
  گفتار پنجم

  خشیارشاویونانیان

  ســالگی۶۴ســن   بــهم  پ۴۸۶مــاه   دی ســال ســلطنت باشــکوه در۳۶داریــوش بــزرگ پــس از 

 دختـر  )طـاووس زیبـا  (وهوتاووسە  مادرش داد که  بزرگش خشیارشاپسر  درگذشت و جایش را به    

. سـت ە بـوده ا اَرشـ رسد که خشیارشا تلفـظ درسـت نـامش خـشئے        نظر می   به.  بود  بزرگ کوروش

جسد داریوش را در آرامگاه باشکوهی که خودش در دلِ کوه اسـتخر واقـع در شـرق پایتخـت بـر        

شـکل   بنای آرامگاه داریوش بـزرگ بـه    . ودیعه نهاده شد    اساس طرِح بدیِع خودش ساخته بود به      

کـه از دور       متـر، کـه بـرای کـسی        ۱۸ متـر و عـرض حـدود         ۲۱ارتفـاع حـدود       است بـه  ) صلیب(چلیپا  

دانـیم   چنانکـه مـی  . گـذارد  ویری از یک کاخ و اورنگ شاهنشاهی را به نمایش مـی    نگرد تص   می

شاهنـشاهان بعـدی هخامنـشی نیـز     . چلیپا نزد آریان رمـز مقـدس و نـشانۀ جـاودانگی بـوده اسـت             

این آرامگاهها تا امروز برجـا اسـت        . آرامگاهشان را بر اساس الگوی آرامگاه داریوش ساختند       

در پــائین آرامگــاه داریــوش نیــز بنــای ســنگی      . گوینــد» قــش رســتم  ن«آنهــا  و عــوام ایرانــی بــه  

شــده، و گویــا  ماننــد توســط داریــوش ســاخته شــده بــود کــه گویــا اوســتا درآن نگهــداری مــی   کعبــه

ئـی اسـت کـه کـوروش بـزرگ در           خانـه   خانـه دقیقـاً الگـوی بـن         ایـن بـن   . خانه بوده است    نامش بن 

ار اکنــون فقــط یــک دیــوار برجــا اســت، ولــی   خانــۀ پاســارگ از بــن. پاســارگاد ســاخته بــوده اســت 

آرامگـاه  . نامنـد » کعبـۀ زرتـشت  «را  خانۀ استخر تا امروز سـالم مانـده اسـت و عـوام ایرانـی آن                 بن

خانـه و مجموعـۀ کـاخ و پایتخـت هخامنـشی در اسـتخر را نگهبـانی         داریوش بزرگ از آن باال بـن      

اندازد متوجه  آن پائینها نظر می  و بهایستد  آدم وقتی بر در ورودی آرامگاه داریوش می       . کند  می

کـرده تـا چـه حـد عالقـه داشـته        ریزی می شود که داریوش وقتی نقشۀ بنای آرامگاهش را طرح  می

  .فراز ناظر بر ایران و سرنوشت ایرانیان باشد که پس از مرگش نیز از این

ل  ســا۱۵عهــد داریــوش بــزرگ بــود و در زمــان حیــات پــدرش بــرای حــدود      خــشیارشا ولــِی

رودان و شـام و مـصر در    میـان . شهریاری بخش غربی شاهنشاهی را داشت و در بابل مـستقر بـود        

پسر دیگـر داریـوش کـه آریـارمنە نـام داشـت نیـز شـهریار             . درون شهریاری خشیارشا قرار داشت    

بـــاختریە و ســـغد و درنگیـــانە و . بخـــش شـــرقی شاهنـــشاهی بـــود و در بـــاختریە اســـتقرار داشـــت

داریوش بزرگ پـسران دیگـری      . شد  و در درون قلمرو شهریاری آریارمنە واقع می       مرغیانە و هری  

آنها اشاره کرده، ولی ما دربارۀ وضع آنهـا در زمـان    اش به نبشته نیز داشته که خشیارشا در سنگ  
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  .دانیم پدرشان چیزی نمی

پــس از درگذشــت داریــوش بــزرگ و بــه تخــت نشــستن خــشیارشا هــیچ گزارشــی از رقابــت    

دســت داده نــشده  خانــدانی یـا شــورش در زمینهــای زیـر ســلطۀ شاهنـشاهی در هــیچ جــا بـه    قـدرت  

طور کامالً طبیعی  دهد که انتقال سلطنت به خشیارشا و تثبیت قدرت او به است، و این نشان می    

همین موضوع نشانگر رضایت خاطر همگانی از سیاستهای داریوش بزرگ  . اتفاق افتاده است  

  .بع شاهنشاهی استدر ایرن و کشورهای تا

 ابهتــی کــه کــوروش و  .انــدام و زیبــاروی بــود  ئــی تحــصیلکرده، خــوش  خــشیارشا شــاهزاده

وجود آورده بودنـد، خـشیارشا را نیـز در نظـر ایرانیـان و                 داریوش برای دستگاه سلطنت ایران به     

تقدسـی کـه کـوروش و داریـوش بـا      . داریـوش قـرار داد   اقوام زیِر سلطه در همان شکوه کوروش و    

 ایـران ایجـاد کـرده بودنـد         شاهنـشاهی یـی بـرای دسـتگاه         اقوام خاورمیانـه    شان به   دمات ارزنده خ

ــه  ــشاه را ب ــه      شاهن ــوام خاورمیان ــود کــه اق ــدل ســاخته ب  دههــاپیرامــون او  یــی در یــک ذات واال مب

 کـــوروش و داریـــوش خـــدماتِ پدرانـــۀ کـــه در ســـایۀ ایرانیـــان. افـــسانه ســـاخته بودنـــد حکایـــت و

سروران جهان متمدن تبدیل شده     برکت وجود آنها به     دت و رفاه دست یافته و به      گونه سعا  همه  به

  .بودستایشی  از شاهنشاه تصویری ساخته بودند که شایستۀ هرگونه شانبودند در اذهان

ایرانیـان بـرای خــشیارشا نیـز همــان ارج و منزلتـی قائـل بودنــد کـه پــیش از او بـرای پــدرش        

کنان  تعظیم زیر و رسیدند سربه حضور او می خشیارشا چون بهدرباریان . شدند داریوش قائل می 

ایـستادند و در   شـدند و دسـت بـر سـینه در فاصـلۀ معینـی از شاهنـشاه مـی                وارد سالن تشریفات می   

 روای مطلق جهـان متمـدن بـود          خشیارشا فرمان . شدند   سخن می   منتظر صدور اذنِ   سکوت مطلق

عنـوان    خـشیارشا بـه   زمـان ثروتهائی کـه در     . ها است  جهان انسان  خداوندگارِنمود که     و چنین می  

. شـد بـیش از حـد تـصور مـا بـود       سوی دربار ایران سرازیر مـی    از سرزمینهای زیر سلطه به     مالیات

اطاعــت مطلــق همگــان، از خــشیارشا یــک شاهنــشاه پرقــدرتی در جهــان      ایــن ثروتهــای انبــوه و 

داریوش برای خـشیارشا     کوروش و . ساخته بود که در عظمتش کمتر از کوروش و داریوش نبود          

شکوهش دستگاه شـاهان آشـور و بابـل و فرعونـان مـصر بـا        ارث نهاده بودند که در     دستگاهی به 

سن کـرد؛ ولـی چـون ایرانـی و        و او بـر ایـن دسـتگاه خـدایی مـی           . آن قابل مقایـسه نبـود       بـود   مزدایـَ

حدی بود     خشیارشا به  شکوه سلطنت . شمرد   را بندۀ اهورمزدا می    و خود ادعای خدایی نداشت    

یونـان از او در دل   سـبب لشکرکـشیش بـه    رغم خشمی که بـه     به در آینده  که نویسندگان یونانی  

  . کننداز تمجیدِ او خودداری نستایند و او راشکوه و شوکت که داشتند، باز هم نتوانستند 
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  داستان جنگ ماراتون. ۱

.  در حیطـۀ قلمـرو فرعونـان بـود    پیش از این دیـدیم کـه تـا پـیش از کـوروش، جهـان یونـانی          

نشیِن غرب انـاتولی و جزایـر دریـای ایـژه و مدیترانـه توسـط                  سپس دیدیم که سرزمینهای یونانی    

بــا برچیــده شــدنِ ســلطنت فرعــونی مــصر و پیوســتن  . کــوروش بــزرگ ضــمیمۀ شاهنــشاهی شــدند

ــه  ــه     مــصر ب  آشــوب و خــود رهــا شــدند و وارد دورانــی از   قلمــرو ایــران شــهرهای یونــان اروپــایی ب

ایـن دوران خاتمـه داد،    اروپای شرقی بـه    لشکرکشی داریوش به  . جنگهای میان خودشان گشتند   

ولی آن امنیت و آرامشی که مورد نظر داریوش بود در یونان برقرار نشد؛ زیرا یونانیـان اروپـایی      

بـرای  احترام و عزتی کـه داریـوش        . مرحلۀ ثبات دائمی برسند     را نداشتند که به     هنوز آمادگی آن  

ئـی را   وزنـه  اندیـشانه   سـاده شهریاران شهرهای یونان اروپایی قائل شد سبب گردیـد کـه آنهـا              

   .شان بود برای خودشان قائل شوند که بسیار بیش از وزنۀ حقیقی

برای آنکه بدانیم حقیت داسـتان مـاراتون چـه بـوده اسـت الزم اسـت کـه انـدکی در تـاریخ             

نــام پیزیــسترات پــس از یــک جنــگ    ســردار آتنــی بــه م یــک  پ۵۴۵در ســال . عقــب برگــردیم بــه

او یکــی از ســالطین پرقــدرت و پرکــار و باتــدبیرِ آتــن . ریاســت آتــن رســید داخلــیِ کوتاهمــدت بــه

بود، چندین معبد برای خدایان یونان برپا کرد، قلمـرو آتـن را بـا گـرفتن چنـدین آبـادی وسـعت                

یــی را از  تور داد تــا داســتانهای اســطوره نوشــته درآورد دســ  داد، بــرای آنکــه تــاریخ یونــان را بــه  

. نـام هـومر منـسوب کـرد         ئی بـه    را به شاعری افسانه     های مردم گردآوری و تدوین کنند، و آن         سینه

بود که شهرت جهانی دارد و تـا امـروز بـه            » اودیسه«و  » ایلیاد«نتیجۀ اقدام او تدوین دو منظومۀ       

ئی  گسترانه سبب اقدامات امنیت  زمان او بهبازرگانی دریایی آتن در. شود هومر نسبت داده می   

پیـاس جانـشینش    پـس از درگذشـت پیزیـسترات پـسرش هـی          . که او انجام داد رونق بسیار یافـت       

قصد برقرار داشتن ثبـات و امنیـت و آرامـش انجـام      ئی که پدرش به گیرانه  ولی رفتار سخت  . شد

یکی . لطنت در خاندان او نبودند    ناپذیر آتن نبود و خواهان ادامۀ س        داد باب طبع مردم اطاعت    

پیــاس بــیش از  ئــی کــشتند، و ایــن ســبب شــد کــه هــی پیــاس را مــردم آتــن در واقعــه از بــرادران هــی

مردم آتن بر او شوریدند، و او . پدرش برمردم سخت بگیرد تا آنها را با نظم انضباط آشنا سازد         

نـام   ز او ریاسـت آتـن را مـردی بـه    پـس ا . دولت ایران پناهنـده شـد   از آتن گریخته به لیدیە رفته به     

پیــاس از شــهریار لیــدیە تقاضــا کــرد کــه بــرای   هــی). م  پ۵۰۷ ۵۱۰(دســت گرفــت  کلیــستین بــه

شـهریار آن بـود    بازگشتن او به ریاست آتن نزد سران آتن پادرمیانی کند؛ اما پاسخ سران آتـن بـه      

 تـأثیر سـران فـراری آتـن قـرار      شـهریار پیـام دادنـد کـه زیـرِ      که هیأتی را به ساردیس فرستادند و بـه       

پیـاس را   ایـن هیـأت فرمـان داد کـه مـردم آتـن بایـد هـی         شهریار بـه . نگیرد و از آنها حمایت نکند 
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   ١.آتن بفرستد داوطلبانه بپذیرند وگرنه او مجبور خواهد شد که لشکر به

 آتن لشکرکشی کند درصـدد شـدند کـه مـردم جزایـر              سران آتن از بیم آنکه شهریار لیدیە به       

دریــای ایــژه و ســواحل غربــی انــاتولی را برضــد ایرانیــان بــشورانند و شــهریار لیــدیە را مــشغول       

. نـام میلیتـوس واقـع در سـاحل غربـی انـاتولی اثـر نهـاد                  تـالش آنهـا بـر سـران شـهری بـه           . بدارند

سران میلیتوس قول مساعدت دادند و عمالً هم گروهی از جنگجویان آتنی سوار بر      سران آتن به  

سـران شـورش تـصمیم     . میلیتـوس رفتنـد تـا در شـورش برضـد ایـران شـرکت کننـد                  یق بـه  بیست قـا  

آوازۀ ثروتهـای  . شـبیخون بزننـد و شـهر را تـاراج کننـد     ) پایتخـت لیـدیە  (گرفتند که به سـاردیس      

انبوهی که در ساردیس خفته بود سبب شد که شمار بـسیاری از مـردم جزایـر دریـای ایـژه نیـز بـه                      

نویـسد کـه      مـی  ئـی کـه شـنیده بـوده         زنانـه   بنـابر داسـتان الف     ودوت  هـر . این شورش بپیوندنـد   

تنهـائی درآن بـه دفـاع        فـرنە بـه     ساردیس را بدون مقاومـت گرفتنـد جـز پادگـان کـه اَرتە             «یونانیها  

هــای  افزایــد کــه مهــاجمین در خانــه و مــی. »پرداخــت والبتــه نیــروی چنــدانی در اختیــار نداشــت

ئی منتقـل شـد و در اطـراف شـهر گـسترش       خانه ئی به  ش از خانه  پیرامون شهر آتش افکندند و آت     

آنها معبد شهر   . شان کرده بود    ها بیرون آمدند ولی آتش محاصره       یافت، و مردم هراسان از خانه     

حال آنها نتوانستند که شهر را تاراج کنند، زیرا  با این. آتش کشیدند و معبد منهدم شد  را نیز به  

پارسـیان و مـردم شـهر بـرای جنگیـدن آمـاده شـدند، ولـی                 .  داشـت  های شهر دیوار و حفـاظ       خانه

سـپاهیان سـاردیس آنهـا را       . کوه زدند   پیش از آنکه بیرون آمده باشند آنها شهر را ترک کرده به           

تعقیــب کردنــد و پــیش از آنکــه خــود را بــه ســاحل رســانده باشــند شکــست ســختی بــر آنهــا وارد    

ساحل برسانند  ه توانستند جانشان را گرفته خود را بهبقی. آورده شماری از آنها را کشتار کردند

   ٢).م  پ۴۹۴سال (دیار خودشان برگردند  و سوار بر قایقها شده به

کـرد کـه       اقتضا می  آشوبگرانه که در حِد نوعی حرکِت ناکام برای تاراج مال بود          این اقدام   

در آینده نخواهنـد صـلح   اقدام تنبیهی بزند تا یونانیان را زهرچشمی بدهد که          بهداریوش دست   

مردونِیَە پسر گاؤبروو   ) شوهر دخترش (خواهرزاده و دامادش      به داریوش. امنیت را برهم زنند    و

سـران   .کـه مـسببان اصـلِی شـورش را مجـازات کنـد        که فرمانده سپاهیان لیدیە بود فرمان فرستاد      

ناامنیهـا در   ز مـسببان    بـسیاری ا  . مسببان فتنه بودند دستگیر و مجازات شـدند       شهر میلیتوس که    

جا شدند، و شماری      شماری از امیران جزایر دریای ایژه جابه      . شدند دستگیر   جزایر دریای ایژه  

مانور بزرگـی کـه بـا شـرکت شـمار بـسیاری از قایقهـای جنگـی در            . نیز بازداشت و اعدام گشتند    
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ــه     ــا ب ــوم     دریــای ایــژه انجــام شــد ت ــز از گزارشــهائی معل ــان زهرچــشم بدهــد نی شــود کــه    مــییونانی

یونـان لـشکر کـشیدند ولـی بـسیاری از قایقهایـشان دچـار                 گوینـد سـپاهیان ایـران بـه         زنانه می   الف

ســران آتــن چنــان از ایــن ). دچــار خــشم خــدایان یونــان شــدند (طوفــان شــده در دریــا غــرق شــدند 

نــام فرینیخــوس نمــایش ســرکوب   نــویس بــه رخــدادها ترســیده بودنــد کــه وقتــی یــک نمایــشنامه  

آمیـز   کـه تحریـک  روی صـحنه بـرد او را بـرای ایـن اقـدام       یتوس توسط ایرانیان را بـه   شورش میل 

جریمــۀ بزرگــی کردنــد و مــانِع ادامــۀ نمــایش آن  بــود و ممکــن بــود کــه خــشم ایــران را برانگیــزد

عمـل آمـد      اقدامات دیگری نیز که توسط سران آتن برای خرسند داشـتن دربـار ایـران بـه                . شدند

 شهریار لیدیە فرمان بفرستد که هرکدام از امیران در شهرهای یونان که سبب شد که داریوش به

مورد رضایت مردمشان نیستند را برکنار کند و اجازه دهد که مردم خودشان برای انتخاب امیـر                 

مـردم شـهرهای یونـانی بکنـد تـا            خودشان تصمیم بگیرند؛ و هرگونـه کمکـی کـه الزم باشـد را بـه               

   ١).م  پ۴۹۲سال ( شهرهایشان انجام دهند اصالحات مورد نظرشان را در

. ریاسـت آتـن همچنـان ادامـه داشـت      پیاس برای بازگشتن به اما در ساردیس تالشهای هی   

ایـران و پیـروی از    معنای تضمین اطاعـت آتـن بـه    ریاست آتن از نظر دربار ایران به        بازگشت او به  

شـهریار    بنابر فرمانی که بـه    .  بود قصد حمایت از آرامش و امنیت در آن سرزمین          قوانین ایران به  

گروهــی از ســربازان یونــانی و ایرانــی از لیــدیە و جزایــر  م  پ۴۹۰لیـدیە رســید، در تابــستان ســال  

همـراهِ   انـد  که شمارشان معلوم نیست ولی داستانهای یونانیان قدیم در شمار آن مبالغه کـرده           

هــای هــوادار  روهــی از آتنــی گ.جزیــرۀ اتیکــه شــدند کــه مرکــزش آتــن بــود    پیــاس راهــی شــبه  هــی

ــر اری«ســپاهیان ســاردیس شــهر  . پیــاس بودنــد پیــاس نیــز همــراه هــی  هــی کــه از توابــع آتــن » ِت

را گرفتنـد و معبـد    ها همراهی کرده بودند     ساردیس با آتنی    مردمش پیش از این در شبیخون به      

جــا وارد دشــت  انتقــام معبــد ســاردیس کــه آنهــا آتــش زده بودنــد آتــش زدنــد، و از آن     شــهر را بــه 

پیـاس وقتـی    نویـسد کـه هـی      هـرودوت مـی   . ماراتون شدند که در فاصلۀ چندکیلومتری از آتن بود        

سـلطنت   سبب رؤیائی که دیده بود یقین داشـت کـه آتـن را خواهـد گرفـت و بـه               در ماراتون بود به   

تـا آن    نوشـتۀ هـرودوت     بـه مـردم آتـن کـه       . خواهد نشست و امجاد پدرش را زنـده خواهـد کـرد           

پیامی از خدایشان دریافت کردند کـه   » افتاد  با شنیدن نام ایرانیان لرزه بر اندامشان می       «نگام  ه

ایـن  . او خدمت کنند برای حمایت از آنها آمـاده اسـت            چنانچه قول بدهند که در آینده بیشتر به       

و پیــام را خــدا در رؤیــا بــه یــک اســپارتی داد کــه در آتــن متولــد شــده بــود و شــهروند آتــن بــود، و ا 

آتنیـان بـا دریافـت پیـام خـدا دلگـرم شـدند، و بـرای مقابلـه بـا دشـمن قـصد                         . سران آتن رسـاند     به
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ها برای مقابله با سپاهیان شاه یکی از عموزادگان هیپیاس بـود کـه                مشوق آتنی . ماراتون کردند 

ان اسپارت فرستادند تـا از اسـپارتی   سران آتن مأموری را به. ریاست بود رقیبِ او برای رسیدن به   

سـران آتـن    رو شـدن بـا سـپاهیان ایـران نبودنـد بـه       ولی اسپارتیان که مایـل بـه روبـه       . کمک بطلبند 

پیام دادند کـه مـا در دهـۀ اول مـاه کـه هنـوز مـاه بـه نیمـه نرسـیده باشـد بیـرون شـدن بـرای نبـرد را                     

ی آتنیـان   ولـ . تان خـواهیم شـتافت      یاری  دانیم، و شما اگر تا نیمۀ ماه صبر کنیم به           حرام و گناه می   

به پیامی که خدا برایشان فرستاده بود کامال دلگـرم بودنـد، و جنگجویـانِ       نوشتۀ هرودوت   به

از پـالتە  . راه افتادند سوی دشت ماراتون به به) همۀ جنگجویان آتن(هزار تن     پرامیدِ آتنی در ده   

   ١ .آنها پیوستند نیز هزار مرد به

ــه    پــردازان داســتان مــاراتون را بعــدها داســتان   ــان نوشــتند کــه داریــوش ب ــانی چن قــصد   یون

نگــاران  برخــی از تــاریخ . یونــان لــشکر فرســتاد و ســپاهیانش شکــست خوردنــد    تــصرف آتــن بــه 

نگاران نوین غربی، در  اند، زیِر تأثیر تاریخ ایرانی نیز که ترجمۀ متون اصلی یونانی را نخوانده

گونـۀ   ولـی حقیقـت امـر بـه    . انـد  وشتهیونان ن  تألیفاتشان رخداد ماراتون را لشکرکشی داریوش به      

. دیگری بوده و رخداد ماراتون نه لشکرکشی داریوش به یونان بلکه نبرد قدرت سران آتن بـود               

پیاس بود و طـرف دیگـرش یکـی از عموزادگـانش              طرِف نبرد قدرت در این لشکرکشی هی        یک

ز پیشترها توسـط عمـویش   تیاد نی این میلی. تیاد که فرماندهی سپاهیان آتن را داشت     نام میلی   به

خـدمت ارتـش ایـران درآمـده بـود، و پـس از او بـه          ساردیس رفتـه مـدتی بـه        از آتن تبعید شده و به     

نقـش ایـران در رخـداد مـاراتون     . اکنون درصدد بود کـه ریاسـت آتـن را بگیـرد     . آتن برگشته بود  

حکایـت پـر   کـل  . کـرد  حمایـت مـی  ) پیـاس  یعنـی هـی  (آن بود که از یکی از دوطرفِ ستیز قـدرت         

شاخ و بالِ ماراتون بیش از این نبوده است، و این چیزی است کـه بـا چنـد بـار خوانـدن گـزارش                 

تِر را آتش زدند  کسانی که معبد إری. شود نگارانِ یونان باستان دستگیرِ ما می هرودوت و تاریخ

و ایرانیـان   آتش کشیده شـدن معبـد خودشـان را گرفتنـد،              نیز سربازان ساردی بودند که انتقام به      

  .هیچ دخالتی در این جنایت نداشتند

وقتی در ماراتون دیدند کـه   بنا به دستوری که داشتند  رسد که افسران ایرانی       نظر می   به

بـرای  ) یعنی با همۀ توانـشان (هزاری  پیاس نیستند و با آن نیروی عظیم ده     مردم آتن خواهان هی   

هرحال، خود این واقعـه       ولی به . ردیس را کردند  اند قصد بازگشت به سا      مقابله با او بیرون آمده    

ایـران توانـسته بـود اسـتقاللِ      نوعی پیروزی برای آتن بود که با نپذیرفتن یک حاکم سرسپرده به        

اما نویسندگان یونانی از این رخداد ساده داسـتانها پرداختنـد و سـخن از               . خویش را حفظ کند   
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هنگام فرارشان چندین قایقشان در  یان شد؛ و بهگفتند که باعث فرار ایران نبردی در ماراتون می

دریا غرق شد و بسیاری از سربازانشان در دریا تلـف شـدند؛ و همـۀ ایـن داسـتان را کـه خودشـان                       

این داسـتانها رخـداد مـاراتون       . ساخته بودند نشانۀ خشم خدایان آتن بر ایرانیان قلمداد کردند         

نگــاران غربــی در   تــاریخ.  را درپــی داشــت را جنگــی عظــیم نامیدنــد کــه پیــروزی آتــن بــر ایــران    

دوســدۀ اخیــر تــالش بــسیار کردنــد کــه داســتان یونانیــان قــدیم را حقیقــی جلــوه دهنــد و آنچــه کــه  

هـزار نفـری آتـن در مـاراتون نامیدنـد را بـا                یونانیانِ قدیم شکـست شاهنـشاهی ایـران از لـشکر ده           

طلبیهـای ایـران نامیـده     رابـر گـسترش  را ایـستادگی آتـن در ب   اند، و آن   شاخ و بالهائی بزرگ کرده    

شکست ایران از «نامند، آنچه  می» پیروزی تمدن بر بربریت«پیروزی موهومِ آتن در ماراتون را 

سـاله    دارنـد و همـه      گرامـی مـی   » مـاراتون «نامنـد را بـا بزرگداشـتِ          مـی » آتن و نجاتِ تمدنِ غربـی     

انـد؛ مراسـمی    آن داده ی فرهنگـی بـه  گرانه شـکل  کنند که حیله این مناسبت مراسمی برگزار می  به

 تمدنِ یونان قدیم بر تمدن ایرانی است ولی اغلـب مـردمِ جهـان معنـایش                  اش به برتریِ    که اشاره 

کننـد    آمیز تقلیـد مـی      حتی ایرانیان نیز کورانه و ناآگانه از این رسمِ زشت و اهانت           . دانند  را نمی 

برگــزار » مراســم بزرگداشــت مــاراتون«ا نــام دارد را مثــل غربیهــ» شکــست ایرانیــان«و روزی کــه 

پندارند که در یک کار فرهنگی در کنار مردم جهان شرکت دارند؛ ولی      کنند و ناآگاهانه می     می

  .نوعی دشنام به تاریخ و فرهنگ ایران و ایرانی است» ماراتون« امر آن است که  حقیقتِ

خورد آنکه گویا  چشم می غربی بهنوین های مورخان   که در بسیاری از نوشتهشگفتینکتۀ 

مانـدۀ یونـان در     انگـار کـه تمـدن عقـب    .با استواری آتن در برابر ایران تمدن غربی نجات یافت  

 دولـت هخامنـشی بـا تمـدن بـشری در سـتیز          تـر از تمـدن ایـران بـوده، و انگـار کـه               زمان پیشرفته   آن

 حــالی اســت کــه ایــن در و . رهیــد بــا آتــن کــاری بکنــد تمــدن از تخریــب    ه و چــون نتوانــست هبــود

از و اعتراف دارند که دولت ایران ستایند  بینیم عموم مورخین غربی دولت هخامنشی را می         می

اوج    و بـه   دوران هخامنشی متحـول گردیـد      یی در   تمدن بشری پاسداری کرد و فرهنگ خاورمیانه      

دولـتِ  « ایـن  .شـود  باره سخنشان عـوض مـی      یک  افتند به   یاد یونان می    ارتقاء رسید؛ ولی وقتی به    

زمان هنوز مراحل نخستین       که در آن    چه خطری برای تمدن یونانی داشت      »پاسدارِ تمدن بشری  

، موضوعی است که باید از این خودشیفتگان پرسید و پاسخش را نزد خودِ              پیمود  خویش را می  

 شاید اینها بگویند که اگر یونان ضمیمۀ ایران شـده بـود آن اندیـشمندان یونـانی کـه              .آنها یافت 

ایـن نیـز سـخنی    . آمدنـد  وجـود نمـی    نهادنـد بـه    نسل بعـد پدیـد آمدنـد و تمـدن یونـانی را پایـه             سه

اســاس اســت، زیــرا همــۀ اندیــشمندان یونــانی، چنانکــه در جــای خــود خــواهیم دیــد، پــس از  بــی

ــه  ــه     مــسافرتها ب ــران و ب ــذیری از تمــدن ای ــران و تأثیرپ ــه      ای ــه ب ــون خاورمیان ــوم و فن ــال اخــذ عل دنب
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هــای شاهنــشاهی    دروازه شناســیم؛ و تمــدن یونــانی ثمــرۀ بازشــدنِ   دند کــه مــا مــی ئــی رســی  مرتبــه

  .هخامنشی بر روی یونانیان بود

 در اطاعت ایران بودند؛ همۀ جزایر       زمان داریوش بزرگ  بخش اعظم شهرهای یونانی در      

ــه      ــای مدیتران ــژه و دری ــای ای ــرار داشــتند   واقــع در دری ــشاهی ق های ؛ کــشوردر درون قلمــرو شاهن

اطاعـت شـاه   در   داوطلبانـه  ۀ هـرودوت  نوشـت   بـه ونیه و تسالی و تِبِس از خاک اصلی یونان          مقد

چنـدین شهریارنـشینِ کوچـک محلـی          یونان بـه  . شاه اسپارت در اطاعت ایران بود     . ایران بودند 

تـر،   بیـان درسـت   بـه (دوسـتان شاهنـشاه بودنـد     نوشـتۀ یونانیـان     بـه شـان     تقسیم شـده بـود و همـه       

طـور رسـمی ضـمیمۀ ایـران نـشده       ولـی یونـانِ اروپـایی بـه    ). نشاه را پذیرفتـه بودنـد  اطاعت از شاه  

بعدها نویسندگان یونانی ادعا کردنـد کـه ایـران قـدرت نداشـت تـا یونـان را ضـمیمۀ ایـران                       . بود

ــد؛ و اگــر مــی   ــه     کن ــا توســل ب ــان شکــست      خواســت کــه ب ــد از یونی ــران کن ــان را ضــمیمۀ ای زور یون

  .اراتون از آتن شکست خوردگونه که در م خورد آن می

یک روایت کوتاهی از هرودوت تفـسیر روشـنی دربـارۀ اینکـه چـرا شاهنـشاهی هخامنـشی          

ــه     ــران نکــرد ب ــان را ضــمیمۀ ای ــارۀ    دهــد؛ و همــۀ داســتان   دســت مــی  یون ــان درب پردازیهــای یونانی

 د کـه نویـس  هـرودوت مـی  . کنـد  رشادتهایشان در دفاع از سرزمینشان در برابـر ایـران را تفـسیر مـی           

نــزد   بــههــا از ســوی الســیدامونی  یــک هیــأت  وقتــی جزایــر دریــای ایــژه تــسلیم کــوروش شــدند،    

، وگرنـه   خـودداری ورزد سرزمین اصلی یونانکوروش رفته از او تقاضا کرد که از مداخله در امر    

آنهـا پاسـخ داد      بـه   پـس از شـنیدنِ سخنانـشان       کـوروش .  السیدامونیها روبرو خواهد شد    ۀبا مقابل 

یونان بگیرد نخواهد نگریـست کـه بازتـاب آن در مردمـی کـه       ۀ  تصمیمی که بخواهد دربار   که در   

گونـه خواهـد      پـردازی اسـت چـه       کاری و گردآمـدن در میـدانهای عمـومی و دروغ            تنها کارشان بی  

  : ئی که هرودوت از زبان کوروش بزرگ نوشته است چنین است جمله. بود

آینـد و بـرای آنکـه یکـدیگر را             گرد هم مـی    که در میدانهای شهرشان     من هرگز از کسانی   

  ١.دهم دل راه نمی خورند، واهمه به فریب دهند سوگندهای دروغ برای هم می

انـد، و    زندگی عادی خودشـان مـشغول       تفسیر این سخن کوروش آن است که مردم یونان به         

قـال و  یـل و    ق اهـل  آنهـا فهمانـد کـه مردمـی کـه           بیان دیگر، کـوروش بـه       به. من با آنها کاری ندارم    

 فکـر  کننـد تـا شاهنـشاه بـه     نمـی بـرای صـلح جهـانی ایجـاد     جـدی   هـیچ خطـری      انـد   گـذرانی   خوش

 السـیدامونیها   . و دولت ایران بخواهد سرپرستی آنها را برعهـده بگیـرد           افتدالحاق سرزمینشان   

اطاعــت ایــران درآمدنــد، و کــشور اســپارت تــا پایــان عمــر شاهنــشاهی   نیــز در آینــده داوطلبانــه بــه
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  . امنشی یکی از اقمار ایران بودهخ

مـستقل مانـدن یونـان در زمـان         اروپا، کـه      ۀ نگرش ایرانیان به   ئی دارد دربار    هرودوت جمله 

  :نویسد او می. کند هخامنشی را تفسیر می

آنهـا اســت؛ ولـی آنهــا اروپـا و مــردم     انــد کـه آســیا و مـردم آســیا متعلـق بــه    ایرانیـان مـدعی  

   ١.ننددا یونان را جدا از خودشان می

مفهــوم ایــن ســخن آنــست کــه از نظــر دولتمــردانِ ایــران، یونــان درخــارج از حــدود طبیعــی     

. آمدنـد  ایـران برنمـی    دولت هخامنشی واقع شـده بـود و شاهنـشاهان ایـران درصـدد الحـاق آن بـه                  

اروپــای شــرقی نیــز بــرای دور کــردن خطــر اقــوام  چنانکــه دیــدیم، لشکرکــشی داریــوش بــزرگ بــه

عبارتِ دیگر، داریوش بزرگ  به.  متمدن بود نه الحاق سرزمینهای یونانیوحشی از جهان نیمه

لشکرکشی . وحشی لشکرکشی کرد تا خطر آنها را از یونانیان دور کند به سرزمینهای اقوام نیمه

اندازیهای قبایـلِ بیابـانگردی کـه یونانیهـا           او اقدامی بود برای حمایت یونانیان در برابر دست        

ــا را اســکیتهای ن  ــد، و نــوعی از رفتارشــان را پــیش از ایــن از گــزارش       وحــشی نامیــده  یمــهآنه ان

  .هرودوت خواندیم

  یونان داستان لشکرکشی خشیارشا به. ۲

تــرین مــدعی ریاســت بــر آتــن بــود انــدکی پــس از رخــداد مــاراتون    پیــاس کــه سرســخت هــی

ه بـا  تقویـت نیـروی دریـایی خـویش پرداخـت و درصـدد شـد کـ         آتن پس از ماراتون به  . درگذشت

تشکیل اتحادیـۀ بزگـی از اسـپارت و تِـبِس و دیگـر شـهرهای یونـانی بـرای گـسترش اتحادیـه در                         

دوبـار نیـز حمـالت بزرگـی بـرای گـرفتن برخـی از جزایـر         . میان جزایر دریای ایژه نیز اقدام کنـد     

ــا شکـــست مواجـــه شـــد    دریـــای ایـــژه انجـــام داد کـــه بـــه  . ســـبب مقاومتهـــای مـــردم ایـــن جزایـــر بـ

تــن صــلح همگــانی در دریــای ایــژه و منطقــۀ ایــونیە در ســواحل غربــِی انــاتولی را      بلنــدپروازیِ آ

. کار شود   مخاطره انداخته بود، و الزم بود که دولت ایران برای گوشمالیِ مجدِد آتن دست به                به

م از راه تراکیــه و مقدونیــه کــه تــابع ایــران بودنــد اقــدام   پ۴۸۰منظــور، خــشیارشا در ســال  ایــن بــه

 نیز در سایۀ داستانهائی که بعدها پرداختند      لشکرکشی  این   حقیقت. یونان کرد   هلشکرکشی ب   به

آتـن بـسیج      گویـا خـشیارشا همـۀ آسـیا را برضـد           داستانهای یونانی چنان است که    . گم شده است  

آنکه بنمایاند که آتن خیلی اهمیت و ابهت داشته این داستان را در کتـاب           هرودوت برای  .کرد

، ولـی عمومـاً   رشـتۀ تحریـر درآورده اسـت    انگیـزی بـه   ور و دلآ  ل شـگفت  تفـصی    بـه   تـاریخش  هفتمِ
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ــتان ــیرین اســـت  داسـ ــردازیِ شـ ــدهای . پـ ــا ۳۰۵او بنـ ــه ۳۱۰ تـ ــابش را بـ ــران    کتـ ــپاهیان ایـ ــار سـ آمـ

 ، فرونـد  ۵۲۰۰ افـزون بـر   خـشیارشا در ایـن جنـگ        ناوهـای    شـمارِ نویـسد کـه       اختصاص داده و می   

 بـالغ  آتن و شمار کل سپاهیانش در لشکرکشی به،  مرد هزار   ۵۱۷ افزون بر افراد نیروی دریائیش    

 . پیـاده نظـام بودنـد   سـربازانِ  هزارشـان  ۷۰۰ بـود، کـه یـک میلیـون و     مرد هزار ۳۱۷ میلیون و ۲بر  

رسـید؛ و    هـزار نمـی  ۲۰همۀ اینها گویـا بـه جنـگ یـک شـهری رفتـه بودنـد کـه شـمار مـردانش بـه                       

یارشا در برابــر آتنیــان شکــست یافتنــد و بــا   انــد کــه ســپاه چنــدمیلیون خــش   زنانــه ادعــا کــرده  الف

  .ایران برگشتند سرافکندگی به

هرودوت چندان در فکر بزرگ جلوه دادن لشکرکشی خشیارشا و اهمیـت تراشـیدن بـرای                

 فکر کند چنین انبـوهی از     بوده که  مردی با تجربه و دقیق بوده فراموش کرده          گرچهآتن بوده که    

هـای   اربار مورد نیـازش را در سـرزمین کـوچکی چـون کرانـه        گونه قادر بوده خو      چه مردان جنگی 

البتــه مجمــوع افــراد ارتــش ایــران شــاید در آن روزگــار  . دریــای ایــژه و غــرب انــاتولی تــأمین کنــد 

بـا  عرصـۀ پیکـار    ، ولـی هـرودوت در داسـتانش کـل ارتـش ایـران را بـه       هرسـید  ی می شمارچنین    به

 یـک عظمـت   آتـن بکشاند و در نتیجۀ آن بـرای  شکست   بهمردم آتنرا بردست   تا آنهکشاندآتن  

برطبق این داستان، خشیارشا با ایـن نیـروی عظـیم توانـست کـه               . مانندی ایجاد کند    و قدرت بی  

 ولـی معلـوم نیـست کـه آن سـرزمین کوچـک کـه        .جزیرۀ بالکان را زیر پا نهاده وارد آتن شـود       شبه

 خواربار برای این چند میلیـون   شمار خودش را سیر نگاه دارد       توانست جمعیت کم    مشکل می   به

گونـه   زمینهای باریکۀ شرق یونـان چـه   انشان تأمین کرد، و آن اسپ مرِد جنگیِ ایران و علوفه برای     

یونانیها و .  داشتند اسپگنجایی برای عبور چنین شمار انبوهی را داشت که اتفاقا صدها هزار

د کـه همـۀ ایـن حقـایق از نظرشـان      انـ  زنانـه بـوده   نمایِی الف از جمله هرودوت چندان غرق بزرگ 

همـان گونـه باشـد کـه          نگارانِ نـوین غـرب نیـز کـه عالقـه دارنـد یونـان بـه                  تاریخ. نهان مانده است  

یونـان را     انـد، وقتـی داسـتان لشکرکـشی خـشیارشا بـه             تـصویر کـشیده     پردازانِ باسـتانی بـه      داستان

  .کنند فت را تکرار میاندیشند و همان الفهای شگ نویسند مثل یونانیان آن زمان می می

مانند اتیکه که آتن مرکزش بـود      جزیرۀ انگشت   یاد بیاوریم که مساحت سراسر شبه       وقتی به 

ــه  ــع نمـــی ۲۶۰۰بـ ــومتر مربـ ــید، آن  کیلـ ــستانهای     رسـ ــه بخـــش اعظمـــش را کوهـ ــرزمینی کـ ــم سـ هـ

گـاه بـه چنـد و چـون داسـتان یونانیـان پـی خـواهیم               داد، آن   گـذر و غیرمـسکون تـشکیل مـی          سخت

شـود آن اسـت کـه        آنچه با بازخوانی خردمندانۀ گزارشهای خـودِ یونانیـان دسـتگیرمان مـی             .برد

بنــا . نــام تمیــستوکلس بــود   زمــان مــردی بــه   حــاکم آتــن در آن . آتــن بــدون مقاومــت تــسلیم شــد    

کـرده   شـهر را تخلیـه   جـوان  ر ویـ مـرد و بـزرگ و کوچـک و پ         زن و  ۀ آتـن از   رهنمـودِ او همـۀ سـکن        به
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. کنـد  ئی در یونان کشف شده که ایـن موضـوع را بـازگو مـی                کتیبه. اف رفتند کوهستانهای اطر   به

تحویـل داده   ) خـدای شـهر آتـن       زن(» آتِنـا « را بـه     ۀ آتن شهرشـان   در این کتیبه آمده است که سکن      

کلـی خـالی    آتن بـه  آتن رسید وقتی سپاه خشیارشا به. رفتند» تروزِن«خود با زن و فرزندانشان به      

 پــیش از آن، ارتــش اســپارت کــه نیرومنــدترین   .ســکنه شــد وارد شــهر بــی بــود و ســپاه خــشیارشا 

 و شــاه هدر هــم شکــسته شــد ۀ بالکــان بــود، در نخــستین نبــرد بــا نیــروی ایــرانجزیــر ارتـش در شــبه 

   .ه بودندکشتن رفت به  با هزاران تن از سپاهیانشاسپارت

اتِ تمیــستوکلس بــا ۀ ایــن وقــایع را بایــد در گــزارش مــذاکر از نظــر حقــایقِ تــاریخی، دنبالــ 

. انــد بــا خــودِ خــشیارشا مــذاکره کــرد    یونانیــان نوشــته . گیــری کــرد   پــیفرمانــده ســپاهیانِ ایــران 

گیـز  ان  توانـسته بـرای یونیـان دل        کـه مـی   پردازی دربارۀ ایـن لشکرکـشی         هرودوت ضمن داستان  

صــدها کــشاند و  شکــست مــی پــس از آنکــه نیــروی دریــایِی ایــران را در ســاالمیس بــه بــوده باشــد

دهــد،  کــشتن مــی کنــد و دههــاهزار ایرانــی را بــه  فرونــد کــشتی نیــروی دریــایی ایــران را غــرق مــی  

 نماینـدگی از    أس هیأتی نزد خـشیارشا رفـت و بـا او مـذاکراتی بـه              نویسد که تمیستوکلس در ر      می

  ١.آسیا برگردد  و از او خواست که به انجام دادیانطرف آتن

ــز مــــی   ــه را نیــ ــا حقیقــــت واقعــ ــوانیم امــ ــین الفتــ ــشیم   از درون همــ ــرون بکــ ــا بیــ از . زنیهــ

. عنوان قهرمان یاد شده که تدبیرهایش سبب نجات آتن شد           تمیستوکلس در کتاب هرودوت به    

گفتند با    یا چنانکه یونانیان می   (توان پنداشت که او ضمن مذاکره با فرمانده سپاهیان ایران             می

ی داسـتان رفتارهـا   . ن را حفـظ کـرده باشـد       ایرانیان سپرده اسـتقالل آتـ       تعهداتی را به  ) خشیارشا

را یونانیـان بـرای نـشان دادن          و ایـن    کـرد  شهرهای یونان مردم   که دولت ایران با حکام و     نیکی  

 تــسلیم  ازجملــه آتــن اســت کـه همــۀ شــهرهای یونــانی بــرآندلیــل  انــد اهمیـت خودشــان بازگفتــه 

 بدون هیچ مقاومتی را هـرودوت       ۴۸۰آتن در روز اول مهرماه سال          ورود سپاهیان ایران به    .شدند

انـد، و معنـای ایـن سـخن چیـزی جـز تـسلیم کامـل آتـن بـه ایرانیـان                         و همۀ مورخان یونـانی نوشـته      

هـا پـیش از ورود سـپاهیان شـاه شـهر را تخلیـه کـرده                   ها تأکید شده کـه آتنـی        در این نوشته   .نیست

وشــته آن اســت کــه کلیــۀ معنـای دیگــر ایــن ن . ســکنه شــدند بودنـد و ســپاهیان ایــران وارد شــهر بــی 

جنگجویان آتن، طبق مذاکراتی که سران آتن با فرمانـده سـپاهیان ایـران انجـام دادنـد، از شـهر                 

ــا آرامـــش وارد شـــهر شـــدند   ایـــن ترتیـــب، سراســـر شـــبه جزیـــرۀ   بـــه. رفتنـــد، و ســـپاهیان ایـــران بـ

 و هــدف لشکرکــشی از نظــر خــشیارشا تحقــق یافتــه بــود، آتــن  . ماننــدِ اتــیکە تــسلیم شــد  انگــشت

اسپارت تسلیم شده بودند، نیروی دریایی آتن و اسپارت درهم شکسته شـده بـود، و خطـری کـه                  
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شـد برطـرف      برای امنیت و آرامش در دریای ایژه و سواحل انـاتولی ازجانـب آنهـا احـساس مـی                  

ایران را نداشت، و همان سیاستی را دنبال کرد           خشیارشا قصد ضمیمه کردن یونان به     . شده بود 

  .او کوروش و داریوش دنبال کرده بودندکه پیش از 

تـصویر کـشیدند کـه       ئـی بـه     گونـه   پردازان یونانی داستان ایـن واقعـه را بـه           بعدها داستان ولی  

 آتــن مــستقل تــا خــوردآتــن شکــست ۀ ســاالمیس از مــردم تنگــ ایــران در ارتــش چنــدمیلیونیگویــا 

 کـه   غربـی نیـز   نـوینِ    نویـسانِ   یختـار .  و بقیۀ یونان نیز در آینده از سـیطرۀ ایـران خـارج شـود               بماند

عنـوان مقابلـۀ     از این واقعـه بـه  آغازگر تمدن بشری معرفی کنند زنانه الفعالقه دارند آتن را     

بازگویی با آب و تابِ بسیار      تمدن یونانی با تمدن ایرانی یاد کرده گزارشهای یونانیان کهن را            

  . تمدن یونانی حفظ شود شکست یافت تاساالمیس که ایران در کنند میکرده تأکید 

گونه که  آن   داستان این لشکرکشی به    .گفتیم شنیدن این داستان برای یونانیها دلکش بود       

 وارد یونـان شـدند و   سـپاهی دومیلیون بیش از  ایران با ارتش است که چنان اند، یونانیان نوشته 

 و ر هـم شکـست،    دهمۀ شهرهای یونان را گرفتند؛ ولی نیروی دریـایی ایـران در تنگـۀ سـاالمیس                 

 .ایـران بگریـزد      و بـه   دست از یونان بدارد   وحشت افتد و      بههمین شکست سبب شد که خشیارشا       

» پارســیان«هــا دربــارۀ شکــست و فــرار خــشیارشا را اســخیلیوس در نمایــشنامۀ     زیبــاترین افــسانه 

ی رسـند و هـیچ اعتمـاد    نظـر مـی    کـه بخـوانیم آشـفته بـه     سـو  این گزارشـها را از هـر       .پرداخته است 

 را  آتـن   داسـتان لشکرکـشی خـشیارشا بـه        نیـز     نـوین  همـۀ کتابهـای تـاریخی     . آنها کـرد    توان به   نمی

 میـدانهای شـهرهای یونـان       در  بعـدها  پـردازان یونـانی      کـه داسـتان    کنند  میسان بازگویی    همان  به

پرســتی و عالقــه  انــد تــا مــردم را ســرگرم کننــد و حــس مــیهن  کــرده  نقــل مــیکننــدگان بــرای تجمــع

  .، و برای داستانهای شیرینشان جایزه بگیرندگ یونان را در آنها تقویت کنندفرهن به

دانـیم آنکـه همـۀ شـهرهای یونـانی و             آنچه ما از راه خواندن گزارشـهای خـود یونانیـان مـی            

 دردر داخـل مرزهـای ایـران ولـی     نـه  حتی آتن تا واپسین دم عمـر شاهنـشاهی هخامنـشی اگـر چـه          

 همیشه در ارتش ایران خدمت      ها  ازجمله آتنی  یونانی   و مزدورانِ  ، سربازان بودنداطاعت ایران   

بــسیاری از یونانیـانی کــه در مـصر و کلـده تحــصیل علـوم پزشــکی و ریاضـیات کــرده      کردنـد،   مـی 

ــد ــشغول  بودنـ ــران مـ ــار  در ایـ ــد، کـ ــشانبودنـ ــته شهریارانـ ــالی دریافـــت   پیوسـ ــران کمـــک مـ  از ایـ

 نحوی که بـسیاری از  همیشه استمرار داشت به یونانکردند، و دخالت ایران در امور سیاسی   می

ّ  سیاستمردان یونانی کـه بـیش      هـائی از   کردنـد دوره  ایـران خـدمت مـی     رضـایت یونانیـان بـه      ازحـدِ

سـر    در ایـران بـه     صـورت کارمنـد      و چـه بـه     مهـاجر صـورت     چه بـه  عناوین مختلف     عمرشان را به  

انـد کـه دربـارۀ     هایشان آورده در نوشتهر  تکرا  بهحدی نویسندگان یونانی      این امر را به   . بردند  می
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  .ماند باقی نمیجدالی آن جای هیچ 

را یکی از شخصیتهای باتدبیر و  مورخان یونانی ویۀ هم. تمیستوکلس اشاره شد باالتر به

تـر خـواهیم دیـد کـه او در            ولـی پـائین   . انـد   نیرومند آتـن و قهرمـان جنـگ سـاالمیس معرفـی کـرده             

نگـاران   نـام پاوسـانیاس کـه تـاریخ      بر او، یکی از سـران اسـپارت بـه       عالوه. اطاعت خشیارشا بود  

اند که نیروی دریـایی ایـران را شکـست داد،     یونانی با عنوان قهرمان جنگ پالته از او یاد کرده 

پوشـید و     نیز نه تنهـا پـس از ایـن لشکرکـشی در اطاعـت خـشیارشا بـود بلکـه انیفـورم ایرانـی مـی                         

عنــوان کــارگزار رســمی ایــران در    او بــه. دانــست تــابع ایــران مــی وســیله رســماً خــودش را   ایــن بــه

زنـی گرفتـه دامـاد     را به افسر ایرانی مستقر در بیزانت    بات    بیزانتیوم مستقر بود، و دختر مگَە     

پردازیهــای یونانیــان دربــارۀ جنــگ پالتــه و    ایــن گــزارش نیــز یــک جنبــه از داســتان ١.ایــران شــد

دارد کـه ایـن مـرد نـه تنهـا ایرانیـان را شکـست نـداده               علـوم مـی   سـازد، و م     ساالمیس را نمایان مـی    

ســران آتــن و اســپارت گــزارش دروغِ    شــاید هــم خــودِ او بــه  . بلکــه خــدمتگزار ایــران بــوده اســت   

ایـران   خـدمتهائی کـه او بـه   . قهرمـان شـود    شکست ایرانیان داده بوده است تا نزد آنهـا تبـدیل بـه            

مــــتن یــــک فرمــــان خــــشیارشا .  آورده بــــودکــــرد موجبــــات خــــشنودی خــــشیارشا را فــــراهم مــــی

  :پاوسانیاس را توکیدید چنین آورده است به

ــی  ــین مـ ــه   چنـ ــشیارشا بـ ــاه خـ ــد شـ ــانیاس گویـ ــی را از آن :  پاوسـ ــون مردانـ ــا، از  چـ ورِ دریـ

بیزانتیوم، برای من رهانیدی، لطف و نیکی برای تو در سـرای مـا انباشـته خواهـد شـد                    

مگـذار، نـه شـب و نـه روز،          .  تو بسیار خشنودم   و از سخنان  . که همواره ثبت خواهد بود    

ای بـازدارد، نـه بـرای هزینـۀ زر و سـیم، و نـه بـرای             تو را از انجام دادنِ آنچـه وعـده داده         

بـازو، مـرِد بزرگـواری کـه          بـا همکـاری بـا اَرتە      . بزرگی سپاه هرجا که در دسـترس باشـند        

انجــام  باکانــه بــه ا بــیام، کارهــای مــن و خودتــان ر  بــرای نظــارت بــر امــور شــما فرســتاده  

  ٢.برسان؛ هرچه که برای هردو طرف بهتر و نیکتر است را انجام بده

بات در فرماندهی نیروهای ایران در تراکیه بود و در بیزانتیـوم              بازو جانشیِن مگَە    این ارتە 

پاوســـانیاس را  همینکـــه خـــشیارشا درگذشـــت اســـپارتیها. اســـتقرار داشـــت) اکنـــون اســـتانبول(

ــه ــه  بـ ــه بـ ــه   حیلـ ــه بـ ــد، و او را گرفتـ ــپارت فراخواندنـ ــه   اسـ ــام خیانـــت بـ ــد   اتهـ ــدام کردنـ ــن اعـ . وطـ

خـِط او در      دسـت   هـائی کـه بـه       ها با همین اتهام مواجه شد، و از نامـه           تمیستوکلس نیز توسط آتنی   

ــوم شــد کــه او در مــوارد بــسیاری در خــدمت بــه       خانــۀ پاوســانیاس بــه   ــا   دســت آمــد معل ایرانیــان ب
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ها با او همان کننـد کـه بـا پاوسـانیاس      رده است؛ و او از بیم آنکه آتنیک پاوسانیاس همکاری می  

بیزانتیوم گریخته به ایران پناهنده شـد، و چونکـه بـیم داشـت کـه کـسی از یونانیهـا                     شده است به  

را بیابد و ترور کند لباس زنان ایرانی پوشید و خود را در چادر زنانه پوشاند تا کسی جـرأت                      وی

ا نداشته باشد، و با کـشتی بـه سـاردیس رفـت و خـود را در اختیـار شـهریار                      وی ر   نزدیک شدن به  

مجلس ملی آتن چون بر خودِ او دست نیافت ممتلکاتش را مصادره کـرد و حـق        . لیدیە گذاشت 

شهریار  اردشیر اول که جانشین خشیارشا شده بود به. شهروندی آتن را از فرزندانش سلب کرد   

نویـسد کـه شـاه امیـدوار          توکیدیـد مـی   . شـوش بفرسـتد     لس را به  لیدیە دستور فرستاد که تمیستوک    

را چنـدان مـورد نـوازش     ویرو   از ایناطاعت ایران بکشاند، و  ۀ یونانیان را به   بود که این مرد هم    

او پـیش از آنکـه از یونـان بگریـزد     . سابقه نداشت  ئی   هیچ یونانی  دربارۀ پیش از آن     قرار داد که  

پارسـی سـخن      خـوبی بـه     حـضور پـذیرفت بـه       و وقتـی اردشـیر او را بـه        زبان ایرانی را آموختـه بـود،        

. ایران کرده بـود را بـرای اردشـیر شـرح داد             گفت، و جریان جنگ ساالمیس و خدماتی که به          می

در غـرب انـاتولی   » مانیـسە «سالی در پایتخت ایران ماند و پس از آن شاه حاکمیت شـهرِ               او یک 

عـالوه   ، بهاش بگیرد ۀ زندگی خانواده درآمدش را برای هزیناو بخشید که او داد، زمینی به     را به 

تا از روستاهای غرب اناتولی را در اختیار او نهاد تـا صـرف اصـالح امـور یونانیـانی                      مالیات پنج 

تمیـستوکلس بـا   ). حق الطاعه به شخصیتهای یونـانی بپـردازد  (کردند  کند که با او همکاری می   

. تولی جاگیر بود ازدواج کرد تا از هر نظر ایرانـی شـده باشـد             زن ایرانی که در غرب انا       یک بیوه 

نـام خـودش سـکه زد و          اردشیر چندان اختیارات گسترده بـه ایـن آتنـی وفـادار داده بـود کـه او بـه                   

  ١.را نقش کرد) خدا(اش پیکر برهنۀ اپولون  روی سکه

 یونانیهــا پردازیهــای داســتان تــوان تفــسیر کــرد؟ در ســایۀ   گونــه مــی  آیــا ایــن رخــداد را چــه  

ولی قهرمان شدنِ تمیستوکلس در جنگ سـاالمیس        . قضاوت تاریخی در این مورد دشوار است      

آنچـه مـسلم اسـت    . مجلس آتن داده بوده اسـت  تواند از گزارش دروغینی باشد که خودِ او به     می

ئــی کــه او در مــذاکره بــا مقامــات بلندپایــۀ ایرانــی انجــام داده بــوده و          آنکــه اقــدامات شایــسته  

نشینِی نیروهـای ایرانـی از محاصـرۀ دریـاییِ آتـن و          داتی که به ایران سپرده بوده سبب عقب       تعه

آنچـه شکـست و فـرار نیـروی دریـایی ایـران در سـاالمیس نامیـده            . حفظ استقالل آتن شده است    

آمیز تمیستوکلیس با سران سپاه ایـران      نشینی آن پس از مذاکرات موفقیت       شده چیزی جز عقب   

  .ی که همراه با تعهداتی بوده و مورد موافقت خشیارشا قرار گرفته استنبوده؛ مذاکرات

توان چنین بازخوانی  یونان، رخدادها را می برای شناختن درست لشکرکشی خشیارشا به
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کرد که تمیستوکلس همینکه متوجه در هـم شکـستن ارتـش اسـپارت و کـشته شـدنِ شـاه اسـپارت                   

راه را در آن دیـد کـه        نـای خودکـشی اسـت، و بهتـرین        مع  شد دانست که مقاومت دربرابر ایران بـه       

جنـگ   برخی شروط که برای آتن قابل قبول باشد گردن نهد و بـه  با ایرانیان وارد مذاکره شده به   

ولـی مورخـان قـدیم    . را بدون مقاومتی تـسلیم کـرد   او آتن را از سکنه تخلیه کرده آن     . خاتمه دهد 

ن در سـاالمیس، تمیـستوکلس بـا خـشیارشا وارد      نویسند که پس از شکست ارتـش ایـرا          یونان می 

در اینجــا . )انــد کــه خــشیارشا فــرار کــرد   هحتــی نوشــت(آســیا برگــشت  مــذاکره شــد و خــشیارشا بــه 

هـا آشـکار اسـت و مورخـانِ نـوینِ غربـی نیـز دیدگانـشان را بـر روی ایـن تنـاقض                     تناقض در گفتـه   

تنـاقض در  . ش تمدن یونـانی ببیننـد  بندند تا آتن را همچنان پیروزمند و سربلند و نجاتبخ        برمی

تمیـستوکلس در اوج پیـروزی آتـن و شکـست ایـران،              هـا   طبـق داسـتان یونـانی     اینجا است کـه     

  : هرودوت داستان این مذاکره را چنین آورده است. داوطلبانه وارد مذاکره برای صلح شد

انـد کـه پـل        ها برآن او پیام داد که یونانی      نزد خشیارشا فرستاده به     تمیستوکلس چندنفر را به   

تـو   بوسفور را منهدم کنند و ناوهای تـو را تعقیـب کننـد، ولـی مـن بـرای آنکـه خـدمت بزرگـی بـه                          

وطنت  توانی با خیال راحت خاک یونان را ترک کرده به      تو می . ام  کرده باشم مانع این کار شده     

   ١.برگردی

شکــست خــورده و هــزاری آتــن و متحــدانش  انگــار ســپاه دومیلیــونی ایــران از ســپاه بیــست 

؟ چنـین   !سـالمت بـه کـشورش برگـردد         تمیستوکلس بر خشیارشا منت نهاده او را آزاد کـرد تـا بـه             

  .زنانۀ یونانیان باستان دربارۀ لشکرکشی خشایارشا به آتن است داستانهای الف

های یونانیان باستان  در نوشته را دفاع یونانیان از خودشان در برابر ایرانوقتی داستان  ما  

پرسـتی   اند تا حس میهن     هدف خاصی پرداخته شده بوده      اینها به که  شویم    وانیم متوجه می  خ  می

. ناپذیرنــد مــردم تلقــین کنــد کــه یونانیــان مردمــی نیرومنــد و شکــست  یونانیــان تقویــت شــود و بــه

رسـد، بـا    مـشام مـی   سویش بوی تحریف به ئی پرداخته شده که از همه گونه گرچه این داستانها به   

ایـران وابـسته بـوده و       که تا زمان مرگ خشیارشا آتن به       شود   بازخوانیِ آنها آشکار می    باحال    این

 از ایران پیوسته بوده، آتن همچون زیردست و فرادست دربار ایرانپس از وی نیز روابط آتن با 

. انــد خــدمت مــشغول بــوده  کــرده و ســربازان آتنــی در ارتــش ایــران بــه   کمــک مــالی دریافــت مــی 

یـک مرجـع خاصـی     های یونانیـان چنـدان اسـت کـه الزم نیـست بـه       مورد در نوشته  های این     نمونه

هــا پــس از  تــا دهــه عنــوان نماینــدۀ دولــت ایــران بــه حتــی برخــی از بزرگــان ایــران .اشــاره شــود

 چنــین بزرگــانی مــردی کــه یونانیهــا نــامش را زوپیــر   در میــان. خــشیارشا در آتــن اقامــت داشــتند 
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این مرد معاصر هرودوت .  هارپاگَە و اهل ماد بوده، قابل ذکر استاند، و گویا از خاندان نوشته

. بوده و گویا هـرودوت از روایتهـای او در نوشـتن تـاریخ مـاد و پـارس اسـتفاده کـرده بـوده اسـت                          

  . یقیناً او نمایندۀ دربار ایران در آتن و ناظر امور سیاسی آتن بوده است

ارشا دو کــارگزار بلندپایــۀ ایرانــی در آتــن بینــیم کــه تــا پایــان عمــر خــشی ایــن ترتیــب، مــی بــه

یعنی هم دسـتگاه    . اند، یکی سیاسی که از ماد بوده و دیگری نظامی که از پارس بوده               زیسته  می

لذا . حاکمیت آتن و اسپارت در زیر نظر دربار ایران بوده و هم دستگاه نظامی و سپاهیان یونان                

بنیاد و الفهـای گزافـی اسـت کـه      کلی بی  بهبینیم که افسانۀ شکست ارتش ایران در ساالمیس        می

  .اند پرستانه در یونانیان ساخته بوده پردازانِ آتنی برای تقویت روحیۀ میهن داستان

نـام صداَسـپ    ایران یکی از بلنـدپایگان پارسـی بـه    خشیارشا پس از بازگشت از این سفر به      

 در مـاورای غـرب اروپـا        را با چند کشتی مأمور سفر دریایی برای اکتشاف سـرزمینهای جدیـدی            

تنگــۀ جبــل «کــه بعــدها اَســپ مأمورشــده بــود کــه از تنگــۀ میــان اروپــا و شــمال آفریقــا  صــد. کــرد

زمـان سـرزمینهای داخلـی اروپـا مـورد       در آن . عبـور کنـد و اروپـا را دور بزنـد           نامیده شد » طارق

ن مردم جهان بودنـد،     تری  افتاده  زیستند عقب   توجه نبودند، زیرا اقوامی که در این سرزمینها می        

زیـستند، و هـیچ نیروئـی نداشـتند کـه بـرای        های پرشمارِ پراکنده و روستاهای بدایی می      در قبیله 

سـرزمینهای    فکـر لشکرکـشی بـه       گاه بـه    صلح و آرامش جهانی خطری ایجاد کنند، لذا ایران هیچ         

اگـذار شـده   اَسـپ و   مأموریت اکتشاف سـرزمینهای جدیـد کـه بـه صـد           . اروپای غربی نیفتاده بود   

بود به نتیجه نرسید، و صداَسپ پس از آنکه از تنگـۀ جبـل طـارق گذشـت و احتمـاال بـه سـواحل          

بریتانیــا رســید شــاید متوجــه شــد کــه مــاورای غــرب اروپــا جهــان دیگــری وجــود نــدارد، لــذا رخ      

  .ایران برگشت جنوب کرد و چندماهی در سواحل غربی آفریقا پیش رفت، و بدون نتیجه به به

ا هرچند که نتوانست قلمرو شاهنشاهی را بیش از آنچه که در زمـان داریـوش بـود        خشیارش

ایــران در زمــان داریــوش  . خــوبی حفــظ کــرد  گــسترش دهــد، ولــی میــراث عظــیم داریــوش را بــه   

نهایت گسترش خود رسـیده بـود، سراسـر جهـان متمـدنِ بیـرون از چـین و هنـد در درون قلمـرو               به

و از هرنظــر کــه بنگــریم قلمــرو شاهنــشاهی ایــران امکــان گــسترش ایــران بــود،  ایــران یــا وابــسته بــه

 سال بعد که امپراتوری موسوم به اسالمی در زمـان عبـدالملک   ۱۲۰۰. بیشتر در شرق را نداشت   

رغـم قـدرت عظیمـی     مروان و پسرش ولید و فرماندار باتدبیرشان حجاج ثقفی تشکیل شد نیز بـه           

سوم به اسالمی نتوانست از وسعتی کـه شاهنـشاهی         که آن امپراتوری داشت قلمرو امپراتوری مو      

رو ایران در زمان داریوش و خشیارشا بزرگترین  از این. ایران در زمان داریوش داشت فراتر رود

  .چشم ندید آن عظمت را به  بعد دولتی به۱۲۰۰شاهنشاهی تاریخ باستان بود، و جهان تا 
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  یونان باستان نگاهی به. ۳

ــرزمین یونـــانِ اروپـــایی     کیلـــومتر داشـــت کـــه منـــاطق    ۳۰۰ در ۴۰۰مـــساحتی در حـــدود  سـ

زحمــت  ایــن ســرزمین بــه .  در صــد از مــساحتش بــود ۲۵مــسکونی و قابــل ِکــشت و زرعِ آن حــدود  

توانست مواد غذایی کافی برای ساکنان خودش تهیه کند، و گندم و جو و ذرت مورد نیاز را  می

یونـان از نظـر صـنعتی نیـز     . کـرد  یقیه وارد میاز سرزمینهای قبایلِی اروپای شرقی و از مصر و فین  

های ششم و پنجم پیش از مسیح در وضعی نبود که بتوانـد در عرصـۀ جهـانی خودنمـایی                      در سده 

ولــی از نظــر بازرگــانیِ دریــایی در میــان ســرزمینهای حــوزۀ مدیترانــه وضــعیت مناســبی          . کنــد

یی و نقـل و انتقـال کـاال درمیـان     داشت، و زندگی اقتصادی مردم یونان عمدةً بر بازرگـانی دریـا    

کردنـد   عالوه درآمدهائی که از راه مزدوری در ارتش ایران کـسب مـی     بندرگاههای مدیترانه، به  

های کشور شاهنـشاهی نیـز بـر روی یونیـان بـاز بـود، کاروانهـای                    از آنجا که دروازه    ١.وابسته بود 

توانـست در رفـت و    خواسـت مـی   چارواداری زمینی آنها از غرب اناتولی تا هرجا کـه دلـشان مـی            

  .آمد باشد

یعنی کلیتِ آسیای میانه و خاورمیانه و      روز    ایرانِ آن  با   وقتی مساحت و جمعیتِ یونان را     

 ؟روز در برابـر ایـران چـه بـوده اسـت            مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که یونـان آن         شمال آفریقا 

از نظــر جمعیــت و قــدرتِ نظــامی و   . را بــه موشــی تــشبیه کنــیم در برابــر یــک فیــل    تــوانیم آن مــی

روز دربرابر ایران را با امیرنـشین بحـرین کنـونی دربرابـر کـشور ایـاالت                   اقتصادی باید یونان آن   

روزگـار کمتـر از جمعیـتِ یـک اسـتانِ            جمعیـت سراسـر یونـان در آن       . متحدۀ آمریکا مقایسه کنیم   

 خزینـۀ شاهنـشاهی کـه از راه         مـاهِ   درآمـد یـک   . آذربایجان یـا مـرو یـا هـرات یـا سـغد در ایـران بـود                 

رســید بــیش از درآمــد دهــساِل مــردمِ سراســر یونــان بــود کــه از کــشاورزی و صــنعت و    مالیاتهــا مــی

  .کردند تجارت دریایی و چارواداری زمینی و همچنین راهزنیهای دریایی حاصل می

 جزیـرۀ   یونان در آن روزگار عبارت بود از تعدادی شهرهای کوچک در ناحیۀ جنوبی شـبه              

 مالت در درون مرزهای  رودس وجزایر دریای ایژه و جزایر قبرس و. بالکان و جزایر دریای ایژه 

شـمار   ایران واقع شده بودند، و تراکیه و مقدونیه نیـز تـا درگذشـت خـشیارشا بخـشی از ایـران بـه                      

اسـپارت  . ترین شـهرهای یونـان در آن عهـد اسـپارت و آتـن بودنـد                 خارج از اینها مهم   . ندرفت  می

آتـــن بـــود کـــه بـــسیاری از رجـــال    یونـــانمـــستقِل و تنهـــا شـــهر ،یـــز همپیمـــان و تـــابع ایـــران بـــود ن

  . بودند و وابستۀ ایرانسرشناسش در خدمت دولت ایران

                                                 
   یونان قدیم، دکتر احمد بهمنش، انتشارات دانشگاه تهرانتاریخ: بنگر تاریخ یونان ۀبرای مطالع ١
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ایـن    م بـه    پدوم   هـزارۀ    آخـرین سـدۀ   اقوام یونانی بخشی از مهـاجران آریـایی بودنـد کـه در              

کـه  )  میکینـی  تمدن موسوم به ( بومیفتۀپیشرنواحی وارد شده پس از در هم کوبیدن تمدن نسبةً       

زمینـی کـه   .  بودنـد جـاگیر شـده  در ایـن سـرزمینها   داری همـراه بـود،        با کشتار و ویرانگـری دامنـه      

 بخـشی از امپراتـوری فرعونـان را تـشکیل           بـرای چنـدین سـده     اسم این اقوام نامیده شـد         بعدها به 

یاری که نشانگر حضور تمدن مـصری      آثار بس  .داد و تمدن پیشرفتۀ مصر در آن سریان داشت          می

از زمان ورود یونانیان به شبه جزیرۀ        .در این سرزمین است از زیر زمین بیرون کشیده شده است          

چنانکـه   زمـان    مـصر نیـز در ایـن       .رفـت  در تاریکی فرو     سرزمین این   درازی مدت   بالکان، برای 

دفـاع از خـود دربرابـر       گذاشـت و درگیـر        دورانـی از ضـعف را پـشت سـر مـی            پیش از این دیـدیم    

واردان رها شده  دست تازه حال خود و به شام و مصر بود، و یونان به اندازیهای آشوریان به دست

. گـذاری کردنـد   بعـد تمـدن یونـانی را پایـه     م بـه  اینها همان قومی بودند که از سدۀ هـشتم پ       .بود

 تالش برای تـشکیل تمـدن       اتفاقاً بدایات تمدن یونانی مصادف با همان زمانی بود که در ایران           

یـِی    در داسـتانهای اسـطوره    . زودی به تشکیل شاهنشاهی مـاد انجامیـد         نوین در جریان بود که به     

دستور پیزیسترات تـدوین شـد        به) مسِس  و فرعون اُح  (الیاده و اودیسه که در زمان کوروش بزرگ         

ایات تمـدن یونـانی در   گیـری بـد   نام هومر نسبت داده شد، جریان شکل    یی به   شاعری افسانه   و به 

یـی بیـان شـده اسـت، و تالشـهای           طـرزی مـبهم و افـسانه        هـای نهـم و هـشتم پـیش از مـسیح بـه               سده

گویـد، و همچنـین       قبایل یونـانی بـرای اسـتقرارِ دائمـی در سـرزمینهای یونـان را بـرای مـا بـازمی                    

ر قبایـــل در پـــشت ســـر خدایانـــشان چـــه درگیریهـــای خـــونینی بـــا یکـــدیگ  دهـــد کـــه آن نـــشان مـــی

از شرکت خدایان با لشکرهای آسمانی در این جنگها نیز سخن رفته کـه خبـر از نـوع        . اند  داشته

هرکــه  دهــد، و ســخن بــر ســر آن اســت کــه شــهریاری را خــدایان بــه     باورهــای دینــی یونانیــان مــی  

تالشــهای قبایــل  . انــد او شــهریاری داده خواهنــد دهنــد، و کــسی کــه شــهریار اســت خــدایان بــه     

یابی بر سرزمینهای غرب اناتولی نیز در داستان طرواده بیان شده است، که          تیونانی برای دس  

جوامـع  . بازگوییِ مبهمِ بـدایات تـشکیل سـلطنِت یکـی از قبایـل مهـاجر یونـانی در لیـدیە اسـت                     

انـد کـه    تصویر کشیده نحوی به یونانِی سدۀ هشتم پیش از مسیح را داستانهای الیاده و اودسیه به      

انــدازد، و حتــی از جوامــع  م مــی یــاد جوامــع ســومری در هــزارۀ ســوم پ را بــهاز همــۀ جــوانبش مــا 

  .تر بوده است م نیز عقب ها در اوائلِ هزارۀ پ ایرانِی دوران کاوے

منطقـــۀ مـــسکونی خـــویش تـــشکیل یـــک جامعـــۀ   هرقبیلـــه دردر ســرزمین یونـــانِ اروپـــایی، 

 کـه چنـد روسـتا را در       بـود  ه درآمـد  یصورت شـهر مـستقل      بهم    تا سدۀ ششم پ    ه و سیاسی مجزا داد  

انـد،    داده» دولـتِ شـهر   «نـام    گزافه  به هرچند که مورخان غربی به این شهرها         .اختیار داشت 
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کـدام از اینهـا دولـت نبودنـد، بلکـه امیرنـشینهای مـستقلی شـبیه                   ولی حقیقت آن اسـت کـه هـیچ        

داری نهـاده   بـر بـرده  های ایرانِ ماقبل ماد را داشتند، با این تفاوت که اساس این جوامـع           کاوے

علـــت نبـــودِ عنـــصر بیگانـــه در جوامـــع درون فـــالت ایـــرانِ دوران   بـــهشـــده بـــود ولـــی در ایـــران 

ــۀ بــرده  هــا کــاوے  را شــهرهای مــستقل یونــان   جمعیــت هرکــدام از  .وجــود نیامــد  داری بــه زمین

ــ     : دادنــد دوگــروه انــسانی تــشکیل مــی    شــده، و دیگــر   ردهیکــی بومیــان مغلــوب و زیــِر ســلطه و ب

ایــن بومیــان کــه در آبادیهــای خودشــان حــق شــهروند شــدن را نداشــتند عمــالً   . هــاجران مــسلطم

رو جامعــۀ  از ایــن. کردنــد بردگــان قــوم مــسلط تبــدیل شــده بودنــد و بــرای آنــان بیگــاری مــی       بــه

 اربابـانْ . م متشکل بود از دوگروه بشری اربابان و بردگان          شهرهای یونان در پایان سدۀ ششم پ      

بردگی درآورده بودند و با آنهـا مثـل رفتـار انـسان               ی بودند که اکثریتِ بومی را به      اقلیتِ زورمند 

پنداشتند که برای کار کردن و بهره دادن  کردند، و عمالً آنها را جانورانی می با جانور رفتار می

یونانیان چنان تنگ نظر بودند کـه فقـط خودشـان را انـسانهای آزاده و متمـدن                . اند  آفریده شده 

کردنـد کـه بـرای        معنـای وحـشی تلقـی مـی          بـه  »بربـر «نستند و دیگر همۀ اقوام روی زمـین را          دا  می

بینــیم کــه یونــان مرکــز    حتــی در داســتانهای یونانیــان مــی .شــده بودنــدبردگــی یونانیــان آفریــده  

یونــان و نقطــۀ محــوری جهــان اســت؛ و ایــن نــشان از نــوعی طــرز فکــر  گیتــی، و معبــد دلفــی مرکــز

  .جهان دارد  ناآشنا بهقبیلگی خودشیفته و

تمــدنی کــه توســط (هرچنــد کــه تمــدن در میــان بومیــانِ ایــن ســرزمین ســابقۀ دیرینــه داشــت   

شـود از زمـان       نامیـده مـی   » تمـدنِ یونـانی   «، ولـی آنچـه      )جماعات مهاجرِ یونـانی نـابود شـده بـود         

ردیـد،  رودان و ایران بر روی یونانیان گـشوده گ  داریوش بزرگ شروع شد که درهای مصر و میان      

را مزدورانــی کــه   ویــژه طــب و ریاضــیات و اخترشناســی   بــهو علــوم و فنــون مــصری و کلــدانی   

  .یونان بردند کردند با خود به پیشترها در ارتش مصر و اکنون در ارتش ایران خدمت می

های ششم و پـنجم       در خالل سده  یونان که هرکدامشان یک امیرنشیِن مستقل بود         شهرهای

هرکدام در تالش گسترش نفـوذ و سـلطۀ خـویش      وبودندجنگ شبه دائم  یز و  درست هم با   پیوسته

 و تـشکیل نـوعی    در میـدان ظـاهر شـود   برتـر عنـوان قـدرت    بـه کـه  توانـست   کـدام نمـی   بود اما هـیچ   

م شباهتِ بسیار زیادی بـه امیرنـشینهای ایـران            این امیرنشینها در سدۀ ششم پ     . پادشاهی بدهد 

شــد از  نامیــده مــی» باســیلوس«شــاهِی مــاد داشــتند، و امیــر کــه  هــای پــیش از پاد در زمــان کــاوے

بسیاری جهات شبیه کاوے ایرانی بود، زمینهـای کـشاورزی وسـیعی در اختیـار داشـت، و شـهر        

کرد، هم فرمانده سپاه بـود هـم نماینـدۀ خـدا و سرپرسـت                 را با مشورت با سران طوایف اداره می       

بـا باسیلوسـهای یونـان داشـتند آن بـود کـه مـردم هـر         های ایـران     اما تفاوتی که کاوے    .امور دینی 
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هـا   کردنـد، ولـی یونـانی    نگریـستند و از او اطاعـت مـی    عنـوان پـدر مـی    کاوے بـه  منطقه از ایران به 

پذیری داشتند، و در هر شهری رقابت برسـِر ریاسـت در میـان سـران قبایـل                    کمتر عادت به فرمان   

شـهرهای  . نواخـت نبـود     شـد ولـی یـک        برقرار می  یی  طور دوره   در جریان بود و ثبات و آرامش به       

، و همــواره درگیــر بردنــد مــیکــار  شــهرهای همــسایه بــه یونــان تالشــهای شــدیدی بــرای تــسلط بــر

   ١.جنگهای خونین با یکدیگر بودند

 آغاز سدۀ ششم طبق قانونی که درم بود   در سدۀ ششم پ    ترین شهر یونان    در آتن که متمدن   

 شده بود، حـق شـهروند   وضع» سولون«نام    توسط حاکمی به   ) ماد اواخر دوران شاهنشاهی  (م    پ

 از جملـۀ ایـن شـروط    ؛ئـی برخـوردار بودنـد        مخصوص افراد خاصی بود کـه از شـرایط ویـژه           شدنْ

ی بـردۀ بـومی را در اختیـار داشـته           شـمار شخص امکان بدهد       بود که به   ثروتیکی حد معینی از     

بومیان حق تملک هیچ چیزی را نداشتند و فقـط           قانون او طبق  .  کنند کشاورزیباشد تا برایش    

ۀ هـرودوت چنـین پیـدا اسـت کـه       از نوشـت .توانستند برده باشند و برای اربابان بیگاری کنند       می

تـر، نظـام      عبـارت درسـت      به ٢.اقتباس کرده بودند   فرعونی   این قانون را یونانیان از قوانین مصرِ      

ریختـه از همـان نظـاِم کهـن بـود             منظم و در هـم    ئی نـا    اجتماعی یونانیها در اوائل سدۀ ششم نسخه      

ــسِس  ســولون در زمــان فرعــون اُح . کــه مــصریها در یونــان ایجــاد کــرده بودنــد   معاصــر کــوروش (م

کــرده و بــسیار چیزهــا را نــزد مــصریان   مــصر رفتــه بــوده و در ارتــش مــصر مــزدوری مــی  بــه) بــزرگ

  . یونان آورده است آموخته بوده و با خود به

بوجیە یونان نیـز وارد دورانـی از آشـوب      دستگاه فرعونانِ مصر توسط کام با برچیده شدن  

شـوریدند و او از آتـن گریخـت؛ قبایـل چهارگانـۀ              پیـاس   هـی شد، قبایل آتن برضد حاکمشان      

ســرزمین اتیکــه کــه آتــن مرکــزش بــود پــس از درگیریهــائی بــه ده قبیلــه بــا ده منطقــۀ نفــوذ تقــسیم   

)  عـضو ۵۰از هـر قبیلـه   ( عـضو  ۵۰۰ئی متشکل از     رای حکومتی دنبال این رخدادها شو     به. شدند

نـام کلیـستین کـه رئـیس          تشکیل شد تا آتن را با تشریک مساعی یکدیگر اداره کنند، و مردی به             

طبــق قــانونی کــه اعــضای ایــن مجلــس وضــع . حاکمیــت آتــن برگزیــده شــد یکــی از قبایــل بــود بــه

هـزار شـهروندِ مـرد     ضـی شـوند و حـدِاَقَل شـش        کردند مقرر شد که چنانچه مردم آتن از حاکم نارا         

تواننــد کــه  نظــر بدهنــد کــه حــاکم بایــد برکنــار شــود اعــضای مجلــس مــی)  درصــد مــردان آتــن۶۰(

ئـی بـود کـه        این بـدایتِ نظـام سیاسـی      . جایش برگزینند   حاکم را برکنار کرده حاکم دیگری را به       

                                                 
احمد بهمنش، تـاریخ یونـان قـدیم،        . ترجمۀ غالمحسین صدیقی  اصول حکومت آتن،    بنگر ارسطو،    1

  ).انتشارات دانشگاه تهران(جلد اول 
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 بـرای شـرکت در ایـن نظـام          زنـان و بردگـان هـیچ حقـی        . نـام گرفـت   » دموکراسـی یونـانی   «بعدها  

م نـام دههـا زن    های پنجم و چهارم پ های یونانیان سده  در حالی که در نوشته    . سیاسی نداشتند 

میان آمده است، ما هرچه بکوشیم        به چه از خاندان سلطنتی چه غیرسلطنتی     برجستۀ ایرانی   

جـائی   کوشـشمان بـه  دسـت آوریـم       های آنها سراغی بـه      که از نقش زن در جوامع یونانی در نوشته        

  .زن و برده نزد یونانیها دارای منزلت مشابهی بودند. نخواهد رسید

. اســپارت کــه در همــسایگی جنــوب آتــن واقــع شــده بــود از ثبــات بیــشتری برخــوردار بــود   

اسپارت در میان دو پادشاه که هرکدامشان رئیس اتحادیۀ کوچک قبایلی در منطقۀ خودش بود 

هر شاهی در منطقۀ خـودش نظـم   . تقسیم شده بود) کهن در ایرانهای عهد    درست شبیه کاوے  (

لذا آنچه دموکراسی یونانی . شد ئی را برقرار کرده بود که مانع از شورشهای قبایل می     همگانی

همچنـین بـود مقدونیـه کـه در زمـان داریـوش         . گاه در اسپارت ایجـاد نـشد        نامیده شده است هیچ   

.  و پادشـاهِ محلـِی خودمختـارش از اتبـاع شاهنـشاه بـود              بزرگ در درون قلمرو ایـران قـرار داشـت         

  .چند امیرنشین کوچک دیگر نیز در یونان وجود داشتند که چندان اهمیتی نداشتند

 جـدائی از  بـه  را تحریـک  امیـران جزایـر دریـای ایـژه    م    پ ۴۹۸ در سـال     آتنچنانکه دیدیم،   

شتن یونانیان اناتولی و جزایر     ؛ ولی اقدامات مؤثری که داریوش برای راضی نگاه دا         ایران کرد 

آتن و دیگـر شـهرهای     داریوش ازم  پ ۴۹۳در سال   . اثر گذاشت   تحریکات آتن را بی    انجام داد 

خواسـتۀ   گرچه بخش اعظم شهرهای یونان بـه     . از ایران اطاعت کنند    خواست که    یونان اروپایی 

زایـر دریـای ایـژه را    ؛ و چونکـه امیـران ج  داریوش گردن نهادند آتن خواستار حفظ استقالل بود     

یونـان بفرسـتد و آتــن را    لـشکر بــه  کـه  داریـوش تــصمیم گرفـت   کـرد  جـدایی ایـران تحریــک مـی    بـه 

پیـاس کمـک      بـه هـی    ۴۹۰ در سـال   سپس چنانکه دیـدیم، شـهریار لیـدِیَە       . جای خودش بنشاند    به

  . )داستان ماراتون(کرد تا به حاکمیت آتن برگردد، ولی ناکام ماند 

 توانــسته بودنــد نــوعی  بــا تالشــها و لشکرکــشیهام آتنیهــا  پ۴۸۰ تــا۴۹۰در فاصــلۀ ســالهای

 آتـن اقـداماتی   بـزرگ پـس از داریـوش   . جود آورند و  میان شهرهای یونان به    در نیرومند ۀاتحادی

 وادار م  پ۴۸۰ در سـال   کـه خـشیارشا را  انجام داد را برای جداسازی جزایر دریای ایژه از ایران 

ــه افــسانه کردنــد؛   را تبــدیل بــه  همــان لشکرکــشی کــه یونانیهــا آن   : یونــان کــرد   ســپاه بــه رســالا ب

 لـی  آتـن بـسیج کـرد و    شـهر  را برضـد   بـیش از دو میلیـون سـپاهی        خـشیارشا    گویـد   ئی که مـی     افسانه

   .شکست یافت تا آتن استقالل خویش را همچنان حفظ کند

 آنچـه   .رهبـری آتـن تـشکیل شـد         بـه  ئی در میـان شـهرهای یونـانی         م اتحادیه    پ ۴۷۸سال   در

ولـی  . یونـان بـود     اتحادیۀ یادشده را ایجـاد کـرده بـود احـساس خطـِر لشکرکـشی مجـدد ایـران بـه                    



۳۷۰  خشیارشا و یونانیان                                                شاهنشاهی هخامنشی                                                                                

وقتی معلوم شد که ایران قصد تصرف یونان را ندارد علت وجودی اتحادیه نیز از میان رفت، و     

ایران و نیازشـان      ا به البته وابستگی امیران شهره   . وضع سابق برگشتند    شهرهای یونان دوباره به   

کردنـد، همچنـین نیـاز شـهروندان یونـانی            به کمکهای اقتصادی که از دربار ایـران دریافـت مـی           

وران و صــنعتگران  عــالوه خیــل عظیمــی از پیــشه عنــوان مــزدور، بــه خــدمت در ارتــش ایــران بــه بــه

همـی بـرای   کردنـد، عامـل بـسیار م      ایـران سـفر مـی       یونانی که برای یافتن موقعیت شـغلی بهتـر بـه          

وابــستگی بــه ایــران بــرای یونانیهــا . کارشــکنی در امــر تــشکیل اتحادیــۀ سراســری در یونــان بــود

شاهنـشاه ایـران هرچنـد کـه عالقـه       . سودمندتر از وضعی بـود کـه عـدم وابـستگی برایـشان داشـت              

ــی            ــد ول ــردم در آرامــش و آســایش بزین ــا م ــان وجــود داشــته باشــد ت ــات در یون داشــت صــلح و ثب

بینــیم کــه در   لــذا مــی . ثبــاتی در منطقــه قــد برافــرازد   عنــوان عامــل بــی  ه آتــن بــه خواســت کــ  نمــی

آیـد کـه دربـار ایـران بـه       میان مـی  های گرانی به های یونانیان باستان همواره سخن از رشوه      نوشته

نوشتۀ یونانیان،    یا به (داده تا وابستگی آنها به ایران را تضمین کند            امیران شهرهای یونانی می   

  ).فاق و شقاق را در میان امیران شهرها استمرار بخشد و یونان را در ضعف نگاه داردهمواره ن

 ۴۳۱در سـال . میان اسپارت و آتن نیز همواره بـر سـر زعامـت یونـان رقابـت و درگیـری بـود                    

درنتیجـۀ ایـن تالشـهای تمـدنی و     . میان اسپارت و آتن جنگ درگرفـت و اسـپارت پیـروز درآمـد      

 کـه در تـاریخ    شـدند درازمدترهای یونانی وارد یک دوره جنگهای        شه سازی یونان،   یکپارچه

یونانیها پـس از هـر دوره جنگهـای خـونین وارد        . شهرت دارد » جنگهای پلوپونیز «نام    یونان به 

عنـوان   بیشترین تالشها ازجانـب آتـن بـه   . جنگهای سابق برگردند   زودی به   شدند، تا به    صلح می 

گـر را   گرفـت کـه چنـدین شکـست بـزرگ و ویـران            مـی  رقیب اسـپارت در تـسلط بـر یونـان صـورت           

مورخــان یونــانی علــت ایــن شکــستها را حمایــت دربــار ایــران از شــاه    . دنبــال آورد بــرای آتــن بــه

ــد اســپارت نوشــته  ــا ســال  . ان ــه     پ۴۰۴ت ــان ب ــوعی     م بخــش اعظــم یون ــاده و ن دســت اســپارت افت

زمـان سراسـر یونـان     ه از ایـن در گفتار بعدی خواهیم دید کـ      . شاهنشاهی یونانی تشکیل شده بود    

  . های بسیار گرفت ایران شد و از امتیاز این وابستگی بهره برای چندین دهه وابسته به

 ۳۷۱در سـال    شهر تِبِس که از دیرباز بـرای تـشکیل سـلطنت یونـانی بـا آتـن رقابـت داشـت                      

بالکان اطاعت خویش کشاند و تشکیل سلطنت نسبةً پهناوری در بخش میانی جنوبِ               آتن را به  

آتن در سالهای آینده در تـالش ایجـاد اتحادیـۀ نـوینی بـود تـا از سـیطرۀ تِـبِس بیـرون آیـد و                           . داد

ــا ســال     . قــدرت برتــر یونــان تبــدیل شــود    بــه  اتحادیــۀ ۳۵۴امــا ایــن تالشــها ثمــر معکــوس داد و ت

وضــِع دیرینــه برگــشتند کــه هرکدامــشان یــک   کلــی از هــم پاشــید و شــهرها بــه شــهرهای یونــانی بــه

ــران داشــت     کم مــستقل شــبیه کــاوے  حــا در همــۀ ســالهای یادشــده همــواره    . هــای عهــد کهــنِ ای
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نظــام خــدمت  عنــوان پیــاده لــشکرهای مــزدور از شــهرهای یونــان ازجملــه آتــن در ارتــش ایــران بــه 

  .آن اشاره خواهیم داشت کردند، که در جای خود به می

 گیـریِ قـدرت     اوج   کـه بـه    هـای سـدۀ چهـارم در مقدونیـه رخـدادهائی در جریـان بـود                 در نیمه 

 در نیمـۀ دومِ   سراسر یونـان  . و بیرون آمدن کشور مقدونیه از سلطۀ ایران انجامید         فیلیپ مقدونی 

مقـدونی  بخـشی از امپراتـوری اسـکندر      بـه زودی  بـه تسخیر مقدونیه درآمـد تـا    بهم  سدۀ چهارم پ  

ثمـر    نت مقتـدر بـه     سـال تـالش یونانیـان بـرای تـشکیل سـلط            ۲۰۰ با ظهور اسکندر،     .تبدیل گردد 

های ماقبلِ ماد بود خارج گردیـد و وارد دوران            نشست، و یونان از دورانی که شبیه دوران کاوے        

  .شاهنشاهی شد

. ئی خرافاتِ دیرینه بود     پرستی متشکل از مجموعه      بت  دینی ابتدایی از نوع    یونانیهادین  

گونه و  و خدایانشان انسان هنوز تصور خدای مجرد شکل نگرفته بود         م   تا سدۀ پنجم پ    آنها نزد

زیستند، و مثل انسانها توالد و تناسل و جنـگ و سـتیز           زمینی بودند که بر فراز کوههای بلند می       

 یکـدیگر را در     کردنـد،    از یکدیگر دزدی مـی     داشتند، کردند و خشم و کین و نفرت و محبت          می

 صـفتهای خـدایان     .ندشـد   مردنـد و نـابود مـی       و حتی می  ،  کشتند  کردند یا می    جنگها متواری می  

نـامیم نیـز در آنهـا دیـده      حدی انسانی بود که حتی برخی از صفاتی که ما انحرافی می           یونانی به 

نزد یونانیها رسـمی معمـولی بـود، خـدایان          ) لواط(گایی    ازآنجا که پسر   مثالشد؛ چنانکه     می

ن خـــدای بزرگتـــری(در پیکـــرۀ مقدســـی کـــه از زئـــوس  . یونـــان نیـــز دارای چنـــین رغبتـــی بودنـــد 

دار اسـت و یـک    بینیم که در هیـأت یـک مـرد ریـش     اند خدای بزرگ را می برجا نهاده ) یونانیان

مقـر  (کوه اولُمپ     را در آغوش گرفته با خود به      ) به نام جان میداس   (دهی    کون  نوجوانِ معروف به  

 نـزد  یـا مـثالً برهنگـی کـه    . این نوجـوان بدهـد   برد، و خروسی نیز در دست دارد تا به          می) خودش

در پیکرۀ مقدسی از . اند یونانیان یک امر معمولی بوده است خدایان نیز چنین وضعیتی داشته 

سـوی دشـمن یـا شـکار پرتـاب            بینیم که سـنگی در دسـت دارد و بـه            زئوس او را برهنۀ مادرزاد می     

اندازی در جنبش است و پاهایش از هم گشوده شده اسـت و گُنـد    کند، بدنش درحین سنگ  می

م سـاخته شـده       هـردو پیکـرۀ زئـوس در سـدۀ پـنجم پ           . جنبـد   اش در برابـر دیـد اسـت و مـی           و خایه 

زمـان نـوعی فقـر همگـانی بـود؛ زیـرا یونـان سـرزمینی نـسبةً           علت برهنگی یونانیهـا در آن    . است

بینـیم کـه      زمـان بازمانـده اسـت مـی         هائی که از اشـراف یونـانیِ آن         در پیکره . درآمد بود   فقیر و کم  

یونانیـان در سـدۀ پـنجم    . انـد  رچۀ دو سه متـری ندوختـه را بـر خودشـان پیچانـده           فقط یک تکۀ پا   

خــدایان نیــز   پیکــرۀ زن. نــامیم نرســیده بودنــد  مرحلــۀ پوشــیدنِ آنچــه مــا لبــاس مــی    م هنــوز بــه  پ

را در چنـین حـالتی پـس از بیـرون     » اَفرودیتی«ساختند، چنانکه مثال  حالت برهنۀ مادرزاد می  به
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یم، ولــی دســت چــپش را بــر روی آلــت تناســلیش گذاشــته اســت تــا مــوی    بینــ آمــدن از حمــام مــی 

حالـت شـکم و نـاف و سـرین ایـن خـدای زیبـا نـشان         . زهارش که شـاید بـدمنظر بـوده دیـده نـشود        

این برهنگی نیز بازتـاب سـنت برهنگـی زنـان در جامعـۀ یونـان       . زائیده است دهد که زنِ بچه   می

هـائی را بـرای تقـدیم     چنـین پیکـره  . ده شـده اسـت  اروپایی است که در تـصویر خـدا نیـز نـشان دا          

ساختند تا خشنودی خدا را حاصل کننـد؛ و معمـوالً    معبدِ خدا در روزهای اعیاد و ایام حج می      به

معبـد تقـدیم    عنـوان هدیـۀ مـردم شـهر بـه      پرداختند تـا بـه   ئی از اشراف می هزینۀ تهیۀ آنها را دسته  

درد و بال را فرستادۀ .  و بال را از مردم شهر دور کندشود تا خدائی که در آن معبد ساکن بود درد 

شـود خـشم آنهـا را بـا دادن      پنداشتند، ولی گمانشان بر آن بود کـه مـی       شده می   خدایان خشمگین 

هــای زیبــا و قربانیهــای خــشنودکننده فرونــشاند و رضایتــشان را جلــب   هــدایای گرانبهــا و پیکــره

، خـدایان  )همان دیو، خدای کهن آریایی( بود  »زئوس«هرچند که خدای بزرگ یونانیها      . کرد

و فینیقـی  ) ایـزیس، آمـون، هـرمس    (، و چنـد خـدای مـصری         )…تو  پی، کوتی   پان، آسکِل (بومی  

حـضور خـدایان مـصری و       . نیز نزد یونانیان مورد پرسـتش بودنـد       ) عِشتاریت، اَدونای، هرکول  (

 سـرزمین یونـان بودنـد کـه تـا زمـان        هـا بـر     فینیقی در یونان یادگار دوران تسلط مصریها و فینیقـی         

  .کوروش بزرگ ادامه داشت

شـبیه مراسـم حـِج        سـالیانه   مقـدسِ  مراسم عبـادی یونانیـان عبـارت بـود از تعـدادی جـشنِ             

 در یـک نقطـه از هرکـدام از    چنـدروز  که در اوقات معینی از سال برای    رودان و مصر    مردم میان 

ــا مــی  در حــضور پیکرهــای خــدایان  شــهرها ــان رواج داده     ا.شــد  برپ یــن رســم را مــصریان در یون

 خـدایان،  شـاد کـردنِ  جمعـی بـرای    جمعـی و نمایـشهای دسـته     رقـص و آواز و سـرود دسـته       .بودند

 معابـدِ  سـاختن پیکـرۀ خـدایان و تقـدیم آنهـا بـه           . شـد   مراسمی بـود کـه در ایـن جـشنها برگـزار مـی             

؛ و این سنتی گرفت نجام می خدایان اخشنودیمنظور جلب   بود که بهعباداتیخدایان از جمله 

خــدایان نیــز از رســوم معمــولی نــزد     تقــدیم قربــانی بــه .بــود کــه مــصریان بــه آنهــا آموختــه بودنــد  

ترین آنهـا معبـد     ی معبد در یونان ساخته شد که مهم       م شمار   در اوائل سدۀ ششم پ     .یونانیان بود 

شـد طبـق یـک     داره مـی  زن و مـرد ا کاهنـانِ غیبگـوی  ایـن معبـد کـه توسـط تعـدادی از          . لفی بـود  ِد

کـار متولیـان ایـن معبـد     . صـورت معبـد مرکـزی یونـان درآمـده بـود            مـرور زمـان بـه       توافق قبایلی بـه   

 آنهـا  پرسـشهای  بـه  و کـرده بینیهـائی   پـیش  معبـد  شـد کـه بـرای مـراجعین     بیشتر در این خالصه می  

هرکـار مهـم   . ددربارۀ آینده و تصمیمهائی که بایـد اتخـاذ کننـد نظـر بدهنـد و رهنمـود ارائـه کننـ           

کردنـد و دربـارۀ آن     معبـد مراجعـه مـی    بـه خواستند انجام دهند ابتدا       جمعی که یونانیان می     دسته

تناســب  کــرد و بــه ئــی کــه دریافــت مــی تناســب هدیــه گــو بــه کردنــد، و غیــب  مــیپرســشگــو  از غیــب
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داد، و چــون ایــن جمــالت  کننــده جمالتــی را ســر هــم بنــدی کــرده تحویــل مــی  شخــصیت مراجعــه

گو تطبیقش داد  شد با جواب غیب  می،هرگونه که بود    ماً مغلق و نامفهوم بود، نتیجۀ کار به       عمو

دسـت کـوروش      وقتـی شـاه لیـدِیَە پـس از برافتـادن دولـت مـاد بـه                . گو دانـست    گو را راست    و غیب 

بـه  قصد گسترش دادن مرزهـای شـرقی کـشورش بـا ایـران وارد جنـگ شـود،            به تصمیم گرفت که  

. الهــام خواســتبــاره  او داد و از او در ایــن عــه کــرد و مقــدار زیــادی هــدایا بــه   مراجخــدای یونــان

او کـوروش را نـابود خواهـد      کروسـوس داد کـه معنـایش آن بـود کـه              گو جوابی خوشـایند بـه       غیب

مرزهـای ایـران       شادمان شد و لشکر بزرگی آراسته به       خدای یونیانیان  کروسوس از رهنمودِ  . کرد

تـسخیر کـوروش     و لیـدِیَە بـه    خـورد که در برابر کـوروش شکـست          ی وقتی ول. در اناتولی حمله برد   

یکـی   او بازگردانـد و او را بـه        کروسوس از خدا درخشم شد؛ و چون کـوروش آزادی را بـه             درآمد،

از مشاوران خویش تبدیل کرد، کروسوس قیـد و بنـدهائی کـه در روز اسـارتش بردسـت و پـایش                   

بــه خــدای یونانیــان «: آنهــا گفــت  دلفــی فرســتاد و بــهنهــاده بودنــد را توســط کــسانی بــرای معبــد 

مـن وعـده دادی کـه دولـت بـزرگ را       بگوئید که از فریب دادن من چه سودی عایدت شـد؟ تـو بـه       

دسـت آوردم ایـن قیـد و بنـدها اسـت       سرنگون خواهم کرد، ولی آنچه من از جنگ با کـوروش بـه          

 ولـی البتـه متـولی معبـد دلفـی           ».تـو    به منۀ اعتماد   اینها است نتیج  . فرستم  که اکنون برای تو می    

فرسـتادگان کروسـوس    ، بـه )وحی بوده(کوشید بگوید هرچه گفته سخن خدا بوده   که همواره می  

 مرتکـب شـده بـوده    تبزرگـ  ردۀ گنـاهی اسـت کـه پـ    او بگوئید که آنچه برسر تو آمد نتیج       گفت به 

فرسـتاد کـه آنچـه خـدا        کروسـوس پیـام       او همچنـین بـه    . دهـی    و اکنون تو کیفرش را پس مـی        است

او گفته درست بوده، و منظور خدا از یک سلطنت بزرگ که قرار بود سـرنگون شـود سـلطنت                      به

  ١.لیدِیَە بوده است نه شاهنشاهِی ایران

 چنـین    کـه از وحـی خـدای یونـان برآمـده بـود             گـوی معبـد دلفـی       همیشه پیـشگوییهای غیـب    

کردنــد؛  هــای او را بــاور مــی  گفتــهودنــد  و مــردم یونــان کــه بــیش از حــد خرافــاتی ب  ؛دوپهلــو بــود

 لیـدِیَە    از دولـت بـزرگ     خـدا   سـخن   کـه مقـصود    کروسـوس گفتنـد      رهنمود خـدا بـه     ۀچنانکه دربار 

  .  را بد تعبیر کرده استخدابوده است نه ایران، و کروسوس سخن 

رفتند که در اثر پیـروزی پیروانـشان بـر آن       جنگ خدایان بیگانه می     در مواردی یونانیان به   

). یعنی عبادتشان بر مردم شهرهای مغلوب تحمیل شده بود(شهرها وارد آن شهرها شده بودند 

نویــسد کــه مــردم کونیــا بــرآن شــدند کــه جــز خــدایان خوشــان را نپرســتند و خــدایان  هــرودوت مــی

ابـزار   ۀ مـردان جنگجـوی شـهر بـا نیـزه و جنـگ       برای این منظـور همـ     . دیگر را از شهرشان برانند    
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خـدایان بیگانـه را تهدیـد کردنـد      طـرف آسـمان افراشـتند و    هایشان را به رفتند و نیزه  کنار دریا     به

 پــس از آن گفتنــد کــه خــدایان بیگانــه را از شهرشــان   .ر شهرشــان را تــرک کننــد تــکــه هرچــه زود

  ١.اند اخراج کرده

بعد برای برگزاری مراسم جشنهای دینی تئاترهائی در فـضای   های ششم و پنجم به   از سده 

 در ایـن نمایـشها چنـدتن      .عبادت و نمایش هنرهای دینی بود     حِج ساالنه و    نا شد که محل     آزاد ب 

شدند؛ و داسـتانهای زایـش و پـرورش خـدایانِ      گویِی منظوم با اداهای نمایشی می  متصدی قصه 

هایشان   ربایی  آسمانی و عشقها و جنگهایشان و کشت و کشتارهایشان از یکدیگر و همچنین زن             

هــومر، و همچنــین  هــای منــسوب بــه گفتنــد، کــه از جملــۀ آنهــا ســروده  ان بــازمیرا بــرای تماشــاگر

ــه   ــاعر یونـــانی بـ ــام هِـــسیودِس  داســـتانهای منظـــوم یـــک شـ م  در ســـدۀ پـــنجم پ. بـــود) هِزیـــود(نـ

ــه    ــز ب ــزوده شــد، و ســه    داســتانهای حماســی نی ــشها اف ــه    داســتان ایــن نمای ــرداز بــزرگ ب نامهــای  پ

هور کردند که هنرشان نوشـتن نمایـشنامۀ منظـوم بـرای     اسخیلیوس و سوفوکلِس و یوریپیدیس ظ    

اینهــا نمایــشهای حماســی کــه بازگوکننــدۀ تــاریخ یونــان بــود نیــز      . اجــراء در حــضور جمــع بــود  

هنر  رسد که هنر حماسی را اینها از ایرانیان فراگرفته و به            نظر می   به. نمایشهای دینی افزودند    به

نهای تــاریخی ایــران از رســتم و اســفندیار و    چیــزی شــبیه داســتا  (دینــِی محــض افــزوده بودنــد    

 در هریــک از شــهرهای ).کیکــاووس و کیقبــاد و جــز آنهــا کــه در شــاهنامه بازنویــسی شــده اســت 

را  ماننــد وجــود داشـت کــه محــل برگــزاری ایــن نمایــشها بــود، و آن  فــضای بــازِ میــدانیونـان یــک  

 شـهر را داشـت و    مردان بـالغ  ۀ   گنجایش هم  م   پ  در سدۀ چهارم   این تئاترها . نامیدند  می» تئاتر«

ترتیـب هنـر      ایـن   بـه . هزار نفر را درخـود جـای دهـد          توانست تا چندین    در شهرهای پرجمعیت می   

شـبیه آنچـه    ( هنـر دینـی بـود   عمـالً پـردازی و نمـایش   از پیکره سـازی گرفتـه تـا داسـتان        یونانی

ی یونـان زیـِر تـأثیر       ، و چنـد سـده بعـد کـه تفکـر دینـ             )رودان وجـود داشـت      پیشترها در مصر و میان    

  .زندگیش ادامه داد  بهشکل هنِر صِرف عواملی تحول یافت به

م در هـر شـهر اعـضای یـک قبیلـۀ واحـد را                 بخش مسلط جوامع شهری یونان سدۀ شـشم پ        

مـرور زمـان تقـسیم شـده بـود تـشکیل              داد و در مواردی از دوسه قبیلۀ خویشاوند که بـه            تشکیل می 

جهـت حکومتهـای      و از ایـن    ،کهـن در جوامـع شـهری سـریان داشـت          یی    تقسیم کار قبیله  . شد  می

) نخبگان جامعه(مفهوم ایرانیش بود که سران قبیله  شهرهای یونانی هرکدام یک کدخدایی به  

نظـــامی کـــه در تـــاریخ بـــا نـــام   .کردنـــد را اداره مـــی بـــا تـــشریک مـــساعی و مـــشورت یکـــدیگر آن 

ایی بود کـه فقـط افـراد متنفـذ قبایـل در       دموکراسی یونانی شناخته شده است چنین نظام کدخد       
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آن شرکت داشتند و حقوق و امتیازها را با توافق یکدیگر در میان خانـدانهای خودشـان تقـسیم                 

 اعظم جامعه که همان برده شدگان بومی بودند از همۀ حقوق انسانی محـروم               بخشکردند و     می

   ١.شدند نگاه داشته می

م تا زمان هخامنشی درمیان قبایل        از سدۀ هفتم پ   یی که     سبب جنگهای درازمدت قبیله     به

آمـد   پذیری از یک سلطۀ برتر که از بیـرونِ قبیلـۀ خـودی مـی           یونانی جریان داشت آمادگی فرمان    

صــورت  ئــی بــود از اجتماعــاتِ قبــایلی بــه   لــذا یونــان در زمــان هخامنــشی مجموعــه  . را نداشــتند

ومــت دموکراســی را اندیــشمندان  گرچــه تئــوری حک. شــهرهای مــستقل و در جــدال بــا یکــدیگر  

 هــای تــاریخی آنچــه در نوشــتههــای عمــر دولــت هخامنــشی نوشــتند، ولــی  یونــانی در آخــرین دهــه

 شـهرهای یونـان در قبـال یکـدیگر          دموکراسی یونانی نامیده شده است حالتی بـود از جداسـریِ          

م از شـهرها    یـی گـردن نهنـد، و هـر تالشـی کـه هرکـدا                یک قدرت برتـر منطقـه       که حاضر نبودند به   

نتیجـۀ قطعـی برسـد، و شـهرها           توانست بـه    آورد نمی   عمل می   برای ایجاد یک دولت سراسری به     

یــی و رقابتهـــا و   ایــن امــر نتیجــۀ ســنن قبیلــه     . کردنــد   اســتقالل خودشــان را حفــظ مــی    همچنــان 

 گــردن نهنــد و قــدرت برتــرســروری یــک  شــد کــه یونانیــان بــه  ســتیزهائی بــود کــه مــانع از آن مــی  

  . نیرومند تشکیل شودفراگیر ووجود آید و دولتی  ر میانشان بهاتحادی د

گیــری و  و مــاهی) دشــتهای داخلــی در(زنــدگی اقتــصادی جماعــات یونــانی را کــشاورزی   

از آنجـا کـه نقـل و    . داد تـشکیل مـی  ) در زمینهـای سـاحلی  (راهزنی دریـایی و نقـل و انتقـال کـاال       

نشین  نانی یکی از راههای درآمد یونانیان ساحلنشینان یو  انتقال کاال از راه دریا توسط ساحل      

  مدیترانـه در رفـت و  های شـمالی و شـرقی و جنـوبی        هکاران یونانی در میان بنادر کران      بود، کرایه 

ه آشـنایی مـی          پیشرفتۀ آمد بودند، و در اثر همین رفت وآمد با تمدنهای          یافتنـد، و      مـصر و فینیقِیـّ

اندوختنـد    این مراکز تمدنی داشتند تجارب ارزنده مـی        بسیاری از آنها که اقامتهای طوالنی در      

ه اخـذ کردنـد     ترین دست  مهم. کردند  جامعۀ خویش منتقل می     و به  آورد تمدنی که آنها از فینیقِیـّ

 .ئی ایفـا کـرد    در گسترش تمدن یونانی نقش عمده    بعد  م به   از سدۀ ششم پ   نگارش الفبا بود که     

 از دوران هخامنـشی تـا چـه انـدازه در یونـان نفـوذ                برای آنکـه بـدانیم تمـدن مـصر فرعـونی پـیش            

کنم کـه تـصریح دارد تقریبـا همـۀ خـدایان یونـانی از          هرودوت را ذکر می    ۀداشته است، این جمل   

   ٢.یونان آورده شدند، و بازرگانی را یونانیها از مصریها آموختند مصر به

ر ارتبــاط و از آبادیهــای یونــان تــا دوران کــوروش بــزرگ بــا کــشور مــصر فرعــونی د        ۀ همــ
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فرعـونِ معاصـر کـوروش    (مـسِس   هـرودوت اشـاره دارد کـه اُح   . ور بودنـد  کمکهـای فرعونـان بهـره   

هــای ســاخت معابــدی در یونــان را   شــهرهای یونــان عنایــت خاصــی داشــت؛ او هزینــه  بــه) بــزرگ

أمین کــرد؛ بــرای ایــن معابــد موقوفــاتی قــرار داد؛ بــرای بازســازی معبــد دلفــی مبــالغ هنگفتــی     تــ

هـای چـوبینی    پیکـره  هائی با هزینۀ او بـسازند؛ و  خت؛ دستور داد برای معابد یونانی پیکره   پردا

از  بـسیاری یونـان فرسـتاد تـا در برابـر معابـد نـصب شـوند؛         از خودش که روکش طال داشت را بـه  

پایتخـت  زادگان یونـان در      از بزرگ برخی  ؛  رفتند  مصر می  بهها برای کارهای ساختمانی       یونانی

 ایـن   ١.دادنـد   یونانی تشکیل مـی   مزدور  مسِس را سربازان      ؛ و بخشی از ارتش اُح     یستندز  مصر می 

سخنان نشانگر پیوند بسیار نزدیکی است که یونان با مصر عهد فرعونان داشته است؛ و همـین                 

ســولون کــه  . شــده کــه یونانیهــا بــسیاری از ارزشــهای تمــدنی مــصر را اخــذ کننــد      امــر ســبب مــی 

  .زیست مسِس می یونان شهرت دارد در زمان این احگذار  عنوان قانون به

را داشـتند کـه هـر عنـصر           سـاز، و هنـر آن       شان قومی بودند تمـدن      خصیصۀ نژادی   یونانیان به 

را نیـز داشـتند کـه آنچـه از      هنـر آن . گرفتنـد را بـه خـوبی پـرورش دهنـد        تمدنی که از مـصریان مـی      

. نـام خودشـان مـصادره کردنـد         وردنـد، و بـه    نوشته درآ   مصر گرفته بودند را در زمان هخامنشی به       

جای هیچ جدالی نیست که ریاضیات و طـب و اخترشناسـی و حکمـت را یونانیـان از مـصریها و                      

نویسند که  می زنانه الفغربی ۀ گرچه نویسندگانِ خودشیفت. سپس از کلدانیها یاد گرفتدند   

کــه   بگویــد آن کــسانی ذات بــوده اســت، اگــر کــسی بخواهــد   تمــدنِ یونــانی یــک تمــدن قــائم بــه   

انـد   دانـان و پزشـکان بـزرِگ یونـانی در دوران هخامنـشی شـناخته شـده              عنوان حکمـا، ریاضـی      به

حقیقــت آنــست کــه . انــد ســخن نابجــائی گفتــه اســت شــاگردان مــدارس مــصری و کلــدانی نبــوده

م داشــتند را از مــصر و ســپس کلــده    یونانیهــا آنچــه از تجــارب فکــری و علمــی در ســدۀ شــشم پ   

زیـرا مـصر و کلـده در آن روزگـار          . در این سخن جـای هـیچ جـدالی نیـست          . دست آورده بودند   به

در اینکـه   . پیمودنـد   دارای تمدن پیشرفته بودند ولی یونانیان هنوز مراحل نخستیِن تمدن را می           

هـای بـسیاری در دسـت هـست        انـد نـشانه     متفکران بزرگ یونان به مصر و کلده آمد و رفت داشته          

ر نیست؛ و حقیقت آنست که آنچه علوم یونانی نامیده شده است بازنویـسی علـوم         که قابل انکا  

آنهـا   م چیزهـائی بـه     مصری و بابلی بوده، و سپس اندیشمندان بزرگ یونانی در سـدۀ چهـارم پ              

صــورت مــدون و مــنظم درآوردنــد، و ایــن البتــه هنــر بــسیار بزرگــی بــود کــه یونانیــان   افزودنــد و بــه

نیهــا آن بــود کــه شناســنامۀ همــۀ علــوم و فنــونی کــه از مــصریان و بابلیــان  هنــر دیگــر یونا. داشــتند

  .فراگرفته بودند را به نام خودشان ثبت کردند
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شـد و   مزدوری برای ارتشهای روز یک شغل شریف و پردرآمـد بـرای یونانیـان شـمرده مـی                 

مـزدوری  ە  لیـدِیَ و از یونانیان در ارتشهای مصر بسیاریم گروههای      ششم پ  هفتم و های    در سده 

از زمـان داریـوش   تجـارب   ایـن .  اندوختنـد بـسیاری ، و از ایـن رهگـذر تجـارب جنگـی         کردند  می

ســربازان یونــانی کــه در .  در خــدمت ارتــش ایــران قــرار گرفــتپایــان دوران هخامنــشی تــا بــزرگ

اندوختنــد وآرزوی عظمــت  خــدمت ارتــش ایــران بودنــد در ایــران تجــارب نظــامی و سیاســی مــی 

بردند و دربارۀ ایـن آرزوهـا داسـتان و     شهرهای خودشان می ایران را با خودشان به    روال    یونان به 

 بـرای   بـود جمعـی      جـشنهای دسـته    کهمراسم دینی    سرودند، و در   نوشتند و شعر می     نمایشنامه می 

  .دادند کردند یا نمایش می حاضران قرائت می

 بر بخـش اعظـم اوقـات        داری حاکم بر یونان بیکاری عمومی      سبب نظام برده    از آنجا که به   

همــان  (پرداختنــد  اوقــات مــی گــذرانِ تجمعهــای گونــاگون بــه   درآزادگــان حــاکم بــود،  آزادگــان

سـران یونـان گفـت کـه شـما در میـدانهای            شـوخی بـه     تجمعاتی که باالتر دیدیم کوروش بزرگ بـه       

در ایــن تجمعهــا تفریحــات و    . )بافیــد شــوید و بــرای همــدیگر دروغ مــی    شــهرهایتان جمــع مــی  

هـا از سـرگرمیهای دیگـر بیـشتر           شـد، کـه نقـل داسـتانها و افـسانه            گرمیهای مختلفی دنبال مـی    سر

هـای دلکـشی را    داسـتانها و افـسانه  کـه  کوشـیدند   که درپی کسب نام و نان بودند می    کسانی. بود

هائی را که برای این منظور در نظـر گرفتـه       ابداع کنند و در تجمعها نقل کنند و بخوانند و جائزه          

نمـایش انجامیـد و       هنـر  ابـداعِ   مـرور زمـان بـه       وضـع بـه     ایـن . خودشان اختـصاص دهنـد       بود به  شده

ــه    در نتیجــۀ ایــن بیکــاری عمــومی و تجمعهــای     . شــد  برگــزار مــی شــیوهایــن  مراســم دینــی نیــز ب

  نـام وآوازه   ور ساخته شدند که در میان یونانیـان از           مردانی سخن  ،گذراننده کننده و وقت   سرگرم

داستانها، بحـث و مجادلـه بـرای نـشان دادن            ها و   شعرخوانی، نمایش افسانه  . ندبرخوردار گشت 

 بـسیار کـسان   گرفـت، و      مقدار علم و دانش، ازجمله امـوری بـود کـه در ایـن تجمعهـا صـورت مـی                   

در این میـان کـسانی هـم        . اثبات برسانند   دیگران به   کوشیدند که برتری خودشان را نسبت به        می

ه و       هسفرهایشان ب  بودند که در   ئـی اندوختـه      لیـدِیَە و ایـران تجـارب تمـدنی ارزنـده           مـصر و فینیقِیـّ

هایشان در این سـرزمینها تجـارب خودشـان را             دیده بر بازگویی کوشیدند که عالوه      می  و ،بودند

 .یونانیان انتقـال دهنـد و اذهـان را بـرای پـذیرش ارزشـهای تمـدنی پیـشرفته آمـاده سـازند                 نیز به 

یران امنیتی سراسری را در جهـان متمـدن روزگـار برقـرار کـرده بـود،                 چونکه دولت شاهنشاهی ا   

گرفـت،   آزادی رفت و آمد اقوام و ملل در سراسر خاورمیانه تا آسیای میانه به آزادی صورت می    

گیـری کننـد، و هـم بـرای بازرگـانی، هـم در                وضـعیت بهـره     هـا نیـز از ایـن        و طبیعی بود کـه یونـانی      

آمــد بهتــر، و هــم درپــی تحــصیل علــوم و فنــون بــه ســفرهای      هــای آبرومنــد و در  جــستجوی شــغل 
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  . دورودراز در سرزمینهای کشور شاهنشاهی بپردازند

کردنـد پـس از بازگـشت     یونانیانی که در خدمت دولت ایران بودند و در ایران خدمت مـی        

شـــان  گفتنـــد و بـــسیاری هایـــشان از ایـــران را بـــرای یونانیـــان بـــازمی  هـــا و شـــنیده یونـــان دیـــده بـــه

آورنــد تــا فکــر تمــدنی کــه از ایــران گرفتــه بودنــد را    نوشــته درمــی شــان را بــه هــای تمــدنی نــستهدا

ۀ نوشـت  بـود کـه بـه     ۀ یونـانی    یـک ملـوانِ برجـست     اسـکوالکس کاریانـدی     . یونانیان انتقـال دهنـد      به

خـدمت نیـروی دریـایی ایـران درآمـد و از طـرف داریـوش مـأمور کـشف بنـادر هنـد و                            به هرودوت

هند سفر کرد و پـس   در رأس یک هیأت اکتشافی به فرمان داریوش بزرگ     او به . شرق آفریقا شد  

از آن راهی شـرق آفریقـا شـد و زنگبـار را کـشف کـرد و از راه تنگـۀ بـاب المنـدب و دریـای سـرخ                

او . داریــوش داد اش گــزارش کــشفیاتش را بــه  و در پایــان ســفر چندســاله١خلــیج ســوئز رســید؛ بــه

 کشور خودش برد و مـردم یونـان را بـا آن بخـشها از جهـان کـه دیـده بـود          ها را به    بعدها این تجربه  

ــرد  ــنا کـ ــدن را       آشـ ــان متمـ ــارۀ جهـ ــسیاری دربـ ــات بـ ــران نوشـــت و معلومـ ــاریخ ایـ ــابی در تـ ، و کتـ

دانـیم کـه افـراد هیـأتی کـه بـا او بودنـد چـه کـسانی بودنـد، ولـی              مـا نمـی   ٢.یونانیان انتقـال داد     به

  . اند  آنها یونانی و از همکاران سابق خود او بودهتوان گمان کرد که بسیاری از می

یونان کتابش  پیش از او هِکاتے میلِتی پس از سالها خدمت در ارتش ایران در بازگشت به         

  . را نوشت» دور دنیا سفر به«

از کارمنـدان دولـت در   ) از مردم غرب انـاتولی (نام کارون  زمان یونانی دیگری به   در همین 

  . تألیف کرد»پرسیکا« با عنوان تمدن ایرانیدربارۀ یونان کتابی  زگشت بهایران بود که در با

عنـوان مـزدور      نام هکاتیوس که سالهای درازی در زمـان داریـوش بـزرگ بـه               یک یونانی به  

در ســپاه ایــران خــدمت کــرده و در چنــدین لشکرکــشی شــرکت نمــوده و ســرزمینهای بــسیاری را     

دور  سـفر بـه  «یونان بـرد، و کتـابی بـا عنـوان      هایش را به یونان برگشت آموخته    دیده بود، وقتی به   

یونانیـان بفهمانـد    او که بسیار زیِر تأثیر افکار ایران قرار گرفته بـود بـرای آنکـه بـه        . نوشت» دنیا

گونـه کـه آنهـا     پندارنـد، و تبـار هـیچ انـسانی آن       گونـه کوتـاه نیـست کـه آنهـا مـی             که عمِر جهـان آن    

گفـت کاهنـان مـصری شـهر      سد، داستانی را در کتـابش آورد کـه مـی    ر  خدایان نمی   پندارند به   می

انـد کـه هرکـدام، پـشت      او نـشان داده     خانـۀ یـک معبـد بـه          کاهن را در گـنج     ۳۴۵های    تبس تندیس 

اند که هیچ انسانی در  وار، مردی پسر مردی بوده است؛ و برایش تأکید کرده اندرپشت و سلسله
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 او ١.سد، بلکه همۀ انسانها فرزندان انسانهای دیگرندخدایان بر این جهان نیست که تبارش به

های الیاد و هومر را خرافـه جلـوه دهـد و چـشم و گـوش         کوشید که افسانه    که با چنین بیانهائی می    

گفـت نـوعی تحـول     یونانیان را بر رای حقایق جهان بگشاید، کوشید کـه بـا داسـتانهائی کـه مـی              

  .مثبت در فکر دینِی یونانیان ایجاد کند

 داریـوش بـزرگ  از کارمندان دولت ایران در زمان     یونیسیوس از یونانیان غرب اناتولی و     د

این کتاب .  را نوشت»تاریخ جامع ایران«یونان برگشت  بود که مدتی در ایران زیست و چون به

در تألیف تـاریخ ایـران       گزونوفون و هرودوت      اسخیلیوس و  پس از او مورد استفادۀ کسانی چون      

دسـتور شـهریار لیـدیە بـرای یونیانیـان تـألیف         رسد کـه او ایـن کتـاب را بـه            نظر می   به. قرار گرفت 

  .سزائی داشت یونانیان اثر به های تمدنی به این مرد نیز در انتقال اندیشه. کرده بوده است

گونـه کـه      نوشـتند و همـان      هایـشان را مـی      هـا و شـنیده       دیـده  از امثالشان اینها و بسیاری دیگر     

کردنـد تـا      ن یونان بود، در تجمعات ادبی و دینـی بـرای حاضـران قرائـت مـی                عادت همۀ متفکرا  

شد که تمدن ایرانی   اقدامات سبب میاین. جائزه دریافت کنند و نام درآورند و معروف گردند

   .یونان سرایت کند و زندگی مردم یونان را متحول سازد طرق گوناگونی به به

 در جـستجوی    ای جهان متمـدن کـسب کردنـد،       آورده  یونانیان پس از شناختی که از دست      

 .شـد  شان سـرهای بـسیاری از اندیشمندانـ       وارد  یونان  وآرزوی عظمت  افتادندیک هویت ممتاز    

عرصـۀ اجتمـاعی نهادنـد کـه       سیاسـی پـا بـه   شماری اندیشمندبعد    به م  های سدۀ پنجم پ     آغازهاز  

  . ازنداتحاد آماده س تالش بودند اذهان یونانیان را برای رسیدن به در

ــوس  ــخیلیوس )م  پ۴۷۵ ۵۴۰(هراکلیتــ ــرودوت ،)م  پ۴۵۶ ۵۲۵(، اســ  ۴۲۵ ۴۸۵( هــ

) م  پ۳۴۷ ۴۲۸( افالطــــون  و)م  پ۳۵۵ ۴۳۰(، گزینوفــــون )م  پ۳۹۹ ۴۷۰( ســــقراط ،)م پ

نظــام سیاســی مطلــوب بــرای یونانیــان   بودنــد کــه در جــستجوی یــک ورزانــی اندیــشه پرکــارترین

  .اه دستیابی یونان به نظام مطلوب را گشودندفعالیت فکری انجام دادند و ر

در ســفرهائی کــه  بــودزیــست و جــزو رعایــای ایــران    انــاتولی مــیدر غــربهراکلیتــوس کــه 

با عقائد دینـی ایرانیـان آشـنا شـد و در تـالش ارائـۀ یـک عقیـدۀ معقـول دینـی           درون ایران کرد    به

او همچنـین   . سـتیز برخاسـت     ان بـه   مـردم یونـ    باورهای خرافی فعالیت پرداخت و با       یونانیان به   به

ــا را مطــرح       در نوشــته ــوعی همــسازی جهــانی ملته  کــه بازنمــایی آرزوی او بــرای   نمــودهــایش ن

امـا  .  ایـن عقیـده را نیـز او از ایرانیـان گرفتـه بـود      .رهبری یونان بود  برقراری یک نظم جهانی به    

ــا بیـــزاری مواجـــه شـــد و خطـــری کـــه عقا    ــِن  عقایـــد نـــوین او از ســـوی یونانیـــان بـ یـــد او بـــرای دیـ
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  .را منفور یونانیان ساخت و تکفیر شد و منزوی گردید گرای یونانیان داشت وی موهوم

طلبـی را     کوشید بـا داسـتانهای حماسـی روحیـۀ عظمـت            بود که می  ئی    نویسندهاسخیلیوس  

 کـرد کـه آنهـا قـومی نیرومنـد و      یونانیـان تلقـین مـی    هـایش بـه     او در نوشـته   .  پدید آورد  یونانیاندر  

دهـد از اسـتقالل سیاسـی      آنـان حـق مـی       در برابر ایران امتیازاتی دارنـد کـه بـه          قاوم و بردبارند و   م

ۀ  یکــی از آثــار او در ایــن زمینــه نمایــشنام.را حفــظ کننــد هویــت خــاص خــود برخــوردار باشــند و

ــود»پارســیان« ــه     ب ــسانۀ شکــسِت خــشیارشا در لشکرکــشی ب ــر      کــه اف ــان ب ــروزی یونانی ــان و پی یون

  .پرورد بینی را در یونانیان می کرد و روحیۀ خودبزرگ انگیزی بیان می نحو دل را بهایرانیان 

م هنوز آمادۀ پذیرش بسیاری از ارزشـهای   های سدۀ پنجم پ   ولی یونانیانِ اروپایی تا نیمه    

مـثال  . زدنـد  تمـدنی نبودنـد و در همـان باورهـای خرافـیِ دیرینـه دسـت و پـا مـی          پیشرفتۀ فرهنگـی  

منـاطق گونـاگون خاورمیانـه کـرد و       ه از اتبـاع ایـران بـود پـس از سـفرهائی کـه بـه                اناکساگوراس ک 

هـایش   نشر آموخته آتن رفت و به     علومی ازجمله ریاضیات و اخترشناسی را در کلده آموخت، به         

گفت که خورشید و ماه اجسامی هـستند مثـل هـر جـسم دیگـری؛ و از         یونانیان می   او به . پرداخت

جرم تبلیـغِ بـددینی    دستگاه قضایی آتن او را به. کرد گیری می نیان خردهباورهای خرافاتی یونا 

مــرگ کــرد، و او از آتــن  دیــن کـردِن آنهــا محکــوم بـه   و تـالش بــرای منحــرف کـردن یونانیهــا و بــی  

یونانیـان  » دیـن کـردنِ     بی«تالش    حکومتگرانِ آتن برای آنکه کس دیگر همچون او به        . گریخت

بازانــۀ خــدایان   ختــران را اجــسام معمــولی ننامــد و تمــایالتِ هــوس   برنیایــد و خورشــید و مــاه و ا 

  .یونانیان را مورد انتقاد قرار ندهد، اخترشناسی را قانوناً ممنوع و درخورِ کیفر اعالم داشتند

آیند نبود، بلکـه   علم نوینی که از شرق آمده بود در آتن چندان خوش      «: نویسد  اومستد می 

آمـد گفتـه      آنهـا خـوش     یان دیگر بودند که در آتن با آغوش باز بـه           افسونگر ایونی و روسپ    نارگیلیا

افزاید که اناکساگوراس وقتی دربارۀ گردش اختـران   و می» .رو شدند شد و با پذیرایِی گرم روبه    

دار و شهاب و هواشناسی و بادها و تندر و برق سخن گفت پا بر زمین سـخت                 های دنباله   و ستاره 

جرم  او به. های خرافاتی قابل تحمل نبود گفت برای آتنی  او میآنچه. و خطرناکی گذاشته بود

دادرسی فراخوانـده شـد، و    شناسی و برای طرفداری از پارسیان به        دینی برای آموختن ستاره     بی

   ١.از بیم جان گریخت

هرودوت که از اتبـاع ایـران بـود و سـالها پیـشۀ بازرگـانی داشـت و بـه سـرزمینهای بـسیاری                        

او بـا نوشـتن تـاریخ جهـان      . آتـن رفـت     ر خـودش هالیکارنـاس را رهـا کـرده بـه           سفر کـرده بـود شـه      

یونانیــان یــاد بدهــد کــه   داری در ایــران پرداخــت تــا بــه  حکــومتگری و سیاســت و جهــان عمــدةً بــه
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سلطنت رسـیدن داریـوش پـس از      او ضمن سخن از به    . توان به شکوه و عظمت رسید       گونه می   چه

یونانیـان القـاء کنـد کـه بهتـرین       ا آوردن داسـتانی کوشـید تـا بـه     ی دروغـین، بـ      بـوجیە و بـردیە      کام

او بـرای ایـن منظـور، از    . نظام سیاسی نظامی است که اختیارش در دست یک شاه مقتدر باشـد  

نــوع نظــام سیاســیِ ســلطنت فــردی، حاکمیــتِ جمعــِی اشــراف، و      زبــان داریــوش و یــارانش ســه  

نتیجه   شمارد آنها به     معایب هرکدام را برمی    دهد و   حاکمیت دموکراسی را مورد مقایسه قرار می      

رســد کـه وقتــی سررشـتۀ امــور در دسـت یــک شــاه مقتـدر و دانــا و حکـیم باشــد کـه بــا مــشورت        مـی 

شود و برای مردم کشور نظم و امنیت  کند شکوه و شوکت حاصل می بزرگانِ اهل تدبیر عمل می  

کنــد ســلطنت   فــردی ارائــه مــی ئــی کــه او بــرای ایــن ســلطنت    نمونــه. گــردد و آرامــش ایجــاد مــی 

او با آوردنِ این داسـتان   . داریوش بزرگ بود که نزد یونانیان دارای شکوهی ماورای تصور بود          

یونانیان یاد بدهد که دموکراسی یونانی هرچند که برابـری شـهروندانِ آزاده در ادارۀ                 کوشید به 

داننــد کــه چــه   مــردم نمــیکنــد ولــی معایــب بــسیاری دارد، ازجملــه آنکــه عامــۀ  امــور را تــأمین مــی

تواننــد کــه تــصمیم درســت بگیرنــد، و سررشــتۀ امــور در چنــین حــاکمیتی در    خواهنــد و نمــی مــی

دهند، لـذا چنـین حـاکمیتی         گیرد که صالح حقیقی مردم را تشخیص نمی         دست گروهی قرار می   

حاکمیــت جمعــِی اشــراف نیــز هرچنــد کــه بــا تــشریک   . توانــد کــه حاکمیــت مطلــوب باشــد  نمــی

یــی و  گــردد ولــی باعــث رقابتهــا و درگیریهــای دوره  گزیــدگان فکــریِ جامعــه تــشکیل مــیمــساعِی

پس بهترین نظام سیاسی آن نظامی است که سررشتۀ امـورش در    . ثباتی خواهد شد    درنتیجه بی 

او مشورت    دست یک شاه نیرومند و باتدبیر و حکیم همچون داریوش باشد و نخبگان فکری به              

  ١.را تشخیص داده عمل کندبدهند، و او بهترینها 

هالنیکــوس نیــز کــه تألیفــاتش شــهرتی کمتــر از تــألیف هــرودوت نداشــته در همــین زمــان      

  .کتابی در تاریخ و انساب ایرانیان تألیف کرد؛ ولی چیزی از تألیف او به ما نرسیده است

ســقراط کــه نامــدارترین . م فکــر یونــانی هنــوز آمــادۀ تحــول اساســی نبــود  در ســدۀ پــنجم پ

هــای دیــن ایرانــی گرفتــه بــود کوشــید کــه فکــر         کــر یونــانی اســت، بــا تــأثیری کــه از آمــوزه      متف

آمیـز انـسانها را در اذهـان یونانیـان            خدایی و برابری انسانها و ضرورت همزیستی مـسالمت          یک

تکفیــر و اعــدامِ او  گفــت خــالف فکــر مــسلط بــر یونــان بــود، و بــه پــرورش دهــد؛ ولــی آنچــه او مــی

سـبب فعالیتهـای مـشابهی مـتهم بـه            اس و دیـاگوراس و اناکـساگوراس نیـز بـه          پروتاگور. انجامید

اعدام شدند، ولی پـیش از آنکـه اعـدام شـوند متـواری شـدند و        دینی و محکوم به کفرگویی و بی 

  . زندگی مخفی درپیش گرفتند
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اذهان یونانیان بـا پـشتکار     گونه، تالشهای متفکران یونانی برای القای فکر تمدنی به          این

این اندیشمندان کـه درصـدد بودنـد تـا اذهـان یونانیـان را بـرای پـذیرش ارزشـهای                     . امه یافت اد

هــای نــوین و  ایــران و مــصر رفتــه و اندیــشه آمــاده کننــد بــرای خــدمت بــه) مدرنیــسم(تمــدنِی نــوین 

 ولـی در اوائـل سـدۀ پـنجم هنـوز           یونـان آورده بودنـد؛      علوم جدیـد را در مـصر و بابـل فراگرفتـه بـه             

  . توانست که چندان خریداری داشته باشد  نوینِ تمدنی در یونان نمیارزشهای

کوشید که حکومتگران شهرهای       می  که شاگرد سقراط و مزدور ارتش ایران بود        گزینوفون

عنـوان   یونان را با فرهنگ سیاسی ایران آشنا سازد و شیوۀ زندگی شاهان و درباریان ایران را بـه            

 و طــی آن نوشــتنامــۀ کــوروش بــزرگ را   راه زنــدگی او در ایــن. آنــان بــشناساند الگــوی برتــر بــه 

تفصیل سخن گفـت و بـرای     ایران به و ارتشیاندربارۀ آداب و رسوم شاهان و درباریان و بزرگان       

 .عمـل آورد    اذهـان اشـراف یونـانی تـالش بـسیار بـه             تلقین فرهنگ سیاسـی و اجتمـاعی ایـران بـه          

 .کـرد  یونـان منتقـل مـی     ایرانیـان بـه  دربـارۀ ئـی   رزنـده ۀ او نیز معلومات ا نوشت »اَناباسیس«کتاب  

کـرد کـه بهتـرین نظـام سیاسـی نظـامی اسـت کـه          یونانیـان تلقـین مـی    هایش به گزینوفون در نوشته 

بــاره کــوروش  فرمــان داشــته باشــد؛ و در ایــن  شــاه پرقــدرت و دســتگاه متمرکــز و ارتــش گــوش بــه  

» نامـه  کـوروش «صـلی او از نوشـتنِ کتـاب         هدف ا . زد  بزرگ و نظام شاهنشاهی ایران را مثال می       

یونانیــان بــود، و کوشــید کــه نخبگــان یونــان را بــا مجموعــۀ فــضایلی کــه در    القــای همــین فکــر بــه

  .آشنا سازد) سروران جهان متمدن کرده است فضایلی که آنان را تبدیل به(ایرانیان هست 

رشــتۀ تحریــر  ملــی بــه را بــرای القــای فکــر سیاســت ع قــوانین ۀبــدنبال اینهــا افالطــون رســال 

نحــوی بــرای  نــوع حکومــت ایرانــی داشــت، تــا یونانیهــا را بــه  هــای بــسیاری بــه  کــه اشــارهدرآورد

 افالطون مـدتها در مـصر زیـسته بـود،     .ۀ مبتنی براتحاد آماده سازد  پذیرش فکر ایجاد یک جامع    

. کـرد  فروشـی داشـت، و درآمـدش را هزینـۀ فراگـرفتن علـوم از مـصریان مـی                    در آنجا شـغل روغـن     

علـم آمـوختن پرداخـت و یادداشـتهائی کـه گـردآوری            ایـران رفـت و نـزد مغـان بـه            چند نیـز بـه      یک

 در ١.انتـــشار داد) مغــان (» مگـــوس«یونـــان درکتــابی بـــا عنــوان    کــرده بـــود پــس از بازگـــشت بــه   

  . گر است خوبی جلوه اثر فکر ایرانی به های سیاسیِ او همۀ نوشته های افالطون  نوشته

کوشند علوم یونان را برآمده از خـود یونـان بـشمارند     دشیفتگان غربی که می  تالشهای خو 

هـای    بازنویسِی تجربـه   مشخصاً طب و ریاضیات و نجوم     علوم یونانی   . کاری متعصبانه است  

تمـدن ایرانـی بـود و از     دوهزار سالۀ مصر و کلده بود؛ و آنچه در سیاست نوشـتند نیـز نظرشـان بـه            

  .ن فراگرفته بودنددرون ایرا سفرهایشان به
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م چندین متفکر بـزرگ      پ ۴ تا اوائل سدۀ     ۵ سدۀ    اوائل این که در یونان عهد هخامنشی از      

 ایجـاد هویـت و حرکـت در راه رسـیدن     ضرورت و تالِش همان عرصۀ جامعه نهادند ناشی از  پا به 

ــه ــان بونـــد    بـ ــرزمین یونـ ــانی در سـ ــرِ یونـ ــۀ دولـــت فراگیـ انـــسان وقتـــی یادگارهـــای فکـــری  . مرحلـ

های نویسندگان یونـانی را مـورد         ارسطو و حماسه   های افالطون و    سوفسطائیان و سقراط و نوشته    

  . شود تالش می خوبی متوجه این ضرورت و دهد به مطالعه قرار می

جــائی  گیــر در یونــان بــه   ســده تــالش بــرای برقــراری یــک دولــت مقتــدر و همــه    دوتجــارب 

 و  در پراکنـدگی سیاسـی و نـاتوانی نظــامی   نـشی اواخــر دوران هخام و یونـان همچنـان تـا    ،نرسـید 

سـوی    یـافتن راهـی بـه   در سراسر سدۀ پنجم متفکران یونانی در تـالِش . زیست  می جنگهای دائم 

رسـید کـه جـز اقنـاع سیاسـتمردان       نظـر مـی    چنـین بـه    متمرکز بودنـد و    یک نظام مقتدر و     رسیدن به 

 یونــانی هــیچ راهــی  فراگیــرســایۀ یــک دولــت   بــرای یــافتن راه حلــی در جهــت متــشکل شــدن در  

 تـالش لفظـی و   راه بـه  میـدان نهادنـد و در ایـن    این بود که متفکران بزرگ یونان پا به      . نمانده بود 

ــذیر دســت زدنــد   قلمــی خــستگی  ــدری در       . ناپ ــان دولــت مقت ــر یون ــه ب ــا تــسلط مقدونی همینکــه ب

 سیراندیـشۀ   جزیرۀ بالکان شکل گرفت، ایـن تالشـهای ناشـی از ضـرورت نیـز پایـان یافـت و                     شبه

کـه زمـان مـرگش فقـط       همین دلیل است که ارسطو        به. سیاسی یونان در همانجا متوقف گردید     

 و بـا مـرگ      ،آخرین اندیشمند بزرگ یونان شـمرده شـد        چند ماه با مرگ اسکندر فاصله داشت      

  . پایان رسید  یونان به و فلسفِیاو دوران بزرگان اندیشۀ سیاسی

رین اندیشمندان و فیلسوفان یونان در پـیش پـای نخبگـان            راهی که تالشهای فکریِ بزرگت    

سیاسی یونان نهادند فرجامش به تشکیل شاهنشاهی مقدونیە انجامید که از شاهنـشاهی ایـران               

ئـی کـه تالشـهای فکـریِ صدسـالۀ بزرگتـرین فیلـسوفان یونـانی بـرای           یعنی ثمره .الگو گرفته بود 

ابت کرد که بهترین نوع نظام سیاسی بـرای جهـانِ   بار آورد آن بود که ث نخبگان سیاسی یونان به  

دانــیم کـه اســکندر مقــدونی   مـی . روزگـار، همانــا، نظـامی شــبیه نظـام شاهنــشاهی ایـران اســت     آن

گــذار   ارســطو آخــرین اندیــشمند بــزرگ در تــاریخ یونــان، و اســکندر بنیــان ١شــاگرد ارســطو بــود؛

                                                 
در آتــن نــزد افالطــون تحــصیل کــرد و چــون   . ربــار فیلیــپ بــود فرزنــد یــک پزشــک مقــدونی د ارســطو  1

  کــه تــابع ایــران بــودشــهر اســوس در انــاتولی رفــت و نــزد حــاکم یونــانی آن شــهر افالطــون درگذشــت بــه
 از ایـران برآمـده بـود    نافرمـانی دوسال بعد، این حاکم که درصـدد  . سمت مشاور سیاسی مشغول شد     به
عنــوان معلــم اســکندر   پایتخــت مقدونیــه برگــشت و بــه  ارســطو بــه و اعــدام شــد،دســتور دربــار ایــران   بــه

آتـن برگـشت و آکـادمی را     ارسطو بـه تسخیر اسکندر درآمد  م وقتی آتن به  پ۳۳۵در سال  . گماشته شد 
 شــهر یوبویــا بــهپــس از مــرگ اســکندر شــورش ضــد مقــدونی در آتــن بــر پــا شــد و ارســطو  . تأســیس کــرد
  .و چند ماه بعد درگذشت پناه برد ئی یک خانواده گریخت و به
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ــان   . شاهنــشاهی یونــانی بــود   ــده شــده اســت از زمــان   دورانــی کــه دوران شــکوه تمــدن یون ی نامی

  .پایان رسید دست اسکندر به داریوش بزرگ آغاز شد و با افتادن یونان به

هــای  اینکــه ســلطۀ ایــران بــر یونــان در دوران هخامنــشی تــا چــه انــدازه بــوده در ســایۀ نوشــته 

لقا  اینها چنین ا   حقیقتِ از دور  و جانبدارانههای    نوشته.  مانده است  در ابهام  حماسی یونانیانْ 

حوزۀ سلطۀ سیاسی ایـران بیـرون    کندکه آتن تنها مرکز تمدنی در غرب شاهنشاهی بود که از         می

 آتـن و ایـران برقـرار بـود روابـط زیردسـت و       میـان تـوان کـرد کـه روابطـی کـه           امـا تردیـد نمـی     . بود

 .هـائی در زیـر حمایـت ایـران قـرار داشـتند              فرادست بود، و بیشتر شهرهای یونانی طی عهدنامه       

روزگـار بازمانـده    هـای برخـی از یونانیـان آن         تـوان دریافـت کـه در نوشـته          هـائی مـی     را از نکتـه     این

 ارائـه کـرد از خـدایانِ یونـان گلـه نمـود       ۴۲۱سـال   ئی که بـه    مثال اریستوفانس در نمایشنامه   . است

را انـد و یونـان    انـد، و خورشـید و مـاه همدسـت شـده      که یونانیان را دربرابر ایرانیان یاری نکـرده  

 یا مثال در گزارشی مربـوط بـه دوسـال پـس از ایـن گفتـه شـده                    ١.اند  زیر فرمان ایرانیان درآورده     به

ــرنە   اســپارت را برعهــده داشــت، و مــزد   سرپرســتِی ناوگــان دریــایِی شــهریار لیــدیَەکــه چیترفَ

 و ایـن معنـای دیگـرش آن اسـت     ٢.پـیش پرداخـت کـرد      ماهِ سپاهیان ناوگان اسپارت را پیش       یک

بــاز در گــزارش دیگــری . بگیــر دولــتِ ایــران بــوده اســت زمــان حقــوق ه ارتــش اســپارت در ایــنکــ

اند که وابـستگی    در ساردیس به چیترفَرنە پیمان داده٤١١خوانیم که سران اسپارت در سال         می

ـرنە وعــده داد کــه هزینــۀ نگهــداری همــۀ      . اســپارت بــه ایــران همچنــان پابرجــا بمانــد      و چیترفـَ

وگان دریـاییِ اسـپارت را دولـت ایـران خواهـد پرداخـت؛ و اگـر مـوردی اقتـضا کنـد                       کشتیهای نا 

در گـــزارش دیگـــری . وامهـــای فـــوری نیـــز در اختیـــار سرپرســـتانِ ناوهـــا قـــرار داده خواهـــد شـــد  

ــرنە  حــضور چیتــر خــوانیم کــه هیــأتی از بلنــدپایگان آتــن بــرای مــذاکره و تجدیــد پیمــان بــه     مــی فَ

ــرنە بــه  در همــین زمــان  . آنهــا پیــشنهاد کــرد کــه حکومــتِ آتــن را تغییــر دهنــد     رســیدند، و چیترفَ

او زبــان . زیــست عنــوان مــشاور امــور یونــان در ســاردیس مــی کِبیــادس کــه از ســران آتــن بــود بــه ال

حقـوقِ   عنـوان یکـی از اتبـاع کامـل        پوشید تا بـه     خوبی آموخته بود و رختِ ایرانی می        پارسی را به  

   ٣.کرد از دولت ایران دریافت می)  قنطار٥٠سالی (ی گزافی او مستمر. ایران شناخته گردد

زمان هنـوز در حـدی نبودنـد کـه بتواننـد در سیاسـت جهـانی نقـشی               آتن و همۀ یونان در آن     

در میـان گـروه     . شـد    جهان در پایتخت ایـران اتخـاذ مـی         ادارۀایفا کنند، حال آنکه تصمیم برای       

                                                 
 .۴۸۵: بنگر اومستد 1
 .۴۸۹: همان 2
  .۵۰۶ و ۴۹۱: همان 3
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یــک   آورده بودنــد کــه در راه رســیدن بــه   بــر  ئــی ســر  صــاحب امتیــاز آتــن شخــصیتهای برجــسته    

ــا  در طــب و ریاضــیات  هــای علمــی درخــشانی   داشــتند؛ و چهــره  شــکوفایی تمــدنی گــام برمــی    پ

اینها عموماً دانشمندانی بودند کـه علومـشان را از مـصریان و کلـدانیان گرفتـه         . صحنه نهادند   به

 علــوم پیــشرفتۀ  بابــل در کردنــد تــا ایــران ســفر مــی  دوســتانِ یونــانی بــه  دانــشبــسیاری از . بودنــد

کردنـد و بـا    ؛ و برخی از آنها در مناطق مختلف ایران سفرهائی می       بیاموزند کلدانی   دانشمندان

های  خـدمت ادارات و دسـتگاه     انـاتولی در   ؛ و گروههائی نیز در    شدند  آشنا می ایران از نزدیک    

داد و وقتـی   آنهـا مـی   هـای بـسیاری را بـه     سـالهای اقامتـشان در ایـران تجربـه       .دولتی ایـران بودنـد    

برخـی از یونانیـانی کـه در خـدمت دولـت      . بردنـد  ها را با خـود مـی      گشتند تجربه   وطنشان برمی   به

آشـنایی  و هـای بزرگـی در کـشورداری        شدند که تجربـه     کارهای مهمی گماشته می     ایران بودند به  

  . دادند  میمردم خودشان انتقال ها را بعدتر به اندوختند و این تجربه با جهان متمدن می

کننــده بــود کــه کمتــر انــسانی در هرجــای جهــان کــه    حــدی خیــره درخــشش دربــار ایــران بــه 

 بودنـد یونانیهـائی   ،حـال   با این . داری کند  های آن خویشتن    توانست در برابر وسوسه     بود می   می

 وقتـی داریـوش بـزرگ از وی    انـد  ن نقـل کـرده    یـوژِ گونه کـه از نوشـتۀ دِ        که آن مثل هراکلیتوس   

شاهنـشاه پاسـخ داد کـه چـون میـل             ، خاضعانه به  شوش برود   که برای خدمت کردن به     کرد   دعوت

همچنـین از   .  ادامـه دهـد     زنـدگی سـاده     زادگـاهش بـه     در  کـه  دهـد   خودنمایی نـدارد تـرجیح مـی        به

شـوش    لیدِیَە دستور نوشت که بقـراط را بـه  فرماندار  که شاهنشاه ایران بهاند نقل کرده جالینوس  

  .ایران خودداری نمود ی بقراط از رفتن بهدعوت کند؛ ول

قدری برای ایران اهمیت قائل بودند کـه همـۀ تالشـهای نویسندگانـشان در راه                  یونانیان به 

گرفــت و مــات و کمرنــگ  اثبـات یــک ماهیــت برجــسته بــرای یونــان تحــت تــابش ایــران قــرار مــی 

ألیفـات تـاریخی و     حکم عصبیت قومی خویش کوشـیدند کـه ت         هبسیاری از نویسندگان ب   . شد  می

ئــی بیاراینــد کــه یونــان را یــک مرکــز تمــدنی رقیــب ایــران    گونــه بــه زنانــه الفشــان را  سیاســی

دست آورنـد؛ زیـرا تمـدن یونـان اصـالً بـا ایـران         راه نتوانستند توفیقی به    قلمداد کنند ولی در این    

ر تمـدن یونـان در آن       تـأثی . برتـری ایـران نداشـتند       ئی جـز تـسلیم بـه        قابل مقایسه نبود و آنان چاره     

رفت، و ایـن در حـالی اسـت کـه              از حد خودِ شهرهای یونانی اطراف دریای ایژه فراتر نمی          زمان

  . بودجهان متمدنمفهوم کل  ایران آن روزگار به

زیــــستند کــــه بــــرای خودشــــان علــــم و ادب و هنــــر   در یونــــان متفکــــران و هنرمنــــدانی مــــی

 الزمۀ زندگی »آزادی«گونه   این.طاعت شاه نیستند آفریدند و کل افتخارشان این بود که در      می

در یونـان نـه   . شـمار بـرود   توانـست مزیتـی بـه    جمعیـت بـود و نمـی    محدود شهرهای کوچـک و کـم   
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آنچـه در یونـان آن روزگـار آزادی         . رکـزی وجـود داشـت     تمیک دولت مقتدر و نه نظام سیاسـی م        

ر شــهر در برابــر یکــدیگر و   امــرش جداســری اعــضای برتــر قبایــل هــ  شــد در حقیقــتِ نامیــده مــی

وضعیت   این. زیست جداسری هر شهر در برابر شهرهای دیگر بود که هرکدام برای خودش می     

توانست قابل تحمل باشد، ولی اگر در  جمعیتی مثل شهرهای یونان می     در جوامع کوچک و کم    

ایـن  . آورد   نمـی  بار  ئی به   آمد جز هرج و مرج و نابسامانی نتیجه         وجود می   ایران چنین وضعیتی به   

مورد بحث  قوانین حقیقت را افالطون افزون بر یک سده پس از خشیارشا در کتاب خویش           

ــا  جماعـــات و افـــرادقـــرار داد و ثابـــت کـــرد کـــه نظـــام کدخـــدایی و جداســـری     در یونـــان نـــه تنهـ

  .رود تواند مزیتی محسوب گردد بلکه عیب بزرگی هم بشمار می نمی

 شکوه ایران قرار داشتند که ایرانیان را از نژاد برتـر و شاهنـشاه               قدری زیِر تأثیر    یونانیان به 

دانــستند، کــه بــرای ســلطنت کــردن بــر جهــان   مــی»بخــت همپایــۀ خــدایان ذات همــایون«را یــک 

ایــن ســخن را .  اســتگــشودهآفریــده شــده اســت و مقــدر ازلــی درهــای ثــروت مــادی را بــر رویــش 

گری تعصبی خاص داشـته و در رؤیاهـایش        انی که در یون   )در کتاب پارسیان  ( نوشته   اسخیلیوس

هـائی کـه یونانیـان        در افسانه . کرده است    نیرومند تصور می   قومیتوان آن روزگار را       یونانیان کم 

نـد و   ا  »تخمـۀ بـاران زرافـشان     «شـد کـه آنهـا از          خانوادۀ هخـامنش سـاخته بودنـد گفتـه مـی          دربارۀ  

ایــن عقیــده را .  داشــته اســتآنهــا ارزانــی بــه را ی روی زمــین و زیــِر زمــین آســمانها همــۀ ثروتهــا 

داشتند و داریـوش را    ابراز می و اردشیر اولویژه در زمان داریوش بزرگ و خشیارشا یونانیان به 

ــی     ــرار مـ ــرام قـ ــورد احتـ ــدایان مـ ــد خـ ــشیارشا    در حـ ــوش و خـ ــه داریـ ــال آنکـ ــد؛ حـ ــاس دادنـ  براسـ

که ازجانـب یونانیـان   بایست  اصوالً مییونان است  شان به  داستانهائی که بازگویندۀ لشکر کشی    

نوشـته    هـدف خاصـی بـه       ؛ ولی چنـین نبـود؛ زیـرا داسـتان لشکرکـشیها بـه              باشند مورد نفرت بوده  

 .دانستند که حقیقت نـدارد  پردازان، می درآمده بود و خودِ بزرگان یونان، ازجمله خودِ داستان     

یونانیـان دربـارۀ آنهـا       مـانع از آن بـود کـه           و اردشـیر اول    جاذبۀ شخصیتهای داریوش و خشیارشا    

، شاهنـشاه هخامنـشی   نوشـتند کـه تـاریخ    حتی پس از آنها یونانیـانی  . جز ستایش بگویند  چیزی  

تــرین  بــزرگ و ایــن لقبــی بــود کــه یونانیــان بــه   (خواندنــد   مــی»شــاه بــزرگ « یــا »شــاه شــاهان «را 

 تمــدن ایــران وبرتــری  دهــد کــه یونانیــان بــه  ایــن امــر نــشان مــی ). دادنــد  مــی»زئــوس«خدایــشان 

 و حتـی بـرای      داشـتند  تـرین رهبـر جهـانی اعتـراف         عنـوان بـزرگ      شاهنشاه به  ایرانی، و به برتری   

هـای یونانیـان باسـتان     شاهنشاه ایران نوعی تقدس قائل بودند؛ و این چیزی است کـه در نوشـته        

  .شود دیده می

ان نوشـته   نویسندگان یونانی آن روزگاران هرچه دربارۀ امتیاز تمدن خودشان در برابر ایـر            
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 سیاسـی ایـران   سپهرباشند، یونان سرزمینی بود که کم و بیش تحت نفوذ ایران قرار داشت و از                

 در ارتـش    پایـان دوران هخامنـشی     تـا    ازاواخـر سـدۀ شـشم     لـشکرهای مـزدور یونـانی       .  نبـود  بیرون

وران و مهندســان و پزشــکان   تــن از صــنعتگران و پیــشههمیــشه صــدها .کردنــد ایــران خــدمت مــی

م وقتـی درپـی درگذشـت داریـوش      اواخـر سـدۀ پـنجم پ    در. ی در ایران مـشغول کـار بودنـد        یونان

درصـــدد حـــصول تخـــت و تـــاج پـــدر در برابـــر  شـــهریار لیـــدِیَە کهتـــرش کـــوروش ش پـــسردوم

 سپاه او را سـربازان بخشی از  ،  )آن خواهیم پرداخت    که در جای به    (پاخاست  برادرش اردشیر به  

. جـذب ارتـش شـده بودنـد       ازجمله از آتـن     از خاک اصلی یونان و      دادند که      تشکیل می  مزدوری

حـال ده    و بـااین کـشته شـدند   او  یونانِیمزدورانِدنبال شکست کوروش کهتر شمار بسیاری از        به

 فرماندهی این  کهنام گزینوفون  آتنی بهاز فیلسوفانهمراه یکی    هزار تن از آنها زنده در رفتند و       

 و از آنجا خودشان رفتند )طرابزون (تراپیزونت دست گرفت، به هسرپرست شده را ب مزدوران بی

 و در آنجــا بــاز  ،رســاندند) در غــرب ترکیــه(شــود  شــهری کــه اکنــون اســکودار خوانــده مــی   را بــه

اگـر جـز همـین یـک نمونـه در دسـت مـا نبـود، بـاز                   . روای ایرانـی شـهر درآمدنـد        خدمت فرمان   به

یاســی ایــران در یونــان پــی ببــریم و متوجــه شــویم کــه مقــدار نفــوذ س همــین نمونــه کــافی بــود کــه بــه

ادعای نویـسندگان یونـانی بـرای اثبـات برتـری یونانیـان در برابـر ایـران عهـد هخامنـشی تـا چـه                

  .توانسته است درست بوده باشد اندازه می

قـوم یونـانی و قـوم    . سازی داشتند پذیر بودند هم آمادگی تمدن   یونانیان، هم مردمی تمدن   

. ریــشه و هــردو آریــایی بودنــد کـــه در زمــانی از تــاریخ از هــم جــدا شــده بودنـــد          کایرانــی از یــ  

خصایص قوم یونانی شباهت بسیار زیادی به خصایص قوم ایرانی داشت، و چه بسا که اگـر در                

تمدن جهانی ایفاء کننـد کـه    توانستند همان نقشی را در خدمت به    جائی از خاورمیانه بودند می    

ولــی آن خودشــیفتگی کــه خصیــصۀ قــوم یونــانی بــود در ایرانیــان وجــود   . ایرانیــان ایفــاء کردنــد

  . شد در این نقطه قوم ایرانی از قوم یونانی و دیگر اقوامِ جهان متمایز می. نداشت

اینهـا  .  و فاضل بودند شـکی نیـست       ور   دانش ور یونانیان مردمی اندیشه   در اینکه برخی از   

پـیش  . انـد   دست نیاورده بـوده     خاک یونان به  شان را از درون      بدون شک تجارب علمی و فکری     

 یونـان در آن      کـه  دانـیم   مـی  و   ،درخـشید    مـی  و کلـده  مـصر    از آن خورشید تابناک علم و اندیـشه در        

 روابط مردم یونان با این مراکز تمدنی روابطـی بـسیار نزدیـک              روزگاران در سپهر مصر بوده، و     

 جـز  بتواننـد جهـانی    کـه  انـد   ت نداشته شان عاد   خودشیفتگیحکم   هگرچه یونانیان ب  . بوده است 

انـد کـه خودشـان را محـور آفـرینش قلمـداد کننـد و              جهان خودشان را ببینند، و همـواره کوشـیده        

 و کلــدانی از بزرگــان شــماریهمــۀ دانــشها و ارزشــها را مخــتص خودشــان بداننــد، ولــی نامهــای  
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 میـان آمـده اسـت،    وزگار بـه های یونانیان آن ر  که جسته گریخته در نوشته  ینیقی ساکن در یونان   ف

و نام بسیاری از بزرگـان اندیـشۀ یونـان کـه بـه مـصر و کلـده سـفر کـرده بـوده تجـارب علمـی را بـا                                

البتـه همـین    .  اقتبـاس مـردم یونـان از علـوم روزگـار اسـت             بیـانگر  یونان بـرده بودنـد،      خودشان به 

لـوم بـشری را حفـظ    اقتباس نیز درخور ستایش است و اهمیـت یونانیـان در آنـست کـه نـه تنهـا ع         

  .آن غنا بخشیدند کردند بلکه با فعالیتهای علمی خویش به

مـصر اخـذ کـرده        بابـل و    علـوم و فنـون خودشـان را از         صرفنظر از اینکه دانـشمندان یونـانی      

 تقلیـد از مـصریان و کلـدانیان         بـه آنهـا   . بودند، کارهائی که آنـان انجـام دادنـد ارزشـمند بـود            

آثارشـان بـرای بـشریت       رشـتۀ تحریـر درآوردنـد و        شۀ علمـی زمـان را بـه       های اندی   زمینهبسیاری از   

ملــت  کــاری کــه آنهــا در نگــارش تــاریخ انجــام دادنــد بــرای مــا ایرانیــان بــیش از هــر . بــاقی مانــد

دانــیم مــدیون نویــسندگان   آنچــه مــا از تــاریخ هخامنــشی و حتــی مــاد مــی   . دیگــری ســودمند بــود 

 درحــدِدوران پرشــکوه هخامنــشی   ومــات مــا نــسبت بــه  اگــر نــه اینهــا بودنــد معل  . هــستیمی یونــان

های گلی کـوچکی     شد که در دل کوهها برجا مانده یا لوح          ئی محدود می    های پراکنده   سنگنبشته

صـورت داسـتان تـاریخی     بـه هـائی کـه    اند، یا نوشـته     دست آمده   جمشید به   حفاریهای تخت  که در 

دانــستیم کــه داریــوش یــک  در مــیقــ یعنــی مــا همــین.  شــده اســتنوشــتهدر کتــاب دینــی یهــودان 

 ؛کرده و کشورهای بسیاری را گشوده بـوده اسـت           پادشاهی بوده که زمانی در ایران حکومت می       

ــده         ــه و اســرائیلیها را از اســارت رهانی ــا اینکــه کــوروش یــک پادشــاهی بــوده کــه بابــل را گرفت  ی

ز تـاریخ یـک شـاهی    دانستیم که در زمانی ا    و از کتاب یهودان می     . است کشورشان برگردانده   به

 کـشور  ۱۲۷ که کشورهای بسیاری را گرفتـه بـوده و بـر           »اَحشویروش«نام    در ایران وجود داشته به    

مجموعـۀ روایـات      شـد بـه     تاریخمـان محـصور مـی      هـای مـا از      ۀ دانـسته  بقیـ . کرده است   سلطنت می 

هـای   ه نوشـته کـ  واقعـاً هـم تـا زمـانی    . آمده بـود  شده در زمان مادها   اوستای تدوین اساطیری که در    

ها   دانستیم که در شاهنامه     یونانیان کشف و ترجمه نشده بود، تاریخ ایران باستان را ما همان می            

 و تمـدن ایرانـی      ایـران   خـاطر عالقـۀ وافـری کـه بـه            اما این یونانیان بودند که بـه       .بازتاب یافته بود  

ته را دربـارۀ ایـران بـرای        همه نوشـ    خاطر احترامی که برای ایرانیان قائل بودند، آن         داشتند، و به  

ها بود کـه فروغـی تابنـاک بـرآن دوره از تـاریخ مـا افکنـده و جوانـب              ما برجا نهادند و این نوشته     

 را مـدیون ایـن    خـود جهـت مـا واقعـاً        از ایـن  . بسیاری از تاریخ مـا را روشـن و شناسـا سـاخته اسـت              

نیکـی    و همـواره از آنهـا بـه   دانیم و بایـد پـاس احترامـشان را نگـاه بـداریم       نویسندگان یونانی می  

ۀ تحریـر درآورد    رشـت    در میان همه هرودوت که تـاریخِ ایـران را در زمـان اردشـیر اول بـه                  .یاد کنیم 

مـاد و سـپس     دربـارۀ   مـان     هـای تـاریخی     مقام ممتازی نزد ایرانیان دارد، و ما بخش اعظـم دانـسته           
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ــ دســت آورده  بــهداریــوش و خــشیارشا را از ایــن بزرگمــرد   کــوروش و  کــه کتــابش در حقیقــت  مای

 البته پیش از . است»تاریخ ایران و جهان در عهد کوروش و داریوش و خشیارشا و اردشیر اول«

هرودوت چندین یونـانی تـاریخ ایـران را نگاشـته بودنـد کـه نامهایـشان بـرای مـا مانـده اسـت، و                          

هـا کـسانتوس   از جملـۀ این . های آنها اسـتفاده کـرده اسـت       هرودوت در تألیف تاریخش از نوشته     

نـام    مـورخی بـه   . اهل لیدیە بود که در زمان خشیارشا کتابی با عنوان تاریخ پارسیان تـألیف کـرد               

هـایش از بزرگـان خانـدان مـاد و سـاکن در غـربِ انـاتولی کتـابی در                      نیز برمبنای شنیده  » دیتون«

شـاگرد  گزینوفـون کـه فیلـسوف و    . تاریخ مـاد نوشـته بـوده کـه چیـزی ازآن بـرای مـا نمانـده اسـت                

نظــام خــدمت کــرده نیــز   عنــوان ســرباز مــزدور در پیــاده  ســقراط بــوده و مــدتی در ارتــش ایــران بــه  

گزارشهای بسیار پرارجی از تـاریخ ایـران در دوکتـابش کوروشـنامه و اناباسـیس برجـا نهـاده، و          

کــرده کتیــسیاس اســت نیــز   مــردی یونــانی کــه ادعــا مــی . هــردو اختــصاصاً در تــاریخ ایــران اســت 

های عجیب و غریبی دربارۀ تاریخ ایران نگاشته بوده که در پیوستِ پایـانیِ                مل افسانه کتابی شا 

نام تئوپامـپ نیـز در اواخـر دوران     مورخی به. هایش خواهیم داشت افسانه ئی به بخش اشاره  این

انـد   نگـاران یونـانی از آن اسـتفاده کـرده     هخامنشی کتابی در تاریخ ایران نگاشته بوده که تـاریخ        

  .ما نرسیده است صل آن بهولی ا
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