در
مسابقهی خروس جنگی و بردن از یک شهروند آزاد توسز رقیبش به شد ش ق
خورده بود .او از این مرد شکایت کرد .اما از شواهد چنین برمیآید که این شکایت
هم ظاهراً فقز طرح شاااده و به دلیل جانبداری دادگاه یا ترس بردهی شااااکی
پیگیری نشده باشد.2

 1آنتيفون ،كتاب پنجم ،بندهای .32-29
Fisher, 1997.
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برای مقابله با اهانت و آزار بیش از حد بردگان در آتن تدوین شااده باشااد .اما این
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سخن دوم :قصهی حقوق یونانی
ساختار یک سیستم حقوقی ،این عناصر را در بر میگیرد:
الف) قوانین ،که گزارههایی رسمی برای ت بیت قاعدهای اجتماعی هستند و معموالً
با نام شاهان یا خدایان اعتبار مییابند.
ب) سوژهی حقوق ،یعنی کسی که موضوع قانون قرار میگیرد ،و میتواند ردههایی
متنوع از افراد را در بر بگیرد.
پ) نهاد تنظیم حق ،سازمانی ا ست که م شروعیت و توانایی حل و ف صل اخت فا

متغیرهایی که ساااط های پیچیدگی در یک نظام حقوقی را نشاااان میدهند
عبارتند از:
الف) دقت و شموا قوانین و درجهی تخصصی شدنِ زبان حقوقی.
ب) درجهی تفکیک سوژههای حقوقی گوناگون و درجهی شموا قوانین در مورد
افراد ساکن جامعه.
پ) درجهی ساااازمان یافتگی نهادهای قضاااایی ،و نوع ارتباطشاااان با نهادهای
تولیدکنندهی مشروعیت مانند دربار و معبد.
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حقوقی بین مردم را داشته باشد.
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بر مبنای این متغیرها ،و ضعیت حقوق در یونان با ستان چندان درخ شان نبوده
است.
نخستین قانون نوشته شدهی یونان ،مجموعهای از اصوا بود که توسز دراکون
در  621پ.م .تدوین شد .این قوانین ،در واقع ،دستاویزی بود برای طبقهی اشراف
تا کشاورزان یونانی بدهکار و مدیون را به بردگی بگیرند .از این رو ،قوانین دراکونی
به طور خاص بر روابز اقتصااادی میان زمینداران و رعیت کشاااورز تمرکز یافته و
بدون شرحی دربارهی سایر ارتباطا اجتماعی ،زمینهای قانونی را فراهم میکرد تا

دومین قانون مکتوب یونانی به سولون من سوب ا ست؛ ک سی که پس از دراکون
در آتن به حکومت ر سید .قوانین سولونی ب سیار تو سعهیافتهتر از قواعد دراکونی
بودند و امکاناتی را برای رهایی ک شاورزان تازه برده شده فراهم میآوردند .در عین
حاا این قانون با نادیدهگیری اهمیت اصاال و نسااب و تمرکز بر ثرو  ،راه را برای
مشااارکت ساایاساای و اثرگذاری اجتماعی بازرگانان ثروتمند ،که طبقهای تازه به
دوران رساایده بودند ،هموار کرد .با وجود ماهیت اصا حطلبانهی قوانین سااولونی،
ترکیب قواعدش به قدری نامنساااجم و انق بی بود که خیلی زود به مقاومت و
شااورشهایی منتهی شااد و بیدرنگ پس از مرگش کنار گذاشااته شااد .شااکل
متعاداتری از این قوانین بعدها توسااز جباران بعدی آتنی به کار گرفته شااد .اگر
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اشراف طلبکار آتنی بتوانند کشاورزان فقیر را به بردگی بگیرند.
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بخواهیم به لحاظ تاریخی نگاه کنیم ،اص حا سولونی تجربهای کوتاهمد و ناکام
بود که تحولی اجتماعی را آغاز کرد ،اما آن را به انجام نرساند.
این تجربههای اولیهی قانونگذاری در یونان ،به هیچ عنوان با قوانین مدونی که
در فرهنگهای هم سایه وجود دا شت قابل مقای سه نی ستند .کافی ا ست در مقام
مقای سه به زمان تدوین نخ ستین قوانین در سرزمینهای هم سایهی یونان نگاهی
بیندازیم:
 -قوانین ای می از اواخر هزارهی سوم پ.م.

 قانون اورنموی سومری (شاه اور) با  37بند از ساا  2100پ.م. قانون لیپیت عشترِ سومری (شاه نیسین) با  38بند از  1930پ.م. قانون اَشاانونا از دولتشااهری به همین نام در میانرودان با شااصاات بند از آخرهزارهی دوم پ.م.
 قانون حمورابی شاه بابل با  282بند از  1750پ.م. قوانین هیتیها با  200بند از حدود  1600پ.م. قوانین آشوری میانه با  120بند از  1076پ.م.مقای سهی کوتاهی میان محتوای قوانین یاد شده با قوانین یونانی ن شان میدهد
که:

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

 -قوانین مصری از اوایل هزارهی دوم پ.م.
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الف) ساااوژهی حقوق در یونان بسااایار محدود بوده و تنها به مردان بالغِ مرتبز با
یکی از قبیلههای یونانی مربوط میشااده اساات .زنان ،کودکان و بردگان تقریباً در
هیچ متنی به عنوان موضاوع قوانین مورد توجه قرار نگرفتهاند .این در حالی اسات
که حتی در پدرساااالرترین تمدن خاوری (آشااور) هم حدود یک سااوم قوانین به
روابز زناشویی و حقوق زنان و کودکان مربوط میشود.
ب) بردگی در حقوق یو نانی امری بدیهی و طبیعی تلقی میشاااده و برد گان از
دامنهی انسااانیت و حقوق انسااانی خارج بودهاند .این در حالی اساات که در قانون

چ شمگیری شمرده می شدند .این امر در ایران هخامن شی به جایی ر سیده بود که
مفهوم کهن بردگی از دایرهی سازماندهی دولتی خارج شده بود و کارگرانی که در
طرحهای بزرگ دولتی مانند ساخت کاخهای تختجم شید شرکت دا شتند ،ع وه
بر دریافت دسااتمزد ،از نسااخهی باسااتانی بیمهی حوادث حین کار هم برخوردار
می شدند .ارجاعهای مکرر نبشتههای هخامنشی به منع ظلمِ توانمندان بر ناتوانان
نیز به روشنی به ماهیت برابریجویانهی این قوانین داللت میکند.
پ) تق سیمبندی حقوقی مردم بر مبنای یونانی یا غیریونانی بودن شان (یعنی تعلق
داشااتن یا نداشااتنشااان به عشاایرهای خاص) ،و ثروتمند یا فقیر بودنشااان انجام
میشاااده و به قوانین اولیهی بابلی که مردم را به فاتحان ساااامی و بومیان مغلوب
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حمورابی ،که هزار ساا پیشتر تدوین شده بود ،بردگان صاحب حقوق مشخص و
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سومری تق سیم میکرد ،شباهت دا شته ا ست .سط شموا و عدالتی که در این
قوانین دیده می شود به هیچ عنوان با قوانین رایج در شاهن شاهی هخامن شی ،که
نوعی برابری ذاتی را در میان اعضاااای قومهای گوناگون جاری میسااااخت ،قابل
مقایسااه نیساات .قوانین و حقوق یونانی کام ً قبیلهمدارانه و عشاایرهای اساات ،در
حالی که مرور سط د ستمزدهای کارگران تختجم شید ن شان میدهد که حقوق
و مزایای این افراد تنها بر مبنای نوع کاری که میکردهاند ،و سط تخ صص شان
تعیین می شده است و کارگرانی با ملیتهای متفاو و نسادهای گوناگون  -معموالً

میکردهاند.
ت) در یونان پیچیدگی قوانین و حجم شرایز پیشبینی شده در آن ب سیار اندک
است و بیشتر به حل و فصل دعواهای میان سیاستمداران و الگوی انتخاب قاضی
و حاکم مربوط میشاااود تا مساااائل روزمرهای که مردم با آن دسااات و پنجه نرم
میکنند .دعواهای حقوقی در ع صر دموکرا سی افراطی آتنی به طبقا غیرا شرافی
جامعه تعمیم یافت و دلیل اصااالی آن هم این بود که دادگاه های آتنی به خاطر
د ستمزدی که هنگام ر سیدگی به دعواها میگرفتند ،مردم را به طرح دعوا بر علیه
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م ستقل از جن سیت شان  -د ستمزدی م شابه را برای انجام کاری م شابه دریافت
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یک دیگر تشااویق میکردند .این وضااعیتی اساات که حتی در همان هنگام نیز در
چشم ستایندگان نظام آتنی ناشایست و نامطلوب دانسته میشد.1
ث) قوانین یونانی تنها در دورهای کوتاه  -معموالً کمتر از عمر زمامداری که آن را
تدوین میکرد  -ر عا یت میشاااد ند .یعنی در یو نان مفهوم قانون مکتوب امری
جاافتاده و مشروعیتبخش نبود ،بلکه بیشتر به صدور فرمانهایی از سوی حاکمان
شااباهت داشاات .فرمانهایی که بعد از ساارنگونی حاکم مزبور از قدر  -که در
اوضاع سیاسی آشفتهی یونان خیلی زود رخ میداد  -دیگر نافذ نبودند .این قوانین

پهنهای گ سترده در سه قاره جاری بودند و طی جریانی انبا شتی غنیتر می شدند،
مقایسهپذیر نیست.
در نتیجه ،قوانین یونانی از نظر پیچیدگی ،شاااموا ،درجهی تحقق ،و ساااط
تعمیمپذیری مفهوم عدالت سطحی ب سیار پایینتر از قوانین جاری در شاهن شاهی
ایران را داشته است.
چنین مینماید که یونانیان در تعریف حوزهی اختیار و مسااؤولیت فرد متفاو
با سایر ملل متمدن عصر خود عمل کرده باشند .شواهد تاریخی نشان میدهد که

 1ایسوكراتس ،نيکوكلس.
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با مجموعه قوانین حاکم بر شاهنشاهی هخامنشی ،که در حدود دو و نیم سده در
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واحد هویت در یونان باسااتان قبیله ،طایفه ،یا خانواده بوده اساات .رابطهی حقوقی
فرد با سایرین ،به روشنی نشانگر تعمیم یافتن مسئولیتها و دیون حقوقی یک نفر
به اع ضای خانواده و قبیلهاش ا ست ،و این امر میتوان سته تا سط یک دولت شهر
بساااز یابد .این بدان معنا بود که تمام اعضاااای یک خانواده ،یک قبیله یا یک
دولت شهر در گناهِ یکی از اعضای خود مقصر قلمداد می شدند و هر یک از اعضای
این واحدهای اجتماعی میتوانست به جای فرد گناهکار مجازا شود.
این تعمیم م سؤولیت حقوقی فرد به خانواده ،قبیله و دولت شهر به رو شنی در

و اوریپیدس ماجرای مردان و زنانی را روایت میکنند که به خاطر جنایا پدر و
مادر شان مجازا می شوند یا از نفرینی رنج میبرند که به خاطر کردار اجداد شان
گریبانگیرشااان شااده اساات .به همین شااکل ،وقتی زئوس و هرمس برای داوری
دربارهی کردار آدمیان به زمین میآیند و سه نقطه را برای سنجش رفتار آدمیان
برمیگزینند ،به جای ارزیابی رفتار افراد ،به خانهها وارد می شوند و با خانوادههایی
نیکوکار یا بدکار روبهرو میشاااوند .م ً وقتی به آرکادیا میروند و میبینند شااااه
آنجا ،لوکائون ،و پساارانش به آدمخواری میپردازند بر ایشااان خشاام میگیرند و
همه را به گرگ تبدیل میکنند و تنها فرزند شاااایساااتهی او را از مرگ نجا
میدهنااد ،امااا داوری خویش را در مورد آدمیااان منفی اع م میکننااد و بین
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ادبیا  ،ا ساطیر و تاریخ یونان عیان ا ست .بخش مهمی از تراژدیهای آی سخولوس
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خانوادهی پلید لوکائون و تنها فرد شااایسااتهی آن تمایزی قایل نمیشااوند .به این
ترتیب معیار داوری خدایان هم خانوار بوده ،و این موضااوعی اساات که در ایلیاد به
روشاانی دیده میشااود ،چرا که خدایان بیشااتر از قبیلهها پشااتیبانی میکنند ،نه
افراد ،و زئوس که حامی آگاممنون تلقی میشااود ،حمایت خود را به تمام آخائیها
بسز میدهد.
در تاریخ یونان هم شاااالودهی کلی روابز حقوقی بر چنین برداشااات ضاااد
فردگرایانهای اساااتوار میشاااده اسااات .بهانهی اصااالی دساااتبردها و ایلغارهای

اعضااای این شااهرها نساابت به شااهرِ مهاجم حکایت میکرده اساات و به غارتگران
ا جازه میداده با تک یه بر توجی هاتی مان ند خونخواهی ،انت قامجویی ،یا م جازا ِ
گ ناه کار رف تار خود را مشاااروع جلوه ده ند .بیتو جه به این که تن ها گ ناه فرد
غار شده یا مقتوا آن ا ست که همقبیلهای یا هم شهری غارتگر دیگری مح سوب
می شود که وی نیز با همین بهانهها د ست به غار و ک شتار میزده ا ست .یکی از
نمونه های اسااااطیری این دساااتاویز ،به مساااابقهی «زندزدی» بین یونانیان و
همسااایگان آساایاییشااان در فنیقیه و ایونیه مربوط میشااود که از دید هرودو
نقطهی آغاز کشمکشهای شرق و غرب است؛ مسابقهای یونانی که دزدیدن زنی از
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دولتشااهرهای یونانی به همسااایگانشااان ،سااابقهای بوده که از رفتارهای مشااابهِ
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شااهرهای «شاارقی» یا «غربی» را با توجه به سااابقهی دزدیده شاادن زنی توسااز
قلمرو مقابل توجیه میکرده است.
در تاریخ مسااتند یونان هم موارد زیادی را میبینیم که به خاطر گناه یک فرد،
اعضای خانوادهاش هم کشته شدهاند .سنگسار شدن خانوادهی لوکیداس ،به دلیل
آن که او در شورای آتنیان پیشنهاد کرده بود با ایرانیان صل کنند ،1و اعدام زن و
بچهی شور شیان تو سز پلوکراتس 2نمونههایی از این تعمیم حقوقی ه ستند .در
موارد دیگر هم نشااااا نه های این سااا نت حقوقی را میبینیم .م ً بدهی های

مرگ او پسرش ناچار شد این بدهی را پرداخت کند .همچنین وقتی سفیران ایران
در ا سپار به قتل ر سیدند ،ا سپارتیان از پیامدهای این جنایت تر سیدند و با این
خیاا که ایرانیان هم مانند یونانیان گناهان را در قالبی قبیلهای تعبیر میکنند ،دو
نفر را برای اعدام شدن به دربار شوش اعزام کردند.3
این رشدنیافتگی مفهوم «من» چیزی است که در آن دوران در کشورهای بربر،
و عقبماندههای آ سیایی نظیر ندارد .آ شوریها از سدهی ه شتم پ.م .در ا سناد

 4هرودوت ،كتاب نهم ،بندهای .3-6
 2هرودوت ،كتاب سوم ،بندهای .54-56
 1هرودوت ،كتاب هفتم ،بندهای .133-137
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میلیتیادس به حکومت آتن ارثیهای بود که به فرزندش کونون رساااید و پس از
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حقوقی خود یک فرد و نه اعضاااای خانوادهاش را به خاطر گ نا هانش م جازا
میکردند و میدانیم که قانون (داتَه) هخامنشااای و چارچوب اخ ق زرتشاااتی با
تأکید بسیار فرد را مخاطب قرار میداده است .اشارههای پیاپی هرودو به این که
شاااهان پارساای هیچ کس را به خاطر یک گناه منفرد مجازا نمیکنند بلکه تمام
کردارهای او را روی هم رفته مورد ارزیابی قرار میدهند ،نشاااانگر آن اسااات که
هویت فردی و م سؤولیت حقوقی فرد ن سبت به کردارهایش هم به یک ان سان یکتا
منسااوب میشااده ،و هم در زمینهی کلیت کردارهایش مورد داوری واقع میشااده

در یونان و عقب مانده بودن این مفهوم در آ سیا ،اف سانهای مینماید که با شواهد
تاریخی تعارض دارد .نخ ستین ن شانهی اجتماعی فردیت در یک جامعه ،آن ا ست
که مساااؤول یت حقوقی و اخ قی کردار های آن فرد به خودش  -نه خانواده یا
شااهرش  -منسااوب شااود .این چیزی اساات که در تاریخ یونان الگویی مابهازایش
نداریم ،و در تاریخ همان دورهی ایران نمونههای زیادی برایش میتوان یافت.
گذشااته از تمایزیافتگی نظام حقوقی در سااط فرد ،متغیر دیگری که میتوان
برای سط پیچیدگی یک نظام حقوقی عنوان کرد درجهی شموا آن است .شموا
بدان معناست که نظام حقوقی مورد نظر چه ردههایی از آدمیان را مورد اشاره قرار
میدهد و چه گروهی از «افراد صاحب حق» را زیر پوشش قواعد خود میگیرد.
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است .با توجه به این امر ،ادعای رشد فردیت و شکوفایی «من»های مسؤوا و آزاد
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مرور قوانین رایج در جهان باسااتان نشااان میدهد که قوانین یونانی از سااط
شموا بسیار اندکی برخوردار بودهاند .قوانین یونانی برای زنان و بردگان حقی قائل
نبودند و به حقوق بیگانگان و مهاجران (متیکها) هم در وض اعیتی حداقلی اشاااره
میکردند .یکی از دالیل د شمنیهای سخت میان برادران ناتنی و جنایتهایی که
در درون خانوادهها و به د ست هووها و اقوام ناتنی انجام میگرفت ،همین ابهام در
و ضعیت حقوقی زنان و فرزندان شان بوده ا ست .به طوری که ممکن بوده با ورود
عروس جدیدی به یک خانه ،و تبدیل شدنش به خاتون منزا ،فرزندان زن قبلی تا

این در حالی ا ست که در قوانین بابلی و آ شوری ،که ن سبت به قوانین هخامن شی
بساایار مردساااالرانهتر بوده و هزار ساااا بیش از قوانین یونانی قدمت دارد ،زنان از
کمینهای از حقوق برخوردار بودند .چنان که چند همسری ،تنها ،در شرایطی مجاز
دان سته می شد که شوهر نتواند زنِ سابقش را ،که م ً به دلیل پیری از چ شمش
افتاده ،رها کند .در این قوانین ،مسااؤولیت پشااتیبانی اقتصااادی از زن پیشااین بر
عهدهی شوهر چند زنه بود.1

 1بادامچی.1381 ،
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مرتبهی بردهای فرو کاسااته شااوند یا از میراث و حقوق شااهروندی محروم گردند.
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در مورد وضعیت حقوقی بردگان در بند بعدی به طور مفصل بحث خواهم کرد
و در مورد محرومیت بیگانگان از حقوق سیا سی و پ ستتر پندا شته شدن شان از
نظر حقوق جزایی هم نکاتی به ا شاره گذ شت .آنچه در اینجا میتواند مورد تأکید
واقع شود ،آن ا ست که مخاطب ا صلی قوانین یونانی ،مردِ بردهدارِ ثروتمند ا ست.
بخش عمدهی قوانین ،به حل و فصل دعواهایی اختصاص یافته که میان بردهداران
ثروتمند درمیگرفته اساات .تنها اساات نا در این میان ،قانون سااولون اساات که به
کشاااورزان فقیر نیز توجه میکند و به همین دلیل هم در میان قانونگذاران کهن

قانون در سرزمینهای کهنتر خاوری افراد ضعیف و مظلومان ه ستند .این امر به
طور صااری در برخی از قانوننامههای باسااتانی ذکر شااده اساات .چنان که در
میانرودان قانون را برای یاری به ضعیفان (هَبلوم) وضع میکردهاند ،1و این عبار
از کتیبهی بیساااتون به قدر کافی شاااهر دارد که« :در قانون من (داتَه) زورمند،
ناتوان را نمیزند و لگدماا نمیکند».2

سخن سوم :قصهی خانوادهی یونانی

 1الفون.1381 ،
 2داریوش ،نبشتهی شوش.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

یونانی چهرهای ممتاز محسااوب میشااود .این در حالی اساات که مخاطب اصاالی
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گرانیگاه محک زدن درجهی اخ قی بودن روابز انسااانی در یک جامعه ،ارتباطاتی
اسااات که در درون خانواده جریان دارد .خانواده ،کهنترین نهاد ت بیت بازیهای
برنده /برندهی میان کنشااگران انسااانی اساات .نهادی که برای هنجارسااازی کردار
آدمیان ،و سااازماندهی خواسااتهایشااان در راسااتای تولید م ل و باز تولید «فرد
اجتماعی» تخ صص یافته ا ست .امروزه نهاد خانواده به دلیل از میان رفتن ضرور
اقتصادیاش و آشکار شدن برخی از جنبههای محدودکنندهاش وضعیتی بحرانی را
از سر میگذراند ،اما در جامعههای سنتی خانواده مرکز ثقلی بوده که ب سیاری از

که از اخ قیا یونانیان به دسااات آوردیم ،باید نگاهی هم به درون خانواده ها
بیندازیم و روابز انسانی اعضای آن را ،و نسخههای رفتاری مرتبز با آن را وارسی
کنیم.
یکی از مهمترین نقشهای خانواده در تمام جامعهها ،از جمله یونان باساااتان،
سازماندهی و مدیریت نیازهای جنسی اعضای جامعه بوده است .در یونان باستان،
چنان که دیدیم ،بخش مهمی از روابز جنساای میان شااهروندان آزاد در خارج از
خانواده و میان افراد همجنس تعریف میشااده اساات .شااواهد نشااان میدهد که
بخش مهم دیگری از این روابز در قا لب روساااپی خا نه های عمومی ساااا مان
مییافتهاند.
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معانی و قواعد اخ قی در دا آن تعریف و اجرا میشاادهاند .برای تکمیل تصااویری
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روساااپیگری ،احت ماالً به همراه رهبری شااا کار ،کهنترین «شااا غل» ها در
جامعههای انسانی است .سادهترین چیزهای قابل تبادلی که در جامعههای ابتدایی
گردآورنده و شاااکارچی کهن وجود داشاااته ،زور بازوی مردانه و ظرافت زنانه بوده
ا ست .به این ترتیب ،احتماالً یکی از قدیمیترین ساختارهای کنش متقابل تبادلی
به معاوضهی لذ جنسی با کاالهایی مانند غذا ،حمایت ،و پوشاک مربوط میشده
است.
در آتن روسااپیخانههای فراوانی وجود داشااته که شاامار زیادی از روسااپیانِ

(پورنوبوساااکوس ) :به ارائهی خدما میپرداختهاند .عبار
پورنوگرافی امروزین از همین نامهای یونانی م شتق شده ا ست .این رو سپیخانهها
به دولت مالیا میدادهاند و همهی خدمتگزارانشااان برده بودهاند .دسااتمزد هر
یک از آنها در یکی از کمدیهای قدیمی 1یک اوبوا ذکر شده که ب سیار کم ا ست
و احتماالً برای مسااخره کردن عنوان شااده.یکی از خدما پریکلس به آتنیان که
بسیار مورد ستایش نویسندگان قدیمی بوده ،کاستن از مالیا این مراکز و تأسیس
روسپیخانههای دولتی بوده که قیمت استفاده از این جاها را بسیار پایین آورد.

Philemon, 13.8.8.
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(پورنای ) :مرد و زن را در بر میگرفته اساات .این گروه زیر نظر مدیری
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در ردهبندی کساااانی که خدما جنسااای ارائه میکردهاند یک الیه باالتر از
روسااپیان ،رقاصهای پساار و نوازندههای دختری قرار داشااتند که در مهمانیها
( سومپو سیوم ) :خدمت میکردند .د ستمزد آنها کمی کمتر از دو
دراخما در روز بوده اسااات .1در ساااطحی باالتر از این دساااته ،همدم (هِتایری:
 ) قرار دا شته که همی شه زن بوده و گاه با م صاحبش زندگی میکرده و
دسااتمزدی بساایار زیاد میگرفته اساات .مشااهورترین همدم در جهان باسااتان
آسپاسیای میلتی دوست پریکلس بوده است .آسپاسیا خود روسپیخانهی مشهوری

شاگردانش از وی با احترام یاد کرده است.
نخساااتین کسااای که هتایریها را نوعی روساااپی دانسااات ،هرودو بود که
رودوپیس تراکی  -که در م صر ساکن بود  -را همدمی دان ست که به همین دلیل
روساااپیگری میکرد .3معموالً هر یک از ج فت های همجنس مرد برای خود
همدمهایی هم داشتند .چنان که آریستوگیتون همدمی به نام لِئاینیا داشته که در
توطئهی قتل هیپارخوس همدستش بود و به همراهش اعدام شد.

 1ارسطو ،سياست آتنی ،بند .50.2
 2پلوتارک ،پریکلس ،بند .24
 3هرودوت ،كتاب دوم ،بندهای 134و .135
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داشته است !2آسپاسیا دوست سقراط هم بوده و او در چندین گفتگوی مشهور با
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نوع دیگر روسااپیگری ،به آنچه در معابد بابل وجود داشااته شاابیه بود و بعید
نیسااات از همان جا هم وامگیری شاااده باشاااد .شاااهر کورینت ،که ک به خاطر
روسااپیخانههایش شااهر داشاات ،صاااحب معبدی برای آفرودیته بود که در آن
روسپیان مقدس (هیرودولوی )  :به خدمت میپرداختند .استرابو
شمار ایشان را هزار تن میداند.1
رواج همجنسبازی و رونق روسپیخانهها در یونان باستان ،نشانهی آن است که
نقش خانواده ها به عنوان مراکز ساااازماندهی نیازهای جنسااای به تدریج کمرنگ

شهروندان جدید منحصر میشود .چنین چرخشی را در اسپار به خوبی میبینیم.
چون در این دولتشااهر روابز جنساای کام ً از قلمرو خانواده خارج شااده بود و
کارکرد تولید م لی خانواده ب سیار مورد تأکید بوده ا ست .در ا سپار  ،زنان از نظر
اجتماعی مرتبهای همتای مردان داشاااتند .آنان مانند مردان لخت مادرزاد روزگار
میگذراندند و حق داشاتند مانند مردان ورزش کنند و در مجالس عمومی حضاور
یابند و برقصااند .2حضااورشااان در مسااابقا ورزشاای به قدری چشاامگیر بوده که

 1استرابو ،كتاب هشتم ،بند .6.20
 2پلوتارک ،لوكورگوس ،بندهای .141.8-141.1
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میشااده اساات .در چنین شاارایطی ،کارکرد اصاالی خانواده بر تولید م ل و تربیت
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کونیسااکا دختر آرخیداموس ،شاااه اسااپار  ،قهرمان ارابهرانی المپیک 396-39
پ.م .بوده است.1
در ا سپار چیزی شبیه به خانوادهی ک سیک وجود ندا شته و روابز جن سی
هم به این دایره محدود نمی شده ا ست .به روایت نیک ی دم شقی مردان ا سپارتی
همساااران خود را وادار به آمیزش با مردان نیرومند و دالور  -چه شاااهروند و چه
بیگانه (کساانوس - !) :میکردند تا فرزندانی قوی و زیبا داشااته باشااند!
همچنین زنان در این میان حق انتخاب زیادی دا شتهاند و میتوان ستند از هر کس

میان مردان ا سپارتی سپردن زن به دو ستان ،همچون نوعی هدیه ،ر سمی عادی
محسوب می شد .به قوا پولیبیوس ،اسپار تنها جامعهی یونانی بود که چند زنی
در میان مردمش رواج ندا شت ،اما چند شوهری در آن ر سمی رایج تلقی می شد.
در ضامن این دولتشاهر تنها جایی در یونان بود که در آن زنان هم میتوانساتند
مانند زنان ایرانی مالکیت زمین و امواا را عهدهدار شااوند .ارسااطو به همین دلیل
آنااهااا را مسااااخااره ماایکاانااد و «زن ذلاایاال» (گااونااایااکااوکااراتااومِاانااوی:

 1پاوسانياس ،كتاب سوم ،بند .8.1
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که بخواهند بچهدار شوند ،بیتوجه به این که آن فرد شوهرشان باشد یا نباشد .در
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 )می نامدشاااان .به روایت او دو پنجم کل زمینهای
اسپارتی در مالکیت زنان بوده است.
آزادی جن سی باورنکردنی ا سپار ها تا حدودی معلوا نیاز مبرم شان به سرباز
بوده اسااات .چیزی که غریزهی جنسااای را در میانشاااان به «فن تولید بچه»
(تکنوپوئیا ) :تبدیل میکرده است .اخ ق اجتماعی اسپار ها هم
در این مورد جالب ا ست .مردی که کمتر از سه پسر داشت تمسخر می شد و افراد
مجرد (آگامیون ) :به قدری از نظر اجتماعی زیر فشاااار بودند که به

«اوپسایگامیون» ( )نامیده میشاد و به دلیل «تلف کردن رحِمی
بارور» شماتت میشد.
فن تولید بچه ،خانواده را از و ضعیت حوزهای خ صو صی و انبا شته از ع قههای
عاطفی خارج کرده و آن را به نهادی برای تولید ساااربازان آینده تبدیل میکرد.
درجهی دولتی بودن و عمومی بودن ازدواج و بچهدار شدن از اینجا روشن میشود
که مردان و زنان ا سپارتی حق ندا شتند در مورد حق زندگی فرزندان شان ت صمیم
بگیرند .کسانی که در این شهر بچهدار می شدند فرزندان شان را نزد شورای مشایخ
(لِساخِه ) :میبردند .آنها با معاینهی بچه و بررساای نیرومندی و زیباییش
تعیین میکردند که زنده بماند یا بمیرد .اگر رای شاااورا بر این قرار میگرفت که
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ندر یافت می شدند .ک سی هم که در سنین پیری زنی جوان را ت صاحب میکرد
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ب چه ز نده ن ما ند ،وا لدینش او را به کوه تایگِتوس میبرد ند و در ساااوراخی که
تبعیدگاه (آپوتِتای ) :خوانده می شد میانداختند تا طعمهی جانوران
شود.1
در سایر دولتشهرها انضباط اسپارتی بر تولید م ل در خانواده حاکم نبود ،و به
همین ترتیب آزادی پردامنهی زنان هم وجود نداشااات .در این شاااهرها خانواده
وضعیت کهنتر خود را حفظ کرده و به زیرواحدی از نهادهای پولیس تبدیل نشده
بود .با وجود این ،رواج همجنسبازی و محدود نشاادن ارضااای جنساای به درون

که از سوی دولت شهر به خانوادهها تحمیل شود ،ساختار خانواده در این شهرها
و ضعیتی شکننده به خود گرفته بود و موقعیت حقوقی اع ضای آن با ابهام ب سیار
مواجه بود .مفهومی که در این میان سلسلهمراتب حقوق را در این خانوادهها برقرار
میکرد ،بر اطراف محور حرامزادگی و ح ازادگی سازمان مییافت.
یکی از مفاهیم مهمی که در جامعهی یونانی موقعیت اجتماعی فرد را تعیین
میکرد ،این بود که حرامزاده باشد یا ح ازاده .تعبیر یونانیان با مفهومی که امروز
ما از کلمهی حرامزده برداشاات میکنیم متفاو بوده اساات .امروز ما حرامزاده را

 1پلوتارک ،لوكورگوس ،بندهای  16.1و . 16.2
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خانواده ،بخ شی از ان سجام فیزیولوژیک آن را از میان برده بود .در غیاب ان ضباطی
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محصوا آمیزش زن و مردی میدانیم که به طور رسمی با هم ازدواج نکرده باشند،
اما در یونان با ستان چیزی شبیه به ازدواج ر سمی وجود ندا شت و آنچه ر سمیت
یک آمیزش را تعیین میکرد موقعیت نسادی و قبیلهای دو طرف بوده است.
واژهی یو نانی برای حرامزاده «نوتوی» ( )اسااات .با تعریفی سااااده،
حرامزاده ک سی بوده که ،به جای ات صاا به خاندان پدرش ،تو سز خاندان مادرش
نگهداری شود.
یونااانیااان موقعیاات اجتماااعی حرامزاده را بااا عبااار ِ «اِک الرناااکوس»

معنا میدهد و به پذیرفته نشااادن کودک در اجتماع قبیلهای داللت میکند .این
مفهوم درمقابل فرزندان مشاااروعی قرار میگرفت که پدرشاااان آنها را به ارثبری
میپذیرفت و به همین دلیل هم «ایتایگِنِس» ( )یعنی «قانونیزاده»
نامیده می شدند .نوتوی ،واژهای بود که با نقص و فرومایگی پیوند دا شت .در واقع،
این مفهوم به نوعی نقص در حرامزادهها داللت میکند ،شبیه به نق صی که عقاید
عمومی به دختران هنگام از دساات دادن باکرگیشااان منسااوب میکنند .یونانیان
نوعی آیینِ وَر 1داشااتند که دختری را که باکرگیاش مورد سااواا بود ،دساات و پا
 1رســـمی برای رســـيدگی به امور حقوقی و داوری در مورد جرمِ متهم كه با اعمال كاری خطرناک بر او
همراه بوده و با این پيشفرض پشــتيبانی میشــده كه خدایان یا نيروهای طبيعت به فرد بيگناه صــدمه
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( )تو صیف میکردند که «خارج از د سته و بیرون از صندوق»

PDF.tarikhema.org

بسته به رودخانه میانداختند و معتقد بودند فقز دختر غیرباکره که «ناقص شده»
در آب فرو میرود .حرامزاده هم از دید ایشاااان کسااای بود که بدون پیوندهای
قبیلهای از پشاات پدری در جامعه زندگی کند ،و به همین دلیل هم ناقص شااده
باشد .این امر اهمیت روابز عشیرهای در یونان باستان را نشان میدهد .این شکل
خاص از تعریف هویت فردی در زمینهای قبیلهای ،همان چیزی بوده که «منِ» هر
یونانی را به عضااوی از قبیلهای و شااهروندی از دولتشااهری فرو میکاساات و به
همین دلیل جایگاه حقوقی و سیا سی وی را در کلیتی تبار شنا سانه حل میکرد.

و ضعیت فرد در جامعههای ع شیرهای شباهت دارد که هنوز بقایایش در گو شه و
کنار جامعههای سنتی دیده میشود.
این ناقص بودن حرامزاده ،در اساطیر و ادبیا یونانی به اشکاا گوناگون بازتاب
یافته است .م ً یونانیان به رابطهای میان حرامزادگی و لَنگی قایل بودند .اف طون
معتقد بود که ارواح حرامزاده سستعنصر و مفلوج هستند .ک سنوفانس هم روایت
میکند که لو ساندروس توان ست ا سپار ها را قانع کند که آگِ سی ئوس ،با وجود
لنگ بودنش ،شاه شایستهتری از لئوتوخیدِسِ حرامزاده محسوب میشود.

نمیزنند .مثال سياوش كه برای اثبات بیگناهی خود از ميان آتش گذ شت نوعی آیين ور ( )ordealرا از
سر میگذراند.
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این البته با مفهوم فردیتی که امروز ما میفهمیم کام ً متفاو اسات ،و بیشاتر به
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هرودو وقتی که ماجرای جبار کورینت ،کوپ سلوس ،را تعریف میکند مادرش
را لنگ میداند و میگوید که پاهایی کج داشته و به همین دلیل کسی با او ازدواج
نمیکرده ا ست .چنان که گفتیم ،نام پ سرش کوپ سلوس را از «کوپ سِ لِه» به معنای
صندوق و جعبه م شتق دان ستهاند .اما یک ا شتقاق دیگر برای آن ،خودِ کوپ سلوس
اسااات که نام پرندهای با پاهای کج اسااات و نام دیگرش «آپوس» ( )به
معنای «بیپا» ا ست .در واقع ،دلیل طرد شدن این کودک از خاندان باکیادها این
بود که حرامزاده محسااوب میشااد .نه به این دلیل که این زن شااوهری رساامی

است.
م شابه همین باور در مورد خدایان هم رواج دا شت .در ا ساطیر یونان ،دا ستان
جالبی وجود دارد که در آن زن و شااوهرِ همیشااه در حاا مشاااجرهی آساامانی -
زئوس و هرا  -به نوعی مساااابقهی بکرزایی میپردازند .زئوس آتنا را از سااار خود
بیرون میدهد که سااالم و زیبا و خردمند اساات ،و هرا تیفون و هفائیسااتوس را
میزاید که اولی هیوالیی مهیب است و پاهایی شبیه مار دارد ،و دیگری پایش کج
ا ست و لنگان راه میرود .به این ترتیب به نظر میر سد یونانیان بین نقص ج سمی
 به ویسه ل نگ بودن  -و ن ظام حقوقی مادرت باری و حرامزادگی ارت باطی قا یلبودهاند .در واقع ،آنچه در دولتشااهر یونانی فرد را کامل میکرده و باعث میشااده
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نداشته ،بلکه بدان دلیل که این شوهر عضوی از خاندان باکیادها محسوب نمیشده
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بتواند «روی پای خودش راه برود» ،اتصالش به قبیلهای بوده است .اتصالی که تنها
از مجرای پدر میتوانسااته برقرار شااود ،و در غیاب این شاارایز فرد به نوعی لنگی
اجتماعی دچار میشده است.
یک خانوادهی عادی یونانی از مردی ت شکیل می شد که چند زن دا شت و آنها
را با بچههای شان دور از هم در جاهایی مجزا نگه میدا شت .فقز یکی از این زنان
رساامی و قانونی بود ،اما این زن قانونی میتوانساات تغییر کند و احتماالً رساامیت
زن به میل شااوهرش و ارجی که برای او قایل بود مربوط میشااد .البته تبار وی و

دلیل هم اسکندر ،که ولیعهد فیلیپ بود ،پس از ازدواج او با زنی دیگر و تصمیمش
برای این که او را زن قانونی خود بنامد موقعیت خویش را در خطر د ید و احتماالً
راهی برای از میان برداشتن پدرش پیدا کرد .یونانیان این برادران و خواهران ناتنی
را کااه پاادری مشااا ترک و مااادری م تفاااو

داشااا تنااد «آ م فیم ِ تو پس»

( )مینامیدند.
زنان یک مرد ،به این ترتیب همواره در حاا رقابت و دشاامنی با هووهایشااان
بودند و بچهها نیز دشاامن یکدیگر محسااوب میشاادند .به شااکلی که معموالً
یکدیگر را به قتل میرساااندند .این قضاایه زیاد دور از انتظار نیساات ،چون با ارث
بردن یکی از فرزندان رقیب سااایر بچهها از ارث محروم میشاادند و ممکن بود به
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قبیلهای که به آن منسوب بوده است هم در این میان بسیار مهم بودهاند .به همین
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مرتبهی غریبهها یا بردگان فرو کا سته شوند .به این شکل بود که رفتار هرمیونه،
زن دوم نئوپوتلموس برادر آخیلس ،که به خاطر نازایی به آ ندرو ما خه ،زن قبلی
هکتور که حاال بردهی نئوپوتلموس شااده و از او بچه داشاات ،رشااک میبرد و در
فرصتی مناسب او را میکشد .همچنین اسکندر به همین دلیل ،به محض به قدر
رسیدن ،تمام برادران ناتنی خود را از میان برداشت.
دشمنی همیشگی و شدید میان اعضای یک خانواده ،نگهداری کردن از همهی
زن و بچهها در کنار هم و ت ش برای تشکیل یک خانوادهی گستردهی صمیمی را

کاری را انجام دهد ،یاساااون بود که ساااعی کرد زنش مدآ و فرزندانش را با زن
جدیدش ،گ وکه ،در یک خانه نگه دارد و به همین دلیل هم به همراه گ وکه و
تمام فرزندانش به دست مدآ به قتل رسید.
از دید مالینوفسکی ،مفهوم حرامزادگی نشانهای از مردساالر بودن جامعه است.
در چنین جامعه هایی ارتباط کودک با یک مرد بند نافی اسااات که او را به روابز
اجتماعی ر سمی مت صل میکند .روابز زی ست شناختی میان پدر و کودک ب سیار
پنهان ا ست ،ولی رابطهی مادر و کودک قابل کتمان نی ست .به همین دلیل هم در
مورد هویت پدر همیشه تردید وجود دارد .در جامعههای پدرساالر ابتدایی رابطهی
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به کاری ناممکن تبدیل میکرد .در اساااطیر یونانی ،تنها کساای که کوشااید چنین

PDF.tarikhema.org

فیزیولوژیک و توارثی میان مرد و کودک مهم تلقی نمیشاااود ،بلکه همین ماهیتِ
روابز اجتماعی بین کودک و پدرش تعیینکننده است.
حرامزادگی ،در واقع ،قطع شادن این بند نافِ اجتماعی و وانهاده شادن کودک
به مادرش اسااات؛ امری که در جامعهای پدرسااااالر خطرناک تلقی میشاااود و به
محرومیت کودک از حقوق اجتماعی میانجامد .به این شاااکل ،کودکِ حرامزاده
موقعیت و جایگاهی شبیه به مادرش پیدا میکند ،که پست و ناخوشایند است .به
این ترتیب ،میتوان این مضاامون رایج در اساااطیر یونانی را هم بهتر فهمید که در

میشوند و سرنوشتشان با بخت مادرشان تعیین میگردد.
معنای اصط ح التینی برای حرامزاده در اینجا روشنگر است .رومیان حرامزاده
را  fillius nulliusمی نامیدند که یعنی «بچهی هیچکس» .یعنی مادرِ کودک از
نظر اجتماعی هیچکس تلقی میشده است.
در جهی اهم یت و ارزش حقوقیای که مفهوم حرامزادگی دارد ،میتوا ند به
عنوان شاخصی برای سنجش شد پدرساالر بودن یک جامعه به کار گرفته شود.
در یکی از پسوهشهای خوبی که در این مورد انجام شااده ،1نشااان دادهاند که آتن

Ogden, 1997.

PDF.tarikhema.org

1

tarikhema.org

آن کودکان حرامزاده همیشاااه به نفرینی که مادرشاااان را گرفتار کرده ،دچار
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جامعهای ب سیار پدر ساالر ،و ا سپار نظامی کمتر پدر ساالر بوده ا ست .در قانون
سولون تنها فرزندی م شروع تلقی می شود که پدر و مادرش هردو شهروند با شند.
به این ترتیب ،حق شهروندی چیزی بود که با شرطِ الزمِ شهروند بودنِ هر دو والد
به ارث میرسااید .سااایر انواع بچهها نامشااروع تلقی میشاادند .این کودکان در
خانواده های فقیر به بردهداران فروخته میشااادند و در خانواده های دولتمند به
عنوان بیگانه از حقوق شهروندی ،حق مالکیت زمین ،و امکان م شارکت سیا سی
محروم میشاادند .1در مقابل ،در اسااپار حرامزادگی معنای چندانی نداشاات .در

جلوه دادن ازدواج داشااتند ،نوعی تجاوز نمادین به عروس بود .به نظر میرسااد در
اسپار

شکلی از هرج و مرج جنسی رواج داشته که مفهوم حرامزادگی را خود به

خود بیمعنا می ساخته و رابطهی ا صلی فرزند و جامعه را از مجرای مادرش برقرار
میکرده ا ست .در کل متنهای مربوط به ا سپار تنها یک بار به عبار حرامزاده
(نوتوی) اشاره شده است.2
با مرور این شواهد میبینیم که الگوی خاص کنش متقابلی که در میان شهرها
و قبی له ها رایج بوده و به خ یا نت های پ یاپی ،کشااا تار ،و زد و ب ند های پن هانی
 1دموستن.48.18 ،
 2كسنوفانس ،هلنيکا ،بند .5.39
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واقع اسپارتیها چیزی شبیه به ازدواج نداشتند .تنها مناسکی هم که برای رسمی
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میانجامیده ،در سااطحی خردتر ،در الیهی خانوادههای یونانی هم به شااکلی دیگر
در جریان بوده است.
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گفتار دوم :داستان فرهنگ یونانی

سخن نخست :قصهی خط ،یبان و ادبیات یونانی

نویسایی و قالببندی خز در زمینهی آن فرهنگ است .در یونان ،چنان که گفتیم،
دو دوره از کاربرد خز وجود دا شته ا ست .دورهی نخ ست ،یعنی ع صر تمدنهای
موک نای و مینوآ با ورود م هاجران دوری پا یان یا فت و برای مد چ ند ساااده
گ س ستی فرهنگی در این قلمرو بروز کرد .پس از آن که بار دیگر شهرن شینی در
یونان احیا شااد و بافتارهای پیچیدهی اجتماعی از نو پدیدار شاادند ،نیاز به حاملی
برای ثبت اندی شهها  -که در تمام سرزمینهای متمدن هم سایه رواج دا شت  -در
یونان نیز جلوه نمود .نتیجه آن بود که برای مدتی به نسااابت طوالنی ،خز فنیقی
مورد اساااتفاده قرار گرفت .تاریخ ورود خز فنیقی به یونان را در برخی منابع تا
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یکی از مهمترین شاااخصهای مؤثر بر ساایر تاریخی همهی فرهنگهای باسااتانی،
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سدهی دوازدهم پ.م .عقب بردهاند .دورهای که هنوز یونان در دوران تاریک به سر
میبرد و به نظر نمیرسد ضرورتی برای کاربرد خز وجود داشته باشد .برداشتهای
دیگری که تاریخ این وامگیری را در حدود سدهی نهم و دهم پ.م .قرار میدهند،1
درستتر به نظر میرسند.
یونانیان خز فنیقی را برای دستکم یک سده مورد استفاده قرار دادند ،و پس
از آن نوآوری های خود را بر آن اع ماا کرد ند .مهمترین نوآوری یو نان یان ،افزودن
ع متهایی برای مصااوّ ها بود که پیش از آن هم در خزهای آوانگار دیگر وجود

یونانی به ساادهی هشااتم پ.م .تعلق دارند .حرفهای آنها کام ً شاابیه به ع یم
فنیقی است .شباهتی که در خطوط امروزین اروپایی هم باقی مانده است .نخستین
خطوط یونانی مانند فنیقی از راساات به چپ نوشااته میشااد .نشااانههایی که برای
م صو ها در این خز به کار گرفته شدهاند ،چنان که از شواهد تاریخی بر میآید،
این خز نخست در منطقهی آسیای صغیر و در میان دولتهای نوهیتی ابداع شد
و آنگاه توسز یونانیان شبهجزیره وامگیری شد و با خز فنیقی درآمیخت.

 1فریدریش148-149 :1368 ،
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داشاات ،ولی در خز فنیقی به شااکلی عام دیده نمیشااد .قدیمیترین کتیبههای
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خزهایی که در سدههای هشتم تا چهارم پ.م .در آسیای صغیر رواج داشتند،
همه از فنیقی وامگیری شده بودند و به سه ردهی اصلی تقسیم میشدند:
 )1خز لیکیایی ،که از راسااات به چپ نوشاااته میشاااد و بقایای آن بر 150
گورنوشااتهی باسااتانی حفظ شااده اساات .این خز  17ع مت شاابیه به یونانی و
دوازده ع مت متفاو داشته است.
 )2خز لودیایی ،که آثارش در پنجاه متن باقی مانده ا ست ،شانزده ع مت شبیه
به یونانی و سیزده ع مت شبیه به لیکیایی دارد.

به یونانی و ن شانههای هجایی ( شبیه به خز قبر سی) را دارا ست و بر بیش از صد
متن باستانی حفظ شده است .این خز از سویی به خز اتروسکی منتهی شد که
خز رومی و خز جدید اروپاییان از آن مشتق شده ،و گویا از سوی دیگر جد خز
یونانی هم محسوب شود.
دولت شهرهای یونانی مانند شهرهای فنیقی انسجام سیاسی زیادی نداشتند و،
بر خ ف آنها ،در بیشااتر مواقع در حاا جنگ و سااتیز با یکدیگر بودند .از این رو
خز یونانی تا مد ها مانند خز فنیقی یکد ست و ا ستانده ن شد و به شیوههای
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 )3خز کاریایی که حدود پنجاه ع مت دارد و ترکیبی از ن شانههای الفبایی شبیه
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محلی متنوعی نوشااته میشااد .گیرهِهکوروف این خزهای محلی را به سااه ردهی
اصلی تقسیم کرده است:1
نخستتت  -خزهای منساااوخ منطقهی جنوبی یونان ،که به قبیلههای دوری تعلق
داشتند و بقایایشان بیشتر در جزیرههایی مانند کر و ملوس یافت شدهاند.
دوم  -الفباهایی که زیر تأثیر منطقهی آساایای صااغیر و ایونیه قرار داشااتند و در
منطقهی آتیک و آرگوس و اژه رواج یافتند.
سوم  -خزهای بخشهای غربی که در الکونیا ،بوئتیا ،تسالی ،و مهاجرن شینیهای

هر یک از این خزها برای ثبت یکی از گویشهای یونانی تخ صص یافته بودند.
مهمترین این گویشها عبار بودند از ایونی که در آساایای صااغیر و شاماا یونان
کاربرد داشت ،و دوری که در جنوب یونان بیشتر رایج بود.
از میان این سه رده زبان/خز ،زبان ایونی  -به ویسه شکل رایج آن در آ سیای
صغیر  -نخستین زبان ادبی یونانیان محسوب می شود .با ردیابی شیوهی ثبت آثار
ادبی یونانی و زبان و گویشی که برای سرودن نخستین شعرها و نگاشتن نخستین

 1فریدریش131 :1368 ،
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ایتالیا و سیسیل رواج یافتند.
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آثار زبانی هنرمندانه به کار گرفته میشاااد ،میتوان درکی دقیقتر از جریان های
فرهنگی جهان باستان به دست آورد.
چهار زبان در یونان با ستان رواج دا شتند که همگی گویشهای خوی شاوندی از
زبانهای «ویرو»ی شاخهی هند و اروپایی مح سوب می شدند .این زبانها عبار
بودند از دوری ،ایونی ،آیولی ،و آتیکایی.
زبان دوری ،که از نظر ساااخت و آوا کهنترینِ این زبانها محسااوب میشااد،
برخی از ویسگی های قدیمی ز بان های ه ند و ارو پایی را در خود حفظ کرده بود.

تلفظ نمیکرد .با وجود این ،واج «پ» در بسااایاری از واژگان آن به « » تبدیل
شااده بود .زبان آیولی هم م ل دوری ساااختی قدیمی داشاات و حتی در برابر این
تبدیل «پ» به « » هم مقاومت به خرج میداد .زبان ایونی در تماس با زبانهای
قفقازی و سامی آ سیای صغیر بیش از بقیه دگرگون شد و «آ»ی ک شیده را در
بسااایاری از نامها به «اِ» تبدیل کرد .زبان آتیکی در واقع همان زبان ایونی بود که
در کرانهی غربی هلسپونت رواج داشت و هنوز برخی از خصوصیا قدیمیتر خود
را حفظ کرده بود.
نخستین اثر ادبی به زبان یونانی ایلیاد اثر همر است .همر خود از ساکنان شهر
خیوس (ازمیر کنونی) در آساایای صااغیر بود و این منظومه را در اواسااز ساادهی
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م ً واج «آ»ی کشااایده را در نام ها حفظ کرده بود و «س» را در انتهای واژگان
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هشااتم پ.م .ساارود .او بنیادگذار وزن حماساای یونانی با بیتهای شااش وتدی
(هگزامتر )  :اساات و زبانی که برای ساارودن اشااعارش به کار گرفته
است ،زبان ایونی است .ادیسه هم ،چه به راستی توسز همر سروده شده باشد و
چه به شاعری متأخرتر مربوط باشد ،به همین زبان ایونی و در همین وزن حماسی
سروده شده است .هر دو منظومهی ایلیاد و ادیسه از بیست و چهار کتاب تشکیل
یافتهاند اما ادی سه در کل ب سیار کوتاهتر ا ست و در برابر  15693بیتِ ایلیاد ،تنها
 11670بیت دارد .همر این دو منظومه را برای آخائیهایی سروده بود که به تازگی

دلیل هم از پهلوانانی نام میبرد که ساکن این منطقه ه ستند .اما معلوم ا ست که
خودِ همر این اثر را در آ سیای صغیر سروده ا ست ،چون ا شارههای جغرافیایی و
اقلیمیاش با یونان همخوانی ندارند و به زیسااتگاه ساارایندهاش در آناتولی مربوط
می شوند .تاریخ تصنیف این آثار را بین  850-750پ.م .دانستهاند .با توجه به این
که در آن زمان هنوز خز و نوشاااتار در میان یونانیان رواج نیافته بود ،و حجم و
ساختار این آثار پیچیدهتر از آن است که به سادگی حفظ گردد و به شکلی سینه
به سینه منتقل شود ،میتوان پذیرفت که نسخهی اولیهی آن ،هستهای را تشکیل
میداده که در زمان حکومت پی سی ستراتوس بر آتن بازنوی سی شده و با ا ضافاتی
درآمیخته و نسخههای کنونی را پدید آورده است.
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زیر ف شار دوریها از آ سیای صغیر به شبهجزیرهی یونان کوچیده بودند .به همین
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آثار همر ،به پیدایش نخساااتین موج ادبیا یونانی انجامید که از حدود 750
پ.م .تا  550پ.م .دوام آورد .این موج دو رده از آثار را پدید آورد:
نخستتت  -آثار تروایی؛ مهمترین دنباله بر ایلیاد ،آئیتیوپس نام دارد که توساااز
آرکتینوس میلتی سروده شده ا ست و دا ستان م شهور آخیلس و «پنته سیلئیا»،

ملکهی آمازونها ،و مرگ آخیلس به دساات پاریس را بازگو میکند .ایلیاد کوچک
را لِ سخِس موتیلنهای سرود و بازگ شتها (نو ستوی) را هاگیاسِ ترویزنی سرود.
جدیدترین ن سخه از این مجموعه ،تلِگونیا نام دارد و تو سز مردی به نام اِئوگامون

پ.م .مربوط باشد.
دوم  -آثار تبسای؛ که عبارتند از اوئیدیپوئیدیا (داسااتان اودیپ) در  6600بیت اثر
آرکتینوس میلتی یا ائوملوس کورینتی ،ت بائیس در ه فت هزار ب یت و دن با لهاش
اپیگونوی منسوب به همر ،و تصرف اوئیخالیا اثر همر یا کرئوفولوس ساموسی.
تمام این آثار به زبان ایونی سااروده شاادهاند و چنان که آشااکار اساات ،تقریباً
همهی شاعرانشان از بخشهای شرقی هلسپونت و قلمرو آسیای صغیر برخاستند.
گذ شته از این حما سهها ،سی و سه سرود همری هم از سدههای هفتم و ش شم
پ.م .به جای مانده که با همین وزن و زبان ساااروده شاااده و عمدتاً به ساااتایش
خدایان و ذکر داستانهایی دربارهی ایشان اختصاص یافته است.
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سروده شده که گویا ساکن کورنه در مصر بوده است .این اثر باید به سدهی ششم
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دومین شااااعر اثرگذار در تاریخ یونان ،هِسااایود اسااات که نخساااتین ادیب
شبهجزیرهی یونان هم محسوب می شود .او در دهکدهی آسکرا در بوئتیا زاده شد
و نخستین کسی بود که در زبان یونانی اشعاری سرود و از افکار و عقاید شخ صی

خویش در آن سخن گفت .دو اثر مهم از هسیود بر جای مانده است :زایش خدایان
(تئوگونیا ) :که نخ ستین ثبت منظم ا ساطیر یونانی بر مبنای الگویی
فنیقی اساات ،و روزها و کارها (اِرگو ) :که نامهی ساارگشااادهای به برادرش
پر سِس است که ارثیهی او را غصب کرد .هسیود ،بر خ ف همر که برای اشراف و

سخنش هم مردم عادی کشاورز و دهقان بودند .با وجود آن که این شاعر در بوئتیا
زندگی میکرد ،ا ما آ ثارش را به زبان ایونی و با وزنی همری تدوین کرد .پیروان
هسااایود مکتبی ویسه را پد ید آورد ند که ذوق شااااعرانی از بخش های مختلف
سااارزمین های یو نانینشاااین را برانگی خت .کی نائیتون اسااا پارتی ،کارکینوس
نائوپاکتوسااای ،پرودیکوس فوکیسااای ،و دو شااااعر گمنام از میلتوس و آرگوس از
زمرهی افرادی ه ستند که در این مکتب آثاری از خود به یادگار گذا شتهاند .برخی
از نویسااندگان جدید  -کساانوفانس کولوفونی و امپدوکلس آکراگاساای  -را نیز در
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پهلوانان نیمه خدا شعر می سرود ،با زبانی ساده و عامیانه سخن میگفت و موضوع
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میان پیروان این مکتب قرار میدهند .1زبان تمام این سااارایندگان ایونی ،و وزن
گفتارشان حماسی شش وتدی بود.
در سدهی هفتم ،این وزن شش وتدی فاخر و ر سا ،که برای بیان مو ضوعاتی
سبکتر و عامیانهتر کارآیی نداشت ،به تدریج جای خود را به وزنی داد که امروز با
نام «ا یامب یک» شاااهر دارد .این وزن نام خود را از وا حد هایی وزنی به نام
«ایامبوس» ( )گرفته ا ست که از یک واج بلند و یک واج کوتاه ت شکیل
می شود .این وزن به خاطر ساده بودنش و نزدیکی بی شترش به زبان روزمره برای

سکتهای در سومین هجای وزن حماسی و تکرار برخی از واحدهای وزنی آن پدید
آمد .این وزن را یونانیان «ایلیگوس» میخواندند .برخی از نویسندگان معتقدند که
این نام کوتاه شاادهی عبار «ایای لِگیون» ( )اساات ،که یعنی:
«بگو افسوس ،افسوس!» اما حدس درستتر آن است که این نام را از واژهی آرامی
«اِلِگو» که فلو معنا میدهد ،مشتق بدانیم .چون نخستین نمونههای این اشعار را
با نوعی فلو  ،که از فنیقیان وامگیری شده بود ،میخواندند.

 1رز.115-113 :1378 ،
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بیان طنز و داستان و هجو کارآمدتر است .در همین زمان ،وزن رثایی نیز با افزودن
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به این ترتیب ،وزن رثایی خا ستگاهی شرقی دا شت و معموالً همراه با نواختن
نی خوانده میشااد که خود سااازی با خاسااتگاه سااومری بود .مضاامون و هویت
نخ ستین شاعران رثایی نیز سرچ شمهی شرقی این سبک ادبی را ن شان میدهد.
نخسااتین ساارایندهی مرثیه در زبان یونانی کالینوس از مردم اساامورنا بود که در
اوایل ساادهی هفتم پ.م .میزیساات و در یکی از اشااعارش اشااارهای به حملهی
کیمریها به آسیای صغیر وجود دارد و نشان میدهد که او هم ساکن این منطقه
بوده ا ست .در آثار سایر شاعران همردیفِ وی نیز این ارجاعها به منطقهی آ سیای

میزیست اشعار عاشقانهی زیادی در وصف زنی شرقی به نام «نانو» دارد .از اشعار
دموکودوس تنها شش بیت برایمان به یادگار مانده ا ست که م ضمونش این ا ست:
«تمام مردم کاپادوکیه رذا و بی شااارف هساااتند!» .زبان تمام مرثیههای یونانی،
ایونی است.
در نیمهی ساادهی هفتم پ.م ،.یعنی همزمان با دومین جنگ مساانی ،شاااعر
اثرگذاری در ا سپار ظهور کرد که تورتائیوس نام دا شت .او مرثیه و حما سه را به
خوبی می سرود و ا شعار زیادی در برانگیختن ا سپارتیان به جنگیدن دارد .ا شعار
رزمی او به زبان دوری سروده شدهاند .شاعر دیگری که در این سبک طبعآزمایی
کرد ،سااولون آتنی اساات که در شااعری ایامبیک با زبانی ایونی خدماتش را برای
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صغیر فراوان دیده می شود .میمنرموس کولوفونی که در اواخر سدهی هفتم پ.م.
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مردم شهرش شرح داده و در شعر دیگری که خطاب به فوکوس نامی سروده ،خود
را به خاطر همت بلند و پشتکار بینظیرش ستوده است!
شاااعر دیگر این ساابک ،تئوگنیس مگارایی از ساادهی شااشاام پ.م .اساات که
م حاف ظه کاری مرتجع بود و مرث یهای با  1400ب یت در سااارزنش دموکرا ها و
جبارها دارد 150 .بیتِ آخر این مرثیه شرح ع شقی ا ست که شاعر به پ سربچهای
در همسایگیاش داشته است! شاعر نامدار دیگر این دوران آرخیلوخوس تاسوسی
(واقع در تراکیه) بود که احتماالً مادرش کنیزی مصاااری بوده اسااات .1او در قالب

شعار اسپارتی «یا بر سپر یا با سپر» را به مسخره گرفت و شرح گریختنش از نبرد
و جا گذاشااتن سااپرش نزد دشاامنان را با خاطری آسااوده روایت کرد .او ،با وجود
بیمیلیاش برای ابراز دالوری در میدان نبرد ،هنگام جنگ با مردم ناکسوس کشته
شد.
از میان شاااعران اواخر ساادهی هفتم پ.م .میتوان به ساایمونیدس ساااموساای
اشاره کرد که شعر مشهوری دربارهی زنان دارد و در آن ایشان را به حشرا تشبیه
کرده است! هیپوناکس افسوسی هم در اواخر سدهی ششم پ.م .میزیست و اشعار

 1نام مادرش ،انيپو ،شاید سادهشدهی انیپتاح بوده باشد.
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شعر نوعی خودزندگینامه از خود به جای گذا شته ا ست .او همان ک سی ا ست که
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زیادی با زبانی عامیانه و وامواژگان فراوانِ لودیایی دارد که در آن کوشااایده امور
جن سی را با زبانی بی شرمانه و صری بازگو کند .در اواخر سدهی هفتم پ.م .دو
شاااعر مشااهور از شااهر تئوس در ایونیه برخاسااتند که یکی آناکرئون و دیگری
پوترموس نام داشت و هردو دربارهی شادخواری و میو معشوق میسرودند .نکتهی
طنزآمیز آن که وزن آناکرئونی ( ُ ُ تُن ُ تُن ُ تُن ُ) ب عدها به وزن مع یار
برای سرودهای کلی سایی م سیحیان یونانی تبدیل شد! یک ن سل بعد از او سافو و
آلکائیوس شهرتی به هم رساندند .آلکائیوس یک اشرافی تبعیدشده و ضد دموکرا

زنان و بیان نخ ستین ا شعار همجنسگرایانهی زنانه در یونان شهر فراوان یافت.
سافو از شهر موتیلنه در ل سبوس برخا سته بود و هم شهری ترپاندروس مح سوب
میشااد که نخسااتین گروههای همساارایی تئاتری را با یازده خواننده شااکل داد و
چنگ هفت سیمی را  -احتماالً از آ سیای صغیر  -وامگیری کرد .سرودهای او با
نوای چنگ و سازهای بادی خوانده میشد و این نشانگر ورود سختافزار موسیقایی
شرقی به ادبیا یونانی بود .او هم مانند شاعر معاصرش ،آلکمان ساردی ،هواداران
پرشوری در میان اسپارتیها یافت.
در این زمان ،دربارهای جبارهای یونانی به تدریج در چشم شاعران جذاب جلوه
میکرد .به همین دلیل هم آدیون مِتومِنایی ،که به روایت هرودو وزن دیتورامب
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بود و به زبان آیولی شعر می سرود .سافو به ویسه به دلیل ابراز ع شق صریحش به
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را ابداع کرده بود ،به همراه الساااوس هرمیونی به آتن رفت و مهمان هیپارخوس
شد .ایبوکوس رگیونی هم ،که به دلیل میل شدیدش به دوستی با پسران نوجوان
شهر داشت ،به ساموس رفت و مهمان پلوکراتس شد.
در سدهی ششم پ.م .شاعرانی در یونان ظهور کردند که سبکهایی متنوعتر را
ابداع کرده و به دامنهی گساااتردهتری از موضاااوع ها میپرداختند .آنان در زمان
درگیریهای ایرانیان و یونانیان میزیستند و موضعگیریهای سیاسی شفافتر ،و
نساابت به فرهنگ و زبان ایونی دِین کمتری احساااس میکردند .یکی از ایشااان،

کینهتوزیاش در جهان باسااتان شااهر داشااته اساات .او هوادار ایرانیان بود و به
همین دلیل در جریان حملهی آتنیها به شهر زادگاهش ایالوسوس از آنجا تبعید
شد .پس از آن که تمی ستوکلس ،تبعیدکنندهی او ،به ایرانیان پناه برد تیموکرئون
شعری گزنده در و صفش سرود .دیگری پیندار تب سی ا ست که در جوانی به آتن
رفت و شاگرد ال سوس هرمیونی شد .او شیفتهی دوریها بود و پایان عمر خویش
را در آرگوس ،که از مراکز ت مدن دوری بود ،گذرا ند .او یکی از درخشاااانترین
نمونههای شعر به زبان دوری را به جهان یونانی اهدا کرده است.
مرور این نامها ن شان میدهد که تا اوا سز سدهی ش شم پ.م .بخش عمدهی
شاعران مطرح در ادبیا یونانی از سرزمینهای ایونیه و آ سیای صغیر برخا سته
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تیموکرئون رودساای بود که به خاطر تواناییهای شااعریاش ،مهارتش در ورزش ،و
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بودند و شاااعران مقیم شاابهجزیرهی یونان هم اشااعار خویش را به زبان ایونی و با
وزن ابداع شده تو سز ای شان می سرودند .همچنین سازها و م ضمونهای به کار
گرفته شده در سازماندهی موسیقایی اشعار هم همگی خاستگاهی شرقی داشتهاند.
برر سی نام و ن شان شاعران یونانی و زبان و سبک و سیاق ا شعار شان به رو شنی
نشااان میدهد که حدس این کتاب دربارهی موقعیت اولیهی یونان و تمدن یونانی
درست بوده است .یونانِ راستین ،یعنی آن جایی که ادبیا یونانی در آن پدید آمد
و تکامل یافت ،در ایونیه واقع بود ،نه شااابهجزیرهی یونان .یونانیان شااابهجزیره تا

هل سپونت ،در «آ سیا»ی صغیر ،ابداع شده بود .به این دلیل بود که حتی شاعران
مرثیهسرایی که زادگاه بیشترشان دولتشهرهای شبهجزیرهی یونان بود نیز از زبان
ایونی و م ضمونهایی شرقی برای بیان عواطف شان بهره میبردند .با مرور ا شعار
کهن یونانی ،متوجه میشااویم که وامِ یونانیان به فنیقیان چیزی بیش از خز بوده
است.
در ساادهی پنجم پ.م .نفوذ ساایاساای آتن بر یونان و انباشاات ثرو و ازدحام
مهمانان فرهیختهای که از گوشاااه و کنار جهان یونانی به آتن روی آورده بودند،
باعث شد تا زبان ایونی ،که حاشیهای از آثار به زبان دوری را در اطراف خود ترش
کرده بود ،مرکزیت خود را در ادبیا یونانی از دسااات بدهد .به این ترتیب زبان
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قرن ها وامدار سااابک ساااخن و قالب هایی ادبی بودند که در کرانه های شااارقی
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آتیکی ،که گویش غربی ایونی بود ،به عنوان زبان شاااعر و ن ر یونانی رواج یافت.
طراح اولیهی این محوریت آتن در ادبیا  ،پیسااایساااتراتوس بود که بنیاد گذار
مسابقهی درام در آتن بود و نخستین مسابقه از این دست را در  544پ.م .برگزار
کرد.
در همین دوران وزن دیتورامب برای ثبت دا ستانها و ق صههایی مورد ا ستفاده
واقع شد که بعدها بر ا ساس م ضمون شان به دو گروه ا صلی تق سیم شدند :کمدی
که توسااز سااوساااریون مگارایی ابداع شااد و نام خود را از دو بخشِ «کوموس»

روی هم رفته «ساارود مسااتان» معنی میدهد .دیگری تراژدی اساات که توسااز
تساااپیسِ ایکاریایی معرفی شاااد و نام خود را از تروگوس ( )یعنی بز و
اویدیا یعنی سرود گرفته است .این سبک در ابتدا اشعاری را شامل می شد که در
ستایش دیونوسوس خوانده میشدند .از آنجا که دیونوسوس خدایی شرقی بوده و
احتماالً از سوریه و فنیقیه به یونان راه یافته بود ،بخش مهمی از سرودههای اولیه
این رده ،داسااتانهایی در مورد مناسااک مرموز دیونوسااوساای را در بر میگرفت.
نخ ستین تراژدینوی سی که آثارش به د ست ما ر سیده ا ست فرونیخوس ا ست که
سه اثر مهم دارد :پار سیان ،فنیقیها و غار میلتوس .هر سهی این تراژدیها به
شرح شورش ایونیه و چگونگی شک ست یونانیان طغیانگر میپردازند .دولتمردان
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( )به معنای م ست و «اویدیا» ( )به معنای سرود گرفته ا ست و
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آتنی نمایش غار میلتوس را ،به دلیل اشااااره هایی که به نقش آتن در بدبختی
مردم این شهر دا شت ،ممنوع کردند .در  476پ.م .تمی ستوکلس آتنی رهبر گروه
همسرایان او بود.
در  484پ.م ،.آیسااخولوس آتنی نخسااتین جایزهی خود را در مسااابقهی درام
در یا فت کرد .او سااار بازی بود که در ماراتون جنگ یده بود و از پیروان دین های
رازآمیز یونانی محسوب می شد که در شرق ریشه داشتند .برخی او را پوتاگوراسی
دان ستهاند و برخی دیگر از تعلق خاطرش به مرا سم الئو سی سی خبر دادهاند .از نود

اساات که در ساااا  472پ.م .تصاانیف شااد و نوعی بیانیهی ساایاساای برای تبلیغ
فتوحا آتن در نبرد ساالمیس بود .در  469پ.م .آیسخولوس مسابقهی درام را به
رقیبی نیرومند واگذار کرد که سااوفوکلس نام داشاات .او در  442پ.م .آنتیگونِه را
نوشاات و بعدها با نوشااتن اودیپ جبار شااهرتی دیرپا یافت .آن گاه اوریپیدس به
عر صه وارد شد و در  438پ.م .آلک ستیس و در  431پ.م .مدئا را بر صحنه برد.
در  416پ.م .وقتی آتن یان ،بدون ب ها نهای معقوا ،ا هالی جزیرهی دورینشاااین
ملوس را قتل عام کردند و بازماندگانشاااان را به بردگی فروختند اوریپیدس به
قدری ساارخورده شااد که تراژدی زنان تروایی را نوشاات و آن را در فروردین 415
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نمایشنامهی او ه شت تا به د ست ما ر سیده ا ست .م شهورترینِ این آثار ،پار سیان
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پ.م .نمایش داد .پس از اوریپیدس دیگر چهرهی ماندگار و درخ شانی در عر صهی
تراژدی ظهور نکرد.
کمدی ،احتماالً ،برای نخسااتین بار توسااز سااوساااریون مگارایی در حوالی
سااهای  580-560پ.م .ابداع شد .اوج آثار کمدینویسان با دوران زواا تدریجی
تراژدی انطباق دارد .در میان کمدینویسااان کهن میتوان از فرکراتس ،ائوپولیس،
و آریساااتوفانس نام برد که از این آخری کاملترین مجموعه از آثار بر جای مانده
ا ست .کمدینوی سان آتنی هوادار ا شراف محافظهکار بودند و معموالً دموکرا ها و

بسااایاری از تاریخنویساااان یونانمدار اعتقاد دارند که آثار ادبی یونان باساااتان
منحصر به فرد و یگانه هستند .این نظر نادرست است .آثار یونانی باید در زمینهای
پیچیده و بسیار غنی از آفریدههای ادبی نگریسته شوند که به تمدنهای کهنسالی
مانند میانرودان ،مصااار ،چین ،هند و ایران تعلق دارند .از برخی از این تمدنها -
مانند ایران و چین در این دوران  -دادههای اندکی بر جای مانده اسااات .اما همان
مقداری که از سایر حوزههای فرهنگی باقی مانده ،نشان میدهد که باور به یگانگی
جایگاه ادبی یونان در جهان باستان برداشتی متعصبانه و جانبدارانه است .همزمان
با تدوین آثار همری ،در هند حما سهی مهابهاراتا سروده می شد که طوالنیترین
حماسااهی جهان اساات و دویساات هزار بیت  -هشاات برابر مجموع ابیا ایلیاد و
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نظریهپردازانشان یعنی سوفیستها را مسخره میکردند.
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ادیساااه -را در بر میگیرد .همچنین را ما یا نا با  96هزار ب یت ،که همز مان با
تراژدیهای سوفوکلس و اوریپیدس نوشته شده ،بیتردید از نظر محتوای فلسفی و
عمق م طا لب از آ ثار یادشاااده برتر ،و از نظر حجم نیز از مجموع کل درام های
بازمانده از یونان با ستان حجیمتر ا ست .سرودهای گاهان  -که نگارنده در کتابی
دیگر محتوای فلساافی عمیقش را نشااان داده و چهار سااده پیش از همر توسااز
زرتشت سروده شده بود  -نیز نمونهای از ادبیا اوستایی است که از نظر محتوای
فکری به سادگی مرز روایتهای اساطیری سادهبینانهی یونانی را درمینوردد.

بیارزش یا بیاهمیت ه ستند .درام آتنی ،با وجود منح صر به فرد نبودنش ،از چند
جن به در تاریخ فره نگ اهم یت دارد .نخساااتین و بدیهیترین دل یل آن که این
متنها از زمانی باقی ماندهاند که حجم کلی آثار بر جای مانده از آن هنگام بساایار
اندک اساات .بنابراین کمدیها و تراژدیهای یونانی منبع ارزشاامندی برای درک
شاایوهی زندگی و اندیشااههای مردم باسااتانی را در اختیارمان میگذارند و از این
روی در کل تاریخ فرهنگ مراجعی چشمگیر تلقی می شوند .دلیل دیگر مهم بودن
این متنها ،آن است که نفوذ سیاست و ادبیا در هم را نشان میدهند و درجهی
تنیده شاادن این دو را از دورترین دورانها برایمان آشااکار میکنند .با وارساای
محتوای اشعار کهن یونانی و محتوای درامها چند نتیجه به سرعت آشکار میشود:
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همهی اینها البته بدان معنا نیساات که آثار ادبی به جا مانده از یونان باسااتان
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 نخساات آن که شاااعران کهن یونانی معموالً از طبقهی اشااراف برخاسااته بودند،معموالً گرایشهایی به شاارق  -ایران و ساارزمینهای ایونی  -داشااتهاند ،و از نظر
سیاسی محافظهکار و مخالف دموکراسی بودهاند؛
 دوم آن که درام و کمدی یونانی نیز توسز نویسندگانی وابسته به طبقهی اشرافو از نظر سیاسی محافظهکار نوشته می شده است ،که از قید زبان ایونی رها شده و
از گویشی آتیکی استفاده میکردهاند .در این میان چنین مینماید که دولتمردان
دموکرا در جلب حمایت برخی از تراژدینویسااان کامیاب بودهاند ،اما راهی برای

 سااوم آن که دورهی اعت ی شااعر یونانی ،که از ساادهی هشااتم تا پنجم پ.م .بهطوا میانجامد ،با دورهی درام یونانی که سدهی پنجم و چهارم را شامل می شود،
تفاو هایی بنیادین دارد .در دورهی نخساات ،زبان معموالً ایونی اساات ،ادیبان از
آسیای صغیر برخاستهاند ،و کشمکشهای سیاسی به شکلی موضعی و محلی در
اشاااعار بازتاب می یابد .در دورهی دوم زبان معموالً آتیکی اسااات و از پراکندگی
ادیبان کا سته شده ا ست .تبار بی شتر نوی سندگان آتنی ا ست و بقیه هم در آتن به
طبعآزمایی م شغوااند .به همین دلیل هم محتوای سیا سی آثار ب سیار عریانتر و
روشااانتر اسااات و به درگیریهایی ک نتر مانند نبرد با پارسااایان و جنگهای
پلوپونسی پرداخته میشود.
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کاستن از فشار حم

کمدینویسان نمییافتهاند؛
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آثار ادبی یونانی ،گذ شته از اهمیت شان برای رو شنتر شدن ساخت قدر در
جهان باسااتان ،از نظر فهم شاایوهی زندگی مردم عادی هم مهم هسااتند .با مرور
محتوای اشعار و مضمون داستانها میتوان به دغدغهها و چالشهایی که پیشاروی
یونانیان باسااتان قرار داشااته پی برد ،و نکتههای ظریفی را در مورد نظم حاکم بر
زندگیشااان دریافت .در این میان ،درامها به دلیل ساااخت روایی و مضاامونهای
متنوعشااان ارزشاامندتر تلقی میشااوند .وارساای محتوای درامهای یونانی ،نشااان
میدهد که نظم حاکم بر زندگی یونانیان تا چه پایه لرزان و آغشاااته به ابهام بوده

فهرستی از مضامین به کار گرفته شده در آثار برجستهترین درامنویسان باستانی را
با هم مرور کنیم:
از هفت تراژدی بازمانده از آیسخولوس:
 متقاضیان دربارهی فرار زنی از دست شوهرش است؛ مصریان دربارهی زنانی است که شوهرشان را میکشند؛ پارسیان دربارهی نبرد یونانیان و ایرانیان است؛ هفت سارکرده بر ضاد تبس مجموع ساه تراژدی اسات :الئیوس دربارهی مردیاسااات که به مرد دیگری که مهمانش اسااات تجاوز میکند ،اودیپوس دربارهی
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اسااات .برای آن که بهتر به الگوهای معنایی نهفته در این آثار بنگریم ،بد نیسااات
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پدرکشاای و زنای با محارم اساات ،و هفت ساارکرده در اطراف محور برادرکشاای
میگردد؛
 پرومتئوس در بند و پرومتئوس از بند رسااته دربارهی شااکنجه شاادن یک غوااست؛
 اورستئیا مجموعهی سه متن است :آگاممنون دربارهی آدمخواری و شوهرکشیو هووکشاای اساات ،خوئه فوروئه دربارهی مادرکشاای اساات ،و ائومنیدس دربارهی
محاکمهی یک مادرکُش است.

 آیاکس دربارهی دیوانگی و خودکشی این پهلوان آخائی است؛ آنتیگونه دربارهی ک سی ا ست که خواهرش را زنده به گور کرده و بعد خودک شیمیکند؛
 اودیپ جبار دربارهی زنای با محارم و پدرکشی است؛ الکترا دربارهی قتل به خاطر زنای با محارم است؛ تراخینیائه دربارهی کشتن شوهر به خاطر آوردن هوو است؛ تجاوز به هلن مضمونی دارد که از نامش هویداست؛ و هیپونوموس دربارهی کسی است که دخترش را میکشد.از تراژدیهای به جای مانده از اوریپیدس:
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از هفت تراژدی به جای مانده از سوفوکلس:
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 مدئا دربارهی زنی است که برادرش را به خاطر معشوقش میکشد ،و بعد او را باهوویش ،پدرِ هوویش ،بچه های خودش و هوویش به قتل میرسااااند و در نهایت
خودکشی میکند؛
 هیپولوتوس دربارهی ع شق زنی به پ سرخواندهاش ا ست و این که چگونه او را بهتجاوز کردن به خویش متهم میکند؛
 هکوبا دربارهی قربانی کردن انسااانی برای روح آخیلس ،کشااتن بچهها ،خیانت وکور کردن هکوبا است؛

خودکشی میکند؛
 دو کودک هراکلس دربارهی مردی ا ست که دخترانش را برای پیروزی در جنگقربانی میکند؛
 زنان تروایی دربارهی فت یک شاااهر ،تجاوز به زنان شاااهر ،و قتلعام مردم آناست؛
 هراکلس دربارهی دیوانگی و قتل خویشاوندان است؛ ایفیگنیا در تاوریس دربارهی قربانی کردن انسان برای ایزدبانو آرتمیس است؛ ایون دربارهی تجاوز یک خدا به یک دختر ،سر راه گذاشته شدن بچهی ناشی ازاین آمیزش ،و ت ش ناآگاهانهی مادر برای کشتن پسرش است؛

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

 -آندروماخه دربارهی زنی اسااات که هوو و فرزند هوویش را میکشاااد و ب عد
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 الکترا دربارهی دختری اسااات که با همدساااتی برادرش به خونخواهی پدرش،مادرش را میکشد؛
 زنان فنیقی دربارهی قربانی کردن انسان برای حفاظت از یک شهر است؛ اورستس دربارهی دیوانگی ،و اعدام کسی است که مادر خود را کشته؛ ایفیگنیا در آولیده دربارهی قربانی شدن دختری به دست پدرش است؛ هوپ سیپوله دربارهی دختری ا ست که به خاطر نک شتن شوهرش و نجا دادنپدرش تو سز زنانی که تمام خوی شاوندان مرد شان را میک شند ،تبعید می شود.

 آنتیوپه دربارهی دختری اساات که باردار میشااود و از ترس پدرش فرار میکند،اما پس از مرگ وی توسااز برادرش دسااتگیر میشااود .در نتیجه بچهاش ساار راه
گذاشته شده و خودش برده میشود؛
 آئیکئوس دربارهی زنای با محارم است؛ آلکمئون در پسوفیس دربارهی کسی است که مادرش را میکشد؛ اینو دربارهی زنی اساات که هنگام ت ش برای کشااتن فرزندان هوویش ،کودکانخود را میکشد؛
 م نیپهی خردمند دربارهی مردی ا ست که زنش تو سز خدایی باردار می شود وسعی میکند نوزادان ناشی از این آمیزش را بسوزاند؛
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آنگاه توسز دزدان دریایی ربوده شده و به برده تبدیل میشود؛
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 م نیپهی دربند دربارهی رقابت فرزندانی ناتنی است که توسز مادران شان برایکشاااتن هم دیگر ترغیب میشاااوند و در نهایت هنگام اقدام به قتل میمیرند ،و
دختری که توسز پدرش کور میشود؛
 پلیادس دربارهی دخترانی است که با نیرنگ جادوگری پدرشان را میکشند؛ و فوئینیکیس دربارهی پسری است که به تحریک مادرش به کنیزِ مورد ع قهیپدرش تجاوز میکند و به همین دلیل به دست پدر کور و تبعید میشود.
با همین مرور کوتاه بر درخشاااانترین آثار ادبی باقی مانده از یونان باساااتان

اشارههایی به تنشهای ب سیار شدید درون خانواده دارند و اشارههای فراوانی که به
ق تل زن ،شاااوهر ،دختر ،پدر ،مادر ،برادران و خواهران ناتنی ،و هوو وجود دارد
ن شانگر آن ا ست که خانوادهی یونانی مکانی چندان امن برای زی ستن نبوده ا ست.
مضمونهای اساطیری که برای این نویسندگان محوری تلقی میشدهاند هم جالب
ه ستند .در کل محبوبترین ماجراها نزد درامنوی سان با ستانی را میتوان در سه
افسانه خ صه کرد:
 داسااتان آگاممنون که دخترش را کشاات و به دساات زنش مرد و انتقام خونشتوسز فرزندانش ،که مادرشان را کشتند ،گرفته شد؛
 -داستان اودیپ که پدرش را کشت و با مادرش ازدواج کرد؛
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میتوان دریافت که مهمترین دغدغهی این مردم چه بوده اسااات .تقریباً تمام آثار
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 و داستان هلن که از خانه گریخت ،باعث کشت و کشتار میان هواداران عاشقانششد ،دزدیده شد ،و مورد تجاوز قرار گرفت.
شاااید اشاااره به این نکته هم مفید باشااد که ارزیابی و داوری در مورد ادبیا
یونان باساااتان ،معموالً با تمرکز بر پارهمتنهایی خاص از آثاری ویسه و نقل کردن
مکرر همان بخشها همراه اساات .اگر کلیت آثار ادبی به جا مانده از یونان باسااتان
را در نظر بگیریم ،آنچه بیشااتر شااگفتیمان را برمیانگیزد ،تداوم ت شها و بخت
بلندی بوده که به حفظ و باقی ماندن این آثار منتهی شده است ،وگرنه ارزش ادبی

تاریخنوی سان امروزین با شد .به عنوان م اا ،تراژدی پار سیان که به روایتی بهترین
اثر آیسااخولوس اساات ،با این بندها پایان مییابد .بندهایی که در زبان یونانی جز
چند واژهی بی ربز ،معنایی ندارند:1
ایه ایه ،ایو ایو!

 

ایو ایو ،دایمونِس!



نِئا نِئا ،دوا دوا!

 

هُرو هُرو،

1

  

پارسيان ،بخشی از بندهای .1003-1069
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آنچه باقی مانده در بسیاری از موارد کمتر از آن است که سزاوار انبوه ستایشهای
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 پایاپ،پاپای
 دوا دوا،آیای آیای
اوتوتوتوتوتوی



اوتوتوتوتوتوی



آنی آنیا



اویوی اویوی



....ایو ایو
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سخن دوم :قصهی دین یونانی

من به خاطر خیر و ص ح همهی یونانیان به آ سمان پرواز میکنم و
نزد زئوس میروم ...تا از او بپرساام قصااد دارد با یونانیان چه کند ،و اگر نخواهد
این راز را به من بازگو کند ،او را به جرم هواداری از ایرانیان و خیانت به یونانیان
به دادگاه خواهم

کشاند!1

پرساااتش خدایانی متعدد و تعریف کردنشاااان به عنوان نمودهای مظاهر طبیعی
شااکل میگرفت .این خدایان در جریان فت شاابهجزیرهی یونان توسااز قومهای
ائولی ،ایونی ،و دوری ،با ایزدبانوان بومی این سرزمین ترکیب شدند و زوجهایی را
تشااکیل دادند .خانوادههایی که ایزدبانوان در آن به رساام مردساااالرانهی یونانیان،
همواره نقشاای کِهتر را عهدهدار بودند .یکی از دالیل شااهو رانی نامعموا زئوس
همین اجباری بود که پرساااتندگانش برای درآمیختنش با ایزدبانوان بومی به وی
تحمیل میکردند .به این شاااکل بود که زئوس در کهنترین دولتشاااهر یونانی،

 1آریستوفانس ،صلح ،بيت .90-110
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دین اولیهی یونانیان ،نساااخهای از عقاید آریاییان باساااتانی بود که بر محور
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آرگوس ،با هرا ازدواج کرد ،در آتن پدر آتنا دانساااته شاااد ،در آرکادیا با مایا و در
دلوس با لِتو درآمیخت.
وقتی یونانیان به شبهجزیرهی یونان و آسیای صغیر وارد شدند ،برای زمانی به
درازای چهار سااده ،فقر فرهنگی شاادیدی را تجربه کردند .این عصاار ظلمت ،در
حدود ساااا  1000پ.م .به انقراض الگوهای اساااطیری باقیمانده از عصاار تمدن
موکنای انجامید و زیرسااااختهای دین و اساااطورهی بومی یونان را به شاااکلی
برگشااات ناپذیر ویران سااااخت .هنگامی که دولتشاااهر های یونانی نوپا از دا

خود به ارث برده بودند که ب سیار فقیر ،ساده و نار سا تلقی می شد .در سدهی نهم
پ.م .بار دیگر م عابد بازساااازی شااادند و آیین های دینی عمومی با ردپاهایی
قابلتشااخیص در اسااناد باسااتانشااناختی پدیدار شاادند .ساااخت این مناسااک و
اعتقادها کام ً با آنچه پیش از این در تمدن موکنای و نزد اسااااطیر هند و ایرانی
وجود داشاات ،تفاو میکرد .البته عناصااری زیربنایی مانند باور به خدایان متعددِ
نمایانگر نیروهای طبیعی و نامهایی آریایی همچنان باقی بود ،اما تمام این عناصاار
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خاک سترهای این ع صر ظلمت بیرون آمدند ،ن سخههایی از ا ساطیر را از پی شینیان
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زیر فشار مقاومتناپذیر فرهنگهای سامی مقیم حاشیهی شرقی مدیترانه بازسازی
شده بود.1
تا سدهی ششم پ.م ،.ساختار دین در یونان وضعیتی منتشر و پراکنده داشت.
هر منطقه برای خود خدای حامی و ایزدبانوی مخ صو صی دا شت و با وجود آن که
خدایان دیگر را نیز به رسااامیت میشاااناخت ،اما به معبد آن خدای محلی و
پشاااتیبانی نیروهای آسااامانی وابساااته بدان دلگرم بود .در این میان تنها آتن و
آرگوس ،که جمعیت بومی قابل توجهی از قومهای پ سااگوی در قلمروشااان باقی

خود حفظ کرده بودند .آتنا و هرا که در این دو دولت شهر برتر پندا شته می شدند،
تنها ایزدبانوان مهمی بودند که در دولتشاااهرهای یونانی بر خدایان نرینه ترجی
داده میشدند.
نخ ستین متنی که در آن از روابز خوی شاوندی خدایان سخن به میان رفته و
نظامی واحد از ارتباط میان خدایان یونانی در آن به چشاام میخورد ،ساارودههای
همر ا ست که پارههایی از آن تا سدهی نهم پ.م .قدمت دارند .با وجود ا شارههایی
که در ایلیاد و اودیساااه به روابز خدایان و اهمیت زئوس به عنوان خدای خدایان

Morris ,2000.
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مانده بودند ،همچنان رگههایی از باور به ایزدبانوان باساااتانی تمدن موکنای را در
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وجود دارد ،نخسااتین ت ش منسااجم برای ترکیب تمام خدایان در قالب یک نظام

اساطیری یکپارچه را باید به هسیود منسوب دانست .او در کتاب مشهورش ،زایش
خدایان ،مجموعهای از روابز خویشاااوندی و روایتهای مربوط به زایش خدایان را
گرد آورد و آنها را در شااکلی که امروز ما به عنوان اساااطیر یونانی میشااناساایم،
مرتب نمود .تا مد ها ت صور می شد اثر ه سیود متنی منح صر به فرد و ن شانهای از
نبوغ یونانیان اولیه اساات ،اما امروز که کتیبههای فنیقی و هیتی فراوانی کشااف و
ترجمه شااادهاند ،میدانیم که این نظامنامهی نیروهای فراطبیعی و داساااتانهای

نبردشان با تیتانها از اساطیر فنیقی وامگیری شدهاند.
به این ترتیب اساطیر یونانی ،زیر تأثیر شجره نامههای آسمانی فنیقیان ،نظم و
ن سقی یافت و به همان و ضعی ر سید که ا ساطیر هندی در مهابهاراتا و رامایانا ،و
اساطیر بابلی در انوماالیش دارند .از این روست که ریموند پوپر هسیود را نخستین
یونانیای دانسته که شیفتهی اندیشهی تاریخگرای شرقیان شد و جهان را به م ابه
کلیتی هدفمند و قانون مدار درک کرد .کلیتی که به سااامت غایتی خاص جریان

دارد .پیامدهای اخ قی و عملیاتی این باور به رو شنی در اثر دیگر ه سیود ،کارها و
روزها ،دیده میشود.
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مربوط به خدایان اولیهای مانند اورانوس و کرونوس و نسااالهای اولیهی خدایان و
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این ساااازمان یافتگی تدریجی اسااااطیر یونانی ،پس از رواج خز و پ یدایش
انجمنهایی که آثار همر را رونویساای و بازگو میکردند ،شااتاب گرفت .این همان
دورانی بود که شااااعرانی با الهام از همر به حماساااه روی آوردند و بخشهای جا
افتاده از دا ستانهای با ستانی همر را به شکلی خ قانه باز سازی کردند .ابداع درام
در آتن این روند را تشااادید کرد و به پیدایش نساااخههایی خ قانه از روایتهای
کهنتر ان جام ید .آن چه ما امروز از اساااااطیر یو نانی میدانیم ،جمعب ندی این
روایتها ست که در ب سیاری از موارد با هم تعارض دارند .به عبار دیگر ،ا ساطیر

گوناگون از ساارنوشاات و ماجراهای قهرمانانی آساامانی یا زمینی اساات که تا پایان
عصر ک سیک به نسخهای واحد و روایتی یگانه تبدیل نشده بود و خصلت محلی و
پراک ندهی خود را تا پا یان حفظ کرد .هر چ ند امروزه در ک تاب های مرجع
ا سطوره شنا سی  -جز متنهای تخ ص صی و تحلیلی  -ا شارهای به این پراکندگی
نمیبینیم و معموالً روایتی یکتا را که خاسااتگاهی آتنی دارد روایت میکنند .البته
به تازگی کتابهایی همهفهم با تأکید بر این چندگونگی روایتها نو شته شده که
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یونانی مجموعهای از روایتهای شااخصاای و برداشااتهای محلی دولتشااهرهای
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کتابی از سااری «راهنمای احمقها!» بهترین جمعبندی عامیانه از آن را به دساات
میدهد.1
دین و مناسک دینی در یونان باستان در اطراف پرستشگاههایی تمرکز مییافت
که برای تمام یونانیان مقدس مح سوب می شدند و مرکز انجام آیینها و بازیهای
ورزشی هم بودند .البته ،چنان که از تخریب تندیس هرمس به دست آلکیبیادس و
ت ش نافرجام میلیتیادس برای دساتبرد به معبد دمتر در پاروس برمیآید ،حرمت
این تقدس چندان هم فراگیر و قاطع نبوده اساات .پرسااتشااگاههای اصاالی یونان

الومپیا ،معبد ساموتراس در نزدیکی ساحل کیلیکیه ،معبد هرا در ساموس ،معبد
ا سکوالپوس در کوس ،معبد هلیوس در رودس ،معبد آپولون و سروش م شهورش
در دلفی ،مع بد آپولون در د یدو ما واقع در جنوب میلتوس ،مع بد پوزئ یدون که
مرکز ات حاد یهی پانایونی هم بود و در میلتوس قرار داشااات ،مع بد آرتمیس در
افسوس ،معبد آفرودیته در کوتِرا ،معبد الئوسیس در نزدیکی آتن ،معبد آپولون در
جزیرهی دلوس ،مع بد هرا در آرگوس ،مع بد اساااکوالپوس در اپ یدوروس ،و دو

The Complete Idiot’s Guide to Classical Mythology, Alpha Books,
1998.
1
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عبار بودند از :معبد زئوس در دودونا که سااروش مشااهوری داشاات ،معبد کوه
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جایگاه م شهور برای م سابقا ورز شی در نِمِئا نزدیک کورینت (به افتخار زئوس) و
در المپیا نزدیک اِلیس.1
چنان که از فهرساات باال بر میآید ،بخش مهمی از پرسااتشااگاههای یونانی در
منطقهی ایونیه یا در جزیرههای تابع ایران قرار داشااتهاند .مشااهورترین آنها معبد
دلفی است که سفار خانهی ایران در یونان محسوب می شد و سروشی داشت که
از هواداران پر و پا قرص سیا ستهای ایرانی بود .جالب آن که این معبد برای خود
یونانیان هم مرجعیت داشااات و وابساااتگیاش به ط های ایرانی مانع پذیرش

دلفی یکی از گرانیگاههای اساااطیر یونانی بود؛ جایی که از نظر انباشاات تقدس با
قلههای المپ پهلو میزد و از تمام دولتشهرهای یونانی پیکهایی برای مشور با
سروش آن به سویش میفرستادند.
گذ شته از دادههای جغرافیایی در مورد مراکز انبا شت تقدس در یونان ،شواهد
دیگری هم در مورد شیوهی نگاه دینداران یونانی به شرق وجود دارد .محتوای این
اف سانهها هم به رو شنی بر مرجعیت مرزهای شرقی در دنیای ا ساطیری یونانیان
داللت میکند .در اینجا با توجه به این که هدف ما پرداختن به ا سطوره شنا سی

Grant, 1994.
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تقدساش نمیشااد .از دید یونانیان خودِ این جزیره مرکز جهان و معبد آپولون در
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یونانی نی ست و چنین کاری متنی مجزا و مف صل را طلب میکند ،به مروری کوتاه
و فشاارده از برخی از عناصاار اساااطیری یونان بساانده میکنم .پس به ترتیب ،به
ا ساطیری که بر محوریت خدایان یا پهلوانان شکل گرفتهاند خواهم پرداخت .پس
از آن بحث خود را بر یکی از این ا ساطیر  -دا ستان پر سئوس  -محدود میکنم ،با
این فرض که همین اندک نیز میتواند ارتباط پیچیده و محکم میان اساطیر یونانی
و باورهای شاارقی و اثر ظهور شاااهنشاااهی هخامنشاای بر عقاید یونانیان را نمایش
دهد.

بر مبنای ا ساطیر یونانی ،نخ ستین آفرینندگان گیتی ،زوج زمین (گایا ) :و
آ سمان (اورانوس )  :بودند که دو فرزند شان کرونوس و رئا نام دا شتند
و نماد زمان و حرکت بودند .آنگاه از ایشااان سااه دختر و سااه پساار زاده شاادند:
هِساااتیا ،هِرا و دِمِتِر دختر ،و هادس ،پوزئیدون و زئوس پسااار بودند .کرونوس ،از
ترس آن که روزی سااالطنتش بر جهان را از دسااات دهد ،همهی فرزندانش را به
محض تولدشااان میبلعید .تنها زئوس بود که با حیلهی مادرش از این ساارنوشاات
نجا یافت .رئا سنگی بزرگ را به جای وی به کرونوس داد و کرونوس آن را خورد.
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نخست :ماجرای خدایان و اساطیر آفرینش
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به این ترتیب زئوس در جزیرهی کر  ،دور از چشاام او ،بالید و بزرگ شااد .آنگاه
یکی از غواها (تیتانهای) هوادارش که مِتیس (  یعنی تأمل) نام داشت،
دارویی را به کرونوس خوراند که باعث شااد پنج فرزند دیگرش را قی کند .ساانگی
که به جای زئوس بلعیده بود هم با این دارو بیرون آمد و چون در دریا فرود آمد،
جزیرهی دلفی را ساخت که مرکز جهان است .زئوس چون رشد کرد ونیرومند شد
با داس تیزی پدرش را پاره پاره کرد و با یاری برادران و خواهرانش بر تیتانها که
همزادان ناتنیاش بودند ،چیره شاااد و همه را به جهان زیرین (تارتاروس) تبعید

استخوانبندی این بخش آغازین از اساطیر یونانی ،که برای نخستین بار توسز
ه سیود صور بندی شد ،تقریباً کلمه به کلمه از ا ساطیر هیتی و فنیقی وامگیری
شااده اساات .در آنجا هم آساامان و زمین با هم درمیآمیزند و زمان و حرکت را
پدید میآورند و فرزندان شان به تدریج جان شین ای شان می شوند ،که در میان شان
خدای آسمان از همه مهمتر است .با وجود این ،اساطیر یونانی از چند نظر با مرجع
فنیقیشااان تفاو دارند .نخساات ،تأکید اساااطیر یونانی بر روابز درون خانوادهای
ساااهمگین و تهدیدکننده اسااات .در این اسااااطیر پدر فرزندانش را میخورد ،زن
شاااوهرش را فر یب مید هد و فرز ندان پدر را و برادران ناتنی خویش را نابود
میکنند .این مضمون در اسطورهی هیتی آفرینش هم دیده می شود ،در آنجا که
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کرد .به این ترتیب زئوس خدای خدایان شد و بر قلهی المپ سروری یافت.
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سلسلهای از خدایان بر تخت مینشینند و تاج سلطنت جهان به ترتیب از آاللوس
به آنوس (همان آنو ،خدای اکدی آسمان) ،و از وی به کواربیس میرسد.
هر یک از این پساااران پدر خویش را از حکومت خلع میکنند .داساااتان داس
کرونوس هم احتماالً از همین جا آغاز شااده ،چون در اساااطیر هیتی میبینیم که
غولی به نام اولیکومیس بر شاااانهی خدایی به نام اوبِلوریس ،که همتای اطلس
یونانی اسااات و دنیا را بر دوش خود نگه داشاااته ،رشاااد میکند و به آسااامانها
دستاندازی مینماید .آنگاه خدایی وامگیریشده از میانرودان به نام اِئا برای دفع

با وجود حضاااور این ریشاااهها ،در اسااااطیر فنیقی و هیتی عنصااار نبردهای
درونخانوادگی هرگز به پایهی اسااااطیر یونانی پررنگ نمیشاااود .بُنمایهی نبرد
اعضااای خانواده همان شااالودهای اساات که بعدها درام و شااعر یونانی بر مبنایش
شکل میگیرند؛ مایهای که از دید من بازتابی از وضعیت ویسه و شکنندهی خانواده
در یونان با ستان ،و ناامن بودن محیز آن ا ست .تفاو دیگر آن ا ست که یونانیان
نامهای باسااتانی خدایان خویش را  -که از ریشااهای هند و اروپایی آمده  -حفظ
کردهاند و روایتها را بر جغرافیای سرزمین خویش منطبق ساختهاند .بدیهی است
که این ساارزمین کل قلمرو یونانینشااین  -از کر تا آساایای صااغیر  -را در بر
میگیرد.
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حم تش پاهایش را با چاقویی مسی قطع میکند.
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نبرد خدایان یونانی با برادران ناتنیشاااان ،یعنی گیگانتها یا تیتانها ،احتماالً
بازتابی اسااات از ورود آریایی ها به منطقهی بالکان و جنگ هایی که با بومیان
متمدنتر از خویش دا شتهاند .دا ستانهایی م شابه را در ایران هم دا شتهایم ،چنان
که به ظاهر دیوها در اساااطیر شاااهنامهای نمایندهی بومیان قفقازیای باشااند که
پیش از ورود آریاییان در ف

ایران ساکن بودهاند .این اف سانهی کهن که ایرانیان

خز نوشتن و دوخت پوشاک را از دیوها آموختند ،نشانهای است که وامگیریهای
فرهنگی مهاجران آریایی از بومیان متمدنتر از خویش را نشااان میدهد .در یونان

یک شااااخه از ایشاااان «کوکلوپس» ها بودند که در ایران با بیانِ فرانساااویاش
سیکلوپس نامیده می شوند .این غواهای یک چشم متحدان زئوس و خویشاوندان
او بودند و س حهای اصلی ایشان را ساختند .چنان که آذرخش زئوس ،نیزهی سه
شااااخهی پوزئیدون و ک ه هادس که دارندهاش را نامرئی میکرد ،از کارگاه های
ای شان بیرون آمده بود .با توجه به متن ادی سه میتوان فرض کرد که کوکلوپسها
همان بومیان سیسیل بودهاند .اینها به احتماا زیاد نشانگر قومهای بومیای بودند
که با یونانیهای نورساایده متحد شااده و ایشااان را در نابود ساااختن سااایر بومیان
سیسیل یاری کردند .چون در نبرد میان زئوس و تیتانها از زئوس هواداری کردند
و با خویشاوندان کهنسااتر خویش دشمنی ورزیدند.
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نیز به همین ترتیب تیتانها موجوداتی هوشاامندتر و فرهیختهتر تلقی میشاادند.
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این حدس را میتوان به برخی از تی تان ها هم تعمیم داد .این ها تی تان هایی
ه ستند که با زئوس متحد شدند تا برادران شان را از میان بردارند .با پذیرفتن این
حدس ،میتوانیم با مرور معنای نام هایشاااان به جایگاه واالی تمدن بومیان نزد
یونانیان پی ببریم .ع وه بر متیس ،خدایانی مهم مانند هِلیوس (خورش اید) ،سِ الِنِه
(ماه) ،اوکئانوس (اقیانوس) ،تِمیس (عدالت) ،و منِهساااومونِه (حافظه) و دخترانش،
موزهای نُه گانه (نمایندگان هنر) ،نیز از نسل تیتانها بودهاند .همچنین پرومتئوس
که پیکر انسان را از خاک ساخت و آتش و تمدن را برای مردمان به ارمغان آورد ،و

بین مردمان رها سااااخت نیز تیتان بودند .بر مبنای اسااااطیر یونانی ،پرومتئوس
ان سان را از خاک رُ سی ساخت که در پای کوهی در شماا شرقی کوه دلفی قرار
داشاات .همچنین کوه پارناسااوس هم در اینجا قرار داشاات و این مکانی بود که
بعدها آپولون به عنوان خداوند هنر و ادب در آن ساکن شد.
در ع صر آفرینش ،ب سیاری از رخدادهای مهم در ا ساطیر یونان زمینهای شرقی
و آ سیایی دا شت .در عمل ،هر چه از این ع صر کهن تا ا ساطیر جدیدترِ مربوط به
پهلوانان و دین های ک سااایک پیش میرویم ،میبینیم که گرانیگاه رخدادهای
اساطیری یونانی بیشتر و بیشتر به سمت غرب کشیده می شود .به عنوان م اا ،در
اساطیر عصر آفرینش میبینیم که زئوس در جزیرهی کر بالید و بزرگ شد .کر
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برادرش اپیمتئوس که شاااوهر پاندورا بود و همهی پلیدیها و در کنار آن امید را
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در زمان شااکلگیری این اساااطیر ،یعنی ساادههای نهم تا شااشاام پ.م ،.بیشااتر
سرزمینی شرقی محسوب میشد و ارتباطش با فنیقیه و مصر بیش از شبهجزیرهی
یو نان بود .به همین ترت یب زئوس و هرا بر فراز کوه م قدس آ یدا با هم ازدواج
کردند ،که در فریگیه و نزدیک تروا قرار دارد .به روایت سوفوکلس ،ماه عسل زئوس
و هرا  -که سی صد ساا طوا ک شید!  -هم در منطقهای شرقی گذ شت ،یعنی در
جزیرهی ساموس در حاشیهی غربی آسیای صغیر.

بخش مهمی از اسااااطیر یونانی که زمان پس از زایش خدایان را شااارح میدهند،
آ شکارا از اف سانههای رایج در میانرودان وامگیری شدهاند .تقریباً م سلم ا ست که
واسطهی انتقاا این معانی به یونان ،فنیقیها و دولتهای نوهیتی بودهاند.
دا ستان م شهور گیلگمش که خا ستگاهی سومری دارد و روایت اکدی آن از
کتابخانهی آشور بانیپاا به دست ما رسیده ،ت شهای پهلوانی را شرح میدهد که
برای یافتن راز جاودانه شااادن و گریز از مرگ خود را به آب و آتش میزند .این
داساااتان در آنجا پایان مییابد که گیلگمش گیاه جاودانگی را پیدا میکند ،اما
هنگام آبتنی آن را از خود دور میک ند .آن گاه این گ یاه توساااز ماری دزدیده
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دوم :ماجرای آدمیان و اساطیر عصر شکلگیری
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می شود و از این روست که مارها مرتب پوست میاندازند و همواره جوان میمانند.
این داسااتان ،که یکی از کهنترین ،عمیقترین ،و پرمعناترین روایتهای باسااتانی
موجود دربارهی مسألهی مرگ است ،بیش از دو هزار ساا پس از پدید آمدنش ،در
ا ساطیر یونانی به دا ستانی نه چندان پرمعنا فرو کا سته شد .بر مبنای این دا ستان
زئوس که از خیانت پرومتئوس و آشاانایی انسااان با آتش خشاامگین بود ،به دلیلی
که با بقیهی داسااتان جور در نمیآید ،تصاامیم گرفت عمر جاویدان هم به ایشااان
ببخشد .به همین دلیل هم کوزهای از آب جاودانگی را به انسانها بخشید .آدمیان

کوزه را در برابر نوشاایدن مقداری آب به ماری حیلهگر ببخشااد .و به همین دلیل
آدمیان از موهبت جاودانگی محروم شدند و مارها هم مرتب پوست میاندازند!

1

اسااطورهی دیگری که از میانرودان وامگیری شااده ،داسااتان داوری خدایان و
توفان نوح است .اسطورهی توفان بیتردید یکی از کهنترین روایتهای میانرودان
ا ست و سرچ شمهای سومری دارد .از میان آنچه به د ست ما ر سیده ،ن سخهای که
در دا منظومهی گیلگمش شرح داده شده شهر بی شتری دارد .بر مبنای این
دا ستان ،گیلگمش در جریان ج ستجوی خویش برای رهایی از مرگ ،با مردی به

1 Penglase, 1997.
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این کوزه را بر االغی سوار کردند ،اما در نگهداریاش دقت نکردند و االغ حاضر شد
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نام اوتناپی شتم روبهرو شد که مد ها پیش هنگام توفان بزرگ با راهنمایی خدای
آبها ،اِئا ،کشتیای ساخت و از هر گونهای از جانوران جفتی را بر آن سوار کرد و به
این ترتیب جانداران را از خطر انقراض رهانید .روایت اوتناپیشتم از داستان سومری
کهنتری وامگیری شده ا ست که بر مبنای آن خدایی به نام اِنکی به شاه سیپار،
زیوسااودرا ،یاری میرساااند تا نوع بشاار را از توفانی که خدایان دیگر برانگیختهاند،
نجا دهد.1
این داستان تقریباً بی کم و کاست در نسخهی یونانی هم تکرار شده است و با

تصمیم میگیرند برای قضاو در مورد آدمیان به سه خانواده سرکشی کنند و بعد
دربارهی بقا یا نابودی ایشااان تصاامیم بگیرند .آنان نخساات به آرکادیا رفتند و با
لوکائون و پنجاه پسر آدمخوارش روبهرو شدند .پس ایشان را به گرگ تبدیل کرده
و تنها پ سر شای ستهاش ،نوکتیموس ،را به جای پدر درندهاش بر تخت ن شاندند .از
آن جا که داوری ها بر مبنای خانواده و قبیله اع م میشاااد ،زئوس این تجربه را
نشااانهی زواا آدمیان دانساات و عزم خود را برای نابودی بشاار جزم کرد .آنگاه
ایشاااان به خارج از قلمرو شااابهجزیرهی یونان رفتند و در فریگیه زوج مهربان و

 1هوک.66-60 :1370 ،
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ماجرای داوری خدا یان درآمیخ ته اسااات .بر مب نای این روا یت زئوس و هرمس
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نیکوکاری به نام فیلِمون و باوکیس را م قا کردند و ایشاااان را شاااایساااته و
ساااتایشبرانگیز یافتند .تفاو میان رفتار این خانوادهی فقیر مقیم فریگیه و آن
خاندان درباری آرکادیا به جای خود قابل تأمل اسااات و تمایز اخ قیا جاری در
میان یونانیان ساااکن شاابهجزیره و خارج از آن را در چشاام خودِ یونانیان نشااان
میدهد .آنگاه زئوس و هرمس به سومین سرک شی خود پرداختند و در منطقهی
تسااالی در شاامالیترین بخش یونان به دئوکالیون بر خوردند که به دسااتِ خود
پرومتئوس ساخته شده و مقدر بود نقش نوح را در یونان بازی کند .او ک شتیای

دلفی فرود آمد که از دید یونانیان مرکز جهان بود.
داستان دیگری که شایستهی ذکر است ،به نبرد زئوس و توفون مربوط میشود.
توفون هیوالیی با پاهای مارگونه و ساارهای بیشاامار بود که با زئوس جنگید و در
نوبتی وی را شاااکسااات داد و پیهای دسااات و پایش را برید .اما زئوس با یاری
شااااهزادهای فنیقی به نام کادموس این پی ها را باز یافت و در نبرد دوم توفون را
شک ست داد و او را در زیر آت شف شان آتنا به بند ک شید .این دا ستان با ا سطورهی
نبرد خدا و اژدها همخوانی دارد .روایتی که نزدیکترین نسااخهاش به متن یونانی،
به اف سانهی مبارزهی خدای هیتی آ سمان ،ت سحوب ،با اژدهایی به نام ایلویانکاس
است .خودِ این روایت از داستان بابلی نبرد خدای زندگی و مرگ و شکست خدای
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ساخت و حیا را در برابر توفان بزرگ حفظ کرد .ک شتی او بر کوه پارنا سوس در
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زندگی در زم ستان و پیروز شدنش در آغاز بهار وامگیری شده ا ست .در دا ستان
هیتی هم ،مانند نسااخهی یونانی ،نخساات تسااحوب شااکساات میخورد ،اما بعد با
ایزدبانویی به نام ایناراس مشور میکند و انسانی به نام هوپاسیاس را به یاری فرا
میخواند .این مرد فانی اژدها را به مهمانی دعو میکند و آن قدر به او شاااراب
میخوراند تا مست شود .به این ترتیب تسحوب بر او دست مییابد .1در اسطورهی
یونانی نبرد خدا و اژدها همین مضمون تکرار میشود .با این تفاو که کادموس به
جای نوشاااندن شااراب به توفون ،برایش آواز میخواند و او را به این ترتیب خواب

نکتهی جالب در تمام این روایتها آن ا ست که در بطن همه شان ا شارههای
روشن و صریحی به خاستگاههای شرقی شان وجود دارد .بر مبنای اساطیر یونانی
توفون در کیلیکیه زاده شاااد که دولت های نوهیتی در آن مقیم بودند ،و بعدا به
یونان رفت .در اثر حملهی او خدایان یونانی به مصااار گریختند و برای ناشاااناس
ماندن در قالب حیوانا درآمدند و مدتی در آنجا زیسااتند .این داسااتان ترفندی
بود برای برابر پندا شتن خدایان یونانی و م صری ،و تلطیف تأثیر عمیقی که تمدن
کهنساا مصری بر یونانیان داشت .کادموس هم چنان که گفتیم ،پسر شاه فنیقیه
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میکند.
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بود و نامش احتماالً همان «قََِدما»ی فنیقی به معنای «دیرپا و قدیمی» است .این
کادموس سااارنوشااات جالبی پیدا کرد که بازگو کردنش میتواند مرجعیت قلمرو
خاوری را در چشم یونانیان نشان دهد.
کادموس چنان که گفتیم ،شااااهزادهی فنیقیه بود .او هنگامی با هرمس و پان
برخورد کرد و برای یاری رساااندن به زئوس برگزیده شااد ،که در منطقهی تراکیه
دنباا خواهرش میگ شت .خواهرش ،هنگامی که برای گ شت و گذار از شهر خارج
شده بود ،در کرانههای فلسطین به زئوس برخورد که در قالب گاوی سپید درآمده

خلق و خوی زئوس برمیآید ،دختر شااااه فنیقیه را دزدید و او را به کر برد و
کاخی برایش در آنجا ساااخت .شاااید دانسااتن نام خواهر کادموس در این مقطع
جالب باشد .او اروپا نام داشت!
به این ترتیب از دید یونانیان اروپا  -که از نظر ریشاااه به معنای «حاشااایه یا
کرانهی راستین» است  -خاستگاهی فنیقی داشته و در کر مقیم شده است.
کادموس ،پس از یاری رسااااندن به زئوس ،به پاداش این نیکی با هارمونیوس
دختر آرس و آفرودیته ازدواج کرد .این هم منطبق با الگوی هیتی ا ست که از عقد
مشااابهی میان هوپاساایاس و ایزدبانوی ایناراس سااخن میگوید .فرزند کادموس از
این زن ،داردانیا بود که بعدها نخ ستین شاه تروا شد .خودِ کادموس پس از ازدواج
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بود .زئوس به این ترتیب او را فریفت و بر پ شت خود سوار کرد .آنگاه ،چنانکه از
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با این ایزدبانو به یونان رفت و در منطقهی بوئتیا شااهر تبس را بنیان نهاد؛ شااهری
که نخستین حماسههای یونانی که مربوط به سرزمین اصلی یونان هستند در مورد
آن سااروده شاادهاند و تا زمان فیلیپ مقدونی یکی از مقتدرترین دولتشااهرهای
یونان مح سوب می شد ،تا آن که به د ست ا سکندر با خاک یک سان شد .این تبار
شرقی بنیادگذاران قبیلهها و شهرها در یونان به کادموس محدود نمی شود .چون
پلوپس ،نیای قبیلههای آخائی ،هم از آ سیای صغیر برخا سته بود .به همین ترتیب
دا ستان نوح یونانی هم میتواند بازخوانی شود .زادگاه دئوکالیون ت سالی بود که با

دا شت .کوهی هم که ک شتی وی بر آن فرود آمد ،پارنا سوس بود که در دلفی قرار
داشاات؛ یعنی جزیرهای در حاشاایهی شاارقی شاابهجزیرهی یونان .به این ترتیب
میبینیم که ادامهی داستان دئوکالیون بسیار جالب میشود .او با پورها ازدواج کرد
که حاصااال ازدواج اپیمتئوس و پاندورا بود .آنان پس از توفان با راهنمایی خدایان
ساانگهایی را بر زمین افکندند و از ایشااان مردان و زنانی پدید آمدند که بار دیگر
جهان را پرجمعیت کردند .اما برتر از همهی ایشاااان فرزند دئوکالیون و پورها بود
که هلن نام دا شت و تمدن هلنی نام خود را از او گرفته ا ست .ایون و آخایوس ،که
نیاکان قبیلههای ایونی و آخائی محساااوب میشاااوند ،از نوادگان این هلن بودند.
چنان که آشااکار اساات ،یونانیان خود خاسااتگاههای فرهنگی و مساایر مهاجر
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تراکیه و مقدونیه ارتباطی بساایار نزدیک داشاات و زیر نفوذ ساایاساای ایرانیان قرار
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خویش را در قالب اسااااطیرشاااان حفظ کردهاند؛ خاساااتگاهی که در چارچوب
اسطورهی یونانی نمیگنجد.

سوم :ماجرای پهلوانان و اساطیر عصر حماسی
عصاار پهلوانی در اساااطیر ،معموالً پس از دو عصاار آفرینش و شااکلگیری قرار

کردار دالوران و نامآوران نیمهخدا را شرح میدهد .در یونان باستان ،عصر پهلوانان
با اسااااطیر همری آغاز میشاااود و پهلوانانی را در بر میگیرد که از نظر جایگاه
اجتماعی به طبقهی اشااراف مربوط میشاادند و از نظر اساااطیری با خدایان داد و
ستد و گاه خویشاوندی داشتند.
پهلوانان همری در ایلیاد وضعیتی نپرداخته دارند و شاید به جز آخیلس پهلوان
دیگری را نمیتوان یافت که نقش شخصیت محوری را در سیر رخدادها بازی کند.
در ادیساااه ،این وضاااعیت تغییر کرده و اولیس به عنوان یگانه قهرمان منظومه
برجسااتگی بیشااتری از یارانش دارد .اولیس با وجود شااهرتی که به عنوان پادشاااه
ایتاکا ،ناحیهای در شاااماا غربی شااابهجزیرهی یونان ،دارد احتماالً در قلمروی
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میگیرد و به دنباا چگونگی خلقت جهان و سازمان یافتنش به و ضعیت امروزین،
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شرقیتر زاده شده ا ست .نام اولیس به معنای «ویرانگر و نابودکننده» ا ست و از
یکی از القاب آپولون  -اوالیوس  -ساااخته شااده اساات .بر مبنای کتیبهای که در
سااا  1958م .در منطقهی الئا در ایتالیا یافت شاد ،میدانیم که یونانیان باساتان
نام اولیس را به معنای «پرساااتنده یا هدیهی آپولون» به کار میبردهاند .نامی که
اگر لقب خدای خورشید  -اوالیوس  -را با نام ایرانی ایزد خورشید  -مهر -مترادف
بگیریم ،با مهرداد خودمان همساااان میشاااود .الئا ،که کتیبهی یادشاااده بدانجا
متعلق اساات ،کوبنشااین مهاجرانی از فوکایا بود .شااواهد نشااان میدهد که این

مراکز پرساااتش آپولون بوده اسااات .این را هم میدانیم که بر مبنای ایلیاد ،مردم
شاارقی تروا که ساااکن ایونیه بودند آپولون را میپرسااتیدند ،در حالی که خدای
محبوب نزد آ خائی ها زئوس بود .به این ترت یب ،به زمی نهی اسااااطیری اولیس،
نخستین پهلوان شاخص در ادبیا حماسی یونان ،و ریشههای آن پی میبریم.
اسااااطیر یونانی در گذار از مرحلهی همری به روایتهای پراکنده و موضاااعی
شااهرهای مختلف ،نوعی «تک ر پهلوانان مهم» را تجربه کرد که به زایش پهلوانانی
نامدار در دولتشااهرهای گوناگون انجامید .به این ترتیب ،پرساائوس در آرگولیس،
ت سئوس در آتن ،و هراکلس در تبس پرآوازه گ شتند .در میان این نامها ،هراکلس
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دولتشااهر  -که در آساایای صااغیر و نزدیک ازمیر قرار داشااته  -یکی از مهمترین
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آشااکارا بیش از بقیه آشاانا به نظر میرسااد ،چرا که بعدها در امپراتوری روم با نام
هرکوا شهر یافت و از آن راه به فرهنگ امروزین اروپا اتصاا یافت.
داستان هراکلس و پیروزیهایش در دوازده خوان مشهور است .این داستان نیز
بیتردید از اسااااطیر پهلوانی میانرودان وامگیری شاااده اسااات ،اسااااطیری که
قدیمیترین نسااخهاش ماجرای پیروزی گیلگمش بر غولی به نام هواوا اساات .این
غوا در روایت آشااوری هومبابا نام دارد .اساااطیر پهلوانی از این دساات در جهان
باستان بسیار رواج داشته است .احتماالً الگوی اصلی هراکلس ،مِلکار فنیقی بوده

مرگ به خدا تبدیل میشااود .هراکلس یکی از کهنترین پهلوانان یونانی اساات .به
شکلی که در ایلیاد و به ویسه در ادیسه ارجاعهای فراوانی به وی وجود دارد و نشان
میدهد که این پهلوان در همان دوران نیز پرآوازه بوده است.
هراکلس ،پهلوان ملی اسااپار ها بوده و شاااهان اسااپارتی خود را از تبار وی
میدانستند .جالب آن که اسکندر نیز خود را از تبار هراکلس میدانست و با وجود
این ،شدیدترین مقاومت در برابر سپاهیانش را ا سپار ها از خود ن شان دادند که
ا صوالً م شروعیت سلطهی مقدونیان بر یونان را نمیپذیرفتند .در ع صر ک سیک
تاریخ یونان ،اسااپار در پلوپونسااوس با رقیبی نیرومند رویارو بود که آرگوس نام
داشاات .آرگوس ،چنان که گفتیم ،به همراه آتن کهنترین دولتشااهری بود که از
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که مانند گیلگمش و هراکلس پهلوانی نیمهخدا مح سوب می شده ا ست و پس از
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عصر ظلمت سر بیرون کشید و ساختار اساطیر حاکم بر مردمش بر آمیختگی شان
با بومیان پی شاآریایی گواهی میدهد .چنان که گفتیم ،آرگوس مرکز پر ستش هِرا
هم بود که خواهر و هم سر زئوس و بزرگترین ایزدبانوی یونانی مح سوب می شد.
جالب آن که هراکلس نیز نام خود را از همین ایزدبانو گرفته است و نامش «افتخارِ
هرا» یا «مفتخر به هرا» مع نا مید هد .با وجود این ،مردم آرگوس با هراکلس
میانهی خوبی ندا شتند و پهلوان محلی خود را دا شتند .شخ صیتی ا ساطیری که
پرساائوس نام داشاات و در عصاار ک ساایک تا مرتبهی رقیبی جدی برای هراکلس

دو شاااهر رقیبِ آرگوس و اساااپار  ،که مانند آتن و اِگینا دایم با هم جنگ و
اخت ف دا شتند ،در عر صهی ا ساطیر پهلوانانی محلی را برای تفاخر به هم سایگان
خویش ابداع کرده بودند .آرگوسیها پرسئوس را داشتند ،و اسپارتیها هراکلس را.
با توجه به این که آرگوس کهنترین دولتشااهر یونان بود و بساایاری از اساااطیر
قدیمی بر مبنای آن شاااکل گرفته بود ،پرسااائوس نیز از نظر تاریخی مقدم بر
هراکلس دان سته می شد و بی شتر نوی سندگان جهان با ستان هراکلس را از نوادگان
وی میدانستند.
آوازهی پرسااائوس به ویسه در زمان جنگ های ایران و یونان و متحد شااادن
آرگو سیها با ایرانیها فراگیر شد و تا پایان ع صر ک سیک یونانی نیز دوام آورد .با
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برکشیده شد.
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وجود این ،در جریان جنگهای پلوپون سوس که ا سپارتیها درخ شیدند و بر یونان
چیره شااادند ،هراکلس اهمیت یافت .این دو پهلوان و ادعاهای برتریجویانهی
مربوط به هر یک از ای شان به ا سکندر و شاهن شاهی مقدونی پاره پارهاش به ارث
رسیدند .به شکلی که اسکندر خود را از تبار هراکلس میدانست ،و آخرین پادشاه
سلوکی پرسئوس نام داشت .این پرسئوس از پولوس آمیلیوس رومی شکست خورد
به د ست او ا سیر شد و به و ضع ده شتناکی در سیاهچااهای آلبا در ایتالیا ک شته
شد.

1

میشااد .یعنی از دید یونانیان کهنترین شااخصاایتی بود که ماجراهایی را از ساار
گذراند و زندگیاش به عنوان الگویی برای ماجراهای یک جنگجوی آرمانی در کل
یونان مرجعیت یافت.
پر سئوس نام خود را از قبیلهی پارس گرفته ا ست .یونانیان ا صوالً پارسها را با
نام پرسِاااس میشاااناختند و پرسااائوس «پارسااای» معنا میدهد .به این ترتیب،
نخستین پهلوان اساطیری یونانی نمادی از یک جنگجوی پارسی بوده است .شاید

 1پلوتارک میگوید به دستور آميليوس آنقدر از خوابيدنش جلوگيری كردند تا مُرد.
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در ا ساطیر یونانی پر سئوس نخ ستین پهلوان به معنای جدید کلمه مح سوب
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این بردا شت ایرانمدارانه با توجه به شباهت نام پر سئوس و پر سِ س شتابزده به
نظر برسد .پس بد نیست به شواهد موجود نگاهی دقیقتر بیندازیم.
چنین مینماید که در ع صر همر پر سئوس شخ صیت مهمی نبوده با شد .در
ایلیاد تنها دو بار به نام پرساائوس اشاااره شااده و هر دوی این موارد هم به کتاب
نوزدهم تعلق دارند که احتماالً یکی از بخشهای متأخرتر این منظومه اسااات .در
این دو ا شاره ،هیچ ارجاعی به ماجراهای غریب و دالوریهای چ شمگیر پر سئوس
وجود ندارد و این نام تنها در قالب «ا ستِنِلوس پ سر پر سئوس» به کار گرفته شده

همر ،بنا به روایتهای مختلف ،در سااهایی میان  850-750پ.م .میزی سته
اساات .هرودو تاریخ تولد او را چهارصااد ساااا پیش از خود یعنی در  850پ.م.
قرار میدهد ،اما تاریخنویسااان جدیدتر تمایل دارند او را یک یا دو نساال پیرتر از
هساایود و متعلق به  750پ.م .بدانند .بر خ ف ادیسااه که بیتردید ساارایندهای
واحد دارد ،به احت ماا ز یاد برخی از ک تاب های ایل یاد را شااااعرانی گو ناگون در
زمانهایی متأخرتر سرودهاند .از میان این کتابها ،کتاب اوا ،دوم و هشتم از همه
قدیمیتر به نظر میرساااند .به این ترتیب ،چنین مینماید که سااارود نوزدهم در
فاصلهای بین  750پ.م .که همر ایلیاد را سروده تا ابتدای سدهی ششم پ.م ،.که
پیسیستراتوس آن را تدوین کرد ،سروده شده باشد .اگر این تاریخ را برای سروده
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شاادن این ساارود ایلیاد بپذیریم ،میبینیم که دقیقاً با ورود قبیلههای پارساای به
ف

ایران ،فروپا شی شاهن شاهی آ شور زیر ف شار مادها ،و ظهور نخ ستین قدر

سیا سی ایرانی در منطقهی آ سیای صغیر انطباق مییابد .به عبار دیگر ،همر در
زمانی میزی سته که امپراتوران آ شوری برای نخ ستین بار از سمت شماا با تهدید
قبیلههای ایرانی مانند سااکاها و کیمریها روبهرو شاادند و پیروان و مقلدانش در
عصاااری زندگی میکردند که قبیلههای ماد و پارس با بقایای ای میان زیر فشاااار
آشاااور متحد شااادند و این حکومت را برانداختند و مرزهای خود را تا کنار رود

راه یافتن نام پرسئوس به این متن چندان غریب جلوه نمیکند.
با وجود این ،پارسها در سدهی هشتم و هفتم پ.م .اهمیت چندانی نداشتند و
تنها یکی از قبیلههایی بودند که در برابر آ شوریها قرار دا شتند و معموالً مقاومت
سر سختانهای هم در این راه از خود ن شان نمیدادند .شاید به همین دلیل هم نام
پرسئوس در ایلیاد اهمیت چندانی ندارد و تنها یکی از نامهای بسیاری است که به
پهلوانان اط ق میشاااود و معموالً به موقعیتی جغرافیایی یا تعلقی قبیلهای داللت
میکند .محدود بودن اشاااره به نام پرساائوس نشااان میدهد که کتاب نوزدهم اگر
توسااز همر سااروده نشااده باشااد ،توسااز مقلدانی که فاصاالهی زمانی کمی با او
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هالیس  -یعنی در همسایگی دولتشهرهای یونانی اولیه  -گسترش دادند .بنابراین
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دا شتهاند تدوین شده ا ست ،وگرنه انتظار میدا شتیم نام پر سئوس را در پیوند با
هخامنشیان در جایگاهی برجستهتر ببینیم.
در ادیسه ،نام پرسئوس تنها یک بار به کار گرفته شده و به نظرمیرسد در آن
مورد هم پهلوان م شهور یونانی مورد نظر نبا شد .همر ،در صورتی که سرایندهی
این متن باشااد ،از پرساائوس در چند مورد نام میبرد .در این متن ،پرساائوس نام
یکی از پساااران نِساااتور ،خردمندترین پهلوان آخائی در نبردهای ایلیاد ،اسااات.1
همچنین پرسِاااه ایزدبانویی اسااات که دختر اوکِئانوس و خواهر کیرکه محساااوب

غایب اسااات .این غیاب پرسااائوس در آثار همر و نقش فرعی و تکاملنیافتهاش،
میتواند نشااانهی آن باشااد که در زمان همر اساااطیر پهلوانی مربوط به او هنوز
تکامل نیافته بودند .این امر حدس ما را در این مورد که این نام و داساااتان های
مربوط بدان زیر تأثیر حضور پارسیان شکل گرفته تقویت میکند ،چرا که در زمان
همر پارسیان هنوز قبیلهای دورافتاده و ناشناخته بیش نبودند.
این در حالی اساات که نام هراکلس در ایلیاد هفت بار و در ادیسااه هشاات بار
تکرار شده ا ست و چنین مینماید که این پهلوان در آن هنگام نق شی جاافتاده در

1
2

ادیسه ،كتاب سوم.
ادیسه ،كتاب دهم.
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می شود .2به این ترتیب پر سئوس م شهوری که ما می شنا سیم در ادی سه کام ً
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اساااطیر یونانی داشااته باشااد .م ً در کتاب هشااتم ادیسااه به هراکلس همچون
پهلوانی که خدایان را به چالش میکشاااد اشااااره رفته ،و در کتاب یازدهم به
آمفیترون ،آلکمِنا و مِگارا اشاااره شااده که به ترتیب پدر ،مادر و همساار هراکلس
بودهاند .در همین کتاب داسااتان گفتگوی اولیس و روح هراکلس ،که از ساارزمین
مردگان میآید ،روایت شااده اساات .همچنین در کتاب بیساات و یکم به ماجرای
هراکلس و ایفیکتس و ک شته شدن او به د ست این پهلوان ا شاره شده که ح ضور
اسطورهی به نسبت کامل هراکلس در این دوران را نشان میدهد.

کنونی تکامل یافته باشاااد .چنان که در بخش های پیشاااین گذشااات ،تا زمان
پیسیستراتوس هنوز ارتباط مستقیمی میان آتن و هخامنشیان برقرار نشده بود و
تازه در دورهی پسرش هیپیاس بود که گسیل کردن سفیران به نزد پارسیان رواج
یافت .به این ترتیب ،ا سطورهی پر سئوس در اواخر سدهی ش شم و اوایل سدهی
پنجم پ.م .به عنوان اسااطورهای فراگیر در یونان مطرح شااده اساات و این همان
زمانی اساات که یونانیان با پارساایان ارتباط برقرار کردند و قدر شاااهنشاااهی
ه خامنشااای را لمس نمود ند .دقی قاً در همین مقطع اسااات که موجی از توجه
هنرم ندان و شاااااعران به پرسااائوس در یو نان رواج می یا بد و ت ندیس ها و
نقشبرجساااتههای گوناگونی از این پهلوان در دولتشاااهرهای مختلف سااااخته
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به این ترتیب ،چنین مینماید که پرسااائوس پس از تدوین ایلیاد و ادیساااهی
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میشااود .از این رو ،منطقی اساات که تحوّا این عنصاار اسااطورهای را در ارتباط با
ظهور قدر پارسی در همسایگی شبهجزیرهی یونان بدانیم.
بر مب نای تواریخ هرودو  ،میتوان در یا فت که خودِ یو نان یان باسااا تان نیز
پرساائوس را در ارتباطی مسااتقیم با ایرانیان تصااور میکردهاند .در ساادهی پنجم
پ.م .پرسئوس کام ً با پارسیان پیوند خورده بود؛ چنان که هرودو هنگام معرفی
هخامنشاایان ،ایشااان را شاااهانی از تبار پرساائوس میداند .1در جایی دیگر ،این
تبارشناسی را دقیقتر میکند و میگوید پارسیان از نسل پر سِس فرزند پرسئوس

هرودو روایت میکند که مردم شااهری به نام خِمیس در مصاار معبدی برای
پر ستش پر سئوس دا شتهاند و او را زادهی شهر خویش میدان ستند و به افتخارش
م سابقاتی ورز شی برگزار میکردند .3این امر دو امکان را به ذهن متبادر می سازد.
نخست آن که پرسئوس اصلی خدایی مصری بوده که در گذشتهای دور از مصر به
یونان وارد شاااده و بعدها به دلیل کردارهای قهرمانانهاش با جنگجویان پارسااای
همسان انگاشته شده و بنابراین با نام پرسئوس شهر یافته است .امکان دیگر که

 1هرودوت ،كتاب یکم ،بند .125
 2هرودوت ،كتاب هفتم ،بند .61
 3هرودوت ،كتاب دوم ،بند .91
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و آندرومدا هستند.2
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از برده شدن نام پرسئوس در ایلیاد برمیآید ،آن است که یونانیان حضور پارسیان
را در قالب نام پرسئوس ثبت کرده بودهاند و بعدها که هخامنشیان قدر میگیرند
و مصر را فت میکنند ،پرسئوس پارسی با مصر که کهنترین و مهمترین سرزمین
در چشم یونانیان محسوب میشده ،پیوند میخورد.
در تواریخ نشاااانههایی وجود دارد که این حدس دوم را تقویت میکند .یکی از
بخشهای جالب تواریخ هرودو  ،آنجاساات که در مورد تبار شاااهان دوری بحث
میکند .چنان که گفتیم ،دوریها واپ سین موج مهاجر آریاییان به یونان بودند و

شااارقی هلساااپونت اشاااغاا کرده بودند .گذشاااته از این ،دوری های منطقهی
پلوپون سوس د ستنخوردهترین و محافظهکارترین بخش از یونان بودند .بنابراین در
یونانی بودن و هلنی بودن آنها تردیدی وجود ندا شته ا ست .همهی شاهان دوری
تبار خود را به پرسئوس میرساندند و این پهلوان را نیای مشترکشان میدانستند.
هرودو در بند جالبی از تواریخ ابتدا از دید خود با ارجاع به عقیدهی عمومی
یونانیان اثبا میکند که در هلنی بودن پرساائوس تردیدی وجود ندارد ،و او را با
توجه به شجرهنامههای موجود ،به عنوان دورترین نیای م شترک شاهان دوری در
نظر میگیرد .پس از آن ،هرودو تأکید میکند که اگر بخواهند به تبارشااناساای
پر سئوس و پدرانش توجه کنند به این نتیجه میر سند که شاهان دوری م صری
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بخش عمدهی مرکز و جنوب شبهجزیرهی یونان را به همراه بخشهایی از کرانهی
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خالص بودهاند! اما او شاهان دوری تا پرسئوس را هلنی حساب میکند و دلیلش را
هم چنین عنوان میکند که پر سئوس دورترین نیای ممکن ا ست ،چون پدرش ،بر
خ ف پدر هراکلس ،یک خدا بوده اسااات نه آدم فانی .1به عبار دیگر ،چنین به
نظر میرساااد که هرودو در پ گاه صاااور ب ندی مفهوم هلنی بودن ،آن را به
کهنترین سرزمین شناخته شده برای یونانیان ،یعنی مصر ،مرتبز کرده و کوشیده
است تا به این ترتیب برای شاهان دوری خاستگاهی مصری بتراشد .البته بیدرنگ
بعد از این به این نکته هم ا شاره میکند که پار سیان خود دا ستانی دیگر دارند و

در یک جمعبندی ،چنین مینماید که یونانیان فکر میکردند پرسئوس پهلوانی
پار سی بوده که از م صر میآمده ا ست! احتماالً ا صل ماجرا چنین بوده که در زمان
تدوین اساااطیر همری نام پرساائوس برای اشاااره به قبیلهی دوردساات و هنوز نه
چندان مهم پارساایان به کار گرفته شااده ،و بعدها توسااز آرگوساایها ،که متحد
پار سیان مح سوب می شدند ،پرداخته شده و با پهلوانی ا ساطیری که احتماالً از
م صر به یونان وارد شده پیوند خورده ا ست .متن هرودو ن شان میدهد که این
پیوند در زمانی رخ داده که مصر بخشی از قلمرو هخامنشی بوده است.
 1هرودوت ،كتاب ششم ،بند .53
 2هرودوت ،كتاب ششم ،بند .54
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پرسئوس را مردی آشوری میدانند که به یونان رفته است.2
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درگیریها و رقابتهای میان ستایشگران پرسئوس و هراکلس امروز از دید ما
بیمعنا مینماید .اما در یونان باستان این نکته موضعگیری سیاسی دولت شهرها و
افراد را تعیین میکرده اسااات .این را میدانیم که در زمان درگیری های ایران و
یونان ،اهالی آرگوس متحد ایران باقی ماندند و در برابر قوای الکدمونی مقاومت
کردند و به اتحادیهی یونانیان برای نبرد با ایرانیان نپیوسااتند .هرودو و اف طون
ارجاعهای زیادی به هواداری آرگوساایها از ایرانیها دارند و نقش فعاا ایشااان در
توسااعهی نفوذ ایرانیان در پلوپونسااوس را مورد تأکید قرار دادهاند .هرودو دلیل

ایرانیان و آرگوساایها هر دو از تبار پرساائوس هسااتند ،ایشااان را خویشاااوند خود
دانسته و از آنها خواسته بود در جنگ بیطرف بمانند و در مقابل آسودهخاطرشان
کرده بود که پارسها آساایبی به ایشااان نمیرسااانند .1ماجرای این نامه بیتردید
جعلی است ،چون شاه ایران برای هیچ شهری در یونان نامه نمینوشته و پرسئوس
هم اساااطورهای یونانی بوده و در ایران شاااناخته شاااده یا مهم نبوده که بتوان بر
مبنایش چنین نامهای نوشااات .با توجه به تاریخِ دراز درگیریهای میان آرگوس و
اسپار  ،چنین مینماید که آرگوسیها ،در گرماگرم نبردهای ایران و یونان ،چنین

 1هرودوت ،كتاب هفتم ،بند .150
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این امر را نامهای میداند که خ شایار شا به اهالی آرگوس نو شت و به خاطر این که
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چیزی را برای توجیه اتحادشان با ایران و تفاخر نسبت به سایر دولت شهرها مطرح
کرده باشند و هرودو هم که اصوالً گرایشی ضد اسپارتی داشته این قصه را نقل
کرده باشد.
گذشاااته از این زمینهی تاریخی و اجتماعی ،اساااطورهی ماجراهای قهرمانی
پرساائوس الگویی کام ً یونانی دارد .با مرور عناصاار اصاالی این اسااطوره میتوان
پیوندهای بیشتری را با قلمرو خاوری باز جست.
بر مبنای اساااطیر یونانی ،در دورانی بساایار کهن شاااهی به نام آکریساایوس بر

ساانت یونانی «از درون شااکم مادر» با برادرش دشاامن بوده اساات .او در جریان
کشاامکش بر ساار تاج و تخت از برادرش شااکساات خورد و از آرگوس تبعید شااد.
پروتئوس به شاااهر تیرونه در آرگولیس رفت و شااااه آن جا شاااد .در این میان،
آکری سیوس صاحب دختری به نام دانائِه شد .سروش خدایان به شاه خبر داد که
این دانائه پسااری خواهد زایید که او را خواهد کشاات .پس آکریساایوس در زندانی
کردن دخترش تردید نکرد و او را در برجی مفرغین جای داد تا کساای نتواند بر او
د ست یابد و باردارش کند .اما او توانایی و هو سرانی زئوس را د ست کم گرفته بود.
چون خدای خدایان در قالب بارانی زرین بر این برج بارید و دانائه در برخورد با
قطرههای زرینش باردار شد و پر سئوس را زایید .آکری سیوس که از ماجرا خبردار
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آرگوس سلطنت میکرد .این شاه برادر دوقلویی به نام پروتئوس دا شته که بنا بر
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شد ،خ شمگین شد و گمان کرد برادر تبعید شدهاش پدر این کودک ا ست .پس
دخترش و نوهاش را در جعبهای چوبین نهاد و به دریای اژه انداخت تا در همان جا
غرق شوند .اما چنان که در این شرایز قابل انتظار است ،پدر پرسئوس و عمویش
پوزئیدون نیرومند ،صاااندوق را حفظ کردند و آن را ساااالم به کرانههای جزیرهی
سِریفوس رساندند.
در این شهر دو برادر از ن سل دانائوس  -جد م شترک شان با شاهان آرگوس -
زندگی میکردند که روابطی م شابه را به نمایش میگذا شتند .یکی پولودِکتِس که

شده و در قالب ماهیگیری فقیر روزگار میگذراند .هم او بود که دانائه و پسرش را
یافت و ایشاااان را نزد خود پناه داد و پرسااائوس را بزرگ کرد .پولودکتس پس از
مدتی به ح ضور دختر شاه آرگوس در قلمرویش پی برد و شیفتهی او شد ،اما از
ترس پر سئوس که جوانی دالور شده بود جرأ نمیکرد برای ت صاحب وی قدمی
بردارد .پس به حیلهای متوسل شد و از تمام اتباعش خواست تا در جشنی برایش
اسااب پیشااکش بیاورند .از آنجا که پرساائوس جوانی فقیر بود و پولی برای خرید
اسب نداشت ،در جشن حاضر شد و مغرورانه به گردن گرفت که به جای اسب سرِ
مدوزا را برای پادشاه بیاورد .این مدوزا زنی بسیار زیبا بود که با پوزئیدون در معبد
آتنا همآغوشی کرده بود و به این ترتیب خشم ایزدبانوی کینهتوز را برانگیخته بود.
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شاه بود و دیگری دیکتوس که برادر او بود و به دلیل د شمنی با وی از دربار طرد
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از این رو ،آتنا او را به عفریتهای تبدیل کرد که بدنی همچون مار و چنگاا هایی
مانند شیر داشت و موهای سرش به انبوهی از ماران میمانست و نگاهش به چشم
هر کس میافتاد او را به سنگ تبدیل میکرد.
پرساائوس که انجام کاری ناممکن را بر عهده گرفته بود ،به زودی همدسااتانی
نیرومند برای خود دسااات و پا کرد .هرمس و آتنا به یاری او شاااتافتند و هدایایی
ارزشااام ند را برایش مه یا کرد ند .کفش پر ندهی هرمس ،که قدر پرواز را به
صاحبش میبخ شید ،و ک هخود هادس ،که صاحبش را نامرئی میکرد ،مهمترین

نگریستن در سپر براقی که آتنا برایش هدیه آورده بود ،از افتادن چشمش بر چشم
مدوزا پرهیز کند و به این ترتیب ساار او را از بدن جدا نماید .پس از آن پرساائوس
در قالب پهلوانی که قدر نامرئی شدن و پرواز کردن را دا شت و در کولهاش سر
مخوفترین هیوالی جهان باساااتان را حمل میکرد ،پیروزمندانه به سااارزمینش
بازگشااات .اما پیش از بازگشااات ،حوادثی را از سااار گذراند که دسااات کمی از
ماجراجوییهای اولش نداشت .او در اتیوپی ،با شاهزاده خانم زیبارویی برخورد کرد
که در کرانهی دریا بر صخرهای به بند کشیده شده بود .او آندرومِدا ،دختر کِفِئوس،
بود .مادرش کاسیوپئا سبکسرانه الف زده بود که از پریان دریایی زیباتر است و به
این ترتیب خشااام پوزئیدون را برانگیخته بود .پوزئیدون اژدهایی دریایی را برای
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این هدایا بودند .به این ترتیب ،پرساائوس توانساات به قلمرو مدوزا وارد شااود و با
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ویرانی شهرشان فرستاد و سروشها گفتند اژدها تنها زمانی آرام میگیرد که شاه
به کفارهی گناه همسااارش ،دخترش را قربانی کند .اما پرسااائوس که شااایفتهی
زیبایی آندرومدا شده بود ،اژدها را ک شت و او را نجا داد و قرار شد با او ازدواج
کند ،اما داماد قبلی او که فینِئاس نام داشاات و عمویش هم محسااوب میشااد ،با
هوادارانش به جنگ با پر سئوس برخا ست و از ادعای خود بر شاهزاده خانم د ست
نک شید .در نتیجه ،پر سئوس سر مدوزا را در برابر ای شان گرفت و همگی شان را به
سنگ تبدیل کرد.

برخی این کولهبار را از این هم ساانگینتر میدانند .م ً اووید میگوید پرساائوس
در حین سفر به اطلس برخورد که جهان را بر دوش نگه داشته بود .اطلس نگهبان
سیبهای زرین هِ سپریدِس هم بود .پر سئوس که خواهان این سیبها بود ،از او
خواسااات تا کمی بیاسااااید .اما تیتان تبعیدی ،که به نیت او شاااک کرده بود،
پیشنهادش را نپذیرفت .پس پرسئوس سر مدوزا را به او نشان داد و او را به ستونی
ساانگی تبدیل کرد که از دید اووید همان کوه اطلس اساات .بر مبنای این روایت،
پر سئوس نخ ستین ک سی بود که سیبهای زرین ه سپریدس را به د ست آورد.
بعدها یکی از همین ساایبها بود که باعث شااد تا سااه ایزدبانوی زیبارو به پاریس
پسر پریام روی آورند تا زیباترین شان را انتخاب کند و او چون آفرودیته را برگزید،
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پرسئوس ،به این ترتیب ،با کولهباری پر از تجربه و افتخار به آرگولیس بازگشت.
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دشمنی و خشم دو ایزدبانوی دیگر ،آتنا و هرا ،را به جان خرید و همانها بودند که
در جریان نبردهای تروا از نیروهای آخائی هواداری کردند.
بقیهی نویسااندگان این داسااتان رویارویی اطلس و پرساائوس را نپذیرفتهاند،
چون در جاهایی دیگر به ماجرای رویارویی او با هراکلس پرداختهاند که نوادهی
پرسئوس محسوب میشود و مد ها پس از مرگ او زاده شد.
پرساائوس پس از بازگشاات به یونان ،حسااابهایش را با دشاامنان قدیمیاش
تصاافیه کرد .نخساات با همدسااتی دیکتوس برادرش ،پولودکتس ،را کشاات که در

مسابقهای ورزشی دیسکی پرتاب کرد که به پدربزرگش آکریسیوس برخورد کرد و
او را ک شت و به این ترتیب پی شگویی سروشها هم در ست از آب درآمد .در مورد
مرگ پر سئوس روایتهایی ب سیار متفاو در جهان با ستان رواج دا شته ا ست .اما
آنچه همه در موردش توافق دارند ،آن اسااات که مرگ وی مد کوتاهی پس از
ِِ شراب و م ستی را از
نبردش با دیونو سوس فرا ر سید .او در این نبرد خدای نامدار
پای در آورد.
در اسااطورهی پرساائوس تمام عناصاار مهم داسااتانهای پهلوانی یکجا دیده
میشااود .کشاامکشهای خانوادگی ،ت ش برای زندانی کردن فرزند ،تبعید برادر،
کشتن فرزند و نوه ،و پدرکشی ،همه در این روایت دیده میشوند .همهی برادرهای
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غیاب او مادرش را به زور به زنی یا کنیزی گرفته بود .بعد ندانساااته در جریان
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داسااتان با هم دشاامنی میورزند و یکدیگر را میکشااند یا تبعید میکنند .پدرها
میکو شند تا دختران شان را در دریا نابود کنند و شخ صیت ا صلی دا ستان ،در
نهایت ،پدربزرگش را از بین میبرد .به این ترتیب ،مضاامونهای اصاالی اساااطیر
یونانی که به ویسه در ع صر درام برج ستگی یافت ،همه در دا ستان پر سئوس دیده
میشود.
ارتباط این پهلوان با سایر عناصر اساطیری نیز چشمگیر است .بیتردید ارتباط
وی با خدایان محکمتر و تعیینکنندهتر از هراکلس ا ست .او به سادگی با خدایانی

تو سز زئوس و پوزئیدون حمایت می شود و اژدهای عمویش را به سادگی از پای
درمیآورد .پدرش زئوس بزرگ اساات و در اواخر عمر دیونوسااوس را میکشااد که
یکی از تأثیرگذارترین شخصیتها در اساطیر یونانی است .اگر بخواهیم پهلوانان را
بر مبنای تأثیرشان در جهان اساطیری و پیوندشان با موجودا آسمانی ردهبندی
کنیم ،پرسئوس رقیبی برای خود نمییابد.
اسااطورهی زایش پرساائوس هم بساایار جالب توجه اساات .داسااتان تکراری
پیشاگویی هشاداردهندهای در مورد زایش پساری ،و نهاده شادنش در رودخانه یا
دریا توسااز خویشاااوندانش ،قصاهای اساات که برای نخسااتین بار در ساارگذشاات
«شروکینِ اکدی» بدان برخورد میکنیم .آنگاه شمار بسیار زیادی از شخصیتهای
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نیرومند نشاااسااات و برخاسااات میکند .از هرمس و آتنا و هادس هدیه میگیرد،
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برجساااتهی اسااااطیری از این الگو پیروی میکنند .شاااروکین اکدی ،بنیادگذار
شاااهنشاااهی اکد ،کوروش پارساای ،بنیادگذار شاااهنشاااهی هخامنشاای ،و موساای
مؤسااس دین یهود سااه نمونه از نامدارترین چهرههایی هسااتند که دقیقاً با همین
الگوی طرد شاادن در کودکی ،به آب سااپرده شاادن ،جان به در بردن با حمایت
خدا یان ،بازگشااات و انت قام پرورده شااادها ند .چ نان که دیدیم ،این روایت به
شخ صیتهایی تاریخی مانند کوپ سلوس هم تعمیم یافته ا ست .پر سئوس ،یکی
دیگر از این شخ صیتها ست .در مورد معنای این ا سطوره ،و داللتهای نمادینش

پرداخت .الگوی یاد شده ظاهراً خا ستگاهی سومری دا شته ا ست و بعدها تو سز
اکدیان وامگیری شده ا ست .پار سیان باید آن را از بابلیان وامگیری کرده با شند و
احتماالً یهودیان و یونانیان آن را از پارسیان گرفتهاند.
ا سطورهی زایش پر سئوس نیز ب سیار معنادار ا ست .مادرش ،در برجی مفرغین
زندگی میکند که با بارانی زرین بارور میشاااود .چنان که میدانیم زره در یونان
با ستان ک هخود و سپر و گاه پو ش شی برای سینه را در بر میگرفته که از جنس
مفرغ ساخته می شدهاند .ط هم از دیرباز در این تمدن با شرق و ثرو های نهفته

Callwell, 1989.
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مباح ی بساایار جالب و توجهبرانگیز وجود دارد 1که باید در نوشااتاری دیگر بدان
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در قلمرو هخامن شی پیوند دا شته ا ست .از این رو ست که یونانیان فکر میکردند
زره سلح شوران پار سی زرین ا ست و در مورد ما سی ست ظاهراً زرهی م شابه -
احتماال با آب ط  -را هم برای تبلیغا جنگی خود ساااخته بودند! به این ترتیب،
ت ش آکری سیوس برای منزوی کردن دخترش در زیر پو ش شی از مفرغ و چیرگی
باران زرین بر این مفرغ میتواند معنادار باشد .باید هنگام تفسیر این اسطوره ،نقل
قوا هرودو از اردشاایر هخامنشاای را یاد بیاوریم که میگفت با ساای هزار دریک
زرین جنگاوران مفرغپوش یونانی را مغلوب کرده است .داستانی که اووید دربارهی

ماجرای زاییده شاادنش منحصاار نمیشااده اساات .گویا به راسااتی هم پرساائوس
محصوا بذری است که از نفوذ ط ی پارسی در مفرغ یونانی پدید آمده است.
جنبههای دیگر ا سطورهی پر سئوس ،به و ضعیت آرمانی پهلوانان جهان با ستان
مربوط می شود .مبارزهی او با مِدوزا و اژدهای پوزئیدون از م ضمون م شهورِ پهلوانِ
اژدهاکش ساارچشاامه گرفته اساات و مشااابه آن را در ماجراهای زئوس و هراکلس
میبینیم .همچنین توانایی او برای رهانیدن زنانِ محبوبش از خطر ،چیزی اسااات
که در اساااطیر سااایر تمدنها هم نمونههای مشااابه دارد .م ً در اساااطیر ایرانی
اسااافندیار دو خواهرش را از چنگ افراسااایاب نجا میدهد و در سااانن یونانی/
ساااریانی اورفه برای نجا دادن همسااارش به جهان زیرین میرود .چنین به نظر
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تصاحب سیبهای زرین روایت کرده ،نشان میدهد که رابطهی پرسئوس با ط به
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میرسااد که این توانایی قهرمان نرینه برای نجا دادن قهرمان مادینه از چارچوب
کهنتر و عامترِ نجا

یافتن نیروهای باروری و زندگیبخش به دسااات خدایان

قدرتمند و جنگاور برخاسته باشد .رها شدن آب باران ،که توسز نیروهای ویرانگر
خ شک سالی زندانی شده ،و بازگ شت نیروی زایندگی بهاری که در جهان زیرین
زمستانی مدفون شده ،نمونههایی از اشکاا مرتبز با این چارچوب هستند.
پرساائوس ،با توجه به این عناصاار ،مجموعهای از تمام قالبهای مشااهور و عام
برای پهلوان اساطیری را در خود گرد آورده است .او یکی از نخستین کسانی است

آسمان جای میگیرد و صور فلکی برساوش و «بانو در زنجیر» (امرأةالمسلسله)
را می سازد .او نیای تمام شاهان دوری مح سوب می شود و از هر دو سوی پدر و
مادر ،پدرِ پدربزرگِ هراکلس اسااات که بزرگترین پهلوان یونانی تلقی میشاااده
ا ست .هراکلس ،با وجود اهمیتی که در متنهای ادبی یونانی دارد و سرم شقی که
به افرادی مانند اسکندر بخشیده است ،از نظر موقعیتش در اساطیر به هیچ عنوان
همپایهی پرسااائوس نیسااات .او الگوی نجا نیروی بارور مادینه را فاقد اسااات و
ا ساطیر زایشاش ب سیار سادهتر ه ستند .مهمترین عن صری که در هراکلس وجود
دارد ،ماجرای دوازده خوان مشهورش است که ،چنان که گفتیم ،سرمشقی سومری
دارد .بااا وجود این ،از محتوای معنااایی عمیق شااارقیاش برخوردار نیساااات.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

که پس از مرگ توسااز آتنا جاویدان میشااود و همراه با همساارش ،آندرومدا ،در
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دشاااواری هایی که گ یلگمش برای ر هایی از مرگ و چیرگی بر نابودی تح مل
میکند ،یا هفت خوانی که اساافندیار برای دسااتیابی به تقدس و رویینتن شاادن
پشاات ساار میگذارد ،در داسااتان هراکلس به انجام کارهای سااختی به عنوان یک
برده تبدیل شده ا ست .همچنین رفتار هراکلس با اع ضای خانوادهاش و ک شتاری
که در هنگام م ستی از فرزندانش میکند ،با رفتار خوی شتندارانهی پر سئوس قابل
مقایسه نیست که پس از کشتن پدربزرگش از فهمیدن موضوع ناراحت می شود و
در این مورد افسوس میخورد!

به بادهنو شی و م ستی شهر دا شته و چنان که گفتیم برخی از دیوانگیهایش را
هم در زمان مستی انجام میداده است .اما پرسئوس کشندهی خدای شراب است
و این در ا ساطیر یونان با ستان نق شی ب سیار مهم ا ست .چون خودِ دیونو سوس
مجموعهای از ماجراهای مرگبار را از ساار میگذراند و با کمک نیروی برخاسااته از
م ستی از ب سیاری از د شواریها میرهد و بر ب سیاری از د شمنانش چیره می شود.
این الگوی مخالفت با مستی و شرابخواری ،از سویی با آموزههای زرتشتی شباهت
دارد که نو شیدن « شرابهایی که خ شم میآورد» را گناه میدان ست ،1و از سوی

 1زرت شت در مورد نو شيدن شراب انگور قواعد زیادی و ضع نکرده ا ست ،اما بحث مف صلی دربارهی هوم
دارد و آن را به دليل آن كه «سرخوشیاش خشم نمیآورد» و باعث مستی نمیشود ،ستوده است.
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همچنین رابطهی هراکلس و پرسئوس با شراب هم قابل مقایسه است .هراکلس
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دیگر به روایت کسنوفانس از زندگی کوروش در کوروپدیا شباهت دارد که میگوید
کوروش نوجوان هن گام ا قا مت نزد پدربزرگش در در بار ماد ،از شااارابخواری او
ناخشاانود بود و این امر را به شااکلی به پدربزرگش اع م کرد .همچنین در اینجا
میتوان به روایت کت سیاس و دوریس سامو سی از ایرانیان ارجاع داد .در آنجا که
میگویند شاه ایران هرگز آنقدر مشروب نمینوشد که مست کند .تنها است نا در
این مورد جشن مهرگان بود که شاه در آن همراه با درباریانش شادنوشی میکرد و
به همراه ای شان به رقص پار سی میپرداخت .کت سیاس در تو صیف این رقص گفته

میکرده ا ست؛ الگویی که گویا در ساخت مج سمههای یونانی از پر سئوس ب سیار
مورد توجه قرار میگرفته است.
پرساائوس ،که به خاطر ارتباطش با ایرانیان در این متن مورد وارساای دقیقتر
قرار گرفت ،تنها عنصاار اساااطیری یونانی نیساات که بند نافش را با خاسااتگاههای
شاارقی خویش حفظ کرده اساات .چنان که گفتیم ،پلوپس هم که نیای قبیلههای
آخائی است ،شرقی پنداشته میشده است .او پسر تانتالوس ،شاه لودیا ،بود .به این
ترتیب ،خودِ یونانیان به خاساتگاه شارقی خویش باور داشاتهاند و میدانساتند که
بخش مهمتر و متمدنترِ «یونانیان» در آ سیای صغیر و قلمرو لودیا مقیماند .چنان
که جد مشااترک قبیلههای آخائی  -یعنی نخسااتین قومی که در ادبیا همری به
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ا ست که همراه با شم شیر و سپر انجام می شده و ع ض

بدن را محکم و ا ستوار
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عنوان ساااکنان یونان مورد اشاااره واقع شاادند  -خود تباری لودیایی داشااتند .این
باقی ماندن رگ و ریشااهی خاوری تمدن یونانی در اسااطورهی کادموس هم دیده
میشااود .چنان که گفته شااد ،این شاااهزادهی فنیقی بنیادگذار شااهر تبس بود و
جالب آن که بر مبنای اسااااطیر یونانی هم او برای نخساااتین بار الفبا را به مردم
معرفی کرد .با جمع ب ستن این شواهد آ شکار می شود که ا ساطیر یونانی ب سیار
دقیقتر و منصفانهتر از نویسندگان پرشوری مانند هرودو و ایسوکراتس تحوال
تاریخی تمدن یونانی را در خود ثبت کردهاند.

بلِروفون نام برد که یکی دیگر از قهرمانان اژدهاکش است و پس از به د ست آوردن
اسااابی بالدار بر هیوالیی به نام خیمِرا غلبه میکند .نام خیمرا از قبیلهی ایرانی و
مهاجم کیمری برگرفته شااده اساات .کافی اساات به زادگاه بلروفون ،یعنی لیکیه،
بنگریم تا ببینیم این اسااطوره درگیری قومهای لیکیایی و مقابلهشااان با قبیلههای
کوبگردِ کیمری را روایت میکند .شخ صیت دیگر ،آدونیس پ سر فوئنیکس ا ست.
آدونیس نامی سریانی دارد و همان «اَدونا»ی سریانی به معنای « سرور ما» ا ست.
ادونا خدایی بود که در گسترهی وسیعی از بابل تا فنیقیه پرستیده می شد و چنان
که از نام پدرش برمیآید ،تباری فنیقی داشت .او بعدها در دینهای رازآمیز یونانی
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از قهرمانان دیگری که ارتباطشااان با شاارق میتواند جالب باشااد ،میتوان از
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نق شی مرکزی بر عهده گرفت .بخش مهمی از ا شعار سافو به تو صیف و ستایش او
اختصاص یافته است.

چهارم :ماجرای آدمخواری و قربانی انسان
یکی از مضاامونهایی که در اساااطیر یونانی بساایار تکرار میشااود و در اساااطیر
تمدنهای همسایه بیمانند است ،آدمخواری است .البته در اساطیر اکدی و هیتی
ا شارههایی به خدایان یا اژدهایی که ک سی را بخورد وجود دارد ،اما در هیچ یک از

نمیشود.
در یونان روایت های مربوط به آدمخواری از آسااامان ها آغاز و به زمین ختم
می شود .چنان که گفتیم ،به تعبیری نخستین آدمخوار کرونوس بود که فرزندانش
را میخورد .او پس از آن توسااز فرزندش پاره پاره شااد .اما پساارش هم به عادا
پدر مبت بود .زئوس خیلی زود حامی و همساار باردار خویش ،متیس ،را با فریبی
بلعید تا از زاده شااادن فرزندی که بنا بر پیشاااگویی پرومتئوس از خودش قویتر
می شد ،جلوگیری کند .متیس به این ترتیب از میان رفت اما فرزندی که در شکم
داشت بعدها با نام آتنا از سر پدرش بیرون جهید و حامی مردم آتن شد.
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این سرزمینها ا شاره به آدمخواری با ب سامد و مرکزیت دا ستانهای یونانی دیده
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آنگاه نوبت به مقلدانی زمینی ر سید .چنان که گفتیم ،لوکائون ،شاه آرکادیا ،و
پنجاه پساارش به خاطر آدمخواری شااهر داشااتند .در ادیسااه هم میبینیم که

همراهان اولیس به د ست کوکلوپ سی به نام پُلیفِموس خورده می شوند .در ایلیاد
هم آخیلس به عنوان ک سی که د شمنانش را میخورد مورد ا شاره واقع می شود.
این زبانزد هم در میان یونانیان رایج بوده که معتقد بودند مردم م سنی به قدری از
اربابان اسااپارتی خویش نفر دارند که حاضاارند آنها را زنده زنده بخورند .به این
ترتیب چنین مینماید که خاطرهای از آدمخواری ،احتماال مناساااکآمیز ،در میان

مرتبز بوده باشااد .این ساانت اخیر تا مد ها در یونان باقی ماند و در زمان عصاار
ط یی که معجزهی یونانی با شاااد زیادی در حاا رخ دادن بود ،قربانی شااادن
آدمیان برای خدایان امری غیرعادی و ناپسند شمرده نمیشد.
در کل ،چندین نوع از قربانی ان سان در تمدنهای با ستانی ت شخیص داده شده
است .مهمترین این انواع عبارتند از « سپر ب » و « نخستزاد» .در الگوی سپر ب ،
انساااانی برای جلب نظر خدایان ،دفع ب  ،یا کفاره دادن بابت انجام گناهی قربانی
می شود .معموالً در این موارد ک سی که قربانی را انجام میدهد ،گناهی را مرتکب
شااده و با انجام قربانی میکوشااد تا خود را از پیامدهای ناخوشااایند این گناه رها
سازد .کفئوس که دخترش را برای دفع خطر اژدهای دریایی به او پی شکش کرد و
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یونانیان وجود داشااته اساات .این آدمخواری میتوانسااته با قربانی کردن آدمیان
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آگاممنون که برای جلب نظر خدایان و پیروزی در نبرد دخترش را با دسااات خود
ک شت در این چارچوب قربانی میکردند .قربانی نخ ستزاد شکلی خ شونتآمیز از
مناسااک پرسااتش باروری و جلب نظر خدایان بوده اساات که با اختصاااص دادن
نخسااتین فرزند از هر خانواده و هر گله به خداوند همراه بوده اساات .در اشااکاا
ابتدایی این مناسااک ،که در عهد عتیق آثارش را میبینیم ،نخسااتین فرزند برای
خدایان قربانی میشده است.
هر دوی این مناسک به تدریج تلطیف شدند و در نتیجه جانوران به جای انسان

بز که در زمان مرا سم  -م

ج شن آکیتوی بابلیها  -گناهان مردم شهر را بر او

بار میکردند و بعد از شهر بیرونش میکردند .در برخی از جامعهها این بز طلیقه را
به شکلی خشونتآمیز میکشتند یا در جایی دور افتاده دفن میکردند .الگوی دوم
به تدریج وضاااعیتی نمادین به خود گرفت و به قربانی کردن جانورانی با اشاااکاا
غیرعادی و رنگهای یکدست برای خدایان منتهی شد .تا مد ها تصور بر این بود
که این جایگزینی قربانی جانوری به جای انساااانها امری عام و فراگیر اسااات ،اما
شواهد ن شان میدهد که موارد نق ضی برای این قاعده وجود دارد .به عنوان م اا،
این را میدانیم که فنیقیان باسااتان انسااان را قربانی میکردهاند .با وجود این ،در
کوبنشاااینهای فنیقی در کارتاژ ،ابتدا سااانت قربانی جانوران را میبینیم .نکتهی
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قربانی می شدند .الگوی نخ ست به پیدایش بز طلیقه انجامید .یعنی جانوری مانند
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جالب آن که با گذر زمان و فرا رسیدن سدهی چهارم پ.م ،.یعنی زمانی که سط
تمدن و پیچیدگی فرهنگ کارتاژیها به اوجی دساات مییابد ،نوزادان انسااانی هم
به همراه جانوران قربانی میشوند.
در این منطقه سه نوع منا سک قربانی رواج دا شته ا ست« :مولک ایمور» که به
خز فنیقی «ملک مل» نوشااته میشااد و مربوط به قربانی گوساافند بود« ،1مولک
اَدوم» که قربانی آدم معنا میدهد و به اسیران جنگی و افراد عادی مربوط می شد،
و «مولک بعل» که قربانی کردن نوزادان اشرافزاده برای ایزد بعل بوده است.2

دا شته ا ست .قربانی بز و گو سفند و گاو که در متنهای یونانی ب سیار مورد ا شاره
واقع شده است ،و دربارهی قربانی انسان نیز مستندا روشنی وجود دارد .م ً به
روایت هرودو  ،بیدرنگ پس از نبرد ساالمیس ،سه جوان پار سی ا سیر شده را
برای تمی ستوکلس آوردند ،که طبق معموا از دید یونانیان خوی شاوندان شاه ایران
 یعنی خواهرزادههای او  -محسوب میشدند .تمیستوکلس هنگامی با این اسیرانروبهرو شاااد که در حاا قربانی کردن برای خدایان بود ،و وقتی آنها را دید ،از
زیبایی و نسادگی شان ابراز شگفتی کرد .در همین موقع ،غیبگویی به نام ائوفرانتید

 1این واژه بعدها در قالب  molchomorبه زبان التين راه یافته و «قربانی گوسفند» معنا میدهد.
2
Steel, 1995.
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شواهد نشان میدهد دست کم دو تا از این قربانیها در یونان باستان نیز رواج
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بیدرنگ دست او را گرفت و به او فرمان داد تا هر سه جوان را برای باکوس (خدای
شااراب) قربانی کند .تمیسااتوکلس از شاانیدن این فرمان یکه خورد و  -شاااید به
دلیل پیوندهای پ شت پردهاش با ایرانیان  -میخوا ست از این کار سر باز زند ،اما
جمعیتی که در محل حضور داشتند با سر و صدا از او خواستند تا از فرمان غیبگو
اطاعت کند و بنابراین ساااردار آتنی هر ساااه جوان را به همان شاااکلی که غیبگو
میگ فت ،قربانی کرد .1همچنین هنگامی که اوباز پارسااای به دسااات قبی لهی
آپسااینتیها اساایر شااد ،او را به افتخار خدایشااان قربانی کردند .2همچنین در

هراکلس اثر سااوفوکلس مضاامون اصاالی داسااتان قربانی شاادن آدمیان به دساات
خوی شاوندان شان ا ست؛ چیزی که در فنیقیه هم ،به جز موارد ا ست نایی در قالب
قر بانی کردن نوزادان ،رواج نداشااا ته اساااات .ا ما به نظر میرسااااد یو نان یان
خویشاوندانشان را بیتوجه به سن و سااشان برای خدایان قربانی میکردند.
شواهد مربوط به قربانی انسان تنها به متنهای به جا مانده از عصر ط یی آتن
محدود نمیشاااود .آثار کهنتری از تمدن مینوآی میانهی دورهی دوم و ساااوم به
د ست آمده که ن شان میدهد در این تمدن هم قربانی ان سانهای بالغ رواج دا شته
 1پلوتارک ،تميستوكلس ،بند  25به بعد.
 2هرودوت ،كتاب نهم ،بند  119و .129
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تراژدی هکو با اثر اوریپ یدس ،در ایفیگن یا و ایفیگن یا در آول یده و در کود کان
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است .در خاکبرداری شهری باستانی در منطقهی آرخانِس معبدی کشف شد که
در اثر زمینلرزه ویران شده بود .در این معبد چهار ا سکلت به د ست آمد که یکی
از آنها به مردی جوان تعلق داشااات که بر مذبحی دراز کشااایده بود و خنجری
مفرغی بر شکمش قرار دا شت .این معبد در هنگام آتش سوزی ویران شده بود و
بنابراین اسکلت مرد یادشده هم سوخته بود .اما نکتهی جالب آن که استخوانهای
بخش را ست و روی بدنش کام ً سیاه شده بود ،اما در نواحی چپ و زیرین بدنش
همچنان سااپید بود .این میتواند نشااانگر این واقعیت باشااد که جسااد مرد جوان

مفرغی گشوده بودهاند .به این ترتیب ،معلوم می شود که افتادن این جوان بر مذب
امری تصااادفی نبوده و او را قربانی کرده بودند .اما ب فاصااله بعد از این کار معبد
آتش گرفته و در نتیجه بخشهایی از جسااد او را که خون خود را از دساات داده،
سیاه شده است.1
با توجه به این شااواهد ،تردیدی در رواج قربانی انسااان در یونان باسااتان وجود
ندارد .این در حالی ا ست که در تمدنی که تاریخنوی سان ک سیک تمایل دارند آن
را با یونان برابر بدانند ،یعنی ایران ،هیچ ن شانهای داا بر قربانی ان سان یافت ن شده

Steel,1995.
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هنگام سوخته شدن خون خود را از دست داده بوده و قلبش را توسز همان خنجر
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است .این امر تنها به دورهی تاریخی مورد نظر ما  -سدههای هشتم تا چهارم پ.م.
 محدود نمیشاااود و چنین مینماید که قومهای ایرانی اصاااوالً با قربانی کردنانسان بیگانه بودهاند و تنها جانورانی مانند گاو و اسب و گیاهانی مانند هوم را برای
خدایانشاااان قربانی میکردهاند .قربانی بز و گوسااافند که دام هایی کوچکتر و
ارزانتر مح سوب می شدند ،در این هنگام چندان رواج ندا شته و احتماالً در چ شم
موبدان ایرانی حقیر مینموده اساات .گوساافند ،در عصاار ساااسااانیان به فهرساات
قربانیهای جانوری افزوده شاااد و نامش هم بر این نکته گواه اسااات .چون واژهی

«گاوِ مقدس» معنا میدهد و نشااانگر آن اساات که موبدان میکوشاایدهاند با این
تغییر نام ،قربانی گوسفند را به جای گاو رایج کنند؛ کوششی که با توجه به عادا
امروز ایرانیان ،به نتیجهی موفقیتآمیزی ختم شده است.

پنجم :ماجرای کاهنان و دین کالسیك
تاریخ دین در یونان باسااتان دو موج متمایز را شااامل میشااود .این تاریخ در مورد
قومهای یونانی پس از پایان عصاار ظلمت آغاز میشااود .در نخسااتین موج ،که از
سدهی نهم پ.م .آغاز شد و تا سدهی ش شم پ.م .ادامه یافت ،عنا صر ا ساطیری

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

«گََِئو سپَنتَه» از این دوران رواج مییابد .این واژه همان «گاو  -ا سپند» ا ست که
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چندخداگرایانهای رواج یافتند که خاساااتگاهشاااان دین آریایی کهن و آیینهای
فنیقی بود و از ترکیب این دو شاااخه پدید آمده بودند .زادگاه این اساااطیر ،چنان
که دیدیم ،آسااایای صاااغیر بود .این موج مجموعهای از روایتها را پدید آورد که
معموالً با نام اساااطیر همری شااناخته میشااوند و مجموعهای از متنها را در بر
میگیرند که با ایلیاد آغاز میشود و تا درامهای یونانی تداوم مییابد.
در سدهی ش شم و پنجم پ.م .موج دیگری از صور بندی باورهای دینی در
یونان برخاساات که بنابر برداشااتهایی امروزین خصاالتی بیشااتر دینی و کمتر

و پیچیدهتر را در بر میگرفت .این موج زیر تأثیر م ستقیم شاهن شاهی هخامن شی
شکل گرفت و خا ستگاه آن بخشهای یونانین شین درون شاهن شاهی ایران بود.
چنان که گفتیم ،در زمان اوج درگیریهای ایران و یونان ،یعنی ع صر خا شایار شا،
بیش از نیمی از جمعیت یونانیِ زنده ،شهروند شاهن شاهی ایران بودند و همینها
فرهیختهترین و ثروتمندترین بخش از این مردم را هم شامل میشدند.
عامل اصااالی ظهور موج دوم در این نواحی آن بود که یکپارچه شااادن نظام
سیاسی و اقتصادی مناطق گوناگون در قالب شاهنشاهی هخامنشی زمینه را برای
تو سعهی بازرگانی ،ب سز ارتباطا و در نتیجه آمیختگی فرهنگی هموار کرده بود.
به همین دلیل هم در این دوره با ظهور دینهای جدیدی روبهرو میشاااویم که با
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اساطیری داشت .یعنی عناصری انتزاعیتر ،مناسکی نمادینتر ،و مفاهیمی عمیقتر
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دینهای پیش از خود تفاو هایی کیفی دارند .این دینهای جدید خصاالت محلی
و قبیلهای سااابق خود را از دساات دادهاند و حالتی فراگیر و جهانشااموا یافتهاند.
احتماالً اولین دین از این رده ،که ادعای جهانگیری داشت و همگان را مستقل از
نساد و زبان شان مخاطب خود میدید ،دین زرت شتی بود که تو سز داریوش بزرگ
به کار گرفته شد و شالودهی مشروعیت داتَه و نظم هخامنشی را تشکیل میداد.
در استانهای لودیا ،داسکولیون ،و ایونیه شهرهای مهم و بزرگی مانند افسوس
و میلتوس و سارد وجود داشتند که مرکز آمیختگی دینها و عقاید و دیگ جوشی

در همین مراکز نطفههای موج دوم آیینهای یونانی بسته شده باشد .دینهای این
موج دوم ،با وجود غنایی که نساابت به برداشاات اساااطیری قدیمی داشااتند ،و با
وجود تأثیر فراگیری که در سرزمینهای یونانینشین گذاشتند ،از چند نظر سادهتر
و ابتداییتر از دینهای کهنتر و ریشهدارتر مقیم میانرودان ،مصر و ایران محسوب
میشدند .مهمترین این موارد عبارتند از:
الف) دین یونانیان هرگز نهاد متمرکز و سلسلهمراتب پیچیده و نیرومندی به لحاظ
ساایاساای پدید نیاورد .نهادی مذهبی مانند ساالساالهمراتب موبدان زرتشااتی و
شاااخههای گسااتردهی آن ،یا الیهبندی هفتگانهی مهرپرسااتان و مغانِ مبلغ آن
هرگز در یونان شکل نگرفت و دینهای یونانی همچنان خصلت محلی و وابسته به
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برای ترکیب باورهای دینی و عقاید فلسفی محسوب می شدند .چنین مینماید که
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دولتشاااهر خویش را حفظ کردند .از این رو ،ساااازمانهای دینی یونانی هرگز به
سطحی از پیچیدگی دست نیافتند که در حوزههای اجتماعی دیگر  -م ل سیاست
 اثرگذار با شند .تنها نهاد دینی در یونان با ستان که اهمیت سیا سی دا شت ،نهادساااروشها بود که مهمترین مراکزش  -معبد دلفی و معبد برانخیدی  -جیرهخوار
شااااه ایران بود .از میان این مراکز به ویسه معبد دلفی به خاطر پیشاااگویی های
سااروش آپولون در آن اهمیت داشاات ،چون شاااهان و دولتمردان یونانی به طور
مداوم با وی م شور میکردند .گروههای دینی مخفی دیگر که یک به یک در این

زیرزمینی باقی ماندند و هرگز به موقعیت دینی رسمی ارتقا نیافتند.
ب) نظام چندخدایی یونانی ،هرگز به ترکیبی فلساافی دساات نیافت و در وضااعیت
یکتاپر ستانهای که نطفهاش در پر ستش مردوک بابلی و آ شور دیده می شود قرار
نگرفت .بدیهی ا ست که نظامی با پیچیدگی آیین زرت شتی نیز در این قلمرو ظاهر
نشد و روابز میان خدایان در حد سلسلهمراتبی محکم و هستی شناختیای که در
دینهای یکتاپر ستی مانند زرت شتی وجود دا شت ،سازمان نیافت .تنها ن سخههای
یکتاانگارانهای که به وجود آمد ،نسخهی بیشتر فلسفی  -و کمتر دینی  -متفکران
مکتب ایونی بود که ساااعی میکرد نظام چندخدایی یونانی را با اعتقاد به جوهری
یکتا (آرخه) ترکیب کند .این شاخه هم دوامی اندک داشت و به خاطر سادهانگاری
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بخش مورد وارسااای قرار خواهند گرفت ،تا پایان به صاااور نهادهایی مخفی و
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در تعریف جوهر اول یه با اق باا چ ندانی رو بهرو نشاااد ( تالس جوهر اول یه را آب
میدانست ،اما شاگردش آناکسیماندر آن را آپایرون (نامحدود) نامید و شاگرد وی
آناکسیمنس آن را با هوا یکی گرفت).
پ) نظام دینی یونانی هرگز با اخ قیا گره نخورد .پیوند اخ ق با دین ،یکی از
نشانههای پیچیده شدن نظام دینی است و برای نخستین بار به شکلی تمامیتگرا
در آیین زرتشااتی ابداع شااد .خدایان یونانی تا آخرِ کار موجوداتی غیراخ قی باقی
ماندند که به قوا اف طون به زنا و دروغگویی و فریبکاری دسااات مییازیدند و

به این ترتیب ،نظام دینی یونانیان از سااه جنبهی پیچیدگی نظام کهانت ،عمق
معانی فلساافی و سااط نمادین شاادن مفاهیم ،و درجهی پیوند تقدس و اخ ق از
دین های رایج در کرا نه های خاوری هلساااپو نت اب تداییتر بود ند .با وجود این،
نحلههایی دینی در یونان باستان پا گرفتند که بر مبنای این سه متغیر پیشرفتهتر
از دیگران محساوب میشادند و الگوهای اصالی موج دوم دین یونانی را به نمایش
میگذاشتند.
ستترگتشتتت پوتاگوراس  -پوتاگوراس پسااار منِساااارخوس یکی از مشاااهورترین
اندیشاامندان جهان باسااتان اساات .کساای که در یونان به عنوان کاهنی شااناخته
می شد ،اما در ع صر جدید به دلیل ارجحیت یافتن فیل سوفان بر کاهنان ،بی شتر بر
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اسیر عواطفی مانند خشم و حسد و ترس بودند.
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ساااویهی فلسااافی افکارش تأکید میشاااود و او را تا مرتبهی خردگرایانی مانند
سوفی ستها ارتقا میدهند .پوتاگوراس در ک شور ما بی شتر با شکل عربی شده و
نازیبای نامش  -یعنی فی اغورث  -شاااهر دارد .این شاااکل از نام پوتاگوراس را
ق سطا بن لوقا در سدهی سوم هجری در ترجمهاش از کتاب پروتارخوس به د ست
داده است.
پوتاگوراس بین سااااهای  580-571پ.م .در ساااموس متولد شااد و زمانی به
بلوغ فکری و ذهنی رساااید که پلوکراتس به نمایندگی از ایرانیان بر این جزیره

شواهد چنین بر میآید که پوتاگوراس به این طبقه تعلق داشته باشد چون پدرش،
من سارخوس ،جواهرفروش بود .با به قدر ر سیدن پلوکراتس گروهی از ا شراف از
سااااموس کوچیدند ،و پوتاگوراس یکی از ایشاااان بود .او در این مقطع به ایتالیا
کوچید و در شهر کروتون ساکن شد و در همانجا دبستان خویش را بنیان نهاد.
مکتب پوتاگوراس به یونانی «مجمع»  سونِدریا ) :نامیده می شد.
این نامی ا ست که در شورای روحانی یهودیان  -صنهدرین  -به یادگار باقی مانده
ا ست .این مکتب یکی از نخ ستین فرقههای دینی یونانی ا ست که نقش سیا سی
عریانی را ایفا میکرد و آشااکارا در بازیهای میان دولتمردان وارد میشااد .چنان
که گفتیم ،خودِ پوتاگوراس گرایشهای اشرافی داشت .پس هنگامی که در کروتون
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حکومت میکرد .پلوکراتس جباری بود که با طبقهی اشااراف دشاامنی داشاات .از
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ساااکن شااد ،دبسااتانی تأساایس کرد و به آموزش جوانانی پرداخت که از طبقهی
اشراف برخاسته بودند .آشکار است که تا این دوران نظام فکری او شکل گرفته بود
و از این رو ،دورهی اقامتش در ساموس را باید همتای مرحلهی یادگیری و پختگی
اندیشهاش دانست .آشنایی او با اندیشههای شرقی باید در همین دوره انجام شده
باشااد و به این ترتیب وقتی پوتاگوراس به ایتالیا کوچید ،انبانی از آرا و عقاید رایج
در مرزهای غربی شاااهنشاااهی ایران را با خود همراه میبرد .شااواهدی در دساات
است که نشان میدهد او سبک زندگی ایرانیان را نیز وامگیری کرده بود .چون در

شلوار در آن دوران لباس ویسهی قبیلههای ایرانی بود و به نوعی لباس ملی پارسها
و مادها محسااوب میشااد .این نکته به قدری شااهر داشاات که هرودو برای
نامیدن ایرانیان لقب «شااالوارپوش» را به کار گرفته اسااات .به این ترتیب ،معلوم
میشاااود که پو تاگوراس در برخی از عادا زندگی روزمرهاش دنبالهروی ایرانیان
بوده است .یکی از دالیلی که بر این امر میتوان آورد ،هویت یکی از استادان دوران
جوانیاش اسااات :تئودوروس سااااموسااای که مدتی اساااتاد وی بود و به عنوان

 1كينگزلی.36 :1383 ،

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

منابع معتبر به این م سأله که پوتاگوراس شلوار میپو شیده ،ا شاره شده ا ست.1
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مجسمه ساز و معمار برای کارفرمایان پارسی کار میکرد و سااهای زیادی از عمر
خویش را در ایران گذرانده بود.1
پوتاگوراس دبستان خود را در خانهی یکی از اشراف به نام میلو تأسیس کرد و
با حمایت سایر اشراف برای خود شهرتی به هم زد و شاگردان بسیاری را به مکتب
خویش جذب کرد .در مورد محتوای آموزه های وی برداشااات های متفاوتی وجود
دارد .امروز او را بیشااتر به خاطر عقایدش در مورد اهمیت عدد و تلقیاش از آن به
عنوان اصل اولیه می شناسند .همچنین میدانیم که او نخستین کسی بود که خود

یونانی با گرایشهای عقلگرایانه و ک می آ شنای ع صر اف طونی تج سم می شود.
اما واقعیت امر آن اساات که پوتاگوراس مؤسااس مکتبی دینی /عرفانی بود و محور
آموزه هایش را مفاهیمی مانند جاودانگی روح ،تناساااخ ،و پرهیز از گناه تشاااکیل
میدادهاند .مفهوم حکمت (سااوفیا ) :هم در یونان باسااتان با معنایی که
پس از دو سده در ع صر پریکلس به د ست آورد ،متفاو بود .در زمان پوتاگوراس،
سوفیا نام ایزدبانویی بود که حکمت و خرد را نمایندگی میکرد و برخی از مفاهیم
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را فیلسااوف نامید .به همین دلیل هم در برداشاات ک ساایک ،همچون فیلسااوفی
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رازورزانه و عرفانی را نیز حمل مینمود .فیل سوف به معنای ک سی ا ست که هوادار
این ایزدبانو باشد و دوستدار قلمرو زیر حمایت وی باشد.
مهمترین دلیلی که برای فیلساااوف (به معنای جدید) ،ریاضااایدان ،و حتی
دانشمند پنداشتن پوتاگوراس مورد استفاده قرار میگیرد ،ع قهاش به مفهوم عدد
ا ست .اعتقاد به اهمیت جوهری اعداد ( هوی آریتمای ،)  :یکی از
باورهای بنیادین پوتاگوراساایان بوده اساات .اما این عدد با مفهوم ریاضاای عدد که
امروز ما در ذهن داریم کام ً تفاو دارد .چون برای یونانیان با ستان عدد مفهومی

عدد را بخشااای از زنجیرهی ا عداد طبیعی (بین  2و  ) 4میدانیم ،مت فاو بوده
ا ست .یونانیان با ستان مانند ب سیاری از تمدنهای کهن دیگر برای عدد خ صلتی
جادویی و معنایی عمیق قایل بودهاند .به این ترتیب  3برای مصاااریان ،بابلیان و
فنیقیان که به وجود ت لیثهایی از خدایانِ پدر ،مادر و پساار باور داشااتند ،ع مت
الوهیت بوده و کارکرد محاسباتیاش به عنوان عددی بین  2و  ،4در مرتبهی بسیار
فروپایهتری قرار میگرفته و تنها به دبیران و حسابداران منحصر میشده است.
در زمان پوتاگوراس بردا شت بابلیان در مورد عدد ب سیار شهر دا شت و این
تف سیر همان بود که احتماالً به این فرهیختهی یونانی هم منتقل شد .پوتاگوراس
معتقد بود مادهی نخ ستینِ ت شکیلدهندهی جهان ،یعنی چیزی که یونانیان هولِه
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کیفی بوده ،نه کمی! یعنی بردا شت ای شان از عددی مانند  3با بردا شت ما که این
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( ) میخواندند ،عدد است .علمی که این جوهر اولیه را بررسی میکرد ،علم
اعداد (آریتمِتیکِه ) :نام داشت .این علم اعداد با ریاضیا امروزین
تفاو زیادی دا شت ،چون به عدد همچون مفهومی قد سی و کیفی مینگری ست،
نه ابزاری محاساااباتی و کمی .به عنوان م اا ،از دید پوتاگوراس مجموعهای از
جفتهای متضااااد معنایی در جهان وجود داشااات که ده تا از آنها از بقیه مهمتر
بود .1یکی از این ج فت ها به ت مایز زوج (آپتیون ) :و فرد (پریتّون:
 )مربوط میشاااد .از دید پوتاگوراس زوج با نیمی از جفتها و فرد با

نرینه و متحرک دان سته می شد .عدد  1نه زوج بود و نه فرد ،و عدد  5که از جمع
نخسااتین عدد نرینه ( )3و مادینه ( )2ایجاد میشااد ،ع مت ازدواج بود .به همین
ترتیب  6معادا با نشاااط و  7همتای فرصاات قلمداد میشااد .با مرور برداشاات
پوتاگوراس از معنای عددهای گوناگون ،میتوان بهتر ماهیت کیفی عدد را دریافت.
این همه در حالی است که بابلیان باستان در همین دوره جداوا عددی پیچیدهای
را برای محا سبا اختر شنا سانه ابداع کرده بودند و عدد را به معنایی محا سباتی و
نزدیک به مفهوم امروزین ما به کار میگرفتهاند .ریا ضیا بابلی به قدری پی شرفته
 1این ده جفت عبارت بودند از :محدود /نامحدود ،واحد /كثير ،نر /ماده ،متحرک /ساكن ،خط را ست /خط
خميده ،مربع /مستطيل ،نيک /بد ،روشن /تاریک ،راست /چپ ،و زوج /فرد.
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نیمی دیگر همارز بودند .م ً زوج محدود ،مادینه ،و سااااکن بود و فرد نامحدود،
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بوده اساات که حتی عملیا لگاریتمی را بدون آن که قانون حاکم بر آن را بدانند،
به طور تجربی انجام میدادهاند.1
از آنجا که هنوز سااایساااتم عددنویسااای در خز یونانی نهادینه نشاااده بود،
پوتاگوراس و شاااگردانش نمادهایی برای نمایش اعداد ابداع کرده بودند و آنها را با
چیدن ساانگریزههایی (پسااوفوی ) :بر بخشاای هموار از زمین (هوروی:
 ) نمایش میدادند .عدد  10از دید پوتاگوراس مقدس بود و نماد طبیعت
دانسته میشد .به همین دلیل  4هم عددی مهم تلقی میشد ،چون مجموعه چهار

م ل ی چهار ردیفی نمایش داده می شد که قاعدهاش چهار و باالیش یک سنگریزه
داشااات .پو تاگوراسااا یان این م لث را چ هار تایی تِتراکتوس) 
میخواندند و آن را نماد رمزی عدد  10میدانساااتند .به همین دلیل هم یکی از
محکمترین سوگندهای پوتاگوراسیان « سوگند به چهار» (تتراس ) :بود.
اعتقاد پوتاگوراسیان به عدد ده به قدری بود که شمار اختران را نیز ده میدانستند
و از آنجا که در آن روزگار تنها نُه جرم کیهانی 2برایشااان شااناخته شااده بود،

 1نویگه باور.1375 ،
 2این نه جرم كيهانی عبارت بودند از :ماه ،خورشـــيد ،تير ،بهرام ،ناهيد ،برجيس ،كيوان ،زمين و فلک
ثوابت.
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عدد نخساات ( )1++3+4برابر میشااود با ده .عدد  10به همین دلیل به صااور
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سااتارهی دیگری به نام «ضااد زمین» (آتنیختون ) :را تصااور کرده
بودند تا شمار آنها را به ده برسانند.
ریاضاایترین آموزهی پوتاگوراس ،که به همین دلیل هم شااهر یافته اساات،
عبار اسااات از این نکته که در یک م لثِ دارای زاو یهی  90درجه ،مربع وتر با
مجموع مربع دو ضلع دیگر برابر ا ست .این را البته م صریان از حدود دو هزار ساا
پیش می دانساااتند و بابلیان از حدود هزار سااااا قبل از وی این موضاااوع را بر
کتیبههای شان با خطوطی هند سی و محا سباتی دقیق ن شان داده بودند .ق ضیهی

منتهی می شد .یعنی وتر م لث را ستگو شهای که طوا هر ساق آن برابر  1با شد،
برابر ا ست با ری شهی عدد  ،2که برای یونانیان نا شناخته بود .به این ترتیب معلوم
می شد که جوهر همه چیز عدد نی ست ،چون چیزی مانند وتر چنین م ل ی وجود
داشاات که برای یونانیان با هیچ عدد شااناختهشاادهای برابر نبود .به این شااکل
میبینیم که تنها عن صر ریا ضیاتی واقعی در د ستگاه نظری پوتاگوراس ،که از م صر
یا بابل وامگیری شاااده بود ،دقیقاً همان بخشااای بود که با بقیهی دساااتگاهش
همخوانی نداشت و به اخت ا در آن میانجامید.
به این شکل با مرور متنهای پوتاگورا سی معلوم می شود که این متفکر یونانی
هنگام سخن گفتن از عدد چیزی متفاو با ریا ضیا امروزین را در ذهن دا شته
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پوتاگوراس در مورد وتر م لث قائم الزاویه به ایجاد تعارضاای در دا نظریههای وی
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اساات .چیزی که به مفهوم عدد نزد کاهنان و جادوگران کلدانی شااباهت داشااته
اساات .مفهومی که در همان زمان نزد حسااابداران و اخترشااناسااان بابلی تا حد
م فاهیم کمی و م حاسااا باتی امروزین ترقی کرده بود ،ا ما از د ید این شااااگرد
عارفمسلک دور مانده بود .او بیش از ریاضیدان بودن ،کاهنی محسوب میشد که
مفهوم عدد و تقدس آن را از بابلیان وامگیری کرده و برخی از قضاااایا و مفاهیم
شناخته شده در میانرودان و م صر را به عنوان معجزاتی برای حقانیت مکتبش به
شاگردانش میآموزاند.

چند شاهد تاریخی تقویت کرد.
ما میدانیم که یکی از قواعد کلیدی حاکم بر مکتب پوتاگوراس ،سوگندی بوده
که هنگام ورود به این نحله برای حفظ ساااکو میخوردهاند .پوتاگوراسااایان این
ساااوگند را «اِخِموتیا» ( ):مینامیدند که «ساااکو » معنا میدهد.
سوگند سکو در فرقههای رازورزانهی جهان باستان بسیار رایج بوده و نوآموزان را
متعهد میکرده تا در مورد آنچه میآموزند با اع ضای خارج از فرقه سخنی نگویند.
به این ترتیب ،از دید پوتاگوراسااا یان کل مردم به دو گروه تقسااایم میشااادند:
رازآموزان (مَتِمَتیکوس ) :که میتوانسااات ند دانش ا عداد را
بیاموزند ،و مردم معمولی یا «نا شنواها» (آکو سماتیکوس) :
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ادعای کاهن بودن پوتاگوراس و خصاالت دینی مکتبش را میتوان با اشاااره به
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که نباید در مورد رازهای فرقه با ایشان سخنی گفته شود .میدانیم که مکتبهایی
مانند فرقهی الئوسایس و آیین مهر نیز ساوگندهایی مشاابه را داشاتهاند و به این
ترتیب میتوان مکتب پوتاگوراس را هم در همین ردهی فرقه هایرازورزانه جای
داد .قانون حفظ ساااکو

به قدری محکم بوده که یکی از اعضاااای این نحله -

هیپاساوس  -که راز اصام بودن طوا وتر م ل ی با دو سااق به طوا واحد را افشاا
کرده بود ،به دست اعضای فرقهاش کشته شد.
عنصااار دیگری که ماه یت دینی این مک تب را نشاااان مید هد ،باور های

جدیدی که در جهانی انباشااته از تجربهگرایی و ریاضاایمحوری زندگی میکنند،
جنبهی ریا ضیاتی پوتاگوراس برج ستگی یافته و آموزههایش در مورد عدد بی شتر
جلب نظر میکند .اما او در جهان با ستان عمدتاً به خاطر باورهای دینیاش پرآوازه
بود و از اعتقاداتش به عدد تا زمان اف طون جز به اشاره سخن نمیگفتهاند .پس از
اف طون ،با توجه به آن که این فیلساااوف نامدار این جن به از کار پوتاگوراس را
وامگیری کرد ،این ق ضیه اهمیت یافت و به تدریج پوتاگوراس را از مرتبهی رهبری
روحانی و بنیان گذاری دینی به موقعیت یک ریاضااایدان بیطرف و ع قهمند به
پسوهشهای علمی دگرگون ساخت.
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متافیزیکیای ا ست که تو سز پوتاگوراس تبلیغ می شد .امروز برای تاریخنوی سانِ
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پوتاگوراس باورهایی را تبلیغ میکرد که آشاکارا ریشاهای شارقی داشاتهاند .از
دید او همهی جانداران روحی جاویدان دارند که میتواند با قواعدی از بدنی به
بدن دیگر منتقل شود .به این ترتیب ،نظامی از تنا سخهای پیاپی وجود دارد که بر
مبنای گناهان یا نیکی های هر روح در هر مرحله از زندگیاش ،کالبد وی را در
زندگی بعدی تعیین میکند .گویا پوتاگوراس خود مدعی بوده که تمام زندگیهای
پیشاااینش را به یاد میآورد .او این توانایی را مدیون حافظهی شاااگفتانگیزش
میدانسااات که مدعی بود آن را قرن ها قبل همچون هدیهای از هرمس دریافت

یک تناسااخ را تجربه میکند :او نخساات در کالبد اوفوربوس که در تروا به دساات
من ئوس زخمی شااد میزیساات ،بعد در قالب مردی به نام هرموتیم زاده شااده و
پسااار من ئوس را در مع بدی د ید ،آن گاه در قا لب ماهیگیری فقیر در دلوس
زی ست ،و آنگاه در قالب پوتاگوراس بار دیگر زاده شد .برخی از شاگردانش معتقد
بودند استادشان بعد از مرگ در قالب مردی به نام پریاندروس و پس از او در قالب
روسپی مشهوری به نام آلکو به زندگی بازگشته است.
این روایتها به روشنی از عقیده به سامسارَه و کارمَه در آیین بودایی وامگیری
شده ا ست .همچنین پوتاگوراس معتقد بود که نباید به جانداران آ سیبی ر ساند ،و
باید از خوردن گوشاات پرهیز کرد .اینها هم برداشااتی یونانیشااده از آهیمسااای
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کرده ا ست .بنا بر روایتهایی د ست دوم ،پوتاگوراس مدعی بود که هر  216ساا
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بوداییان هساااتند .همچنین بر این باور بوده که تاریخ جهان از دورههایی تکراری
ت شکیل یافته که با عقیدهی ایرانیان دربارهی دورههای سه هزار سالهی آفرینش
گیتی و عقاید هندیان دربارهی چرخههای زمانی تکرار شاادنی همخوانی دارد .این
عقاید و آرای پوتاگوراس در مورد تناساااخ ،منع خوردن گوشااات ،حرمت کشاااتن
جانداران و ناپ سند دان ستن همن شینی با ق صابها و شکارچیان آ شکارا از هند و
آیین بودا وامگیری شدهاند .دربارهی این که عناصر یادشده چگونه و از چه مجرایی
به یونان رسیدهاند ،چیزهایی میدانیم.

یا جادوگری به نام فرکودس که از شاااهر آپولونیوس میآمد تعلیم او را بر عهده
گرفت .سپس او به سفری دور و دراز رفت و در معابد تِب در م صر شاگرد کاهنان
مصااری شااد .میگویند در این میان به بابل هم ساافر کرد و از کاهنان کلدانی هم
چیزهایی آموخت .در واقع ،با توجه به محتوای عقایدش ،بیشااتر به نظر میرسااد
آموزگارانش کلدانی بوده باشاااند تا مصاااری .چون تأکید بر تقدس عدد و عقاید
بودایی را تنها در بابل میتوانسته بیاموزد .در واقع در این دوران ،بابل مرکزی بوده
که به دلیل تجار با ایران شااارقی و هند ،طیفهای گوناگونی از عقاید هندی در
آن رواج دا شته ا ست .تبادال فرهنگی میان ایران و هند از دیرباز برقرار بوده و به
ویسه پس از فت بخشهای شمالی هند تو سز هخامن شیان و پیو ستن این منطقه
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روایت کردهاند که نخ ستین ا ستاد پوتاگوراس عمویش زوئیلوس بود .آنگاه مغ
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به شاهن شاهی ،فرهنگ هندی هم در ب ستر جذب تمدن هخامن شی وارد شد ،تا
حدی که دستکم از دورهی آشوکا به بعد معابدی بودایی در بابل وجود داشتهاند.
احتماالً پوتاگوراس در این معابد و در این فضااا با عقاید هندی برخورد کرده و آن
را با دیدگاههای بابلیان در مورد تقدس اعداد درآمیخته اساات .البته احتماا ساافر
پوتاگوراس به مصاار منتفی نیساات .یکی از باورهای مرکزی پوتاگوراساایان ،یعنی
مقدس دانستن جانوران ،گذشته از ریشهی هندی میتوانسته خاستگاهی مصری
هم داشته باشد.

دینی و اخ ق شخصی ،که در دینهای هندی هم وجود دارد ،در دین زرتشتی به
تعریف چندین جفت متضاد معنایی میانجامد که مهمترینشان اهورامزدا /اهریمن
و مزدیسااانی /دیویسااانی اسااات .گویا حضاااور این جفتهای متضااااد در نگرش
پوتاگورا سی ،و تأکیدش بر قواعد اخ ق شخ صی ،سرچ شمههایی ایرانی دا شته
باشااند .با مرور برخی از این قواعد اخ قی میتوان به رگ و ریشااهی آن پی برد.
م ً پو تاگوراس ع قا ید کهن ایرانی در مورد ت قدس خروس را پذیرف ته بود و به
پیروی از او ستا ک شتن خروس را یکی از بزرگترین گناهان میدان ست .این عقیده
به قدری در میان پیروانش جدی بوده که حتی دسااات زدن به خروس سااافید را
مجاز نمیدانساااتند .همچنین برخی از عقاید زرتشاااتیان در مورد تقدس خاک و
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عقاید پوتاگوراس ،یک رگهی مشاااخص ایرانی هم دارند .تأکید بر پیوند عقاید
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آتش و آب را رعایت میکردند و م ً با کفش به معابد وارد نمیشااادند و با چاقو
آتش را به هم نمیزدند.
پوتاااگوراسااایااان ع وه بر اینهااا مجموعااهای از پرهیزهااا (آپخِساااتااای:
 )را رعایت میکردند که برخی از آنها امروز برای ما بیمعناسااات.
م ً نزد این افراد نشاااساااتن بر پیمانه ،خوردن لوبیا و نوعی ماهی ،نگاه کردن به
چراغ در کنار آیینه ،بریدن نان با چاقو ،ایسااتادن بر خردههای ناخن ،و خندهی پر
سر و صدا مجاز نبوده است .به پوتاگوراس معجزاتی هم نسبت دادهاند که همه در

قانع کند که لوبیا نخورد ،یا سااها با خرسی معاشر داشت ،یا هنگام عبور از رود
نِسوس آب رودخانه به او درود میفرستاد.
به این ترتیب ،میبینیم که مکتب پوتاگوراس دانشاااگاهی برای آموزش علوم
ریاضاای نبوده اساات ،بلکه فرقهای دینی بوده شاابیه به سااایر فرقهها ،که زیر تأثیر
عقاید بابلی ،هندی ،ایرانی ،و مصااری شااکل گرفته و به نظامی برای سااازماندهی
اشااراف تبدیل شااده اساات .یک دلیل ساااده بر تفاو این مکتب با دبسااتانهای
فیلساااوفان بعدی ،آن که بحثها در میان اعضاااای این فرقه با نقل قوا آوردن از
پوتاگوراس ختم می شده ا ست .عبار م شهورِ «آوتوس اِفِه»  که
در متن های التینی به  ipse dixitترج مه شاااده« ،خودش این را گ فت» معنی
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خور کاهنان و رهبران فرقههای باستانی است .م ً میگویند توانست گوسالهای را
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میدهد و ن شانگر آن ا ست که نقل قوا آوردن از ا ستاد در بحثها حجت بوده ،نه
قو اساااتدالا طرفین مباح ه .چنان که اشااااره شاااد ،این فرقهی دینی یکی از
نخسااتین مراکز سااازماندهی تقدس در یونان بود که به معبدی وابسااته نبود و با
وجود این ،در حوزهی سااایاسااات نقشآفرینی میکرد .پوتاگوراس پس از ورود به
کروتون با حاکم شهر ،که ا شرافزادهی جنگاوری به نام میلو بود ،دو ستی نزدیکی
به هم ر ساند .چنان که گفتیم ،همین میلو بود که خانهای را به عنوان دب ستان در
اختیار فیلسوف ساموسی گذاشت .به این ترتیب ،پوتاگوراس تعلیم و تربیت جوانان

کرد .طبیعی اساات که در این شاارایز لبهی تیز مخالفت دشاامنان اشااراف ،یعنی
هواداران دموکرا سی در این شهر ،متوجه پوتاگوراس و شاگردانش شود .در عمل
هم چنین شد و رهبر دموکرا ها که کولون نام دا شت ،با پوتاگوراس به د شمنی
برخا ست .با وجود این ،قدر ا شراف و میلو به قدری بود که اجازهی تعر ضی را به
مخالفان نمیداد.
آنگاه در  511پ.م .بحران فرار رساااید .در این سااااا دموکرا ها در شاااهر
همسااایهی کروتون ،سااوباریس ،به قدر رساایدند و خانوادههای اشاارافی را قلع و
قمع کردند .گروهی از اشراف از شهرشان گریختند و به کروتون پناه بردند .تِلوس،
که رهبر دموکرا های سوباریس بود ،ت سلیم آنان را خوا ستار شد و هواداری میلو
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اشرافی کروتون را برعهده گرفت و ایشان را در قالب فرقهی سری نیرومندی متحد
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از پناهندگان منجر به شااعلهور شاادن آتش جنگ در میان دو شااهر شااد .به این
شکل ،مردم کروتون بر سوباری سیها چیره شدند و به د ستور میلو تمام مردم این
شهر کشتار شدند و خانههای شان با خاک یکسان شد .چنان که گذشت ،این یکی
از نخستین نمونههای قتلعام کل ساکنان یک شهر است که در مستندا یونانی
ثبت شااده اساات .کروتون با وجود پیروزی در این جنگ ،با بحرانی داخلی درگیر
شد و کولون توانست میلو را از قدر کنار بزند .به این ترتیب ،در شهر شورشی بر
ضد اشراف شکل گرفت .1یکی از نتایج این شورش آن بود که کولون و هوادارانش

شاااگردانش را از دم تیغ گذراندند .گویا تنها دو تن توانسااته باشااند از این کشااتار
جان سااالم به در ببرند .یکی از آنها آرخیپوس و دیگری لوساایس نام داشاات .این
شخص اخیر بعدها به م صر و تب رفت و مکتب پوتاگورا سی را در آنجا تأ سیس
کرد .در مورد سرنو شت خود پوتاگوراس روایتهای ضد و نقی ضی در د ست ا ست.
دیکهآرخوس مدعی ا ست که او به معبد موزها گریخت و چون محا صرهاش کردند
در همانجا از گرسنگی تلف شد .اما پورفوریوس میگوید دموکرا ها او را دستگیر
کردند اما آسیبی به او نرساندند و بعدی از مدتی آزادش کردند.

 1دیودور.12.10.1-12.9.1 ،
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به دبسااا تان پو تاگوراس حم له کرد ند و آن جا را در آتش ساااوزا ند ند و ه مهی
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تفکر پوتاگوراسااای تا  350پ.م .باقی ماند و در جهان یونانی اثرا بسااایار
چ شمگیری بر جای گذا شت .اف طون مهمترین ک سی بود که از این مکتب تأثیر
پذیر فت ،و ب حث های مربوط به ت قدس ا عداد را از آن وامگیری کرد .ب عد ها
نواف طونیان این عقاید را به االهیا مسااایحی وارد کردند که بخش هایی از آن
هنوز هم وجود دارد.
ع وه بر این اختر شنا سی پوتاگورا سیها هم ،که از بابل وامگیری شده بود و
ن سبت به عقاید یونانیان ب سیار پی شرفته مح سوب می شد ،در یونان ب سیار بازتاب

کرد که گرداگرد آتشااادانی مرکزی میچرخد .او با توجه به گِرد بودن ساااایهی
خسااوف نتیجه گرفت که زمین کروی اساات و به این ترتیب خمیرمایهی نظریهی
خورشایدمرکزی را بنا نهاد .احتماالً پوتاگوراس در این مورد واساطهای بوده اسات
که اندوختههای علمی بابلیان را به رومیان و مسیحیان بعدی منتقل کرده و زمینه
را برای ظهور مدا کپرنیکی از کیهان فراهم ساخته است.1
سرگت شت امپدوکلس  -اندی شمند دیگری که شای سته ا ست در اینجا به نامش
اشاره شود ،امپدوکلس پسر مِتون است .امپدوکلس در ساا  492پ.م .در خاندانی

 1گمپرتس ،جلد .1375 ،1
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یافت .پوتاگوراس بر این مبنا زمین را متحرک دان ست و آن را در و ضعیتی تج سم
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اشاارافی در آگریگنتوم زاده شااد .این شااهر همان اساات که امروز آکراگاس نامیده
میشااود و در ساایساایل قرار دارد .پدرش قهرمان ارابهرانی چهار اساابهی المپیک
هفتاد و یکم بود و در نتیجه میتوان خانوادهاش را ا شرافی دان ست .چون ارابهرانی
ورزشااای ویسهی این طبقه محساااوب میشاااده اسااات .گویا پدربزرگش هم که
امپدوکلس نامیده می شده در م سابقا المپیک مقام قهرمانی را به خود اخت صاص
داده با شد .او با وجود ا صل و ن سب ا شرافیاش ،با محافظهکاران و آری ستوکرا ها
دشمنی داشت و هوادار دموکرا ها بود.

و گویا بعدها هم هنگامی که هزار تن از آریساااتوکرا ها برای به دسااات گرفتن
قدر بساایج شااده بودند ،رهبری مردم را به دساات گرفت و ت شهای ایشااان را
عقیم گذارد .میگویند مردم شااهرش او را به پادشاااهی برگزیدند اما او که ادعای
خدایی داشاات این مقام را ناچیز شاامرد و قدر را به دموکرا ها سااپرد .او برای
مبارزه با بیماری ماالریا مردابهای اطراف آگریگنتوم را خشاااک کرد و قاعدتاً این
کار را از پارس های همعصااارش آموخته بود که برای کنترا این بیماری چنین
میکردند .میگویند در اواخر عمرش به دالیلی سیا سی از شهرش تبعید شد و به
پلوپونسوس کوچید.
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او در  470پ.م .در شورش مردم بر ضد جباری به نام تراسیدایوس نقش داشت
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در بارهی او داسااا تان های ز یادی وجود دارد .م ً دیوگنس الئرتیوس او را
پایهگذار علم ب غت میداند و جالینوس از او به عنوان مؤساااس مکتب پزشاااکی
ای تال یا یاد میک ند .یکی از شاااا خه های مهم ا ندیشاااه در یو نان ،یعنی جنبش
سوفی ستها ،تو سز دو تن از شاگردان او آغاز شد که گرگیاس و پاو سانیاس نام
دا شتند .همچنین معجزا زیادی از او نقل شده ا ست .م ً میگویند مردگان را
ز نده میکرد و بی ماری ها را با قدرتی جادویی شااا فا میداد .با تو جه به همین
داسااتانها میدانیم که امپدوکلس در علومی مانند زیسااتشااناساای و پزشااکی و

انتزاعی ریا ضی یا فل سفی .در مورد آموز شی که دریافت کرده ،دو چیز را میدانیم.
نخست آن که با پوتاگوراسیان نزدیک بوده و مدتی شاگردی شان را میکرده است.
میگویند با پارمنیدس و زنون هم دیدارهایی داشاااته و شااااگرد تلوگس ،پسااار
پوتاگوراس ،یا اپیخارموس ،یکی از استادان مکتب پوتاگوراسی ،بوده است .دوم آن
که در جوانی به سفرهای دور و درازی پرداخته و به ویسه مدتی طوالنی را در ایران
گذرانده ا ست .میگویند او سااها در بابل و ایران شاگرد مغها و کاهنان کلدانی
بود و وقتی به سرزمین خویش بازگشت لباسی ارغوانی و سربندی پارسی پوشیده
بود.
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شیمی صاحبنظر بوده ا ست و بی شتر به علوم تجربی گرایش دا شته تا نظریههای
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امپدوکلس ادعای خدایی میکرد و در میان شاگردان و پیروانی که این ادعایش
را باور داشتند ،میزیست .او دو شعر به نامهای «دربارهی طبیعت» و «پاالیشها»
سروده که روی هم رفته پنج هزار بیت طوا داشته ،ولی فقز چند صد بیت از آنها
باقی مانده است .در این اشعار ،نظریهی زرتشتی کشمکش میان دو نیروی نیک و
بد بیان شااده اساات .از دید امپدوکلس ،کل گیتی از چهار عنصاارِ همتا و همزور
تشااکیل شااده اساات که زیر تأثیر دو نیرو با یک دیگر ترکیب میشااوند ،یا از هم
تفک یک میگرد ند .این دو نیرو ع بارت ند از مِهر (فیلوتِس ) :و آفَ ند

باعث ترکیب شدنشان (میکسیس ) :میشود که دستمایهی حیا است و
به شااادی میانجامد .آفند ،برعکس نیرویی پلید اساات که تجزیه (دیاالکساایس:
 )شدنِ چیزها را موجب میشود و از این راه باعث مرگ میگردد.
از دید او تاریخ جهان به چهار دوره تفسیم می شود :دورانی اولیه که در آن مهر
بر کل گیتی حاکم بود و هستی واحدی کرویشکل بوده و اسفایروس (
یعنی سپهر چرخان یا کُره) نام داشت .در دورهی دوم آفند در این کره نفوذ کرد و
در دورهی سوم که ما در آن به سر میبریم ،به تجزیهی عنا صر و بروز مرگ و میر
منتهی شد .چهارمین دوره زمانی فرا میرسد که بار دیگر مهر بر آفند چیره شود و
جهان از نابودی و تباهی رها گردد .به روشنی میتوان رد پای عقاید زرتشتی را در
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(نِئیکوس .) :مهر نیرویی نیک است که عناصر را به سوی هم میکشد و
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این بردا شت ت شخیص داد .در آیین زرت شت هم دو نیروی نیک و بد در جهان به
ک شمکش با یکدیگر میپردازند .یکی از آنها که به اهورامزدا تعلق دارد ،دو ستی و
نیکوکاری و زندگی را پشتیبانی میکند و دیگری که زادهی اهریمن است تباهی و
نابودی و دشمنی را موجب می شود .در برداشت هخامنشیان از دین زرتشتی ،نظم
و قانون (داته) نشااانهی حاکمیت اهورامزداساات و پیامد آن شااادی و خوشاابختی
مردمان است .به این ترتیب واژگان داته (قانون) و شاتی (شادی) که در کتیبههای
شااهان هخامنشای مرتب تکرار میشاوند ،به پیوند نظم پارسایان با جهانبینیای

چهارگانهی زرت شتیان برگرفته شده ا ست .با این تفاو که این دورهها در ایران با
اساطیر پیچیدهتر و غنیتری درآمیختهاند .در ایران هر یک از این دورهها سه هزار
ساا به درازا میک شند و در هر یک رخدادهایی اتفاق میافتد که جمعبندی شان
بعدها در قالب بُندَهِشن منظم شد.
امپدوکلس همچنین به بقای روح باور داشااات و معتقد بود که گناه روح را
میآالید .او میگفت روح خاساااتگاهی االهی دارد و به دلیل آلوده شااادن به گناه
نخ ستین  -که ک شتن و خوردن گو شت بوده  -به جهان خاکی تبعید شده ا ست.
این برداشت نیز خاستگاهی شرقی دارد .بحث گناه نخستین مد ها پیش از ورود
آریاییان به ف

ایران در آثار سومری و بابلی وجود داشته است ،ولی این نکته که
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زرتشاااتی داللت دارند .دورههای چهارگانهی تاریخ هساااتی هم عیناً از دورههای
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این گناه زیر تأثیر آفند و نیروی پلیدی رخ داده و با خوردن گوشااات همراه بوده،
مضاامونی آریایی اساات و به ماجرای جمشااید و ساارکشاایاش در برابر اهورامزدا و
گوشااتخوار شاادنش باز میگردد .این مضاامون در آموزههای اورفهایها هم وجود
داشااته اساات .امپدوکلس به تناسااخ نیز باور داشاات و معتقد بود در زندگیهای
گذشتهاش در بدنهای پسربچه ،دوشیزه ،گیاه ،پرنده و ماهی زیسته است.
دادههایی که دربارهی آموزههای امپدوکلس در د ست ا ست ،ن شان میدهد که
میتوان او را در گروه فیلساااوفان و اندیشااامندان تجربهگرایی قرار داد که بعدها

فلسااافی شاااکاکانه را در جهان یونانیزبان رهبری کردند .با وجود این ،عقاید و
باورهای او دربارهی روح و ر ستگاری آن به و ضوح ماهیتی دینی دارند و وامی هم
که به عقاید ایرانی دارد آشااکارتر از سااایر اندیشاامندان اساات .امپدوکلس تنها
اندیشمند یونان باستان است که ادعای خدایی کرد ،و گویا با توجه به حکمتی که
از ایران با خود به همراه برده بود ،این ادعایش پذیرفته نیز شده باشد.
سرگت شت اورفهایها  -مذهب اورفهای ،خا ستگاهی نام شخص دارد ،اما در شرقی
بودن ریشهاش تردیدی نیست .بنیادگذار افسانهای این دین ،اورفئوس تراکی است
که بنا بر افسااانهها یک نساال قبل از نبرد تروا و همزمان با آرگونا ها میزیسااته
اساات .آیین اورفهای نوعی دین رازورزانه بوده که از ترکیب دو شاااخه از باورهای
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جنبش سوفیستها را در آتن به راه انداختند و نخستین شیوهی صور بندی تفکر
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یونانی و غیریونانی پدید آمده اسااات .محتوای یونانی آن را با آپولون و محتوای
شرقیاش را با دیونو سوس ن شانهگذاری میکردهاند و به این ترتیب جفت مت ضاد
معنایی م شهوری در جهان با ستان پدید آمده بود که بر تقابل این دو خدا ا ستوار
بود و خردورزی با وقار آپولونی را در برابر شور و هیجان دیونوسوسی قرار میداد.
چنین مینماید که بنیاد گذار تاریخی این دین اونوماکریتوس باشاااد .او که
احتماالً در سااااهای  530-480پ.م .میزیسااته ،شاااعری خوشقریحه و کاهنی
پرشور بوده است .او نخستین کسی است که اشعار و آداب و مناسک دین اورفهای

برای سااها در بابل میزی ست و به روایتی ا صل و ن سبی بابلی دا شته ا ست .او در
قالب مردی دانشآموخته و کاهنی بانفوذ به آتن ساافر کرد و در معبد الئوساایس
ساکن شد و منا سک رازورزانهی الئو سی سی را بنیان نهاد .حامی ا صلی او در این
کار ،پیسیستراتوس بود .میگویند چند ساا بعد السوس هرمیونی که برای کاری
به معبد الئو سیس رفته بود ،مچ او را در شرایطی گرفت که دا شت پی شگوییهای
جعلی و خودسااااختهاش را در میان متن های مقدس معبد می گذاشااات .به این
ترتیب ،او را به دستور هیپارخوس (احتماالً در اصل هیپیاس) از آتن تبعید کردند.
به روایت هرودو  ،اونوماکریتوس پس از آن به شوش رفت و از نزدیکان شاه ایران
شااد .این عبار را میتوان چنین ترجمه کرد که کاهن اورفهای به اسااتان سااارد
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را در یک مجموعه گرد آورد و در قالب نظامی آموزشی تدوین نمود .اونوماکریتوس
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ر فت و در نزد پارسااا یان موقعیتی مم تاز یا فت .این فرد یکی از همدسااا تان
پیسیستراتیها هنگام حمله شان به آتن بود و بنا بر روایتها در زمان نبرد ماراتون
در جب هه ی ایران با آتن یان جنگ ید .هرودو

او را به عنوان کسااای که با

پیشگوییهایش خشایارشا را به جنگ با یونانیان برمیانگیخت ،معرفی میکند.1
بر مبنای دیدگاه اونوماکریتوس جهان از ساااه ماهیت زمانِ خن ا (خرونوس:
 )و زمینِ مادینه ( )و زندگی نرینه (زِئوس ) :تشااکیل
میشد که در هاویهای نخستین از جنس دود و تاریکی ریشه داشتهاند .آنگاه نبرد

خرونوس (نماد زمان) منتهی گ شت .به این شکل گیتی سامان گرفت و زاد و ولد
موجودا آ سمانی (همان دا ستان زایش خدایان) آغاز شد .این در واقع روایتی بی
کم و کاست از اسطورهی آفرینش بابلی ،انوماالیش ،است که بر مبنای آن مردوک
(خدای نظم) بر تیامت (ایزدبانوی آشاااوب) چیره میشاااود و جهان را از پارههای
پیکر او برمیسازد و به این ترتیب به شاه خدایان تبدیل میشود.
کاهن نامدار دیگر اورفهای ،فِرِکودِس نام داشت و از شهر سوروس برخاسته بود.
او احتماالً شاااگرد اونوماکریتوس بوده و معاصاار جوانتر او قلمداد میشااده اساات.

 1هرودوت ،كتاب هفتم ،بند .6
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میان خدایان آغاز شااد ،که به کشااته شاادن خائوس (دیوی مارچهره) به دساات
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منظومهی مشهور به پنج ورطه (پنتِموکوس ) :را او سروده است
و در آن به شرح بی شتر اف سانهی آفرینش پرداخته ا ست .او هر یک از سه عن صر
اولیه ،به ع وهی زمینهی دود و تاریکی ،را زیر نام یک ورطه مورد اشاااره قرار داده
و نبرد خدایان را به صااور مبارزهی خدایان با اژدهایی به نام اوفیونِئوس تصااویر
کرده است .این اژدها پس از شکست خوردن به جهان زیرین تبعید شد .این جهان
را اورفهایها با نام «اوگِنوس» می شناختند که از واژهی «اوگنو»ی بابلی به معنای
«ورطه» م شتق شده و بعید نی ست ری شهی واژهی یونانی اوکِئانوس (اقیانوس) هم

بر مبنای منظومهی پنج ورطه ،آفرینندهی جهان نیروی نرینهی زندگی یعنی
زئوس یا زاس بوده اساات .این نیرو در قالب خدایی تصااویر شااده که ردایی بلند با
نقش سااتارگان را بر تن دارد و گیتی را با نیروی مهر و نیکی دگرگون میسااازد.
این تصااویر احتماالً از ترکیب لباس ویسهی کاهنان بابلی با اصاال موضااوعهی آیین
زرتشتی یعنی هواداری از نیروی مهر در برابر آفند ریشه گرفته است.1
عقاید و آرای این کاهنان اورفهای در سدهی ششم پ.م .به روایتهای شاعران
دورهگرد و نوازندگان نا شنا سی راه یافت که در شهرهای یونانی سفر میکردند و

 1گيمن.142-119 :1350 ،
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مردم را به آیین اورفهای فرا میخواندند .همچنین به روایت نیک ی دمشاااقی در
ساادهی پنجم پ.م .مجموعهای از داسااتانهای مقدس اورفهای در قالب  24دفتر
وجود داشته که به سبک اشعار هسیودی در وزن حماسی شش وتدی سروده شده
بود .این اشعار را به کاهنانی افسانهای به نامهای سیبوا و باکیس منسوب کردهاند.
در این دفترها پیشاااگوییهای زیادی وجود دارد که گزیدهای از آنها را میتوان در
الواح زرین یافتشاااده در جزیرهی کر نیز یافت .این الواح در شاااهرهای پتِلیا،
اِلوترنا ،و توریوی یافت شدهاند و نمونههایی از آنها در شهر رُم نیز به د ست آمده

بر سفر ارواح به جهان مردگان.
با توجه به مجموعهی این مساااتندا  ،میتوان تا حدودی اندیشاااههای به کار
گرفته شده در آیین اورفهای را باز سازی کرد .م ً از این متنها بردا شت می شود
که آیین اورفهای بر محور ارج نهادن بر شب و تاریکی استوار بوده است .همچنین
میدانیم که این شاعران زمان را عاملی بنیادین میدانستهاند که آتش و نور و اثیر
از دا آن زاده شدهاند .این باور ،یعنی تلقی زمان و تاریکی به عنوان خا ستگاههای
هسااتی ،ریشااهای مصااری دارد و به آیین پرسااتش خدایی مصااری به نام «نون»
شباهت دارد که نمایندهی هاویهی آغازین ا ست .در روایت م صری ،نون همچون
گ یاهی میشاااک فد و تخمی را در بطن خود میپرورد که از دا آن رع ( خدای
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خورشید) زاده میشود و به این ترتیب روشنایی به جهان گام میگذارد .در اساطیر
اورفهای هم ظلمت اولیه در دا خود تخمی ساایمین را پدید میآورد که از دا آن
«فانِس» ( یعنی نور) زاییده میشاااود و به تدریج در گذر ساااه نسااال،
خدایان را از پشت خویش میزاید.
امروز آپولون را در بردا شتی عامیانه از ا ساطیر یونانی مظهر نور و خرد شفاف و
عق نی تلقی میکنند و تمایز میان او و دیونوسوس با مرزهایی روشن و عبورناپذیر
مشاااخص میشاااود .در جهان باساااتان ،رابطهی آپولون با عناصااار ظلمت چنین

شب م سیر خود را در جهان زیرین ادامه میدهد و بنابراین نیمی از عمر خور شید
در تارتاروس سپری می شود که زادگاه شب و ظلمت هم ه ست .آپولون همچنین
خدای پ شتیبان غیبگویی و شفادهندهی بیماران هم بود .غیبگویان و شفاجویانی
که برای یاری به آپولون روی میآوردند ،خود را در غارها و ساااردابهایی در زیر
زمین زندانی میکردند تا الهاما خدای خورشید یا کراماتش را دریافت کنند .این
شااایوه از یاری جساااتن از خدایان مختص آپولون نبوده اسااات .اساااترابو در بند
م شهوری از جغرافیای خود به شرح چگونگی شفا یافتن بیماران در یکی از مراکز
پرساااتش هادِس در منطقهی نوساااا میپردازد و بر این نکته تأکید میکند که
شااا فاجو یان در نزدیکی دروازه های ج هان زیرین ،خارونیوم ،به غار هایی دا خل
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میشاادند و با راهنمایی کاهنان برای مدتی به تنهایی در آنجا میماندند تا شاافا
یابند .به این ترتیب میبینیم که آیین شفا ج ستن از هادس و آپولون شباهتی با
هم داشااتهاند و آن هم تنها ماندن در غارها و زیرزمین بوده اساات .این آیین برای
هادس طبیعی به نظر میرسد .چون او خدای جهان زیرین بوده و با دوزخ و ظلمت
آن پیوند داشته است .اما حضور آپولون در این میان نشانگر آن است که پیوندهایی
م یان ظل مت و آپولون برقرار بوده اسااات و همارز دانساااتن وی با نور خالص و
دشمنیاش با تاریکی در دورانِ دور چندان درست نبوده است.

یونانی باز میگردد و در ناحیهی ایستریا کشف شده است .بر این سنگ نبشته ،دو
کلمه به چشااام میخورد« :آپولو فولئوتِریوس» (.)
در زبان یونانی فولئوس «النه» یا «کنام» معنا میدهد و بیشاااتر برای اشااااره به
النهی جانورانی که در غارها زندگی میکنند کاربرد دارد .فعل ناشاای از این کلمه،
یعنی «فولِئوین» (« ،)خوابیدن در غار» و « ماندن در کنام» معنی
میدهد .مفهوم دیگری که از این واژه بردا شت می شود ،ماندن در مکانی مقدس و
غارمانند اساات ،چون فولئوس «مکان مقدساای در زیر زمین» یا «معبدی در غار»
هم معنا میداده ا ست .فعلِ فولِئوین ،در واقع ،عمل ک سانی را تو صیف میکند که
برای دریافت الهام یا شفا در غارهای مقدس میخوابیدند .بنابراین کتیبهی یادشده
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به یکی از نقشهای آپولون اشاااره میکند :نقش حامی و پشااتیبان شاافاجویان و
غیبگویانی که در غارهای تاریک میخوابند .1جالب آن که همتای ایرانی آپولون،
ایزد مهر است که پرستش وی نیز در سردابههایی زیرزمینی انجام می شده و یکی
از مراتب هفتگانهی پیروان وی ک غ نام داشاااته که با شاااب و ظلمت در ارتباط
است.
به این ترتیب ،راب طهی آیین اورفهای با نگرش های رازآمیز شااارقی روشااان
می شود .اورفهایها ،به پیوندی میان نیروهای ظلمت و نیروهای نور باور دا شتهاند؛

انکار میشاااده اسااات ،اما در حلقه هایی مخفی و رازجویانه مانند آیین زروانی و
مهرپرستی بر آن تأکید می شده است .این باور به خاستگاه مشترک نیروهای نور و
ظلمت ،تا به امروز در آیینهای عرفانی باقی مانده است .برداشت ستایشآمیز شیخ
عطار از هویت شیطان و شکلگیری حلقه هایی از دراویش که مانند طاوو سیها و
یزیدیهای کرد ستان شیطان را همچون فر شتهای مقدس میپر ستند ،در همین
پیوند باستانی نیروهای نور و ظلمت ریشه دارد.

 1كينگزلی.112-103 :1383 ،
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البته توجه به خاساااتگاه مشاااترک نور و ظلمت به معنای آن نبوده که این دو
قلمرو همارز پنداشاااته شاااوند و مرز میان گناه و ثواب و مجاز و غیرمجاز از میان
برداشته گردد .برعکس ،آیینهایی که به این ریشهی مشترک باور دارند روشهایی
پیچ یدهتر و مخف یا نهتر از تفک یک قلمرو ن یک و بد را ا بداع میکن ند و به همین
دلیل هم معموالً از محرما و امر و نهیهایی بیشتر برخوردارند.
یکی از عنا صر بنیادین آیین اورفهای ،باور به خا ستگاه یزدانی روح ،و اعتقاد به
ا سیر شدنش در کالبد خاکی بوده ا ست .اورفهایها این را با ارتکاب گناه نخ ستین

روح و رهاندنش از قالب خاکی پیشنهاد میکردند .شالودهی مشترک این نگرش با
تفکر پوتاگورا سی به رو شنی آ شکار ا ست .تفاو در آنجا ست که پوتاگوراس به
شیوهی هندیان ا سیر شدن روح در چرخههایی از زایش و باززایش مجدد را علت
پایبندی روح به کالبد خاکی میدانست و اورفهایها با نگاهی سامی محکوم شدن
روح به اقامت در کالبد مادی (سوما ) :را کفارهای میدانستند که روح باید
به خاطر گناه نخ ستینش بپردازد .1بنابر روایتهای اورفهای ،زئوس پس از چیرگی
بر تیتانها خون دیونوسااوس را بر خاکسااتر اجساااد تیتانهایی پاشااید که در اثر

 1افالطون ،كراتولوس.
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برخورد با آذرخشاااش ساااوخته بودند .به این ترتیب خمیرمایهی اولیهای برای
ساختن بدن آدمیان آماده شد و زئوس به این شکل بشر را آفرید .اشاره به خاکستر
تیتانها و خون دیونوسوس نشانگر آن است که اورفهایها نهاد آدمی را ترکیبی از
دو نیروی پلید و نیک میدانسااتند و این بازتاب دیگری از باورعرفانی به آمیختگی
نیروهای نور و ظلمت است .همین باور ،پرهیز را به صور امری ضروری و کلیدی
در رستگار شدن روح تعریف میکند.
قواعد پرهیز در آیین اورفه ،شاابیه به آنچه در مورد پوتاگوراس دیدیم ،بیشااتر

برمیخوریم .در کتاب مصاااری مردگان بندی وجود دارد که به اعترافا فردِ در
حاا مرگ مربوط میشود و چنین است:
«من بیوه زنی را نیازردهام .من شاایر از دهان کودک شاایرخواری نگرفتهام .من
فقیری را تنگد ستتر ن ساختهام .من از کارگری زیادی کار نک شیدهام .من ا شک را
به چشمان کسی ننشاندهام .من در همهجا مایهی شادی بودهام .ناپاکی از من دور
اساات و گناهانم بر زمین ریختهاند .پس من به ساارزمین رسااتگاران وارد خواهم
شد»1.

 1كتاب مصری مردگان ،فصل .125
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در اشااعار اورفهای هم به گزارههایی مشااابه برمیخوریم؛ گزارههایی که قواعد
اخ قی را در قالب عباراتی منفی صاااور بندی کردهاند و آنچه را که فرد مجاز به
انجام دادنش نبوده مورد تأکید قرار میدهند.
حتی امروز هم در م یان تاریخنویساااان در زمی نهی در جهی دین بودنِ آیین
اورفهای اخت ف نظر وجود دارد .گروهی به تفاو آرا و تک ر بردا شتهای شاعران
اورفهای اشاااره میکنند و کلیت این نحله را همچون شاااخههایی واگرا از باورهای
عرفانی قلمداد میکنند که تنها در ارجاع به نام اورفه و ت ش برای ر ستگاری روح

دینی رازآمیز میدانند و کمبود منابع موجود دربارهشااان را به خصاالت محرمانه و
زیرزمینی فعالیتهای شان مرتبز میبینند .از دید من ،این نگرش دوم به حقیقت
نزدیکتر مینماید.
اف طون هنگام اشااااره به اورفهایها ،1بر این نکته تأکید میکند که ایشاااان
مناسااک و آدابی ویسهی خود داشااتند و به پشااتوانهی این آداب خود را از نساال
خدای ماه میدانستهاند .اودِموس شاگرد ارسطو هم معتقد بود اصل آغازین (آرخِه)
شب ا ست و اینها ن شانگر سویهی ظلمتمدارانهی آیین اورفهای ا ست .اف طون،

 1افالطون ،كراتولوس.
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گذشاااته از این ،اشااااره میکند که کاهنان اورفهای ادعا داشاااتند که با خدایان
ارتباطی مسااتقیم برقرار میکنند .این ادعاها که در ساادهی هشااتم پ.م .و زمان
سروده شدن آثار همر و هسیود مقبولیت عام داشت ،در زمان سروده شدن اشعار
اورفهای یعنی سدهی ششم و پنجم پ.م .چندان پذیرفته شده نبود .در این دوران
تنها کسااانی با خدایان مرتبز دانسااته میشاادند که از موهبتی خداداد بهره مند
باشند و این مقدسان همه در معابد رسمی خدایان در مقام کاهن و سروش ایفای
نقش میکردند .این که با پیو ستن به فرقهای دینی و انجام منا سک و پایبندی به

اختصاص دارد و به این ترتیب شاهدی بر ساختار دین اورفهای به دست میآید.
هرودو نیز هنگام اشااااره به آیین های اورفهای ،دو چیز را دربارهاش عنوان
میکند:
نخسااات آن که این آیین هم مانند مکتب پوتاگوراسااای رازآمیز بوده اسااات و
مناسک تدفین خاصی را دارا بوده؛
دوم این که خا ستگاهی م صری دا شته ا ست .1هرودو از منا سک اورفهای با
صاافت باکیک (یعنی منسااوب به باکوس یا دیونوسااوس) یاد میکند .این عبارتی

 1هرودوت ،كتاب دوم ،بند .81
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ا ست که بر سنگ قبری از سدهی پنجم پ.م .هم حک شده ا ست .بر این سنگ
قبر ،که در شهر کومه یافت شده ،نو شته شده ا ست « :مجاز نی ست ک سانی که
رازآموختهی باکوس (بِباخومِنون ) :نیسااتند در اینجا دفن
شوند».
در شهر اولبیا که از کوبنشینهای میلتوس در کنار دریای سیاه بوده ،کتیبهای
از همین دوران به دسااات آمده که در آن به رمزهایی همراه با ع مت ( دیو)
نوشته شده که کوتاه شدهی نام دیونوسوس است .بر این کتیبه به نام «اورفیوی»

میتوان پذیرفت کهآیین اورفهای به راساااتی دینی رازورزانه بوده اسااات و نه
مجموعهای از باورهای پراکنده که در اشعار دورهگران بازتاب یافته باشد.
آیین اورفهای در حدود هزار سااااا دوام آورد و یکی از دین های تأثیرگذار بر
ساارزمینهای غرب یونان بود .تأثیر این آیین بر اف طون و شاااگردانش قابل انکار
نیست و عناصر مهمی از آن به دین مسیحیت راه یافتهاند .کمی پس از شکلگیری
آیین اورفهای ،حلقهی رازورزانهی دیگری در معبد الئوسیس در نزدیکی آتن شکل
گرفت که از نظر مناسااک و آداب با آیین اورفهای شااباهت داشاات ،و مانند آن بر

Parker, 1997.
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( )ا شاره رفته ا ست که به معنای «مردم اورفهای» ا ست .1به این ترتیب،
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بقای روح و اهمیت پرهیز در رستگاری تأکید میکرد .با وجود این ،به سبک مورد
پ سند آتنیان ،قواعدی م یمتر دا شت و از سختگیریهای اخ قی کیش اورفهای
بیبهره بود .یکی از محورهای آیین الئوسااایس ،نقش مهم پادشااااه /چوپان در آن
بود 1و این عنصاااری اسااات که از مصااار به طور موازی به یونان و بین قبیلههای
یهودی وارد شد و بعدها در فلسفهی سیاسی نقشی بس مهم بر جای گذاشت .2در
آیین الئوساایس مناسااکی وجود داشااته اساات که احتماالً از زرتشااتیان یا مغان
خدمتگزار سایر خدایان ایرانی وامگیری شده ا ست .م ً مرا سم اهلیت پاد شاه و

دا شته ا ست .همچنین میدانیم که رازآموزان این فرقه هنگام اجرای مرا سم شان
نوشاااابهای مقدس را با اثرا توهمزا و تخدیرکننده مصااارف میکردهاند 3و این با
آیین نوشیدن هوم نزد زرتشتیان شباهت دارد.

 1آللو.162-182 :1366 ،
 2فوكو.1366 ،
 3آللو.162-182 :1366 ،
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ر ستاخیز او احتماالً در آداب تاجگذاری و مرا سم تطهیر شاهان هخامن شی ری شه
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ششم :جمعبندی
باسااتان پا گرفتند و تا میانهی ساادهی پنجم پ.م .به مکتبهایی تأثیرگذار تبدیل
شدند.
وجه اشتراک آموزههای پوتاگوراسی ،اورفهای ،و الئوسیسی عبار بودند از:
الف) هر سه به وجود روح ،جاودانگی آن ،و خاستگاه یزدانیاش باور داشتند؛
ب) هر ساااه به تناساااخ ،درجه های گوناگونی از پرهیز ،و وجود روش هایی برای
رستگار شدن معتقد بودند؛

ت) عنا صر ا ساطیری همهی آنها خا ستگاهی شرقی دا شت و دا ستانهای آفرینش
ای شان و هویت و نقش شخ صیتهای مهم ا ساطیری شان با آنچه پیش از آن در
یونان وجود داشت تفاو میکرد.
زمان ظهور این ساااه آیین رازآمیز دقیقاً هم ز مان اسااات با دورانی که نفوذ
شاهن شاهی هخامن شی در منطقهی بالکان ب سز مییافت و خا ستگاههای اولیهی
این آیینها نیز بخشهای یونانین شینِ درون شاهن شاهی پارس  -به ویسه میلتوس
 -بوده اساات .بنابراین آشااکار اساات که دومین موج از منشهای دینی یونانی زیر
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پ) هرسه بر مبنای مناسکی رازآمیز و آیینهای اهلیت سازمان مییافتند؛
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تأثیر نظم جدیدی که پارسها به گیتی تحمیل کرده بودند و آمیختگی آرا و عقایدِ
ناشی از آن پدید آمده است.
این سااه آیین ،ساارنوشااتهایی متفاو پیدا کردند .آیین پوتاگوراساای با کوب
بنیاد گذارش به ایتالیا ،مجموعهای از باورهای پروردهشاااده در ایونیه را به خاک
ایتالیا منتقل کرد و بذری را در آنجا کا شت که خیلی زود ری شهکن شد .با وجود
این ،این مکتب توانساات از گزند دشاامنانش نجا یابد .این آموزهها از خاسااتگاه
ن
ایتالیایی خود حرکت کردند و در مد ساااه ساااده در کل قلمرو یونانینشااای ِ

مساایری عکس را طی کرد و با حرکاتی خزنده از آساایای صااغیر به سااوی بالکان
پیش رفت و تا هزار ساا بعد کل امپراتوری روم را فت کرد .آیین الئو سی سی در
ابتدا خ صلتی منطقهای دا شت و بی شتر به شهر آتن و منطقهی زیر نفوذ سیا سی
آن محدود بود ،اما به تدریج ارج و اعتبار آن بیشتر شد و تا حدی اهمیت یافت که
آگوستوس ،نخستین امپراتور روم ،کاهن آن محسوب میشد.
در کنار این سه نحلهی عرفانی و رازآمیز ،یک شخ صیت منفرد و جالب توجه
هم وجود داشااته و آن امپدوکلس بوده اساات .امپدوکلس به تنهایی جریانی فکری
را پدید آورد که خیلی زود از وضاااعیت شااااخهای دینی بیرون آمد و در چهرهی
آموزه هایی انق بی توساااز شااااگردش گرگیاس به آتن منتقل شاااد و جنبش
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شاابهجزیرهی یونان ،آساایای صااغیر و شااماا مصاار رسااوخ کردند .آیین اورفهای
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سااوفیسااتها را پدید آورد .مساایر حرکت این جریان نیز با مساایر پوتاگوراساایها
شباهت داشت .یعنی بنیادگذار آن ابتدا در شرق شاگردی کرد و بعد آموختههایش
را با خود به ایتالیا برد و به تدریج پیروانی یافت که از ایتالیا به ساااوی یونان
گسترش یافتند.
جریانهای فکری یادشاااده از نظر خاساااتگاه اجتماعیشاااان و تأثیری که بر
جامعههای میزبان شان گذا شتند ،و ضعیتهایی متفاو دا شتند .از میان آیینهای
رازآمیز ،نقش نحلهی الئوسیس از همه روشنتر بود .این آیین در زمان رشد قدر

سیاسی آتن عمل میکرد .به نظر میرسد بخش عمدهی پیروان این آیین از میان
طبقهی باالی سیاسی جامعهی آتن برخاسته باشند .هر چند در مورد این که این
آیین بیشتر توسز اشراف حمایت میشده یا دموکرا ها ،بحث وجود دارد .با توجه
به نقش مهم جبارهایی مانند پی سی ستراتوس در سازماندهی این معبد ،و اهمیت
یافتن آن در زمان پریکلس چنین مینماید که نیروهای مخالف اشاااراف در آن
اثربخشتر بوده باشند.
نحلهی پوتاگوراسی ،خاستگاهی اشرافی داشت و آشکارا از قدر سیاسی ایشان
حمایت میکرد .نابودی و فروپاشااای این مکتب در ایتالیا نتیجهی همین دخالت
آشاااکارشاااان در سااایاسااات بود و با توجه به تأثیر عمیقی که بر نیروهای فکری
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آتن شکل گرفت و به عنوان پو ش شی دینی برای م شروعیت بخ شیدن به مرکزیت
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محافظهکار و هوادار اشااراف  -مانند اف طون و ارسااطو  -در شاابهجزیرهی یونان
گذا شته ا ست ،میتوان باور کرد که این خ صلت ا شرافی خود را تا آخر حفظ کرده
با شد .در مقابل ،آیین اورفهای سرچ شمهای عوامانه دا شت و از میان مردم عادی
عضوگیری میکرد .غیاب اساطیر پهلوانی در آیین اورفهای و تأکیدی که بر ریاضت
و تحمل درد و رنج دارد ،بیشاااتر با خوی مردم طبقا پایینتر همخوانی دارد و
قاعدتاً با این باورها در میان ایشاااان بیشاااتر هواخواه مییافته اسااات .اورفهایها
ارزشهای پهلوانی مورد سااتایش اشااراف را نادیده میگرفتند و محتوای اساااطیر

می ساختند .تأکید آنها بر دیونو سوس ،که هیچ شباهتی با خدایان جنگاور یونانی
نداشت ،و روایتهایی که در ذکر مصائب او و اورفه میگفتند بیشتر برای بردگان و
روستاییان فقیر دلپذیر بود تا طبقا ثروتمندتر.
هواداران دیدگاه اورفهای هم ساایاسااتمداران ضااداشاارافی و دموکرا بودند.
کلئیسااتنس ،که معمار دموکراساای آتنی اساات ،از این آیین پشااتیبانی میکرد و
قوا عدی برای ممنوع کردن تعلیم اسااااطیر همری تدوین کرده بود .او همچنین
افتخارا قهرمانان ملی قدیمی مانند آدراستوس را لغو کرد و آنها را به دیونوسوس
من سوب دان ست .رویکرد او به سیا ست خارجی هم ،بر خ ف ا شراف محافظهکار،
انق بی و جهانوطنی بود و این با برداشت اورفهایها که آیین خود را جهان شموا
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همری را با بازتعریف کردن ت مام نقش ها و جای گاه های قهر ما نانش واژگو نه
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میدانستند همخوانی داشت .1ت ش او برای نزدیک شدن به شاهان هخامنشی را
نیز میتوان سیاستی در همین راستا دانست.
امپدوکلس هم مانند اورفهایها گرایشی ضد اشرافی داشت و شاگردانش بعدها
تنها جنبش فکری عقلگرای هوادار دموکراسی را در یونان بنیان نهادند.
این نکته که همهی مکتبهای یادشده در زمینهی موضوعهایی مانند رستگاری
و پرهیزگاری و رازآموزی ا شتراک دا شتند ،نیاز به تو ضی بی شتری دارد .چنان که
دیدیم ،همهی شاخههای یادشده این عناصر را از شرق وامگیری کرده بودند ،اما با

شباهت عجیب مینماید.
معموالً دین های متفاو با هواداران متعارض در شااارایطی در یک جامعه از
عناصاار فکری مشااترکی برخوردار میشااوند که این عناصاار اقباا عمومی را برای
همه شان به دنباا دا شته با شد .به این ترتیب میتوان با برر سی عنا صر م شترکی
که میان جبهه های فکری متعارض وجود دارد ،تا حدودی به نیازها و ع قه های
عمومی حاکم بر جامعههای زمینهشااان پی برد .مسااألهدار شاادن مفاهیمی مانند

 1گمپرتس ،1375 ،جلد یکم.
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توجه به خاستگاه اجتماعی متفاو شان ،و گرایشهای سیاسی متعارض شان ،این
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ر ستگاری و پرهیز و منا سک اهلیت در این دوران ،میتواند ن شانهی ظهور م سائلی
عام و فراگیر در زندگی روزانهی یونانیان باستان باشد.
چنان که در ادامهی بحث عنوان خواهم کرد ،چنین میاندیشااام که یکی از
مسااائل اصاالی گریباگیر یونانیان در عصاار ک ساایک تمدنشااان ،کمبود یا غیاب
نظامهای نیرومند بوده باشد که بتوانند از انضباط درونی 1استواری پشتیبانی کنند.
در ج هان باسااا تان ،این ن ظام ها همواره در قا لب دین یا باور هایی شااا بهدینی
صااور بندی میشاادهاند .چنین مینماید که جامعهی یونانی در برخورد با قدر

سیاسی میزدند ،با تنشی درونی مواجه شده باشد و به بازبینی نقاط ضعف درونی
خویش در زمینهی انضباط درونی پرداخته باشد.
برخی از نویسااندگان جدیدتر کوشاایدهاند مبانی فلساافی «دغدغهی نفس» و
انضااا باط درونی را در تاریخ یو نان باسااا تان پیجویی کن ند .در این زمی نه،
تأثیرگذارترین متنها در میان معاصرین را بیتردید میشل فوکو نوشته است .او در

 1در این جا از «انضـــباط درونی» این معنا را مراد میكنم :منظومهای از قواعد ،راهبردها ،شـــيوه ها و
مرزبندیها كه بر رفتار فردی حاكم میشـــود ،بر اســـاس انتخابهای فردی رعایت میشـــود و نظامی
عقالنی /اخالقی از تفکيک كردارهای مجاز و غيرمجاز را برمیســـازد؛ نظامی كه رعایت كردنش به
چ شمپو شی از برخی از لذتهای لحظهای و به تعویق انداختن شان برای د ستيابی به قدرت یا معنا منتهی
میشود.
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ساایاساای و معنوی تمدنهای کهنسااااتری که به تدریج دساات به توسااعهطلبی
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رساااالهی آلکیبیادس اف طون نخساااتین رگه های مفهوم «مراقبت از خویش»
(اپیمِلِئ یا ه ِه آوتو )  :را باز می یا بد .از د ید او ،کنش
متقابل جنساای میان مردان همجنس و تأثیر آن در حیا ساایاساای شااهروندان
یونانی امری بوده که تنظیم نفس و مدیریت عواطف و رفتارها را در سطحی عالیتر
از رفتارهای مردم عادی در سااایر تمدنها ایجاب میکرده اساات .به این ترتیب ،او
دغدغهی نفس را مشااتقی از مدیریت تعامل جنساای (خرِساایس آفرودیساایون:
 )میداند.1

دغدغهی نفس (اپیمِلِئیا ) :را محصاااوا ترکیب ساااه عامل میداند:
رفتار نظارتی ارباب بر بردگان ،اجرای منا سک دینی برای خدایان ،و مراقبت کردن
از خویشتن (اپیملئیستای هِه آوتو.)  :
رساااالهی دفاعیا (آپولوژی) اف طون متن دیگری اسااات که میتواند برای
ریشااهیابی فنون مراقبت از نفس و مدیریت خویشااتن به کار گرفته شااود .در این
متن ،ساااقراط از مخاطبش میپرساااد که چرا مردم نسااابت به مراقبت از پوا و
شهر شان توجه به خرج میدهند ،اما در مورد روح شان و سجایای اخ قی شان

Foucault, 1997: 87-92.
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یکی دیگر از ارجاعهای او ،به کساانوفانس اساات که در رسااالهی تدبیر منزا،
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چنین دغدغهای ندارند؟ در همین رساله سقراط تعریفی جالب از نقش فیلسوف به
دساات میدهد :سااقراطِ فیلسااوف کساای اساات که دیگران را مراقبت میکند ،تا
بتوان ند خود را مراقبت کن ند .1در آثار اف طون اسااا پارتیان به عنوان عالیترین
نمونهی مراقبت از خود سااتوده میشااوند .مرور منابع نشااان میدهد که انضااباط
سربازخانهای ا سپارتی برای سایر دولت شهرها هم نمونه و سرم شق تلقی می شده
اساات .پلوتارک میگوید مردی از آناکساااندریاسِ اسااپارتی پرسااید که چرا مردم
شهرش به جای آن که خود کشاورزی کنند ،این کار را به بردگان سپردهاند و مدام

پاساااخ وی گ فت« :برای آن که ما میخواهیم به جای مراق بت از زمین های
کشاااورزیمان ،از خودمان مراقبت کنیم ».این بدان معناساات که انضااباط درونی
حاکم بر کار ک شاورزی ،که هدفش تغییر دادن زمین ا ست ،در مرتبهای فروپایهتر
از انضااباطی قرار دارد که در فنون نظامی کاربرد مییابد و هدفش تغییر خودِ بدن
است.2
این م ااها نشااان میدهد که یونانیان باسااتان در عصاار ک ساایک به اهمیت
انضااباط درونی و نظامهای پشااتیبان آن پی برده بودند .از دید من ،این تلقی که
 1افالطون.1333 ،
Foucault, 1997: 92- 106.
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ناچارند با شورشها و نار ضایتی ای شان د ست و پنجه نرم کنند؟ مرد ا سپارتی در
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اصوالً مفهوم انضباط درونی از یونان برخا سته باشد ،برداشتی غیرمنتظره و عجیب
ا ست که در زمینهی باور به معجزهی یونانی شکل گرفته و در بیگانگی با متنهای
کهن سااایر تمدنها ریشااه دارد .وگرنه میتوان به سااادگی نشااان داد که قوانین
تنظیم خوی شتن از هزارهها پیش از شکلگیری دولت شهرهای یونانی در م صر و
ساااومر و ای م باساااتان وجود داشاااتهاند و در طوا این هزارهها همواره با روندی
انباشاااتی پیچیدهتر و غنیتر شااادهاند .مرور متنهای یونانی نشاااان میدهد که
همزمان با عصاار ط یی تمدن یونانی ،ایرانیان به عنوان مراجع انضااباط درونی در

دغدغهی نفس نیز ،چنان که دیدیم ،خا ستگاهی شرقی دا شتهاند .بنابراین باور به
یونانی بودنِ پرسااش از نفس ،به گمان من جز تعصاابی آشاانا نیساات .آمیختگی
د غد غهی نفس با مساااائلی مان ند همجنسخواهی و بردهداری نیز ،هر چ ند در
چارچوب فرهنگ و تمدن یونانی م صداق دارد ،اما این بدان معنا نی ست که ا صو ًال
ش
این مسائل با چنین ارتباطهای انسانی ناخوشایندی گره خوردهاند .در واقع ،چال ِ
دغدغهی نفس و مسااألهی انضااباط درونی موضااوعی اساات که همواره و در تمام
تمدنها وجود دا شته ا ست و در هر جامعهای ،ب سته به ساختار و کارکرد نهادهای
آن جامعه ،شکلی و سبک و سیاقی یافته است .این که چنین پرسشی چنین دیر
در یونان مطرح میشاااود و چنین رابطهی تنگاتنگی با ارتباط های ارباب /برده و
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یونان شاااهر داشاااتهاند و مکتبهای فکری هوادار تجدید نظر در چارچوبهای
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جفتهای همجنسباز پیدا میکند ،بیش از آن که مایهی افتخار یونانیان به عنوان
مبدعان این م سأله با شد ،بیانگر ویسگیهای جامعهای ا ست که ناچار بوده م سائل
مربوط به انضااباط درونی را در چنین شااالودهای از روابز هنجارین صااور بندی
کند.

سخن سوم :قصهی فلسفهی یونانی
یکی از ارکان اسااطورهی معجزهی یونانی ،ماجرای ظهور ناگهانی فلساافه در یونان

الف) تفکر فلساافی نظامی از اندیشااه اساات که خاسااتگاه غربی و یونانی دارد و در
مقابل تفکر دینی و اساطیر شرقی و آسیایی قرار میگیرد؛
ب) یونان زادگاه فلسفه است؛
پ) ف سفهی آغازین یونانی بودند و خود را یونانی میدانستند؛
ت) فلسفهی یونانی در محیطی یونانی رشد کرد و سلطهی شاهنشاهی هخامنشی
بر قلمروهای یونانینشین ریشهی فلسفه را در این مناطق خشکاند.
پیامدهای این قصه به قدر کافی آشکار است .در حوزهی اقتدار آکادمیک ،تمام
تاریخهای ک سیکِ فلسفه کار خود را از اندیشمندان یونانی آغاز میکنند و امتیاز
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باستان است .عناصر تشکیل دهندهی این باور عبارتند از:
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ظهور اندی شهی فلسفی را به یونان منحصر میدانند .تمایز مرسوم میان ف سفهی
پیشاااسااقراطی و پساااسااقراطی هم همواره پذیرفته میشااود و هر دو رده از این
اندیشمندان یونانی فرض میشوند.
برای این که بتوانیم در مورد این ق صه داوری کنیم ،باید چند پر سش م شخص
طرح کرده و بر مبنای شواهد تاریخی به آنها پاسخ دهیم.
نخست :نخستین ف سفهی یونان در چه مناطقی به دنیا آمدند ،و منسوب به کدام
شهر و دولت بودند؟

و دولت منسوب میکردند؟
ستتوم :خاسااتگاه اندیشااههای این فیلسااوفان چه بود و چه جریانا اجتماعی و
فرهنگیای در زایش فلسفهی ایشان دخیل بوده است؟
تاریخ فلساافهی ک ساایک غربی ،پاسااخهایی ساارراساات و روشاان را برای این
پرسشها در آستین دارد .بر مبنای این چارچوب نظری ،نخستین فیلسوفان جهان
«یونانی» بودند ،که در دولت شهرهای م ستقل و آزاد یونانی زاده شده و بر هویت
خویش به عنوانی یونانیانی متمایز با بربرها آگاه بودند .تأثیر شاهنشاهی هخامنشی
بر این جریان فکری هم همواره زیانمند و آساایبزننده ارزیابی شااده اساات .در
سدهی بیستم برداشتها و پسوهشهایی در نقد این چارچوب سادهانگارانه به انجام
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دوم :خودشااان چه هویتی برای خود قائل بودند و خود را به کدام فرهنگ و تمدن
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رسااا ید که مشاااهورترین موج های آن در د ههی  ،70 ،20و  90بر خاسااات ند.
پسوهشگران غربی نیز به تدریج دریافتند که هر چه در تاریخ عقبتر میرویم و به
متن های یونانی کهنتری رجوع میکنیم ،ارجاع به وامگیری ها از ایران و اهمیت
فرهنگ ایرانی در چشاام فیلسااوفان یونانی و تاریخنویسااان ساارگذشاات ایشااان
برج ستهتر و پررنگتر می شود ،1و عنا صر وامگیری شده از جهانبینی ،اخ ق و و
عناصر دینی ایرانی آشکارتر مینمایند.2
در اینجا ق صد ندارم به بازگو کردن تمام مواردی که دِین فیل سوفان یونانی به

خواهیم افتاد و به متنی خواهیم رسید که بیشتر در قلمرو فلسفه و اسطورهشناسی
ردهبندی می شود ،نه تاریخ فرهنگ .از این رو ،تنها به عنوان یک گوشزد ،اشاره به
این نکته را الزم میدانم که حقیقت وامگیریهای معنایی از فرهنگ م سلز ایرانی
را نشاااانهی غیراصااایل یا بیمحتوا بودن فلسااافهی یونانی نمیدانم و به ردهای از
پسوهشها که به عنوان م اا اف طون را مرید شخصِ زرتشت میدانند ،3باور ندارم.
بلکه آنچه را در سااادهی چهارم و پنجم پ.م .رخ داده ،همچون شااابکهای از آرا و
افکار متداخل میبینم که در گوشاااهای از گیتی  -به دلیل موقعیت ویسهی آن
1

Hopfner, 1925.
Gotze, 1923.
3
Reitzenstein, 1924.
2
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تفکر ایرانی را نشااان میدهد بپردازم ،چون با این کار از مساایر اصاالی بحث دور
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گو شه  -به ظهور فل سفهی یونانی انجامیده ،و امروز به عنوان رخدادی م ستقل از
زمینه و کنده شده از خاستگاههای جغرافیایی و تاریخیاش بازنموده میشود.

نخست :ماجرای فیلسوفان پیشاسقراطی
مرسوم است که نخستین فصل از کتابهای مرجع تاریخ فلسفه را به اندیشمندان
مکتب ایونی اختصااااص دهند و نخساااتین بنیاد گذار این مکتب را تالس مِلطی
بنامند .چنان که از تاریخ مرسوم فلسفه بر میآید ،تالس بنیانگذار تفکر فلسفی در

دالیلی طبیعی و بدون ارجاع به دادههای اسااطورهشااناختی توجیه کند .ع وه بر
این ،تالس به خاطر ابداع مفهوم جوهر نخساااتین (آرخ ِه ) :و ت ش برای
تحویل کردن همهچیز به یکچیز شااهر دارد .در شااهر زادگاه تالس ،زنجیرهای
کوتاه از شاگردان راه او را ادامه دادند که آناک سیماندر و آناک سیمنس م شهورترین
نامها را در این میان در بر میگیرند.
در مورد تالس و زندگیاش چند چیز میدانیم .نخ ست آن که زادگاه وی شهر
میلتوس در کرانهی غربی کاریه بوده و دوم آن که پس از ساایر و ساافر بساایار ،در
شهر خویش شهرتی به هم زده و مکتب خویش را با نام شهرش درآمیخته ا ست.
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جهان باسااتان بود .او نخسااتین کساای بود که ت ش کرد پدیدارهای طبیعی را با
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میگویند تالس در  624پ.م .به دنیا آمد و خورشااایدگرفتگی هفتم خرداد 585
پ.م .را پی شگویی کرد .این همان ک سوفی بود که در زمان نبرد لودیا و ماد رخ داد
و باعث ترس و وح شت دو ل شگر و صل میان شان شد .پیشبینی گرفتگی ماه و
خور شید در آن زمان ،بر مبنای جداوا نجومی بابلیان ،سابقهای چند قرنه دا شت
اما در یونان هنوز به م ابه عملی معجزهآسا تلقی میشد.
زادگاه تالس و شاگردانش ،میلتوس بود .این شهر ،بخ شی از دولت کاریه بود و
در اواخر سدهی هفتم پ.م .توسز لودیا فت شد .این همان سرزمینی بود که برای

و بعدها هرودو را نیز در دا خود پرورد .از نظر سیاسی ،تالس شهروند لودیا بود
و این همان جایی بود که یونانیان به نام آسیا میشناختندش .در زمان تولد تالس،
پاد شاهی ماد سرزمینهای جنوب و شرق کاریه را ت سخیر کرده بود و سیلی از
منش ها و عناصااار معنایی تمدن ایرانی در این منطقه جاری بود؛ سااایلی که به
فاصلهی یک نسل زمینهی پیوستن این قلمرو به شاهنشاهی هخامنشی را هموار
کرد.
در مورد تبار تالس داده های جالب توجهی موجود اسااات .به روایت هرودو ،
تالس اصاال و نساابی فنیقی داشاات و اجدادش به خاندانهای اشاارافی کادموس و

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

نخستین بار در اساطیر همری واژهی بربر برای اشاره به مردمش به کار گرفته شد
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آگنوسوروس تعلق داشتند .1با وجود این ،نام مادرش را کلِئوبولینِه ذکر کردهاند که
نامی یونانی است .بنابراین مادر تالس یونانی بوده و با توجه به ایونی بودن جمعیت
مقیم میلتوس ،خودش در فضااایی با فرهنگ یونانی بزرگ شااده اساات .از تالس
متنی برای ما باقی نمانده و نمیدانیم به چه زبانی آثار خود را مینوشاااته ،اما
پارهجملههایی از شاااگردش آناکساایماندر در دساات اساات که قدیمیترین متن
فلسفی یونانی نیز محسوب میشود .این جملهها به زبان ایونی هستند .میلتوس در
سدهی ششم و پنجم پ.م .از این نظر اهمیت داشت که مرکز فرهنگ ایونی بود و

هم میآمدند .این شهر در ساا  546پ.م .که کوروش لودیا را فت کرد ،به قلمرو
هخامن شی پیو ست .به این ترتیب ،سااهای آخرِ عمر آناک سیماندر (546؟610-
پ.م ).با مشاهدهی این جریانا تاریخی همراه بوده است.
پس از او ،آناکساایمنس رهبری مکتب ایونی را عهدهدار شااد .او در ساااا 585
پ.م .به دنیا آمد و زمانی به سان پختگی رساید که ایرانیان بر لودیا مسالز شاده
بودند .به این ترتیب او بخش عمدهی سااااا هایی را که تا پایان عمرش در 525
پ.م .در مقام فیل سوفِ م شهور میلتوس گذراند ،شهروند شاهن شاهی هخامن شی

 1هرودوت ،كتاب یکم ،بند .7
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اندیشاامندان و ادیبان و متفکرانی که به این فرهنگ منسااوب بودند در آنجا گرد
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بود .جالب آن که همین فیلسوف میلتوسی که از بقیه ایرانیتر بود و بخش عمدهی
عمر مفیدش را در نظم هخامنشاای زیسااته بود ،در چشاام نویسااندگان باسااتانی
نمایندهی مکتب ایونی به شاامار میآمد و بیشااتر تاریخنویسااان اندیشااه در جهان
با ستان این مکتب را به نام او می شنا سند و معموالً هنگام ا شاره به این مکتب نام
تالس و آناکسیماندر را از قلم میاندازند.1
در مورد گرایش سیا سی ف سفهی ایونی اط عا ما ب سیار اندک ا ست .تنها
میدانیم که آناکسااایماندر گویا در بخشااای از عمر خود به عنوان رهبر گروهی از

این حادثه باید پیش از آمدن ایرانیها رخ داده با شد ،و در ضمن روند مهاجر از
شهرهای ایونی در قالب سیاست توسعهطلبانهی لودیا انجام می شده ،نمیتوان آن
را به عنوان دلیلی برای یونانمداری این فیلساااوف یا مخالفتش با ایرانیان در نظر
گرفت .بنابراین سه اندی شمند بنیادگذار مکتب ایونی در زمان ظهور قدر پار سی
و اسااتی ی ایرانیان بر شااهرهای ایونیه میزیسااتند و از نظر کردار ساایاساای هم
نشااانهای وجود ندارد که بر مخالفتشااان با این روند داللت کند .از سااوی دیگر
ارتباط همهشان به طبقهی اشراف و هواداری اشراف ایونی از حاکمیت هخامنشیان
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مهاجران که از میلتوس به آپولونیا میرفتند ،ایفای نقش کرده باشاااد .از آنجا که
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را میتوان به عنوان شاااهدی بر دشاامن نبودنشااان با شاااهنشاااهی ایران در نظر
گرفت.
تمایل تاریخنگاران یونانمدار بر آن است که ادامهی تاریخ فلسفه را از اینجا به
بعد در شاابهجزیرهی یونان پیگیری کنند .حتی در برخی از کتابهای مرجع این
امر به صراحت ذکر شده که حوزهی ملیتو سی با چیرگی ایرانیان بر آن فرو مرد.1
شاید سرگذ شت ک سنوفانس یکی از عوامل تقویتکنندهی این ت صور بوده با شد.
ک سنوفانس ،که متفکری م ستقل و متمایز از سل سلهی مکتب ایونی بود ،در 570

گرفتند 23 ،ساااا داشاات .او در تاریخی پس ازاین ،از شااهر خود تبعید گشاات و
توسااز دزدان دریایی ربوده شااد و تا وقتی که توسااز چند پوتاگوراساای نیکوکار
بازخریده و آزاد شاااود ،مدتی را به بردگی گذراند .دربهدری و فقر او ،و طنزها و
ن قدهایی که در قا لب شاااعر میری خت و به آواز برای مردم میخواند ،نامش را
ماندگار ساااخت و این تصااور را ایجاد کرد که ترانهخوانی و دورهگردی ساارنوشاات
تمام ف سفهای بوده که در شاهنشاهی هخامنشی زندگی میکردهاند!
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پ.م .در کو لوفون زاده شاااد و هنگامی که ایرانیان حکومت شاااهرش را بر عهده
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از کسانوفانس دادههایی در دساات داریم که نشااان میدهد پس از تبعیدش از
کولوفون و دردساارهایی که در جریان بردگیاش کشااید با فقر بساایار دساات به
گریبان شاااد ،تا حدی که به قوا خودش حتی دو برده هم نداشااات! از محتوای
پارهسرودهایی که از او برایمان باقی مانده ،معلوم میشود که کسنوفانس نقدهایی
جالب توجه بر سااابک زندگی و باورهای دینی یونانیان داشاااته و آنها را در قالب
سرودهایی برای مردم میخوانده ا ست .نکتهی مهمی که در این میان وجود دارد،
آن اسااات که محتوای ساااخنان کسااانوفانس بیش از آن که بر هویت یونانیاش

توهینآمیز بر مقدساااا و اخ ق و رفتار مردم هلنی اسااات .از این رو ،او را باید
منتقدی ساارخورده از دولتشااهر زادگاهش دانساات که نقدهای خویش بر ساانن
یونانی را در قالب ترانه به گوش مردم میر سانده ا ست .تنها ا شارههای او به قلمرو
هخامنشاای در دو بند از ساارودههایش دیده میشااود .در بندی مردم لودیا را به
خاطر تجملگرایی و استبداد سیاسی شان نکوهش میکند و درست معلوم نیست
منظورش گردن نهادن به شاااهنشاااهی ایران اساات یا چیرگی اشااراف مسااتبد بر
دولت شهرها را در نظر دارد .در جایی دیگر در حاا و هوایی سرخو شانه و هنگام
شاااادخواری زمان ورود ایرانیان به ایونیه را همچون مبدأ تاریخ در نظر میگیرد و
میگوید« :از کجا آمدهای؟ دوست من ،چند ساله بودی وقتی ایرانیان آمدند؟»

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

پافشااااری کند یا از عناصااار فرهنگی آنان ساااتایش کند ،نقدی طعنهآمیز و گاه
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این در حالی اساات که اشااارههای گزندهی بساایاری به دزدی ،زنا ،و دروغ در
میان یونانیان دارد .ا صوالً به نظر میر سد ک سنوفانس بی شتر عمر خود را به پر سه
زدن در دولتشااهرهای یونانی ایونیه و شاابهجزیرهی یونانی گذرانده باشااد و آماج
نقدهایش بیشتر عادا و اعتقادا یونانیان است ،تا نظم سیاسی حاکم بر آنها.
چنان که گفتیم ،تاریخنوی سان فل سفه ترجی میدهند دا ستان ظهور فل سفهی
یونانی را با شرح دربهدریهای کسنوفانس پایان دهند و به این ترتیب نشان دهند
که حضاااور ایرانیان همارز با فرو مردن شاااعله های تفکر در سااارزمین های زیر

کسنوفانس توسز هم شهریان یونانیاش تبعید شد و توسز دزدان دریاییای اسیر
شد که به احتماا قریب به یقین یونانی بودند و بیتردید در دولتشهری یونانی به
بردگی فروخته شد و به این ترتیب در به دریاش ربز چندانی به ایرانیان ندا شته
و اتفاقاً در حاشیه و خارج از بستر نفوذ پارسیان رخ داده است.
گذ شته از این ،باور به این که ک سنوفانس آخرین فیل سوف مقیم قلمرو ایران
بود و ظهور پارساایان همزمان با هجر تفکر فلساافی به شاابهجزیرهی یونان بود،
نادرست است .زنجیرهی فیلسوفان پیشاسقراطی پس از تبعید کسنوفانس همچنان
در قلمرو ایونیه ادامه یافت و گرانیگاه آن تا مد ها بعد به شااابهجزیرهی یونان
منتقل نشد.
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ساالطهشااان بوده اساات .آنچه معموالً در این میان از قلم میافتد آن اساات که
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دسااتکم یک فیلسااوف دیگر در میلتوس زاده شااد که اتفاقاً از نظر چارچوب
فکری ب سیار با نحلهی ایونی واب ستگی دا شت و آن هم لوکیپوس ،ا ستاد دموکریت
و نخ ستین فیل سوف اتمی ست ،بود .اندی شههای او در مورد عن صر تجزیهناپذیری
(اتُم ) :که جهان را بر می سازد ،در واقع تداوم اندی شهی ایونی دربارهی
جوهر نخ ستین (آرخه) مح سوب می شود .در مورد زادگاه او ابهامهایی وجود دارد.
اما این را به طور قطع میدانیم که پیش از دموکریت در مورد مفهوم اتم متنهایی
نو شته و دموکریت وی را ا ستاد خود میدان سته ا ست .همچنین میدانیم که در

نمانده اسااات ،اما نام کتابش را میدانیم :جهان مِهتر (مِگاس دیاکوساااموس) .این
همان نامی بود که دموکریت هنگام نوشااتن کتاب مهمش به آن نظر داشاات و به
همین دلیل هم اثر خود را جهان کِهتر (میکروس دیاکوساااموس) نامید .دیوگنس
الئرتیوس زادگاه او را شااهر الئا در ایتالیا دانسااته که به احتماا زیاد غلز اساات.
سااایمپلیکوس از قوا تئوفراساااتوس نقل میکند که زادگاه او را گروهی میلتوس
میدانند و گروهی دیگر با توجه به زادگاه شااااگرد نامدارش آبدرا را اقامتگاه وی
می شمارند .با توجه به سنخیت آرای لوکیپوس با مفهوم جوهر نخستین ایونیان ،و
بر مبنای برخی شواهد حا شیهای تاریخی ،چنین مینماید که میلتوس در ستتر

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

حدود  480-470پ.م .به دنیا آمده است .از آثار او جز چند نقل قوا چیزی بر جا

PDF.tarikhema.org

با شد .1با توجه به این که میلتوس از  494پ.م .در خاک هخامن شی قرار دا شت و
به گواهی خود یو نان یان خیلی زود ر نگ و روی فره نگ ایرانی را در خود جذب
کرد ،میتوان پذیرفت که کل عمر این فیلسااوف در چنین زمینهای سااپری شااده
باشد.
شاگرد لوکیپوس دموکریت نام داشت و در ساا  460پ.م .در آبدرا به دنیا آمد.
این شهر در حاشیهی شمالی دریای اژه قرار داشت و از دولت شهرهایی بود که به
حکومت کمبوجیه گردن نهادند .در  513پ.م .این منطقه بار دیگر توسز داریوش

دولتشاااهری ایرانی بود و از ابتدای تولد در چنین منطقهای بالید و بزرگ شاااد.
میدانیم که دموکریتوس پنج ساااا از عمر خود را به جهانگردی و شاااگردی نزد
حکیمان جهان باساااتان گذراند .بر مبنای روایت تاریخنویساااان ،او در این سااافرِ
درازمد از مصر ،بابل و ایران دیدن کرد؛ مناطقی که در آن زمان همگی در قلمرو
شاااهنشاااهی هخامنشاای قرار داشااتند .با توجه به آنچه در زمینهی ارجاعاتش به
مفهوم یونان و ایران دیدیم ،و نقل قواهای صااریحی که از زرتشاات کرده اس ات و
اشاااارههای متعددی که به ایران دارد ،میتوان او را شاااهروندی وفادار به فرهنگ
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بزرگ فت

شد و در ا ستان تراکیه ادغام شد .به این ترتیب دموکریت هم ساکن
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ایرانی دان ست .به این ترتیب ،میبینیم که سلطهی سیا سی ایرانیان مانعی در راه
پیدایش و بسااز فلساافهی یونانی ایجاد نکرد .حتی برعکس ،میتوان پذیرفت که
ح ضور نظم پار سی در صحنه زمینه ساز برخورد آرا و عقایدی شد که ظهور این
اندیشمندان نامدار یونانی را ممکن ساخت.
دومین مکتب فل سفی مهم پی شا سقراطی با نام الئایی خوانده می شود .نام این
مکتب از زادگاه آن یعنی شااهر الئا در ایتالیا وامگیری شااده اساات .این منطقه را
بیتردید باید خارج از قلمرو نفوذ سیا سی دولت هخامن شی دان ست ،هر چند نفوذ

کوبنشینانی بودند که دو نسل قبل ،هنگام ورود هخامنشیان به صحنهی سیاست
آناتولی ،از شااهر خود کوچیدند .در واقع الئا کوبنشااینی بود که بخشاای از اهالی
فراری فوکایا ،پس از آن که شهرشان توسز ایرانیان فت شد ،در ایتالیا برای خود
تأساایس کردند .الئاییها از ساالطهی ساایاساای هخامنشاایان گریخته بودند ،اما
نتوانسااتند بند ناف فرهنگی خویش را با آساایای صااغیر و فرهنگهای مقیم آن
سامان قطع کنند .به همین دلیل هم فرهنگی کام ً ایونی بر این شهر حاکم بود.
در مورد پیوند پارمنیدس با نحلههای عرفانی شااارقی و تأثیری که از عرفان ایرانی
پذیرفته ،پسوهشهای چندی انجام گرفته که خوشاابختانه یکی از آنها به فارساای
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فرهنگی قلمرو خاوری را نمیتوان در اینجا منتفی دانساات ،چون مردم شااهر الئا

PDF.tarikhema.org

ترجمه شده است .1با توجه به شعری که از پارمنیدس بهجا مانده ،چنین بر میآید
که او رهبر یکی از حلقههای عرفانی و رازورزانهی پر ستش آپولون بوده با شد .این
آیینها خاستگاهی شرقی داشتند و در زمان کوب مردم فوکایا و مد ها پس از آن
در آساایای صااغیر رایج بودند .الئا مرکز ترویج این عقاید «شاارقی» در ایتالیا بوده
است.
چنان که از شواهد بر میآید ،دورد ست بودن کوبن شینیهای یونانی در ایتالیا
دلیلی کافی برای مهار شدن تو سعهی فرهنگ خاوری در این مناطق نبوده ا ست.

پوتاگوراس کرتونی و امپدوکلس آگریگنتومی در نظر گرفت که آنان نیز درخاک
ایتالیا میزیستند و جایگاه اجتماعی مشابهی را اشغاا میکردند.
در مورد گرایشهای سیا سی ف سفهی الئایی چیزهایی میدانیم .شاهدی از
دخالت مسااتقیم پارمنیدس در ساایاساات در دساات نیساات ،اما میدانیم که با
پوتاگوراسیان ارتباط داشته است .شاگردش زنون دشمن سرسخت نئارخوس ،جبار
ال ئا ،بود و به دل یل ت ش برای کشاااتن وی دساااتگیر شاااد و چون از معرفی
همدستانش سر باز میزد ،پس از شکنجههایی وحشیانه کشته شد .با توجه به این
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چون پارمنیدس تنها شااامنِ رازورزِ متأثر از عقاید ایرانی نبود ،و باید او را در کنار
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روابز ،میتوان پذیرفت که زنجیرهی پارمنیدس -زنون هم مانند اندیشااامندان
مکتب ایونی به طبقهی اشراف تعلق خاطر داشتهاند.
از میان فیلسااوفان پیشاااسااقراطی ،اندیشاامند نامدار دیگری باقی مانده و آن
هراکلیتوس ا ست که در ساا  544پ.م .در اِفِ سوس زاده شد .ایرانیان چند ساا
قبل از زاده شدنش این شهر را تسخیر کردند .چنان که مشهور است او تمام عمر
خویش را در همین شهر گذراند .شواهد ن شان میدهد که هراکلیتوس نه تنها بر
هویت خویش به عنوان یک شهروند شاهن شاهی هخامن شی آگاه بود ،بلکه از آن

اجداد هراکلیتوس کاهنان معبد آرتمیس در افساااوس بودند .افساااوس یکی از
مراکز انت شار فرهنگ ایرانی در ایونیه مح سوب می شد و معبدی که یونانیان با نام
ایزدبانوی آرتمیس مینامند ،در واقع ،نخساااتین معبد آناهیتا در این منطقه بوده
است .1به این ترتیب ،خاندان هراکلیتوس از سویی اشرافی و نساده بوده و به شاهان
باسااتانی نسااب میبردند ،و از سااوی دیگر با نیروهای ایرانی پیوندهایی داشااتند.
چنین مینماید که هراکلیتوس از دخالت در سیاست بیزار بوده باشد ،چون منصب
ک هانت این مع بد را ،که حق قانونیاش بود ،به برادر کهترش وا گذار کرد .با این

1

بویس -1375 ،ج.2

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

دفاع هم میکرد.
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گوشاااهگیری ،او با شاااورش مردم ایونیه بر ضاااد ایران مخالف بود و به عنوان
اندی شمندی که هوادار ایرانیان ا ست شهر دا شت .دیوگنس الئرتیوس مینوی سد
او از مردم شهرش بیزار بود ،چون نزدیکترین دو ستش ،هرمودوروس ،را از شهر
تبعید کردند .این هرمودوروس حاکم دسااتنشاااندهی ایرانیان بر افسااوس بود و با
شاااورش بر ضاااد ایران مخالفت میکرد و به همین دلیل هم لقبش «دوساااتدار
ایرانیان» (مِدوفی  ) :بود .در جریان شورش دولت شهرهای ایونی ،او
را از حکو مت عزا و تبع یدش کرد ند .گو یا خود فیلساااوف هم در این م یان از

پس از شورش سر به کوه و بیابان گذاشت و از مردم دوری گزید و به همین دلیل
هم به مرض استسقا دچار شد و درگذشت.1
فیلساااوف نامدار دیگر ،که باید از نظر نوع اندیشاااه در میان ساااوفیساااتها
ردهب ندیاش کرد ا ما از نظر تاریخی به ا ندیشااام ندان ایونی نزد یکتر اسااات،
آناکساگوراس نام دارد .او در ساا  500پ.م .در شهر ک زومنای در ایونیه زاده شد
و تا  427یا  428پ.م .در همانجا زندگی کرد .این شهر هم دو ساا پس از تولد
فیل سوف به قلمرو ایران پیو ست و بنابراین آناک ساگوراس از دو سالگی مقیم قلمرو
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انتقامجویی نیروهای ضاادایرانی بینصاایب نمانده باشااد ،چون به روایت دیوگنس
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ایران بود .پدرش هِگِ سیبولوس نام دا شت و به دلیل هواداریاش از قدر پارسها
با لقب دو ستدار ایران شناخته می شد .آناک ساگوراس گرایش سیا سی پدرش را به
ارث برد و از هواداران پر و پا قرص سیاستهای ایرانیان محسوب میشد .او پس از
آن که آوازهای به د ست آورد ،به آتن رفت و ا ستاد پریکلس شد .میتوان برخی از
سیا ستهای پریکلس در را ستای نزدیکی به ایرانیان را نا شی از نفوذ او دان ست.
وقتی مخالفان وی به قدر ر سیدند به جرم بددینی و توهین به مقد سا یونانی
به اعدام محکومش کردند ،اما به کمک دو ستان با نفوذی که دا شت عفو شد و از

به این ترتیب در مورد وابسااتگیهای جغرافیایی این فیلسااوف تردید زیادی وجود
ندارد.
به این ترتیب چنین مینماید که با مرور سابقهی ف سفهی پی شا سقراطی به
چند نتیجهی آشکار برسیم:
 نخست آن که زادگاه فلسفهی یونانی شهر میلتوس و منطقهی ایونیه بوده استکه همگی در آ سیای صغیر قرار دارند و از نخ ستین سرزمینهایی ه ستند که به
شاهنشاهی هخامنشی پیوستند؛
 دوم آن که زادگاه بخش عمدهی ف سفهی یونانی پی شا سقراطی (آناک ساماندر،آناکسامنس ،کسنوفانس ،لوکیپوس ،دموکریتوس ،هراکلیتوس و آناکساگوراس) در
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آتن به شهر المپساکوس کوچید که در آسیای صغیر و در خاک ایران قرار دا شت.
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درون خاک ایرانِ هخامنشی بوده و بیشترشان به عنوان شهروندان ایرانی زیسته و
شهر یافتهاند؛
 سوم آن که تنها سه حوزهی فل سفی در یونان با ستان به لحاظ جغرافیایی خارجاز قلمرو سیاسی ایران بودهاند :الئا که به داشتن پارمنیدس سرافراز بود ،آکراگاس
که ام پدوکلس را پرورد و کروتون که هر چ ند زاد گاه پوتاگوراس نبود ،1اما برای
بیست ساا او را همچون مهمانی پذیرفت و در نهایت همچون دشمنی شاگردانش
را از میان برد .این سه تن ،یکی پارمنیدس بود که رهبر حلقهای واب سته به عرفان

زرتشت به زبان یونانی بود ،و سومی پوتاگوراس بود که به سبک ایرانیان میزیست
و اخ قیا ایشان را تبلیغ میکرد؛
 و چهارم آن که بخش مهمی از خودِ این فیلساااوفان بر هویت شااارقی و جایگاهساایاساای خویش در مقام شااهروند شاااهنشاااهی ایران آگاه بودند و از آن دفاع
میکردند .در دوران ایشان ،یونانی بودن تا حدود زیادی با ایونی بودن مترادف بود.
ِِ «ساکنِ یکی از استانهای شاهنشاهی
ایونیه هم از اواسز سدهی ششم پ.م .همارز
پارس» تلقی می شده است .به همین دلیل هم ،بر خ ف نظر تاریخنویسان اروپایی
 .2زادگاه پوتاگوراس جزیرهی ساموس بود ،پارهای از خ شکی در ساحل روبهروی اف سوس و ميلتوس ،و
شهری زیر سلطهی لودیا ،و بنابراین "آسيا"یی!
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آسایای صاغیر محساوب میشاد ،دیگری امپدوکلس بود که بازگوکنندهی دیدگاه
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سااادهی نوزدهم ،یونانی بودن زبان این نویساااندگان را نمیتوان دلیلی بر «هویت
یونانی /آتنی داشاتنِ» ایشاان ،و مقابلهشاان با فرهنگی ایرانی و آسایایی دانسات.
بخش ع مدهی نیرو های فکری یو نانی در این دوران شااارقی و ایرانی بودها ند.
شاهنشاهی هخامنشی قلمروی بسیار پرتنوع و چند قومی بود و این تک ر
با سیا ست مدارای شاهن شاهان این دودمان پ شتیبانی می شد .از این رو ،مردم هر
منطقه و هر قوم و نساد اجازه داشتند تا با سنن و زبان خویش زندگی کنند.
به این ترتیب ،داشاااتن هویت ایرانی به معنای ساااخن گفتن به زبان فارسااای

سااخن میگفتند که همه به قبیلههای ایرانی متعلق بودند .عناصاار اصاالی هویت
ایرانی در آن دوران ،به نفوذ عناصااری ساایاساای مربوط میشااد که مهمترینش
وفاداری به نظام هخامنشااای و پذیرش ایدئولوژی شااااهنشااااهی بود که داریوش
بنیادگذارش محسااوب میشااد .دیگری ،که مهمتر هم هساات ،به نفوذ دینهای
ایرانی و به ویسه مهرپرستی ،زرتشتیگری و سنن باستانی ایرانی مربوط می شود که
به سرعت در قلمرو شاهنشاهی بسز یافت و با تقدس و اهمیت نمادها و نشانههای
ایرانی همراه بود .به این ترتیب ،باور به این که تمام یونانیزبانها خود را غیرایرانی
محساااوب میکردند و به هویت سااایاسااای و اجتماعیای متمایز از ایرانیان تعلق
داشتند ،شبیه به آن است که فنیقیها و لیدیها و ُسغدیها و ای میها و بابلیها
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نی ست ،چون در آن زمان تنها چهار میلیون نفر از ساکنان شاهن شاهی به فار سی
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را به دلیل تفاو زبانیشااان به هویت اجتماعی متمایزی از هخامنشاایان منسااوب
بدانیم .شااواهد تاریخی به ما نشااان میدهد که این فرض کام ً نادرساات اساات و
شاااهنشاااهیای که هویت مردمش تا این حد واگرا و متزلزا باشااد نمیتواند برای
مد دو سااده پایدار بماند .به این ترتیب ،نخسااتین سااتون اسااطورهی فلساافهی
یونانی فرو میریزد .فل سفهی یونانی در بخ شی از آ سیا و ا ستانی از شاهن شاهی
پارس شکل گرفت ،تو سز فیل سوفانی که بر هویت «آ سیایی» خویش آگاه بودند
تأسیس شد ،و سیر تحوا آن زیر تأثیر آرا و افکاری «آسیایی» تداوم یافت.

نخ ستین فیل سوفی که در شبهجزیرهی یونان زاده شد آرخ ئوس آتنی ا ست .او
شاگرد آناکساگوراس بود و از میان همشهریانش شاگرد مشهوری داشت که سقراط
نامیده می شد .سقراط همان ک سی ا ست که تاریخ اندی شه در یونان با ستان را با
نامش به دو قسمت تقسیم میکنند .از نظر تاریخی ،این تقسیمبندی درست است.
در زمان حیا سقراط ،تحوالتی در دریای اژه رخ داد که پیامدهای مهمی برای
یونانیان دا شت .نخ ستین اتفاق ،آن بود که شاهن شاهی هخامن شی ساز و کاری
مشاااخص و یکدسااات برای تجار در تمام قلمرو پهناور خویش ابداع کرد و با
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دوم :ماجرای فیلسوفان سقراطی
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هم سان سازی یکاها و ضرب پوا واحد ،تجار را با جه شی بی سابقه روبهرو کرد.
در نتیجه ،انباشتی از ثرو در بخشهای مختلف شاهنشاهی پدید آمد که به ویسه
در گرانیگاههای تجار دریایی به رفاه و ثروتی چشمگیر منتهی شد.
مهمترین مراکز تجار در قلمرو غربی هخامنشیان عبار بود از دولتشهرهای
ساحلی ایونی و لودیایی در شماا ،و شهرهای فنیقی در جنوب .یونانیان ،بر خ ف
آن چه خودشاااان اد عا کردها ند ،به دل یل آن که قوم های ثروتم ندی در مرز های
غربیشااان نمیزیسااتند مرکز مهمی در این میان محسااوب نمیشاادند ،اما به هر

با سواحل آفریقا و مصر ،ثروتی اندوختند و این بیشتر در بخشهای دریانورد شماا
یونان مصداق داشت تا دولت شهرهای کشاورز جنوبی .در نتیجه ،آتن که مهمترین
دولت شهر شماا یونان بود به صور مرکز انباشت ثرو و قدرتی در یونان مطرح
شد و گروهی از متفکران یونانیزبان به دنباا ک سب درآمد به آن سو کوچیدند .به
این شکل در سدهی پنجم پ.م .خیزش اجتماعی بسیار مهمی را در آتن داریم که
با نام جنبش سوفیستها شهر یافته است.
کار تحلیل جنبش سوفی ستها را میتوان با نقل متنی که بر سنگ قبری در
آتن یافتهاند ،آغاز کرد .بر کتیبهی این گور چنین نوشااته شااده« :تراسااوماخوس
هستم ،کشورم خالکدون و پیشهام دانش است».
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صور به دلیل همسایگی با چنین مراکز بزرگی ،از طریق راهزنی دریایی یا تجار
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این گورنو شته تقریباً تمام عنا صر ا صلی جنبش سوفی ستها را ن شان میدهد.
ساکن این مقبره ،ترا سوماخوس نام دا شته ا ست؛ یکی از ک سانی که در سدهی
پنجم پ.م .با نام سااوفیساات شااهرتی به هم زدند و در عرصااهی اندیشااهی تمدن
یونانی آثاری ماندگار از خویش بر جای نهادند .زادگاه او ،خالکدون ،در بخش های
شمالی یونان و در مناطق نفوذ ایران قرار داشته است ،و با توجه به مکان گورنوشته
معلوم میشود که صاحبش به آتن کوچیده و در آنجا زیسته و مرده است .پیشهی
وی ،دانش بوده ا ست .از این رو ،چون دانش و خرد را در یونان سوفیا میخواندند،

تراسیماخوس یکی از عناصر جنبشی فکری بود که در آتنِ سدهی پنجم پ.م.
شکل گرفت و در مد یک سده بر اندیشه و سیاست یونانیان اثراتی بسیار عمیق
بر جای گذاشت.
سااوفیسااتها اسااتادانی با گرایشهای فکری و زمینههای تخصااصاای گوناگون
بودند ،که در چند زمینه با یکدیگر اشتراک داشتند:1
 نخساات آن که زادگاه تقریباً همهی سااوفیسااتها آتن نبود .چنان که گفتیم،تراسوماخوس در خالکدون زاده شده بود .خاستگاه پروتاگوراس آبدرا بود ،گرگیاس

De Romilly, 1992.
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شغل تراسیماخوس «کار با خرد» (سوفیسموس ) :بوده است.
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در سی سیل متولد شده بود و پرودیکوس در جزیرهی کئوس بالیده بود .هیپیاس
زادهی اِلیس در پلوپونساااوس بود و در این میان تنها ساااقراط  -اسااات ناییترین
سوفیست  -بود که آتنی محسوب می شد .چنان که میبینید ،زادگاه بخش مهمی
از این اندیشمندان منطقهی ایونیا و نواحی زیر نفوذ شاهنشاهی ایران بوده است؛
 دوم آن که همهی ساااوفیساااتها در نیمهی دوم سااادهی پنجم پ.م .به آتنمهاجر کردند و در این شهر مقیم شدند؛
 -سااوم آن که همهی سااوفیسااتها مجموعهای از دانشها را به شاااگردانشااان

دانسته میشد .یونانیان این فن را «تِخنای رِتوریکای» ()
میخواندند؛
 چهارم آن که همه شان در برابر این تدریس ،د ستمزدهای ک ن میگرفتند و بازدر این مورد سقراط است نا محسوب میشود.
 و پنجم آن که همهی سوفی ستها  -باز با ا ست نای سقراط -هوادار دموکرا سیبودند و با اشراف و محافظهکاران دشمنی میورزیدند.
خا ستگاه ر سمی جنبش سوفی ستها ایتالیا بود .نخ ستین ک سی که به آموزش
فنون ب غت دست زد ،امپدوکلس آگریگنتومی بود و از این رو برخی او را بنیادگذار
جنبش سااوفیسااتها میدانند .او نیز به ساابک سااوفیسااتها دانشاای گسااترده و
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میآموزاندند که در آن میان فنون ب غت و اساااتدالا و مباح ه از همه مهمتر
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اط عاتی فرهنگنامهای داشاات ،به دخالت در ساایاساات دلبسااته بود و جایگاه
اجتماعی ممتازی را اشاااغاا میکرد .با وجود این ،خاساااتگاه اشااارافی او از نظر
طبقاتی با سااایر سااوفیسااتها تفاو داشاات و به این خاطر که دسااتمزدی بابت
آموزشهایش دریافت نمیکرد ،از ایشان متمایز بود.
امپدوکلس شاااگردی داشاات به نام گُرگیاس که برخی از تاریخنویسااان او را به
همراه پروتاگوراس بنیادگذار جنبش سوفی ستها میدانند .سی سِ روی رومی هنگام
اشاره به سرچشمهی ظهور فن ب غت به نام گرگیاس اشاره میکند و میگوید که

فن اقامهی دعوا کردن و برنده شدن در بحثهای حقوقی را به شاکیان و متهمان
آموزاندند و به این ترتیب شیوهی استدالا و اقناع را صور بندی کردند.
چنان به نظر میر سد که فن ب غت از دو سرچ شمهی م ستقل آبیاری شده
باشد .یکی از این خاستگاهها ،ایتالیا و سیسیل بوده است .گویا امپدوکلس نخستین
ک سی با شد که این فن را به عنوان مادهای در سی به دیگران آموزانده ،و گرگیاس
که شاگرد برج ستهاش بوده ،آن را به مرتبهی محوری برای تأ سیس یک برنامهی
در سی گ سترده مورد بهرهبرداری قرار داده با شد .از آنجا که دادگاههای یونانی و
جداا در عرصاااهی م باح ه نق طهی قو دموکرا ها بود ،اهمیت ام پدوکلس و
گرگیاس در تقویت جبههی ضدا شرافی را میتوان به خوبی دریافت .سوفی ستها
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این فن در دادگاههای سیسیل شکل گرفت .به این ترتیب که کسانی پیدا شدند و
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فنی را آموزش میدادند که در شااارایز دموکراتیک کارآمد بود و به تداوم این
شرایز نیز کمک میکرد .از این رو ،پ شتیبان سیا ستمداران دموکرا بودند و از
حمایت ایشان نیز بهرهمند میشدند.
هواداری از دموکرا ها و نقد اشااارافیت ،همراه بود با حمله به چارچوب های
نظری و ارزشهایی که کردارهای اشااراف را توجیه میکرد و برای آن بسااتری از
م شروعیت فراهم میآورد .در همین را ستا گرگیاس ر سالهای به نام هلن نو شت و
در آن از این بانوی فراری اعادهی حی یت کرد .همچنین در رسااالهی پاالمِدِس به

پنلوپه ،زن اولیس ،بود که در زمان غیبت وی مزاحمت هایی برای این زن ایجاد
کرده بود .همر در اودیسه شرح میدهد که اولیس چگونه پس از بازگشت به خانه،
پاالمدس را اساایر کرد و او را با عذابهای بساایار به قتل رساااند .گرگیاس در این
رساااله او را چون نمونهای از عاشااقانِ بیگناه که با بیعدالتی کشااته شااده مورد
برر سی قرار داد و به این ترتیب کل بردا شت مر سوم از ا ساطیر همری را دگرگون
ساخت .این بردا شت به قدری تأثیرگذار بود که بعدها سوفوکلس ،آی سخولوس ،و
اوریپیدس تراژدیهایی به همین نام نو شتند و کو شیدند تا این بردا شت را تعدیل
کنند .گرگیاس تنها اسااتادی نبود که در ساایساایل ب غت درس میداد .در تاریخ
ادبیا از دو سی سیلی دیگر به نامهای کوراکس و تی سیاس هم یاد شده که گویا
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شااکلی دیگر اساااطیر همری را به نقد کشااید .پاالمدس نام یکی از خواسااتگاران
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ا ستاد و شاگرد بودهاند .اینان نخ ستین ک سانی بودند که بابت تدریس فن ب غت
دسااتمزد دریافت میکردند .بیشااتر تاریخنویسااان این دو را اسااتادان گرگیاس نیز
دانستهاند.
خا ستگاه دیگر جنبش سوفی سم آ سیای صغیر و ایونیه ا ست .این ری شه به
آ ناکساااااگوراس بازمیگردد که با تک یه بر دانش و ع قلگرایی ،به هواداری از
دموکرا ها پرداخت و شاگردش پریکلس را در برابر دشمنان اشرافیاش پشتیبانی
کرد .او احتماالً نخستین وابسته به این جنبش بود که در آتن اسم و رسمی به هم

ترتیب ،چنین مینماید که سوفیسم محصوا ترکیب ب غت ایتالیایی امپدوکلس و
خردگرایی ایونی آناکسااااگوراس باشاااد؛ یعنی دو متفکری که ریشاااههای ایرانی
اندیشهشان در تاریخ اندیشهی یونان کام ً برجسته است.
سوفیستهایی که از شهرهای گوناگون برخاسته بودند در نیمهی سدهی پنجم
پ.م ،.همزمان با ع صر ط یی آتن و دوران زمامداری پریکلس ،به آتن روی آوردند.
سااادهترین دلیل برای این مهاجر هماهنگ ،برخورداری از منابع اقتصااادی بود.
آتن در این هنگام اتحادیهی دلوساای را شااکل داده ،و بخش مهمی از دادگاههای
اتحادیه را در خود متمرکز کرده بود .به همین ترتیب ،خزانهی اتحادیه توساااز
دولتمردان آتنی نگهداری و بیحسااااب و کتاب خرج میشاااد .چنان که گفتیم
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زد و از نظر ساایاساای یکی از با نفوذترین سااوفیسااتها محسااوب میشااد .به این
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برنامهریزی خاصااای بر این ولخرجی ها حاکم نبود .به این ترتیب ،آتن نمونهای از
شهرهای و سو سهکننده از دید این ا ستادان دورهگرد به شمار میآمد .گذ شته از
این ،در آتن نیروهای دموکرا قدر را به د ست دا شتند و این موقعیتی منا سب
در اختیار هواداران این اندیشاااه قرار میداد تا مهار خود را در پشاااتیبانی از
دولتمردان دموکرا نشان دهند ،به ویسه هنگامی که این نمایش مهار با دریافت
دستمزدهای ک ن هم همراه میشد.
آتن گذشته از اینها ،شهری به نسبت مهمانپذیر بود .بر خ ف دولت شهرهای

شاااهری بود که به دنباا اصااا حا پریکلس برای جذب نیروهای مهاجر از خود
اشااتیاق نشااان میداد .آتن به همین ترتیب مدعی پیروزی بر ایران  -بزرگترین
قدر شناختهشده در آن روزگار  -هم بود .بدیهی است که این ادعا از دید کسانی
که در دولتشااهرهای دورافتادهی یونانی نمیزیسااتند مضااحک جلوه میکرد ،اما
سوفی ستها معموالً در این دولت شهرها میزی ستند و برای مخاطبانی که در این
مناطق ساااکن بودند تدریس میکردند .به این ترتیب ،ادعاهای ساایاساای آتن در
مورد مقابله با ایران و ساالطهای که به این بهانه بر همسااایگانش پدید آورده بود،
زمینهای بود برای اعتباربخ شی به دولتمردانی که حامی و هوادار سوفی ستها هم
بودند .به این ترتیب ،منافع سوفی ستها با منافع سیا مداران آتنی گره خورده و
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اسپارتی که مهاجران و بیگانگان در آن موقعیتی فروپایه داشتند ،آتن سدهی پنجم
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به اعتقاد مؤمنانهشان به افسانهی مبارزه با ایران وابسته بود.
اشراف آتنی در این هنگام کام ً سرکوب شده بودند و با وجود دعواهای حقوقی
پیاپی شان بر ضد دولتمردان دموکرا  ،همواره به حا شیه رانده می شدند .ف ضای
فکری جامعه نیز در آن زمان به نسااابت آزاد بود .در کل این دوره ،تنها دو نفر به
طور ر سمی به خاطر عقاید شان در آتن اعدام شدند که هر دو نفر شان به جبههی
اشااراف تعلق داشااتند .آنتیفون که با الیگارشاای چهارصاادنفره همکاری کرد و پدر
معنویشااان محسااوب میشااد در  411پ.م ،.و سااقراط که نظریهپرداز نیروهای

به این ترتیب ،آتن عصااار پریکلس فضاااایی مناساااب برای حضاااور و فعالیت
سوفی ستها تلقی می شد .به احتماا زیاد نخ ستین ک سی که از این گروه به آتن
رفت آناکساااگوراس بود .در ساااا  461پ.م .که پریکلس زمام امور را در دساات
گرفت ،این اندیشاامند را به عنوان اسااتاد و مرشااد در کنار خود داشاات .آنگاه در
 450پ.م .پروتاگوراس از او پیروی کرد و پس از آن سیلی از استادان فن ب غت و
دانایان به آتن روی آوردند .یکی از آخرین کسااانی که به آتن آمد گرگیاس بود که
در  427پ.م - .یعنی پس از مرگ پریکلس  -وارد آتن شاااد .پس از زواا قدر
دموکرا ها و قدر گرفتن اشااراف در اواخر ساادهی پنجم پ.م .و آشاافته شاادن
و ضعیت سیا سی و اقت صادی آتن ،بخش عمدهی سوفی ستها این شهر را ترک
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اشرافی بود در  399پ.م .کشته شدند.
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کردند و ب سیاری از ای شان به سی سیل رفتند که دربارهایی با شکوه و شاگردانی
ثروتم ند داشااات .از جم له آخرین کساااانی که آتن را ترک کرد ند ،میتوان از
گرگیاس ،پرودیکوس و هیپیاس نام برد که رقیبان اصااالی اف طون بودند و نام دو
تن از ای شان بر ر سالههای وی باقی مانده ا ست .با وجود هجر تدریجی ا ستادان
غیرآتنی ،جر یان نیروم ندی از پیروانشاااان در خودِ آتن باقی ما ند که تا ز مان
اسکندر دوام آورد و نمایندهی مهمش در این دوران ایسوکراتس بود.
یکی از دالیل شهر

سوفی ستها آن ا ست که نخ ستین ک سانی بودند که از

د ستمزدها ب سیار ک ن بوده با شند .م ً پرودیکوس در یکی از سخنرانیهایش از
هر شرکتکننده یک دراخما گرفت ،و در سخنرانی دیگری از هرکس پنجاه دراخما
دریافت کرد .این در شاارایطی بود که حقوق یک عضااو هیأ منصاافه که با قرعه
انتخاب می شد و به دلیل د ستمزد باالیش شغلی مطلوب تلقی می شد ،نیمدراخما
به ازای هر بار شرکت در محاکمه بود .چنان که اف طون در ر سالهی منون شرح
داده ،پروتاگوراس گاه در یک سخنرانی منفرد صد مینا پوا دریافت میکرد که با
ده هزار دراخما برابر اسات و از مجموع درآمد فیدیاس و ده مجسامهسااز مشاهور
دیگر بیشااتر بوده اساات .بدیهی اساات که دسااتمزدهایی چنین باال و ثروتی که به
دنباا آن اندوخته می شد ،از سویی قدر و نفوذ فراوان به دنباا داشت و از سوی
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شااااگردانشاااان دساااتمزد میگرفتند .از ارقام باقیمانده چنین برمیآید که این
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دیگر دشمنانی بزرگ پدید میآورد .اف طون ،یکی از این دشمنان بود.
سوفی ستها د ستمزدهای ک ن شان را از ک سی پنهان نمیکردند .برعکس در
این مورد الف میزدند و ادعا میکردند آموزههایشان به راستی ارزش چنین پولی
را دارد .آنچه ایشاااان میآموختند ،به تعبیری به راساااتی چنین ارزشااامند بود.
جامعهی آتنی در این دوران ،مانند تمام دولتشااهرهای دموکرا دیگر یونانی ،در
وضااعیتی مغشااوش و آشاافته به ساار میبرد .به دنباا کم شاادن قدر شااورای
آرئوپاگوس و منحل شااادن دادگاههای قدیمی شاااهر ،نظم اجتماعی دساااتخوش

رساایدگی به دعواهای مردم و نظار بر توزیع ثرو و قدر را بر عهده داشااتند.
این دادگاهها از طرفین دعوا دسااتمزد میگرفتند و به همین دلیل یکی از مجاری
تأمین هزینههای دولتی بودند .از همین رو هم ،به شیوهای که مورد نقد اف طون و
ارسطو واقع شده ،شهروندان را به جان هم میانداختند و ایشان راتشویق میکردند
تا علیه یکدیگر اقامهی دعوا کنند!
نتیجه آن بود که دعواهای حقوقی در آتن امری روزمره تلقی میشد .گذشته از
این ،ت صمیمگیریهای سیا سی نیز در مجلسهای عمومی بوله انجام میگرفت که
نظم حاکم بر آن شباهت زیادی با دادگاهها دا شت .یعنی ثرو اقت صادی و قدر
سیاسی در این شرایز به کسی تعلق مییافت که میتوانست بهتر سخنرانی کند و
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اخت ا شااده بود و دادگاههای عامی که نیروهای دموکرا تأساایس کرده بودند،
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استدالا نماید و جمعیت شنونده را به درستی ادعاهایش ترغیب کند .سوفیستها
در این شااارایز مدعی بودند که چنین چیزی را آموزش میدهند و با توجه به
موفقیت شغلشان احتماالً چنین تعهدی را برآورده میکردهاند.
ادعای سوفیستها البته این نبود که شیوههای ترغیب شنونده و فریب دادنش
را میآموزند .ای شان مدعی آموزاندن ف ضیلتی به شاگردان شان بودند که ای شان را
در میان هم شهریان شان برجسته و ممتاز می ساخت و کامیابی و محبوبیت شان را
ت ضمین مینمود .در یونان با ستان توانایی سخنوری و حتی کمی فریبکاری کلید

متفاو با امروز داشاات .به همین دلیل اساات که تمیسااتوکلس و آلکیبیادس ،با
وجود دروغگوییهای مداومشاااان ،دزدیهایشاااان ،و خیانتهایشاااان همچنان
محبوبیت داشااتند و توسااز نویسااندگان گوناگون  -حتی اف طون اشاارافی  -به
عنوان نمونههایی از فضیلت مورد ارجاع واقع میشدند.
ادعای آموزش فضاایلت ،واژگونهی اصاال موضااوعهای بود که اشااراف بدان باور
دا شتند .ا شراف معتقد بودند واب ستگی به خاندان و قبیلهای خاص و برخورداری از
خونی پاک رمز دسااتیابی به فضاایلت اساات .به همین دلیل هم از نظر ساایاساای
محافظهکار بودند و قدر را به حلقههای خویشاااوندی بسااتهای محدود میدیدند.
شاعران و درامنوی سان کهن یونانی ،به ویسه کمدینوی سان ،به ا شکاا گوناگون این
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موفقیت و محبوبیت تلقی میشااد و بنابراین واژهی فضاایلت در آن روزگار تعریفی
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اعتقاد به توارثی بودن ف ضیلت را صور بندی کرده و بر تمایز ذاتی ا شراف و عوام
پاف شاری میکردند .سوفوکلس و پیندار م ضمون ا صلی آثار شان را برتری صفا
ذاتی بر اکتساااابی قرار داده بودند و بر اهمیت پیوندهای خونی و جریان یافتن
سرنوشتی مشترک از مجرای روابز خویشاوندی تأکید داشتند .اوریپیدس پا را از
این هم فراتر نهاده بود و گه گاه در موقعیت هایی کام ً بیربز اهمیت این نکته را
به مخاطبانش گو شزد میکرد و تأکید بر ذاتی بودن ف ضیلت را تا مرتبهی شعاری
سیاسی فرو میکاست .آنچه امروز ما به عنوان ادبیا ک سیک یونان می شناسیم

ت بیت قدر سیاسیشان بوده است.
سوفیستها نخستین جریان فکریای بودند که این باورها را به چالش کشیدند.
از دید ایشاااان ،تمایز چندانی میان اشاااراف و عوام وجود نداشااات و هر کس
میتوانست با برخورداری از آموزش درست ،به فضیلت (یعنی همان ترکیب قدر
و ثرو ) دسااات یا بد .به این ترت یب ،اصااال موضاااو عهی موجود در بر نا مهی
آموزشیشان بنیانهای اعتقادا اشرافی را سست میکرد و مشروعیت ایشان برای
مطالبهی قدر سیاسی را به پرسش میکشید .سوفیستها در واقع اندیشمندانی
بودند که برای نخ ستین بار چارچوبی نظری برای د شمنان ا شراف فراهم آوردند و
با تکیه بر شعارهایی به نسبت برابریجویانه از سویی زمینه را برای جذب شاگردان
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و میسااتاییم ،در واقع ،همین بیانیههای ساارگرمکنندهی هواداران اشااراف برای
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ثروتمند ،اما غیرا شرافی ،فراهم آوردند و از سوی دیگر ای شان را به س حی فکری
مجهز کردند تا در عر صهی سیا ست نقشآفرین شوند .تاریخ ظهور ای شان ،همان
مقطعی بود که آتن با پیشرفت در تجار دریایی و تجهیز کشتیهایش طبقهای از
بازرگانان ثروتمند را در دا خود پدید آورد که از قدر اقتصاادی زیادی برخوردار
بود ،اما به دلیل ا صل و ن سب پ ستش از د ستیابی به قدر

سیا سی محروم شده

بود .سااوفیسااتها واسااطههایی بودند که با تغذیه از این انباشاات ثرو  ،زمینهی
نظری برای دخالت ایشان در سیاست را فراهم کردند و م شروعیت مورد نیاز برای

در یونان باسااتان ،سااه حوزه از آموزش وجود داشاات که برخورداری از آن در
انحصار اشراف بود .این سه حوزه عبار بودند از:1
الف) ترب یت بدنی ( پائ ِدوتریبِس ) :که به ورزش کود کان و
نوجوا نان مربوط میشااااد و در م یدان هایی به نام ورزشااا گاه ( پاالئیساااترا:
 )انجام میگرفت.
ب) آمویش موستتیقی (کیتاریساااتِس ):که بر یادگیری نواختن
ساایتار یونانی متمرکز بود .بعدها خواندن آواز و شاارکت در گروههای همساارایی و

De Romilly, 1992.
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مشارکت ایشان در مقامهای دولتی را خلق نمودند.
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رقصاایدن نیز به این رده افزوده شااد .یونانیان باسااتان معتقد بودند این کارها به
توازن اخ قی و اعتداا ذهن و بدن میانجامد.
پ) آمویش یبان (گراماتیس اتِس ) :که در اصاال همان توانایی
خواندن و نوشتن به یونانی بود و تنها کتاب درسی مرجعش آثار همر بود .در یونان
باستان کسی که با آثار همر آشنایی داشت باسواد تلقی میشد.
از آنجا که دسااتیابی به این آموزشها با صاارف زمان و هزینه همراه بود ،تنها
اشااراف میتوانسااتند به این تعبیر آموزش ببینند .در تمام جامعههایی که تمایزی

بدنی در طبقهی اشااراف رواج مییابد که تساالز بر آن به آموزش و صاارف وقت و
نیرو نیاز دارد و از عهدهی طبقههای پایینتر بر نمیآید .در این جامعهها مسااال
بودن به این شاایوههای خاص از راهبری رفتار و سااخن دسااتمایهی تمایز طبقاتی
دانسته میشود .به ظاهر ،آموزش در یونان باستان نیز چنین وضعیتی داشته است؛
یعنی ،راهی بوده که ا شراف را از عوام متمایز میکرده و با توجه به اهمیت کلیدی
الگوهای حرکتی و رفتاری در این زمینه ،گویا ورزش و آشااانایی با راههای به کار
بردن اساالحه مهمترین بندِ این برنامهی آموزشاای بوده باشااد .به همین دلیل هم
اف طون در جمهور یکی از نشانههای زواا دولت و ظهور هرج و مرج را آن میداند
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میان اشراف و عوام در آنها وجود دارد ،شیوههایی خاص از رفتار و گفتار و حرکا
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که مردم اصیلزاده و اشرافی توانایی کنترا کردار و گفتار خود را از دست میدهند
و مانند بیسوادها حرف میزنند و رفتار میکنند.
در یونان با ستان ف ضیلتِ برخورداری از آموزش ،با و ضعیت خانوادگی فرد گره
میخورد .تلقی عمومی این بود کاه تنهاا فرزنادان خاانوادههاای برجساااتاه و
اشاارافزادگان از خمیرمایه و ساارشاات مساااعد برای جذب آموزش بهرهمندند و
آموزش به تنهایی برای شااکفتگی فضاایلت در فرد کافی نیساات .یعنی یونانیان ،تا
قبل از عصاار سااوفیسااتها ،فضاایلت را امری ذاتی و توارثی میدانسااتند که با

بانفوذ آنقدر منابع مالی در اختیار داشاااتند تا فرزندانشاااان را از ایفای نقش به
عنوان یک خانهشااااگرد یا کارگر تولیدکننده معاف کنند و ایشاااان را به آموزش
بگمارند .اما در چشاام ایشااان رابطهی خونی میان پدر و پسااری که هر دو آموزش
دیده و با سواد بودند ،بی شتر از رابطهی اقت صادی و شبکهی حمایتهای میان شان
جلوه داشت.
در این حاا و هوا ،سوفی ستها ظهور کردند .آنان با طرح دو ادعا نظم ساختار
آموزشی یونانیان را به هم زدند .نخست آن که بر آموزشهای نظری و تواناییهایی
مانند اساااتدالا کردن و مهار ساااخنوری تأکید کردند و نقش ورزیدگی بدنی و
رشااد عضاا نی را ثانویه دانسااتند .دیگر آن که پیوند میان فضاایلت و خاسااتگاه
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ا شرافزاده بودند پیوند دا شت .البته ،در ا صل ،ماجرا این بود که ا شراف دولتمند و
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خانوادگی را گ س ستند و همگان را شای ستهی جذب آموزشهای خویش دان ستند.
به این ترتیب ،طبقهی دیگری از ثروتمندان که از راه بازرگانی ،و نه زمینداری ،به
ماا و مکنتی رساایده بودند توانسااتند ادعای برخورداری از آموزش عالی را طرح
کنند و خویشااتن را صاااحب فضاایلت بشاامارند .با توجه به مساااعد بودن شاارایز
سااایاسااای ،ادعای این افراد در نظامی دموکراتیک تحقق مییافت و به راساااتی
ساااخنوران و دا نا یان در صاااح نهی مجلس ها برتری می یافت ند .این امر ،خود
ت بیتکنندهی دموکراسی بود و به پایداری نظام موجود یاری میرساند.

متنوع از دانایی را به یونانیان معرفی کردند و در تمام این حوزهها به شاگردان شان
آموزش میدادند .همهی این شاخهها از دید ای شان فن (تِخنِه ) :دان سته
میشااد و بنابراین میشااد در زمانی کوتاه به دیگران منتقلش کرد .سااوفیسااتها
تواناییها و عمق دانش خود را در سخنرانیهای رایگان شان برای همهی مردم به
نمایش میگذاشتند و در نشستهایی به پرسش و پاسخ با شاگردان بالقوهی بعدی
میپرداختند .به این ترتیب ،از ساااویی راه را برای شاااکوفایی اندیشاااه های نو
میگ شودند و از سوی دیگر با نمایش توانمندیهای خویش مخاطبانی گ ستردهتر
را به خویش جلب مینمودند.
موضوع کار سوفیستها بسیار گسترده بود .ایشان به طیف وسیعی از دادههای
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به این ترتیب ،سوفیستها نظریهپردازانی انق بی بودند .آنان شاخههایی بسیار
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تجربی با نگاهی خردگرایانه مینگری ستند و اعتقادهای ا ساطیری را نقد میکردند.
اسااااطیر همری مهمترین آماج نقدهای ایشاااان بودند .چنان که گفتیم ،گرگیاس
یکی از نخ ستین نوی سندگانی بود که به ا ساطیر همری پرداخت و بردا شتهایی
واژگونه را از نقش شخ صیتها به د ست داد .پس از او ب سیاری به ا ساطیر خدایان
پرداخت ند و آن ها را با تفسااایر هایی ع قلگرا یا نه بازخوانی کرد ند و ه مه را به
تم یلهایی از امور طبیعی دگرگون سااااختند .هنگامی که کساااوفی مردم آتن را
ترسااااند آناکسااااگوراس چراغی را برافروخت و با افکندن ردایش بر آن چگونگی

خ شم خدای خور شید ا ست ،مخالفت کرد .به همین ترتیب ،زمانی که بزغالهای با
یک شاخ در وسز پیشانی به دنیا آمد و مردم را به هراس دچار کرد آناکساگوراس
بود که جمجمهی بز را شااکافت و به مردم نشااان داد که این شاااخِ یکتا از جوش
خوردن شاخهای عادی یک بز معمولی پدید آمده ا ست و بردا شت کاهنانی را که
این را نشانهی ب یی آسمانی میدانستند رد کرد.
یکی از نکاتی که در مورد سوفی ستها اهمیت دارد ،رابطه شان با فن پز شکی
ا ست .فنون پز شکی یونانی به طور عمده از م صر وامگیری شده بود و آمیخته با
خرافا و اندیشااههای اساااطیری فراوان بود .نخسااتین کساای که کوشااید این
بردا شتهای ا ساطیری را به ت صویری خردگرایانه فرو بکاهد امپدوکلس بود که با
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خاموش شدن خورشید را توضی داد و با تفسیر رایج در این مورد که این نشانهی
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نظریهی عناصاار چهارگانهاش راه را برای برداشاات بقراطی طبایع چهارگانه و چهار
نوع خلز هموار کرد و برای شااکلگیری چارچوب مرسااوم پزشااکی در کل قرون
وسطا بستری مساعد ساخت .چنان که گذشت ،برداشت او دربارهی این عناصر و
ارتباط شان از راه دو نیروی مهر و آفندی خاستگاهی ایرانی داشت و به این ترتیب
فن پزشاااکی در یونان امری وارداتی بود که چارچوب نظریاش از ایران و بدنهی
عملیاتیاش از مصر وامگیری شده بود .سوفیستها به پزشکی بسیار دلبسته بودند
و آن را نمونهای از کارآیی آموزش و تربیت در بدنها میدانستند.

دوری داشت ،آثار خود را به زبان ایونی نوشت .او دوست دموکریت هم بود .مکتب
او همزمان با جنبش سااوفیسااتها در جزیرهی کوس بنیان نهاده شااد و از آرای
امپدوکلس برای صور بندی علل بروز بیماریها بهره جست .تنها رقیب مدرسهی
او ،مکتب کنیدوس بود که در آ سیای صغیر قرار دا شت و متنی از آن برای ما به
یادگار نمانده است .اما از اشارههای متنهای مکتب کوس معلوم میشود که رقیبی
سر سخت برای مدر سهی هیپوکراتس مح سوب می شده ا ست .جالب آن که هر
دوی این مکتبها متنهای پزشااکی خود را به زبان ایونی مینوشااتهاند 1و این در

 1یگر1376 ،؛ جلد دوم.
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هیپوکراتس (بقراط) در  460پ.م .در ت سالی زاده شد و با وجود آن که تباری
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حالی است که جمعیت ساکن در کوس دوری بودهاند .بنابراین آشکار است که در
میان این دو ،مرکزی که در میان ایونیهای آسیای صغیر پا گرفته بود حتی از دید
مکتب بقراطی نیز مرجع محساااوب میشاااده اسااات .در همین دوران دیوگنس
آپولونیایی که زادهی آسیای صغیر بود رسالهای در باب رگها نوشت و توکودیدس
در زمان نوشاتن تاریخ جنگهای پلوپونساوس خود کوشاید تا شاکسات آتن را با
بررسااای شااایوع طاعون مربوط کند .چنان که اف طون روایت کرده اسااات ،برادر
گرگیاس پزشک بود و خودش هم در حلقههای پزشکان شهرتی نیک داشت .خودِ

بود .چنان که بارها به م ااِ رابطهی پز شک و بیمار ا شاره میکرد و آن را نمونهای
غایی از اهمیت و کارآیی آموزش و تربیت در رستگاری بشر میدانست.
توجه به پز شکی و پیوند خوردنش با فنی به ظاهر بیربز مانند ب غت ،ن شانگر
آن بود که دو عنصر به طور همزمان در دا جنبش سوفیستها در حاا شکوفایی
بوده اسااات .نخسااات تجربهگرایی و نقد خرافا  ،و دوم توجه به انساااان .این که
نخستین مکتبهای پزشکی یونانی در زمان جنبش سوفیستها پا گرفت ،نشانهی
آن است که در مقطع تاریخی خاصی توجهی فراگیر به انسان و ماهیت تجربی آن
در میان یونانیان باب شااد .این توجه در سااایر حوزهها هم نمود داشاات .در همین
دوره هکاتایوس میلتی و هرودو و توکودیدس تاریخهای خود را نوشااتند و محور
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اف طون هم ،که به مبارزه با سوفی ستها پرداخت ،از این توجه به پز شکی ناگزیر
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روایتهایشااان را کردار آدمیان ،نه خدایان و نه پهلوانان ،قرار دادند .زایش درام در
این دوره نیز به همین جریان مربوط می شود .چون موضوع درام ،بر خ ف اساطیر
و ا شعار حما سی ،ان سان ا ست نه خدایان .در قلمرو هنرهای تج سمی نیز میبینیم
که در همین دوره فیدیاس برای نخ ستین بار عنا صر ا ساطیری و دیوها و جانوران
را از صحنه حذف میکند و ت ش هنرمند بر بازنمایی بدن انسان متمرکز میشود.
ت مام این جر یان های فرهنگی که روی هم رف ته معجزهی هنری و فرهنگی
یونان را بر ساختند ،ن شانههایی از توجه به ان سان ه ستند .توجهی که از فرا سوی

یونان میرساااید .این همان دورهای بود که برنامهریزیهای اقتصاااادی در قلمرو
شاهنشاهی پارس بازده میداد ،حقوق مدنی ایرانی به شکلی برجسته به فرد توجه
میکرد و او را مخاطب قرار میداد ،و یزدانشناسی زرتشتی با تأکید بر انتخابگری
افراد ان سانی و نقش شان در تعیین سرنو شت خویش به فردی شدن نظام اخ قی
منتهی می شد .ظهور سوفیستها و اهمیت یافتن نقش فرد در یونان سدهی پنجم
پ.م ،.انعکاس رخداد عظیمتری بود که در سااط جهانی با راهبری شاااهنشاااهان
هخامنشی در کل قلمرو میانی اوراسیا در جریان بود؛ رخدادی که معلوا بازسازی
نظم اجتماعی به شیوهی پارسی بود ،و به بازتعریف شدن نقش فرد و استوار شدن
نظامهای اخ قی و حقوقی بر وی انجامید.
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مرزهای یونان ،از شاارق برمیخاساات و پسواکهایش در آساایای صااغیر و ایتالیا به
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رخدادی که زیر سیطرهی نظم هخامن شی مجااِ ظهور یافت ،اما مح صوا یک
فرهنگ و تمدن یک قوم نبود .بلکه نتیجهی آمیزش و ترکیب آرا و افکار گوناگون
و شااکلگیری شاابکهای درهم بافته از منشهای زادهشااده در تمدنهای گوناگون
بود .هخامنشاایان در این میان نقش واسااطهای را بازی کردند و فضااایی را خلق
کردند که این آمیختگی در بستری تعریفشده و منظم ممکن شود .به این ترتیب،
آنچه یونانیان با سادهانگاری معجزهی خویشتن دانستهاند شاید معجزهای در تاریخ
فرهنگ با شد ،اما ب سیار بزرگتر و تأثیرگذارتر از جنبش سوفی ستها و د شمنان

انعکاس توجه به فرد و ارتقای ارزش وی بود .روندی که از دو سااادهی پیش در
ایرانزمین آغاز شااده بود ،و به دالیل جامعهشااناختی و بر اساااس شااواهد تاریخی
خاستگاهش نمیتوانست سرزمینی مانند یونان باشد ،و نبود!
محتوای سخن سوفیستها ،از جنبههای بسیاری با زندگی عادی و سنتی مردم
یونان در تضاااد بود .این همان انگیزهای بود که ایشااان را به دشاامنی با نهادهای
کهن و نیروهای محافظه کار اجتماعی ساااوق میداد .از ساااوی دیگر ،بن مایهی
آموزههای ایشان با نظم نوینی که بر جهان آن روز حاکم شده بود و الزاماتی که به
تدریج از حوزهی زیر نفوذ شاهن شاهی ایران به مناطق پیرامونیاش ن شت میکرد،
همخوانی داشت .شعار سوفیستها  -یعنی استق ا فضیلت از تبار و خانواده  -در
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اشرافی شان است ،و در هر تعبیر منصفانهای «یونانی» نیست .جنبش سوفیستها،
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قلمرو آن روزِ ایران امری جاافتاده و پذیرفتهشااده بود .با وجود این ،همین دیدگاه
در یونانِ طبقاتی و د ستخوش آ شوب میتوان ست به نتایجی انق بی منتهی شود.
اگر محو شدن تمایز میان عوام و ا شراف را تعمیم دهیم ،به س ست شدن مرزهای
میان ارباب و برده میرساایم و این چیزی بود که بساایاری از ایشااان ادعایش را
داشتند .در عمل ،ظهور سوفیستها به شکلگیری نخستین جنبش ضدبردگی در
میان یونانیان منتهی شد .رهبری این جنبش را آنتیفونِ سوفیست بر عهده داشت
که در میان سااااهای  479-406پ.م .میزیساات .آرای آنتیفون و هوادارانش به

هوادار اشرافی هم میتوان یافت.
جنبهی دیگر تعالیم سوفیستها که با سیاستهای هخامنشیان کام ً سازگار و
با بردا شتهای سنتی یونانیان کام ً بیگانه بود ،به شیوهی تعریف خودی و بیگانه
مربوط می شد .چنان که گفتیم ،در یونان تا دوران هرودو اع ضای قبیلهی ا صلی
دولتشااهر خودی و دیگران بیگانه تلقی میشاادند .هرودو کوشااید در راسااتای
سیا ست خارجی آتن ،این مفهوم را با یونانی و بربر همارز بگیرد اما در عمل موفق
نشد و این کار بعدها توسز ایسوکراتس که وارث سوفیستها بود به انجام رسید.
در زمان سااوفیسااتها ،هنوز اعتقاد عمومی بر آن بود که بیگانه و آشاانا را باید بر
مبنای عضااویت در قبیلهی سااازندهی دولتشااهر تعریف کرد .این مبنایی بود که
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قدری در آتن مخاطب یافت که رگههایی از اعتقاد بدان را حتی در آثار اوریپیدسِ
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پایگاه اجتماعی اشراف ،یعنی روسای همان قبیلهها ،را استوار می ساخت و از رشد
قدر بازرگانان یا مهاجرانی که معموالً تباری متمایز داشاااتند جلوگیری میکرد.
سوفیستها سخنگویان جبههی همین تازه به میدان آمدگان بودند.
یکی از کلیدواژههای مهم در جنبش ساااوفیساااتی عبار «شاااهروند جهانی»
(کوساامولپولیتِس ) :اساات که هنوز هم در زبانهای اروپایی
رواج دارد .این واژه ،در تعارض با تمام پیشفرضهای یونانیان ،به شااکلی از هویت
جمعی اشاااره میکند که برتر و فراتر از تعلق به یک دولتشااهر و قبیلهای خاص

سایهی نظمی م شترک جمع کند .چنین چیزی البته در تعارض م ستقیم با ا صوا
موضااوعهی زندگی یونانیان قرار میگرفت .یکی از پیامدهای این دیدگاه آن اساات
که اعضاااای دولتشاااهر های متفاو و قبیله های مختلف با هم برابر و برادرند.
نتیجهی دیگر ،آن که یونانیان و بربرها همسان هستند ،و سومین نتیجهاش ،که در
یونان باساتان بسایار خطرناک تلقی میشاد ،آن بود که بردهها و بردهداران تفاو
خاصی با هم ندارند .ارتباط بین این عقاید و نظم سیاسی هخامنشیان روشنتر از
آن اساات که نیازی به اثبا داشااته باشااد .به این ترتیب ،سااوفیسااتهای عصاار
پریکلس  -دان سته یا ندان سته  -مبلغ نظمی سیا سی و الگویی از حقوق بینالملل
بودند که با پیشداشتهای یونانی متعارض ،و با نظم پارسی سازگار بود.
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باشاااد؛ هویتی که همگان را با هر قومیت و زبانی در بر بگیرد و همگان را زیر
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تمایز نوظهور یونانی و بربر ،به دلیل نوپا بودنش و تازه معرفی شاادنش ،یکی از
دسااتمایههایی بود که بساایار مورد انتقاد این اندیشاامندان قرار میگرفت .بدیهی
است که تندروترین منتقدان این تمایز ،همان کسانی بودند که روابز ارباب و برده
را نیز زیر سواا میبردند .م ً یکی از جملههای م شهور آنتیفون چنین ا ست« :ما
همگان از هر جهت پایهای یکسان داریم ،خواه از قضا یونانی باشیم یا بربر ...همهی
ما از دهان و بینیمان تنفس میکنیم».
جبههی اشرافیان محافظهکار ،هر چند در برابر حملهی نیرومند و آرای اثربخش

نبرد میان دموکرا ها و اشاااراف نبردی به نسااابت م یم و علنی بود .از ساااویی
دموکرا ها با سااخنانشااان جمعیت را به هیجان میآوردند و با تکیه بر نهادهای
کهن یونانی توسعهی دامنهی مشارکت مردم را خواستار میشدند ،و از سوی دیگر
اشرافیانی بودند که با نوشتن درام و نمایش دادنش بر جنبههای ناشایست زندگی
دموکرا ها تأکید میکردند و در ستایش از اساطیر کهن شعر میسرودند .با ظهور
سوفیستها ،کل ماجرا شکلی دیگر به خود گرفت و به کشمکشی در عالم اندیشه
دگردیسی یافت .کمدیهای قدیمی ،که در آن چیزهایی عینی و آشکار و مرتبز با
فرد خاصی مورد تمسخر قرار میگرفت ،جای خود را به نظریهپردازیهایی پیچیده
داد و شاااعارهای دموکرا ها هم که معموالً تهی از محتوای معنایی عمیقی بود ،با
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سوفیستها وادار به عقبنشینی شدند ،اما تسلیم نگشتند .تا پیش از سوفیستها،
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پشتوانهی آرای عق نی سوفیستها به دژی نظری برای مقابله با منشهای اشرافی
تبدیل شد.
ا شراف به چند شیوه در برابر جنبش سوفی ستها واکنش ن شان دادند .یکی از
این شیوهها ،چنان که گفتیم ،تداوم نمایش و درام و سراییدن شعر بود که روشی
قدیمی محسااوب میشااد .ایراد این روش آن بود که دموکرا ها هم به تدریج به
کارگزارانی حرفهای در این زمینه مساال میشاادند و کم کم نمایشنامهنویسااانی
ظهور میکردند که گرایشهای دموکراتیک داشتند.

بیاعتبار سااازند .مبنای عقیدهی سااوفیسااتها باور به اهمیت خرد و درک عق نی
بود .آنان شاااعارهایی متافیزیکی دربارهی رساااتگاری اساااتع یی ارواح را در نظر
نداشااتند و به مفاهیمی انتزاعی و شاابهعرفانی توجه نمیکردند .برعکس ،به رفاه و
خوشبختیای زمینی و اینجهانی نظر داشتند و در برابر تجهیز شاگردانشان برای
چنین ساابک زیسااتنی عقایدشااان را ترویج میکردند .خواساات ایشااان ،بساایار با
شاااعارهای عملگرایانهی هخامنشااایان که اهورامزدا را آفرینندهی زمین ،مردم و
شادی میدانست همخوانی داشت .تمرکز ایشان بر علومی تجربی و ملموس مانند
زی ست شنا سی و پز شکی نیز ن شانگر آن ا ست که از گمانهزنیهای دینی و طرح
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راه دیگر ،آن بود که هستهی نیرومند آرای سوفیستها را هدف بگیرند و آن را
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چارچوب های نظری عام و غیرکاربردی پرهیز میکردهاند؛ چارچوب هایی که در
قالب نظامهای شبهدینی و ریاضیمحور مورد ستایش جبههی اشراف بود.
یکی از پا سخهای هواداران ا شراف به این جنبش ،ستایش از جنبهی غیرعملی
ِِ مورد نظر سوفیستها بود.
و استع یی اندیشه ،و خُرد و ناچیز شمردن عقل سلیم
سوفیستها برای مرزبندی آرای خود و نمایش نقاط ضعف دشمنان خویش ،بیش
از هر چیز جهالت و نادانی ای شان را نقد میکردند .در زبان یونانی نادانی و حماقت
با واژهی «آماتیا» ( )مورد ا شاره واقع می شود .سوفی ستها این واژه را

بودنشاااان میدانساااتند .این واژه در ابتدای کار ،در میان یونانیان معنایی منفی
داشت و به همین دلیل هم سوفیستها توانستند به خوبی از آن در راستای اهداف
خویش بهرهبرداری کنند .اما واکنش اشاااراف در این مورد بسااایار جالب بود .آنان
شروع به ستایش از نادانی و حماقت کردند!1
کلئون آتنی ،که یکی از سخنگویان جبههی اشراف بود ،در یکی از خطابههایش
اع م کرد که حماقت از آزادی بیقید و شرط و زیرکی فریبکارانهی هم شهریانش
ستودهتر ا ست .شاه ا سپار نیز در یکی از مکالماتش با حریفان آتنی خود بر این

De Romilly, 1992.
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مهمترین دلیل بدبختی ب شر میدان ستند و فقر و بردگی ان سانها را نتیجهی نادان
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واژه پافشااااری کرد و حماقت را ساااتود ،چون آدمیان را به اطاعت از قانون وادار
میکند و از زیادهخواهی شااهروندان جلوگیری مینماید .این واژه بعدها به االهیا
مسیحی وارد شد و یکی از مهمترین مفاهیمی شد که کنجکاوی و پرسشگری را
به عنوان شاااکلی از گناه مورد نکوهش قرار میداد و ایمان به معماهای ت لیث و
اطاعت از دگمهای کلیساااایی را با واژهی آماتیا نشاااانهگذاری میکرد و هر دو را
میستود.
اشااراف از سااوی دیگر گرایش دموکرا ها به علوم عملی و بیتوجهیشااان به

یونانی ا شراف ،به ورزش مربوط می شد و این بی شتر همان شکلی از تربیت بدنی
بود که به کار هوپلیتها میآمد و معیارهای موفقیتش در قالب بازیهای المپیک
صااور بندی شااده بود .سااوفیسااتها که نمایندگان «پیادههای ساابکاساالحه و
پاروزنان فقیر» بودند ،این ورزشها و تأکید اشااراف بر اساااطیر پهلوانی را مسااخره
میکرد ند و پهلوا نان نیروم ند و عضااا نیای مان ند هراکلس را تجلی آ مات یا
میدانستند .داستانها و روایتهای اساطیری هم در این مورد به یاریشان میآمد،
چون هراکلس همان کسااای بود که فرزندانش را در حاا دیوانگی کشاااته بود و
آیاکس چون س حهای آخیلس را به او نبخشیدند نابخردانه خود را کشت.
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ورزش و جنگاوری را نیز هدف گرفته بودند .چنان که گفتیم ،یکی از ارکان تربیت
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به این ترتیب ،قدر در جامعهی یونانی کهن به دو شیوه صور بندی می شد.
نخسااات قدر بدنی و جنگاورانه که در میان هوپلیت ها ساااتوده میشاااد و با
پشتوانهی اساطیر حماسی تقویت میگشت ،و دیگری قدر ذهنی و فکری که در
هنر سخنوری و توانایی اقناع دیگران تجلی مییافت و مورد توجه سوفیستها بود.
این دو شاخه شدن قدر در سایر فرهنگها هم سابقه دارد و نمونهی مشابهش را
در شاهنامهی فردوسی میتوان یافت که طوس و گودرز را به عنوان نمایندگان دو
شیوه از صور بندی قدر در برابر هم قرار میدهد .یکی از نخ ستین ک سانی که

بندی مشااهور از اشااعارش ،ارزش یک قهرمان ورزشهای پنجگانه برای به سااامان
شدن اوضاع دولتشهر را منکر شد و قدر بدنی را امری غیرمهم تلقی کرد.1
در مقابل ،ا شراف نیز ظرافت و ناتوانی بدنی سوفی ستها را م سخره میکردند.
آری ستوفانس در کمدی ابرها ا شارههای زیادی به سوفی ستهای ناتوان ،زردنبو و
نحیفی دارد که به سادگی با تغییر آب و هوا و نام یما کوچک رنجیده می شوند
و به زنان نوجوان تشاابیه میشااوند .جالب آن که او در میان این سااوفیسااتها از
سااقراط هم نام میبرد .اف طون هم ،وقتی که بعدها خواساات از سااقراط اعادهی

 1خراسانی.160 :1370 ،
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در یونان تمایز میان این دو شااایوه را مورد تأکید قرار داد کسااانوفانس بود که در
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حی یت کند و تربیت شای ستهی مردان آتنی را صور بندی کند ،بر این جنبهی
جنگاورانهی تربیت پاف شاری کرد و سقراط را همچون سربازی مقاوم و جان سخت
تصویر کرد که از نیروی بدنی زیادی برخوردار بوده است.
یکی دیگر از آموزههای اصلی سوفیستها ،نسبیت ارزشها و شکاکیت افراطی
بود .جالب آن ا ست که ری شهی این بردا شت شکاکانه را نیز در آثار ک سنوفانس
میتوان باز جست .او در بندی مشهور میگوید« :کسی نیست و هرگز نبوده است
که حقیقت را بر زبان آورد .چون حتی اگر چنین کسااای هم پیدا شاااود ،هرگز با

چنین بردا شتی در میان سوفی ستها نیز رواج دا شت .ای شان بر مبنای دیدگاه
انسانمدارانه شان ،آدمی را معیار همه چیز میدانستند و به همین دلیل هم مدعی
بودند را ست و دروغ و در ست و غلز نتیجهی بردا شتهای خاص افراد ا ست ،نه
ن شانهی امری ا ستع یی و مطلق .در همین را ستا ،پروتاگوراس میگفت «ان سان
معیار همه چیز اسااات» و بر این مبنا نتیجه میگرفت که تمام گزارهها درسااات
هساتند ،چون از دید گویندهشاان درسات تلقی میشاوند .گرگیاس ،با اساتداللی
مشاااابه به نتیجهای معکوس رساااید و گفت با توجه به این که هر کس توساااز
مخاطبانی با برداشاااتهای متفاو داوری میشاااود ،تمام گزارههایی که بر زبان
آورده می شود نادر ست ا ست ،چون هیچکس به حقیقت مطلق د ستر سی ندارد و
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اطمینان نخواهد دانست که حقیقت را بیان کرده است».
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هر کس توساااز دیگرانی داوری میشاااود که این تفاو میان حقیقت مطلق و
گزارههای صادرشده از دیدگاهی شخصی را میفهمند.
یکی از واکنش های بسااایار اثرگذار در برابر ساااوفیساااتها ،به آن گروهی از
هواداران ا شراف مربوط می شد که اهمیت س ح سوفی ستها را دریافته بودند و
میکو شیدند مانند ای شان با بحث و ا ستدالا و خردورزی آرای خود را به کر سی
بن شانند .اینان مهمترین نقطه ضعف سوفی ستها را همین ن سبینگری و سیالیت
برداشتهای شان از مفاهیم دانستند و کوشیدند تا به شکلی مفاهیم کلی و مطلق

کسی که در این عرصه کامیاب شد ،شاگردش اف طون بود.
سااقراط را تمام نویسااندگان باسااتانی پیش از اف طون ،در میان سااوفیسااتها
ردهبندی کردهاند .موضوع اصلی آموزههای سقراط ،همچون سوفیستها ،انسان و
تواناییهای وی بود .شااایوهی کار او نیز تدریس و بحث و گفت و شااانود و اقناع
مخاطبان از راه به کارگیری فنون ب غت بود .به این ترتیب ،سقراط از نظر موضوع
و روش با سوفی ستها ا شتراک دا شت .از شواهد برمیآید که سقراط به عنوان
پیادهنظام ساانگیناساالحهی هوپلیت در نبردها خدمت میکرد و در نبرد پوتیدیا

 1ارسطو ،متافيزیک ،بند .1078
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را صور بندی کنند .نخستین کسی که در این راه گام برداشت سقراط ،1و اولین
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در 430پ.م .و ج نگ با مردم بئوت یا و آمفیپولیس در  421/422پ.م .از خود
دالوری زیادی نشااان داد .1بنابراین عضااوی از طبقهی اشااراف محسااوب میشااد.
احتماالً همین ثرو به او امکان داده بود که از شاااگردانش دسااتمزد نگیرد و این
مهمترین وجه تمایز شیوهی وی از رقیبانش بوده است.
آموزههای سقراط هم ،بر خ ف سوفی ستها ،به پ شتیبانی از ادعاهای ا شراف
کمک میرساااند .در نگاه نخساات ،محتوای سااخنان او با آموزههای سااوفیسااتها
شباهت دا شت .او نیز مانند سوفی ستها ا ساطیر یونانی را بیاعتبار میدان ست و

همچنین به شاایوهی رقیبان دموکراتش خدایان را در بحثهایش نادیده میگرفت
و موضااوع کار خود را به انسااان منحصاار میساااخت .با وجود این ،نساابیگرایی
سوفی ستها را نمیپ سندید و با شکلی از پر سش و پا سخها ،که دیالکتیک نامیده
میشااد ،برداشااتهای نساابیگرایانه را نقد میکرد .این شاایوه را نخسااتین بار
ف سفهی مکتب الئایی ابداع کردند و مشهور است که زنون نخستین کسی بود که
د یالکت یک را در ب حث با م خال فانش به کار گر فت .به این ترت یب ،میتوان به

 1افالطون ،آپولوژی ،بند .28
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متنهای همری را برای دسااتیابی به برداشااتی سااازگار با خرد ،بازتفساایر میکرد.
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پیوندهایی بین دیدگاه سقراط و الئاییها  -که آنان هم هوادار ا شراف بودند  -پی
برد؛ پیوندهایی که در آثار اف طون به شکلی پررنگتر تجلی یافت.
امروز داوری در مورد سقراط دشوار است ،چون خودش هرگز چیزی ننوشت و
دیگرانی هم که دربارهاش نوشااتهاند به جنبههایی متفاو و گاه متعارض از نگرش
وی تأکید کردهاند .در نیمهی آخر سدهی نوزدهم و نیمهی نخست سدهی بیستم
برداشااتی در میان تاریخنویسااان غربی محبوبیت داشاات که سااقراط را نخسااتین
فیلسااوف خردگرا و انسااانمدار میدانساات و او را در میان هواداران دموکراساای

ا ست که برخی از شاگردان سقراط ،به ویسه آنتی ستِنِس ،دولتمردانی دموکرا از
آب در آمدند و برای مبارزه با بردگی و برابری حقوق شهروندان بسیار کو شیدند .با
وجود این ،شواهد نشان میدهد آنتیستنس را باید بیشتر شاگردی متمرد دانست
تا نمونهای از محصوال مکتب سقراطی.
آنتی ستنس یکی از شاگردان نامدار سقراط بود .او در ساا  445پ.م .از پدری
آتنی و کنیزی تراکی زاده شاااد و به این ترتیب از حقوق مدنی محروم گشااات .او
مدتی شاااگرد گرگیاس بود و بعد پای درس سااقراط نشااساات و در نهایت مکتب
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ردهبندی میکرد .این بردا شت به احتماا زیاد نادر ست ا ست .مبنای این ادعا ،آن
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کلبی را در ورزشاااگاه کونوساااارگس ،که وقف هراکلس بود ،تأسااایس کرد .1او و
شاگردانش هنجارهای اجتماعی دولت شهر را نقد میکردند و با تظاهر به شکستن
تابوها نظم اجتماعی موجود را به چالش میکشااایدند .کلبیان حتی در سااابک
حداقلی یونانیان نیز لباس نمیپو شیدند و خانواده اختیار نمیکردند 2و تمایز میان
ارباب و برده را نادیده میگرفتند .آنتی ستنس دین سنتی یونانیان ،قوانین مدون ،و
مناسک مذهبی را رد میکرد و فضیلت را امری ذاتی و عادالنه توزیع شده در میان
همگان میدان ست و بنابراین هر دو شیوهی علماندوزی و ورزش را تحقیر میکرد.

میداد ،از سایرین متمایز است .کلبیان را باید نوعی آنارشیستِ باستانی دانست که
احتماالً بیشتر زیر تأثیر گرگیاس بودهاند تا سقراط.
از میان شاااگردان سااقراط ،آثار پرحجم دو تن به شااکلی مطلوب به دساات ما
ر سیده ا ست .هر دو نفر ،به جبههی ا شراف تعلق دارند و آثار شان در تقویت این
گرایش در یونان باسااتان بساایار مؤثر بوده اساات .یکی از آنها اف طون اساات ،و
دیگری کساانوفانس که با لشااگر شااورشاای کوروش کوچک همراه شااد و بعد از
بازگشت به یونان آناباسیس را نگاشت.
 1دیوگنس الئرتيوس ،كتاب ششم ،بند .1
 2دیوگنس الئرتيوس ،كتاب ششم ،بند .20
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او از این نظر که خود را شاااهروند جهان مینامید و بیگانگان را بر یونانیان برتری
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از خ ا آثار این دو تن میتوان به توصاایفی یکدساات از سااقراط دساات یافت.
تنها اخت ف نظر میان این دو به رابطهی ساااقراط با مفاهیم انتزاعی و متافیزیکی
باز میگردد .کسنوفانس او را به این رده از مسائل بیتوجه میداند 1و اف طون ،که
خود به این حوزه ع قهمند بود ،استادش را نیز در این رشته صاحبنظر میدانست.
از میان نویسااندگان بعدی ،ارسااطو نظر کساانوفانس را درسااتتر میداند و معتقد
است اف طون نظریا خود را به دهان استادش گذاشته است؛ دیدگاهی که امروز
بسیاری از نویسندگان آن را پذیرفتهاند 2و در این کتاب نیز مبنا را بر آن میگذارم.

نظر کاملی وجود دارد .ساااقراط بیتردید هوادار اشاااراف بوده اسااات .در میان
شاگردانش میتوان نامهای پرآوازهای مانند آلکیبیادس و کریتیاس را بازجست که
اولی به خاطر خیانت های پیاپیاش به دموکرا ها و پناه بردن نهاییاش به ایران،
و دومی به خاطر ایفای نقش به عنوان یکی از ساای تن جبار ،به دشاامنی با مردم
عوام آتنی شهر دا شتند .همچنین ماجرای محاکمه و ک شته شدن سقراط به
د ست سیا ستمداری میانهرو و صل جو مانند آنوتوس ن شان میدهد که تهمت
دشااامنیاش با دموکرا ها و مردم امری جدی بوده اسااات .به بیان دیگر ،باید

 1كسنوفانس ،مهمانی و یادبودها.
 2كاپلستون.124 :1375 ،

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

گذ شته از این موارد اخت ف ،در مورد گرایش سیا سی و جبههی فکری وی توافق
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پذیرفت که احتماالً نظر قاضیان دادگاه آتن درست بوده و سقراط به راستی جوانان
آتنی ،به ویسه اشاارافزادگان ،را با طرح ادعاهایی دربارهی مطلق بودن حق و ذاتی
بودن حقیقت و در نتیجه طبیعی بودن ساالطهی اشااراف بر مردم عادی« ،فاسااد»
میکرده است.
چنان که از آثار اف طون برمیآید ،در زمان سقراط چرخ شی در آرای برخی از
هواداران ا شراف پدید آمده بود و برج ستهترین نمود این چرخش ،که خودِ سقراط
باشد ،ناگزیر شده بود به وجود نقاط قوتی انکارناپذیر در آرای سوفیستها اعتراف

تا بسیاری از نویسندگان باستانی او را در میان سوفیستها ردهبندی کنند و چنان
که دیدیم ،اگر گرایش سیا سی وی را به کنار بگذاریم ،چنین ردهبندیای در ست
جلوه میکند .اف طون در رسالهی فیدون از تأثیر آناکساگوراس بر سقراط میگوید
و تأکید میکند که ساااقراط اهمیت عق نیت و خردگرایی را از این آموزگار بزرگ
آموخ ته بود .این اد عا با روا یت تئوفراساااتوس ،که ساااقراط جوان را شااااگرد
آناکسااااگوراس میداند 1،همخوانی دارد .به این ترتیب میتوان او را عضاااو  -و در
مقطعی رهبرِِ  ِِ-حلقهی طبیعیدانان دانساات که از شاااگردان آرخ ئوس تشااکیل

 1تئوفراستوس ،عقاید طبيعیدانان ،بند .4
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کند و کوششی پردامنه را برای وامگیری از ایشان آغاز نماید .این ت ش ،باعث شد
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می شدند و آرای آناک ساگوراس را ترویج میکردند .ظاهراً سقراط در میان سالی از
این حلقه بریده با شد ،چون در ر سالهی دفاعیا ادعا میکند که با تفکرا ای شان
سر و کاری نداردَِ.1
از سوی دیگر ا شارههای رو شنی هم وجود دارد که دین سقراط به الئاییها را
ن شان میدهد .تنها ا شارهی اف طون به مغلوب شدن سقراط در یک مباح ه ،به
زمانی باز میگردد که سقراط با پارمنیدس روبهرو می شود و ا ستاد سالخورده در
بحث بر سقراط جوان چیره می شود و مهربانانه او را به تمرین بی شتر در زمینهی

ن
کشته شدن سقراط نشانگر پایان عصر سوفیستها بود .این مقطعی بود که آت ِ
شکستخورده در جنگهای پلوپونسوس ،دیگر نتوانست منابع مالی مورد نیاز برای
جذب و حفظ سوفیستها را تأمین کند و رواداری است نایی عصر پریکلسی پس از
سه دهه جنگ و خونریزی جای خود را به قتلهای سیاسی داد .به این ترتیب ،در
 399پ.م .سااقراط از صااحنهی ساایاساات آتنی خارج شااد و جای خویش را به
بزرگترین دشمن سوفیستها سپرد.

 1افالطون ،آپولوژی ،بند .19
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دیالکتیک دعو میکند.
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سوم :ماجرای افالطون
اف طون از دیرباز به عنوان نخ ستین فیل سوف را ستین جهان ،بنیادگذار شالودهی
فل سفی تفکر غربی ،و سازماندهندهی با ستانی اندی شههای فل سفی کلی سا شهر
داشته است .آثار او را به عنوان نمونههایی از حقانیت معجزهی یونانی ستودهاند ،و
خودش را به عنوان غایتی در « سبک زندگی فیل سوفانه» سرم شق قرار دادهاند .با
وجود این ،آنچه معموالً مورد چشمپوشی واقع می شده و می شود ،نقش سیاسی و
اجتماعی او و رویکرد او به زندگی و محتوای واقعی آموزههایش است.

آریسااتون و مادرش پریکتیونه نام داشااتند .عموهای مادرش کریتیاس و تیمائوس
نام داشتند و همان کسانی بودند که رهبری کودتای آریستوکراتیکِ سی تن جبار
را بر عهده داشتند و برای مدتی با سختگیری بر آتن حکومت کردند .پدرانش ادعا
میکردند که شااهان باساتانی آتیکا از اجدادشاان بودهاند و خودش در چند جا به
این تبار نساده افتخار کرده اسااات .نام اصااالیاش آریساااتوکلس بود ،اما به خاطر
شانههای پهن و اندام در شتش به اف طون (پ تو  :یعنی پهن و در شت)
شااهر یافت .1پدر اف طون در زمان کودکیاش مرد و مادرش با یکی از دوسااتان

 1دیوگنس الئرتيوس ،كتاب سوم ،بند .4
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اف طون در ساااا  427پ.م .در خانوادهای اشاارافی در آتن زاده شااد .پدرش
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پریکلس به نام پوری مپس ازدواج کرد .با وجود این ،حضااور این ناپدری دموکرا
در روحیهی او تأثیری نداشت و سقراط توانست به راحتی او را به جرگهی هواداران
اشاااراف وارد کند .پس از مرگ ساااقراط ،اف طون به همراه گروهی دیگر از هم
شاگردیهایش به مگارا پناه برد و احتماالً پس از آن سفری به مصر کرد .اف طون
آن گاه به ساااوراکوزای رفت و مدتی مهمان دیونوساااوس یکم بود .اما بعد گویا
میانهاش با او به هم خورد و به روایتی به صور بردهای در اگینا فروخته شد .اما
جان به در برد و در حدود ساا  388پ.م .به آتن بازگ شت .در این هنگام بود که

چنین به نظر میرسااد که اف طون خود درسنامههای خویش را ننوشااته باشااد.1
تنها متنهایی که خودش نوشته ،گفتگوهای اف طونی است که در قالب گفتارهایی
عامیانه و برای مخاطبانی عام تدوین می شده است .اف طون بیتردید از شخ صیت
سااقراط و نظام فکری پوتاگوراساای تأثیر پذیرفته اساات .به احتماا زیاد اف طون
هنگام اقامتش در ساایساایل با آرای پوتاگوراساایان آشاانا شااده ،و به ویسه در زمان
سالخوردگیاش به روشنی عناصر بنیادین آن را در نظام فکری خویش وارد کرد.

 1افالطون ،اپينوميس  ،2بند  ،314و اپينوميس  ،7بند .341
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در باغ تقدیسشااادهی آکادموس مکتب خود را بنیان نهاد و آن را آکادمی نامید.
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شاید بتوان مهمترین مسألهی مورد توجه اف طون را در نظام هستیشناختیاش
«تغییر» دان ست .تغییر مو ضوعی بود که در زمان اف طون مورد م شاجرهی پیروان
مکتب هراکلیتو سی و پارمنید سی بود .پیروان پارمنیدس با ا ستدالاهایی عقلی و
بر هان هایی منطقی اث با میکرد ند که حر کت ناممکن اساااات ،و هواداران
هراکلیتوس با روشهایی تجربی و عینی وجود حرکت را اثبا میکردند .اف طون
که دگرگونی را بیش از معنای مکانیکی و فیزیکی امروزین ،در چارچوبی اجتماعی
و تاریخی میفهمید ،به پذیرش رویکرد نخسااات گرایش داشااات .این هواداری از

 نخ ست آن که اف طون تجربهی خوبی از تغییر ندا شت .او در زمانهای میزی ستکه جنگ های پلوپونساااوس به فرجامی ویرانگرانه منتهی شاااده بود و خاندان
ا شرافیاش با تهدید دموکرا ها روبهرو بودند .آتن در آن روزگار رو به زواا دا شت
و اف طون که نمایندهی طبقهی اشااراف  -یعنی تباهشاادهترین طبقه در این ساایر
تاریخی  -بود ،حق داشت تغییر را امری زیانمند و تهدیدکننده بداند.
 دلیل دوم آن بود که هواداری از تغییر یا سکون یک پر سش سادهی فل سفی یاعلمی نبود ،بلکه با گرایشهای سیا سی و رویکردهای اجتماعی نظریهپردازان گره
میخورد .الئاییان به عنوان پ شتیبانان نگر شی ا شرافی ،برای حفظ نظمهای کهن
ت ش میکردند و از این رو حرکت را امری موهوم و حا شیهای میدان ستند .از دید
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پارمنیدس دو دلیل داشت:
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ایشان ،نظم و ثباتی ذاتی و ذهنی بر گیتی حاکم بود که میتوانست با جایگاه برتر
و ذاتی اشراف و حقانیت ادعاهای ایشان بر قدر سیاسی سازگار باشد .اگر جهان
قانونمند و ساکن باشد ،بازگشت به نظمهای ذاتی گذشتههای دور ممکن و مطلوب
اسااات .از این رو میتوان ان کار حر کتِ ال ئای یان را ،که در نظر اوا نامعقوا و
ناهمخوان با عقل سلیم مینماید ،در چارچوبی تاریخی و اجتماعی بهتر درک کرد.
الئاییان برای اثبا موهوم بودن حرکت به برهانهای منطقی متوسل می شدند
که پارادوکس های مشاااهور زنون نمو نه هایی از آن هاسااات .در م قا بلشاااان،

 بی شتر به شواهد تجربی و عینیتهای ح سی توجه میکردند تا این ادعاها را ردکنند .به این ترتیب ،اشاااراف و دموکرا ها برای تأیید نظرا خود به دو ردهی
متفاو از شواهد و دو ساختار متفاو از ا ستدالا اتکا میکردند .ا شراف به علوم
ر یاضااایگو نه و چیز های مرتبز با عدد و م فاهیم انتزاعی و کلی و مطلق توجه
داشااات ند .در م قابلشاااان ،دموکرا ها به علوم تجربی و فنون عینی و ملموس
میپرداختنااد .بااا این توضااای میتوان درکی عمیقتر از اهمیاات عاادد نزد
پوتاگوراسیان و منطقِ نزد الئاییان پی برد .به همین شکل ،پزشکی و علومی مانند
زیستشناسی و فیزیک هم برای امپدوکلس و سوفیستها مهم تلقی میشدند.
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هراکلیتوسیها  -که پیوندشان با ایران و تأثیرشان از فرهنگهای شرقی را دیدیم
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اف طون د ستگاهی نظری ساخت تا ادعای ناپذیرفتنی ولی منطقی الئاییان در
انکار حرکت را با شواهد تجربی و ملموس سوفی ستها و هراکلیتو سیها آ شتی
دهد .از این رو ،جهانی با دو الیهی متمایز از هساااتندهها را تصاااور کرد .در یک
ساااط  ،امور ملموس و مادی و پیش پا افتاده و عامیانه و بنابر این متحرک وجود
داشااتند که موهوم و آمیخته به اشااتباه و گمان بودند .اف طون این رده را موهوم
(دوکساتا ) :نام نهاده بود .در سطحی دیگر ،امور عام و انتزاعی و ک ن و
مطلق قرار داشااتند که پشااتوانهی منطقی و معنوی هسااتندههای ردهی نخساات

ا صیلتر و تغییرناپذیر را جهان معقوا (نوئِتا ) :خواند و ه ستندههایش را
«مینو» یا «م اا» (اِ یدوس ) :نام ید .1در اب تدا ،م اا برای اشااااره به
مفاهیمی عام مانند ا سب به کار گرفته می شد که نمایندهی ردهای از مح سو سا
بود .اما بعدها اف طون این واژه را برای ارجاع به مفاهیم انتزاعیتر نیز به کار گرفت
و یک کوزه و چهره و اثر هنری زی با را به خاطر برخورداری همهشاااان از م اا
زیبایی در یک رده قرار داد .2از دید اف طون ،م ل اموری مساااتقل ،خودبسااانده،
تغییرناپذیر و مسااتقل از زمان و مکان اساات که تنها در عالم ذهن وجود دارد .با
 1افالطون ،فيدون.
 2افالطون ،مهمانی.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

بودند و آنان را چون ساااایههایی از خویش بیرون میتراویدند .اف طون این ردهی

PDF.tarikhema.org

توجه به پایداری و تغییرناپذیری م اا ها ،عالم ذهن از جهان عینی اصااایلتر و
واقعیتر دان سته می شد .اف طون به قدری به عق نی بودن د ستگاه نظریاش بها
میداد که محکمترین آجر معنایی ،یعنی م اا ،را برای برساااختن کاخ فلساافهاش
برگزید .اما با این کار ،ناچار شااد شااواهد عینی مربوط به حرکت را فرعی و موهوم
تلقی کند و به این ترتیب در خاتمه مالک کاخی ب سیار م ستحکم ،ولی توپُر شد.
یکی از مشکلهایی که در این میان گریبانگیر اف طون بود ،امور محسوس پست و
ناخوشااایندی بود که میبایساات بنا بر قاعده م اا داشااته باشااند ،اما اگر چنین

همچنان کشااامکش با مفهوم م اا به جای خود باقی اسااات و م ً در رساااالهی
پارمنیدس هنوز این که چیزهایی مانند لجن و مورچه دارای م اا باشاااند انکار
میشود.
از دید اف طون ،تمام هسااتندههایی که توسااز ما ادراک میشااوند از اتحاد دو
عاملِ ماده (هولِه )  :و صور (مورفِه ) :پدید آمدهاند .ماده زمینهی
سنگین و لمسپذیر اشیا ،و صور شکل ظاهری و ساختارشان را بر میسازد .ماده
و صور از راه م اا با هم ارتباط مییابند .یعنی ه ستندههای مح سوس با م صال ِ
ماده بر مبنای الگوی م اا ساخته می شوند و به این ترتیب صور خا صی را به
خود میگیرند .اف طون با بهرهگیری از اساااطوره های باساااتانی خاوری در مورد
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میبود جهان فرازین و معقوا وی را میآلودند .در رسالههای دوران پیری اف طون،
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رابطهی سه خدای پدر ،مادر و فرزند ،ماده را مادر ،م اا را پدر ،و صور را فرزند
مینامید .عاملی که این ترکیب را ممکن میکرد ،معماری اسااات به نام «دِمیورژ»
( )که با خدا تفاو دارد و بی شتر نیرویی کارگزار و وا سطه ا ست تا
قدرتی آفرینشااگر .1با وجود این ،همین دمیورژ اساات که مسااؤوا تبدیل آشااوب
(خائوس ) :به هسااتی (کوسااموس ) :دانسااته میشااود و این
برداشاااتی اسااات که بیتردید از اسااااطیر آفرینش میانرودان و ماجرای چیرگی
مردوک بر تیامت وامگیری شده است .بر این مبنا ،مشکل گسست (خوریسموس:

ترتیب حل می شود که جهان تجربی و متحرک بر مبنای سرم شقی (پارادیگماتا:
 )سااااخته میشاااود که همان جهان تغییرناپذیر م ل باشاااد.
اف طون این راه حل برای م شکل گ س ست میان دو جهان فر ضیاش را «تقلید»
(میمِسیس ) :نامیده است.
راه دیگر برای پل زدن میان این دو عرصااه ،آن اساات که فرض کنیم اشاایای
ملموس و عینی به شکلی از م ااها «بهرهمند» شدهاند .یعنی یک کاغذ سفید به
نوعی از م اا ساااف یدی بهرهم ند اسااات .اف طون این راه برای حل مشااا کل

 1افالطون ،تيمائوس.
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 )هساااتیشاااناساااانهی میان عالم م ااها و جهان ملموس ،به این
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خوریساااموس را بهره مندی (مِتِکسااایس ) :نامید .1البته هر دو راه با
مشک

خاص خود دست به گریباناند .اگر اشیا بر مبنای تقلید از م ااها ساخته

شوند و مفاهیم منطقی هم دارای م اا باشند ،آنوقت خود تقلید هم م الی خواهد
داشااات که تقلید کردن از تقلید هم خود م الی مجزا میخواهد و به این ترتیب
تسلسلی در زمینهی مفهوم تقلید و الگو برقرار می شود .راه حل بهرهمندی هم این
ایراد را دارد که چیزهایی مطلق و تغییرناپذیر مانند م ل را به دلیل درجه های
متفاو برخورداری اشااایا از آنها تجزیه پذیر و طیفبندیشاااده فرض میکند و

ملموس و معقوا ،ه مان چیزی بود که اف طون در عرصاااهی اجت ماع نیز با آن
رویارو بود .یعنی اشاااراف تنها زمانی معنا مییابند که طبقهای به نام رعیت برای
فرمان بردن از ایشان وجود داشته باشند ،و این رعیتها دیر یا زود قدر سیاسی
را طلب خواهند کرد و اشراف را از اریکهی زمامداری سرنگون میکنند .آلوده شدن
جهان م ااها با هسااتندههای مادی ،و ناتوانی اف طون در پیشاانهاد راه حلی برای
آن ،بازتابی بود از دردسری که اشراف آتنی با آن دست و پنجه نرم میکردند.

 1افالطون ،پارمنيدس.
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بنابراین انسجام و یکپارچگیشان را نقض میکند .مشکلِ چگونه آمیختنِ دو جهان
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اف طون ه ستی را بر مبنای سل سلهمراتبی سازمان داده بود که چهار طبقهی
اصلی را در بر میگرفت:
پسااتترین طبقه ،به چیزهای موهوم و سااایهها و تصاااویر خیااگونه مرتبز
میشد و شمایل (ایکونِس ) :نامیده میشد .ردهی دوم ،به امور محسوس
و تجربهپذیر باز میگشاات و گمان (دوکسااا ) :خوانده میشااد .این دو رده
ه ستندههای موجود در جهان مح سوس را در بر میگرفتند .پس از آن پایینترین
رده از جهان معقوا قرار میگرفت که اشاایای ریاضاای (مَتِمَتیا) :

محسااوس و معقوا بهره داشااتند .م ً اعداد مانند چیزهای محسااوس متک ر و
تجزیهپذیر بودند ،اما مانند امور معقوا ثابت و تغییرناپذیر و انتزاعی مینمودند .در
باالترین رده از پلکان هساااتی ،امور فرازین (آرخ ِه ) :قرار داشاااتند که
م ااها را شامل میشدند.
چنین مینماید که جهان اف طون ساااختی منظم و عق نی داشااته باشااد .اگر
رویکرد متک ر و نامنساااجم ساااوفیساااات ها به ج هان را ک نار ب گذاریم ،این
ا سطورهزدودهترین ت صویری ا ست که تا زمان اف طون طراحان مداهای ک ن در
جهان باسااتان به دساات دادهاند .البته در متنهای اف طون اشااارههایی به دیوها
(دایمون )  :وجود دارد .اما جهانی که او تصاااویر میکند به روشااانی
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نام داشااات و چیز هایی را در بر میگر فت که از ویسگی های هر دو رده از امور
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آنقدر عق نی و منظم اساات که جایی برای حضااور خدایان رنگارنگ یونانی باقی
نمیگذارد .اف طون در رسااالهی اوتوفرون پا را از این هم فراتر میگذارد و اصااوالً
واقعیت اسااطورههایی مانند پدرکشاای زئوس را نادرساات و دروغ میداند .به این
ترتیب اف طون به جرگهی اسااطورهزدایان پیوساات و از روش سااوفیسااتها برای
مقابله با خودشان استفاده کرد.
آنچه پشاااتیبانان نظری اشاااراف هنگام تدوین درام ها و حماساااه های خود
میطلبیدند و در اساطیر یونانی میجستند ،در زمان اف طون دور از دسترس بود.

م شروعیتبخ شی آنها در میان طبقهای از نخبگان ب سیار تخریب شده بود .از این
رو ،اف طون هوشامندانه به ناکام ماندن ت شهای همتایانش برای احیای اسااطیر
پی برد و نقطهی ارجاعی را که برای آویختن ق ب مشروعیت اشراف میجست ،در
ساختار نظری محکم و فراگیری یافت که ادعای حقیقتِ مطلق داشت و هر دیدگاه
رقیبی را به مرتبهی گمان فرو میکاست .به این ترتیب ،اف طون نخستین شکل از
اسطورههای عق نی و علمی جدید را پدید آورد.
با وجود این ،اف طون در برخی از حوزهها همچنان دید سنتی یونانیان را حفظ
کرد .یکی از چیزهایی که از این دید سنتی در دستگاه اف طونی باقی ماند ،نگرش
وی دربارهی بقای روح بود .نخ ستین متن یونانی کهن ،که در آن از نگاهی فل سفی
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سااوفیسااتها نقدهایی چنان ویرانگر به این اساااطیر وارد کرده بودند که کارکرد
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به بقای ارواح اشااااره شاااده ،فائدوی اف طون اسااات .1فائدو ،چنان که خود ادعا
میک ند ،متنی اساااات که اد عای افشااااای دانشااای کهن ( پاالئیوس لوگوس:
 )را دارد ،و این بدان معناست که از سرچشمههای اورفهای
و پوتاگورا سی سیراب شده ا ست .در این متن رد پایی از شیوهی نگاه یونانیان به
مرگ را میبینیم .اف طون در این رساله انسانها را بر مبنای نوع مرگ شان به سه
رده تقسیم کرده است:
نخساات فیلسااوفانی مانند سااقراط که روحی نامیرا دارند و با علم بر این نکته

جسااامشااااان تعریف میشاااو ند و پس از مرگ به ج هان زیرین ( تار تاروس:
 )منتقل میشاااوند و به صاااور ساااایهای بیرمق در آنجا باقی
میمانند؛ سوم ،شهروندان دولت شهر که وظیفهی جنگیدن برای شهر شان را به
انجام میرسااانند و پس از مرگشااان به خاطر جانبازیها و خدما شااان به مردم
شاااهر به یاد آورده میشاااوند و به این ترتیب در خاطرهی مردم شاااهر جاویدان
میشوند.

 1افالطون.1347 ،
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میمیرند؛ دوم ،قهرمانان و پهلوانان که بر مبنای سااانت همری بیشاااتر بر مبنای
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فائدو میتواند از نظر متفکران فمینیساات جالب توجه باشااد ،چون ظاهراً تنها
مردان را دارای روح میداند و زنان را در سه ردهی قابل برر سی از مرگ و بقا وارد
نمیک ند .این متن از این نظر هم اهم یت دارد که ب نا بر سااا نت اور فهای ت ش
میکند زنان و خویشاوندان را از مراسم تدفین و آماده سازی جسد برای دفن کنار
بگذارد و این را به گروهی از دوستان و هممسلکان محوا کند.1
اف طون مانند پوتاگوراس تناسخ را میپذیرد و انتقاا روح از بدنی به بدن دیگر
را محکومِ قواعدی شاابیه به نسااخهی پوتاگوراساایان از کارمَه میداند .اف طون در

(آنامِنِسیس ) :نام دارد .به اعتقاد او ،روح آدمیان پیش از تولد در
جهان م ااها زندگی میکند و امکان تماس مساااتقیم با حقیقت مطلق م ااها را
دارد .ا ما ه مهی ارواح هن گامی که میخواه ند در بدنی تازه حلوا کن ند ،از
رودخانهی فراموشاای (لِتِئیا ) :جرعهای مینوشااند و هنگامی که به دنیا
میآیند همه چیز را از یاد میبرند .2بنابراین از دید اف طون یادگیری و آموختن
تنها شکلی از یادآوری چیزهایی ا ست که روح پیش از تولد میدان سته ا ست .در
ر سالهی منون ،سقراط به مخاطبانش ن شان میدهد که پ سربچهای برده که هیچ

Laraux, 1990.
 2افالطون ،جمهور ،كتاب دهم.
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رسالههای گوناگون خود سه دلیل برای بقای روح میآورد .نخستین دلیل ،یادآوری

PDF.tarikhema.org

آموزش ریا ضی دریافت نکرده میتواند به طور شهودی م سألهای هند سی را حل
کند و به این ترتیب امکان یادآوری این دانش از یاد رفته را حتی در بردگان به
نمایش می گذارد .دومین دلیل ،به توانایی روح برای درک م اا ها باز میگردد که
اموری غیر مادی و مطلق هسااات ند .ب نابراین روح هم با ید جن بهای مطلق و
تغییرناپذیر داشاااته باشاااد و از آن جا که مرگ با تغییر حادث میشاااود ،روحِ
تغییرناپذیر باید جاویدان باشد .سومین دلیل اف طون آن است که روح خودبسنده
اسااات و بدون ن یاز به چیزی که حرکتش د هد خود ه مهچیز را به حر کت در

گرفت .در اینجا اف طون به مفهومی شبیه به علت غایی نزدیک میشود که بعدها
در کلیسای کاتولیک بسیار کاربرد یافت .یک دلیل فرعی برای بقای روح ،آن است
که مرگِ هرچیز در اثر فاساد شادنش فرا میرساد و نشاانهی فسااد روح نادانی و
ترس و ستم و زیادهروی است .اما مشاهده نشان میدهد که مردم ترسو و ستمگر
زودتر از ساااایرین نمیمیرند .بنابراین باید پذیرفت که روح در اثر فسااااد نابود
نمیشود.
زواا و تباهی در دید اف طون با تغییر و حرکت پیوند دارند .از این رو دیدگاه
وی آن بود که دمیورژ در ابتدا روح تمام موجودا را در قالبی انساااانی سااااخته
ا ست ،اما برخی از مردم به دلیل آلوده شدن به پلیدی و زواا روح شان در ن شیب

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

میآورد .ب نابراین باید آن را به عنوان آفرین ندهی حرکت و نه مفعوا آن در نظر
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تباهی میافتند و روحشاااان در زندگی بعدی در قالب جانوران باز زاده میشاااود.
اف طون معتقد بود مردم بیآزار و سااادهاندیش به پرندگان ،مردم پساات و فرومایه
به جانوران چهارپا ،و پساااتترین و فرومایهترین مردم به صااادف دریایی تبدیل
میشوند!
از نظر تاریخی ،اف طون معتقد به ظهور چهار نساال از مردمان بر زمین بود که
هر یک با گذر زمان یک درجه به زواا نزدیکتر شاده و جای خویش را به دیگری
دادهاند .در ابتدا ،در ع صر کرونوس ،ن سلی زرین بر زمین میزی ستند که حاکمان و

عصر سیمین رسید که نیاکان جنگجویان و طبقهی هوپلیت را بر می سازد .پس از
آن روزگار مفرغ و آهن فرا ر سید که با ع صر پهلوانی یونانی همارز ا ست .این مدا
تاریخی از تحوا نسادهای ان سانی برای این تدوین شده بود که بعدها در فل سفهی
سااایاسااای اف طون به کار گرفته شاااود .چنان که از دید وی دو طبقهی برتر
آرمانشااهرش  -فیلسااوفان و جنگاوران  -از نساال مردم زرین و ساایمین بودند و
بقیهی مردم یعنی کشااااورزان و صااانعتگران از تبار نسااالهای آهنین و مفرغین
محسااوب میشاادند .در آرمانشااهر اف طون آمیزش میان این مردم ممنوع بود و
یکی از دالیل تباهی جامعه از میان رفتن خلوص نسادی مردم زرین و سااایمین
دانسته میشد.
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فیل سوفان برج سته و بقایای طبقهی ا شراف از ن سل ای شان ه ستند .بعد نوبت به
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اف طون بر مب نای آن هساااتیشااا ناسااای و این تاریخ طبیعی ،شاااالودهی
شااناختشااناساای ،زیباییشااناساای ،و اخ ق خود را پیریزی کرد و به این ترتیب
زمینه را برای شرح فل سفهی سیا سیاش آماده ساخت .شیوهی ا ستدالا او به
شکلی ا ست که ه ستی شنا سی یاد شده م ستقیماً به تاریخ طبیعی مبتنی بر تمایز
نسادی و طبقاتی منتهی میشاااود و به همین ترتیب نیروهای روانی حاکم بر افراد
(شجاعت ،شهو  ،اراده و فضیلت که از تعادا این سه پدید میآید) نیز به طبقا
چهارگانهی یادشااده باز میگردد .فلساافهی ساایاساای اف طون نیز از همین مبانی

تعریف کرده ،نظریهی ساایاساات خود را پی میریزد .کتابهای اصاالی اف طون در
این زمی نه ع بارت ند از جمهور و قوانین که به ترتیب در زمان جوانی و پیری وی
نوشته شدهاند .اف طون در جمهور آرمان شهری انتزاعی و ذهنی را شرح میدهد و
در توصیف خویش اسپار را سرمشق قرار میدهد .در قوانین دیدگاههایش بسیار
تعدیل شااادهاند و به نظر میرساااد کم کم با واقعیا و ضااارور های جامعههای
یونانی خو گرفته باشد.
دشااامنی اف طون با آزادیهای فردی ،ت شاااش برای تبدیل کردن جامعه به
سربازخانهای ب سیار من ضبز که حوزهی خ صو صی و خ قیت فردی در آن وجود
نداشته باشد ،و شباهتهای چنین نظامی با دولتهای فاشیستی و دیکتاتوریهای
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برمیخیزد .یعنی اف طون با تعمیم دادن ا صوا اخ قیای که بر مبنای این نیروها
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دینی ،چیزهایی اساات که نویسااندگان بساایاری به آن پرداختهاند .1اف طون در
توازی با تصاااویری که از تاریخ حیا ارائه میدهد ،تاریخی هم برای جامعه های
بشری برمی سازد .در این تصویر ،مانند آنچه در مورد روح دیدیم ،گذر زمان و بروز
تغییرا به بروز تباهی و زواا در جامعههای ان سانی میانجامد .از دید او نخ ستین
و قدیمیترین جامعهها ،بهترینهایشاااان هم بودهاند .این جامعه ها به شااایوهی
الیگارشاای اداره میشاادند و معدودی خردمندِ برگزیده بر آنها حکومت میکردند.
پس از آن که تغییر و تباهی در این جامعهها ر سوخ کرد ،جامعهها به تیموکرا سی

و پس از آن یکی از میان عوام به قدر دسات یافت و به این شاکل دولت جباری
حاکم شااد که از دید اف طون بدترین نوع حکومت اساات .اف طون آشااکارا با این
نظر یه از آریساااتوکرا ها د فاع میک ند و ع ناصااار تشاااک یلده ندهی حکو مت
دموکراتیک را ن شانهی تباهی قلمداد میکند .او آرمان شهرش را در فا صلهای امن
از دریا احداث میکند تا خطرِ تبدیل شاادن شااهر به بندر و رواج بازرگانی و رشااد
ناوگانها در آن از میان برود .همچنین همواره به نیروی دریایی و بازرگانی دریایی
با لحنی منفی ا شاره میکند و آن را دلیل تباهی اخ ق مردم شهر میداند .مردم
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یا تفاخر ثروتمندان دچار شدند .آنگاه ،در اثر شورش عوام ،دموکراسی حاکم شد
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عادی در نگاه او «مانند جانورانی هساااتند که برای انجام کارهای سااانگین فایده
دارند ،اما از درک حقیقت م اا ها عاجزند» .همچنین در چند مورد از نرمخویی
آتنیان با بردگانشاااان شاااکایت میکند و اعتقاد دارد که بردگان را باید هر از
چندگاهی تنبیه کرد و با ایشاااان با خشاااونت رفتار کرد تا مرز میان ارباب و برده
حفظ شود و سل سلهمراتب اجتماعی دچار اغت شاش ن شود .او حتی در این مورد تا
حدی پیش رفته که کشاااتن بردگان را مجاز میداند و تنها کفارهی آن را به جا
آوردن مراساام تطهیر عنوان میکند .1البته زندگی مردم آزاد آرمانشااهر اف طون

ا ست و لذ جویی گناه تلقی می شود .مالکیت خ صو صی و قلمرو خ صو صی برای
هیچکس وجود ندارد .مسااافر به خارج از کشااور ممنوع اساات و هیچکس حق
ندارد در زمی نهای دساااات به نوآوری بز ند .ت مام آن چه وجود دارد ،ز ندگی
ریاضااتطلبانهای به ساابک اسااپارتی اساات ،با تمرینهای نظامی مداوم و نظارتی
شدید و سازمانیافته برای پرهیز از هر نوع بینظمی و بدعت.
آکادمی اف طون در آتن باستان اثرا گوناگونی بر جای گذاشت .از سویی ،این
مدرسااه به صااور مرکزی برای سااازماندهی و تربیت نیروهای اشاارافی نوگرایی
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هم تفاو چندانی با بردگان ندارد .در این شااهر هنر ،بازی ،و تفری کام ً محدود
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درآمد که در برابر وارثان سوفیستها به دستگاه نظری

محکم و اساااتواری

مسل بودند .از سوی دیگر ،این مکتب به صور پشتیبان سیاستمدارانی در آمد
که با الهام از آرمانشااهر اف طون میکوشاایدند جامعههایی را به این شااکل بنیاد
کنند .کارنامهی سایاساتمدارانی که از این مکتب بیرون آمدند ،چندان درخشاان
نیساات .یکی از شاااگردان اف طون ،دیون بود که با دیونوسااوس کهتر در نبردی
خونین جنگید و بر او پیروز شد و به مرتبهی جباری سوراکوزای برنشست .البته او
خود را همتای شاااه -فیلسااوف اف طونی میدانساات ،اما موقعیت ساایاساایای که

پیشرفتهای این شاگردش قرار داشت و به پیشرفت کار وی امید بسیار بسته بود.
دیون پس از مدتی یکی از یاران قدیمیاش را که همدست و متحدش نیز محسوب
می شد و هراکلیتوس نام دا شت ،با توطئهای به قتل ر ساند .چون این هم شاگردی
مکتب اف طون دا شت به رقیبی نیرومند برایش تبدیل می شد .با وجود این ،بخت
دیون مد زیادی نپایید .چون خیلی زود به دسااات کالیپوس که یکی دیگر از
دو ستانش بود و او نیز شاگرد اف طون بود ک شته شد .کالیپوس نیز از تاج و تخت
بهرهای نبرد .چون پس از سیزده ماه به د ست لِپتینوس که فیل سوفی پوتاگورا سی
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اشااا غاا کرده بود با ج باران دیگر یو نانی همارز بود .اف طون خود در جر یان
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بود به قتل ر سید.1

دو تن دیگر از شاگردان آکادمی ،کلئارخوس و ای سوکراتس

نام دا شتند که در شهر هراکلئیا ساکن بودند .این دو ابتدا مانند دموکرا ها شعار
میدادند و وانمود میکردند به آرمانهای دموکراساای آتنی پایبند هسااتند .به این
ترتیب مردم را فریفتند و به عنوان آرخون برگزیده شاادند و بعد روش دموکراساای
را ترک کردند و به جبارهایی ساارکوبگر تبدیل شاادند .این دو تن توسااز یکی از
خوی شاوندان شان به نام خیون ک شته شدند که او نیز شاگرد آکادمی بود .بخش
عمدهی این خیانتها و کشااتارها در زمانی رخ میداد که اف طون خود زنده بود و

دسااتاوردهای عینی نظام اف طونی وضااعیتی چندان مطلوب و درخشااان نداشااته
است.

چهارم :ماجرای ایسوکراتس
مهمترین موضاااعگیری نظری اف طون ،بااه جبهااهگیری مشاااهورش در برابر
سوفیستها مربوط می شود .اف طون ایشان را به دلیل فاسد کردن اخ ق جوانان،
ساااسااات کردن مبانی اخ ق مدنی ،دریافت پوا از دانشاااجویان ،و وعده کردنِ
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برای شااااگردانش رهنمودهایی صاااادر میکرد .به این ترتیب روشااان اسااات که
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دساتاوردهایی بسایار بزرگ در زمانی بسایار کوتاه مورد انتقاد قرار میداد .بیشاتر
تاریخنوی سان اندی شه تاریخ جنبش سوفی ستها را با ظهور اف طون پایان میدهند
و چ نان مینویسااا ند که گو یا ظهور ناب غهای مان ند اف طون به ساااادگی ت مام
سوفیستها را از کار بیکار کرده باشد و جریان فکری ایشان را کام ً از میان برده
باشد .در واقع ،چنین نبوده و سوفیستها و شاگردانشان برای مد ها باقی ماندند
و کشمکش نظری شدید و پرباری را با هواداران اف طون از سر گذراندند.
دو تا از ر سالههای اف طون که شدیدترین حملههایش به سوفی ستها را در بر

هر دو اسااتاد یادشااده مرده بودند .ضاارورتی که اف طون را به نوشااتن این متنها
برانگیخت ،ح ضور نیرومند و مؤثر شاگردانی بود که این سوفی ستها تربیت کرده
بودند.
مشهورترین وارث سنت سوفیستها در عصر اف طون ،ایسوکراتس نام داشت.
ای سوکراتس ،شاگرد گرگیاس ،پرودیکوس و پروتاگوراس بود و رهبری جبههی
هواداران ب غت را در برابر شاگردان آکادمی بر عهده دا شت .ای سوکراتس در ساا
 380پ.م .با ادای خطابهی «پانِگوریکوس» ناگهان م شهور شد .این خطابه از نظر
ساختار و محتوا به ر سالهی المپیک گرگیاس شباهت دارد و در واقع اقتبا سی از
آن اسااات .هر دوی این رساااالهها به وحد ملی آتن میپردازند و راهبردهایی را

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

میگیرد ،گرگیاس و پروتاگوراس نام دارند .این دو رساله در زمانی نوشته شدند که
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برای تقویت نیروهای اجتماعی موجود در این دولتشاااهر پیشااانهاد میکن ند.
ایساااوکراتس در این خ طابه برخی از واژگان موجود در متن های اف طونی را به
معنایی به کار میگیرد که برای ما عجیب مینماید .م ً خود را از سااوفیسااتها
جدا میداند و خود را معارض نمایندگان سوفیستها میداند که برجستهترینشان
ساااقراط و اف طون هساااتند .امروز با خواندن متن این خطابه چنین مینماید که
ایساااوکراتس مفاهیم مورد نظر اف طون را در معنایی واژگونه به کار میگیرد .اما
اصل ماجرا آن بوده که یونانیان در آن روزگار مفاهیم یادشده را به راستی به تعبیر

سخن شان ،سبک ا ستدالا شان ،و شیوهی سازماندهی شاگردان شان چیزی جز
ساوفیساتهایی نبودند که دسات بر قضاا هوادار اشاراف از آب درآمده بودند و به
سبک پوتاگوراسیها خود را فیلسوف میخواندند.
ای سوکراتس ،که آتنی ا صیلی بود ،موفق شد د ستمایهای اخ قی و محکم برای
صور بندی مجدد ب غت بیابد .نقد اصلی اف طون بر سوفیستها آن بود که فاقد
آرمانی اخ قی هسااتند و با نساابیگراییشااان پایههای رفتار شااایسااته را متزلزا
میکنند .ای سوکراتس آرمانهای ملیگرایانهی خویش را به فنون ب غت افزود و به
این ترتیب ایراد اف طون را برطرف کرد.
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ایساااوکراتیاش میفهمیدهاند .برای آنها ،اف طون و ساااقراط به خاطر موضاااوع
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این کار ،یعنی گره زدن آرمانهایی ملیگرایانه با دسااتگاه نظریای که در ابتدا
برای تبلیغ نظمی جهانی ابداع شده بود ،پیچیدگیهایی را ایجاد کرد .ای سوکراتس
مانند اشاااراف آتنی مخالف جنگ های پلوپونساااوس بود و اصاااوالً از نبرد میان
دولتشاااهرها دا خوشااای نداشااات .او ساااخنوری را به مرتبهی هنری همچون
مجسمهسازی و سنگتراشی فرا کشید و خود را فیدیاس عرصهی سخنوری نامید.
او ،بر خ ف اف طون که بر خرد و اسااتدالاهای عق نی تأکید میکرد ،هیجانا و
عواطف شنوندگان را ن شانه میگرفت و با وجود آن که خود بدنی رنجور و صدایی

میآموخت .او به سبک سوفیستها جستجوی حقیقت مطلق را بیمعنا و بیفایده
میدان ست و د ستیابی به شیوهای عملیاتی و تجربی خو شبختی در زندگی روزمره
را هدف گرفته بود .این هدف ،در قالب آرمانی ملی صاااور بندی میشاااد که به
تدریج تا ساااط شاااعارهایی پانهلنی ارتقا یافت .چنین شاااعارهایی در آثار

سوفی ستهای پیش از او هم وجود دا شت .م ً گرگیاس ر سالهای به نام دفاع از
هلن داشااات که در آن از ماجرای ربوده شااادن هلن به دسااات پاریس گریزی به
قومهای هلنی زده بود و خواسااتهایی یونانمدارانه را مطرح میکرد .ایسااوکراتس
هم در زمان تأساایس مدرسااهاش ( 390پ.م ).رسااالهای به نام هلن نوشاات که با
همین سبک و سیاق شعارهایی مشابه را مطرح میکرد .محور ادعاهای ایسوکراتس
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ضعیف دا شت ،به خوبی رموز بهرهگیری از عواطف تودهی مردم را به شاگردانش
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آن بود که یونانیان برترین مردم جهان ه ستند و آتن مرکز جهان یونانی مح سوب
می شود .لحن این خطابه خودستایانه است و آشکار است که ایسوکراتس جوان که
در گرماگرم نبردهای پلوپونساااوس میزیسااات ،هنوز به احیای سااایاد آتن بر
دولتشهرهای همسایه امیدوار بود و آتن را برترین قدر یونان میدانست.
این خوشبینی به تدریج با تجربهی شاااکسااات آتن در جنگ با اساااپار و
فروپاشااای نظم سااایاسااای اتحادیهی دریایی دوم از میان رفت و جای خود را به

واقعگرایی تلخی داد .ایسوکراتس در یکی از رسالههای دوران پیریاش که دربارهی

برابریجویانه با سااایر دولتشااهرها دعو کرد و آرمان پانهلنی را برتر از مصااال
دولتشااهرخویش قرار داد .این همان زمانی بود که فیلیپ مقدونی ظهور کرده بود
و الگویی از حکومت متمرکز و پادشاااهی خودکامانه را به یونانیان تحمیل میکرد.
این الگو که به نظام پادشاهی کهن یونانیان شباهت داشت و در شاهنشاهی ایران
موفقیتش اثبا

شده بود ،در چشم ای سوکراتس همچون راه نجاتی جلوه کرد و به

همین دلیل هم رسالهی فیلیپی خود را در ستایش از نظم نوین مقدونیان نگاشت.
در این هنگام ای سوکراتس به اف طون نزدیک شده بود و در همین ر ساله او را به
عنوان اندیشاامندی برجسااته که متأساافانه عقایدش قابلیت اجرا ندارند ،سااتود .او
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صااال نام دارد ،از آرمانهای قدیمیاش دسااات شاااسااات و آتنیان را به اتحادی
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همچنین در رساااالهی تعویض دارایی (آتنیدوسااایس) که در واقع بیانیهای برای
دفاع از خودش و مکتبش بود ،از نقد اف طون خودداری کرد.
اف طون هم به همین ترتیب در کتاب فایدروس از نقد ایساااوکراتس خودداری
کرد و حکمت و صداقت او را ستود .به این ترتیب ،فشارهای سیاسی وارد آمده بر
آتن و ویرانی ساختار دولت شهر به نزدیکی دو اندی شمند سالخورده انجامید .تازه
این در زمانی بود که شاگردان این دو همچنان بر مبنای سنت دشمنی فیلسوفان
و سوفیستها دشمنی قدیمی میان مکتبهایشان را ادامه میدادند .در این هنگام

یعنی قلمرو ویسهی ایساااوکراتس  -را تدریس میکرد و در این حین از طع نه و
ریشااخند ایسااوکراتس خودداری نمیکرد .یکی از شاااگردان ایسااوکراتس هم در
جواب او چهار جلد کتاب نوشاات که در آن با لحنی گزنده از اف طون سااخن رفته
بود.
رسااالهی دربارهی صاال در زمانی نوشااته شااد که آنتالکیداس با ساایاساات
محافظهکارانهی خود بر آتن حاکم شاااده بود .ایساااوکراتس با وجود آن که از نظر
رویکرد عملی به جبههی اشاااراف نزدیک شاااده بود ،اما در این متن بار دیگر بر
جبههگیریاش در مقابل ای شان و تعلق خاطرش به دموکرا ها پاف شاری کرد و به
این ترتیب میراث سوفی ستی خود را حفظ کرد .او در این متن دموکرا سی یونانی
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ارسااطو به تازگی در آکادمی اف طون به تدریس مشااغوا شااده بود و فن ب غت -
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را ،که الزمهاش برابری میان شاااهروندان بود ،به ساااط دولتشاااهرها ارتقا داد و
چیرگی یک دولتشااهر بر بقیه را امری غیراخ قی دانساات .به این ترتیب ،رشااد
نیروی دریایی آتن که تا پیش از این در رسااالههای او ع مت پیشاارفت و چیرگی
قدر آتن بر سایرین تلقی میشد ،ناگهان چون امری غیراخ قی و ناشایست جلوه
کرد.
نوشااته شاادن رسااالهی دربارهی صاال در زمانی انجام گرفت که نظام کهن
دولتشااهری در یونان فرو میپاشااید و آشاافتگی ساایاساایای که به خودمداری و

سااایاسااای بیشاااتری که از مقدونیه و ایران بر یونانیان تحمیل میشاااد ،در هم
میشااکساات .بازتاب این زمانه را در رسااالهی دربارهی درآمدهای کساانوفانس نیز
میتوان یافت که تقریباً در همین زمان نوشااته شااده و برداشااتی مشااابه را اع م
میکند .او به آتنیان گو شزد میکرد که باید د ست از ادعاهای دولت شهرمدارانهی
خود ب شویند و به نظمهای سیا سی ک نتر و نوینی که در حاا ظهور بودند گردن
نهند.
ای سوکراتس شاگرد و پیروی دا شت به نام دمو ستنس که همان د شمن بزرگ
اسکندر و هوادار بزرگ ایرانیان در مقابل مقدونیان است .ایسوکراتس و دموستنس،
گذشاااته از رویکردشاااان به سااایاسااات ،در تمام زمینه ها همارز بودند .هر دو
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استق ا شهرها و جنگهای بیپایان میانشان منتهی شده بود ،به تدریج با تمرکز
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شااخصاایتهای ملی و ع قهمند به شااهرشااان بودند و تمام عمر خویش را صاارف
اعت ی قدر و شکوه آتن کردند .با وجود این ،رویکرد عملیشان به سیاست کام ً
متفاو بود .ایسوکراتس نخست به درون جامعهی آتنی چشم دوخته بود و بعد از
سرخورده شدن از آن به جهانگ شای مقدونی روی آورد .دمو ستنس برعکس از
ابتدا متحدی نیرومند برای آتن میج ست و آن را در قالب شاهن شاهی هخامن شی
مییافت .به این ترتیب ایساااوکراتس همان کسااای بود که یونانیان را به اتحاد فرا
میخواند و د شمنی م شترک و بزرگ به نام شاهن شاهی پارس را به ای شان معرفی

را واژگون میکرد و ایرانیان را تنها تکیه گاه مطمئن برای مقابله با خطر مقدونیان
محسوب میکرد.
نویسااندهی دیگری که تقریباً همزمان با ایسااوکراتس و اف طون میزیساات،
کساانوفانس بود که با کتاب آناباساایس او پیش از این برخورد کردیم .کساانوفانس
هوادار پر و پا قرص سیا ست ا سپار ها بود و در ملکی که از ای شان دریافت کرده
بود میزی ست .او ر سالهی تربیت کوروش را در ستایش از نظم پار سی و شیوهی
تربیت جوانان در ایران نوشاات و کوروش هخامنشاای را به عنوان برترین نمونهی
پاد شاه آرمانی به یونانیان معرفی کرد .به احتماا زیاد این متن ،یا متنی شبیه به

این ،سرم شق ا سکندر برای جهانگ شایی بوده ا ست .ک سنوفانس از نو شتن تربیت
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میکرد .دمو ستنس با همان زبان و احتماالً با همان انگیزهها جای متحد و د شمن
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کوروش هدفی را دنباا میکرد و آن نزدیک دانسااتن شاایوهی آموزش اسااپارتی با
راه و روش ایرانیان بود .به این ترتیب او مشاااروعیتی برای اساااپارتیان اندوخت و
ایشاااان را به عنوان نزدیکترین دولتشاااهر به غایتی که در ایران وجود داشااات،
ساااتود .البته هنوز در یونانِ این روزگار خاطرهی اتحادیه های آتنی و ضااادیت
دولت شهرهای آتیکی با ایران باقی بود و به همین دلیل هم ک سنوفانس متن خود
را با نقد شدیدی از تجملگرایی و تنآ سایی ایرانیان معا صر خویش به پایان برد.

روایت هرودو دربارهی تمایز یونانیان و بربرها ،نظریهای ساایاساای را پرداختند و
لزوم وحد یونانیان را گوشااازد کردند .همین شاااعارها بود که در مدتی کوتاه به
عنوان ساا حی کارآمد توسااز اسااکندر مورد اسااتفاده قرار گرفت تا حملهاش به
یونان را مشروع بنماید و نیروهای انسانی یونانی را برای حمله به قلمرو ایران بسیج
کند .با توجه به رفتار اسکندر و ت شی که برای حل شدن در دا فرهنگ ایرانی به
خرج داد ،این شااعارها تنها به عنوان ابزاری برای تبلیغ ساایاساای در درون یونان
کاربرد داشااته اساات .کوشااشهای اسااکندر برای تقلید از راه و رساام ایرانیان،
برنامههایش برای آمیختن خون مقدونی و پارساای ،و کوشااشاای که برای تقلید از
سرمشق تاریخیاش – کوروش  -از خود نشان داد ،با شعارهای یادشده همخوانی
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ایسااوکراتس و شاااگردانش ،نخسااتین نظریهپردازان یونانی بودند که با الهام از
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ندارد .از این رو ،گمان میکنم این باورِ جاافتاده که اسااکندر پانهلنیسااتی معتقد
بوده و در مورد فرهنگ و تمدن یونانی شااایفتگی یا تعصااابی داشاااته ،تنها تکرار
روایتی یونانی از ظهور ا سکندر ا ست؛ روایتی که احتماالً تو سز خود او ساخته و
پرداخته شده و توسز کارگزاران مقدونیاش در شبهجزیرهی یونان منتشر شده تا
مشااروعیت حکومتش را بر دولتشااهرهای یونانی تأمین کند .کافی اساات به رفتار
این پرچمدار پانهلنی سم بنگریم تا دریابیم که دلیلی برای پذیرفتن این شعارهای
ساایاساای وجود ندارد .اسااکندر البته در فرهنگی یونانی پرورده شااده و با تربیتی

تربیت را به کناری نهاد و به راه و رسم پارسیان روی آورد.
آنچه توهمِ پانهلنیستی تاریخنویسان امروزین را دامن میزند ،بیش از هر چیز
رسااالههای ایسااوکراتس اساات .در ساادهی چهارم پ.م .یونانیان ،که از جنگهای
دایمی میان دولت شهرها فر سوده شده بودند و منابع مدنی و اجتماعی خود را در
راه غار همسااایگان از دساات داده بودند ،به تدریج به این نتیجه میرساایدند که
راهی جز رها کردن تعصاابشااان نساابت به دولتشااهر و حل شاادن در نظمی
متمرکزتر و بزرگتر ندارند .این همان چیزی بود که بیش از دو سااده بود توسااز
امپراتوران ایرانی به ای شان پی شنهاد ،و در بخش مهمی از یونان به ای شان تحمیل
شده بود .ایسوکراتس نویسندهای بود که مهار های ب غی خود را به کار گرفت و
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یونانی بار آمده بود ،اما در نخسااتین فرصااتی که یافت دسااتاوردهای این شاایوهی
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با لحنی روشاانتر و کارآیی اجتماعی بیشااتری این نتایج را صااور بندی کرد و به
همین دلیل هم به عنوان پیامبرِ پانهلنیسم شناخته شد؛ پیامبری که آموزههایش
به سرعت توسز مقدونیان به کار گرفته شد و دستیابی شان به ذخیرهی جمعیتی
بزرگ یونان را ممکن سااااخت ،و همین انبوه جمعیت گرسااانه بود که با غلبه بر
هخامنشیان نظم پارسی را برانداخت.

سخن چهارم :قصهی تاریخنویسی یونانی

بربر صور بندی کرد ،هرودو بود .هرودو را باید شاگرد م ستعدِ سوفی ستها
دانساات .او هم از نظر شاایوهی کار ،یعنی نوشااتن متنی بزرگ به ن ر ،و هم از نظر
موضاوع و مضامون کار ،یعنی تمرکز بر آدمیان و کردارهایشاان ،با ساوفیساتها
شااباهت داشاات .ع وه بر این تواریخ خود را به ساافارش دولتمردان دموکرا و
برای ت بیت مشااروعیت ادعاهای ایشااان بر سااایر دولتشااهرهای همسااایه تدوین
میکرد.
امروز ،با توجه به ساااتایش های فراگیری که در همهی متن ها از هرودو به

عمل آمده ،و پذیرش گستردهی تاریخهای ک سیکی که عم ً با رونویسی از تواریخ
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اولین کسااای که تقابل میان یونانیان و ایرانیان را در قالب دوقطبی بزرگِ یونانی/

PDF.tarikhema.org

او تولید شدهاند ،معرفی دیدگاهی بیطرفانه و منتقدانه دربارهاش د شوار ا ست .با
وجود این ،در اینجا خواهم کو شید تا چنین کاری را به انجام ر سانم ،چون روایت
مشااهور و رایجی که از تاریخ یونان و ماجرای روابز ایران و یونان وجود دارد بیش
از هر کس دیگر مدیون هرودو است .و همین روایت است که زیربنای اسطورهی
معجزهی یونانی را بر می سازد .اما برای شناخت هرودو  ،باید نخ ست زمینهای را
که اثر او در آن قرار میگیرد شناخت.

تاریخ در یونان ب سیار دیر ظهور کرد .نو شتن تاریخ ،ن شانهای از خودآگاهی ملی و
درک عمومی جامعه از انساااجام درونی پیکرهی خویش اسااات .در تمام جامعهها،
تاریخنوی سی بدان معنا ست که اندی شمندانی در جامعه پدیدار شوند که در مورد
سرگذشت و کلیت پیکرهی جامعه بیندیشند و بنویسند و این موضوع برای تودهی
مردم به قدری مهم باشد که از فراموش شدن این متنها جلوگیری کند .در یونان،
تاریخ آخرین شاااخه از ادبیا بود که ظهور کرد .نخسااتین متنهای یونانی ،یعنی
اشعار همری ،حدود چهارصد ساا با نخستین تاریخ یونانی فاصله دارند ،و این در
تمدنهای نوی سا بینظیر ا ست .یکی از بردا شتهایی که میتوان از این م شاهده
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نخست :ماجرای تاریخنویسان پیشاهرودوتی
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کرد ،آن اسااات که خودآ گاهی عمومی هو یت ملی یو نانی پد یدهای دیررس و
دشاااواریاب بوده و در جریان دورهای دراز از نظریهپردازی ها و گمانهزنی ها و زیر
فشار شاهنشاهی ایران و پادشاهی مقدونی به شکلی مصنوعی شکل گرفته است.
اساطیر همری نخستین شکل از روایتهایی هستند که اساطیر تغذیهکنندهی
تاریخ را برمی سازند .این اساطیر تا سدهی ششم پ.م .به عنوان رخدادهایی واقعی
و ملموس فهم می شدند و تازه در آن هنگام ،همزمان با چیرگی پار سیان بر قلمرو
لودیا و «ایرانی شااادن» نیمی از مردم یونان ،بود که تردید در مورد صاااحت این

در این هنگام ،متنهای همری با مجموعهی متنوعی از روایتهای حماسی ،که
تمرکزشااان بر دولتشااهر تبس بود ،پشااتیبانی میشااد و بسااتری از قصااهها و
رخدادهای اساطیری و گاه تاریخی را در هم میآمیخت تا تصویری از گذشته را در
ذهن یونانیان زنده کند .در این شرایز بود که نخ ستین تاریخنوی سان یونانی پا به
عرصهی گیتی نهادند.
واژهی تاریخ در یونانی «هیستوریا» ( ) است که از «هیستوریهِ»ی
( ) ایونی باساتان به معنای «تحقیق از راه شانیدن و دیدن ،و حضاور
دا شتن در محل» گرفته شده ا ست .در متنهای همری« ،ای ستور» نامی ا ست که
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داستانها ممکن شد.
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به داور مسابقا و قاضیها داده میشود .اط ق این واژه به متن ،برای نخستین بار
در سدهی چهارم پ.م .باب شد.1
ظهور تاریخنویسی در یونان ،زیر سیطرهی سه نیروی متفاو ممکن گشت:
 نخ ستین نیرو ،سنت حما سههای همری بود که دو سرم شق متفاو از روایتکردن رخدادها را به دسااات میداد .نخسااات الگوی ایلیادی بود که روایت کردن
نبردی مهم را هدف میگرفت و سایر رخدادها را در ارتباط با آن معنا میکرد .این
سرم شقی بود که تو سز بخش عمدهی تاریخنوی سان یونانی دنباا شد .چنان که

نبرد های پلوپونساااوس را به عنوان موضاااوع کار خود انت خاب کرد .ه مهی این
تاریخنویساااان به وجود این سااارمشاااق آگاه بودند و ع وه بر نقل بخشهایی از
متنهای همری ،هر از چندگاهی خود را با وی مقایسه میکردند.
دومین سرمشق همری ،ادیسه بود .متنی که بر سفرهای دور و دراز و پرماجرای
گروهی کوچک متمرکز شده بود و بعدها در قالب داستان هراکلس و آرگونا ها یا
ماجراجوییهای پر سئوس و ت سئوس و هراکلس غنیتر شده بود .م ضمون ا صلی
این تاریخها ،توصاایف ساارزمینهای بیگانه و غرایب موجود در آن بود .ساانتی که

Luce, 1997.
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هرودو بعدها تواریخ خود را در شرح نبردهای ایران و یونان نو شت و توکودیدس
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اثرش در تواریخ هرودو هم به روشااانی دیده میشاااود و بعدها به کتاب های
جغرافیای مشهوری مانند آثار استرابو منتهی شد.
به این ترتیب ،یونانیان در ارتباط با ایلیاد و ادیساااه توانساااتند راهی برای
صور بندی کردن رخدادها در چارچوبی زمانی و مکانی بیابند .سرم شق ایلیادی
زمان را با توجه به رخدادها صاااور بندی میکرد ،و الگوی ادیساااهای مکان را با
توجه به شااهرها و مردمان منظم میساااخت .به این شااکل ،یونانیان توانسااتند
همچون اعضاااای تمدنهای دیگر خود را در زمینهای شاااناختهشاااده ،آشااانا و

بسیار تأثیر گذاشت .چنان که حتی تاریخنویس سختگیری مانند توکودیدس هم
هنگام نقل ماجراها گفتگوهای طوالنی قهرمانان داستانش را بازگو میکرد و به این
ترتیب وفاداریاش به سنت همری را نمایش میداد.
 دومین عامل مؤثر بر شکلگیری تاریخ یونانی ،نفوذ ف سفهی پیشاسقراطی و بهویسه سااوفیسااتها بود .در واقع تاریخنویسااان اولیه ،همه به جنبش سااوفیسااتها
واب سته بودند و متنهای شان را باید در ردهی آثار ای شان جای داد .تأثیر ای شان بر
تاریخ ها آن بود که عین یت و تجر بهگرایی در روایت ها وارد شاااود و ت ش برای
تحلیل عق نی و غیراساطیری رخدادها باب گردد.
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دغدغهزدوده از هستی جای دهند .سبک نوشتاری همری نیز بر آثار تاریخنویسان
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 ساااومین عاااماال ،رواج سااابکی ادبی بااه نااام لوگوگرافی یااا «لوگوپوئیااا»( یا  )بود که روایتهایی کوتاه دربارهی گذشااته را
باا نتیجاهگیریهاای اخ قی مربوط بادان در بر میگرفات .این متنهاا از دا
روایتهای حماسای برخاساته از ایلیاد و ادیساه زاده شاده بودند و هدفشاان پر
کردن خأل و رفع کردن ابهامهایی بود که در این روایتها وجود داشت.
به این ترتیب در ساادهی شااشاام پ.م .نویسااندگانی در یونان پدید آمدند که
نوشاااتن تاریخ را هدف خود قرار داده بود ند .این نویسااا ند گان به ز بان ایونی

مشاااهورترین نویساااندهی لوگوگرافی هکاتایئوس میلتی نام داشااات .او همان
دولتمردی بود که به هواداری از ایرانیان شهر داشت و هنگام آغاز شورش ایونی
با توطئهگران مخالفت کرده بود .دیگری فرکودس سورو سی بود که بی شتر در باب
ا ساطیر و شرح روایتها مینو شت .آکو سی ئوس آرگو سی نیز به ثبت دودمانها و
شااجرهنامهها ع قه داشاات و اسااکوالکس کاریاندیایی اط عاتی در باب جغرافیا را
گردآوری میکرد .در همین دوره خارون المپساااکوساای دو جلد کتاب به نامهای
پارسها و هلنها نوشت و در کتاب دوم بیشتر بحث خود را بر ساکنان شهر خود و
نواحی شااماا یونان متمرکز کرد که در آن زمان بخشاای از شاااهنشاااهی ایران را
تشکیل میدادند.
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مینوشتند و بیشترشان از شهرهای آسیای صغیر برخاسته بودند.
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آنچه تمام این نویساااندگان در اشاااتراک با ساااوفیسااات ها و در تمایز با
حما سهنوی سان پیش از خود دا شتند ،نگاه انتقادی شان به ا ساطیر همری و ت ش
برای به د ست دادن تحلیلی تجربی و عق نی از رخدادها و امور بود .ای شان آ شکارا
گرایش فکری خویش را غیریو نانی میدانسااات ند و بر وارداتی بودن آن تأک ید
میکردند .چنان که هکاتایئوس نخسااتین بند متن تبارشااناساایها را با این جمله
آ غاز میک ند« :من آن چه را که درساااات میدانم در این جا مینویسااام ،چون
دا ستانهای (لوگوی ) :یونانی به نظرم خندهدار میر سد» .او همچنین در

میآورد و او را شاهی میداند که بر بخشی از بالکان حکومت میکرد.
این شیوه از خوار شماری سنن و ا ساطیر کهن یونانی و ت ش برای بازتعریف
کردن شان ،در سبک تاریخنوی سان ک سیک بعدی نیز به یادگار باقی ماند .چنان
که توکودیدس هنگام ا شاره به حما سهی تروا نو شت که ناوگان پریام نه به خاطر
ساااوگند توندارئوس ،که از ترس قدر نظامی آگاممنون به اتحاد با وی رضاااایت
دادند .1هرودو هم اعتقاد داشااات که ماجرای نبرد تروا درسااات نمینماید چون
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رسالهی پریگِسیس نام گِریون  -مار سه سری که به دست هراکلس کشته شد  -را
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بعید بوده پریام به خاطر ماجراجوییهای ع شقی یکی از پ سرانش ده پ سر دیگرش
را به کشتن دهد.1
امروز از آثار این تاریخنویسان اولیه چیز زیادی برای ما بقای نمانده است .شاید
یکی از دالیل این امر ،زاده شاادن بیشااتر این افراد در شااهرهای تابع ایران باش اد.
چنان که حتی آکوسااای ئوس هم در آرگوس میزیساااته که هوادار سااارساااخت
سیاستهای ایران در یونان بود .از تکهپارههای به جا مانده از آثار این تاریخنویسان
برمیآید که محتوای تاریخهایشااان با شااعارهای پانهلنی و یونانمدارانهی بعدی

تدریج به دست فراموشی یا نابودی سپرده شده است .تاریخنویسان امروزین ،تاریخِ
تاریخ نویسی را از عصر هرودو آغاز میکنند.

دوم :ماجرای تاریخ هرودوت
هرودو  ،کسی است که درست در میانهی تاریخ پنج هزار سالهی مکتوب ما -
که از هزارهی سوم پ.م .آغاز می شود  -د ست به نو شتن تاریخ زد ،و با شیوهی
نگارش داسااتانگونه و افسااانهآمیزش ،ساابک نوینی از تاریخنویساای را جایگزین
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آتنیان و اسااطورهتراشااان رومی بعدی همخوانی نداشااته و به همین دلیل هم به
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کتیبههای خ ستهکننده و آمارها و فهر ستهای قدیمی سومریها و آ شوریها و
بابلی ها و پارس ها کرده اسااات .به یمن حضاااور این تاریخنویس بزرگ ،و ب ی
تما شاییای که بر سر تاریخ آورد ،از آن پس مردمی با سواد اندک میتوان ستند از
موهبت خواندن تاریخ برخوردار شوند و تاریخ به قدری عالمگیر شد که می شد در
هر مجلس نقالیای بخشی از قصههای شگفتانگیزش را روایت کرد و شنوندگان را
به تعجب وا داشت.
شااااید این داوری تند من دربارهی هرودو جانبدارانه و غیرمنصااافانه به نظر

زندگینامهی پدر تاریخ بیندازیم.
هرودو در نیمهی دههی  480پ.م .در شهر هالیکارنا سوس در کرانهی غربی
آساایای صااغیر دیده به جهان گشااود ،و احتماالً در حدود  420پ.م .درگذشاات.
جمعیت زادگاهش را آمیختهای از مردم دوری نساد و کاریایی تشاااکیل میدادند و
خودِ هرودو ن ماد این آمیختگی بود .ب نا بر برخی از روا یت ها پدرش دوری و
یونانی ،و مادرش کاریایی و «بربر» محسوب میشد .با وجود این ،نام پدرش لوخِس
بود که نامی کاریایی است .همچنین عمویش هم پانیاسیس نام داشت که این هم
شااکل یونانیشاادهی نامی کاریایی محسااوب میشااود .بنابراین به احتماا زیاد
خانوادهی هرودو از بقایای بومیانی کاریایی بودهاند که پس از ورود یونانیان به
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برساااد .پس بد نیسااات برای بیان دالیل این قضااااو محکومکننده ،نگاهی به
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آ سیای صغیر به سکونت شان در دولت شهرهای ای شان ادامه دادند .با وجود این،
فرهنگ و زبانی که هرودو در آن بالید یونانی بوده ا ست ،چون عمویش به خاطر
سرودن شعری به زبان ایونی شهر داشت.
هالیکارنا سوس در آن زمان مانند دیگر شهرهای ایونی بخ شی از شاهن شاهی
ایران بود و مردمان یونانیتبارش به شاااه ایران بساایار وفاداری بودند ،چنان که به
روایت خودِ هرودو در لشگرکشی خشایارشا به یونان به سپاه ایران پیوستند و در
جنگ با یونانیان دالوری ب سیار از خود ن شان دادند .به این شکل ،پدر تاریخ سی

بود و به همین دلیل هم این بخت را به دساات آورد که در ساارزمینهای گوناگون
ایران بزرگ سفر کند و به افسانههای مردم محلی گوش بسپارد .دلیل تبعید شدن
هرودو از شهرش آن بود که کوشید تا با همدستی عمو یا به روایتی پسرعمویش
پانیاسیس ،خودکامهی حاکم بر شهر – لوگدامیس  -را به قتل برساند .پانیاسیس
در این ماجرا کشته شد و هرودو را تبعید کردند.
هرودو به این ترتیب راه غرب را در پیش گرفت و زمانی به آتن رساااید که
پریکلس دسااتاندرکار تبدیل آتن به مرکز فرهنگی دولتشااهرهای شاابهجزیرهی
یونان بود و از ح ضور نوی سندگانی که بتوانند برای آتن و خاندانش – آلکمنوئیدها
 -مشااروعیت تولید کنند ،اسااتقباا میکرد .چنان که از شااواهد تاریخی برمیآید،
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ساا اوا عمر خود  -یعنی تا زمانی که از این شهر تبعید شد  -یک شهروند ایرانی
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هرودو

با بت «زح ماتی» که برای شاااهر آتن ان جام داد ،ده تاالن نقره پوا از

پریکلس دریافت کرد .پس معامله جوش خورد و هرودو در آتن ماندگار شاااد و
تواریخ خود را در شرح ک شمکش میان ایران و یونان نو شت .شرحی که به گمان
من به دلیل کارکرد چشااامگیرش در هویتزایی یونان /غرب /اروپا بسااایار مورد
اساااتق باا قرار گر فت و ساااطر های باورنکردنیاش به ساااادگی مورد پذیرش
تاریخنویساااانی قرار گرفت که مدعی نگرش انتقادی و جدیت واقعگرایانه در امر
ثبت تاریخ بودند ،بیتوجه به این که بخش عمدهی منابع وی را شایعههای شفاهی

و تراژدیهایی افسانهآمیز تشکیل میدادند.
بخش ع مدهی روا یت های دسااات اولی که در تواریخ وجود دارد بر مب نای
مشاهداتی شکل گرفته که نویسندهشان هنگام سفر در قلمرو ایران به داشته است.
از این شواهد چنین بر میآید که هرودو از م صر ،آناتولی ،ایران غربی ،و سوریه
بازدید کرده ا ست .هرودو هنگام شرح رخدادها در مورد این نواحی با دقت و به
شکلی زنده رخدادها را توصیف میکند و آشکار است که درکی دقیق و ملموس از
مکان ها و شااارایز جغرافیایی در ذهن دارد .جالب آن که بیشاااترین خطاهای
جغرافیایی هرودو به بخشهایی مربوط میشااود که به توصاایف رخدادهایی در
درون شاابهجزیرهی یونان یا نواحی غربیتر آن مانند ایتالیا و ساایساایل میپردازد.
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کوچههای آتن ،جاهطلبیهای خانوادههایی اشاارافی مانند آلکمنوئیدها ،و کمدیها
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دلیل این خطاها به ظاهر آن اسااات که پدر تاریخ از آتیکا خارج نشاااده و بخش
عمدهی سرزمین یونان را هرگز ندیده و جز از مجرای روایتهایی که آتنیان برایش
تعریف میکردهاند ،آنجاها را نمیشناخته است.
منبع اصااالی هرودو متنها و روایتهای ایرانی بوده اسااات .اط عاتی که به
د ست میدهد ،به ظاهر از زیر صافی تبلیغا

سیا سی هخامن شیان گذ شتهاند ،و

بخش مهمی از آنها میبایست از بیانیهها و فرمانهایی عمومی برگرفته شده باشند
که توسز شاهان هخامنشی برای اط ع عمومی صادر میشدهاند .با وجود این ،این

با سیاستهای آلکمنوئیدها بهرهبرداری شود؛ ت شی که از نظر تاریخی موفق بوده،
اما از نظر معنایی به درساااتی انجام نشاااده و همچنان در زیر الیهی پانآتنی آن
میتوان استخوانبندی پارسی و ایرانمدارانهاش را بازیافت.
به احتماا زیاد هرودو خود فارسی نمیدان سته است ،چون اشتباههای زیادی
هنگام ثبت نام افراد ایرانی از او سااار میزند و خطاهایی در مورد معنای نام ها و
افعاا پارسی دارد .1به این ترتیب آنچه او از منابع ایرانیشان درمییافته ،از مجرای
راویانی عامی یا مترجمان عبور میکرده اساات .شاااید برخی از قصااهپردازیهای
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اط عا با رنگ و لعابی آتنی تزیین شده و ت ش شده تا از آنها در جهتی هم سو
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شاااخدار او به امین نبودن این راویان مربوط بوده باشااد .از میان نویسااندگان ،بر
خ ف توکودیدس ،به متنهای پیش از خود اشااارهای نمیکند و به نظر میرسااد
بیشااتر شاانوندهای خوب بوده باشااد تا خواننده و کتابدوسااتی مشااتاق .تنها
نوی سندهای که به او ا شاره میکند ،هکاتایئوس ا ست و آریما سپئای آری ستِئا سی

1

که گویا هر دو در آن زمان شهر زیادی داشتهاند.
نخستین نویسندهای که در جهان باستان بر تقابل میان یونانیان و بربرها تأکید
کرد ،هرودو ا ست .در میان نوی سندگان کهنتر ،چنین مفهومی دیده نمی شود و

کردن به مردم کاریه است .این از شوخیهای تاریخ ا ست که نخستین نویسندهی
خالق تمایز یونانیان و بربرها ،همان کسی است که مصداق کهنترین کاربرد واژهی
بربر محسوب میشده است!
پیکرهی اصاالی تاریخ هرودو را شاارح رخدادهایی برمیساازد که چند دهه تا
چند سااده با زمان زندگیاش فاصااله دارند .از این رو هرودو روایتگر ماجراهایی
است که هم به لحاظ جغرافیایی و هم تاریخی با خودش فاصلهی زیادی داشتهاند.
تواریخ هرودو نوعی ثبت عقاید شفاهی آتنیان دربارهی سرگذشت جهان باستان

 1هرودوت ،كتاب چهارم ،بند .13

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

همر هم فقز یک بار در آثارش واژهی بربر را به کار میگیرد و آن هم برای اشاااره
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است ،که با سوگیریهای سیاسی و گزینشهایی به نسبت تنگنظرانه ترکیب شده
ا ست .با وجود این ،این روایتها با تجربیا نوی سنده که م سافری سبک پا بوده
رنگآمیزی شااده و لحن قصااهگویانهی وی آن را جذاب و خواندنی کرده اساات.
هرودو خود تا منطقهی الفانتین در نیل جنوبی سااافر کرد ،و منطقهی دریای
سیاه و فنیقیه را هم دیده است.
تواریخ هرودو  ،در ساادهی سااوم پ.م .در شااهر اسااکندریه در قالب نه کتاب
مرتب شد .بعدها در ع صر نوزایی به بندهای آن شمارههایی ن سبت دادند و متنش

ت شکیل میدهد که به شرح ماجرای نبرد ایرانیان و یونانیان در ع صر خ شایار شا
میپردازد .برخی از بخش های آن نظمی آشااا کار را از خود نشاااان میده ند و
ارجاعهایی به بخشهای آینده یا گذشاااته را در بر دارند .1در عین حاا برخی از
فصلها افزوده به نظر میرسند و در محل کنونی خود درست جا نمیگیرند.2
این متن اگر به دقت خوانده شود ،سه رده از پارهمتنها را در بر میگیرد:

 1مثال :كتاب ش شم ،بند  43و كتاب سوم بندهای  ،82-80یا كتاب هفتم بند  93كه به بند یکم ،بند
 273اشاره میكند.
 2مانند كتاب دوم و ثلث اول كتاب سوم كه به بحث دربارهی مصر می پردازد.
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به وضاااعیتی امروزین درآمد .هساااتهی مرکزی تواریخ را کتابهای هفتم تا نهم
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نخ ست  -بخشهایی که به خودسااتایی آتنی اختصاااص یافته اساات .این بخشها
بیتردید با تشااویق تاالنهای نقرهای ،که پریکلس با دساات و دلبازی به پدر تاریخ
حواله میکرد ،نوشاته شاده اسات و مفاهیمی بسایار جالب را شاامل میشاود .بر
مبنای این پارهمتنها ،آتنیها شریفترین مردم روزگار بودهاند ،که تمام علم و هنر
در جهان یونانی را ابداع کردند ،به تنهایی در برابر مهاجمان بربر ایسااتادگی کردند
و به پیروزی رسااایدند ،و پرچمدار آزادی و رساااتگاری کل گیتی بودند .در این
پارهمتنها انواع و اقسام تحقیرها و توهینها نسبت به سایر قومها و دولت شهرهای

سودجو تصویر میشوند.
دوم  -بخش هایی که باید به آنها عنوانِ دشااانام را اعطا کرد .بخش عمدهی این
دشاانامها به اسااپار ها اط ق شااده اساات که در زمان نگارش این تاریخ دشاامن
ا صلی آتنیها بودند .به دنباا ای شان اهالی اگینا ،کورینت ،و سایر دولت شهرهای
یونان قرار دارند .جالب آن که ایرانیها پس از بیشاااتر دولتشاااهرهای آتنی قرار
میگیرند ،اما همچنان سهم زیادی از نا سزاها را به خود اخت صاص میدهند .شاید
برایتان جالب با شد که فهر ست این د شنامها در نهایت به آتنیها ختم می شود!
چون بخش مهمی از اشاااارههایی که به مردم آتن و احزاب مخالف وجود دارد هم

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

یونانی ابراز میشااود و همواره ایشااان به عنوان موجوداتی ابله ،خیانتکار ،ترسااو و
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دان سته یا ندان سته ب سیار توهینآمیز ا ست و ای شان را موجوداتی سودجو ،مکار،
خیانتپیشه و غیرقابل اعتماد باز مینمایاند.
سوم  -بخشهایی که شبیه به داستانی سرگرمکننده هستند .م ً بندهایی که در
آن هرودو به ذکر روابز خصااوصاای خشااایارشااا و اهل حرمش میپردازد و عینِ
مکالما شاهان هخامنشی با زنان و فرزندانشان را از درون حرمسراهای مخوف و
تیره شان گزارش میکند .بخشهایی از این قصهها به ترسیم تصویر سادهانگارانهی
پدر تاریخ از جهان پیرامونش اختصااااص یافتهاند .هرودو با دسااات و داِ باز در

ایران و یونان به وقایعی مانند ظهور پان  -خدای ساامدار یونانی  -یا زاییده شاادن
یک خرگوش توسز کره االغ (!) اشاره میکند .در بند سرگرمکنندهای هم اسکلت
ایرانیانِ کشاااته شاااده در جنگ را توصااایف میکند و به نکته های آناتومیک
تکاندهندهای اشاااره میکند !1در بندی دیگر ،هرودو از مورچههای غواآسااایی
سخن میگوید که به اندازهی روباه قد دا شتند و در معدنهای ط ی پار سیان کار
میکردند .هرودو مدعی بود یکی از این مورچه ها را در باغ وحش پردیس یکی
از شهربانهای هخامن شی دیده ا ست .2همچنین هنگام شرح عجایب عرب ستان به
 1هرودوت ،كتاب ششم ،بند .117
 2هرودوت ،كتاب سوم ،بند .102
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مورد پار سیانی با بیش از سه متر قد سخن میگوید و قبل از هر نبرد مهم میان
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این نکتهها جالب اشااااره میکند که نوعی ادویه در ریش بزهای عربی میروییده
ا ست و گو سفندهای این سرزمین به قدری چاق بودهاند که چوپانان ناچار بودهاند
دمشان را روی ارابهای بگذارند و آن را پشت سرشان حمل کنند!1
هرودو از دید تاریخنوی سان دیگر و معا صرانش ،نوی سندهای غیرقابل اعتماد و
دروغگو بوده ا ست .کت سیاس ،که تنها یک ن سل پس از او میزی ست ،او را دروغگو
نامیده ا ست و پلوتارک به حدی از تواریخ وی خ شمگین بود که متنی را به عنوان
در خباثت هرودو تقریر کرد و در آن وی را به نام «پدر دروغ» مفتخر کرد .سایر

در میان متنهای تاریخی ک سیک مح سوب نمیکردند .نخ ستین ک سی که لقب
پدر تاریخ را برای او برگزید ،سیا ستمدار رومی سی سرو بود که تواریخ هرودو را
به شااکلی سااازمانیافته برای هویتبخشاای به رومیان مورد اسااتفاده قرار داد2؛
رومیانی که خود را وارث یونانیان میدانساااتند و همچنان با ایرانِ پار و بعدها
سا سانی در حاا نبرد بودند .برای این رومیان ،ا سطورهی معجزهی یونانی دارویی
برای درد بیهویتی محسوب می شد؛ دارویی که تا به امروز ،بیتوجه به اثرا آن و
ماهیت بیماریای که شفا میداده ،همچنان نوشیده میشود.
 1هرودوت ،كتاب سوم ،بندهای .113-111
 2سيسرو ،دربارهی قانون ،بند .105
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نویسندگان هم معموالً به او همچون همتای خویش نمینگریستند و تواریخ وی را
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سوم :ماجرای توکودیدس و دیگران
توکودیدس در دههی  450پ.م .در آتن زاده شااد .پدرش اولوروس نام داشاات که
اساامی تراکیهای اساات .شاااید گوشاازد کردن این نکته جالب باشااد که پدربزرگ
کیمون آتنی هم اولوروس نام داشاات و بنابراین میتوان این دو را خویشاااوند هم
دانسااات .با توجه به این که خودش مالک یک معدن ط در تراکیه بوده ،معلوم
می شود که پیوندهایی با مردم تراکیه دا شته ا ست .توکودیدس به زودی به عنوان
سااارداری نامدار در آتن محبوبیت یافت .هنگامی که براسااایداس به آمفیپولیس

عنوان رزمآرا برگزیدند .او به جنگ مهاجمان رفت و با وجود شااجاعتی که به خرج
داد ،شک ست خورد .به همین دلیل هم پس از بازگ شت تو سز هم شهریانش برای
بیست ساا تبعید شد.
او در تبعید کتاب جنگهای پلوپونسااوس را نوشاات و نساابت به تاریخنویسااان
پیش از خود موضاااعی بسااایار انتقادی اختیار کرد .در آثارش هیچ اشاااارهای به
هرودو نمیشود و تنها ه نیکوس را به دلیل دقت روایتهایش میستاید ،و البته
به دلیل نامنظم بودن سیر تاریخی رخدادها نقدش میکند .او از هواداران پریکلس
و مخالفان کلئون بود .گفتارهایی که از شاااخصااایتهای تاریخی نقل میکند ،بر
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حمله کرد و آتنیان به دنباا رهبری برای دفع حملهی وی میگشاااتند ،او را به
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خ ف سخنانی که هرودو در دهان اشخاص میگذارد ،از دقت و صحت بیشتری
برخوردارند و مرجع ا صلی تاریخنوی سان جدی در زمینهی تاریخ یونان با ستان به

شاامار میروند .نوشااتههای وی پس از مرگش در قالب هشاات کتابِ جنگهای
پلوپونسااوس منظم شاادند .به احتماا زیاد توکودیدس در حدود ساااا  400پ.م.
درگذشته باشد.
در میان نویساااندگانی که یک نسااال پس از توکودیدس برخاساااتند ،نامهای
پرآوازهای مانند اف طون و ایسااوکراتس وجود دارند که پیش از این در موردشااان

خانوادهی ثروتمند آتنی زاده شد .از نظر سیا سی به ا شراف ضددموکرا واب سته
بود .او شاگرد سقراط هم محسوب می شد و اشارههای زیادی به استادش دارد .در
 403و  404پ.م .در مبارزه با دموکرا ها شرکت فعالی دا شت .در  402پ.م .به
دعو یکی از دوستانش ،پروکسن بوئتیایی ،با گروهی از مزدوران یونانی به خدمت
کوروش کوچک درآمد و در نبرد کوناکساااا ،که میان کوروش و برادرش اردشااایر
درگرفت و به مرگ کوروش منتهی شد ،شرکت کرد .آنگاه به همراه بقایای سپاه

مزدور ایرانی به سرزمین خود بازگشت و شرح این بازگشت را در کتاب آناباسیس
نگاشت .متنهای مهم کسنوفانس ،گذشته از چند مجموعهی ادبی ،مشتمل است
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بحث کردیم .یکی از این نویساااندگان ،کسااانوفانس بود که در  430پ.م .در یک
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بر آناباسیس و نهادهای اسپارتی که خود را در آنجا همچون ستایشگری شیفتهی
اسپار مینمایاند.
بسیاری با بسنده کردن به متن آناباسیس ،کسنوفانس را شخ صیتی تاریخی و
سرداری بزرگ تصور کردهاند .با وجود این ،از شواهد چنین بر میآید که او یکی از
دو سردار ردهپایینی بود که رهبری عقبداران ارتش یونانی را بر عهده دا شتند .او
تا زمان مرگ کلئارخوس ،که رهبر سپاه مزدور بود ،نق شی در رخدادها ندا شت و
تنها پس از آن بود که به عنوان ساااردار بر گروهی  -دسااات باال دوهزار نفره  -از

بازنموده و دربارهی نقش خویش اغراق بسااایار کرده اسااات .در بیاهمیت بودن
نقشاااش در جریان بازگشااات ده هزار مزدور همین بس که دیگر تاریخنویساااان
همزمانش ،هنگام شااارح ماجرای بازگشااات مزدوران یونانی ،به نام او اشاااارهای
نکردهاند .دیودور در گزارش خود از بازگشااات ایشاااان نامی از او نمیبرد و فقز
میگوید هنگامی که سپاه به تراکیه  -یعنی مرز یونان  -رسید او نقشی کوچک را
بر عهده گرفت.
کسانوفانس پس از بازگشات با بقایای مزدوران یونانی به خدمت آگسای ئوس،
شاااه اسااپار ها ،درآمد و به همراه او با بساایاری از دولتشااهرهای یونانی ،به ویسه
آتن ،جنگید .به همین دلیل هم بعدها از شهروندی آتن محروم شد ،و در مقابل از
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سربازان حکم راند .با وجود این ،در کتابش خود را همچون فرماندهی عالی یونانیان
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سوی الکدمونیها مورد ستایش واقع شد و ای شان آب و ملکی به او هدیه دادند.
هنگامی که چند ساا بعد آتن و اسپار با هم متحد شدند ،کسنوفانس دو پسرش
را به آتن فرسااتاد .یکی از آنها که شااجاعتر بود در نبرد مانتینه کشااته شااد و به
همین دلیل بار دیگر او را به شاااهروندی آتن برگزیدند .کسااانوفانس از رقی بان
اف طون نیز بود و مشاااهور بود که برخی از متن های توکود یدس را به نام خود
منتشر کرده است!
یکی از معا صران او ،افوروس بوده ا ست که در ساا  390پ.م .در کومه به دنیا

ا ست .نوی سندهی دیگری که در این دوره شهر دا شت ،ار سطو ست .او در ساا
 384پ.م .در استاگِیرا در خالکیدیکه زاده شد و بین سااهای  367-347و -323
 335پ.م .مقیم آتن بود و به عنوان برجسااتهترین شاااگرد اف طون شااهر یافت.
گذشته از متنهای مهمی مانند سیاست و اخ ق نیکوماخوس ،متن دیگری به نام
سیاست آتنی (آتِنائیون پولیتِئیا ) :به او منسوب است
که قطعاً بخشهایی از آن  -و شاید همهاش  -را شاگردانش نوشتهاند .او سااها در
محفل هرمیاسِ پارسااای مهمان بود و با دخترش ازدواج کرد و بعد به پیروی از
پدرش  -که پزشاااک دربار فیلیپ مقدونی بود  -به مقدونیه رفت و برای مد
کوتاهی معلم ا سکندر مقدونی شد .در زمان حاکمیت ا سکندر به آتن بازگ شت و
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آمد و در ساا  334پ.م .درگذ شت .کتاب تاریخ عمومی او در سی جلد م شهور
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مدرسهی لوکیوم را تأسیس کرد .اما پس از مرگ اسکندر و شورش یونانیان بر ضد
م قدون یان ،او را مورد تعقیب قرار داد ند .گو یا در همین حوالی خودکشااای کرده
باشد.
سنت تاریخنویسی پس از او تا آثار پلوتارک و استرابو کشیده شد .در این بین،
بد نیست به اصل و نسب و تبار استرابو هم اشارهای بکنیم .او در ساا  64پ.م .در
آماساائیا در پونتوس  -ساارزمینی که مهرداد پونتی بر آن حکومت میکرد  -زاده
شااد .چنان که خود روایت کرده اساات ،از طرف مادر ایرانی بوده و عموی مادرش

او با پشتیبانی امپراتوران رومی ،اوگوستوس و تیبریوس ،سفرهای زیادی کرد و دو
کتاب مهم جغرافیا (در  17کتاب) و تاریخ (در  47کتاب) را به یونانی نوشااات .از
این دو ،تنها کتاب جغرافیایش تا به امروز باقی مانده اسااات .چنان که میبینید،
هنگام مرور تاریخِ تاریخنویسی در یونان باستان ،چنین مینماید که حتی این بسترِ
برسازندهی اسطورهی یونانی نیز خاستگاهی ایرانی داشته باشد!

 1استرابون ،كتاب  ،12بند .33
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مُغافرن (موآفرنس) نامیده میشد و از اشراف ایرانی مقیم دربار مهرداد بوده است.1
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 اسطورهی معجزهی اریا ین: سخن پایانی
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در آغاز ،آشوب بود .آنگاه آفرینش آغاز شد و هرج و مرجِ آغازین جای خویش را
به نظم و ترتیب داد .ایزد نیرومندی که هاویهی آغازین را به نظم حاکم بر گیتی
تبدیل کرد ،و بر نیروهای اهریمنی زایندهی آشفتگی چیره شد ،همان موجود
فرازینی بود که این پیروزی را دستمایهی اقتدار خویش قرار داد و به خدای خدایان

این مضمون آشنای اساطیری ،در تمام تمدنهای باستانی به شکلی تکرار شده
است .چیرگی مردوک بابلی بر تیامت ،غلبهی اهورامزدا بر اهریمن ،و تبدیل خائوس
به کوسموس تنها نمونههایی مشهور از آن هستند.
تبدیل نظم به آشاااوب ،روندی کلیدی و بنیادین اسااات که بارها و بارها در
سااط های گوناگون پیچیدگی تکرار شااده و میشااود .این روند ،یکی از محورهای
عملیاتی خلق آن چیزی اساات که جهان پیرامون ماساات .تبدیل نظم به آشااوب
اساات که قدر را از ضااعف ،نیک را از بد ،و لذ را از رنج جدا میکند .مرز میان
مرگ و بقا ،و تمایز بودن و نبودن با این روند رقم میخورد ،و تفاو بین مرکز و
حاشیه نیز هم.
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دگردیسی یافت.
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در هفتم آبان ماه ساااا  539پ.م ،.در سااطحی از ساالساالهمراتب پیچیدگی،
آشوب به نظم تبدیل شد .در این زمان ،برای نخستین بار واحد سیاسی و اجتماعی
عظیمی در قلمرو میانی پدید آمد که از تمام نظامهای پیشاااین بزرگتر بود و بر
مبنای قوانینی متفاو و نوظهور سازماندهی میشد .در این روز کوروش بزرگ ،در
میان اسااتقباا مردم شااهر ،به بابل وارد شااد و خود را پادشاااه جهان نامید .در آن
زمان قلمرو او سغد و هرا و زرنگ و ایران مرکزی و ای م و ماد و لودیا و ایونیه و
سااوریه و میانرودان را در بر میگرفت ،و این برابر بود با تمام بخشهای نویسااای

شاااهنشاااهی هخامنشاای با این خمیرمایه گام به عرصااهی وجود نهاد .واحد
سیا سی غواپیکر و عظیمی که تا ه شت ساا بعد م صر و سایر مناطق کوچک
نویسااای باقیمانده در حواشاای مرزهای خویش را نیز تسااخیر کرد و به نخسااتین
واحد سیا سیای تبدیل شد که کل جهان متمدن شناخته شده در قلمرو نوی سا را
زیر سیطرهی خود داشت.
تا پیش از ظهور کوروش ،مردم در جهانی متک ر و چند مرکزی میزیستند .هر
دولت و هر ساارزمین ،مردمی را با نساد و زبان ویسهی خویش در بر میگرفت که به
مقد ساتی ویسه باور دا شتند و در قلمرو جغرافیایی محدود و کوچکی میزی ستند و
در زمینهای از دولتها و ساارزمینهای همتای خویش محدود شااده بودند .بابلیان
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قلمرو مرکزی ،به جز مصر.

PDF.tarikhema.org

در مرزهایی میزی ستند که ای شان را از آ شوریان و هیتیان و ای میان جدا میکرد،
و اهالی ایران شرقی در شاهن شینهایی کوچک زندگی میکردند که امیران کیانی
حاکم شان در کشمکشی دایمی با هم به سر میبردند .در آن زمان ،گیتی پهنهای
گ سترده بود که از ک شورها و نسادها و قبیلهها و مردمی ب سیار ت شکیل شده بود.
قلمروهایی کوچک و محدود که هر یک تو سز دیگران محدود می شد ،معموالً در
جنگ و جداا با همساااایگانش بود ،و هویت خویش را در تقابل با ایشاااان تعریف
میکرد .جهان در آن زمان برای هر ان سان از مراکزی متعدد ت شکیل یافته بود که

آن را احاطه کرده بودند.
در  539پ.م .این و ضعیت دگرگون شد .با پی شروی پار سیان در سرزمینهای
نیروم ند آن روز گار ،مرز ها از م یان رفت ند و قلمرو های بزرگی که پ یدایش هر
کدامشاااان ساااده ها و هزاره ها به طوا انجامیده بود ،در مدتی کوتاه با یکدیگر
ترکیب شدند و دولتی غواآسا و عظیم را پدید آوردند .دولت هخامنشی که به این
ترتیب زاییده شده بود ،نماد و ن شانهی قدرتی بزرگ بود که سرزمینها و ک شورها
و دهیه ها را در هم میآمیخت و گساااترهی جغرافیایی نوظهور و پهناوری به نام
شاااهنشاااهی پارس را از ترکیب آن پدید میآورد .گسااترهای که مرزهای قدیمی
میان مردم و زبان ها و نسادها را محترم میشااامرد و حتی مرزهایی تازه را بدان
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یکی از آنها به قبیله ،ساارزمین ،نساد ،و حکومت خودش مربوط میشااد ،و دیگران
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میافزود ،اما ک شمکش سیا سی میان این قلمروها را مهار میکرد و مفهوم دولت و
قدر را به مرکزی برتر و بزرگتر از آنچه تا آن هنگام تجربه شاااده بود ،تحویل
میکرد.
با ظهور شاهنشاهی هخامنشی برای نخستین بار در تاریخ جهان ،همهی مردم
نویساااای یک قلمرو ،در گساااترهای جغرافیایی زیساااتند که تنها یک دولت ،یک
حکو مت ،و یک مرکز داشااات .شااا کلگیری نظم ه خامنشااای ،اگر از د یدی
جامعه شناسانه نگریسته شود ،ظهور مرکزی منحصر به فرد و یگانه بود در میانهی

ترتیب ،آشاااوبِِ نخساااتین جای خویش را به نظمی تازه داد و نبرد دایمی میان
دولتها مهار شد تا نیروهای تولیدی و نظامی جامعههای واب سته به سرزمینهای
گوناگون برای دساتیابی به اهدافی تازه تعریفشاده و نوظهور بسایج شاود .به این
شکل بود که مفهوم ما در برابر آنها ،و خودی در برابر بیگانه ،که تا آن هنگام بسته
به زادگاه ،قبیله ،زبان ،یا خدایی که میپرستیدند تعریف میشد ،از ریشه بازتعریف
شد و به دوگانهی متضاد جدیدی تبدیل شد که کوبگردان را در برابر یکجانشینان،
رمهداران را در برابر کشاورزان ،و قبیلههای نانویسای متحرک را در برابر تمدنهای
نویسااای ساااکن قرار میداد .به این ترتیب جهان به دو بخش تقساایم میشااد :ما
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جهانی که تا پیش از آن در میان مراکزی فراوان و واگرا پاره پاره شااده بود .به این
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ایرانیان که ساکنان قلمرو پهناور هخامن شی بودیم ،و انیرانیانی که در حا شیههای
بیرونی این قلمرو میزیستند.
هخامن شیان ،گذ شته از داته شان ،قنا ها ،راههای تجاری ،و هویتی محلی که
به اتباعشان بخشیدند ،چیزی به کلی نوظهور را به ایشان عرضه کردند و آن امکان
زیستن در جهانی بود که تنها یک مرکز داشت.
شااهروندان شاااهنشاااهی هخامنشاای مردمی بودند که در مرکز میزیسااتند؛
مسااتقل از آن که خوارزمی و بابلی و پارس باشااند ،یا لودیایی و مصااری و ایونی،

حقوقی ،و دسااتاوردهای مادی تمدنی چنان عظیم را داشااتند که با حاصاالجمع
تمام تمدنهای پیشاااین قلمرو میانی و بازتابهای همافزایانهی آن همارز بود .در
آن هنگام ،شاااهنشاااهی ایران در مرکز گیتی قرار داشاات و آنچه در حاشاایه باقی
مانده بود قبیلههایی متحرک و مهاجم بودند که دست بر قضا بیشترشان هم نساد و
ز بان و هویتی ایرانی داشااات ند .کیمری های نی مه جان ،سااا کا های نیروم ند،
ماساااگتهای زنساااالر ،و سااارما های زرهپوش مهمترین نیروهایی بودند که از
خارج از مرزهای این مرکز گسترده و پنهاور ،نظم پارسی را تهدید میکردند.
به این ترت یب از  539تا  330پ.م ،.یعنی برای بیش از دو قرن ،تجر بهای
تاریخی در قلمرو میانی انجام گرفت که در کل تاریخ تمدنها منحصاار به فرد بود،
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همه در یک قلمرو میزیساااتند و امکان بهرهمندی از نظمی سااایاسااای ،قوانینی
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پی شینهای ندا شت و پس از آن هم دیگر تکرار ن شد .کل تمدنهای نوی سای این
قلمرو در این دوره با یکدیگر متحد شااادند تا در برابر تهدید نیروهای رمهدار و
متحرکی که منابع کشاورزانه شان را مورد دستبرد قرار میدادند ،جبههای نیرومند
بیارایند .در نتیجه ،مفهوم درون و بیرون ،مرکز و حاشااایه ،و آشااانا و بیگانه در
ساااایهی نظمی نو بازتعریف شاااد ،و برای نخساااتین بار مفهومی فراگیر و عام از
سرزمینها ،مردم ،و جامعههای مرکزی و حاشیهای در یک قلمرو رواج یافت.
حا شیه در این مقطع ،سرزمینهای پهناور آ سیای مرکزی ،د شتهای اروپای

لیبی ،شاارق هندوکوش ،جنوب هند ،و جنوب شاابهجزیرهی یونان بود .بخشهایی
کوچک از این ناحیهی حا شیهای  -مانند شبهجزیرهی یونان  -به تازگی زیر تأثیر
تمدنهای مقیم این گ سترهی مرکزی به مرحلهی نوی سایی وارد شده بودند ،و با
روشااای متفاو با تورانیان رمهدار میزیساااتند .این مناطق اسااات نایی به دلیل
دسااتاندازیهای مکررشااان به قلمرو هخامنشاای ،و ساارکوب دایمشااان توسااز
نیروهای شاااهنشاااهی ،به قبیلههای رمهدار شاابیه بودند ،با این تفاو که نویسااا
بودند و روایتها و داستانهایشان از این رویارویی را برای ما به یادگار ماندهاند.
روایت یونانیان از نبردهای پیروزمندانهشااان با ایرانیان ،ع وه بر مواردی که در
کتاب مورد بحث قرار گرفت ،از یک نظر دیگر هم مهم است ،و آن هم این که تنها
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شارقی و جنوب روسایه ،و سارزمینهای رامنشاده و وحشای جنوب اتیوپی ،غرب
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روایت به جا مانده از سرزمینهای حا شیهای را در آثار نوی سندگان یونانی با ستان
میتوان یافت .یونان ،اگر به معنای شااابهجزیرهی یونان فهمیده شاااود ،بخشااای
حا شیهای از جهانِ آن روز بود که در گو شهی شماا غربی شاهن شاهی ایران قرار
داشااات .ناحیهای پر جمعیت ،اما عقب مانده از نظر تولید و توزیع قدر  ،ثرو و
معنا ،که خویش را همچون تمام نقاط حاشااایهای در ارتباط با مرکزی ساااترگ و
عظیم مانند شاهنشاهی هخامنشی تعریف میکرد ،در شرایطی خود را هماورد آن
میپندا شت ،و آنقدر گ ستاخ یا سادهلوح بود که همهی این بردا شتها را هم در

یونانیان ،نخ ستین نمونهی ثبت شده از عار ضهای اجتماعی ه ستند که میتواند
با نام «ن شانگان حا شیهن شینی» خوانده شود .ن شانگان حا شیهن شینی ،شیوهی
خاصاای از زیسااتن ،صااور بندی مسااائل اجتماعی ،رویارویی با مفهوم قدر  ،و
چارچوب های تعریف خود اسااات که در جام عه های حاشااا یهای همساااا یهی
سرزمینهای مرکزین و نیرومند دیده می شود .یونانیان نخ ستین مبت یان به این
نشانگان نبودند .به گمان من ،تمام جامعههای حاشیهای که در تمام طوا تاریخ به
سرزمینهای مرکزی هجوم میآوردند ،به نوعی به ن شانگان حا شیهن شینی مبت
بودهاند .این متن گنجایش پرداختن به تحلیلی مقایسهای میان الگوها و شیوههای
تعریف هویت در میان مغوالن ،تازیان ،و تورانیان را ندارد ،اما اگر چنین فرصاااتی

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

قالب متنهایی برای ما به یادگار گذارد؛ متنهایی که سادهلوحانه باور شدهاند.

PDF.tarikhema.org

دساات دهد ،میتوان نشااان داد که الگوهایی فرهنگی در تمام این تمدنها تکرار
میشود ،که با نشانگان یادشده در ارتباط است.
یونانیان نیز به این عارضااه مبت بودهاند .عارضااهای که ع یم آن را میتوان به
این ترتیب خ صه کرد:
نخ ست  -مقای سهی افراطی و شدید خود با تمدنهای مرکزی .تمام این تمدنها
افراد ،شااخصاایتها ،و عناصاار فرهنگی موجود در قلمرو مرکزی را به عنوان گروه
مرجع خود مورد اسااتفاده قرار میدادهاند و خود را با ایشااان مقایسااه کرده و در

دوم  -نتیجهی این فرآیند ،انکار برخی از ویسگیهای فرهنگ بومیشاااان ،و ت ش
برای شبیهسازی و نسخهبرداری سطحی از روی عناصر برجسته و نامدار تمدنهای
مرکزی بوده اساات .دگردیساای اسااکندر مقدونی ،آن جوان شاایفتهی کوروش ،به
قهرمانی یونانی که میتواند کپی  -یا کاریکاتور  -کوروش مح سوب شود ،نمونهای
از این روند است.
سوم  -خودبزرگبینی نامعقوا و دساات یازیدن به ادعاهایی بزرگ و جهانی که با
توجه به موقعیت و توانمندیهای جامعهی حاشااایهای مورد نظر غیرمنطقی و گاه
مضحک مینماید.
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نتیجه به نوعی «عقدهی حقار جغرافیایی» مبت میشدهاند.
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چهارم  -درگیری م ستمر با آ شوب در قلمرو سازماندهی اجتماعی ،که با آ شفتگی
سل سله مراتب اجتماعی ،ناکارآیی نهادها و ساختهای سیا سی ،و شکننده بودن
نظامهای مدنی همراه است.
پنجم  -غیاب یا بحران در نظام انضاااباط درونی ،که به زودی بیشاااتر دربارهاش
خواهم نوشت.
یونانیان در عصااار زرین فرهنگ خویش ،در آن هنگام که معجزهی یونانی به
وقوع میپیوسااات ،با تمام این نشاااانهها دسااات به گریبان بودهاند .در واقع ،آنچه

برخاسته از این شرایز آشوبگونه نیست.
شرایز آ شوبناک ،مترادف ا ست با غیاب نظامهایی از قدر که سمت و سوی
کارکردهای اجتماعی گوناگون را معین میسااازند و جریانهای رفتاری و الگوهای
کرداری اع ضای جامعه را سازماندهی و مرزبندی میکنند .این نظامها ،که همواره
تو سز ساختهای معنایی پ شتیبانی می شوند ،سی ستمهای ان ضباطی نام دارند.
نظامهای ان ضباطی ،شیوههایی از تعریف عنا صر ه ستی ،معیاربندی ساختهای
حقیقت ،و شااایوههایی برای تعریف کردارهای شاااایساااته و اخ قی را به دسااات
میدهند که الگوی رفتاری یک کنشااگر انسااانی را سااامان میبخشااد و آن را در
مجموعهای پایدار از همانندیها و تمایزها ،در شااابکهای هنجارین از رفتارها جای
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معجزهی یونانی خوانده میشااود چیزی جز مسااتندا ادعاها و خیااپریشاایهای
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میدهد و ت بیتش میکند .سااااختارهای دینی ،نظام های حقوقی ،چارچوب های
سازماندهی نظامی ،و سرم شقهای تعریف حقیقت (مانند علم) نمونههایی م شهور
از این نظامهای ان ضباطی ه ستند .قدر یک جامعه از همین نظامهای ان ضباطی
برمیخیزد ،و به پیچیدگی و سط تلفیقشدگیشان با یکدیگر وابسته می شود .با
این نگاه ،ظهور نظم پارسااای و تحوا فراگیری که بدان اشااااره شاااد نشاااانهی
شکلگیری نظامهای انضباطی نوپا و بیسابقهای است که در قلمرو میانی به شکلی
نو نیروهای انسااانی و نظامهای معنایی را سااازماندهی و صااور بندی میکرد و

جامعههای میزبانش فراهم میآورد.
ویسگی یونان در عصر معجزهی یونانی ،غیاب و بحران در این نظامهای انضباطی
ا ست .آ شفتگی در امور جن سی و سیطرهی نظامهایی از د ستیابی به لذ که با
بازیهای برنده /بازندهی آشاااکار ( مانند دزدی دریایی ،غار  ،خیانت و )...همراه
است ،نشانگر آن است که نظام انضباطی نیرومند و کارآمدی برای تنظیم روندهای
ت ولید و توزیع لذ در نظام اجتماعی مورد نظر وجود نداشاااته اسااات .به همین
ترتیب ،غیاب سل سلهمراتب سیا سی ا ستوار و شکننده بودن ساختهای سیا سی
موجود ،و اتصاا سست و بیرمق افراد به این ساختها ،نشانگر آن است که بحران
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بنابراین امکان برنامهریزی و تمرکز بر اهدافی بسااایار بلندمرتبهتر از پیش را برای
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یادشده به نظام انضباطی خاصی  -مانند اخ ق  -منحصر نمی شود ،و از عارضهای
ریشهدار و فراگیر در جامعهی یونانی عصر زرین حکایت میکند.
محکمترین دلیلِ منطقی بر ناممکن بودنِ معجزهی یونانی ،انبوه شواهد ،دادهها
و مستنداتی نیست که خودِ یونانیان باستان از خویش به جا گذاشتهاند و تصویری
از بربریت یونانی به د ست میدهند .این شواهد ،گذ شته از آن که ادعاهای موجود
دربارهی ساااط پیشااارفتگی و درجهی پیچیدگی جامعهی یونانی را رد میکنند،
نشانهای آشکار از بحران در حوزهی نظامهای انضباطی هستند ،و این همان چیزی

می شود .دلیل اصلی نادرست بودن معجزهی یونانی ،آن است که بر مبنای شواهد،
«امکان وقوع» چنین معجزهای در شرایز یادشده وجود نداشته است .دلیل فرعی
هم آن اساات که بر مبنای شااواهد موجود ،چنین معجزهای رخ نداده و روایتهای
موجود از زندگی یونانیان آن دوره تخمیری شگفتانگیز از یک سونگریهای آ شکار
و افسانهپردازیهای خ قانه است.
چنان که در ابتدای بحث عنوان شد ،ماجرای اسطورهی یونانی ،برای ما ایرانیان
ارج و اهمیتی اندک دارد .ما ،همچون اروپاییان ،نیاز نداریم تا خود را به جامعهای
حاشااایهای در دورانی از یاد رفته متصااال کنیم و به بهای کسبینی و نادیدهگیری
شواهد ،هویتی شکننده برای خود دست و پا کنیم .چرا که در همان زمان ،نظامی
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است که شرط الزم برای ظهور قدرتی سیاسی ،نظامی ،فرهنگی ،و اقتصادی تلقی
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فرهنگی و سیاسی وجود داشته که بر تمام جهانِ شناخته شده در آن روزگار چیره
بوده و بنابراین از نظامهای انضاااباطی ویسه و توانمندی برخوردار بوده ،که درخت
هویت ما از آن ساارچشاامه ساایراب میشااود .ما ،مانند غربیان ،برای تعریف هویت
خویش ،ن یاز به پذیرش معجزهی یو نانی نداریم ،بل که برعکس ،به ن پذیرفتن آن
نیازمندیم .گر بخواهیم نگاهی درسااات بر خویش بیندازیم و هویت خویش را بر
محوری درونی تعریف کنیم ،باید به شاااکلی از چارچوب چسااابناک ،فراگیر ،و
جاافتادهای که ما را وارثان بربرهایی در تقابل با یونانیان متمدن باز مینمایاند ،رها

مقاومت در برابر حقایقی زورآور که وجود دارند ،ممکن نیساات .تنها راه ،بازبینی و
بازآفرینی نظامهایی انضباطی است که در مقاطع تاریخی متناوبی حضورش قدر
جامعهی ما را رقم زد و غیابش به ضااعف و سااسااتیمان انجامید .تنها با بازنگری
خزانهای از معنا که در این حوزه انبار کردهایم ،خواهیم توانست بار دیگر به شیوهی
تولید و توزیعی شایسته برای قدر و لذ دست یابیم.
و در پایان نیز ،مانند آغاز ،مسأله این است :ایرانی بودن یا نبودن.
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شااویم .این مهم با افتخار به ساارگذشاات موجودیتهایی که دیگر وجود ندارند ،یا
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فهرست انماه
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ائوگامون کورنهای (قرن  6پ.م :).سرایندهی منظومهی تلگونیا.
ا پامینو نداس (قرن  4پ.م :).رهبر تبس که آرایش ن ظامی فاالنس را ا بداع کرد و
بخش مهمی از یونان را فت کرد .او اسپارتیها را در نبرد لئوکترا شکست داد.
آپولونیوس توآنی :فیلسوف و جهانگرد وابسته به مکتب پوتاگوراس.

آتاگینوس (قرن  5پ.م :).سردار تبسی هوادار ایرانیان در نبرد پ ته.
آتالوس (قرن  4پ.م :).سردار مشهور فیلیپ که به دست اسکندر به قتل رسید.

آتِنائیوس :تاریخنویس و نویساااندهی یونان باساااتان و نگارندهی رساااالهی خوان
دانشوران.
آتنیپاتِر (قرن  4پ.م :).سردار مشهور اسکندر.
آدونیس :از چهرههای اساطیری یونانی که به آیینهای رازآمیز ارتباط داشت.
آدیمانتوس کورینتی (قرن  5پ.م :).رهبر ناوگان کورینت در نبرد آرتمیسااایون و
ساالمیس.
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اپیمتئوس :برادر پرومتئوس از تیتان ها ،که با پاندورا ازدواج کرد.
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آرتابای /آرتابایوس (قرن  4پ.م :).حاکم ایرانی آسیای صغیر که مورد خشم اردشیر
سوم قرار گرفت و معزوا شد.
آرتافرن  /آرتافرنس (قرن  6پ.م :).شهربان سارد در زمان داریوش بزرگ.
اَرتَهبا  /آرتابانوس (اواخر سااادهی  6پ.م :).ساااردار ایرانی و فات قبرس در عصااار
داریوش بزرگ.
اِرِختِئوس :کاهن آتنه و بنیانگذار شهر آتن در ایلیاد.
آرخیاس هراکلیایی (قرن  7پ.م :).رهبر م هاجرانی از شاااهر کوری نت که شاااهر

آرخیداموس (قرن  5پ.م :).شاه اسپار که نبردهای پلوپونسوس را آغاز کرد.
آرخیلوخوس تا سو سی (قرن  7پ.م :).شاعر طعنهزن تراکیایی که در نبرد با مردم
ناکسوس کشته شد.
اردشیر دوم (قرن  4پ.م :).شاهنشاه هخامنشی.
اردشیر سوم (قرن  4پ.م :).شاهنشاه هخامنشی.
اردشیر نخست (قرن  5پ.م :).فرزند خشایارشا و شاهنشاه هخامنشی.
ارسطو ( 384-327؟ پ.م :).شاگرد اف طون و پرنفوذترین فیلسوف در عصر قرون
وسطا ،مؤسس مکتب لوکئوم.
اَرشام (قرن  4پ.م :).شهربان کاپادوکیه در زمان حملهی اسکندر به ایران.
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سوراکوزای را در سیسیل بنیان نهادند.
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اروپا :خواهر کادموس که توسز زئوس دزدیده شد و در کر مقیم گشت.
آرکتینوس میلتی (قرن  7پ.م :).سرایندهی منظومهی آئیتیوپس در ادامهی ایلیاد.
آرِکساندر (قرن  6پ.م :).حاکم موتیلنه که دست نشاندهی ایرانیان بود و در جریان
شورش ایونیه کشته شد.
آریاراد  /آریاراتوس (قرن  4پ.م :).حاکم کاپادوکیه در زمان حملهی اساااکندر که
سپاه مقدونی را شکست داد و استق ا این نواحی را حفظ کرد.
آری ستاگوراس (قرن  6پ.م :).برادرزادهی هیسااتائیون و جبار میلتوس که بر ضااد

آری ستودِموس (قرن  7پ.م :).آخرین شاه م سن که با دلیری در برابر ا ستپار ها
جنگید ولی شکست خورد.
آریستتتوگِیتون (قرن  6پ.م :).یکی از دو جفت همجنسبازی که هیپارخوس را به
قتل رساندند.
آری ستید در ستکار (قرن  5پ.م :).ساایاسااتمداری آتنی که مبلغ سااهمیهی هر
دولتشهر را در اتحادیهی دلوسی تعیین کرد.
آریوبرین (قرن  4پ.م :).شاااهربان پارس در زمان حملهی اساااکندر که پس از
مقاومتی شدید از پارمنیون شکست خورد.
آسپاسیای میلتی (قرن  5پ.م :).دوست و همدم پریکلس.
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ایرانیان شورش کرد و اعدام شد.
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ا سپیتامن (قرن  4پ.م :).شااهربان سااغد در زمان حملهی اسااکندر و متحد باز در
برابر یونانیان.
استیالئوس کئوسی (قرن  5پ.م :).مردی که موضوع رقابتهای عشقی آریستید و
تمیستوکلس بود!
اَسَرَحدون (قرن  7پ.م ).شاه جهانگشای آشور.
اِ سوفدریاس ا سپارتی (قرن  4پ.م :).حاکم ت سپیای که در  378پ.م .به پیرایوس
حمله کرد ،ولی شکست خورد.

افالطون (متولد  427پ.م :).شاااگرد بزرگ سااقراط و بزرگترین فیلسااوف عصاار
ک سیک یونان ،مؤسس مکتب آکادمی.
اِفوروس ( :)330-405ادیب و تاریخنویس یونانی ،نویسندهی تاریخ جهانی.
افوروس کومهای ( 390-334پ.م :).تاریخنویس مشهور یونانی.
اِفیالتس (قرن  5پ.م :).سیاستمدار دموکرا آتنی و رقیب کیمون.
آگامِمنون :رهبر نیروهای آخائی که حمله به تروا را هدایت میکرد ،در ایلیاد.
آگِ سیالئوس (قرن  5پ.م :).رهبر قوای یونانی بازمانده از راهپیمایی ده هزار تن که
به صور مزدور به مصریان خدمت میکرد.
آگیس (قرن  4پ.م :).شاه اسپار که با سپاه اسکندر جنگید و شکست خورد.
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اطلس :تیتانی که آسمان را بر دوش خود نگه داشته بود.
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آاللوس :کهنترین خدای هیتی.
آلیات ( 614-557پ.م ،).شاه لودیا.
آلکائیوس (قرن  7پ.م :).شاااعر ساارگردان ساایاسااتمداری که دموکرا ها را در
اشعارش هجو میکرد.
آلکِمِنا :مادر هراکلس که از زئوس باردار شد.
آلکیبیادس (قرن  5پ.م :).رهبر دموکرا های آتنی و ساایاسااتباز حیلهگری که
بارها جبههاش را عوض کرد و در آخر به ایران پناهنده شد.

آمفیتِرون :پدر هراکلس.
امورگه  /آمورگوس (قرن  5پ.م :).سردار ایرانی که بالکان را فت کرد.
امیرته (قرن  5پ.م :).نام دو تن از امیران مصری که بر ضد ایران شورش کردند.
آناکرئون تئوسی (قرن  7پ.م :).شاعر مشهوری که وزنی را در اشعار ابداع کرد که
با نام خودش مشهور شده است.
آناک ساگوراس پ سر هگ سیبولوس ( -500پ.م :).فیل سوف م شهور شهر ک زومنای
که سخت هوادار ایران بود.
آناکستتیبیوس (اوایل سااادهی  4پ.م :).حاکم بیزانس در زمان اردشااایر دوم که
دستنشاندهی پارسها بود.
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امپدوکلس پسر مِتون (  492 -پ.م :).فیلسوف و کاهن بزرگ سیسیلی.
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آناکسیماندر میلتی (546-610؟ پ.م :).دومین فیلسوف مکتب ایونی.
آناکسیمنس ( -585پ.م :).سومین فیلسوف مکتب ایونی.
آنتیریتوفس (قرن  5پ.م :).رهبر گروهی از مردوان تراکیایی که به خدمت آتن در
آمده بودند ،اما در جریان آشوبهای نبرد پلوپونسوس به دستهای راهزن تبدیل
شدند.
آنتی ستنس (متولد  445پ.م :).از فیلسااوفان دموکرا و ضاادبردگی که شاااگرد
سقراط بود و مکتب کلبی را بنیان نهاد.

آنتیفون ( :)411-480خطیب و سیاستمدار آتنی هوادار اشراف.
آندروتیون ( :)340-410نویسندهی مشهورترین آتننگاری یونان باستان که مرجع
ارسطو بوده است.
آندرومِدا :دختر شاه اتیوپی و زن پرسئوس.
آندروکیدس ( 390-440پ.م :).سیاستمدار و خطیب آتنی.
آنوس :خدای آسمان در اساطیر هیتی.
اوبلوریس :خدای هیتی که آسااامان را بر دوش خود نگه میدارد و همتای اطلس
یونانی است.
اوبیکومیس :در اساطیر هیتی غولی که بر شانهی اوبلوریس رویید.
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آنتیفون ( 406-479پ.م :).سوفیستی که رهبر جنبش ضدبردگی در آتن بود.
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اوتناپیشتِم :نوح بابلی.
اورانوس :خدای آساامان در یونان باسااتان و یکی از زوجهای نخسااتین آفرینندهی
گیتی.
اورباد  /اوروباتس (قرن  6پ.م :).شااهربان فریگیه و هلسااپونت در عصاار کوروش
بزرگ.
اورتاگوراس پستتر آندرآس (قرن  7پ.م :).جبار سااایکون و بنیان گذار پایدارترین
سلسلهی جباران در یونان.

اوروَند /اوروانتس (قرن  4پ.م :).شهربان ارمنستان که در زمان اردشیر دوم شورش
کرد و دستگیر شد.
اوریبیادس اسپارتی (قرن  5پ.م :).رهبر ناوگان پلوپونسوس در نبرد آرتمیسیون و
ساالمیس.
اوریپیدس ( 406-490پ.م ).تراژدینویس و ادیب آتنی.
اوریپیدس (میانهی سدهی  5پ.م :).تراژدی نویس مشهور آتنی.
اومائیوس :بردهی نیکوکار و شرافتمند اولیس در ادیسه.
اونِسیلوس (قرن  5پ.م :).شاه قبرس که در نبرد با ایرانیان کشته شد.
اونوماکریتوس ( 480-530پ.م :).بنیانگذار تاریخی آیین اورفهای.
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اورفئوس تراکی :بنیانگذار اساطیری آیین اورفهای.
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اوکِئانوس :از تیتانها ،خدای دریاها و اقیانوسها در اساطیر یونانی.
آکریسیوس :پدر دانائه و شاه آرگوس.
ایساگوراس (قرن  6پ.م :).رقیب کالیستِنِس و متحد اسپار ها که هوادار برقراری
نظام آریستوکراتیک در آتن بود.
آیسِخولوس ( 456-525پ.م :).تراژدینویس و ادیب مشهور آتنی.
ایسخینس پسر نوتون (قرن  6پ.م :).رهبر قوای ارتریا که در جریان شورش ایونیه
از ایرانیان شکست خورد.

داد.
ایلویانکاس :در اساطیر هیتی اژدهایی است که به دست تسحوب کشته میشود.
ایون :جد مشترک اساطیری قبیلههای ایونی.
باد  /باتوس (قرن  4پ.م :).حاکم پارسااای شاااهر غزه که در برابر اساااکندر دو ماه
مقاومت کرد و در آخر به شکلی فجیع به دست او کشته شد.
بای  /بَسوس (قرن  4پ.م :).شهربان باختر در زمان حملهی اسکندر به ایران.
براسیداس (قرن  5پ.م :).سردار اسپارتی در نبردهای پلوپونسوس.
بردیا (قرن 6پ.م :).فرزند کوروش و برادر کمبوجیه که مد کوتاهی سلطنت کرد.
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ایفیکِراتس (قرن  4پ.م : ).سردار آتنی که ا سپارتیان را در نبردی مهم شک ست
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بعل شیمانی (قرن  5پ.م :).مردی بابلی که در عصر خشایارشا در بابل شورش کرد
و پس از مد کوتاهی کشته شد.
بغبای /مگابایوس (اواخر ساادهی  6پ.م :).سااردار ایرانی فات جزیرههای دریای اژه
در عصر داریوش بزرگ.
بِلِروفون :پهلوانی اساااطیری از لیکیه که اساابی بالدار داشاات و بر اژدهایی به نام
خیمرا غلبه کرد.
پارمنیدس الئایی :فیلساااوفی که حرکت را انکار میکرد و مؤساااس مکتب الئایی

پارمِنیون (قرن  4پ.م :).سااردار بزرگ فیلیپ و اسااکندر که به دساات اسااکندر به
قتل رسید.
پاالمدس :در ادیسه خواستگار پنلوپه است که به دست اولیس کشته میشود.
پانتاگنوتوس پ سر آیاکس (اواخر سدهی  7پ.م :).جبار شهر ساموس که در 600
پ.م .قدر را در این شااهر به دساات گرفت ،اما بعدها به دساات پلوکراتس به
قتل رسید.
پاندورا :زنی که به دساات زئوس آفریده شااد و از صااندوقچهای تمام پلیدیها به
همراه امید را در جهان آزاد کرد.
پاوسانیاس (قرن  5پ.م :).رهبر قوای اسپارتی در نبرد پ ته.
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محسوب میشود.
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پاکتواس (قرن  6پ.م :).خزا نهدار لود یایی کوروش بزرگ که به خزا نهی ساااارد
دسااتبرد زد و با آن پوا کوشااید تا شااورشاای را بر ضااد ایرانیان آغاز کند ،اما
شکست خورد و دستگیر شد.
پِردیکاس (قرن  4پ.م :).سردار تبسی که با اسکندر جنگید و شکست خورد.
پرستتئوس ستتلوکی (قرن  3پ.م :).آخرین پادشااااه دودمان مقدونی که از رومیان
شکست خورد و به دستشان به وضع فجیعی به قتل رسید.
پرسئوس :پهلوان بزرگ مردم شهر آرگوس.

پرومِتِئوس :در اساااطیر یونانی ،تیتانی اساات که پیکر انسااان را از خاک ساااخت و
آتش و تمدن را برایش به ارمغان آورد.
پریاال (قرن 5پ.م :).هاتف معبد دلفی (پوتیا) که به نفع کلئومن اسپارتی پیشگویی
کرد و رقیبش دماراتوس را از قدر کنار زد.
پریاندر پسر کوپ سِلوس (قرن  6پ.م :).جبار کورینت ،از حکیمان هفتگانهی یونان
و واضع قانونی مشهور.
پریکلس (قرن  5پ.م :).ساایاسااتمدار دموکرا آتنی و سااازماندهندهی دومین
عصر ط یی آتن.
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پرودیکوس فوکیسی :از شاعران مکتب هسیودی.
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پلوپس :جد مشااترک مردم آخائی که شاابهجزیرهی پلوپونسااوس را به افتخار او
نامگذاری کردهاند.
پلوپیداس تبایی (قرن  4پ.م :).رهبر حزب دموکرا تبس.
پلوتارک ( -64پ.م :).تاریخنویس مشهور رومی.
پُلوکراتس (قرن  5پ.م :).جبار ساااموس که به دزدی دریایی روی آورد و توسااز
ایرانیان اعدام شد.
پلیفِموس :کوکلوپسی که در ادیسه یاران اولیس را اسیر کرد و شماری از ایشان را

پِنِهلوپه :زن اولیس که در غیاب شوهرش با مزاحمت خوا ستگاران ب سیاری روبهرو
بود.
پوتاگوراس پ سر من سارخوس (اواخر سدهی  6پ.م :).کاهن و فیل سوف کهن یونانی
که مکتبی رازورزانه بر مبنای تقدس اعداد پدید آورد.
پورها :دختر اپیمتئوس و پاندورا و همسر دئوکالیون.
پوریالمپس (قرن  4پ.م :).دوست خانوادگی و ناپدری اف طون.
پویِئیدون :خدای دریاها و اقیانوسها در یونان باستان.
پوسانیاس (قرن  4پ.م :).جوانی مقدونی که فیلیپ را با خنجر به قتل رساند.
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خورد.
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پولودِکتِس :شاه سریفوس که به خاطر دلباختگی به دانائه ،پر سئوس را به جنگ
گرگن فرستاد.
پولوس آمیلیوس (قرن  3پ.م :).سرداری رومی که پرسئوس سلوکی را شکست داد
و اسیر کرد.
پولوکس (قرن 4و  3پ.م :).نوی سنده و تاریخنویس یونان با ستان ،صاحب قامو سی
مشهور به نام اونوماستیکون.
پیاتاالکوس (قرن  5پ.م :).تنها بردهای که در تاریخ آتن از اربابش شکایت کرد.

میکرد.
پیتاکوس :پهلوانی موتیلنهای که برای اثبا برتری ادعای شااهرش بر ساایگئیون با
پهلوانی از آتن جنگ تن به تن کرد.
پیتاکوس :جبار شهر موتیلنه و یکی از هفت خردمند یونان باستان.
پیسیستراتوس (قرن  6پ.م :).نخستین جبار آتن و گردآورندهی آثار همر.
پیکسودار (قرن  4پ.م :).شاه کاریه در زمان فیلیپ مقدونی.
تِئوپومپوس (قرن  6پ.م :).شاه اسپار ها که مسن را تسخیر کرد.
تئوگنیس مگارایی (قرن  6پ.م ).شاعر محافظهکار و مرتجع.
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پیتاکوس (قرن  7پ.م :).نخسااتین جبار تاریخ یونان که بر شااهر موتیلنه حکومت
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تِئوکلِس (قرن  6پ.م :).رهبر مهاجرنشینان آتنی که شهر خالکیس در سیسیل را
بنیان نهادند.
تالس میلتی ( -624پ.م :).نخستین فیلسوف مکتب ایونی.
تانتالوس :شاااه اساااطیری لودیا و پدر پلوپس که نیای مشااترک قبیلههای آخائی
است.
تراسوبولوس (قرن  5پ.م :).سردار دموکرا آتنی.
تراسوبولوس :جبار سوراکوزای در سیسیل.

قدر سرنگون شد.
تراسیماخوس خالکیدی (میانهی سدهی  5پ.م :).از سوفیستهای مشهور.
ترامِنِس (قرن  5پ.م :).سیاستمدار آتنی که هوادار اشراف بود و به دست سی تن
جبار به قتل رسید.
تِرِپاندروس موتیلنهای (قرن  7پ.م :).ابداع کنندهی فن همسرایی و معرفیکنندهی
چنگ هفتسیمی به یونانیان.
تِرون سیسیلی :جبار شهر سلینوس در سیسیل که با همدستی بردگانش مردم را
قتلعام کرد و به قدر رسید.
تِسپِس ایکاریایی (قرن  6پ.م :).شاعری که تراژدی یونانی را ابداع کرد.
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ترا سیدایوس (درگذشته در  470پ.م :).جبار آگریگنتوم که در جریان شورشی از
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تِسحوب :خدای آسمان در اساطیر هیتی.
تِمیس :از تیتانها ،ایزدبانوی عدالت در اساطیر یونانی.
تورتائیوس (قرن  7پ.م :).شاعر دوری که آثار زیادی در ت شویق مردم ا سپار به
جنگ با مسنیها دارد.
تولمیدِس (قرن  5پ.م :).ساااردار آتنی که در جریان جنگ های پلوپونساااوس بر
اسپارتیان تلفا زیادی وارد آورد.
توکود یدس ( 450-400پ.م :).تاااریخنویس آتنی و نویساااناادهی جنااگهااای

تیبرون الکدمونی (اواخر سدهی  5پ.م :).رهبر بخشی از یونانیان گروه ده هزار نفر
که پس از بازگشت به آسیای صغیر دست به غار مردم گشاد.
تیریبای /تیریبایوس (قرن  4پ.م :).سااردار پارساای که شااورش مصاار را در عصاار
اردشیر دوم سرکوب کرد.
تیسافرن (اواخر سدهی  5پ.م :).شهربان سارد در زمان اردشیر دوم.
تیسامِن پسر آنتیوخوس (قرن  5پ.م :).غیبگوی لشگر یونان در نبرد پ ته.
تیفون :هیوالیی با سرهای بی شمار و پاهای مارمانند که از زئوس شکست خورد و
زیر کوه آتنا به بند کشیده شد.
تیماگِنیدس (قرن  5پ.م :).سردار تبسی هوادار ایران در نبرد پ ته.
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پلوپونسوس.
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تیموتیوس پ سر کونون (قرن  4پ.م :).سردار آتنی که ا سپارتیان را در  375پ.م.
شکست داد.
تیموستتتنس (قرن  5پ.م :).قاضااای آتنی که در  477پ.م .اتحادیهی دلوسااای را
تشکیل داد.
تیموکرئون رودسی (قرن  6پ.م :).شاعر ،ورزشکار ،و سیاستمدار هوادار ایران.
خشایارشا (قرن  5پ.م :).فرزند داریوش و شاهنشاه هخامنشی.
دِئوکالیون :نوح یونانی.

اژهای را در عصر داریوش بزرگ فت کرد.
داردانیا :فرزند کادموس و هارمونیوس و نخستین شاه تروا.
داریوش بزرگ (قرن  6و  5پ.م :).شاهنشاه هخامنشی که تاج و تخت را از شاخهی
کورورش به دودمان آریارَمنَه منتقل کرد و شاااهنشاااهی هخامنشاای را دوباره
سازمان داد.
داریوش دوم (قرن  5پ.م :).فرزند اردشیر نخست و شاهنشاه هخامنشی.
داریوش سوم (قرن  4پ.م :).واپ سین شاهن شاه هخامن شی که به د ست ا سکندر
مقدونی نابود شد.
دانائِه :مادر پرسئوس که توسز زئوس  -در قالب بارانی زرین  -باردار شد.
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داد  /داتوس (اواخر ساادهی  6پ.م :).سااردار ایرانی که شااماا یونان و جزیرههای
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داور  /داوریس (اواخر سدهی  6پ.م :).سردار ایرانی که بالکان را در ع صر داریوش
بزرگ فت کرد.
دماراتوس پسر آریستون (قرن  5پ.م :).شاه اسپار که به خاطر پیشگویی سروش
دلفی از شهرش گریخت و به ایران پناه برد.
دِمِتِر :ایزدبانوی کشتزارها و کشاورزی در یونان باستان.
دموستنس (قرن  5پ.م :).سردار آتنی که نیروهای اسپارتی را در سیسیل شکست
داد ،اما در آخر مغلوب شد و کشته شد.

دوریئوس (قرن  5پ.م :).برادر کلئومن شاه اسپار و رهبر مهاجرنشینی اسپار ها
در لیبی.
دوکتیوس :شاه سیکولوسها (بومیان سیسیل) که از تراسوبولوس شکست خورد.
دیوگنس آپولونیایی (نیمهی سدهی  5پ.م :).پز شکی که ر سالهای در باب رگها
دارد.
دیکتوس :برادر پولودکتس و پدرخواندهی پرسئوس.
رِئا :ایزدبانوی حرکت در یونان باستان و مادر زئوس.
یئوس :خدای خدایان ،خدای آسمان و آذرخش در یونان باستان.
ینون الئایی :شاگرد و دوست پارمنیدس و دومین فیلسوف مکتب الئایی.
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دموستنس :خطیب بزرگ آتنی و دشمن استی ی مقدونیان.
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یوئیلوس :عمو و نخستین استاد پوتاگوراس.
یوپیر /یوپیرس (قرن  5پ.م :).شهربان بابل در ع صر خ شایار شا که به د ست یک
شورشی کشته شد.
ییوسودرا :نوح سومری.
سافو (قرن  7پ.م :).شاعر مشهور یونانی و صاحب غزلیاتی پرشور دربارهی زنان.
ستتپهرداد استتپیتریداتوس (قرن  4پ.م :).شاااهربان لودیا که در جنگ گرانیکوس
ِ
اسکندر را زخمی کرد.

اشرافِ مخالفشان درهم آمیخت.
سِلِنِه :از تیتانها ،ایزدبانوی ماه در اساطیر یونانی.
سوساریون مگارایی (قرن  6پ.م :).شاعری که کمدی یونانی را ابداع کرد.
سوفوکلس ( 406-496پ.م :).تراژدینویس و ادیب مشهور آتنی.
سوفوکلس (میانهی سدهی  5پ.م :).تراژدینویس بزرگ آتنی.
شادبرین (قرن  4پ.م :).شهربان آریا و افغانستان در زمان حملهی اسکندر و متحد
باز در برابر یونانیان.
فَرنابای  /فارنابایوس (اوایل سااادهی  4پ.م :).حاکم ایرانی آسااایای صاااغیر که
مزاحمتهای یونانیانِ گروه ده هزار نفر را در راه بازگشت به یونان دفع کرد.
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سقراط (فو در  399پ.م :).فیل سوف آتنی که روش سوفی ستها را با آموزههای
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فَرنابای /فرنابایوس (قرن  4پ.م :).دریاسااااالر ایران در زمان حملهی اساااکندر به
ایران.
فَرَنداد  /فارانداتیس (قرن  4پ.م :).شهربان مصر در زمان اردشیر سوم.
فرونون :پهلوانی آتنی که برای اثبا برتری ادعای شهرش بر سیگئیون با پهلوانی
از موتیلنه جنگ تن به تن کرد.
فرونیخوس (قرن  6پ.م :).کهنترین تراژدینویس یونانی.
فرکودس سورو سی (اوایل سدهی  5پ.م :).کاهن اورفهای و شاگرد اونوماکریتوس

فرکودِس :مغ یا جادوگری از شهر آپولونیا که دومین استاد پوتاگوراس بود.
فریدریش ا شلگل (قرن . 18م) :نظریهپرداز ،نویساانده و فیلسااوفی که سااخنگوی
رمانتیسم آلمانی شد.
فیدون (قرن  7پ.م :).جبار آرگوس و کسی که بازیهای المپیک را بنیان نهاد.
فیلِمون و باوکیس :زوج مهر بانی در فریگ یه که از زئوس و هرمس که به طور
ناشناس سفر میکردند ،پذیرایی کردند.
فیلوتاس پسر پارمنیون (قرن  4پ.م :).سردار نامدار اسکندر که به دست او شکنجه
و اعدام شد.
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که منظومهی پنج ورطه را سرود.
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فیلوخوروس ( :)260-340تاریخنویس یونان باسااتان و صاااحب آخرین آتننگاری
موجود.
فیلیپ پسر آمونتاس (قرن  4پ.م :).شاه مقدونیه و پدر اسکندر مقدونی.
کادموس :فرزند شاه فنیقیه و کسی که زئوس را در شکست دادن تیفون یاری داد.
کارکینوس نائوپاکتوسی :از شاعران مکتب هسیودی.
کاالس (قرن  4پ.م :).شهربان داسکولیون در عصر اسکندر که شورش کرد و کشته
شد.

را با ایرانیان منعقد کرد.
کالیستتتراتوس (اواخر قرن  4پ.م :).دولتمرد آتنی که کار نوساااازی ارتش آتن را
مدیریت کرد.
کالیستِنِس (قرن  6پ.م :).رهبر خاندان آلکمنوئید که برای راندن پی سی ستراتیها
با اسپار متحد شد و بعد نخستین نظام دموکراسی را در آتن ایجاد کرد.
کالینوس اسمورنایی (اوایل سدهی  7پ.م :).نخستین سرایندهی رثا در زبان یونانی.
کالیکراتیدس (قرن  5پ.م :).ساااردار اساااپارتی که در سااااا  406پ.م .در نبرد
آرگینوسای از آتن شکست خورد و کشته شد.
کرونوس :خدای زمان در یونان باستان و پدر زئوس که به دستش کشته شد.
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کالیاس (قرن  5پ.م :).نمایندهی سفیران آتن که در ساا  449پ.م .پیمان صلحی
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کرونوس :خدای زمان در یونان باستان.
کریتیاس (قرن  4پ.م :).عموی مادر اف طون و شاگرد سقراط که با کمک برادرش
تیمائوس رهبری سی تن جبار را در آتن بر عهده داشت.
کستتنوفانس ( -430پ.م :).تاریخنویس و ساااردار آتنی و از شااااگردان ساااقراط،
نویسندهی آناباسیس (بازگشت ده هزار تن) و کوروپدیا (تربیت کوروش).
کِفِئوس :شاه اتیوپی و پدر آندرومدا.
کلئوپاترا (قرن  4پ.م :).نام خواهر و هووی مادر اسکندر مقدونی!

پلوپونسوس.
کلئون (قرن  5پ.م :).رهبر دموکرا های آتنی در جریان جنگهای پلوپونسوس.
کلئیستنس (قرن  6پ.م :).جبار سیکون و دشمن دوریها.
کلیتوس پ سر دروپید (قرن  4پ.م :).سااربازی یونانی که جان اسااکندر را در نبرد
گرانیکوس نجا داد و در آخر به دستش کشته شد.
کمبوجیه (قرن 6پ.م :).فرزند کوروش و شاهنشاه هخامنشی.
کِنتاروس :موجوداتی با باالتنهی انسان و پایین تنهی اسب در اساطیر یونانی.
کنیادون (اواخر ساادهی  5پ.م :).اسااپارتی انق بی که رهبر یکی از شااورشهای
بردگان بود و در جریان درگیری با اشراف اسپارتی کشته شد.
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کل ئوفن (قرن  5پ.م :).ره بر ن یروهااای دموکرا

آت نی در اواخر ن بردهااای
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کواربیس :خدای گنبد آ سمان در ا ساطیر هیتی که تخت سلطنت جهان را به زور
از پدرش گرفت.
کوبون پسر آریستوفانس (قرن 5پ.م :).از ا شراف شهر دلف که به هاتف معبد شهر
ر شوه داد تا به نفع کلئومن ا سپارتی رای دهد و رقیبش دماراتوس را از قدر
برکنار کند.
کوپسلوس (قرن  7پ.م :).جبار کورینت.
کوراکس سیسیلی :معلم فن ب غت و از پیشکسوتان سوفیستها.

کوروش کوچك (اواخر سدهی  5پ.م :).برادر کهتر ارد شیر دوم و شهربان آ سیای
صغیر که برای غصب تاج و تخت شورش کرد و در نبرد کشته شد.
کونون (قرن  5پ.م :).دریاساالر آتنی دستنشاندهی ایران که اسپارتیان را در نبرد
کنیدوس شکست داد.
کونی سکا دختر آرخیداموس (قرن  4پ.م :).فرزند شاه ا سپار و قهرمان ارابهرانی
المپیک ساا  392-396پ.م.
کوکلوپس :خانوادهای از تیتانها که تنها یک چشم داشتند.
کیمون آتنی (قرن  5پ.م : ).سارداری که شاهر تاساوس را شاکسات داد و هوادار
اتحاد آتن و اسپار بود.
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کوروش بزرگ (قرن  6پ.م :).بنیانگذار دودمان هخامنشی.

PDF.tarikhema.org

کینائیتون اسپارتی :از شاعران مکتب هسیودی.
گانومِد :ساقی خدایان و محبوب زئوس.
گایا :ایزدبانوی زمین در یونان باساااتان و یکی از زوجهای نخساااتین آفرینندهی
گیتی.
گِلون (قرن  5پ.م :).جبار سااایسااایلی که در هیمرا نیروهای متحد کارتاژی را
شکست داد.
گیلگمش :پهلوانی سااومری که در جسااتجوی گیاه جاودانگی ماجراهای زیادی را

لئونتیادس پسر اوروماخوس (قرن  5پ.م :).رهبر قوای اعزامی از تبس در ترموپوالی
که به ایرانیان پیوست.
لِئونیداس (قرن  5پ.م :).رهبر قوای اسپارتی که در ترموپوالی کشته شد.
الئیوس :پدر اودیپوس در اساطیر یونانی که به دست پسرش کشته شد.
الخِس (قرن  5پ.م :).سرداری آتنی که در  427پ.م .موتیلنه را فت کرد.
السوس هرمیونی :کاهنی که با اونوماکریتوس دشمنی داشت و او را از آتن راند.
لسخس موتیلنهای (قرن 7پ.م :).سرایندهی منظومهی ایلیاد کوچک.
لوستتاگوراس (قرن  5پ.م :).حاکم جزیرهی پاروس که مورد حم لهی آتنی ها و
میلیتیادس قرار گرفت اما مهاجمان را پس راند.
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پشت سر گذاشت.
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لو ساندروس (قرن  5پ.م :).رهبر قوای اسااپارتی در شااماا یونان که با کمکهای
مالی کوروش کوچک پشتیبانی میشد و در آخر آتن را فت کرد.
لوسیاسِ بیگانه ( 380-459پ.م :).سیاستمدار و خطیب آتنی.
لو سیس کروتونی :یکی از دو شاگرد پوتاگوراس که از ک شتار کروتون جان سالم به
در برد و مکتب پوتاگوراسی را در مصر بنیاد گذاشت.
لوکورگوس (قرن  9پ.م :).شاه اسپار و واضع قوانین مشهوری در  884پ.م.
لوکیپوس (متولد  480-470پ.م :).نخسااتین فیلسااوف اتمیساات یونانی و اسااتاد

مایَه (قرن  4پ.م :).شهربان سوریه در زمان حملهی اسکندر به ایران.
مِدویا :زنی زیبارو که به خاطر ع شقبازی با پوزئیدون در معبد آتنا نفرین شد و به
عفریتی مهیب دگردیسی یافت.
مردونیه  /مردونیوس (قرن  5پ.م :).ساااردار ایرانی که شاااماا یونان و آتن را فت
کرد و در نبرد پ ته کشته شد.
مگاکلس (قرن  6پ.م :).رهبر خاندان آلکمنوئید در آتن.
مگاکلِس پستتر آلکمئون (قرن  7پ.م :).بنیاد گذار دودمان آلکمنوئیدها در آتن و
داماد کلئیستنس سیکونی.
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دموکریتوس.
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مگاکلس پستتر آلکمئون (قرن 6پ.م :).جبار موتیلنه که خاندان پنتیلیدای را بر
انداخت و بر این شهر حاکم شد.
مِالنتیوس :بردهی بدرفتار و خیانتکار اولیس در ادیسه.
مِنتور (قرن  4پ.م :).رهبر مزدوران یونانی در لشاااگر نکتانبو که در میدان نبرد به
اردشیر سوم پیوست.
منستِئوس :رهبر قوای آتنی در ایلیاد.
منِهسومونِه :از تیتانها ،ایزدبانوی حافظه در اساطیر یونانی.

مهرداد  /میتر یداتس (قرن  4پ.م :).ساااردار ایرانی که در ج نگ گرانیکوس از
اسکندر شکست خورد.
مه کام  /مستت کامس (قرن  5پ.م :).حاکم ایرانی دوریساااکوس که در نبردی بر
یونانیان پیروز شد.
مولر (قرن . 18م) :زبانشااناس آلمانی که تبار مشااترک زبانهای هند و اروپایی را
نشانهی ساخت ملی و نسادی مشترک ایشان میدانست.
میلیتیادس (قرن  5پ.م :).ساااردار آتنی که رهبر نیروهای یونانی در نبرد ماراتون
بود.
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مهرباد  /میتروباتیس (قرن  6پ.م :).شهربان سارد و ایونیه در عصر کوروش بزرگ.
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میلیتیادس (قرن 5پ.م :).سیاستمدار آتنی که با یاری اسپار ها نظام دموکراسی
را در این شهر سرنگون کرد.
میمنرموس کولوفونی (اواخر سدهی  7پ.م :).شاعر ایونی که ترانههای عا شقانهی
مشهوری دارد.
نِکتانِبو (قرن  5پ.م :).نام برادرزادهی امیرتهی کوچک که کوشید تاج و تخت مصر
را غصب کند.
نیسیاس (قرن  5پ.م :).رهبر اشراف آتنی در جریان جنگهای پلوپونسوس.

بنیان نهادند.
هادِس :خدای مردگان و جهان زیر زمینی در یونان باستان.
هارپاگ  /هارپاگوس (قرن  6پ.م :).سااردار مادی کوروش که شااورش ایونیه را فرو
نشاند.
هارمودیوس (قرن  6پ.م :).یکی از دو ج فت همجنس بازی که هی پارخوس را به
قتل رساندند.
هارمونیوس :دختر آرس و آفرودیته و همسر کادموس.
هاگیاس ترویزنی :سرایندهی منظومهی نوستوی (بازگشت).
هِرا :ایزدبانوی خانواده و همسر زئوس.
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هابِرونداس میلتی ( 650-700پ.م ).رهبر مهاجران میلتوس که شااهر سااینوپ را
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هراکلیتوس :فیلساااوفی یونانی از افساااوس که اعتقاد به حرکت دایمی همه چیز
داشت.
هرمودوروس :حاکم افسوس و دوست هراکلیتوس فیلسوف که دستنشاندهی ایران
بود و در جریان شورش ایونیه تبعید شد.
هرموکراتس سی سیلی (قرن  5پ.م :).سااردار مشااهور سااوراکوزای که آتنیها را
شکست داد.
هِرمیداس پارستتی (قرن  4پ.م :).حاکم منطقهای در کاریه ،پدرزن ارساااطو ،و از

هرودوت هالیکارناسوسی (480-420پ.م :).پدر تاریخ! ،نویسندهی کتاب تواریخ.
هِستیا :ایزدبانوی خانواده و آتش در یونان باستان.

هِ سیود آ سکرایی (قرن  7پ.م :).ساارایندهی دو منظومهی روزها و کارها و زایش
خدایان.
هفائیستوس :فرزند هرا که پایی لنگ داشت و خدای آهنگری بود.
هِفِستیون (قرن  4پ.م :).سردار و دوست نزدیک اسکندر.
هِگِسیستراتوس آلیسی (قرن  5پ.م :).غیبگوی یونانیان هوادار ایران در نبرد پ ته.
هِگِِِهای ستراتوس (قرن  6پ.م :).پ سرنام شروع پی سی ستراتوس از زنی آرگو سی که
حاکم سیگئیون شد.
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دوستان فیلیپ مقدونی.
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هِالنیکوس لِستتبوستتی ( :)395-480تاریخنویس یونانی ،نویساااندهی نخساااتین
آتننگاری موجود.
هِلیوس :از تیتانها ،خدای خورشید در اساطیر یونانی.
همای (اواخر سدهی  6پ.م :).سردار ایرانی و فات بالکان در عصر داریوش بزرگ.
همر ( 750-850پ.م :).شاااعر مشااهور یونانی که دو منظومهی ایلیاد و ادیسااه را
سرود.
هواوا /هومبابا :غولی که به دست گیلگمش کشته شد.

یاری میدهد.
هوتن  /اوتانس (قرن  6پ.م :).یکی از هفت نجیبزادهی پار سی همد ست داریوش
بزرگ که به قوا هرودو برای نخستین بار نظام دموکراسی را پیشنهاد کرد.
هکاتایئوس میلتی :نخستین تاریخنویس یونانی و مبدع شیوهی لوگوگرافی.
هی پارخوس پستتر پیستتیستتتراتوس (قرن  6پ.م :).برادر هیپ یاس که به دل یل
درگیریهای عاطفیاش با جفتی همجنسباز به قتل رسید.
هیپاسوس :یکی از پوتاگوراسیان که راز اصم بودن وتر م ل ی با دو ساق برابر واحد
را افشا کرد و به همین دلیل کشته شد.
هیپوداموس میلتی (قرن  4پ.م :).طراح شهر اسکندریه.
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هوپا سیاس :در ا ساطیر هیتی مردی ا ست که به ت سحوب برای غلبه بر ایلویانکاس

PDF.tarikhema.org

هیپوکراتس ت سالیایی  /بقراط (متولد  460پ.م :).پز شکی از دو ستان دموکریتوس
که مکتب کوس را بنیان نهاد.
هیپوکلئ یدس (قرن  7پ.م :).آخرین حاکم آریتوکراسااای کورینتی از خا ندان
باکخیادای.
هیپیاس (قرن  6پ.م :).جبار آتن که زیر فشار اسپار ها به ایرانپناه برد.
هیپیاس پ سر پی سی ستراتوس (قرن  6پ.م :).جبار آتن که به ایران گریخت و در
درگیری ماراتون در سپاه ایران با یونانیان جنگید.

شکست داد و کل سیسیل را فت کرد.
هی ستائیوس (قرن  6پ.م :).جبار میلتوس که بر ضد ایرانیان شورش کرد و اعدام
شد.
یاسون فرایایی (قرن  4پ.م :).جبار تسالی و متحد اپامینونداس.
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هیرون (قرن  5پ.م :).برادر گلون و جبار ساااوراکوزای که نیروهای اتروساااکی را
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کتابنامه

اباذری ،یوسف؛ فرهادپور ،مراد؛ بهجو ،زهره؛ ولی ،وهاب ،ادیان جهان باستان (جلد

احت شام ،مرت ضی ،ایران در زمان هخامن شیان ،شرکت سهامی کتابهای جیبی،
.2535
اف طون ،آپولوژی ،ترجمهی رضا کاویانی و محمدحسن لطفی ،ابن سینا.1333 ،
اف طون ،اوتیدم ،ترجمهی محمدحسن لطفی ،ابن سینا.1348 ،
اف طون ،اوتیفرون ،ترجمهی محمدحسن لطفی ،ابن سینا.1348 ،
اف طون ،پارمنیدس ،ترجمهی رضا کاویانی و محمدحسن لطفی ،ابن سینا.1334 ،
اف طون ،پنج رساله ،ترجمهی محمود صناعی ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1334 ،
اف طون ،جمهور ،ترجمهی فواد روحانی ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1374 ،
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دوم) ،موسسهی مطالعا و تحقیقا فرهنگی.1372 ،
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اف طون ،چهار رساله ،ترجمهی محمود صناعی ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1336 ،
اف طون ،فایدون ،ترجمهی رضا کاویانی و محمدحسن لطفی ،ابن سینا.1347 ،
اف طون ،قوانین ،ترجمهی محمدحسن لطفی ،صفیعلیشاه.1354 ،
اف طون ،گرگیاس ،ترجمهی رضا کاویانی ،ابن سینا.1334 ،
اومسااتد ،آلبر تندایک ،تاریخ شاااهنشاااهی هخامنشاای ،ترجمهی محمد مقدم،
علمی و فرهنگی.1383 ،
بادامچی ،حسین« ،قانون لیپیت ایشتار» ،در :آغاز قانونگذاری ،ویراستهی حسین

بدیع ،امیر مهدی ،ایرانیان و بربرها ( 15جلد) ،ترجمهی مرتضااای ثاقبفر ،توس،
.1383
بروسیوس ،ماریا ،زنان هخامنشی ،ترجمهی هایده مشایخی ،هرمس.1381 ،
بریان ،پیر ،تاریخ شاهنشاهی هخامنشی ،ترجمهی مهدی سمسار ،زریاب.1377 ،

بریان ،پیر ،وحد

سیا سی و تعامل فرهنگی در شاهن شاهی هخامن شی ،ترجمهی

ناهید فروغان ،اختران.1386 ،
بنگساااتون ،هرمان ،یونانیان و پارسااایان ،ترجمهی دکتر تیمور قادری ،فکر روز،
.1376
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بادامچی ،طرح نو.1381 ،
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بویس ،مری ،تاریخ کیش زرتشت (جلد دوم) ترجمهی همایون صنعتیزاده ،توس،
.1375
پوپر ،کارا ریموند ،جامعهی باز و دشااامنان آن (جلد اوا) ،ترجمهی ج االدین
اعلم ،گفتار.1376 ،
تاریخ جهان الروس ،جلد نخست ،ترجمهی امیر ج االدین اعلم ،سروش.1378 ،
توینبی ،آرنولد ،تاریخ تمدن ،ترجمهی یعقوب آژند ،مولی.1366 ،
خدادادیان ،اردشیر ،هخامنشیها ،بهدید.1378 ،

ارباب ،علمی و فرهنگی.1373 ،
دسااتن ،فرنان ،مرگ مردان نامی ،ترجمهی دکتر هوشاانگ سااعاد  ،فرزان روز،
.1381
دالکروا ،هورسااات و تنسااای ،ریچارد ،ج ،.هنر در گذر زمان ،ترجمهی محمدتقی
فرامرزی ،نگاه.1374 ،
دورانت ،ویل ،تاریخ تمدن یونان ،ترجمهی ا .ح .آریانپور ،اقباا.1349 ،
رایس ،تامار تالبو  ،سکاها ،ترجمهی رقیه بهزادی ،یزدان.1370 ،
رجبی ،پرویز ،هزارههای گمشده (جلد  1و  ،)2توس.1381 ،
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داندامایف ،م .آ .ایران در دوران نخسااتین پادشاااهان هخامنشاای ،ترجمهی روحی
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ری ،ج .د« .مصااار :اساااتق ا و عدم اساااتق ا» ( 425-343پ.م ،).در :تاریخ
هخامنشاایان (ج ،)1.ویراسااتهی هلن سااانساایس وردنبوخ ،ترجمهی مرتضاای
ثاقبفر ،توس.1388 ،
سااابو ،آرپاد« ،تاریخ ریاضاایا دوران باسااتان را چطور باید بررساای کرد؟» در:
دیدگاهها و برهانها ،تألیف و ترجمهی شاپور اعتماد ،علمی و فرهنگی.1371 ،
سارتون ،مقدمهای بر تاریخ علم (جلد نخست) ،ترجمهی غ محسین صدریافشار،
دفتر ترویج علوم.1353 ،

اس می.1371 ،
سولیمیرسکی ،تادئوس ،سارما ها ،ترجمهی رقیه بهزادی ،میترا.1374 ،
ضیاء پور ،جلیل ،پوشاک باستانی ایرانیان ،سازمان هنرهای زیبای کشور.1343 ،
فرخزاد ،پوران ،کارنامهی به دروغ ،علمی.1376 ،
فوکو ،میشل« ،سیاست و عقل» ،در :خرد در سیاست ،ترجمه و ویراستهی عز اهلل
فوالدوند ،طرح نو.1376 ،
فوکو ،میشاال ،مراقبت و تنبیه ،ترجمهی نیکو ساارخوش و افشااین جهاندیده ،نی،
.1378
کخ ،هایدماری ،از زبان داریوش ،ترجمهی پرویز رجبی ،کارنگ.1379 ،

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

سعید ،ادوارد ،شرق شنا سی ،ترجمهی دکتر عبدالکریم گواهی ،دفتر ن شر فرهنگ
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کنت ،روالند گ .فارساای باسااتان :دسااتور زبان ،متون ،واژهنامه ،ترجمه و تحقیق
سعید عریان ،سازمان میراث فرهنگی.1384 ،
کیت سیکیس ،دیمیتری« ،منطقهی میانی :تمدن مشترک بین دریای آدریاتیک و
رودخانهی سااند» ،در :چیسااتی گفتگوی تمدنها ،سااازمان مدارک فرهنگی
انق ب اس می.1377 ،
کیتو ،ه .د .ف .یونانیان ،ترجمهی سیامک عاقلی ،گفتار.1370 ،
کی نگ ،لئو نارد ،و .تاریخ با بل ،ترج مهی دکتر رق یه بهزادی ،علمی و فرهنگی،

گرنی ،الیور ،هیتی ها ،ترجمهی رقیه بهزادی ،موساااساااهی مطالعا و تحقیقا
فرهنگی.1371 ،
گمپرتس ،تئودور ،متفکران یونانی ،ترجمهی محمدحسن لطفی ،خوارزمی.1375 ،
گیرشاامن ،رومن ،ایران از آغاز تا اس ا م ،ترجمهی محمد معین ،علمی و فرهنگی،
.1380
گیمن ،دوشن ،ژ .زرتشت و جهان غرب ،ترجمهی مسعود رجبنیا ،انجمن فرهنگ
ایران باستان.1350 ،
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الفون ،ساااوفی« ،تدوین قانون اصااال تکمیلی -کمکی بودن در نظامهای حقوقی
خاور نزدیک باساااتان» ،در :آغاز قانونگذاری ،ویراساااتهی حساااین بادامچی،
ترجمهی علیحسین نجفی ،طرح نو.1381 ،
لوچانو ،د .فیلسوفان بزرگ یونان باستان ،ترجمهی عباس باقری ،نی.1377 ،
لیوتار ،ژان فرانسااوا ،وضااعیت پسااتمدرن ،ترجمهی حساانعلی نوذری ،طرح نو،
.1381
مکاودی ،کالین ،و جونز ،ری چارد ،تاریخ جمع یت ج هان ،ترج مهی مه یار علوی
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